
 1

 
 

Raportul  privind situaţia macroeconomică pentru anul 2007 şi 
proiecţia acesteia pe anii 2008-2010 prezintă  obiectivele, ţintele şi priorităţile  
mix-ului  de politici macroeconomice, monetare, fiscale şi bugetare  promovate 
în anul 2007 şi perspectiva 2008-2010 în contextul aderării României la 
Uniunea Europeană,  o economie globală în expansiune,  proces care reprezintă 
cea  mai mare oportunitate din istoria sa recentă. 
 Coordonatele  şi valenţele politicilor fiscal – bugetare configurate prin  
proiectul de buget pe anul 2007 vor reprezenta  un fundament solid  pentru ca 
procesul de continuare a dezinflaţiei şi ţinerea sub control a deficitelor 
externe să fie elemente ale strategiei postaderare, când România va căpăta o 
anumită experienţă, o înţelegere mai profundă a entităţilor statale, a 
mecanismelor europene, fără ca politicile publice naţionale să-şi piardă din 
relevanţă  la nivelul componentelor statale ale uniunii. 
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,,Ca rezultat al progreselor obţinute, Bulgaria şi România vor fi în 

situaţia de a-şi asuma drepturile şi obligaţiile de membru al Uniunii Europene 
la 1 ianuarie 2007.  

Comisia aşteaptă să ureze bun venit Bulgariei şi României ca membri 
cu drepturi depline ai Uniunii Europene la acea dată”. 

 
Raport de monitorizare a stadiului pregătirii 

României şi Bulgariei  pentru statutul de membru al  
Uniunii Europene. 

                                                                                             Bruxelles, 26.09.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oare ce 
oportunităţi 
vom avea ? 

Să urmărim 
explicaţiile oferite în 

continuare. 
In anul 2007 

ne integrăm în 
Uniunea 

Europeană. 
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INTRODUCERE  

 
          Anul 2007 reprezintă un an crucial în evoluţia economiei româneşti, când 
România se află în faţa celei mai mari oportunităţi din istoria sa recentă, odată cu 
integrarea sa în Uniunea Europeană, o economie globală în expansiune, o vastă 
organizaţie cu interese supranaţionale specifice, dar în acelaşi timp  o constelaţie de 
interese naţionale care reprezintă o provocare pentru factorii de decizie la nivel 
naţional. 
 Cadrul macroeconomic favorabil stabilităţii financiare în perioada 2005-
2006, caracterizat de intensificarea procesului de corelare a politicilor existente  şi 
implementarea de noi politici, (reforma politicii fiscale, continuarea liberalizării 
contului de capital, ţintirea directă a inflaţiei, denominarea monedei naţionale), 
continuarea consolidării fiscale, manifestarea unor tendinţe (cum ar fi: încetinirea 
procesului dezinflaţionist, creşterea rapidă a deficitelor externe), condiţiile 
mediului  internaţional  vor  avea un impact asupra  politicii fiscal–bugetare a  anului  
2007 şi perspectivei 2008-2010, ceea ce denotă că România îşi menţine şi consolidează 
progresele înregistrate până în prezent. 
             Anul  2007 marchează trecerea României într-o fază superioară, care 
necesită continuarea alinierii acesteia la tendinţele de evoluţie a societăţilor occidentale 
şi care îi va permite să beneficieze de avantajele integrării, dintre care cele mai 
importante sunt: 

 suplimentarea şi diversificarea resurselor financiare prin accesul 
României la fondurile structurale şi de coeziune;  

 beneficiile viitoare  rezultate din statutul de stat membru, derivate 
din participarea la piaţa unică, la Uniunea Economică şi 
Monetară, o mai bună susţinere a intereselor naţionale; 

 accelerarea reformei şi susţinerea procesului de integrare prin 
furnizarea elementelor de bază pentru definirea politicilor 
economice naţionale, în context european. 
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   Configurarea   politicii fiscal – bugetare  pe anul 2007, subordonată nevoii de 
coordonare a politicilor monetare cu cea bugetară pentru a nu aduce în prim plan 
obiective conflictuale, vizând consonanţa între continuarea procesului 
dezinflaţionist  şi nivelul  deficitului  bugetar  este  definită de următoarele 
coordonate:  

 Stabilirea unui deficit bugetar de 2,8% din produsul intern brut,  pentru a 
susţine dezinflaţia  şi deficitul de cont curent în limite rezonabile;  

 
 Restructurarea cheltuielilor  publice  prin prioritizarea  programelor bugetare 
pentru o corelare mai bună a celor 3 elemente fundamentale ale procesului 
bugetar, respectiv politicile sectoriale, programele/acţiunile cu obiectivele 
măsurabile  şi resursele bugetare; 

 
 Crearea condiţiilor pentru absorbţia şi funcţionarea instrumentelor 
structurale, care reprezintă o  resursă  importantă  de care va beneficia 
România  pentru a atinge obiectivul de creştere durabilă. 

 
Proiectul de buget pe anul 2007 combină într-un tot unitar elementele politicilor 

naţionale sectoriale, ale politicilor de dezvoltare regională cu liniile directoare 
strategice europene şi cerinţele  pentru accesarea fondurilor europene. Politici cum 
sunt cele privind  capitalul uman, transporturile, mediul, agricultura, dezvoltarea 
regională vor beneficia de importante sume din fondurile postaderare pentru 
consolidarea  unei economii  producătoare  de valoare adăugată  mare şi care au fost 
configurate într-o strânsă corelare a proiectului de buget pe anul 2007 cu Planul 
Naţional de Dezvoltare – principalul instrument de planificare multianuală  şi 
Cadrul de Referinţă Strategic Naţional. 

 
Construcţia  proiectului de buget pe anul 2007 este axată  pe politici 

publice flexibile,  integrate în programe bugetare concrete,  care să corespundă cu 
modul de abordare al bugetelor ţărilor Uniunii Europene. 

 
               Toate aceste coordonate şi valenţe ale proiectului de buget pe anul 2007 vor 
permite ca procesul de continuare a dezinflaţiei şi ţinerea sub control a deficitelor 
externe să fie elemente ale strategiei postaderare, prin care  România îşi propune să 
capete  o anumită experienţă, o înţelegere mai profundă a mecanismelor europene, fără 
ca politicile publice naţionale să-şi piardă din relevanţă, iar economia  românească 
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 să se integreze tot mai dinamic în spaţiul european, al cărui motto este ,,unitate în 
diversitate”. 
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       SINTEZA 

evoluţiilor şi perspectivelor macroeconomice, monetare, fiscal-
bugetare şi ale datoriei publice în perioada 2006-2010 

 
 
 

 
1. Evoluţii macroeconomice, monetare, fiscal - bugetare şi ale  datoriei publice  

 în anul 2006 
 

 Mix-ul de politici guvernamentale – în cadrul căruia la loc de frunte se situează 
reducerea fiscalităţii prin introducerea cotei unice de 16% – a produs efectele 
pozitive aşteptate. 

 Ritmul de creştere a produsului intern brut, de 7,4% în semestrul I 2006 este 
cel mai ridicat dintre cele înregistrate pentru această perioadă în ultimii ani. 

 O caracteristică importantă a creşterii economice din semestrul I o reprezintă 
contribuţia echilibrată a componentelor cererii agregate în care se remarcă 
accelerarea creşterii formării brute de capital fix şi a exporturilor de bunuri şi 
servicii în raport cu cele din 2005.  

 Formarea brută de capital fix s-a majorat cu 11,9% (7,6% în semestrul I 2005), 
ceea ce s-a concretizat într-o contribuţie la creşterea produsului intern brut de 2,3 
procente comparativ cu 1,5 procente în semestrul I 2005 

 Consumul individual efectiv al populaţiei s-a majorat cu 11,8%, o mare parte din 
sursele de consum provenind din import.  

 Consumul colectiv efectiv al administraţiei publice s-a majorat cu 2,4% în 
semestrul I 2006 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2005, îndeosebi datorită 
cheltuielilor legate de amplificarea procesului de construcţie instituţională şi de 
îmbunătăţire a performanţei administraţiei publice.  

 Exportul net şi-a redus contribuţia negativă la creşterea produsului intern brut până 
la 4,4 procente faţă de 6,7 procente în semestrul I 2005.  

 
 Politica fiscală promovată în  anul 2006 a  avut  efecte benefice asupra încasărilor 

bugetare, astfel în primele opt luni veniturile bugetare au fost mai mari cu 0,9 puncte  
procentuale din produsul intern brut  faţă de cele realizate în aceeaşi perioadă din 
anul 2005.  
 Execuţia cheltuielilor bugetare pe primele opt luni ale anului 2006 se desfăşoară  în 
mare parte  similar  evoluţiei bugetare a anului precedent, cheltuielile bugetului 
general consolidat situându-se  cu 0,1 puncte procentuale din  produsul intern brut  
sub  nivelul  înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2005. 
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 Rectificările bugetare care au fost aprobate pe parcursul anului 2006 şi prin 
care deficitul bugetar a fost majorat de la 0,5% din produsul intern brut la 
2,5% din produsul intern brut au fost motivate de necesitatea: finanţării unor 
proiecte de infrastructură, pregătirea unor proiecte ce vor fi finanţate din fondurile 
de post-aderare, de apariţia unor acte normative cu implicaţii bugetare şi de execuţia 
bugetară pe primele luni ale anului.  
   Datoria publică  guvernamentală internă  la sfârşitul anului  2006 va fi  4,4% 
din produsul intern brut. 
 Datoria publică guvernamentală externă  la  sfârşitul anului 2006 va fi de circa 

11,7% din produsul intern brut.  
 
 

2. Evoluţii macroeconomice, monetare, fiscal - bugetare şi a datoriei publice  
 în anul 2007 

 
 Produsul intern brut se estimează că va creşte în anul 2007 cu 6,4%, pe seama 

măririi volumului de activitate, cu deosebire în construcţii şi servicii. 
 Scenariul de dezvoltare preconizează o modificare a structurii de utilizare a 

produsului intern brut în favoarea acumulării.  
 Formarea brută de capital fix va creşte în anul 2007 cu 11,5%, în condiţiile în 

care cererea internă, în ansamblul său, va creşte cu 7,9%.  
 Consumul individual efectiv al gospodăriilor va creşte cu o rată mai mică decât 

în anul 2006 (7,5% faţă de 8,9%), având, în schimb, o dinamică mai mare decât 
consumul colectiv efectiv al administraţiei publice (3,5%).  

 Exportul net va avea o contribuţie negativă (2,3 procente) la creşterea reală a 
produsului intern brut. Importul de bunuri şi servicii se apreciază că va avea o 
dinamică superioară exportului de bunuri şi servicii, respectiv 13,3% faţă de 
10,5%. 

 Deficitul contului curent al balanţei de plăţi externe se aşteaptă să fie de 9,3 
miliarde euro, în special ca urmare a majorării deficitului comercial, situându-se la 
8,6% din produsul intern brut, în descreştere faţă de anul 2006. Impactul deficitului 
comercial asupra contului curent va fi compensat parţial de excedentul 
transferurilor curente nete. Sustenabilitatea deficitului de cont curent va fi 
asigurată în continuare, în cea mai mare măsură, de către investiţiile directe, 
transferurile de capital şi investiţiile de portofoliu (circa 80%). 

 În domeniul inflaţiei se preconizează o reducere graduală a acesteia. În ceea ce 
priveşte ritmul dezinflaţiei în anul 2007, rata inflaţiei se va reduce faţă de sfârşitul 
anului 2006 la 4,5%, în timp ce media anuală se va situa la 5%. 
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 Politica monetară îşi va păstra în perioadele imediat următoare conduita fermă, 
manifestată prin caracterul relativ restrictiv al ratei dobânzii de politică monetară, 
prin controlul ferm al lichidităţii de pe piaţa monetară şi prin menţinerea 
măsurilor complementare adoptate în  vederea temperării creşterii creditului 
neguvernamental. 
 Principalele coordonate care definesc politica fiscal - bugetară a anului 2007 

pot fi sintetizate astfel: 
 stabilirea unui deficit bugetar de 2,8% din produsul intern brut,   pentru 
a susţine dezinflaţia  şi deficitul de cont curent în limite rezonabile, în 
condiţiile unui  nivel al cheltuielilor bugetare de 38,0% din produsul 
intern brut (incluzând şi cheltuielile estimate a se efectua din fonduri 
externe nerambursabile); 

 restructurarea cheltuielilor  publice  prin prioritizarea  programelor de 
anvergură naţională; 

 crearea condiţiilor pentru absorbţia şi funcţionarea instrumentelor 
structurale care reprezintă resursa cea mai importantă  de care va 
beneficia România  pentru a atinge obiectivul de creştere durabilă. 

 Veniturile  bugetare  vor creşte cu  2,9 puncte procentuale ca pondere în 
produsul  intern brut  faţă de anul 2006 (incluzând şi  fondurle externe 
nerambursabile); 

  În anul 2007 va continua reducerea presiunii fiscale prin diminuarea 
contribuţiilor  de asigurări sociale  cu 2 puncte procentuale la angajatori. 

 Cheltuielile bugetare estimate pentru anul 2007 cresc cu 3,2 puncte 
procentuale în  produsul intern brut, comparativ cu anul 2006, 
evidenţiindu-se creşterea semnificativă  a cheltuielilor de capital de la 3,9% 
din produsul intern brut  la 6,7 % din produsul intern brut  ceea ce  reflectă o 
îmbunătăţire considerabilă a politicii de cheltuieli prin direcţionarea fondurilor 
publice pentru susţinerea creşterii economice şi care reprezintă cea mai 
substanţială creştere a ponderii cheltuielilor de capital din ultimii ani.  

 
 Deficitul bugetar, proiectat pe anul 2007 la 2,8% din produsul intern brut, 

reprezintă un parametru de bază al politicii macroeconomice, fiind 
determinat în funcţie de: 
 

  asigurarea contribuţiei  României  la bugetul comunitar şi  cofinanţarea 
fondurilor nerambursabile primite de la Uniunea Europeană; 
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 susţinerea procesului de dezinflaţie şi limitarea adâncirii deficitului de 
cont curent; 

 
  finanţarea unor proiecte pentru infrastructură în domeniile prioritare: 
transporturi şi mediu, a unor proiecte de investiţii în domeniul 
învăţământului şi sănătăţii.  

 
  Începând cu anul 2007, fluxurile financiare stabilite la nivel bugetar, între 

România şi Uniunea Europeană, vor cunoaşte o amplă intensificare, atât 
din punct de vedere al diversificării acestora, cât şi din punctul de vedere al 
volumului de fonduri transferate. Din perspectiva de stat membru, România va 
primi, încă din primul an al aderării, importante resurse financiare de la bugetul 
Uniunii Europene prin intermediul Fondurilor Structurale, Fondului de 
Coeziune, fondurilor alocate în cadrul Politicii Agricole Comune şi în cadrul 
Politicilor Interne.  

 
 Din perspectiva calităţii de Stat Membru, începând cu anul 2007, România va 

trebui să asigure plata contribuţiei sale pentru finanţarea bugetului 
Uniunii Europene în cadrul sistemului resurselor proprii. Nivelul maxim al 
resurselor proprii necesare finanţării cheltuielilor comunitare nu poate depăşi, 
pe ansamblul bugetului comunitar, nivelul de 1,24% din venitul naţional brut 
comunitar. Sumele estimate a fi plătite de România pentru finanţarea bugetului 
comunitar sunt în sumă de circa 1.123,6 milioane euro pentru 2007, 1.207,7 
milioane euro pentru 2008, 1.187,4 milioane euro pentru 2009 şi 1.307,4 
milioane euro pentru 2010. 

 
 Alocările bugetare vor avea în vedere   politicile  publice  şi  prioritizarea 
acestora şi se vor concentra pe: 

 Finanţarea de politici convergente cu cele promovate de Uniunea 
Europeană - infrastructură, cercetare-dezvoltare, mediu şi dezvoltare 
rurală; 

 Continuarea şi consolidarea politicilor de capital uman - învăţământ, 
sănătate - ce  vor asigura premise pentru realizarea unei economii durabile 
în domeniul forţei de muncă; 

  Politici de acompaniament social - asistenţă socială, pensii, asigurări de 
sănătate; 

 Alte politici sectoriale – apărare; ordine publică şi siguranţă naţională; 
cultură, recreere şi religie; locuinţe, servicii şi dezvoltare publică; 
comunicaţii ş.a. 

 Pentru anul 2007 se estimează că cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei 
publice guvernamentale interne se vor   ridica la 1.225,3 milioane lei (0,3% din 
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produsul intern brut). 
 In anul 2007, serviciul datoriei publice guvernamentale externe se 

prognozează a fi de 1.848,7 milioane euro, în scădere cu 373,4 milioane euro faţă 
de anul anterior. 

                
3. Evoluţii macroeconomice, monetare, fiscal - bugetare şi ale  datoriei publice  

în perioada 2008-2010 
 

 
 Economia reală va înregistra în perioada 2008-2010 o evoluţie sănătoasă, 

principalele variabile având în continuare un trend pozitiv; 
 Ritmul mediu de creştere a produsului intern brut va fi de circa 6%, factorul 

principal generator de creştere economică fiind cererea internă (în special 
formarea brută de capital fix); 

 Exportul net îşi va îmbunătăţi contribuţia la creşterea economică reală, având un 
ritm de creştere uşor superior celui al importurilor; 

 Resursele umane - majorarea populaţiei ocupate şi, în consecinţă, reducerea 
ratei şomajului; 

 Finanţele publice vor fi subsumate în continuare cerinţei de finanţare a 
programelor de dezvoltare cu respectarea angajamentelor ce derivă din calitatea 
de stat membru al Uniunii Europene; 

 În domeniul veniturilor bugetare, va fi menţinut principiul cotei unice, în 
paralel cu obiectivul creşterii veniturilor prin lărgirea bazei de impozitare; 

 De asemenea, vor fi întreprinse măsuri fiscale decurgând din angajamentele faţă 
de Uniunea Europeană; 

 În domeniul cheltuielilor publice, sunt prevăzute creşteri importante ale 
ponderilor în produsul intern brut îndeosebi pentru domeniile „Învăţământ”, 
,,Sănătate” şi „Cercetare fundamentală, cercetare dezvoltare şi cercetare în 
domeniul economic”; 

 Obiectivul principal al gestionării datoriei publice va fi reprezentat de 
asigurarea surselor de finanţare a deficitului bugetar la un cost cât mai redus şi un 
nivel al riscului acceptabil, pe termen mediu şi lung. 
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CAPITOLUL  1 

 
EVOLUŢII MACROECONOMICE, MONETARE, 

FISCALE ŞI BUGETARE ÎN ANUL 2006 
 
 

1.1. PREMISE MACROECONOMICE 
 
 

Evoluţia economică din acest an are multiple trăsături de ordin calitativ care ne 
dă siguranţa că procesul este de durată: 

• creşterea economică se bazează tot mai mult pe investiţii şi export; 

• producţia naţională acoperă o parte tot mai însemnată de cerere; 

• deficitele externe sunt relativ stabile şi finanţate în cea mai mare parte din 
investiţii străine; 

• amplificarea activităţii economice se realizează concomitent cu reducerea 
inflaţiei şi a şomajului, ceea ce înseamnă că procesul de creştere 
economică se reflectă tot mai mult în îmbunătăţirea nivelului de trai; 

• tendinţa de creştere a cererii interne în principalele state partenere 
comerciale ale României, manifestată în prima parte a anului 2006, este 
aşteptată şi în continuare. 

 
1.1.1. Evoluţia economiei naţionale în prima parte a anului 2006 
 
După ce în anul 2005, România a înregistrat o creştere economică mai redusă, 

respectiv de 4,1%, pe fondul condiţiilor interne şi externe deosebit de dificile, în acest 
an s-a revenit la o creştere a produsului intern brut chiar peste nivelul său potenţial. 
Ritmul de creştere a produsului intern brut, de 7,4% în semestrul I 2006 este cel 
mai ridicat dintre cele înregistrate pentru această perioadă în ultimii ani. 

 
O caracteristică importantă a creşterii economice din semestrul I o reprezintă 

contribuţia echilibrată a componentelor cererii agregate în care se remarcă 
accelerarea creşterii formării brute de capital fix şi a exporturilor de bunuri şi servicii 
în raport cu cele din 2005. Este cu atât mai semnificativ cu cât agricultura a continuat 
să înregistreze o reducere a valorii adăugate brute, deşi în al doilea trimestru creşterea 
a fost pozitivă. Din punct de vedere calitativ se poate aprecia că sustenabilitatea 
creşterii economice s-a îmbunătăţit, în condiţiile în care structura factorilor de 
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creştere a continuat să se amelioreze. Dinamica formării brute de capital fix a fost 
superioară dinamicii consumului final, aceasta din urmă fiind sub cea înregistrată în 
semestrul I din anul 2005. Totodată, contribuţia negativă a exportului net s-a redus de 
la 6,7 procente în semestrul I 2005  la 4,4 procente în semestrul I 2006. 

 
După recordul din 2005, investiţiile au continuat să înregistreze ritmuri de 

creştere ridicate, care au sporit substanţial contribuţia acestora la creşterea reală a 
produsului intern brut. Formarea brută de capital fix s-a majorat cu 11,9% (7,6% în 
semestrul I 2005), ceea ce s-a concretizat într-o contribuţie la creşterea produsului 
intern brut de 2,3 procente comparativ cu 1,5 procente în semestrul I 2005. Această 
evoluţie s-a datorat exclusiv contribuţiei sectorului privat ale cărui investiţii au sporit 
ca pondere în totalul investiţiilor, fiind orientate, în principal, spre achiziţionarea de 
utilaje şi mijloace de transport şi reprezentând 55% din volumul de investiţii 
realizate. 

Chiar dacă a înregistrat încă o dinamică consistentă (10,9%), consumul final a 
continuat, aşa cum de altfel se anticipa, trendul din anul 2005, de reducere a 
amplitudinii dinamicii sale, fenomen datorat, în special, consumului guvernamental. 

 
Consumul individual efectiv al populaţiei s-a majorat cu 11,8%, o mare parte 

din sursele de consum provenind din import. Este, totuşi, de semnalat ca un factor de 
risc pentru evoluţia viitoare, faptul că în cadrul consumului populaţiei cumpărările de 
bunuri au înregistrat ritmuri peste cele din semestrul I 2005 (21,5% faţă de 20,8%), în 
detrimentul consumului de servicii (4,7% faţă de 7%). 

 
Consumul colectiv efectiv al administraţiei publice s-a majorat cu 2,4% în 

semestrul I 2006 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2005, îndeosebi datorită 
cheltuielilor legate de amplificarea procesului de construcţie instituţională şi de 
îmbunătăţire a performanţei administraţiei publice. De asemenea, creşteri de 
cheltuieli s-au realizat în domeniile învăţamânt şi sănătate. Totuşi, pe ansamblul 
consumului din surse bugetare, se evidenţiază tendinţa de diminuare a acestora ceea 
ce corespunde şi este rezultatul direct al politicii bugetare de raţionalizare a 
cheltuielilor curente şi majorare a cheltuielilor de capital.  

 
Exportul net şi-a redus contribuţia negativă la creşterea produsului intern brut 

până la 4,4 procente faţă de 6,7 procente în semestrul I 2005. În timp ce exporturile 
de bunuri şi servicii au avut o creştere reală cu circa 6 puncte procentuale mai mare 
decât în semestrul I 2005 (11,7% faţă de 5,9%), importurile de bunuri şi servicii au 
înregistrat o creştere comparabilă cu cea din semestrul 1 2005 (18,0% faţă de 17,1%). 
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Evoluţia componentelor de utilizare în anul 2006 

 
Tabelul nr. 1 
 - modificări procentuale faţă de perioada 
corespunzătoare a anului precedent - 

Trim. 
I 

Trim. 
II 

Sem. 
I 

Produsul intern brut 6,9 7,8 7,4 
    
Cererea internă 10,1 11,3 10,7 
     - Consumul final 10,2 11,5 10,9 
         Consumul individual efectiv al gospodăriilor 10,9 12,7 11,8 
         Consumul colectiv efectiv al administraţiei publice 4,3 0,9 2,4 
    - Formarea brută a capitalului 9,3 10,6 9,5 
           Formarea brută de capital fix 11,4 12,2 11,9 
Exportul de bunuri şi servicii 13,0 10,5 11,7 
Importul de bunuri şi servicii 18,7 18,0 18,0 

Sursa: Prelucrări Comisia Naţională de Prognoză pe baza datelor de la Institutul 
Naţional de Statistică 

 
Pe linia ofertei, principalele caracteristici ale evoluţiei din prima parte a anului 

2006 au fost, în sinteză, următoarele: 

• relansarea sectorului industrial, vizibilă în ultimul trimestru al anului trecut, 
s-a amplificat, ceea ce a făcut ca dinamica valorii adăugate brute din semestrul 
I 2006 să fie cu aproape 3 puncte procentuale mai mare decât cea din semestrul 
I 2005 (6,5% faţă de 3,6%); practic, evoluţia din prima parte a acestui an 
confirmă aprecierea că reducerea amplitudinii creşterii producţiei industriale în 
trimestrele II şi III din 2005 a fost, în principal, de natură conjuncturală. O 
caracteristică importantă a evoluţiei producţiei industriale o reprezintă faptul că 
în semestrul I atât industria prelucrătoare cât şi industria extractivă şi cea de 
energie electrică şi termică, gaze şi apă au înregistrat creşteri (7,2%, 4,4% 
respectiv 4,0%). De asemenea, este de subliniat contribuţia sporită a industriei 
constructoare de maşini;  

• construcţiile au avut o creştere mai mult decât remarcabilă (20,4% creştere a 
valorii adăugate brute în primul trimestru şi 14,2% în al doilea), datorată în 
primul rând lucrărilor de construcţii noi care au crescut cu 17,2%; 

• sectorul serviciilor a înregistrat evoluţii ascendente de-a lungul semestrului 
(7,2%) cu o contribuţie semnificativă a comerţului cu amănuntul; 

• agricultura, ramura afectată şi în această perioadă de influenţa nefavorabilă a 
unor factori, precum apariţia unor noi focare de gripă aviară, a înregistrat o 
reducere a valorii adăugate brute pe fondul unui consum intermediar mare în 
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trimestrul I. Este de remarcat, totuşi, tendinţa de revenire a valorii adăugate 
brute şi de scădere a consumului intermediar în trimestrul II. 

 
 

Evoluţia valorii adăugate brute în anul 2006 
 

Tabelul nr. 2 
 - modificări procentuale faţă de perioada 
corespunzătoare a anului precedent - 

Trim. 
I 

Trim. 
II 

Sem. 
I 

Produsul intern brut 6,9 7,8 7,4 
    
  Industrie 4,8 7,8 6,5 
  Agricultură -5,3 2,1 -0,4 
  Construcţii  20,4 14,2 16,5 
  Servicii 6,8 7,5 7,2 

Sursa: Prelucrări Comisia Naţională de Prognoză pe baza datelor de la 
Institutul Naţional de Statistică 

 
Evoluţii sectoriale recente 
Producţia industrială a trecut de la o creştere de 4,5% în trimestrul I la o 

creştere cu 8,9% în trimestrul II, ceea ce se concretizează într-o creştere pe întregul 
semestru de 6,7% şi apoi 7,1% în primele 7 luni comparativ cu perioada 
corespunzătoare a anului anterior. O caracteristică importantă a evoluţiei producţiei 
industriale este aceea că, o contribuţie tot mai mare la creşterea volumului de 
activitate o are industria constructoare de maşini, în cadrul acesteia evidenţiindu-se 
industria mijloacelor de transport cu o creştere de 17,4%. De asemenea, industria 
bunurilor de folosinţă îndelungată şi-a sporit producţia – în termeni reali – cu 22,6%, 
ceea ce înseamnă un răspuns mai bun la cererea internă de astfel de bunuri. 

Construcţiile continuă să fie sectorul cel mai dinamic. Creşterea în volum a 
lucrărilor de construcţii a fost în primele 7 luni de 16,5%, comparativ cu numai 4,2% 
în primele 7 luni din 2005. 

Evoluţia economică din primele 7 luni a avut ca suport principal cererea 
externă. În acest sens este de subliniat nu numai creşterea exporturilor de bunuri cu 
circa 19% (15,2% în aceeaşi perioadă a anului 2005). 
 Exporturile de bunuri au ajuns la o medie lunară de 2,8 miliarde euro, faţă de 
2,4 miliarde euro în primele 8 luni ale anului 2005. Această evoluţie se datorează, în 
principal, sporirii exportului de produse ale industriei construcţiilor de maşini 
(+45,7%), produse minerale (+19,3%), produse ale industriei chimice (+18,3%), 
precum, metale comune şi articole (+10,3%) şi produse agroalimentare (+9,1%). Se 
constată o îmbunătăţire structurală a exportului, prin majorarea cu 5,6 puncte 
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procentuale a ponderii deţinute de produsele de înaltă complexitate (maşini, 
echipamente şi mijloace de transport). 

Importurile de bunuri au înregistrat pe primele 8 luni ale anului 2006 o 
creştere de 25,2% faţă de perioada corespunzătoare a anului 2005. Valoarea medie 
lunară a fost de 4,2 miliarde euro, comparativ cu 3,7 miliarde euro în perioada 
similară a anului 2005. Evoluţia ascendentă a importurilor s-a reflectat în majorarea 
importului de produse ale industriei construcţiilor de maşini:  mijloace de transport 
(33,8%), respectiv maşini şi dispozitive mecanice şi electrice (31,2%), produse 
metalurgice (33,5%), produse minerale (29,1%) şi produse ale industriei chimice  
(21,5%). Expansiunea importurilor într-un ritm mai rapid, cu 7,9 puncte procentuale 
decât cel al exportului a condus la majorarea deficitului comercial (FOB-CIF) cu 
44,7% faţă de deficitul comercial înregistrat în aceeaşi perioadă a anului anterior. 

Gradul de acoperire al importurilor CIF prin exporturi a atins 66,7%, cu 4,5 
puncte procentuale sub cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2005. 
 Exportul de bunuri către ţările Uniunii Europene s-a cifrat la 11,3 miliarde 
euro, în creştere cu 16,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2005. Este de menţionat 
creşterea cu 8,8 puncte procentuale a dinamicii exportului faţă de cea înregistrată în 
perioada similară a anului trecut. Importurile de bunuri din ţările Uniunii Europene, 
în valoare totală de 15,7 miliarde euro, au crescut  cu 24,7 % faţă de perioada 
similară a anului 2005.  
 Deficitul de cont curent pe primele 7 luni ale anului în curs este cu 43% mai 
mare faţă de aceeaşi perioadă din 2005, în condiţiile accentuării deficitului balanţei 
comerciale FOB-FOB cu 46,9% şi a veniturilor cu 6,5%, fiind în continuare 
sustenabil. Valoarea deficitului de cont curent a fost de 4.878 milioane euro (3.412 
milioane euro în primele 7 luni ale anului 2005), gradul de acoperire prin investiţii 
străine directe fiind de 82,2%, în creştere cu 5 puncte procentuale în raport cu 
valoarea din perioada similară a anului trecut.   

Balanţa serviciilor s-a îmbunătăţit, înregistrând un excedent de 264 milioane 
euro faţă de un deficit de 129 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul precedent. 
Excedentul s-a datorat, în principal, serviciilor de comunicaţii (340 milioane euro), 
transportului de pasageri (86 milioane euro), serviciilor de publicitate, marketing şi 
sondaje publice (68 milioane euro), turismului particular (63 milioane euro) şi 
serviciilor în domeniul agriculturii, mineritului (56 milioane euro). 

Balanţa veniturilor a înregistrat un deficit de 1.649 milioane euro, superior cu 
101 milioane euro celui din perioada ianuarie-iulie 2005, în principal, pe seama 
profiturilor reinvestite (-1.246 milioane euro) şi a dividendelor din investiţii directe 
ieşite din ţară (-523 milioane euro). Veniturile nete din muncă ale lucrătorilor români 
din străinătate în valoare de 443 milioane euro, au compensat în proporţie de 76% 
deficitul creat de dividende şi dobânzi din investiţiile directe şi de portofoliu. 

Balanţa transferurilor curente a înregistrat un excedent în valoare de 1.857 
milioane euro, diminuat faţă de perioada similară a anului 2005 cu 49 milioane euro. 
O pondere semnificativă, respectiv 91%, în acest excedent au avut-o transferurile 
valutare nete în ţară ale lucrătorilor români din străinătate.  
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Investiţiile străine directe nete au atins valoarea de 4.011 milioane euro, mai 
mari cu 52% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2005 când au înregistrat 2.636 
milioane euro.  

În ce priveşte evoluţia datoriei externe se consemnează o evoluţie favorabilă; 
astfel, datoria externă care a înregistrat 25,7 miliarde euro la sfârşitul lunii iulie a.c., a 
crescut cu 1,1 miliarde euro faţă de sfârşitul anului 2005, comparativ cu creşterea de 
3,9 miliarde euro de la sfârşitul lunii iulie 2005 în raport cu finele anului 2004. În 
structură, se remarcă creşterea ponderii datoriei publice negarantate din sectorul 
privat cu 11,8 puncte procentuale. 

În primele 8 luni ale anului curent rata anualizată a inflaţiei a coborât la un 
nivel istoric de 6,02%, decelerarea inflaţiei fiind mai pregnantă în luna aprilie a.c., 
datorită unui efect de bază, dar şi în lunile iulie şi august a.c., pe fondul înregistrării 
unei deflaţii la nivelul grupei mărfurilor alimentare. De altfel, în luna august, este 
prima dată după 1990, când inflaţia lunară înregistrează o scădere cu 0,07%. 

Ca urmare, rata medie lunară de creştere a preţurilor de consum (0,3%) în 
primele 8 luni a fost cu 0,3 puncte procentuale inferioară celei consemnate pe 
parcursul aceleiaşi perioade din anul trecut. 

Faţă de decembrie 2005, preţurile de consum s-au majorat cu 2,71%, situându-
se cu 2,5 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în perioada similară a anului 
precedent, diferenţă ce s-a datorat scăderii preţurilor mărfurilor alimentare (cu 
0,74%), datorită unei recolte mai bune pentru legume şi fructe, dar şi unei creşteri 
mai moderate a preţurilor administrate (4,6%, comparativ cu 10,3% în perioada 
corespunzătoare a anului precedent). Creşterea mai redusă a preţurilor administrate în 
aceste prime opt luni a avut ca principală cauză tendinţa de apreciere nominală a 
monedei naţionale, care s-a reflectat în special la produsele ale căror preţuri sunt 
racordate la moneda europeană (servicii telefonice de bază, medicamente), unde  s-a 
înregistrat,  faţă de  sfârşitul anului trecut, chiar o deflaţie (-3,46%, respectiv -1,66%). 

La sfârşitul lunii iulie 2006, numărul salariaţilor a fost de 4.617,4 mii 
persoane, mai mare cu 1,1% decât în luna iulie 2005. Faţă de decembrie 2005 
creşterea a fost de 2,6%, din care cea mai mare creştere, de 5,0%, a fost înregistrată 
în sectorul serviciilor. În acelaşi timp, s-a înregistrat o reducere semnificativă a 
numărului de salariaţi în agricultură cu 6,4%. 

În luna august 2006, numărul şomerilor înregistraţi (446,5 mii persoane) şi 
rata şomajului (5,1%) s-au situat la niveluri inferioare atât faţă de cele din decembrie 
2005 (523 mii persoane, respectiv 5,9%), cât şi faţă de cele din august 2005 (499,0 
mii persoane, respectiv 5,7%). Ponderea femeilor în numărul total al şomerilor s-a 
redus uşor de la 42,5% în luna august 2005 la 42,1% în august 2006, rata şomajului 
feminin fiind de 4,5%. 

În perioada ianuarie-august 2006, câştigul salarial mediu brut lunar a fost de 
1.100 lei, cu 17,0% mai mare decât în perioada corespunzătoare din anul 2005, iar 
nivelul salariului mediu net a fost de 826 lei faţă de 719 lei. Salariul real în această 
perioadă a crescut cu 7,0% faţă de 13,4% în perioada corespunzătoare a anului 
precedent. 
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 Nivelurile preliminate ale principalilor indicatori în anul 2006 
 

În concordanţă cu trendurile semnalate în prima parte a anului 2006 şi cu 
evoluţia trimestrială din anul 2005, se estimează că nivelul creşterii economice pe 
întregul an se menţine la un nivel ridicat, produsul intern brut, în termeni reali, 
urmând să crească cu circa 6,7%. Prognoza a fost revizuită în sus faţă de prognoza de 
primăvară (6,0%) ca urmare a evoluţiei ascendente a principalilor indicatori care au 
efect direct asupra creşterii economice. 

Se prelimină că pe întregul an formarea brută de capital fix va fi – în termeni 
reali – cu 12,0% mai mare faţă de anul 2005, în condiţiile în care efectele benefice ale 
introducerii cotei unice au continuat să se manifeste, concretizându-se în amplificarea 
efortului investiţional al sectorului privat. 

Consumul individual efectiv al  gospodăriilor se preconizează să înregistreze 
o creştere asemănătoare cu cea din anul 2005, respectiv 8,9% ca urmare a unei 
majorări încă semnificative a cumpărărilor de mărfuri (15,0%) concomitent cu o 
uşoară creştere a autoconsumului din gospodării după scăderea sa drastică în anul 
2005 (-13,8%).  
 Corespunzător evoluţiilor din prima parte a acestui an, se anticipează că în anul 
2006 consumul colectiv efectiv al administraţiei publice va avea o creştere de 
4,0%.  

Ca urmare a acestor evoluţii, cererea internă va înregistra o creştere cu 9,1%. 
Planşa nr. 1 
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Exportul net va avea o influenţă negativă asupra creşterii reale a produsului 
intern brut (-3,4 procente). Această evoluţie este determinată de creşterea preliminată 
a importurilor de bunuri şi servicii superioară celei a exporturilor de bunuri şi 
servicii. 

Pe latura ofertei, se estimează creşteri importante ale valorii adăugate brute din 
sectorul construcţiilor (13,0%), serviciilor (6,5%) şi din industrie (6,4%). 

Exporturile de bunuri pe întregul an au fost estimate cu o creştere de 17,3%, 
diminuată faţă de cea din semestrul I ca urmare a reducerii aşteptărilor privind 
creşterea în semestrul II a preţurilor externe. 

Importurile de bunuri au fost preliminate pentru anul 2006 cu o creştere de 
20,9%, 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 
produsul intern brut va creşte cu un punct procentual faţă de 2005, ajungând la circa 
11%. 
 Deficitul de cont curent se aşteaptă să ajungă la nivelul de 8,25 miliarde euro 
(8,7% din produsul intern brut), susţinut de menţinerea contribuţiei pozitive a 
excedentului transferurilor curente.  

Creşterea economică bazată pe relansarea procesului investiţional constituie o 
premisă importantă pentru reducerea graduală a ratei inflaţiei. Evoluţia preţurilor de 
consum din acest an va reflecta consolidarea procesului de dezinflaţie, ritmul mediu 
lunar de creştere al preţurilor în anul 2006 aşteptându-se să fie inferior cu 0,3 puncte 
procentuale decât cel înregistrat în anul anterior (0,7%). La sfârşitul anului nivelul 
inflaţiei se estimează sa ajungă la 5,5%, în timp ce media anuală se va situa la 6,8%. 

Planşa nr. 2 
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Deflatorul produsului intern brut este estimat la 9,6%, ca urmare a evoluţiei 

superioare a preţurilor din industrie, construcţii şi unele servicii. 
Având în vedere creşterea reală şi deflatorul, se estimează că produsul intern 

brut nominal va ajunge la 335,9 miliarde lei, revizuirea în plus cu circa 7 miliarde 
lei faţă de prognoza de primăvară datorându-se revizuirii atât a creşterii reale cu 0,7 
puncte procentuale, cât şi a deflatorului cu 1,1 puncte procentuale ca urmare a 
evoluţiei indicelui preţurilor de producţie din prima parte a anului. 

În domeniul resurselor umane, creşterea economică va fi însoţită de o 
majorare a numărului mediu de salariaţi cu circa 100 mii persoane, iar rata şomajului 
înregistrat se estimează că se va reduce la sfârşitul anului până la 5,7%. 

 

1.1.3.  Politica monetară şi valutară în anul 2006  
 
În perioada următoare, politica monetară  va continua să fie ferm orientată 

spre obiectivul său fundamental, concentrându-se asupra decelerării sustenabile a 
inflaţiei. În contextul strategiei de ţintire directă a inflaţiei adoptate de Banca 
Naţională a României în cursul anului 2005, orientarea dezinflaţionistă a politicii 
monetare presupune configurarea pe termen mediu a ţintelor privind rata anuală a 
inflaţiei şi adoptarea de măsuri de politică monetară adecvate atingerii acestora.     
 

 
 

1.2. EVOLUŢII FISCALE ŞI BUGETARE ÎN ANUL 2006 
 

1.2.1. Principalele coordonate ale politicii fiscal – bugetare în anul 2006 

         Reforma politicii fiscale începută în anul 2005,  continuarea liberalizării 
contului de capital, ţintirea directă a inflaţiei, denominarea monedei naţionale, 
dar şi tendinţele care s-au manifestat în evoluţia cadrului macroecononic, precum şi  
exigenţele şi cerinţele procesului de aderare, au  imprimat   politicii fiscal – 
bugetare a anului 2006 următoarele coordonate:  

• Consolidarea veniturilor bugetare pentru a face faţă 
angajamentelor de cheltuieli  cu care România se va confrunta  în 
mod inevitabil în următorii ani; 

•  Stimularea creşterii durabile şi asigurarea capacităţii de absorbţie a 
instrumentelor structurale (fonduri structurale şi de coeziune); 

• Scăderea ratelor de contribuţii la asigurările sociale  în scopul 
eliminării dezavantajului  de competitivitate fiscală, al reducerii 
economiei subterane; 

• Consolidarea administraţiei fiscale în vederea îmbunătăţirii 
colectării obligaţiilor bugetare;  
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• Creşterea transparenţei şi eficienţei utilizării fondurilor publice, 
precum şi a prioritizării politicilor publice formulate de ordonatorii 
principali de credite; 

• Îmbunătăţirea stabilităţii politicii de cheltuieli, eficienţei alocărilor 
bugetare. 

   
 Faţă de estimarea iniţială, veniturile bugetului general consolidat au crescut 
ca pondere în produsul intern brut  în urma rectificărilor bugetare cu 1,3 puncte 
procentuale. Creşterile se situează la  taxa pe  valoarea adăugată cu 0,5 puncte 
procentuale,  impozitul pe profit, impozitul pe venit şi salarii, accize, cu câte  0,2 
puncte procentuale. 
 Cheltuielile bugetului general consolidat au înregistrat o creştere 
semnificativă a ponderii în produsul intern brut cu 3,3 puncte procentuale faţă de 
estimarea iniţială. In cadrul structurii cheltuielilor bugetare, creşteri semnificative au 
fost înregistrate la cheltuielile de capital cu 0,9 puncte procentuale, bunuri şi servicii 
cu  0,5 puncte procentuale,  transferuri între unităţi ale administraţiei publice cu  0,6 
puncte procentuale, asistenţa socială cu 0,3 puncte procentuale. Pe acţiuni, 
sectoarele care au primit fonduri suplimentare în urma rectificărilor bugetare au fost: 
învăţământul şi transporturile  (creştere cu câte 0,8 puncte procentuale), 
sănătatea (creştere cu 0,3 puncte procentuale), asigurări şi asistenţa socială 
(creştere cu 0,3 puncte procentuale). 

 De asemenea, a fost suplimentat fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului în vederea acoperirii unor cheltuieli urgente şi neprevăzute, inclusiv 
pentru suplimentarea fondului de intervenţie la dispoziţia Guvernului în vederea 
înlăturării efectelor inundaţiilor din primăvara acestui an. 
Majorarea deficitului bugetar de la 0,5% din produsul intern brut la 2,5% din 
produsul intern brut a fost justificată de necesitatea demarării unor proiecte pentru 
infrastructură în domeniile prioritare: transporturi şi mediu, a unor proiecte de 
investiţii în domeniul învăţământului şi sănătăţii, pregătirii proiectelor publice 
finanţabile din fonduri structurale pentru perioada 2007-2013, pentru a evita 
eventualele probleme în accesarea acestora în anul 2007.  
 
 
1.2.2. Evoluţia principalilor indicatori bugetari pe primele opt luni ale anului 

2006  
a) Veniturile bugetului general  consolidat  

Veniturile bugetului general consolidat pe anul 2006 au fost proiectate la 
32,3% din produsul intern brut, reprezentând o creştere cu 1,9 puncte procentuale faţă 
de realizările anului precedent.  

În execuţie, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2006, veniturile bugetului 
general consolidat reprezentau 20,3% din produsul intern brut, cu 0,9 puncte 
procentuale mai mult ca în aceeaşi perioadă a anului precedent (tabelul nr. 3 şi planşa 
nr. 3 ) având următoarele caracteristici de evoluţie: 
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 impozitul pe profit  prevăzut cu o evoluţie ascendentă ca pondere în produsul 
intern brut în anul 2006 comparativ cu anul precedent, a avut în perioada primelor 
opt luni ale anului un grad de colectare bun, respectiv 66,9%. Comparativ cu 
aceeaşi perioadă din anul precedent, impozitul pe profit s-a majorat în termeni 
nominali cu 15,3% menţinându-se la acelaşi nivel ca pondere în produsul intern 
brut, respectiv 1,7%.  

 impozitul pe venit realizat în perioada celor opt luni  din anul 2006, prezintă 
comparativ cu perioada aferentă din anul precedent o creştere nominală de 38,9%, 
marcând o majorare a ponderii în produsul intern brut cu 0,3 puncte procentuale.  

 încasările din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2006 au fost prevăzute în 
creştere cu  0,6 puncte procentuale ca pondere în produsul intern brut, realizările 
aferente  primelor opt luni din anul 2006 marcând o creştere a ponderii în produsul 
intern brut cu 0,4 puncte procentuale faţă de perioada corespunzătoare din anul 
precedent.   

 veniturile din accize sunt, de asemenea, prognozate cu o evoluţie ascendentă, 
ponderea lor în produsul intern brut fiind superioară în anul 2006 cu 0,2 puncte 
procentuale celei înregistrate în anul precedent. Realizările aferente perioadei 
ianuarie – august 2006 se situează la acelaşi nivel ca pondere în produsul intern 
brut ca şi în intervalul similar din anul precedent, respectiv 2%, încasările faţă de 
estimările anuale fiind însă de numai 58,2%.  

 impozitele pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale încasate în 
perioada analizată reprezintă 60,3% din estimările anuale, fiind mai mari decât 
cele realizate în aceeaşi perioadă din anul precedent, cu 20,8% în termeni 
nominali. Încasările estimate pentru anul 2006 sunt apreciate constante ca pondere 
în produsul intern brut. 

 contribuţiile de asigurări sociale deşi cotele au scăzut cu 2 puncte procentuale în 
anul 2006, realizările pe primele opt luni  ale anului în curs  sunt  superioare ca 
pondere în produsul intern brut realizărilor anului 2005 cu 0,1 puncte procentuale.  
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Planşa nr. 3 
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Tabelul nr. 3    Evoluţia veniturilor bugetului general consolidat în anii 2005-2006 
 -  milioane lei -  

Realizări 
01.01 - 31.08 Pondere în PIB 

Realizări 
01.01 - 31.08.2006 

faţă de: 
Realizări 

 01.01 - 31.08 

 

Realizări 
2005 

Program 
2006 

2005 2006  2005 Program 
2006 2005 2006 

8 luni 
2005 

Program 
2006 

VENITURI -TOTAL  87.283,1 108.597,3 55.677,2 68.036,6 30,4 32,3 19,4 20,3 122,2 62,7
Venituri fiscale 51.548,6 65.222,1 32.616,3 40.321,0 17,9 19,4 11,4 12,0 123,6 61,8
 - impozit pe profit 6.534,0 8.335,0 4.838,7 5.579,9 2,3 2,5 1,7 1,7 115,3 66,9
 - impozit pe venit 6.748,3 9.090,5 4.264,6 5.924,3 2,3 2,7 1,5 1,8 138,9 65,2
 - alte impozite pe venit, profit 
şi câştiguri din capital 1.324,6 1.584,5 889,9 945,3 0,5 0,5 0,3 0,3 106,2 59,7
 - impozite si taxe pe proprietate 1.880,2 2.653,7 977,1 1.527,7 0,7 0,8 0,3 0,5 156,4 57,6
 - TVA 22.537,8 28.378,0 13.787,9 17.331,8 7,8 8,4 4,8 5,2 125,7 61,1
 - accize 9.110,0 11.439,6 5.710,4 6.661,6 3,2 3,4 2,0 2,0 116,7 58,2
 - alte impozite si taxe generale 
pe bunuri si servicii 456,5 402,2 362,4 263,1 0,2 0,1 0,1 0,1 72,6 65,4
 - taxe pe utilizarea bunurilor si 
taxe specifice  759,3 696,8 474,4 448,6 0,3 0,2 0,2 0,1 94,6 64,4
 - impozit pe comerţul exterior 
si tranzacţiile internaţionale 2.186,9 2.611,0 1.303,1 1.574,4 0,8 0,8 0,5 0,5 120,8 60,3
 - alte impozite si taxe fiscale 11,0 30,8 7,8 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 824,4 208,8
Contribuţii de asigurări 27.474,7 30.975,5 17.531,3 20.991,6 9,6 9,2 6,1 6,2 119,7 67,8
Venituri nefiscale 5.943,7 6.996,2 4.075,6 5.176,0 2,1 2,1 1,4 1,5 127,0 74,0
Venituri din capital  535,8 823,3 300,2 464,2 0,2 0,2 0,1 0,1 154,6 56,4
Donaţii 1.679,2 4.500,2 1.079,1 1.023,4 0,6 1,3 0,4 0,3 94,8 22,7
Operaţiuni financiare 101,0 80,0 74,8 60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 80,9 75,6
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b) Cheltuielile bugetului general consolidat  
 

Execuţia cheltuielilor bugetare  pe primele opt luni ale anului 2006 se 
desfăşoară  în mare parte similar  evoluţiei bugetare a anului precedent, 
cheltuielile bugetului general consolidat situându-se cu 0,1 puncte 
procentuale din produsul intern brut sub nivelul înregistrat în perioada 
corespunzătoare din anul 2005. Cheltuielile primare au cunoscut o dinamică 
superioară cheltuielilor totale, respectiv cu 17,9% în termeni nominali, ceea 
ce a făcut ca ponderea lor în produsul intern brut  să se majoreze cu 0,1 
puncte procentuale în intervalele analizate. 

În structură economică, cheltuielile bugetare realizate pe primele opt 
luni ale anului 2006, prezintă următoarea evoluţie: 

 plăţile de dobânzi au fost mai reduse în valori absolute în perioada 
ianuarie – august 2006 cu 480,1 milioane lei faţă de aceeaşi perioadă 
din anul precedent. 

 cheltuielile de capital deşi  la nivelul anului 2006 sunt prognozate la 
3,9% din produsul intern brut, totuşi după primele opt luni derulate din 
anul 2006,  se situează  la acelaşi nivel ca pondere în produsul intern 
brut  ca şi în perioada similară din anul precedent, respectiv 1,2%, 
urmând ca în lunile rămase din anul 2006 să se intensifice ritmul 
lucrărilor şi al decontărilor în acest domeniu.  

 subvenţiile realizate pe primele opt luni ale anului 2006 sunt inferioare 
celor acordate în anul precedent în aceeaşi perioadă, cu 0,2 puncte 
procentuale ca pondere în produsul intern brut, ca urmare a măsurilor 
de eliminare treptată a unor categorii de subvenţii. 

Evoluţia şi structura economică a cheltuielilor bugetului general 
consolidat în perioada 2005-2006 sunt redate  în  planşa nr.4. şi tabelul nr.4. 
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Planşa nr. 4   
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Tabelul nr. 4    Cheltuielile bugetului general consolidat  în perioada 2005-2006 
 - milioane lei -  

 
Realizări 

01.01 - 31.08 Pondere în PIB 
Realizări 

01.01 - 31.08.2006 
faţă de: 

Realizări 
 01.01 - 31.08 

 

Realizări 
2005 

Program 
2006 

2005 2006 an 
2005 

Program 
2006 2005 2006 

8 luni 
2005 

Program 
2006 

Cheltuielile bugetului general 
consolidat 89.552,2 116.854,7 53.971,1 62.739,9 31,2 34,8 18,8 18,7 116,2 53,7
Cheltuieli primare 86.514,1 113.261,8 51.602,3 60.851,2 30,1 33,7 18,0 18,1 117,9 53,7
 - cheltuieli de personal  15.534,0 19.399,7 10.185,5 13.359,1 5,4 5,8 3,5 4,0 131,2 68,9
 - bunuri si servicii 20.570,9 22.802,5 11.640,3 13.056,8 7,2 6,8 4,1 3,9 112,2 57,3
 - subventii 6.321,2 6.958,9 3.713,3 3.859,0 2,2 2,1 1,3 1,1 103,9 55,5
 - transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 3.647,4 6.607,2 1.402,5 2.473,4 1,3 2,0 0,5 0,7 176,4 37,4
 - alte transferuri 4.640,4 12.078,4 3.273,4 3.346,8 1,6 3,6 1,1 1,0 102,2 27,7
 - asistenta sociala 27.415,2 30.202,6 17.424,8 20.046,6 9,5 9,0 6,1 6,0 115,0 66,4
 - alte cheltuieli 795,0 1.238,9 457,9 641,5 0,3 0,4 0,2 0,2 140,1 51,8
 - cheltuieli de capital 7.553,8 13.063,2 3.488,3 4.048,1 2,6 3,9 1,2 1,2 116,0 31,0
Operatiuni financiare 36,1 69,1 16,2 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 122,8 28,8
Deficit (-)/Excedent (+) 
primar 769,0 -4.664,5 4.074,9 7.185,4 0,3 -1,4 1,4 2,1 176,3 x
 - dobânzi  3.038,1 3.592,9 2.368,8 1.888,7 1,1 1,1 0,8 0,6 79,7 52,6
DEFICIT( -)/ EXCEDENT(+) -2.269,1 -8.257,4 1.706,1 5.296,7 -0,8 -2,5 0,6 1,6 310,5 x



c) Soldul bugetar  
 
Deşi pe parcursul ultimilor ani deficitul bugetar realizat s-a situat sub 

ţinta anuală şi s-a încadrat pe o tendinţă de scădere continuă (planşa nr. 5), 
totuşi acesta s-a realizat îndeosebi  în ultimele luni ale anului. 

 
Execuţia bugetară a primelor opt luni din anul 2006 situează veniturile 

bugetului general consolidat peste cheltuieli, generând un sold pozitiv relativ 
important, respectiv 1,6% din  produsul intern brut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              



Planşa nr. 5 
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-0,3

0,1
0,3

-1,4

-2,5

-0,8

-1,2

-2,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0
2003 2004 2005 2006 program

% din PIB

Sold primar Sold BGC  



1.2.3. Datoria publică 
Gradul de îndatorare publică a României, înregistrat în ultimii ani, 

se situează pe un trend descendent, pe fondul creşterii economice susţinute, 
astfel că la sfârşitul anului 2005 şi al semestrului I 2006 gradul de îndatorare 
publică se situează în jur de 20% din produsul intern brut, net inferior 
plafonului de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht. 

Odată cu intrarea în vigoare a noii Legi a datoriei publice nr.313/2004, 
începând cu anul 2005, în indicatorul datorie publică se includ şi  
împrumuturile contractate direct şi/sau garantate de autorităţile publice locale.  

Astfel la 31 iulie 2006 datoria  publică reprezenta 16,7% din 
produsul intern brut comparativ cu 20,9% la sfârşitul anului 2005. Deşi 
ponderea datoriei publice locale în total datorie publică este nesemnificativă, 
totuşi, odată cu lansarea de către primăria municipiului Bucureşti a emisiunii de 
Euroobligaţiuni în valoare de 500 milioane euro în luna iunie 2005 ponderea 
acestui indicator a crescut la 0,7% din produsul intern brut. 

La 31 iulie 2006, ponderea datoriei publice guvernamentale era de 15,9% 
din produsul intern brut, iar la sfârşitul anului 2005 valoarea acestui indicator a 
fost de 20,0%. Comparativ cu anul 2000 gradul de îndatorare este mai mic cu 
15,5 puncte procentuale  (Tabelul nr.5  şi Planşa nr. 6 ). 

 
Evoluţia ponderii datoriei publice guvernamentale în produsul intern brut  

în perioada 2000- 2006 
 

Tabelul nr. 5        -procente în P.I.B.- 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 31 

iulie 
2006 

2006 

Total datorie publică 
guvernamentală 
                                         

 
31,4 
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                                                                         Planşa nr. 6 
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1.2.3.1. Datoria publică guvernamentală internă 
 

 Pe linia managementului datoriei interne, au fost făcute eforturi în 
ceea ce priveşte extinderea curbei de maturitate a instrumentelor de finanţare şi 
refinanţare a datoriei publice interne. Astfel pe lângă creşterea volumului 
titlurilor de stat cu scadenţă la 2, 3 şi 5 ani, începând cu luna aprilie 2005 au fost 
lansate emisiuni de titluri de stat cu scadenţe la 7, 10, 12 şi 15 ani. Prin 
refinanţarea datoriei publice interne pe termen scurt prin obligaţiuni de stat 
emise pe termen lung şi prin împrumuturi din disponibilităţile din contul general 
al trezoreriei statului s-a realizat diminuarea serviciului datoriei publice interne. 

Pe fondul scăderii graduale a inflaţiei şi reducerii dobânzilor de referinţă 
de către Banca Naţională a României, transparenţa şi predictibilitatea 
modului în care se desfăşoară emisiunile de titluri de stat reprezintă un alt 
factor important pentru reducerea costului titlurilor de stat exprimat prin 
reducerea ratelor de dobândă. În acest sens, începând cu trimestrul II al anului 
2005 s-a creat cadrul instituţional de consultare cu participanţii                      
pe piaţa internă (dealeri primari, societăţi de asigurări de viaţă, etc.) prin 
organizarea de întâlniri semianuale cu aceştia şi pentru prima dată a fost 
publicat un calendar trimestrial de emisiuni de titluri de stat, iar în decembrie 
2005 a fost publicat primul calendar anual al emisiunilor de titluri de stat aferent 
anului 2006. 

Stocul datoriei publice guvernamentale interne totale la data de 31 
iulie 2006 însumează 15.691,9 milioane lei şi, în conformitate cu prevederile 
Legii datoriei publice, nr.313/2004, reflectă totalitatea obligaţiilor statului 
provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat, de la 
persoane fizice sau juridice rezidente în România, în lei sau în valută, inclusiv 
sumele primite temporar din sursele trezoreriei statului, fiind destinate 
finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice şi a unor necesităţi 
ale Guvernului aprobate în baza unor legi speciale.  

Ponderea  datoriei  publice guvernamentale interne  în produsul  intern  
brut  la  31 iulie 2006 era de 4,7%, iar pentru sfârşitul anului se estimează o 
pondere de 4,4% din produsul intern brut, în scădere faţă de perioadele 
anterioare. Pentru anul 2006 se estimează că dobânzile aferente datoriei publice 
guvernamentale interne vor fi în sumă de 1.167,3 milioane lei  (0,4% din 
produsul intern brut). 

 
1.2.3.2. Datoria publică guvernamentală externă 
 
Pe linia managementului datoriei publice externe guvernamentale, 

odată cu intrarea în vigoare a Legii datoriei publice, nr. 313/2004. a fost 
eliminată posibilitatea ca ministerele de linie să contracteze împrumuturi cu 
garanţia statului, iar acordarea de garanţii de stat a fost limitată la proiectele de 
importanţă majoră şi numai cu avizul Consiliului Concurenţei în vederea 
respectării angajamentelor României în domeniul ajutorului de stat. 
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La 31 iulie 2006, datoria publică externă guvernamentală a fost de 

10.633,4 milioane euro, în scădere cu 313,8 milioane euro, faţă de sfârşitul 
anului 2005. În aceeaşi perioadă, datoria publică externă directă a scăzut cu 
0,7%, iar datoria publică externă garantată cu 6,3% (Planşa nr.7 ). 

 
 

Planşa nr.7 
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Datoria publică garantată de stat reprezintă o parte însemnată 

(aproximativ 38,4%) a datoriei publice guvernamentale la 31 iulie 2006 şi ca 
urmare necesită o monitorizare foarte atentă. În anul 2006, ponderea plăţilor din 
bugetul de stat pentru creditele externe garantate de stat se estimează a fi 
redusă, estimându-se că plăţile se vor efectua din fondul de risc, ale cărui 
venituri sunt constituite, în principal, din încasări din comisioane şi din 
recuperări de la agenţii economici în contul plăţilor efectuate în anii precedenţi, 
de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant. 
 În procesul de elaborare a bugetului de stat, Ministerul Finanţelor Publice 
ia în consideraţie plăţile pe care, în calitate de garant/împrumutat direct, ar urma 
să le efectueze în contul agenţilor economici aflaţi în lipsă de lichidităţi. Prin 
Ordonanţa Guvernului nr.41/2005 aprobată prin Legea nr.97/2006, privind 
reglementarea unor măsuri financiare, s-a  reglementat modalitatea de 
recuperare a debitelor rezultate din plata de către Ministerul Finanţelor Publice 
a ratelor de capital, a dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente, 
acestea urmând a fi recuperate de către organele fiscale în a căror rază teritorială 
îşi au domiciliul fiscal beneficiarii, în baza înscrisurilor întocmite de direcţiile 
de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi care reprezintă 
titluri excutorii, prin care se individualizează sumele de recuperat. De 
asemenea, în baza Ordonanţei Guvernului nr.29/2002 privind instituirea unor 
măsuri pentru recuperarea creanţelor statului şi diminuarea datoriei publice, 
adoptată prin Legea nr.324/2002. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului  a preluat spre valorificare creanţele statului rezultate din plăţile 
efectuate la extern de către Ministerul Finanţelor Publice în contul garanţiilor 
emise de stat pentru împrumuturi externe acordate agenţilor economici – 
societăţi comerciale.     
 

Serviciul datoriei publice guvernamentale externe estimat pentru anul 
2006 este de 2.222,1 milioane euro.  

 
1.2.3.3. Îmbunătăţiri ale cadrului instituţional şi acţiuni de realizat până la 
finele anului 2006 
 
 a) Participarea Ministerului Finanţelor Publice la sistemul electronic de 
transfer de fonduri ,,Transfond” reprezintă un ,,pionierat” în practica pieţei 
bancare a ţărilor Uniunii Europene, până în prezent neexistând o instituţie 
guvernamentală de acest tip participantă direct ca membru SWIFT şi la un 
asemenea sistem. 
 În acest context, Ministerul Finanţelor Publice a asigurat decontarea în 
regim operaţional a operaţiunilor de mare valoare în sistemul ReGIS şi a 
operaţiunilor de mică valoare în sistemul SENT. Astfel, de la intrarea în 
funcţiune a sistemului ReGIS (aprilie 2005) valoarea zilnică procesată este de 1 
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miliard euro/zi ajungând ca în zilele de vârf, perioadă în care Trezoreria statului 
încasează obligaţiile fiscale ale contribuabililor să proceseze mesaje de plată de 
3 miliarde euro/zi, iar în cazul sistemului SENT (mai 2005) valoarea zilnică 
procesată este de 100 milioane euro/zi ajungând ca în zilele de vârf, perioadă în 
care Trezoreria statului încasează obligaţiile fiscale ale contribuabililor, să 
proceseze mesaje de plată de 200 milioane euro/zi. 
 Odată cu intrarea în funcţiune a sistemului de decontare şi înregistrare 
a  titlurilor de stat SaFIR la data de 3 octombrie 2005, decontarea unei 
tranzacţii cu titluri de stat denominate în lei se face prin debitarea directă a 
contului participantului deschis în ReGIS, ordinul de plată interbancar fiind 
eliminat. 
 Sistemul de Înregistrare şi Decontare a Titlurilor de Stat (SaFIR) asigură 
înregistrarea titlurilor de stat, depozitarea acestora într-o structură pe două 
niveluri şi decontarea operaţiunilor cu acestea. Sistemul îndeplineşte trei funcţii 
majore: 

• administrarea registrului primar (Registrul principal), inclusiv 
procesarea plăţilor de dobândă/cupon şi a răscumpărărilor; 

• decontarea operaţiunilor cu titluri de stat încheiate pe piaţa 
interbancară între participanţi; 

• funcţii de gestionare a datelor. 
 

Sistemul de decontare şi înregistrare a titlurilor de stat asigură, în 
principal, următoarele:  

• decontarea rezultatelor plasamentelor sub forma emisiunilor de 
titluri de stat; 

• procesarea documentelor de plată aferente emisiunilor de titluri de 
stat, cum sunt plata dobânzilor şi răscumpărările; 

• decontarea operaţiunilor cu titluri de stat încheiate pe piaţa 
interbancară între participanţi; 

• decontarea operaţiunilor cu titluri de stat derulate de Banca 
Naţională a României; 

• gestionarea contractelor de garanţie constituite cu titluri de stat; 
• administrarea registrului primar (Main Register- Registrul 

principal); 
• alte funcţii de gestionare a datelor.  

b) Până la sfârşitul anului, se intenţionează elaborarea unei strategii de 
îndatorare publică pe termen mediu, prin care vor fi anunţate obiectivele pe 
termen mediu de optimizare a structurii portofoliului  de datorie atât prin 
echilibrarea ponderii datoriei publice interne, respectiv externe în total datorie 
publică, cât şi prin extinderea duratei medii a portofoliului de datorie şi 
creşterea ponderii datoriei denominate în euro şi a celei cu dobândă fixă în 
totalul datoriei publice. De asemenea, în strategie vor fi specificate 
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instrumentele ce urmează a fi utilizate în scopul atingerii obiectivelor propuse, 
incluzând instrumentele de management al riscului ce vor fi avute în vedere 
pentru diminuarea expunerii portofoliului de datorie la riscurile de rată a 
dobânzii, curs valutar, riscul de refinanţare, operaţional şi de credit. 
Documentul de management al datoriei publice va fi elaborat de Ministerul 
Finanţelor Publice şi va integra principiile de administrare pe termen scurt cu 
obiectivele pe termen mediu. Astfel, vor fi reflectate criteriile de determinare a 
soluţiilor alternative imediate între resurse interne/ resurse externe atrase de la 
instituţii financiare multilaterale şi comerciale, în conformitate cu 
constrângerile fiscale şi bugetare într-un cadru bugetar anual şi cu derularea 
procesului de dezvoltare a pieţei interne de capital. Pe termen mediu, strategia 
va indica mixul optim de finanţare şi îndatorare într-un cadru strategic 
multianual care include menţinerea unui echilibru dinamic între cerere şi 
ofertă, care vizează amplificarea procesului de dezvoltare a pieţei interne de 
capital. 

c)  Până la sfârşitul anului 2006 se intenţionează îmbunătăţirea cadrului 
legal al datoriei publice prin elaborarea  unei noi legi a datoriei publice.    

 
1.2.3.4. Finanţarea deficitului bugetar 

 
În anul 2005 finanţarea deficitului bugetar s-a realizat în proporţie de 

56% din surse externe, în timp ce pentru anul 2006 finanţarea deficitului 
bugetar se va realiza în principal  din surse interne. 
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CAPITOLUL  2 
 

EVOLUŢII MACROECONOMICE, MONETARE, FISCALE ŞI 
BUGETARE ÎN ANUL 2007 

 
 
 

2.1. ESTIMAREA EVOLUŢIEI ECONOMIEI ROMÂNEŞTI  
 

Produsul intern brut se estimează că va creşte în anul 2007 cu 6,4%, pe 
seama măririi volumului de activitate, cu deosebire în construcţii şi servicii. 

Scenariul de dezvoltare preconizează o modificare a structurii de 
utilizare a produsului intern brut în favoarea acumulării.  

Formarea brută de capital fix va creşte în anul 2007 cu 11,5%, în 
condiţiile în care cererea internă, în ansamblul său, va creşte cu 7,9%.  

Consumul individual efectiv al gospodăriilor va creşte cu o rată mai 
mică decât în anul 2006 (7,5% faţă de 8,9%), având, în schimb, o dinamică mai 
mare decât consumul colectiv efectiv al administraţiei publice (3,5%).  

Exportul net va avea o contribuţie negativă (2,3 procente) la creşterea 
reală a produsului intern brut. Importul de bunuri şi servicii se apreciază că va 
avea o dinamică superioară exportului de bunuri şi servicii, respectiv 13,3% faţă 
de 10,5%. 
 

Produsul intern brut pe destinaţii 
 

Tabelul nr. 6                  - modificări procentuale faţă de anul anterior - 
 2005 2006 2007 

Cererea internă, din care: 8,3 9,1 7,9 
- Consumul individual efectiv al gospodăriilor  9,0 8,9 7,5 
- Consumul colectiv efectiv al administraţiei publice 4,9 4,0 3,5 
- Formarea brută de capital fix 13,0 12,0 11,5 
- Modificarea stocurilor (procente) a) -1,1 0,0 -0,1 
Exportul net (procente) a) -5,0 -3,4 -2,3 
- Exporturi de bunuri şi servicii 7,6 13,3 10,5 
- Importuri de bunuri şi servicii 17,2 17,9 13,3 
Produsul intern brut 4,1 6,7 6,4 

a) Contribuţia la creşterea reală a produsului intern brut   
Pe latura ofertei creşterea va fi susţinută, în principal, de evoluţia valorii 

adăugate brute din servicii şi construcţii, pentru care se prognozează ritmuri de 
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creştere superioare produsului intern brut. Evoluţia valorii adăugate brute în 
principalele ramuri se prezintă astfel: 

 
Produsul intern brut pe ramuri 

 
Tabelul nr. 7                            - modificări procentuale faţă de anul anterior - 

 2005 2006 2007 

Industrie 2,5 6,4 4,8 
Agricultură, silvicultură şi piscicultură -13,9 1,5 3,0 
Construcţii 9,9 13,0 12,0 
Servicii 8,1 6,5 7,1 
Produsul intern brut 4,1 6,7 6,4 

 
Aceste evoluţii la nivel de ramură vor conduce la majorarea contribuţiei 

sectorului terţiar la creşterea reală a produsului intern brut de la 3,1 procente în 
2006 la 3,5 procente în 2007. Celelalte ramuri vor avea contribuţii modeste 
comparativ cu sectorul serviciilor. Contribuţia industriei va fi de 1,2 procente în 
timp ce aportul construcţiilor va fi de 0,8 procente. 

În structură modificările nu vor fi semnificative, serviciile rămânând în 
continuare principalul generator de valoare adăugată brută cu 48,7% din 
produsul intern brut. Ponderea industriei va creşte uşor de la 24,9% în 2006 la 
25,1%  în 2007, fiind după sectorul terţiar al doilea furnizor de valoare adăugată 
brută. Construcţiile îşi vor spori ponderea ca urmare a ritmului superior de 
creştere şi vor reprezenta 7,1% din produsul intern brut în anul 2007. Deşi în 
scădere, ponderea agriculturii rămâne ridicată şi va fi, în anul 2007, de 7,6% din 
produsul intern brut. 

 
Planşa nr. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2006

Total servicii 
 48, 7

Constructii  
6,9

Agricultura  8

industria  24,9

Impozite nete 
pe produs  

11,5

Structura Produsului Intern Brut pe ramuri

2007

Constructii  
7,1

Agricultura  
7,6

industria  25,1

Impozite nete 
pe produs  

11,5

Total servicii  
48,7

- % -



 

 

 

42  

 
 
Comerţul exterior va continua să se dezvolte în ritmuri susţinute, peste 

cele ale produsului intern brut, datorită îmbunătăţirii competitivităţii 
macroeconomice, dar şi a evoluţiilor pozitive prognozate pentru mediul 
internaţional. 

Totuşi, în anul 2007 ritmurile comerţului exterior vor fi uşor încetinite faţă 
de anii anteriori, datorită luării în calcul a diminuării evoluţiei preţurilor externe 
(în special a produselor energetice) conform prognozelor instituţiilor economice 
internaţionale, reducere care nu va fi compensată de creşterea reală a volumelor 
de comerţ exterior. 

Exporturile de bunuri au fost estimate ca având o creştere de 14,9%, pe 
principalele grupe de produse estimându-se următoarele evoluţii: 

• creşterea cu 30,9% a exportului de produse ale industriei 
construcţiilor de maşini contribuie în proporţie de 64% la majorarea 
totală a exportului; 

• majorarea cu 15,9% a exportului de produse ale industriei chimice; 

• amplificarea exportului de  produse minerale cu 15,6%;  

• exportul de produse ale industriei uşoare va înregistra o diminuare a 
ponderii în total export până la circa 20%, ca urmare a continuării 
fenomenului de delocalizare a sistemului de perfecţionare activă. 

 
Planşa nr. 9 
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Ca urmare a tendinţei înregistrate în ultimii ani, contribuţia la creşterea de 

export total, a exporturilor de maşini şi utilaje mecanice şi electrice şi mijloace 
de transport se va îmbunătăţi,  ajungând  la 42,3% şi respectiv 21,0%. Astfel se 
aşteaptă continuarea fenomenului de îmbunătăţire a structurii exportului pe 
seama bunurilor cu valoare adăugată ridicată. 
 Importurile de bunuri se estimează că vor creşte cu 15,1%, ţinând cont, 
în principal, de dependenţa dezvoltării ţării noastre de resursele energetice din 
import, precum şi de amplificarea procesului investiţional. Ca urmare structura 
importurilor prezintă următoarele caracteristici: 

• creşterea importului de produse ale industriei construcţiilor de maşini cu 
21,1%, importuri care includ bunurile de capital, reprezintă 50% din 
creşterea totală de import; 

• majorarea importului de produse ale industriei lemnului, celulozei inclusiv 
mobilier cu 15,6%;  

• creşterea importului de produse chimice cu 15% şi de produse minerale cu 
13,8%. 

 Datorită menţinerii unui ritm de creştere ceva mai ridicat la import 
comparativ cu cel al exportului,  ponderea deficitului comercial  FOB-FOB în 
produsul intern brut, se va majora cu 0,1 puncte procentuale, ajungând până la 
10,9%, preconizându-se să atingă un nivel de 11,8 miliarde euro.  
 Având în vedere estimările efectuate pentru exportul şi importul de bunuri, 
precum şi a celorlalte elemente componente, în anul 2007 contul curent se 
prezintă astfel: 
 

Contul curent al balanţei de plăţi externe 
 

Tabelul nr. 8                                                                      - milioane Euro - 

 2005 2006 2007 

Contul curent -6891 -8250 -9260 
Bunuri şi servicii - net -8240 -10140 -11710 
Venituri  - net -2309 -2310 -2350 
Transferuri - net 3658 4200 4800 

 
Deficitul contului curent al balanţei de plăţi externe se aşteaptă să fie de 

9,3 miliarde euro, în special ca urmare a majorării deficitului comercial, 
situându-se la 8,6% din produsul intern brut, în descreştere faţă de anul 2006. 
Impactul deficitului comercial asupra contului curent va fi compensat parţial de 
excedentul transferurilor curente nete.  
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Sustenabilitatea deficitului de cont curent va fi asigurată în continuare, în 
cea mai mare măsură, de către investiţiile directe, transferurile de capital şi 
investiţiile de portofoliu (circa 80%). 
 În domeniul inflaţiei se preconizează o reducere graduală a acesteia. În 
ceea ce priveşte ritmul dezinflaţiei în anul 2007, rata inflaţiei se va reduce faţă 
de sfârşitul anului 2006 la 4,5%, în timp ce media anuală se va situa la 5%. 
 Realizarea unei inflaţii cu un punct procentual sub cea înregistrată în 
2006 este explicată prin amploarea mai mică a creşterilor la preţurile 
administrate comparativ cu 2006, aceasta rămânând totuşi superioară creşterii 
libere. 
 Totodată, preţul internaţional al petrolului este considerat a se menţine 
relativ constant pe orizontul de prognoză, în timp ce pentru preţurile volatile se 
aşteaptă o reducere de preţ, corelată cu creşterea de ofertă estimată pentru anul 
2007. 
 În ceea ce priveşte cursul de schimb, se estimează continuarea tendinţei 
de apreciere moderată şi pentru 2007, dar care va contribui totuşi la reducerea 
preţurilor din import cât şi a celor administrate racordate la moneda euro. 
 Pe principalele grupe de produse, contribuţia majoritară se va regăsi în 
cazul mărfurilor nealimentare ca şi în anul precedent, fiind anticipată totodată o 
majorare a contribuţiei mărfurilor alimentare. 
 

Planşa nr. 10 
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Produsul intern brut nominal va înregistra o creştere mai moderată, 

urmând să ajungă la 381,9 miliarde lei. 
În domeniul resurselor umane, populaţia ocupată civilă va creşte faţă de 

anul precedent cu 0,2%, iar rata de ocupare va ajunge la 38,4%, continuând 
trendul ascendent din anii anteriori.  

Creşterea economică va fi însoţită de creşterea numărului de salariaţi şi a 
celorlalte categorii profesionale, în condiţiile sporirii productivităţii muncii. 
Ponderea salariaţilor  în total populaţie ocupată va creşte ajungând la 58,4%, cu 
aproape 1 punct procentual faţă de 2006. 

Numărul mediu de salariaţi va creşte cu 85 mii persoane (1,8%). În 
structură, faţă de total economie, numărul mediu al salariaţilor se va reduce în 
agricultură şi silvicultură cu 0,1 puncte procentuale şi în industrie cu 1,1 puncte 
procentuale şi va creşte în construcţii şi în sectorul serviciilor cu 0,4 puncte 
procentuale, respectiv cu 0,8 puncte procentuale. 
 

Planşa nr. 11 
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Rata şomajului înregistrat se estimează că va ajunge la 5,6%, această 

scădere fiind posibilă datorită implementării mai eficiente a politicilor ocupării 
forţei de muncă.  

Pe total economie, câştigul salarial mediu brut prognozat pentru  anul 
2007 va atinge nivelul de 1.270 lei, mai mare cu 12,4% faţă de anul 2006, iar 
câştigul salarial mediu net prognozat va atinge nivelul de 948 lei, cu 11,8% mai 
mare decât cel realizat în anul anterior. 
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 Corespunzător creşterii câştigului salarial mediu net, ca urmare a 
reducerii cotei de impozitare, precum şi a nivelului ratei inflaţiei, câştigul 
salarial real va creşte în  anul 2007 cu 6,5%. 

 
 

2.2. Evoluţii monetare şi valutare în anul 2007 
 

Ţinând cont de evaluările recente privind evoluţiile macroeconomice şi 
reflectând o atitudine prudentă a băncii centrale, politica monetară îşi va păstra 
în perioadele imediat următoare conduita fermă, manifestată prin caracterul 
relativ restrictiv al ratei dobânzii de politică monetară, prin controlul ferm al 
lichidităţii de pe piaţa monetară şi prin menţinerea măsurilor complementare 
adoptate în  vederea temperării creşterii creditului neguvernamental. Acest mix 
al politicii monetare urmăreşte atât să contracareze anticipaţiile inflaţioniste 
asociate ajustărilor de preţuri administrate prevăzute în intervalul 2007-2008, 
cât şi să imprime dinamicii creditului şi a cererii agregate valori compatibile cu 
menţinerea dezinflaţiei pe trendul programat. 

Cele mai eficiente mijloace de ancorare a anticipaţiilor inflaţioniste vor 
continua să fie anunţarea ţintei de inflaţie – a cărei eficacitate va fi corelată cu 
credibilitatea băncii centrale – şi continuarea tendinţei de apreciere în termeni 
reali a monedei naţionale, în raport cu euro. Rolul politicii ratei dobânzii, 
inclusiv cel de semnal al ratelor de dobândă reprezentative ale băncii centrale, 
se va consolida; prin efectul ei de semnal, rata dobânzii de politică monetară va 
spori eficacitatea ancorării anticipaţiilor inflaţioniste. Rata nominală a dobânzii 
de politică monetară va fi redusă gradual, însă mai lent comparativ cu anii 
precedenţi, această variabilă fiind calibrată astfel încât, prin menţinerea unui 
ritm adecvat al creditării şi prin stimularea procesului de economisire, să 
asigure continuitatea şi sustenabilitatea procesului de dezinflaţie. Influenţa 
ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a României şi capacitatea băncii centrale de 
a gestiona cererea agregată vor fi potenţate de consolidarea canalelor 
tradiţionale de transmisie a impulsurilor politicii monetare. 

Regimul actual de flotare controlată a cursului de schimb va fi menţinut 
în continuare, cel puţin pe termen scurt. Deşi banca centrală îşi rezervă în acest 
fel dreptul de a interveni pe piaţa valutară, cursul de schimb va fi totuşi 
determinat preponderent de forţele pieţei, mai ales în condiţiile liberalizării 
complete a fluxurilor de capital, odată cu eliminarea de la 1 septembrie a.c. a 
ultimelor restricţii existente în acest sens. Având în vedere perspectiva unei 
creşteri mai accelerate a productivităţii muncii din economia românească vis-á-
vis de principalii săi parteneri externi, ca şi investiţiile străine directe importante 
care se anticipează că vor putea fi atrase în condiţiile aderării la Uniunea 
Europeană,  procesul de apreciere în termeni reali a monedei naţionale va 
continua şi în anii următori, susţinând astfel reducerea anticipaţiilor inflaţioniste 
şi implicit procesul dezinflaţionist.  
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Pe măsura continuării tendinţei de scădere a ratei inflaţiei şi a moderării 
ritmului de creştere a cererii agregate, Banca Naţională va putea trece la 
reducerea graduală a ratei dobânzii de politică monetară, precum şi la relaxarea 
treptată a măsurilor prudenţiale de temperare a creditului. Reducerea inflaţiei, 
menţinerea unei stabilităţi macroeconomice şi financiare sporite şi integrarea tot 
mai profundă cu piaţa financiară internaţională va permite de asemenea o 
dezvoltare mai accentuată a sectorului financiar, cu beneficii atât în 
termenii unei creşteri economice sustenabile, cât şi a eficienţei politicilor 
economice. 
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2.3. POLITICA FISCALĂ ŞI BUGETARĂ ÎN ANUL 2007 
 
2.3.1.  Consideraţii privind contextul formulării  proiectului  de buget pe 
anul 2007 
 
 Anul 2007 reprezintă un an crucial în evoluţia economiei româneşti, 
când România se află în faţa celei mai mari oportunităţi din istoria sa recentă, 
odată cu integrarea sa în Uniunea Europeană, o economie globală în 
expansiune. 
 Uniunea Europeană reprezintă un spaţiu economico-social şi politic 
în construcţie, de o natură şi consistenţă diferite faţă de formele 
tradiţionale de grupare a diferitelor naturi de interese, cu o diversitate de 
aspecte politice, instituţionale, culturale şi istorice, unde aspectul economic 
este cel care a alimentat dorinţa de unificare a Europei, respectiv acela de a 
deveni cea mai puternică economie a lumii şi cea mai mare piaţă unitară de 
consum.   

Uniunea Europeană este o vastă organizaţie cu interese 
supranaţionale specifice, dar în acelaşi timp este o constelaţie de interese 
naţionale care reprezintă o provocare pentru factorii de decizie la nivel naţional. 

În general, condiţiile externe menţin creşterea economică în zona euro 
şi a Uniunii Europene,  iar condiţiile financiare continuă să rămână favorabile. 
Creşterea economică se aşteaptă să se accelereze  de la 1,4% în anul 2005, la 
2,5% în anul 2006 în zona euro,  şi de la 1,6 % în 2005 la 2,7% în 2006 în zona 
Uniunii Europene. Revenirea economică apare acum bazată pe larg pe 
cererea internă care câştigă teren, fiind susţinută de o acumulare a 
investiţiilor (în special în echipamente şi construcţii) în timp ce consumul  
privat a crescut moderat. În ceea ce priveşte finanţele publice informaţiile 
disponibile sugerează că în majoritatea statelor membre rezultatele bugetare 
din 2006 vor determina o prognoză de primăvară mai bună decât se aşteptase, 
datorită îmbunătăţirii activităţii economice şi a unui conţinut mai mare a 
impozitelor în creştere. 

Se poate aprecia că anul 2007 marchează trecerea României într-o fază 
superioară, care necesită  continuarea alinierii  acesteia la  tendinţele de evoluţie 
a societăţilor occidentale şi care  îi va  permite să beneficieze de avantajele 
integrării, dintre care cele mai importante sunt: 

 
 suplimentarea şi diversificarea resurselor financiare prin 
accesul României la fondurile structurale şi de coeziune;  
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 beneficiile viitoare  rezultate din statutul de stat membru,  
derivate din participarea la piaţa unică, la Uniunea 
Economică şi Monetară, o mai bună susţinere a intereselor 
naţionale; 

 accelerarea reformei şi susţinerea procesului de integrare  
prin furnizarea elementelor de bază pentru definirea 
politicilor economice naţionale, în context european. 

      
2.3.2. Principalele coordonate ale politicii fiscal -bugetare  
 
 Configurarea  politicii fiscal – bugetare  pe anul 2007 a fost integrată 
într-un context consistent cu tendinţele din economie, fiind subordonată 
nevoii de coordonare a politicilor monetare cu cea bugetară.  

         Proiectul de buget al anului 2007 este un buget  bine cumpănit, al unei 
ţări în care s-au obţinut anumite echilibre economice, s-au pus bazele unei 
economii stabile, este expresia unei evoluţii economice  care se îndreaptă spre 
performanţă, este un mecanism de consolidare a creşterii durabile şi de 
antrenare a investiţiilor. 
 
 Principalele coordonate care definesc politica fiscal- bugetară a anului 
2007 pot fi sintetizate astfel: 

 relaxare fiscală, extinderea bazei de impozitare, creşterea gradului 
de colectare a veniturilor bugetare. 

 restructurarea cheltuielilor  publice  prin prioritizarea  programelor de 
anvergură naţională, pentru o corelare mai bună a celor 3 elemente 
fundamentale ale procesului bugetar, respectiv politicile sectoriale, 
programele/acţiunile cu obiectivele măsurabile  şi resursele bugetare.  

 crearea condiţiilor pentru absorbţia şi funcţionarea instrumentelor 
structurale care reprezintă resursa cea mai importantă de care va 
beneficia România pentru a atinge obiectivul de creştere durabilă. 
Perioada 2007-2013 este perioada  în care România poate accesa cel 
mai mare volum al fondurilor europene postaderare disponibile ca 
asistenţă.  

 stabilirea unui deficit bugetar de 2,8% din produsul intern brut.,  pentru 
a susţine dezinflaţia  şi deficitul de cont curent în limite rezonabile, în 
condiţiile unui  nivel al cheltuielilor bugetare de 38,0 % din produsul 
intern brut. 
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Proiectul de buget pe anul 2007 combină într-un tot unitar elementele 
politicilor naţionale sectoriale, ale politicilor de dezvoltare regională cu 
liniile directoare strategice europene şi cerinţele pentru accesarea fondurilor 
europene. Politici cum sunt cele privind capitalul uman, transporturile, 
mediul, agricultura, dezvoltarea regională  vor beneficia de importante sume 
din fondurile postaderare pentru consolidarea  unei economii  producătoare 
de valoare adăugată  mare şi care au fost configurate într-o strânsă corelare a 
proiectului de buget pe anul 2007 cu Planul Naţional de Dezvoltare – 
principalul instrument de planificare multianuală  şi Cadrul de Referinţă 
Strategic Naţional. 

 Toate aceste coordonate şi valenţe ale politicilor fiscal-bugetare pe anul 
2007 (Planşa nr.12) vor permite ca procesul de continuare a dezinflaţiei şi 
ţinerea sub control a deficitelor externe să fie elemente ale strategiei 
postaderare, când România va căpăta o anumită experienţă, o înţelegere mai 
profundă a entităţilor statale, a mecanismelor europene, fără ca politicile publice 
naţionale să-şi piardă din relevanţă  la nivelul componentelor statale ale uniunii. 
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2.3.3. Obiectivele politicii fiscale  
 
       În anul 2007 politica fiscală, componentă a mix-ului de politici 
macroeconomice care va sprijini mediul de afaceri şi procesul 
dezinflaţionist, are în vedere:  

 
 În domeniul impozitului pe profit, extinderea bazei de impozitare, 

simplificarea sistemului de impunere şi preluarea reglementărilor comunitare 
prin: 

 
 introducerea sistemului de plăţi anticipate pentru sectorul bancar; 
 restrângerea categoriilor de rezerve deductibile la calculul 
profitului impozabil pentru societăţile bancare şi de asigurare, 
precum şi din sectorul energetic, petrolier, prin eliminarea celor 
specifice faţă de celelalte categorii de contribuabili; 

 eliminarea unor facilităţi fiscale, cuprinse în acte normative 
speciale, considerate neconforme cu principiile Uniunii Europene, 
precum: 

• facilităţile pentru cooperaţia agricolă, 
• facilităţile pentru investiţiile în zonele montane. 

 
 preluarea prevederilor referitoare la regimul fiscal comun care se 
aplică societăţilor mamă şi filialelor acestora din diferitele state 
membre ale Uniunii Europene pentru distribuţia de dividende, în 
conformitate cu prevederile Directivei nr.90/435/CEE şi cel 
aplicabil fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, transferului 
de active şi schimbului de acţiuni între societăţile din diferitele 
state membre, conform cu prevederile Directivei nr.90/434/CEE. 

 
 În domeniul impozitării microîntreprinderilor au fost modificate cotele 

de impozitare astfel: 2% pentru anul 2007, 2,5% pentru anul 2008 şi 3% 
pentru anul 2009, iar contribuabilii care depăşesc 100.000 euro în cursul 
anului plătesc pentru acel an impozit pe profit. 

 
   În domeniul impozitului pe venit, obiectivele vizate sunt: 
 

 uniformizarea cotei de impunere pentru categoriile de venit la 
cota de 16%;  

 modificarea procedurii de calcul şi administrare a impozitului 
pe câştigurile din tranzacţii cu valori mobiliare; 

 renunţarea la facilitatea de neimpozitare a câştigurilor din 
transferul proprietăţilor imobiliare dobândite prin moştenire 
şi schimb. 
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 În statele membre ale Uniunii Europene, politica fiscală în domeniul 

taxei pe valoarea adăugată este decisă la nivel comunitar. Prin  urmare, 
de la data aderării României la Uniunea Europeană, aceasta  se va 
conforma acestei reguli, iar măsurile adoptate în domeniul taxei pe 
valoarea  adăugată vor viza actualizarea legislaţiei naţionale cu cea 
comunitară.  

 
 În domeniul accizelor se va avea în vedere  majorarea nivelului 
accizelor pentru produsele supuse accizelor armonizate, la care nu a fost 
atins încă nivelul minim impus prin directivele comunitare, cum ar fi în 
cazul tutunurilor prelucrate, al produselor energetice şi al electricităţii. 

 
 În domeniul taxelor vamale, începând cu anul 2007, România va adopta 
tariful vamal şi codul vamal comunitar. În  aceste condiţii, taxele vamale 
colectate pe teritoriul ţării noastre vor deveni venit al bugetului 
comunitar. 

  
  

 În domeniul impozitelor şi taxelor locale sunt avute în vedere 
următoarele măsuri: 

 
   în cazul clădirilor utilizate ca locuinţe, a căror suprafaţă 
construită depăşeşte 150 metri pătraţi, se va majora impozitul 
aferent acestora, ca urmare a creşterii valorii impozabile a 
clădirii cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune 
din aceştia. 

 taxa asupra mijloacelor de transport se va majora ca urmare a 
modificării modului de calcul al impozitului, în funcţie de 
capacitatea cilindrică a mijlocului de transport, prin înmulţirea 
fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu o valoare 
cuprinsă între 7-120 lei(RON), în cazul autovehiculelor. 

 taxa datorată pentru nave de sport şi agrement se stabileste între 
0 - 800 lei (RON)/an 

 comerciaţii a căror activitate se desfăşoară potrivit CAEN în 
clasa 5530 - restaurante şi 5540 - baruri, datorează bugetului 
local o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în sumă de 
până la 3000 lei (RON). 
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2.3.3.1 Structura veniturilor bugetare 
Evoluţia şi structura principalelor venituri ale bugetului general 

consolidat sunt prezentate în  Tabelul nr.9 şi  Planşele nr.13-15 . 
 Estimarea veniturilor bugetului general consolidat s-a realizat pe baza 

indicatorilor macroeconomici proiectaţi pentru anul 2007,  a reglementărilor 
existente în domeniul fiscal şi a propunerilor de reducere a cotelor contribuţiilor 
de asigurări sociale cu 2 puncte procentuale. 

Tabelul nr.9 
-milioane lei - -% din P.I.B.- -% din total venituri- 

Program 
2006 

Propuneri 
2007 

Program 
2006 

Propuneri 
2007 

Program 
2006 

Propuneri 
2007 

Total venituri  108.597,3 134.371,5 32,3 35,2 100,00 100,00 

Venituri curente 103.273,8 125.859,8 30,7 33,0 95,10 93,67 
 Venituri fiscale  65.222,1 81.433,2 19,4 21,3 60,06 60,60 
 Impozit pe venit,profit şi câştiguri de capital 
de la persoane  juridice din care: 9.719,3 11.839.3 2,9 3,1 

8,95 8,81 

  - impozit pe profit 8.335,0 10.438,0 2,5 2,7 7,68 7,77 
 - alte impozite pe profit, venit şi câştiguri de 

capital de la persoane  juridice  1.384,3 1.401,3 0,4 0,4 
1,27 1,04 

Impozit pe venit, profit şi câştiguri de capital 
de la persoane  fizice  din care: 9.290,7 13.251,6 2,8 3,5 

 
8,56 

 
9,86 

  - impozit pe venit şi salarii 9.090,5 13.041,5 2,7 3,4 8,37 9,71 
   - Alte impozite  pe profit, venit şi câştiguri de 

capital  200,2 210,1 0,1 0,1 
0,18 0,16 

 Impozite şi taxe pe  proprietate  2.653,7 2.964,0 0,8 0,8 2,44 2,21 
Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii  din 

care: 40.916,6 51.547,4 12,2 13,5 
37,68 38,36 

 -  T.V.A. 28.378,0 35.487,0 8,4 9,3 26,13 26,41 
 -  Accize 11.439,6 13.909,2 3,4 3,6 10,53 10,35 
 - Taxe de utilizarea bunurilor,  autorizarea 
utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea  de 
activităţi 696,8 1973,7 0,2 0,5 

 
 

0,64 

 
 

1,47 
Impozit pe comerţul exterior şi    
 tranzacţiile internaţionale 2.611,0 1.596,2 0,8 0,4 

 
2,40 

 
1,19 

Alte impozite şi taxe  fiscale  30,8 234,7 0,0 0,1 0,03 0,17 
Contribuţii de  asigurări  sociale  30.975,5 36.369,6 9,2 9,5 28,52 27,07 
Venituri nefiscale  7.076,2 8.057,0 2,1 2,1 6,52 6,00 

Venituri de capital 823,3 599,7 0,2 0,2 0,76 0,45 
Donaţii (fonduri  externe nerambursabile) 4.500,2 7912,0 1,3 2,1 4,14 5,89 

 
  
 Veniturile bugetare vor continua tendinţa ascendentă din 2006 ca 
urmare atât a poziţiei ciclice favorabile a economiei cât şi a eforturilor de 
reformă a administraţiei fiscale şi a îmbunătăţirii colectării. Consolidarea bazei 
veniturilor bugetare este esenţială  pentru  asigurarea  resurselor necesare 
îndeplinirii angajamentelor României în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene. 
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Veniturile bugetului general consolidat pentru anul 2007 sunt estimate 
la 134.371,5 milioane  lei, incluzând şi fondurile externe nerambursabile 
(35,2% din produsul intern brut), în creştere  cu 2,9 puncte procentuale faţă de 
anul 2006. 

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

 impozitul pe venit şi salarii va creşte cu 0,7 puncte procentuale,  
determinat, în principal, de creşterea câstigului salarial mediu brut cu 
12,4% şi a numărului mediu de salariaţi cu 1,8%, în anul 2007 faţă de 
anul 2007;  
 contribuţiile de asigurări sociale continuă să deţină ponderea cea 

mai mare în produsul intern brut, înregistrând  o creştere  (de la 9,2% 
în anul 2006, la 9,5% în anul 2007). La determinarea acestora s-a avut în  
vedere diminuarea lor cu 2 puncte procentuale la angajatori în 2007, din 
care 0,25 puncte procentuale la contribuţiile de asigurări sociale de stat,  
0,25% puncte procentuale la contribuţiile de asigurări pentru şomaj, 0,50 
puncte procentuale  la contribuţiile de asigurări  pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, din care 0,25 puncte procentuale la limita 
superioară a acestor contribuţii  şi 1 punct procentual la contribuţiile de 
asigurări  sociale de sănătate. 

 
  creşterea cu 0,9 puncte procentuale  a taxei pe valoarea adăugată (de 

la 8,4% în anul 2006 la 9,3% în anul 2007), ca urmare a creşterii 
activităţii economice şi a gradului de colectare, a eliminării unor scutiri 
de taxă  pe valoarea adăugată pentru punerea de acord cu  directiva a VI 
a Comunităţii  Economice Europene. 

 
 o uşoară  creştere  a  ponderii accizelor în produsul intern brut (de la 

3,4% în anul 2006, la 3,6% în anul 2007) datorită continuării procesului 
de majorare al acestora conform calendarului stabilit în procesul de  
negociere a aderării  la Uniunea Europeană  şi o scădere a impozitului 
pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale  (de la 0,8% în 
anul 2006 la 0,4% în anul 2007). 

 
 impozitul pe profit va cunoaşte o uşoară tendinţă de creştere cu 0,2 

puncte procentuale faţă de anul 2006, ca urmare  a dezvoltării activităţii 
economice şi a gradului de colectare.
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Planşa nr.13 
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Planşa nr.14 
 
 
 

Structura veniturilor bugetului general consolidat in anul 2006
- procent in total venituri- 

   Accize
10,53%

Impozit pe comertul exterior si 
tranzactiile internationale

2,40%

Contributii asigurari sociale 
28,52%

Venituri nefiscale 
6,52%

Venituri de capital
0,76%

Alte venituri 
6,65%

   impozit  pe profit
7,68%

   impozit pe venit si salarii
8,37%

Impozite si taxe pe proprietate
2,44%

   T.V.A.
26,13%



 

 58  

 
 

Planşa nr.15 

Structura veniturilor bugetului general consolidat in anul 2007
- procent in total venituri- 
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2.3.4. Obiectivele politicii bugetare  
 
  Politica bugetară  formulată pentru anul 2007 este o politică prudentă, 
corelată cu celelalte politici propuse  pentru anul 2007, (Planşa nr. 19) care  are în 
vedere un deficit bugetar  de 2,8% din produsul intern brut  pentru a contribui  la: 
 

 continuarea procesului de dezinflaţie; 
  limitarea adâncirii deficitului de cont curent; 
  finanţarea unor proiecte pentru infrastructură în domeniile prioritare: 
transporturi şi mediu, a unor proiecte de investiţii în domeniul 
învăţământului şi sănătăţii; 

 asigurarea plăţii contribuţiei României la  bugetul Uniunii Europene. 
 

În formularea proiectului de buget pe anul 2007 s-a avut în vedere faptul 
că acesta este cel mai important instrument de orientare a economiei în general 
şi a diferitelor politici guvernamentale în: educaţie, sănătate, agricultură,  
transporturi, dezvoltare regională şi locală. Construcţia politicii bugetare corelată 
cu celelalte politici macroeconomice alături de progresele  înregistrate  de reformele 
economice  va permite: 

 
 răspunsuri flexibile la schimbarea condiţiilor economice  pe termen 

scurt şi   
 potenţarea stabilităţii şi  creşterii pe termen lung. 

 
Principalele obiective ale politicii bugetare pe anul 2007 pot fi sintetizate astfel: 
 
• Direcţionarea resurselor bugetare către anumite politici publice cum ar fi: 

capitalul uman, coeziunea economică şi socială, dezvoltarea regională, 
politica de asigurări sociale, dezvoltarea cercetării–inovării - obiectiv 
esenţial al Strategiei Lisabona - ,  transporturi, mediu;   

 
• Asigurarea cu prioritate a sumelor destinate cofinanţării proiectelor finanţate din 

fonduri europene şi a contribuţiei României la bugetul comunitar, care pentru 
anul 2007 reprezintă circa  1,6% din produsul intern brut. 

 
• Consolidarea cadrului  de cheltuieli pe termen mediu, -  un instrument de 

programare bugetară, care va anticipa în profunzime presiunile  viitoare ale 
bugetului.  

 
În acest context, trebuie menţionat că  procesul de dezvoltare şi consolidare a  

cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi reformarea  cheltuielilor bugetare pentru o 
alocare şi utilizare eficientă a acestora este un proces în plină desfăşurare şi a   
reprezentat  punctul  cheie în formularea politicii bugetare pe anul 2007 şi perioada 
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2008-2010. Un instrument  de  consolidare a cadrului de cheltuieli pe termen 
mediu este dezvoltarea bugetului pe bază de programe. Bugetul pe bază de 
programe generează şi se sprijină pe priorităţi multianuale, fapt care amplifică 
gradul de predictibilitate  al politicilor bugetare şi a mediului de afaceri şi care va 
contribui la atenuarea pierderilor de eficienţă. Analiza proiectului de buget pe anul 
2007 relevă faptul că, din totalul cheltuielilor bugetului de stat, un procent de 64% s-a 
alocat pe bază de programe, iar din totalul de 51 ordonatori principali de credite, un 
număr de 32 au formulat bugetul în proporţie de 100% pe bază de programe. 

 
 
2.3.4.1. Structura cheltuielilor bugetare 
 
 În conformitate cu obiectivul privind deficitul bugetar şi având în vedere 
veniturile posibil de realizat pentru anul 2007, cheltuielile bugetului general 
consolidat au fost proiectate la 145.071,5 milioane lei, incluzând şi cheltuielile 
proiectate  a se efectua din fonduri externe nerambursabile (38,0% din produsul 
intern brut). 
 

Evoluţia, principalele caracteristici structurale ale cheltuielilor bugetului 
general consolidat şi principalele acţiuni finanţate prin proiectul de buget sunt 
prezentate în Tabelul nr.10 şi în Planşele nr. 16-18. 

 
Evoluţia şi principalele caracteristici structurale ale cheltuielilor bugetului 

general consolidat în perioada 2006-2007 
Tabelul nr. 10      

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

 

Program 
2006 

Propuneri 
2007 

Program 
2006 

Propu-
neri 
2007 

Program 
2006 

Propu-
neri 
2007 

TOTAL 
CHELTUIELI  
din care: 

116.854,7 145.071,5 34,8 38,0 100,00 100,00 

Cheltuieli de personal 19.399,5 23.948,3 5,8 6,3 16,60 16,51 
Bunuri şi servicii 22.802,5 27.509,9 6,8 7,2 19,51 18,96 
Dobânzi  3.592,9 3.723,3 1,1 1,0 3,07 2,57 
Subvenţii 6.958,9 4.982,6 2,1 1,3 5,96 3,43 
Transferuri din care: 50.127,2 58.861,1 14,9 15,4 42,90 40,57 
    - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  6.607,2 8.161,7 2,0 2,1 5,65 5,63 
   -  Alte transferuri 12.078,4 12.728,2 3,6 3,3 10,34 8,77 
   -  Asistenţă socială  30.202,6 36.652,6 9,0 9,6 25,85 25,27 
   -  Alte cheltuieli  1.238,9 1.318,6 0,4 0,3 1,06 0,91 
Fonduri de rezerve  841,3 380,5 0,3 0,1 0,72 0,26 
Cheltuieli de capital 13.063,3 25.581,9 3,9 6,7 11,18 17,63 
Împrumuturi  69,1 83,9 0,0 0,0 0,06 0,06 
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Principalele modificări structurale ale cheltuielilor bugetului general 
consolidat estimate pentru anul 2007 sunt următoarele :  

 
 Subvenţiile deţin 1,3% din produsul intern brut remarcându-se tendinţa  

descrescătoare a acestora, ceea ce relevă retragerea treptată a statului din 
economie, întărirea mecanismelor de piaţă.  

 
 Transferurile,  continuă să deţină ponderea cea mai mare în produsul 

intern brut (15,4% din produsul intern brut), cu 0,5 puncte procentuale în 
creştere, pe sold,   faţă de anul 2006, ca urmare, în principal, a asigurării 
contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene. 

 
  Creşterea  ponderii cheltuielilor de personal în produsul intern brut la 

6,3% de la 5,8% în 2006, determinată, în principal, de creşterea numărului 
de personal ca urmare a desfiintării serviciului militar obligatoriu şi 
securizării frontierelor. 

 
  Menţinerea,  ca pondere în produsul intern brut, la un nivel apropiat 

de anul 2006 a  dobânzilor, tendinţă ce permite consolidarea limitelor de 
manevră în cadrul politicii bugetare pentru direcţionarea resurselor 
bugetare către  domeniile esenţiale  ale economiei, ceea ce evidenţiază că 
aceasta se înscrie pe o linie de evoluţie stabilă pentru a intra în plutonul 
dinamic al Europei. 

 
 Creşterea relevantă a cheltuielilor de capital de la 3,9% din produsul 
intern brut la 6,7% din produsul intern brut, ceea ce reflectă o 
îmbunătăţire considerabilă a politicii de cheltuieli prin direcţionarea 
fondurilor publice pentru susţinerea creşterii economice şi care reprezintă 
cea mai substanţială creştere a ponderii cheltuielilor de capital din 
ultimii ani, având în vedere că aşa cum s-a  menţionat în prima parte a 
acestui capitol,  tiparul de creştere economică s-a modificat în favoarea 
acumulării, cu impact pe termen lung asupra dezvoltării durabile a 
societăţii româneşti. 

În domeniul investiţiilor publice un accent deosebit se va pune pe: 
• dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport; 
• programele de construire,  reabilitări şi consolidări de şcoli şi spitale; 
• programe de dezvoltare în infrastructura locală ; 
• programe multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor. 
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Planşa nr. 16   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolutia cheltuielilor bugetului general consolidat in anii 2006-2007
- procent in produsul intern brut- 
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Planşa nr.17 
 

 Structura cheltuielilor bugetului general consolidat in anul 2006
- procent in total cheltuieli -
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Planşa nr.18 
 

 
 Structura cheltuielilor bugetului general consolidat in anul 2007

- procent in total cheltuieli- 
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   2.3.5. Deficitul bugetar 
      
      
Deficitul bugetar, proiectat pe anul 2007 la 2,8% din produsul intern brut, 

reprezintă un parametru de bază al politicii macroeconomice, fiind corelat cu 
alţi indicatori pentru asigurarea echilibrelor macroeconomice necesare 
respectării angajamentelor asumate de România în anul în care va deveni 
membră cu drepturi depline a  Uniunii Europeane. Relevante pentru stabilirea 
deficitului bugetar pentru anul  2007 sunt următoarele aspecte: 

 
  asigurarea contribuţiei  României  la bugetul comunitar şi cofinanţarea 
fondurilor nerambursabile primite de la Uniunea Europeană; 

 
 susţinerea procesului de dezinflaţie şi limitarea adâncirii deficitului de 
cont curent; 

 
  finanţarea unor proiecte pentru infrastructură în domeniile prioritare: 
transporturi şi mediu, a unor proiecte de investiţii în domeniul 
învăţământului şi sănătăţii.  
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Integrarea în cerinţele: 
 - Pactului de Stabilitate 
şi Creştere   
 
- Cadrului General de 
Politici Economice 

Politica  bugetară pe anul 
2007  va permite răspunsuri 
flexibile la  schimbarea 
condiţiilor economice  pe 
termen  scurt.  

 Politica  bugetară  potenţează 
creşterea  şi stabilitatea pe 
termen lung. 
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 2.3.6. Impactul bugetar al integrării României în Uniunea Europeană 
 
 
 A) Estimarea contribuţiei României la bugetul comunitar pentru anul 
2007 şi orizontul de timp 2008 – 2010 

 
    Din perspectiva calităţii de stat membru, începând cu anul 2007, România va 

trebui să asigure plata contribuţiei sale pentru finanţarea bugetului Uniunii Europene 
în cadrul sistemului resurselor proprii ale bugetului comunitar. 

Sistemul resurselor proprii este aprobat prin regulamente comunitare, ale căror 
prevederi sunt direct aplicabile conform Tratatului de aderare a Republicii Bulgaria şi 
a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.157/2005. 

Elementele care compun contribuţia României la bugetul comunitar prezintă 
caracteristici diferite, astfel: 

- resursele proprii tradiţionale 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 către alte state membre corespunzător unei 
pro-rate aplicate venitului naţional brut naţional ca parte a venitului naţional brut 
comunitar; 

- resursa bazată pe venitul naţional brut este o contribuţie bugetară care 
constituie resursa de echilibru a bugetului comunitar, reprezentând aproximativ 75% 
din totalul resurselor proprii.  

Previziunea revizuită a valorii indicatorilor resurselor proprii ale bugetului 
Uniunii Europene (resursele proprii tradiţionale, baza T.V.A. şi baza V.N.B.) luată în 
calcul, a fost convenită de Comisia Europeană, statele membre, România şi Bulgaria, 
în cadrul reuniunii ACOR – Previziuni din 19 mai 2006.  

În tabelele de mai jos este prezentată (în euro şi în lei) estimarea contribuţiei 
României la sistemul comunitar al resurselor proprii pentru anul 2007 şi proiecţia 
acesteia pe anii 2008-2010, ipoteza de lucru pentru aceasta din urmă fiind aceea 
conform căreia sistemul resurselor proprii va echilibra cheltuielile Uniunii Europene 
la nivelul prevăzut pentru anul 2007 în Perspectiva Financiară 2007-2013. 
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Tabelele nr. 11 şi 12  

Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene 
pentru anul 2007 şi estimarea pentru anii 2008-2010 

 
    - milioane euro - 

Denumirea 2007*) 2008**) 2009**) 2010**) 

Contribuţii din taxe vamale legate de sectorul 
agricol 

23,3 23,7 24,1 24,6 

Contribuţii din sectorul zahărului - 4,3 4,3 4,3 
Contribuţii din taxe vamale (altele decât în 
sectorul agricol) 

142,4 141,0 144,0 146,9 

Contribuţii din resursa TVA 128,1 137,0 146,0 156,0 
Contribuţii din resursa VNB 699,5 817,7 782,0 886,6 

Contribuţii pentru rezervele calculate la VNB 3,9 4,0 4,0 4,0 
Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat 
Marii Britanii 78,0 80,0 83,0 85,0 
Contribuţii suplimentare şi neprevăzute 51,4    
Alte contribuţii - - - - 
Total contribuţie la bugetul Uniunii Europene 1.126,6 1.207,7 1.187,4 1.307,4 
*      Conform proiectului  preliminar de buget  general al Comunităţii Europene pentru anul 2007 - volumul I - COM (2006) 300 - 
EN / 15.06.2006                                                                     
**    Estimări ale Ministerului Finanţelor Publice                                                    

 
                             

Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene 
                                           pentru anul 2007 şi estimarea pentru anii 2008-2010 

- milioane lei -
Denumirea 2007*) 2008**) 2009**) 2010**) 

Contribuţii din taxe vamale legate de 
sectorul agricol 

82,3 83,1 84,4 86,1 

Contribuţii din sectorul zahărului - 15,1 15,1 15,1 
Contribuţii din taxe vamale (altele decât 
în sectorul agricol) 

502,7 494,9 504,0 514,1 

Contribuţii din resursa TVA 452.2 480,9 511,0 546,0 

Contribuţii din resursa VNB 2.469,2 2.870,2 2.737,0 3.110,2 
Contribuţii pentru rezervele calculate la 
VNB 

13,8 14,0 14,0 14,0 

Contribuţii pentru corecţia/rabatul 
acordat Marii Britanii 

275,3 280,8 290,5 297,5 

Contribuţii suplimentare şi neprevăzute 181,5 - - - 
Total contribuţie la bugetul Uniunii 
Europene 

3.977,0 4.239,0 4.156,0 4.583,0 

% din produsul intern brut 1,04 0,99 0,88 0,89 
*      Conform proiectului preliminar de buget general al Comuniăţii Europene pentru anul 2007 - volumul I - COM 

(2006) 300 – EN / 15.06.2006                                                                        
**    Estimări ale Ministerului Finanţelor Publice                                                     
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Aceste sume pot suferi modificări, întrucât, pe de o parte, potrivit procedurilor 
comunitare, se vor efectua ajustări tehnice automate ale indicatorilor stabiliţi în 
cadrul reuniunii ACOR - Previziuni, la momentul apariţiei noilor indicatori 
macroeconomici estimaţi de Comisia Europeană, iar pe de altă parte, nivelul 
contribuţiei tuturor Statelor Membre, deci şi a României, se va modifica în funcţie 
de negocierile la nivel comunitar în ceea ce priveşte volumul total al bugetului 
Uniunii Europene. 

 
B) Fondurile comunitare în perioada de preaderare 

 
Începând cu anul 2007, România nu va mai fi eligibilă pentru a beneficia de asistenţa 
financiară a Uniunii Europene sub forma celor trei instrumente financiare de 
preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD. Totuşi, vor mai exista fluxuri financiare 
legate de aceste fonduri prin prisma faptului că implementarea diferitelor proiecte şi 
măsuri se întinde pe mai mulţi ani, unele dintre ele şi dincolo de anul 2007. 
 
În funcţie de caracteristicile fiecărui instrument, derularea de fonduri pentru 
finanţarea proiectelor îşi va pierde din intensitate mai repede (PHARE şi SAPARD) 
sau mai lent, în cazul ISPA, unde sunt derulate unele proiecte de investiţii ample, cu 
bugete mari.  
 
Cofinanţarea de la bugetul de stat, sume pentru finanţarea indisponibilităţii temporare 

(FIT)  şi a altor sume de la bugetul de stat aferente fondurilor de preaderare de la 
Comisia Europeană, la titlul "Fondul Naţional de Preaderare"    

 
Tabelul nr. 13 

    - milioane lei -
  2006 2007 2008 2009 2010
PHARE  318,6 831,0 280,8 137,4 66,6
ISPA  551,6 572,7 951,9 650,5 359,4
SAPARD  828,2 480,1 222,7 0,0 0,0
TOTAL 
(PHARE+ISPA+SAPARD) 1.698,4 1.883,8 1.455,4 787,9 426,0

 
Tabelul nr. 14 

    - milioane euro -
  2006 2007 2008 2009 2010
PHARE  89,7 235,4 80,0 39,3 19,0
ISPA  155,4 162,2 271,2 185,9 102,7
SAPARD  233,3 136,0 63,4 0,0 0,0
TOTAL 
(PHARE+ISPA+SAPARD) 478,4 533,6 414,6 225,2 121,7
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Alocările de la bugetul de stat pentru anul 2007 aferente programelor PHARE şi 
ISPA vor înregistra o creştere faţă de anul 2006 din următoarele motive: 

- semnarea unor noi memorandumuri de finanţare, 
- contractarea până la finalul anului 2006 a unui număr mare de proiecte, care 

implică în perioada imediat următoare plata avansului (care în unele cazuri 
poate ajunge la 80% din valoarea totală), 

- întârzieri în derularea contractelor, fapt ce a condus la necesitatea realocării 
pentru anul următor a plăţilor estimate, 

- dublarea volumului alocărilor financiare ale Comisiei Europene începând cu 
programul PHARE Naţional 2004 faţă de programele anterioare, 

- maturizarea programelor ISPA (îndeplinirea unor condiţii referitoare la 
achiziţiile de teren, obţinerea de avize şi permise) şi începerea derulării 
efective a proiectelor. 

 
Alocările de la bugetul de stat aferente anului 2007 pentru programul SAPARD sunt 
diminuate faţă de cele din anul 2006 deoarece s-a estimat că până la sfârşitul anului 
2007 se vor efectua plăţi la nivelul a unu-două acorduri anuale de finanţare, în timp 
ce pentru anul 2006 a fost prevăzută cheltuirea de fonduri aferente a trei acorduri de 
finanţare.  
  
 C) Fondurile comunitare în perioada de postaderare 
 

a) Politica Agricolă Comună şi Politica Comună de Pescuit 
 
 Politica Agricolă Comună şi cea de Pescuit reprezintă una dintre cele mai 
importante politici ale Uniunii Europene care concentrează un volum mare de resurse 
comunitare fiind orientată către următoarele direcţii:  
 

 Măsuri de piaţă  
 Plăţi directe  
 Dezvoltare rurală (Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală – FEADR), ce vizează următoarele axe de intervenţie: 

• creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier (45% din total 
fonduri) - prin care se urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor fermelor 
şi unităţilor de procesare, aplicarea de noi tehnologii, inclusiv 
biocombustibil şi obţinerea de noi produse, consolidarea terenurilor 
agricole, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii agricole, sprijinirea 
transformării fermelor de semi-subzistenţă în exploataţii viabile din 
punct de vedere comercial, adaptarea la presiunile economice de pe piaţa 
unică (calitate/preţ); 

• îmbunătăţirea mediului în spaţiul rural (25% din total fonduri) - prin care 
se urmăreşte menţinerea populaţiei care desfăşoară activităţi agricole şi 
silvice în zonele muntoase şi cu handicap natural pentru a se asigura 
evitarea abandonării terenurilor şi eventuale pierderi de terenuri agricole  
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unde se practică agricultura extensivă în zone montane ce au valoare 
naturală şi culturală ridicată şi protejarea biodiversităţii; 

• calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale (27,5% 
din fonduri) - prin care se urmăreşte ca pe lângă măsurile de 
diversificare a activităţilor neagricole şi turismului rural, să fie prevăzute 
şi măsuri pentru renovarea satelor, infrastructură rurală şi pregătirea 
formatorilor; 

• Programul LEADER (2,5% din fonduri) - care sprijină formarea şi 
susţinerea parteneriatelor publice-private la nivel local, elaborarea şi 
promovarea strategiilor locale de dezvoltare. 

 
 Pescuit (Fondul European de Pescuit), domeniu în care acţiunile vizează 
dezvoltarea acvaculturii şi pescuitului în apele interioare, a procesării şi 
marketingului produselor pescăreşti, modernizarea flotei de pescuit, precum şi 
dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit costiere. 

 
 Fondul European de Garantare Agricolă finanţează: 

 
a) cheltuieli, în contextul gestionării comune între statele membre şi Comunitate, 
pentru: 
 

− restituiri la export pentru produsele agricole către ţări 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; 
 
b) cheltuieli,  în mod centralizat şi în conformitate cu legislaţia comunitară, pentru: 

− contribuţia financiară a Comunităţii la măsuri veterinare specifice, măsuri de 
inspecţie veterinară etc; 

− 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; 

− sisteme de supraveghere agricolă. 
 

 Este de menţionat că structura bugetului comunitar pentru perioada 2007-2013 
prezintă o serie de modificări faţă de perioada 2000-2006, ceea ce impune anumite 
rearanjări între titlurile bugetare din pachetul financiar 2007-2009 convenit cu 
Comisia Europeană în anul 2002, fără a afecta suma globală negociată. Astfel, 
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instrumentele structurale FEOGA1 – secţiunea Orientare şi IFOP2 vor fi înlocuite 
pentru perioada 2007-2013 de Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală (FEADR) şi Fondul European de Pescuit (FEP).  
 
Sumele estimate a fi primite în anul 2007 prin intermediu acestor instrumente 
financiare sunt următoarele: 

- 546,7 milioane lei (154,9 milioane euro) aferente programelor FEADR; 
- 52,5 milioane lei (14,9 milioane euro) aferente programelor FEP; 
- 2.521,6 milioane lei (714,3 milioane euro) aferente programelor FEGA. 

 
 
b)  Acţiuni structurale 
 
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 prin dezvoltarea economică 
durabilă, armonioasă şi echilibrată a teritoriului Uniunii, creşterea ocupării forţei de 
muncă şi protejarea mediului.  
 
Acţiunile structurale urmează să fie realizate cu sprijinul următoarelor instrumente 
financiare: 
 
 

 Fonduri structurale:  
 

 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) susţine dezvoltarea 
economică durabilă şi integrată la nivel regional şi local prin mobilizarea şi 
consolidarea capacităţilor locale prin programe destinate modernizării şi 
diversificării structurilor economice, concentrându-se pe următoarele domenii: 

• sprijin pentru întreprinderi mici şi mijlocii; 
• cercetare-dezvoltare şi inovare; 
• societatea informaţională; 
• dezvoltarea infrastructurii (transport, mediu, energie, educaţie, 
sănătate, turism); 
• prevenirea riscurilor naturale şi tehnologice. 

 
 Fondul Social European (FSE) contribuie la sporirea adaptabilităţii 

forţei de muncă şi a întreprinderilor, creşterea accesului pe piaţa muncii, 
prevenirea şomajului, prelungirea vieţii active şi creşterea gradului de 

                                                 
1 Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă 
2 Instrumentul Financiar de Orientare Piscicolă 
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participare pe piaţa muncii a femeilor sprijinirea incluziunii sociale a 
persoanelor dezavantajate şi combaterea discriminării. 

 
 Fondul de Coeziune, prin care sunt finanţate proiecte majore în domeniul: 

• protecţiei mediului (apă, aer, deşeuri) şi reţelelor de transport 
transeuropene; 
• dezvoltării durabile (eficienţă energetică, energie regenerabilă); 
•  îmbunătăţirii managementului traficului aerian şi rutier, dezvoltării 
transportului public şi promovării transportului urban ecologic, dezvoltării 
şi modernizării transportului multi-modal. 

 
Din partea Uniunii Europene sunt alocate României, pentru perioada 2007-2013, 
sume totalizând 19.667,647 milioane Euro, preţuri actualizate, în cadrul 
Fondurilor Structurale şi de Coeziune. Conform noului acquis comunitar, în 
vigoare începând cu 1 ianuarie 2007, România va putea primi asistenţă financiară 
nerambursabilă din partea UE în cadrul obiectivelor „Convergenţă” şi „Cooperare 
teritorială europeană”, respectiv prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR), Fondul Social European (FSE) şi Fondul de Coeziune (FC).  
 
Repartizarea sumelor alocate României în cadrul Politicii de Coeziune a UE, 

pentru perioada 2007-2010, este următoarea,: 
 

Tabelul nr. 15                                                                  - mil euro (preţuri actualizate) - 
 2007 2008 2009 2010 

Fonduri Structurale (FEDR, FSE) 890,1 1.277,2 1.717,8 2.061,8

- Convergenţă (FEDR, FSE) 830,1 1.215,9 1.654,8 1.997,0

- Cooperare teritorială europeană      
            (FEDR) 

60,0 61,3 63,0 64,8

Fondul de Coeziune (FC) 414,9 638,4 858,5 1.030,2

TOTAL 1.335,0 1.915,6 2.576,3 3.092,0

 
Corespunzător acestor sume, pentru implementarea Programelor Operaţionale va fi 
asigurată o cofinanţare naţională de la Bugetul de Stat şi alte surse publice centrale 
(cofinanţare publică centrală), din bugetele locale (cofinanţare publică locală) şi 
din surse private. 
 
Conform Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, pentru perioada de programare 
2007-2013, România elaborează 7 Programe Operaţionale în cadrul Obiectivului 
„Convergenţă” (Creşterea Competitivităţii Economice, Mediu, Transport, 
Dezvoltare Regională, Dezvoltarea Resurselor Umane, Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative şi Asistenţă Tehnică) şi colaborează cu ţările vecine şi alte state 
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membre UE la elaborarea altor 8 Programe Operaţionale sub Obiectivul 
„Cooperare teritorială europeană”. 
 
Coordonarea naţională a Fondurilor Structurale şi de Coeziune este asigurată de 
Ministerul Finanţelor Publice, iar Programele Operaţionale vor fi gestionate de 
Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Integrării 
Europene, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice.  

  
 Programe finanţate în cadrul obiectivului „Convergenţă” 

 
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice va 

susţine cu prioritate consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv şi crearea unui 
mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor. Vor fi stimulate 
activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare cu aplicabilitate în mediul economic şi se 
va urmări valorificarea potenţialului tehnologiei informaţionale şi comunicaţiilor şi 
aplicarea acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (cetăţeni, 
întreprinderi). Totodată, programul vizează creşterea eficienţei energetice şi 
dezvoltarea durabilă a sectorului energetic, precum şi promovarea potenţialului 
turistic românesc.  

 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu urmăreşte îmbunătăţirea 

standardelor de viaţă şi calitatea mediului, luând în considerare două scopuri pe 
termen lung: asigurarea accesului general la utilităţile publice de bază şi 
îmbunătăţirea calităţii mediului. Priorităţile de investiţii avute în vedere în cadrul 
programului vizează: îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin asigurarea serviciilor 
de utilităţi publice la standardele de calitate şi cantitate cerute, în sectoarele de apă şi 
deşeuri; îmbunătăţirea sistemelor municipale de termoficare, îmbunătăţirea sistemelor 
sectoriale de management de mediu, precum şi implementarea unei infrastructuri 
adecvate pentru prevenirea riscurilor naturale în zonele cele mai vulnerabile. O 
atenţie deosebită va fi acordată prevenirii inundaţiilor şi combaterii eroziunii în 
zonele costiere, în vederea reducerii impactului economic şi social al unor astfel de 
fenomene. 
 
 Investiţiile în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Transport 
vizează îmbunătăţirea reţelelor de transport rutier, feroviar, aerian, fluvial şi maritim, 
acordând prioritate proiectelor aflate pe reţeaua TEN-T (coridoarele pan-europene 
IV, VII şi IX). De asemenea, se va îmbunătăţi gradul 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.  
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 În cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 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, în sprijinul unei bune funcţionări a pieţei muncii. Adaptabilitatea  
forţei de muncă şi a întreprinderilor, precum şi formarea pe tot parcursul vieţii vor 
reprezenta de asemenea elemente centrale ale programului. În acest sens, angajatorii 
vor fi încurajaţi să investească în resursa umană angajată. Proiectele avute în vedere 
vor contribui şi la promovarea egalităţii de şanse şi combaterea excluziunii sociale 
pentru femei, minoritatea rromă şi alte grupuri vulnerabile pe piaţa muncii, în vederea 
extinderii accesului acestora la locurile de muncă existente sau nou-create.  
 
 Programul Operaţional Regional vizează diminuarea disparităţilor 
interregionale şi intraregionale, precum şi a celor dintre centrele urbane şi zonele 
rurale adiacente, prin sprijinirea creării mai multor pieţe integrate ale forţei de muncă 
şi o utilizare mai bună a sinergiilor regionale. În acest scop, programul cuprinde 
intervenţii în cadrul următoarelor axe prioritare: 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 
turismului regional şi local (reabilitarea infrastructurii turistice); dezvoltare urbană 
durabilă (sprijinirea regenerării urbane). 
 
 Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 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 a funcţionarilor publici) şi susţinerea 
reformei managementului în sectoarele ce contribuie în mod direct la creşterea 
economică şi crearea de locuri de muncă. 
 

Prin Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică se va asigura sprijin 
pentru coordonarea şi implementarea eficientă şi transparentă a Instrumentelor 
Structurale în România, după cum urmează:  

- Sprijin pentru procesele de programare, monitorizare, management financiar, 
control şi audit intern al Instrumentelor Structurale, pentru dezvoltarea unei 
“culturi a evaluării” în administraţia românească, instruirea personalului, 
pentru asigurarea coordonării cu celelalte programe operaţionale cât şi 
satisfacerea necesităţilor Autorităţii de Management pentru Cadrul de Sprijin 
Comunitar, a autorităţilor de certificare, de plată şi de audit. 

- Sprijin pentru funcţionarea şi dezvoltarea Sistemului Unic de Management al 
Informaţiei privind Instrumentele Structurale. 
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- Diseminarea şi promovarea informaţiei privind Instrumentele Structurale. 
 
 

 Programe finanţate în cadrul obiectivului „Cooperare Teritorială 
Europeană” 

 
• Cooperarea trans-frontalieră 

 În această componentă se înscriu Programele Operaţionale România–
Ungaria, România–Bulgaria, România–Serbia, România-Ucraina-Moldova şi 
Ungaria-Slovacia-România- Ucraina. Strategia acestor programe se va concentra 
pe acţiuni care vizează: dezvoltarea infrastructurii fizice; consolidarea relaţiilor 
economice dintre regiunile vecine pentru ca împreună să sprijine dezvoltarea 
economică durabilă a zonei (dezvoltarea cooperării în domenii ca întreprinderi mici şi 
mijlocii, turism şi comerţ de frontieră, promovarea integrării pieţelor locale); crearea 
legăturilor sociale şi culturale între comunităţile şi locuitorii care locuiesc de ambele 
părţi ale frontierei (utilizarea comună a infrastructurii de sănătate, culturale şi 
educaţionale); găsirea de soluţii comune de apărare împotriva pericolelor naturale 
(prevenirea inundaţiilor, a alunecărilor de teren şi eroziunii solului, crearea de sisteme  
tehnologice de avertizare şi control). De asemenea, din această componentă face parte 
şi Programul Operaţional Marea Neagră, care vizează cooperarea între statele 
riverane. 
 

• Cooperarea trans-naţională 
 În această componentă se înscrie Programul Operaţional Spaţiul Sud-Est 
European. Acesta se va concentra asupra următoarelor acţiuni: asigurarea cooperării 
integrate în sectorul reprezentat de managementul apei (protejarea şi administrarea 
bazinului Dunării, a zonelor de coastă şi a resurselor maritime); dezvoltarea reţelelor 
de IMM, C&D şi inovare; desfăşurarea de activităţi trans-naţionale de prevenire a 
riscurilor naturale şi tehnologice.  

 

• Cooperarea inter-regională 
 Acest tip de cooperare este vizat de Programul Operaţional Inter-regional. 
Programul se va concentra asupra următoarelor acţiuni: sprijinirea procesului de 
schimb de informaţii şi bune practici cu privire la dezvoltarea urbană, modernizarea 
serviciilor publice, incluziunea socială şi antreprenoriatul şi realizarea de studii şi 
corelarea datelor referitoare la domenii de interes comun.  
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Tabelele nr. 16 şi 17 
PROGRAMAREA FINANCIARĂ A PROGRAMELOR OPERAŢIONALE 

PE CELE DOUĂ OBIECTIVE 
                - milioane euro - 

2007 2008 2009 2010 Programe 
 

operaţionale 
Contribuţie 

UE 
Contribuţie 
naţională 

Contribuţie 
UE 

Contribuţie
naţională 

Contribuţie 
UE 

Contribuţie
naţională 

Contribuţie 
UE 

Contribuţie
naţională 

Creşterea 
competitivităţii 
economice 

8,76 3,16 54,36 21,47 149,39 63,42 274,28 126,94

Mediu 0,00 0,00 63,65 12,35 219,05 45,06 430,42 93,00
Transport 85,97 17,69 641,09 153,33 941,92 216,95 1366,04 323,99
Resurse umane 68,15 12,02 224,91 39,69 355,26 62,69 465,36 82,13
Dezvoltarea capacităţii 
administrative 

0,00 0,00 10,01 1,76 25,01 4,41 29,73 5,23

Regional  74,29 14,23 214,74 41,14 345,73 66,24 432,47 82,86
Asistenţă tehnică 0,85 0,15 10,26 1,81 17,96 3,17 20,14 3,55
Total Convergenţă 238,02 46,64 1.219,02 271,55 2054,66 461,94 3018,44 717,7
 
       
                                                                              - milioane euro - 
Obiectivul „Cooperare 
Teritorială Europeană” 2007 2008 2009 2010 TOTAL  

2007-2010 
Contribuţie UE  0,43 5,92 20,60 53,50 80,45
Contribuţie naţională  0,06 0,85 2,87 7,07 10,84
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Tabelele nr. 18 şi 19 
 
 

PROGRAMAREA FINANCIARĂ A PROGRAMELOR OPERAŢIONALE 
PE CELE DOUĂ OBIECTIVE 

                - milioane lei - 
2007 2008 2009 2010 Programe 

 
operaţionale 

Contribuţie 
UE 

Contribuţie
naţională 

Contribuţie 
UE 

Contribuţie 
naţională 

Contribuţie 
UE 

Contribuţie 
naţională 

Contribuţie 
UE 

Contribuţie 
naţională 

Creşterea 
competitivităţii 
economice 

30,9 11,1 190,8 75,4 522,9 222,0 960,0 444,3

Mediu 0,0 0,0 223,4 43,3 766,7 157,7 1.506,5 325,5
Transport 303,5 62,4 2.250,2 538,2 3.296,7 759,3 4.781,1 1.134,0
Resurse umane 240,5 42,4 789,4 139,3 1.243,4 219,4 1.628,8 287,5
Dezvoltarea capacităţii 
administrative 

0,0 0,0 35,1 6,2 87,5 15,4 104,1 18,3

Regional  262,2 50,2 753,7 144,4 1.210,0 231,8 1.513,6 290,0
Asistenţă tehnică 3,0 0,5 36,0 6,3 62,8 11,1 70,5 12,4
Total Convergenţă 840,1 164,6 4.278,7 953,1 7191,3 1616,8 10.564,5 2.512,0
 
                                                                                                               - milioane lei - 
Obiectivul „Cooperare 
Teritorială Europeană” 2007 2008 2009 2010 TOTAL  

2007-2010 
Contribuţie UE  1,52 20,78 72,10 187,25 281,65
Contribuţie naţională  0,21 2,98 10,07 24,75 38,01
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Contribuţia Uniunii Europene în cadrul programelor corespunzătoare 
Obiectivului „Cooperare Teritorială Europeană” provine din trei fonduri: 

 Fondul European de Dezvoltare Regională 
 Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) 
 Instrumentul pentru Asistenţă de Preaderare (IPA) 

 
Suma totală cu care aceste fonduri contribuie la finanţarea Programelor 

Operaţionale din cadrul Obiectivului „Cooperare Teritorială Europeană” pe perioada 
2007-2010 este de 188,97 milioane Euro, reprezentând credite de angajamente şi 
80,45 milioane Euro, reprezentând plăţi. Bugetul de stat va contribui la co-finanţarea 
acestor programe în perioada 2007-2010 cu următoarele sume: 24,15 milioane Euro - 
credite de angajamente şi 10,84 milioane Euro – plăţi.  
 

Este de subliniat faptul că estimările financiare pentru credite de 
angajament şi plăţi au fost realizate în concordanţă cu versiunile Programelor 
Operaţionale aflate în discuţie cu Comisia Europeană. Negocierile pe aceste 
programe sunt în desfăşurare urmând ca, în conformitate cu regulamentele 
comunitare, să se finalizeze în prima jumătate a anului 2007. 

 

Ca urmare a procesului de negociere în derulare, sunt posibile modificări 
ale programării financiare indicative, atât în ceea ce priveşte contribuţia 
comunitară cât şi cofinanţarea naţională. Modificările ce vor apărea vor fi luate 
în considerare cu maximă operativitate în cadrul rectificării bugetare din 2007. 
În vederea lansării mai rapide a implementării Programelor Operaţionale, 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 
prevăzute în tabelul următor: 
 

Tabelul nr. 20                                         – milioane Euro (preţuri actualizate) - 
 2007 2008 2009 

Fonduri Structurale  (FEDR, FSE) 235,92 360,95 245,45
Fondul de coeziune (FC) 152,68 249,17 254,15
TOTAL 388,60 610,12 499,60

 

Din aceste sume, o parte vor fi plătite ca avansuri pentru o serie de categorii de  
beneficiarii (instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii 
neguvernamentale), care au proiecte aprobate şi contracte de achiziţii publice 
încheiate, iar cealaltă parte va rămâne în contul Autorităţii de Plată, pentru 
rambursarea ulterioară a cheltuielilor efectuate de către beneficiari şi certificate. 
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De asemenea, în Tratatul de Aderare este menţionată şi „Facilitatea 
Schengen” şi „Facilitatea pentru fluxurile de numerar”, ca instrument provizoriu 
pentru sprijinirea Bulgariei şi a României în perioada dintre data aderării şi sfârşitul 
anului 2009 în vederea finanţării acţiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, 
pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen şi controlul frontierelor şi pentru a 
sprijini îmbunătăţirea fluxurilor de numerar în cadrul bugetelor naţionale. 

 

Pentru perioada 2007-2009, se vor acorda României următoarele sume, 
pentru care nu se pot prezenta estimări ale cofinanţării naţionale datorită faptului că 
exerciţiile de programare a acestor fonduri nu au început: 

 2007 - 297,2 milioane Euro,   
 2008 - 131,8 milioane Euro,  
 2009 - 130,8 milioane Euro. 

 

Conform Tratatului de aderare a Bulgariei şi României la Uniunea Europeană, în 
primul an de la aderare, Uniunea Europeană va continua să acorde asistenţă 
financiară celor două noi state membre prin programul ”Facilitatea de tranziţie”. 
Acest program va sprijini implementarea activităţilor de construcţie instituţională 
urmând aceleaşi principii ca şi programul PHARE. Creditele de angajament pentru 
Facilitatea de tranziţie pentru România şi Bulgaria pentru anul 2007 însumează 80 
milioane euro, exprimate în preţuri la nivulul anului 2004.  
 

   
2.3.7. Principalele politici sectoriale promovate prin proiectul de buget pe anul 

2007 
 
2.3.7.1. Politici sectoriale 
 

Politicile  publice sectoriale vor avea în vedere  eficienţa alocărilor bugetare, a 
prioritizării acestora şi se vor concentra pe: 
 

 Finanţarea de politici convergente cu cele promovate de Uniunea 
Europeană - infrastructură, cercetare-dezvoltare, mediu şi dezvoltare 
rurală; 

 Continuarea şi consolidarea politicilor  de capital uman - învăţământ, 
sănătate - ce  vor asigura premise pentru realizarea unei economii 
durabile în domeniul forţei de muncă; 

  Politici de acompaniament social - asistenţă socială, pensii, asigurări 
de sănătate; 

 Alte politici sectoriale – apărare; ordine publică şi siguranţă naţională; 
cultură, recreere şi religie; locuinţe, servicii şi dezvoltare publică; 
comunicaţii ş.a. 

 
Evoluţia principalelor acţiuni finanţate prin proiectul de buget pe anul 2007, 

incluzând şi cheltuielile finanţate din fonduri externe nerambursabile, sunt prezentate 
în tabelul nr. 21 şi planşa nr.20: 
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Tabelul nr.  21                                                                                                      – milioane lei - 
 

% din PIB 
 

ACŢIUNI 
 

2006 
 

2007 

2006 2007 

% 
2007/2006 

Autorităţi publice şi acţiuni externe*) 5.122,3 10.407,9 1,52 2,73 203,2 

Cercetare fundamentală, cercetare 
dezvoltare şi cercetare dezvoltare în 
domeniul economic 

 
1.255,5 

 
1.910,8 

 
0,37 

 
0,50 

 
152,2 

Alte servicii publice generale 2.982,3∗∗) 1.461,8 0,89 0,38 49,0 

Tranzacţii privind datoria publică şi 
împrumuturile 

 
3.152,1 

 
3.543,4 

 
0,94 

 
0,93 

 
112,4 

Apărare 4.970,4 4.979,7 1,48 1,30 100,2 

Ordine publică şi siguranţă naţională 8.610,0 10.498,0 2,56 2,75 121,9 

Învăţământ 14.967,4 19.767,7 4,46 5,18 132,1 

Sănătate 12.222,7 15.264,2 3,64 4,00 124,9 

Cultură, recreere şi religie 2.364,4 2.856,7 0,70 0,75 120,8 

Asigurări şi asistenţă socială 32.552,9 39.484,8 9,69 10,34 121,3 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 4.412,5 5.721,7 1,31 1,50 129,7 

Protecţia mediului 1.235,9 1.699,1 0,37 0,44 137,5 

Acţiuni generale, economice, 
comerciale şi de muncă 

 
2.436,3 

 
2.664,4 

 
0,73 

 
0,70 

 
109,4 

Combustibil şi energie 2.325,3 2.329,0 0,69 0,61 100,2 

Industria extractivă, prelucrătoare şi 
construcţii 

 
744,6 

 
483,0 

 
0,22 

 
0,13 

 
64,9 

Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 
vânătoare 

 
6.192,5 

 
8.720,6 

 
1,84 

 
2,28 

 
140,8 

Transporturi 13.429,3 15.698,3 4,0 4,11 116,9 

Comunicaţii 27,5 87,8 0,01 0,02 319,3 

Alte acţiuni economice 618,6 601,5 0,18 0,16 97,2 
 
*) În anul 2007 sumele includ şi contribuţia României la bugetul Uniunii Europene în sumă de 3.977,0 
milioane lei (1,04% din produsul intern brut). 
 
**) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului cuprinde şi sumele de 336,1 milioane lei şi 150,0 
milioane lei, care urmează să fie repartizate bugetelor locale  şi bugetului Ministerului Transporturilor , 
Construcţiilor şi Turismului, potrivit Hotărârilor Guvernului nr. 1262/2006 şi 1228/2006. 
 
 
NOTĂ:  În sumele aferente acţiunilor bugetare au fost incluse şi fondurile aferente cofinanţării 

asistenţei financiare nerambursabile care este prevăzută în poziţie globală urmând ca pe 
parcursul anului 2007 să fie repartizată ordonatorilor principali de credite. 
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Agricultură, 
silvicultură, piscicultură 

şi vânătoare 
 

 
Sănătate 

Invăţământ 

Apărare,  ordine 
publică şi siguranţă 

naţională

Cultură,recreere si 
religie 

Protecţia Mediului 

Cercetare  
 

Cheltuielile 
bugetului  general 

consolidat 
38,0%

 

Transporturi  

0,50 %

4,11% 

0,4 4 %

10,34 % 

4,0 % 

5,18 % 

4,05 %

0,75 % 

Asigurări şi asistenţă 
socială 

 

2,28 %

Principalele acţiuni  finanţate prin proiectul  de buget  în anul 2007 
- Procente în produsul intern brut-   Planşa nr. 20 



 
(1) Politica în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale, în anul 2007, 

vizează în principal: 
 

• continuarea procesului de reformă în cadrul sistemului public de pensii 
în vederea asigurării sustenabilităţii şi consolidării financiare a acestuia, 
urmărindu-se în acelaşi timp îmbunătăţirea standardului de viaţă 
pentru pensionari. Pentru realizarea acestui obiectiv se au în vedere 
următoarele: 

 
 reaşezarea pe baze echitabile a sistemului de asigurări sociale; 
 protejarea puterii de cumpărare a pensiilor; 
 reforma sistemului public de pensii; 
 consolidarea financiară, administrativă şi funcţională a 

sistemului public de   pensii; 
 
Pensiile vor fi majorate astfel încât până în anul 2008 acestea să 

crească în termeni reali cu aproximativ 30% faţă de nivelul înregistrat în 
anul 2004. Cu majorarea propusă pentru anul 2007 pensiile vor creşte în 
termeni reali cu 27,3% faţă de anul 2004. 

 
Pensia medie se estimează să crească de la 318,2 lei în decembrie 

2006 la 384,0 lei în decembrie 2007 şi la 463,2 lei în decembrie 2008, 
datorată în principal, recalculării începute şi finalizate în anul 2005 şi a 
majorării şi indexării acesteia. 

 
• acordarea alocaţiei de stat pentru copii în cuantum de 200 lei/lună 

pentru toţi copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul 
copiilor cu handicap, indiferent dacă familia beneficiază de 
indemnizaţie pentru creşterea copilului coroborat cu majorarea 
numărului de beneficiari ai indemnizaţiei pentru creşterea copilului în 
vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap; 

 
• asigurarea pensiilor agricultorilor, indemnizaţiilor cu caracter 

reparatoriu destinate unor categorii de persoane care au avut de suferit 
daune în urma unor evenimente socio-politice; 

 
• ajutoare pentru categoriile de populaţie defavorizate: ajutoare pentru 

încălzirea locuinţei şi pentru montarea de centrale termice individuale 
sau arzătoare automatizate acordate familiilor cu venituri reduse, 
ajutoare de urgenţă pentru familiile aflate în situaţii deosebit de grave 
urmare unor catastrofe sau calamităţi naturale. 
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(2) În domeniul educaţiei pentru anul 2007 principalele obiective sunt: 
 

 Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie. 
 Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de 

învăţământ cu sistemul european de educaţie şi formare profesională. 
 Descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a sistemului educativ, la 

nivelul unităţilor/instituţiilor de învăţământ. 
 Stimularea educaţiei permanente. 
 Reforma educaţiei timpurii. 
 Creşterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor. 
 Dezvoltarea bazei tehnico-materiale în învăţământul preuniversitar şi 

universitar prin realizarea de obiective de investiţii, consolidări, reabilitări, 
extinderi şi modernizări ale şcolilor, universităţilor, bibliotecilor, campusurilor 
pentru elevi şi studenţi. 

 Continuarea finanţării programelor privind: 
- acordare de rechizite şcolare (25,1 milioane lei); 
- educaţia universitară şi postuniversitară (1.827,7 milioane lei); 
- dotarea şcolilor cu calculatoare (26,0 milioane lei); 
- "Bani de liceu" (228,6 milioane lei); 
- stimularea achiziţionării de calculatoare (43,4 milioane lei); 
- acordarea de produse lactate şi de panificaţie elevilor din clasele I-IV şi 

copiilor preşcolari din grădiniţele cu program normal de 4 ore (260,9 
milioane lei). 

 
 

(3) În domeniul cercetării pentru anul 2007 următoarele obiective sunt 
prioritare: 
 

 Cercetări în disciplinele umaniste în vederea elaborării şi publicării lucrărilor 
de referinţă ale culturii naţionale. 

 Cercetări în domeniul economic şi social, pentru evaluarea stării economiei 
naţionale şi a stării sociale a naţiunii, precum şi pentru studierea tendinţelor de 
evoluţie a societăţii. 

 Stimularea integrării româneşti în circuitele ştiinţifice şi internaţionale. 
 

Programele prioritare finanţate prin bugetul pe anul 2007 sunt: 
- dezvoltarea capacităţii de cercetare-dezvoltare şi de diseminare a 

rezultatelor cercetării (1.137,6 milioane lei); 
- creşterea competitivităţii economice prin cercetare şi inovare (598,4 

milioane lei). 
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(4) Domeniul sănătăţii, pentru anul 2007 are ca obiective: 
 

 Finanţarea programelor naţionale de sănătate şi pentru realizarea infrastructurii 
necesare unor servicii medicale de calitate, respectiv: 

- prevenirea şi controlul bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a 
populaţiei; 

- administraţie sanitară şi politici de sănătate; 
- construirea a 8 spitale regionale de urgenţă; 
- construirea a 20 de spitale judeţene; 
- modernizarea a 15 spitale de urgenţă; 
- dotarea spitalelor cu aparatură de înaltă performanţă şi cu ambulanţe; 
- repararea şi modernizarea aparaturii medicale de înaltă performanţă. 

 
 Dezvoltarea îngrijirilor la domiciliu, a asistenţei medicale primare şi a 

serviciilor de specialitate în ambulatoriu. 
 Acreditarea spitalelor în raport cu performanţele profesionale, calitatea 

serviciilor sanitare furnizate şi eficienţa în utilizarea resurselor. 
 Eliminarea discriminărilor şi a inegalităţilor în acordarea serviciilor medicale. 
 Acoperirea integrală a costurilor medicamentelor esenţiale pentru starea 

sănătăţii populaţiei. 
 Încurajarea personalului medical de a profesa în zonele izolate şi în cele 

defavorizate economic. 
 Informatizarea sistemului de sănătate şi introducerea cardului de asigurat. 
 Transparenţă în utilizarea fondurilor pentru medicamentele compensate şi 

gratuite. 
 Evidenţierea cheltuielilor efectuate pentru fiecare pacient. 
 Introducerea managementului spitalului, a conflictului de interese şi a 

sistemului de incompatibilităţi. 
 Îndeplinirea criteriilor impuse de Uniunea Europeană privind serviciile de 

sănătate mintală. 
 Introducerea răspunderii civile a cadrelor medicale pentru calitatea actului 

medical. 
 Introducerea standardelor de performanţă în acordarea serviciilor medicale 

populaţiei. 
 
 

(5) În domeniul transporturilor, principalul obiectiv urmărit în anul 2007 
este dezvoltarea  şi modernizarea infrastructurii de transport prin: 

• continuarea proiectelor/acţiunilor de reabilitare, modernizare şi 
dezvoltare a infrastructurii de transport, cu prioritate a celei situate 
pe coridoarele pan-europene IV, VII şi IX, a programelor pentru 
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îmbunătăţirea confortului călătorilor, creşterea siguranţei acestora 
şi a eficientizării transportului de marfă; 

• dezvoltarea şi modernizarea mijloacelor şi instalaţiilor de 
transport în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor; 

• asigurarea volumului de transport public de călători conform 
pachetului minim social şi modernizarea activităţii (1.749,4 
milioane lei). 

 
(6) În domeniul dezvoltării serviciilor publice, amenajării teritoriului, 

lucrărilor publice şi dezvoltării construcţiei de locuinţe principalele obiective 
sunt: 

• îmbunătăţirea reglementărilor privind calitatea în construcţii şi a 
regulilor de design urban pentru încurajarea utilizării unor materiale 
cât mai puţin poluante, a resurselor energetice regenerabile şi 
organizării riguroase a managementului deşeurilor în zonele 
rezidenţiale, precum şi pentru conservarea şi extinderea spaţiilor 
verzi;  

• integrarea politicilor de conservare a biodiversităţii în politicile 
sectoriale, respectiv a celor de dezvoltare rurală şi urbană;  

• creşterea calităţii apei şi aplicarea unor măsuri stricte de prevenire a 
poluării surselor de apă; 

• continuarea lucrărilor privind construirea de locuinţe sociale pentru 
familii cu venituri modeste (22,8 milioane lei);  

• stabilirea unui parteneriat între Guvern şi autorităţile locale pentru 
continuarea Programului de consolidare a clădirilor de locuit 
multietajate încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol 
public. Acest program va avea prioritate în domeniul lucrărilor 
publice şi va trebui finalizat în cel mult 2 ani;  

• elaborarea în parteneriat cu autorităţile locale a unui program naţional 
privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate;  

• continuarea lucrărilor privind alimentarea cu apă a satelor şi lansarea 
programului naţional de construcţie a reţelei de canalizare şi de 
realizare a staţiilor de epurare în localităţile rurale şi localităţile 
recent declarate oraş prin lege, dar care nu dispun de o infrastructură 
urbană (cu termen de 15 ani);  

• aplicarea programului naţional privind asfaltarea drumurilor 
comunale; 

• dezvoltarea infrastructurii din spaţiul rural (340,0 milioane lei); 
• construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii (314,8 

milioane lei); 
• construcţii săli de sport (90,4 milioane lei). 
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(7) În domeniul turismului, în anul 2007, se urmăreşte dezvoltarea şi 
modernizarea acestui domeniu prin: 

• dezvoltarea produselor turistice (10,0 milioane lei); 
• diversificarea ofertei şi creşterea calităţii serviciilor turistice; 
• marketing şi  promovare turistică (23,4 milioane lei). 

 
 

(8) În domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale pentru anul 2007 
obiectivele prioritare sunt: 
 

 Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme agricole familiale cu 
caracter comercial. 

 Sprijinirea valorificării producţiei agricole prin măsuri de piaţă. 
 Elaborarea Planului Naţional Strategic şi a Planului naţional de dezvoltare 

rurală 2007-2013 pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii şi a spaţiului rural. 
 Gestionarea durabilă a pădurilor şi extinderea suprafeţelor de păduri ale ţării cu 

minim 1% în 4 ani „ofensiva verde”. 
 Siguranţa alimentară şi sănătatea animalelor. 
 Reforma instituţională şi asigurarea cadrului specific aplicării politicilor 

agricole comunitare. 
 Alocarea eficientă a resurselor bugetare pentru sprijinirea producătorilor 

agricoli şi absorbţia fondurilor europene. 
 
 

Principalele programe derulate prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale sunt următoarele: 

 
- Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol şi 

alte programe (5.584,7 milioane lei); 
-  „Fermierul” (520,0 milioane lei); 
- Dezvoltarea durabilă a silviculturii (305,0 milioane lei). 

În momentul în care ţara noastră va deveni membră a Uniunii Europene va 
trebui să aplice Politica Agricolă Comună. Politica agricolă comună este nu numai 
una dintre primele politici comune, dar este şi printre cele mai importante, deoarece: 

- politicile agricole naţionale vor fi înlocuite, pentru marea majoritate a 
producţiei agricole, de reglementări comune de funcţionare a pieţelor şi 
comercializare a produselor; 

- este o politică mare consumatoare de resurse financiare aceasta 
consumând, prin sistemul complex de subvenţii şi alte stimulente 
financiare, circa jumătate din bugetul comun. 
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Politica agricolă comună are la bază următoarele principii: 

 „Principiul pieţei unice” – produsele agricole circulă liber pe piaţa 
unică (preţuri comune, politică comercială comună) 

 “Principiul preferinţei comunitare” – produsele agricole originare 
din Uniunea Europeană sunt favorizate 

 “Principiul solidarităţii financiare” – finanţarea Politicii Agricole 
Comune din bugetul comun (costurile finanţării Politicii Agricole 
Comune suportate de toate statele membre) 

 
(9) În domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, principalele 

obiective urmărite în anul 2007 sunt: 
 

 Protecţia şi conservarea naturii, a diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a 
componentelor acestora, dezvoltarea şi buna administrare a Reţelei naţionale 
de arii protejate în acord cu strategiile, politicile şi practicile puse în aplicare la 
nivel european şi internaţional. 

 
 Realizarea obiectivelor pe termen lung ale Strategiei Naţionale privind 

Protecţia Atmosferei, precum şi ale Strategiei Naţionale privind schimbările 
climatice. 

 
 Realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor. 

 
 Implementarea legislaţiei privind controlul poluării industriale. 

 
 Gospodărirea durabilă şi dezvoltarea resurselor de apă, satisfacerea cerinţelor 

de apă necesare activităţilor socio-economice; protecţia împotriva inundaţiilor. 
 

 Eficientizarea controlului activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului 
înconjurător. Controlul aplicării legislaţiei de mediu. 

 
 Întărirea capacităţii instituţionale pentru gestionarea eficientă a problemelor de 

mediu. 
 

 Modernizarea tehnologiei în domeniul meteorologiei. 
 

 
Prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor sunt finanţate 

următoarele programe: 
- „Managementul resurselor de apă” (850,7 milioane lei); 
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- „Protecţia mediului, conservarea naturii şi a diversităţii biologice, a 
calităţii aerului şi schimbările climatice, gestionarea deşeurilor” (703,0 
milioane lei); 

- „Managementul activităţii meteorologice” (93,1 milioane lei). 
 

(10) În domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, principalele 
obiective urmărite în anul 2007 sunt: 

 
 Realizarea trecerii la Societatea Informaţională. 
 Asigurarea unui cadru transparent, echidistant, sigur şi deschis, orientat 

către furnizarea de servicii publice pentru cetăţenii României prin 
tehnologii ITC. 

 Generarea unei creşteri economice prin dezvoltarea sectorului de 
comunicaţii şi tehnologiei informaţiei. 

 Promovarea imaginii României prin integrarea sa în fluxurile 
informaţionale şi tranzacţionale internaţionale. 

 
(11) În domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru anul 2007, 

următoarele obiective sunt considerate prioritare: 
 

 Continuarea procesului de restructurare a sistemului de ordine publică şi 
abordarea într-o concepţie nouă, unitară a asigurării şi funcţionării structurilor 
naţionale şi locale de ordine publică, în vederea realizării unui climat propice 
desfăşurării activităţilor cotidiene şi reducerii volumului infracţionalităţii. 

 
 Realizarea interoperabilităţii cu structurile de informaţii şi siguranţă naţională 

din ţările membre NATO şi Uniunea Europeană şi cu ale altor state partenere. 
 

 Asigurarea protecţiei fizice nemijlocite a demnitarilor români şi străini şi paza 
sediilor de lucru şi a reşedinţelor acestora. 

 
 Continuarea consolidării şi modernizării reţelelor de telecomunicaţii speciale şi 

asigurarea interoperabilităţii cu reţelele similare ale Sistemului Naţional de 
Apărare. 

 
 Asigurarea compatibilităţii cu reglementările şi standardele NATO şi ale 

Uniunii Europene în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate. 
 

 Accelerarea măsurilor de securizare a frontierei de stat în scopul asigurării unui 
nivel înalt de control şi supraveghere la viitoarele frontiere externe ale Uniunii 
Europene. 
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 Întărirea cooperării interinstituţionale între instituţiile implicate în 
implementarea Strategiei Antidrog în scopul prevenirii şi combaterii traficului 
şi consumului ilicit de droguri. 
 
(12) În domeniul justiţiei şi administraţiei publice pentru anul 2007 se au 

în vedere următoarele obiective: 
 

 Perfecţionarea activităţii legislative şi profesionalizarea actului politic. 
 Dezvoltarea unui mecanism integrat de reprezentare a statului român în 

relaţiile cu alte state şi instituţii/organisme internaţionale. 
 Continuarea îndeplinirii sarcinilor prioritare ce revin instituţiilor implicate, 

potrivit Planului de Acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a 
sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.232/2005. 

 Continuarea reformei justiţiei în domeniul organizării instanţelor judecătoreşti, 
întărirea sistemului judiciar în vederea armonizării acestuia cu legislaţia 
Uniunii Europene, asigurarea şi gestionarea resurselor umane corespunzătoare. 

 Asigurarea transparenţei actului legislativ şi crearea de instrumente de 
raportare eficiente privind armonizarea legislaţiei româneşti cu acquis-ul 
comunitar. 

 Sprijinirea politicii guvernamentale de atingere a convergenţei economice cu 
Uniunea Europeană, în special în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor 
Strategiei de la Lisabona. 

 Îndeplinirea obiectivelor politicii de dezvoltare regională a României prin 
diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. 

 Reforma profundă a administraţiei fiscale în vederea îmbunătăţirii colectării 
obligaţiilor bugetare. 

 Consolidarea sistemului penitenciar potrivit standardelor europene, asigurarea 
protecţiei victimelor infracţiunilor şi reintegrării sociale a infractorilor. 

 Asigurarea principiului legalităţii şi imparţialităţii în cauzele penale, apărarea 
ordinii de drept a persoanei, a drepturilor şi libertăţilor acesteia. 

 Realizarea Politicii Europene de Vecinătate şi Parteneriat prin întărirea 
cooperării transfrontaliere. 

 Consolidarea capacităţii de reacţie a Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării la manifestările discriminatorii existente în societatea 
românească. 

 
(13) În domeniul apărării, pentru anul 2007, principalele obiective sunt: 

 
 Optimizarea capacităţilor de apărare a României. 

 
 Continuarea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România în calitate de membru 

NATO şi respectarea angajamentelor pe linia participării la întreaga gamă de 
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misiuni a acestei organizaţii, concomitent cu realizarea Politicii Europene de 
Securitate şi Apărare. 

 
 Continuarea procesului de modernizare a tehnicii şi echipamentelor militare. 

 
 Consolidarea sistemului de planificare multianuală a resurselor pentru apărare 
şi adoptarea integrală a metodelor şi mecanismelor utilizate în NATO. 
 

 
 
Principalele politici finanţate prin proiectul de buget pe anul 2007 sunt 

prezentate schematic în Planşele nr. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 şi 32. 
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Planşa nr. 21 
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Planşa nr. 22 
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Planşa nr. 23 
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Planşa nr.24 
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Planşa nr. 25 
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Planşa nr. 26 
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Planşa nr. 27 
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Planşa nr. 28 
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Planşa nr. 29 
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Planşa nr. 30 
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2.3.7.2. 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, în condiţiile intrării în vigoare, de la data de 1 ianuarie 2007 a 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale. 

Această lege aduce un plus de reguli şi proceduri clare şi explicite în 
domeniul finanţelor publice locale, deoarece reorientează întreaga gestiune publică 
către criteriul performanţei, conferă mai multă predictibilitate şi flexibilitate 
procedurii bugetare, antrenează într-o măsură mai mare răspunderea autorităţilor 
administraţiei publice locale în administrarea şi utilizarea eficientă a fondurilor 
publice, din care: 

 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale în cadrul judeţului, a 
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 
echilibrarea bugetelor locale, utilizând principiul excluderii, astfel încât 
să se asigure un venit minim pe locuitor, respectiv, cel puţin la nivelul 
impozitului pe venit mediu pe locuitor pe ansamblul judeţului; 

 repartizarea în cadrul judeţelor şi municipiului Bucureşti a celei mai 
mari părţi din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, 
pentru echilibrarea bugetelor locale, se face de către direcţiile generale 
ale finanţelor publice pe bază de criterii clare, transparente; 

 redefinirea rolului si responsabilităţilor administraţiei publice locale în 
domeniul finanţelor publice locale prin introducerea în cuprinsul legii a 
obligaţiei primarului de a verifica corecta înregistrare fiscală a 
contribuabililor de pe raza unităţii administrativ-teritoriale la organul 
fiscal teritorial; 

 creşterea capacităţii de investiţie la nivel local, respectând, totodată 
plafonul de îndatorare al României aprobat anual, precum şi condiţiile de 
stabilitate macroeconomică, prin majorarea limitei de îndatorare de la 
20% la 30% din totalul veniturilor proprii ale bugetelor locale. Această 
creştere va facilita realizarea de investiţii pentru modernizarea 
infrastructurii locale şi totodată pentru asigurarea capacităţii autorităţilor 
locale de a cofinanţa proiectele care beneficiază de fonduri structurale de 
la Uniunea Europeană. 

 înfiinţarea unui Comitet al Finanţelor Publice Locale, ca organism cu rol 
consultativ în procesul de elaborare a unor reglementări cu caracter 
financiar, care privesc în mod direct bugetele locale; 
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Amplul proces de descentralizare a serviciilor publice şi de consolidare a 
autonomiei locale, de restructurare a mecanismelor de protecţie socială a segmentelor 
defavorizate ale populaţiei şi al armonizării politicilor guvernamentale şi sectoriale cu 
cele locale a determinat îmbunătăţirea sistemului de asigurare a surselor de 
finanţare ale administraţiei publice locale în corelaţie cu responsabilităţile 
transferate. 

 
Veniturile totale ale bugetelor locale pe anul 2007 se estimează la circa 

30.552,8 milioane lei, respectiv 8,0% din produsul intern brut, în creştere cu 
circa 24,0% faţă de anul 2006. 

Veniturile proprii ale bugetelor locale (formate din impozite, taxe, alte 
venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit) estimate la circa 16.835,5 milioane 
lei, reprezintă 55,1% din totalul veniturilor acestor bugete, în creştere cu 38,3% faţă 
de cele din anul 2006. 

Din totalul veniturilor proprii, 10.689,8 milioane lei reprezintă cote 
defalcate din impozitul pe venit, respectiv 63,5% din total, faţă de anul 2006 când 
reprezentau 7.441,9 milioane lei, respectiv 61,1% din total. 
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Planşa nr.34 
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Cotele defalcate în proporţie de 82% din impozitul pe venit se 
repartizează pentru judeţe, 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 judeţelor; 

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 2007 se propune alocarea de la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor 
pentru şomaj a sumei de 13.717,3 milioane lei, din care: 

 
• 12.338,4 milioane lei sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru: 

⇒ finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (1.307,6 
milioane lei), din care, destinate finanţării: 

a) sistemului de protecţie a copilului; 
b) centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; 
c) drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificatie 

pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore; 

d) cheltuielilor aferente învăţământului special; 
e) instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002; 
f) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de 

cult din ţară; 
g) serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub 

autoritatea consiliilor judeţene; 
h) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr.84/1992 

privind regimul zonelor libere, pentru administraţiile zonelor libere 
aflate sub autoritatea consiliilor judeţene; 

 
⇒ finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 

municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti (8.004,5 milioane lei), 
din care, destinate finanţării: 

 
a) cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de inventar ale 

instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat; 
b) drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 
c)  ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, 

cărbuni şi combustibili petrolieri; 
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d) serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub 
autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

e) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr.84/1992 
privind regimul zonelor libere, pentru administraţiile zonelor libere 
aflate sub autoritatea consiliilor locale; 

f) cheltuielilor creşelor; 
g) 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 panificatie 

pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi pentru 
copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, 

- cheltuielile aferente învăţământului special, 
- instituţiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002, 
- plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile 

de cult din ţară, 
 

⇒ retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de 
producere şi distribuţie a energiei termice (741,6 milioane lei) ;  

⇒  finanţarea drumurilor judeţene şi comunale (400,0 milioane lei); 
⇒  echilibrarea bugetelor locale (1.544,7 milioane lei); 
⇒ finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural 

(340,0 milioane lei). 
 

• 1.275,2 milioane lei subvenţii de la bugetul de stat, din care, în principal, pentru: 
⇒ investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe (70,0 milioane lei); 
⇒  finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu 

apă a satelor, precum şi locuinţe (88,7 milioane lei); 
⇒  finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 

(156,7 milioane lei); 
⇒ finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (700,0 milioane lei); 
⇒  compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili (200,0 

milioane lei); 
 

• 103,7 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 2007 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 care va înlocui de la 1 ianuarie 2007 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2003. 

 
2.3.8. Datoria publică 

 
 

Datoria publică va înregistra o creştere controlată, astfel încât nivelul 
acesteia să se menţină în limite sustenabile. Menţionăm că, în prezent datoria 
publică a României se situează la un nivel sub 20% din produsul intern brut. 

Concomitent cu creşterea controlată a datoriei publice se va urmări 
reducerea costurilor cu datoria publică şi a riscului bugetar cauzat de 
acordarea de garanţii de stat. 

Pentru reducerea costurilor cu datoria publică internă, se vor lansa  
emisiuni de titluri de stat pentru finanţarea deficitului bugetar, dar şi pentru 
refinanţarea datoriei publice interne prin emisiuni pe termen mediu şi lung şi se va 
utiliza ca sursă de finanţare şi împrumuturile din disponibilităţile contului general al 
trezoreriei statului. Începând cu acest an nerezidenţii vor putea achiziţiona şi 
tranzacţiona titlurile de stat emise pe piaţa internă fără nici o restricţie corespunzător 
angajamentelor României în cadrul capitolului 4 de negocieri ,,Libera circulaţie a 
capitalurilor”, fiind aşteptată o creştere a cererii pentru titlurile de stat. 

Politica de îndatorare publică internă are în vedere diversificarea 
instrumentelor de datorie, titluri emise cu discont, cu dobândă fixă sau indexată cu 
indicele preţurilor de consum şi crearea de referinţe (benchmark) pentru emisiunile 
de titluri pe piaţa internă. 

În vederea creşterii transparenţei şi predictibilităţii pe piaţa primară a titlurilor 
de stat potrivit noii legi a datoriei publice, începând cu anul 2006, s-a publicat în 
avans calendarul anual de emisiuni. 

Întrucât un element important în reducerea costului titlurilor de stat îl 
reprezintă o piaţă secundară activă a titlurilor de stat, se are în vedere dezvoltarea 
pieţei titlurilor de stat prin: 

• extinderea maturităţii titlurilor de stat; 
• consolidarea curbei de maturitate a instrumentelor de datorie; 
• emiterea de titluri de stat cu grad ridicat de lichiditate. 

Astfel, vor fi lansate emisiuni de titluri de stat de referinţă (benchmark) pe 
piaţa internă, pentru anumite maturităţi de 3, 5 şi 10. Valoarea de referinţă a acestor 
emisiuni urmează a fi obţinută prin redeschiderea emisiuni iniţiale şi va fi 
dimensionată astfel încât să creeze premizele dezvoltării pieţei secundare aferente 
titlurilor de stat prin asigurarea unei lichidităţi corespunzătoare. Dezvoltarea pieţei 
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secundare prin crearea acestor benchmark-uri este esenţială atât prin prisma 
diminuării costurilor de finanţare ale statului prin câştigarea unui premiu de 
lichiditate la tranzacţionarea acestora pe piaţa secundară cât şi pentru emisiunile de 
obligaţiuni municipale şi corporatiste ce se vor raporta la aceste emisiuni 
benchmark. 

Ministerul Finanţelor Publice intenţionează să reformeze cadrul instituţional 
aferent managementului datoriei publice. În acest scop se va acorda prioritate 
aspectelor strategice privind administrarea datoriei publice şi a riscurilor asociate 
acesteia, precum şi întăririi capacităţii instituţionale de gestionare a datoriei publice. 

În anul următor se au în vedere următoarele acţiuni pentru îmbunătăţirea 
managementului datoriei publice: 

• implementarea unui sistem electronic pentru licitaţiile aferente 
emisiunilor titlurilor de stat; 

• crearea entităţii de depozitar central şi listarea titlurilor de stat la burse 
de valori; 

• introducerea şi dezvoltarea funcţiei de analiză (middle office) în cadrul 
ministerului. 

 
2.3.8.1. Datoria  publică guvernamentală internă 
 

Reducerea inflaţiei la circa 4,5% în anul 2007 înseamnă că practic s-a intrat 
în faza evoluţiei descrescătoare şi predictibile a inflaţiei şi, în consecinţă, a ratelor 
dobânzii, ceea ce permite reducerea costului datoriei publice interne. 

Pentru anul 2007 se estimează că cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei 
publice interne se vor ridica la 1.225,3 milioane lei (0,3% din produsul intern brut) 
(Tabelul nr.22). 
 

Dobânzile aferente datoriei publice guvernamentale interne 
în perioada 2006-2007 

Tabelul nr. 22                                                                                    - milioane lei  - 
 2006 2007 

Stoc datorie publică internă  15.483,0 16.723,0 
Dobânzi aferente datoriei publice interne 1.167,3 1.225,3 
% din produsul intern brut  0,4 0,3 

 
Se observă, că nivelul cheltuielilor cu dobânzile la datoria publică internă se 

menţine relativ constant în perioada 2006-2007. 
  
2.3.8.2. Datoria  publică guvernamentală  externă 

 
Luând în consideraţie intrările nete de credite externe, datoria publică 

guvernamentală externă prognozată pentru sfârşitul anului 2007 va fi de circa 11,5% 
din produsul intern brut.  
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În anul 2007, serviciul datoriei publice guvernamentale externe se prognozează 
a fi de 1.848,7 milioane euro, în scădere cu 373,4 milioane euro faţă de anul anterior 
(Tabelul nr.23  şi Planşa nr.36). 

 
 

Serviciul datoriei publice externe  în perioada 2006-2007 
 

Tabelul nr. 23          - milioane euro - 
 2006 2007 
 Serviciul datoriei publice guvernamentale externe 2.222,1 1.848,7 
 - rate de capital 1.498,5 1.321,2 
 - plăti de dobânzi şi comisioane 723,6 527,5 

 
 

Finanţarea deficitului bugetului general consolidat în anul 2007se va realiza în 
principal din surse interne şi, în completare din surse externe. În acest sens, se 
intenţionează să se lanseze noi emisiuni de obligaţiuni pe pieţele externe de capital. 
Opţiunea de emitere de obligaţiuni pe pieţele externe de capital are în vedere: 

  nevoia de acoperire neinflaţionistă a deficitului bugetar; 
  evitarea evicţionării investiţiei private. 
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Planşa nr. 36 
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2.3.9. Priorităţi ale consolidării reformei administraţiei fiscale  
 

Aflată în pragul aderării la Uniunea Europeană, administraţia fiscală îşi 
continuă vastul proiect de modernizare, având ca reper nu numai programul 
guvernamental,  dar şi administraţii de referinţă din ţările comunitare.  

Principalele coordonate ale acestui proces de modernizare sunt 

următoarele: 

 Începând cu 1 ianuarie 2007, pentru a asigura reciprocitatea reglementării în 
materie de recuperare a creanţelor, vor intra în vigoare dispoziţiile legale 
prevăzute în capitolul „Aspecte internaţionale” din Ordonanţa guvernului 
nr.35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ce transpun:  

 
 Directiva Consiliului 76/308/CEE privind asistenţa reciprocă în 

materie de recuperare a creanţelor privind anumite cotizaţii, drepturi, taxe şi alte 
măsuri, cu modificările ulterioare şi , 

 Directiva Comisiei 2002/94/CE de stabilire a normelor de 
aplicare a anumitor dispoziţii din Directiva Consiliului 76/308/CEE. 
 Au fost luate o serie de măsuri în ce priveşte: 
  

 organizarea administrării unitare a contribuabililor nerezidenţi în 
cadrul unei structuri organizatorice, special constituită în acest 
scop; 

 pregătirea cadrului legislativ şi a măsurilor necesare pentru 
administrarea plătitorilor de TVA în conformitate cu cerinţele 
directivelor europene în materie; 

 asigurarea condiţiilor pentru realizarea schimbului de informaţii 
cu administraţiile fiscale ale ţărilor membre ale Uniunii Europene, 
prin aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei trimestriale care 
va fi depusă de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA, care realizează livrări şi/sau achiziţii intracomunitare de bunuri. 

 În vederea creşterii gradului de colectare a creanţelor bugetare, trebuie 
perfecţionată şi orientată colectarea veniturilor bugetare spre 
sectoarele cele mai sensibile şi mai importante pentru veniturile 
bugetare, urmând ca marii datornici să fie urmăriţi mai insistent, iar 
acţiunea de colectare să fie, în special pentru această categorie, mai 
ofensivă. 

 Aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor 
contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finanţelor 
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publice nr.753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a 
marilor contribuabili, cu modificările şi completările ulterioare.  

 Organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii. 
 Perfecţionarea cadrului legal privind Codul de procedură fiscală, 
menit să contribuie la îmbunătăţirea administrării şi creşterea gradului 
de colectare a creanţelor fiscale.  

 Extinderea posibilităţii ca organele fiscale să uzeze de pârghia 
procedurii insolvenţei, ca ultimă măsură, în vederea recuperării 
creanţelor deţinute de acestea asupra agenţilor economici rău platnici, 
în situaţia în care  măsurile de executare silită nu au dat randamentul 
scontat sau a căror situaţie economico-financiară deosebit de dificilă a 
impus această măsură.  

 
 Descurajarea practicilor de evaziune fiscală şi întărirea luptei antifraudă.  

 
 Întărirea capacităţii de control fiscal presupune dezvoltarea unui sistem de  
 schimb de informaţii, de colectare şi analiză a informaţiilor, perfecţionarea şi 
 implementarea procedurilor de analiză a riscului şi a sistemului computerizat 
 de analiză a riscului pentru selectarea contribuabililor pentru  control fiscal. 

 
 Perfecţionarea  proceselor de activitate utilizând din plin posibilităţile oferite 
de informatizarea activităţilor atât pentru necesităţile interne cât şi în 
interacţiunea cu contribuabilii. Aceasta va crea condiţii pentru sporirea 
eficienţei operaţionale şi va asigura proiectarea şi implementarea noilor 
sisteme informatice care să susţină noile funcţii de activitate integrate.  

 
 Administraţia fiscală va promova şi un management modern al resurselor 
umane bazat pe:  

 
 gestiunea previzională a necesarului de forţă de muncă, 

 
  asigurarea unui sistem de formare continuă de calitate, 

 
  stimularea şi motivarea personalului pentru menţinerea în sistem 

a resurselor umane de calitate, 
 

  îmbunătăţirea şi creşterea transparenţei activităţii de selecţie şi 
recrutare având la bază analize aprofundate ale necesităţilor de personal 
calificat, prin implementarea unui sistem de selecţie transparent, unitar şi 
obiectiv. 
 

 Administraţia fiscală va continua promovarea cooperării administrative şi a 
schimbului de informaţii cu Statele Membre ale Uniunii Europene, necesare 
pentru implementarea reglementărilor comunitare, care privesc atât procedurile 
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şi metodologiile de lucru, cât şi sistemele IT pentru schimbul de informaţii pe 
linie de TVA şi accize. 

 Modernizarea în continuare a  managementului general al administraţiei fiscale 
care să  permită conducerea activităţii pe bază de obiective şi indicatori de 
performanţă, raţionalizarea modului de organizare a structurilor de 
administrare din teritoriu, întărirea funcţiei de audit intern. 

 Combaterea corupţiei este o preocupare permanentă a administraţiei fiscale şi 
vizează descurajarea actelor de corupţie în rândul angajaţilor acesteia. Vor fi 
perfecţionate mecanismele de control intern şi de raportare a actelor de 
corupţie. 
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CAPITOLUL  3 
 

PERSPECTIVE MACROECONOMICE, MONETARE,  
FISCALE ŞI BUGETARE ÎN PERIOADA 2008-2010 

 
 
 Ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană, ţara noastră va elabora o 
serie de documente programatice, care pot fi sectoriale sau generale, în care vor fi 
cuprinse acţiunile şi politicile pe care guvernul român le are în vedere pentru 
atingerea obiectivelor pe care şi le-a propus. De asemenea, politica fiscal-bugetară va 
trebui să ţină seama de prevederile regulamentelor cuprinse în Pactul de Creştere şi 
Stabilitate, iar politica economică va urma orientările cuprinse în Instrucţiunile 
Generale de Politică Economică (Broad Economic Policy Guidelines).  
 

 
3.1. PERSPECTIVELE MACROECONOMICE  
 

Principalele ţinte în privinţa creşterii economice, pentru perioada 2008-2010,  
sunt: 

• produsul intern brut va creşte – în medie – cu 5,9%, ceea ce va determina 
reducerea treptată a decalajelor privind standardul de viaţă faţă de cel din 
Uniunea Europeană; 

• formarea brută de capital fix se va majora cu  aproape 36% faţă de 2007 (în 
medie cu 10,8% anual); 

• indicatorii de performanţă ai economiei naţionale se vor îmbunătăţi (rata de 
investiţie va ajunge la aproape 27% în anul 2010 de la 24,4% în anul 2007, 
în condiţiile în care rata de economisire internă va creşte la peste 16% de la 
14,3% în anul 2007); 

• rata inflaţiei se va reduce treptat, ajungând la 2,5% în 2010, nivel 
comparabil cu cel al statelor membre ale Uniunii Europene; 

• creşterea economică se va realiza în condiţiile unei îmbunătăţiri a 
competitivităţii interne şi externe a economiei, ceea ce va determina: 

- menţinerea unor ritmuri ridicate ale exporturilor de bunuri şi 
servicii; 

- o mai bună adaptare a producţiei la cerere, însoţită de menţinerea 
nivelului stocurilor relativ aproape de limita necesarului; 

- reducerea ponderii deficitului de cont curent în produsul intern 
brut (până la 7,8% în 2010); 

• construcţiile vor înregistra ritmuri superioare ritmului de creştere a 
produsului intern brut; 
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• producţia industrială va creşte cu un ritm mediu anual de 5% datorită 
majorării, cu deosebire, a producţiei ramurilor industriei prelucrătoare; 

 
Pentru perioada 2008-2010 se estimează următoarea evoluţie a principalilor 

indicatori macroeconomici: 
Tabelul nr. 24                                -modificare procentuală faţă de anul anterior- 

 2008 2009 2010 

Produsul intern brut 6,3 5,9 5,6 
Producţia industrială 4,8 5,0 5,3 
Producţia agricolă 3,1 3,4 3,4 
Export de bunuri 13,7 12,6 12,0 
Import de bunuri  13,9 12,7 11,5 
Cont curent (% din PIB) -8,7 -8,7 -8,6 
Rata inflaţiei (dec./dec. an anterior) 3,5 3,0 2,5 
Rata şomajului înregistrat - % 5,5 5,4 5,3 

 
Produsul intern brut se estimează că va creşte cu un ritm de 5,9%, în 

principal, pe baza contribuţiei majoritare a cererii interne, în cadrul acesteia 
remarcându-se tendinţa de reducere a dinamicii consumului şi de menţinere la cote 
înalte a dinamicii formării brute de capital fix. 

Planşa nr. 37 
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Se aşteaptă ca formarea brută de capital fix să înregistreze pe toată perioada 
creşteri semnificative având în vedere oportunităţile de investiţie create de integrarea 
în Uniunea Europeană şi de fondurile care pot fi accesate. 

 
   Tabelul nr. 25                               -modificare procentuală faţă de anul anterior- 

 2008 2009 2010 

Cererea internă, din care: 7,6 7,2 6,7 
- Consumul individual efectiv al gospodăriilor  7,1 6,5 6,1 
- Consumul colectiv efectiv al administraţiei publice  4,5 3,0 3,0 
- Formarea brută de capital fix 11,0 10,8 10,5 

 
Exportul net îşi va reduce contribuţia negativă la creşterea reală a produsului 

intern brut, dar datorită necesarului de echipamente performante pentru investiţii, 
aceasta va rămâne negativă. 

 
     Tabelul nr. 26                            -modificare procentuală faţă de anul anterior- 

 2008 2009 2010 

Exportul net a) -2,1 -2,0 -1,9 
- Exportul de bunuri şi servicii 8,3 7,3 6,5 
- Importul de bunuri şi servicii 11,1 10,0 9,1 

a) Contribuţie procentuală la creşterea reală a produsului intern brut 
 
Planşa nr. 38 
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În condiţiile îmbunătăţirii competitivităţii externe, ca urmare a utilizării 

mecanismelor de promovare şi stimulare a exporturilor concomitent cu aplicarea 
strategiei naţionale de export, se aşteaptă ca exporturile României să înregistreze 
creşteri semnificative. Importurile vor înregistra creşteri asemănătoare, fiind 
impulsionate de ritmul ridicat de creştere  a formării brute de capital fix. 

Comerţul exterior pe perioada 2008-2010 este estimat că va prezenta 
următoarele caracteristici: 

• exportul de bunuri urmează să crească cu un ritm mediu anual de 12,8%, uşor 
superior celui al importului de bunuri, al cărui ritm mediu anual de creştere 
este estimat la 12,7%; 

• atât în cazul exporturilor, cât şi al importurilor, se estimează ritmuri medii 
anuale de creştere semnificative la produsele industriei construcţiilor de maşini 
(23,4% la exporturi şi 16,6% la importuri);  

• deficitul de cont curent se va majora cu circa 14%, în timp ce ponderea 
acestuia în produsul intern brut se va diminua până la 7,5% cât se estimează 
pentru anul 2010. 

 
Planşa nr. 39 
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Pentru perioada 2008-2010 se estimează continuarea procesului de reducere a 

inflaţiei, proces caracterizat atât printr-o reducere a ratei inflaţiei, până la 2,5% în 
anul 2010 cât, mai ales, printr-o apropiere sensibilă a mediei anuale a ratei inflaţiei de 
deflatorul produsului intern brut. 
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Tabelul nr. 27                                                                                           - % - 

 2008 2009 2010 

Indicele preţului de consum    
• dec. faţă de dec. an anterior 3,5 3,0 2,5 
• medie an/medie an anterior 4,0 3,5 3,0 

Deflatorul produsului intern brut 5,0 3,9 3,3 
 

În domeniul ocupării forţei de muncă, în condiţiile reducerii resurselor de 
muncă, creşterea economică va fi însoţită de o majorare a numărului mediu de 
salariati cu circa 215 mii persoane şi de reducere a ratei şomajului înregistrat la 5,3% 
la sfârşitul anului 2010.  

Planşa nr. 40 
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În conformitate cu strategia de politică monetară, reperelor existente privind 
traiectoria programată a dezinflaţiei – ţintele de 5% ± 1 punct procentual şi 4% ± 1 
punct procentual aferente anilor 2006 şi, respectiv 2007 – li s-a adăugat recent şi 
acela privind ţinta de inflaţie pentru anul 2008, Banca Naţională stabilind, în urma 
consultărilor cu Guvernul, ca nivelul acesteia să fie de 3,8% ± 1 punct procentual. 
Din perspectiva băncii centrale, aceste niveluri corespund principiilor şi exigenţelor 
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strategiei de ţintire directă a inflaţiei. Pe de-o parte, acestea răspund necesităţii 
continuării trendului descendent al ratei inflaţiei spre un nivel sustenabil pe termen 
mediu, iar pe de altă parte reflectă preocuparea Băncii Naţionale a României pentru 
concentrarea asupra unor obiective realiste şi credibile, în condiţiile în care se 
anticipează că în anul 2008 ritmul dezinflaţiei va fi afectat de acţiunea unor factori 
aflaţi în afara sferei de influenţă a băncii centrale, printre cei mai importanţi 
numărându-se: (i) programarea pentru acest interval a unor ajustări consistente de 
preţuri administrate, (ii) continuarea creşterii preţurilor ca efect al procesului de 
convergenţă a economiei româneşti şi (iii) inerţia anticipaţiilor inflaţioniste. La 
stabilirea ţintelor de inflaţie aferente anilor 2009-2010, s-au urmărit principii 
similare, în principal continuarea într-un ritm sustenabil a procesului dezinflaţionist 
în vederea atingerii unui nivel de inflaţie compatibil cu îndeplinirea criteriilor de 
convergenţă stabilite prin Tratatul de la Maastricht, precum şi cu definiţia cantitativă 
a stabilităţii preţurilor adoptată de Banca Centrală Europeană. 

 
 Pe termen mediu, în conformitate cu strategia de politică monetară a ţintirii 
directe a inflaţiei, care va fi menţinută cel puţin până la intrarea în mecanismul ratelor 
de schimb (ERM2), - estimată la orizontul anilor 2010-2012 – Banca Naţională a 
României va utiliza toate instrumentele aflate la dispoziţia sa pentru a asigura 
atingerea obiectivelor de inflaţie pe termen mediu. Eficacitatea eforturilor depuse în 
acest sens de Banca Naţională a României va continua însă să fie condiţionată de 
gradul de corelare şi de armonizare a mix-ului de politici macroeconomice, precum şi 
de consolidarea reformelor structurale. 
    
 
3.2 Finanţele publice 
 

În această perioadă, finanţele publice trebuie să aibă capacitatea de a asigura 
resursele bugetare necesare finanţării cheltuielilor legate de modernizarea 
infrastructurii şi integrarea europeană. 

 
 În acelaşi timp, resursele bugetare trebuie constituite în aşa fel încât să se evite 
presiunea fiscală excesivă asupra contribuabililor, dimpotrivă, impozitarea trebuie 
concepută şi realizată în aşa fel încât agenţilor economici să nu le lipsească resursele 
financiare necesare dezvoltării afacerilor. Astfel, politica fiscală urmăreşte realizarea 
de venituri suplimentare prin lărgirea bazei de impozitare, concomitent cu relaxarea 
fiscală. 
 
 Veniturile bugetare sunt estimate pe baza evoluţiei prognozate a indicatorilor 
macroeconomici şi a angajamentelor de politică economică ale Guvernului. 
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3.2.1. Politica fiscală 

 
În ceea ce priveşte politica fiscală, pentru perioada 2008-2010 sunt avute în 

vedere o serie de acţiuni ce provin, în principal, din angajamentele legate de aderarea 
la Uniunea Europeană. 

 
 

 În domeniul impozitului pe profit: 
 

 - în vederea simplificării sistemului de calcul şi plată a impozitului pe profit, 
începând cu anul 2008 se propune plata anuală a impozitului pe profit cu plăţi 
anticipate reprezentând 1/4 din impozitul anului precedent, pentru toţi agenţii 
economici. 
   

 În domeniul impozitului pe venit - consolidarea sistemului de impunere a 
veniturilor realizate de persoana fizică în cota unică. 

 
 În domeniul impunerii nerezidenţilor  

 
 referitor la Directiva Consiliului Europei nr. 48/2003/CE, prin Codul 
fiscal se prevede ca de la data aderării României la Uniunea Europeană 
dobânzile obţinute din România de persoanele fizice rezidenţi ai 
Statelor Membre sunt scutite de impozitul prin reţinere la sursă în 
România, faţă de cota de impozit de 10%  prevăzută pentru anul 2005 şi 
respectiv cota de 16% prevăzută pentru anul 2006. Scutirea dobânzilor 
va funcţiona în condiţiile derulării schimbului automat de informaţii. 

 pentru armonizarea cu Directiva Uniunii Europene nr. 49/2003, 
România a obţinut o perioadă de tranziţie de 4 ani de la data aderării la 
Uniunea Europeană, respectiv pentru perioada 2007 - 2010. Această 
prevedere a fost cuprinsă în codul fiscal astfel încât în perioada de 
tranziţie cota de impozit nu depăşeşte 10%  pentru plătile de dobânzi şi 
redevenţe făcute de o companie a unui Stat Membru către o companie 
asociată dintr-un alt Stat Membru sau către un sediu permanent din alt 
Stat Membru, faţă de cota de 15% aplicată în cursul anului 2005 şi 
respectiv faţă de cota de impozit de 16% aplicată de la începutul anului 
2006. 

 Directiva 77/799 - schimb de informaţii - conform prevederilor 
acestei directive, autorităţile competente ale statelor membre realizează 
schimbul de informaţii în domeniul impunerii directe, astfel încât să se 
poată realiza stabilirea corectă a bazei impozabile într-unul din state şi 
să fie combătute evitarea şi evaziunea fiscală care să impiedice 
producerea de pierderi bugetare. 
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În această directivă sunt prevăzute formele de realizare a schimbului de informaţii la 
cerere, spontan şi automat: 

 În cazul schimbului de informaţii la cerere, pentru a putea 
obţine informaţiile solicitate de autorităţile competente ale unui 
stat membru, autorităţile competente cărora li s-a cerut informaţia 
vor face verificări pentru a putea obţine informaţia cerută în 
cadrul schimbului. 

 Autorităţile competente vor putea face schimb de informaţii 
şi fără a se solicita în mod expres acest lucru, sub forma 
schimbului de informaţii spontan, atunci când o astfel de  
informaţie este relevantă pentru stabilirea corectă a bazei 
impozabile pentru profit şi capital şi în mod special în cazul 
transferurilor artificiale de preţuri de transfer făcute între 
întreprinderi asociate aflate în statele membre sau când astfel de 
tranzacţii sunt desfăşurate între întreprinderi aflate în state 
membre prin intermediul unui stat terţ pentru a obţine avantaje 
fiscale sau pentru a evita impunerea. 

 
În această directivă este prevăzut în mod expres faptul că informaţia comunicată în 
cadrul schimbului de informaţii nu poate fi dezvăluită unei persoane neautorizate, 
pentru a nu afecta drepturile de bază ale persoanelor fizice şi ale întreprinderilor  
despre care se face schimbul de informaţii. 

 
 În domeniul accizelor 

 
 Întrucât România a înregistrat diferenţe mari faţă de nivelurile minime impuse 
prin legislaţia comunitară, majorarea accizelor pentru anumite produse supuse 
accizelor armonizate va continua până în anul 2010, potrivit graficului de creştere 
graduală. 
 
 În ceea ce priveşte regimul accizelor pentru produsele supuse accizelor 
nearmonizate, menţionăm că în cazul anumitor produse, cum ar fi produsele de cafea 
şi bijuteriile din aur şi platină, nivelul accizelor se va reduce treptat, iar pentru unele 
produse accizele vor fi chiar eliminate. 
 

 În domeniul impozitelor şi taxelor locale 
 

     În cadrul procesului de negociere cu Uniunea Europeană se va respecta 
angajamentul asumat de România, privind Capitolul 9 Politica în domeniul 
transporturilor, prin alinierea taxei asupra mijloacelor de transport, cu masa totală de 
peste 12 tone, la Directiva 1999/62 privind taxarea vehiculelor grele de marfă pentru 
utilizarea anumitor infrastructuri. 
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  Pentru anul 2009 se va propune un nou sistem de impozitare a proprietăţilor 
imobiliare la o valoare cât mai apropiată de valoarea  de piaţă a acestora. 

 
Evoluţia prognozată a veniturilor bugetare în perioada 2008-2010 

 
    

Tabelul nr.28                                                  - % din PIB - 
 2008 2009 2010 
VENITURI - TOTAL 35,8 36,5 37,7
Impozit pe profit 2,5 2,8 2,8
Impozit pe venit şi salarii 3,6 3,7 3,8
Impozite şi taxe pe proprietate 0,8 0,8 0,8
TVA 9,4 9,7 9,8
Accize 3,7 3,9 4,2
Taxe de utilizare a bunurilor  0,5 0,4 0,4
Impozit pe comerţul exterior 0,4 0,4 0,4
Alte impozite şi taxe fiscale 0,5 0,5 0,6
Contribuţii de asigurări sociale 9,3 9,0 9,3
Venituri nefiscale 2,1 2,0 1,9
Venituri din capital 0,1 0,1 0,1
Donaţii 2,9 3,2 3,6

 
 
Obiectivul principal pe termen mediu este cresterea veniturilor bugetare prin 

largirea suplimentara a bazei de impozitare, continuarea procesului de imbunătăţire a 
colectării şi a diminuării graduale a ratei de taxare la contribuţiile la asigurările 
sociale cu scopul îmbunătăţirii ratei de ocupare a populaţiei. Consolidarea veniturilor 
bugetare şi alocarea unor cheltuieli suplimentare în domenii cheie, precum educaţia, 
sănătatea, cercetarea-dezvoltarea, şi mediul înconjurător, este obligatorie din punct de 
vedere al obiectivului de îmbunătăţire a competitivităţii economice a României în 
condiţiile creşterii mobilităţii geografice a factorilor de producţie (forţa de muncă şi 
capitalul) atât pe plan regional cât şi global. 

 
Nivelul impozitului pe profit va cunoaşte o stabilizare ca pondere în produsul 

intern brut, după ce  va înregistra o scadere uşoară în 2008 ca urmare a introducerii 
plăţilor anticipate în sistemul bancar. 

 
Taxa pe valoarea adăugată va cunoaşte o decelerare a ritmului de creştere pe 

termen mediu în condiţiile în care se va apropia ca nivel faţă de valorile înregistrate 
în ţările membre ale Uniunii Europene, corespunzând combinaţiei de ansamblu a 
politicilor economice prevăzute de-a lungul orizontului de prognoză. 
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Nivelul accizelor ca raport în produsul intern brut vor cunoaşte o creştere în 
condiţiile continuării procesului de armonizare cu legislaţia europeană şi continuării 
eforturilor de îmbunătăţire a colectarii de către administraţia fiscală. 
 

Contribuţiile la asigurările sociale vor cunoaste o scădere marginală ca urmare 
a procesului de diminuare a nivelului de taxare (circa 5 puncte procentuale pe 
intervalul analizat). 

  
3.2.2. Politica bugetară 

 
Politica bugetară pe termen mediu trebuie să respecte două cerinţe majore: 

 Asigurarea finanţării proiectelor de dezvoltare a României (inclusiv 
cofinanţarea programelor comunitare); 

 Respectarea prevederilor comunitare privind deficitul bugetar. 
 
 Astfel, estimările cheltuielilor bugetare în perioada 2009-2010 sunt 
următoarele: 
 
  Tabelul nr. 29       - % din PIB - 

 2008 2009 2010 
CHELTUIELI - TOTAL 38,5 38,7 39,7
Cheltuieli de personal 6,1 6,3 6,4
Bunuri şi servicii 7,0 7,0 7,1
Dobânzi 1,0 0,9 0,9
Subvenţii 1,2 1,1 1,0
Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 2,0 1,9 2,0
Alte transferuri 4,5 5,2 6,1
Asistenţă socială 10,0 9,5 9,4
Alte cheltuieli 0,3 0,3 0,3
Fonduri de rezerve 0,1 0,2 0,1
Cheltuieli de capital 6,3 6,3 6,4

 
Cheltuielile cu dobânzile au un trend descrescător, ca urmare a deficitelor 

bugetare scăzute din ultima perioadă. Subvenţiile vor scădea ca urmare a revizuirii 
politicii în acest domeniu datorată aderării la Uniunea Europeană. Cheltuielile de 
capital şi cele cuprinse la ”Alte transferuri” vor avea o tendinţă crescătoare datorită 
sumelor aferente fondurilor de la Uniunea Europeană şi a cofinanţării 
corespunzătoare acestora. 

  
Pe acţiuni, cheltuielile bugetare în intervalul de timp analizat prezintă 

următoarea proiecţie:
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Tabelul nr. 30                                                                                % din P.I.B. 

ACŢIUNI 2008 2009 2010 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 2,7 2,6 2,7 

Cercetare fundamentală, cercetare dezvoltare şi 
cercetare în domeniul economic 

0,7 0,9 1,0 

Alte servicii publice generale 0,8 1,2 1,6 

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile 0,7 0,6 0,6 

Apărare 1,1 1,0 0,9 

Ordine publică şi siguranţă naţională 2,3 2,2 1,9 

Învăţământ 4,8 5,2 5,3 

Sănătate 3,7 3,6 3,7 

Cultură, receere şi religie 0,8 0,8 0,8 

Asigurări şi asistenţă socială 10,8 10,2 10,3 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1,7 1,6 1,5 

Protecţia mediului 0,5 0,7 0,8 

Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă 0,8 0,9 0,9 

Combustibil şi energie 0,5 0,5 0,5 

Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii 0,1 0,1 0,1 

Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare 2,3 2,2 2,2 

Transporturi 3,9 4,1 4,6 

Comunicaţii 0,0 0,0 0,0 

Alte acţiuni economice 0,1 0,3 0,3 
 
Fondurile alocate în domeniul educaţiei, cele mai mari din întreaga perioadă post-
decembristă, vor fi direcţionate către realizarea unor programe ale politicilor publice 
stabilite pentru această acţiune: 

- Asigurarea accesului egal la educaţie pe tot parcursul vieţii prin: acordarea 
de rechizite, asigurarea logisticii prin dotarea şcolilor cu calculatoare/sisteme 
educaţionale de calcul, acordarea de ajutor financiar în vederea stimulării 
achiziţionării de calculatoare, reforma educaţiei timpurii; 

- Asigurarea calităţii educaţiei prin: programul pentru calitatea şi evaluarea 
calităţii în educaţie, facilitarea accesului la educaţie şi activităţi extraşcolare şi 
asigurarea calităţii educaţiei; 

- Autonomia şcolilor în vederea utilizării eficiente a resurselor la nivel de 
unitate şcolară prin: îmbunătăţirea managementul administrativ şi financiar al 
şcolii într-un mediu descentralizat; 
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- Capacitatea Ministerului Educaţiei şi Cercetării de elaborare şi 
implementare a politicilor şi resurselor publice. 

 
De asemenea, fondurile alocate activităţii de cercetare vor fi în creştere pe toată 
perioada analizată, în vederea reducerii decalajelor faţă de prevederile Strategiei de la 
Lisabona: 

- Cercetarea în parteneriat între universităţi/ institute de cercetare-
dezvoltare şi întreprinderi din industrie în vederea obţinerii de rezultate 
aplicabile. În cadrul acestui domeniu major de intervenţie se va sprijini 
dezvoltarea tehnologică bazată pe cercetări industriale şi precompetitive, în 
vederea realizării şi testării de noi produse, tehnologii şi servicii. Orientarea 
este spre susţinerea domeniilor cu potenţial de dezvoltare tehnologică ridicată. 
Întărirea cooperării în domeniul cercetării-dezvoltării între institutele de 
cercetare-dezvoltare şi universităţi şi firme este promovată ca bază a 
dezvoltării competitivităţii viitoare a firmelor; 

- Investiţii în infrastructura de cercetare-dezvoltare şi inovare. În cadrul 
acestui domeniu major de intervenţie se vor sprijini proiecte care sa conducă la 
creşterea eficienţei activităţii de cercetare-dezvoltare a universităţilor şi a 
institutelor de cercetare-dezvoltare, prin dotarea lor cu cele mai moderne 
echipamente, instrumente, software, care să contribuie la dezvoltarea 
infrastructurii de cercetare-dezvoltare existente sau la dezvoltarea de noi 
infrastructuri (laboratoare, centre de excelenţă), dezvoltarea parteneriatului 
international în cercetare-dezvoltare (în special în plan european) şi dezvoltarea 
de domenii tehnologice cu potenţial economic de interes pentru România. De 
asemenea, se va urmări dezvoltarea de concentrări de întreprinderi, instituţii de 
cercetare şi centre de formare (care să devină poli de excelenţă şi 
competitivitate) şi care, prin parteneriate active să realizeze activităţi îndreptate 
spre aceeaşi piaţă finală, pe baza unei strategii de dezvoltare comune pentru 
toţi partenerii, pentru dezvoltarea tehnologică a unor domenii cu potenţial 
economic pentru România; 

- Accesul întreprinderilor, în special al întreprinderilor mici şi mijlocii la 
activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare. Prin aceasta se urmăreşte:  

- sprijinirea intrării pe piaţa a noilor afaceri cu caracter inovativ; 
- sprijinirea activităţilor de inovare ale micro-întreprinderilor şi spin- 

offs noi şi de high-tech (bazate pe rezultatele activităţilor de 
cercetare-dezvoltare obţinute de universităţi sau institute de 
cercetare-dezvoltare) cu scopul de a asigura transferul de cunoştinţe 
şi de tehnologie şi de a acorda asistenţă respectivelor întreprinderi în 
domeniul începerii de noi afaceri; 

- generarea de rezultate de interes economic şi transformarea 
cercetărilor în produse, tehnologii şi servicii îmbunătăţite, cu cerere 
pe piaţa; 

- dezvoltarea capacităţii de cercetare-dezvoltare a întreprinderilor, prin 
îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare-dezvoltare şi prin creşterea 
calităţii activităţii proprii de cercetare-dezvoltare; 
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- dezvoltarea tehnologică a întreprinderilor ca prim factor pentru 
creşterea competitivităţii lor. 

 
În domeniul sănătăţii, vor fi alocate fonduri pentru o serie de programe şi acţiuni în 
vederea atingerii obiectivelor fixate: 

1. Îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical prin: dezvoltarea 
îngrijirilor la domiciliu, a asistenţei medicale primare şi a serviciilor de 
specialitate în ambulatoriu; 

2. Creşterea accesibilităţii populaţiei la actul medical prin: dezvoltarea 
sistemelor complementare de asigurări voluntare de sănătate, privatizarea 
infrastructurii unităţilor sanitare cu paturi, eliminarea discriminărilor şi a 
inegalităţilor în acordarea serviciilor medicale, încurajarea personalului 
medical de a profesa în zonele izolate şi în cele defavorizate economic, 
informatizarea sistemului de sănătate şi introducerea cardului de asigurat. 

3. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii prin : realizarea unei 
infrastructuri capabile să ofere servicii performante, corespunzător 
necesităţilor populaţiei prin finalizarea obiectivelor de investiţii şi consolidări 
începute în anii precedenţi, construirea a 8 spitale regionale de urgenţă de tip 1 
şi a 20 de spitale judeţene, modernizarea a 15 spitale de urgenţă de tip 2, 
instalarea, repararea şi modernizarea aparaturii medicale de înaltă 
performanţă, dotarea spitalelor cu aparatură de înaltă performantă şi cu 
ambulanţe, îndeplinirea  criteriilor impuse de Uniunea Europeană privind 
serviciile de sănătate mintală. 

  
În domeniul transporturilor, se are în vedere finanţarea următoarelor politici 
publice: 
- Alinierea sistemelor naţionale de transport feroviar, rutier, naval şi aerian la 

sistemul european, 
- Realizarea/reabilitarea infrastructurii edilitare rurale:  drumuri,alimentări cu apă, 

canalizare, 
- Construcţia de locuinţe, 
- Construcţia/reabilitarea sălilor de sport, 
- Consolidarea şi reabilitarea termică a clădirilor, 
- Realizarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi 

băncilor de date urbane, 
- Alinierea conceptului de “amenajare a teritoriului şi urbanism” la cerinţele 

dezvoltării spaţiale  durabile, 
- Valorificarea potenţialului turistic, 
- Creşterea veniturilor din turism şi a ponderii turismului în produsul intern brut 
 
În domeniul justiţiei, vor fi finanţate o serie de politici publice, printre care şi: 
- Sporirea eficienţei şi responsabilizării sistemului judiciar prin programe 

precum: Consolidarea sistemului judiciar, Reabilitarea infrastructurii instanţelor, 
Continuarea procesului de informatizare a instanţelor de judecată; 

- Consolidarea sistemului penitenciar românesc potrivit standardelor europene  
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Planşa nr. 41 
 
 Cheltuielile bugetare pe actiuni in anii 2008-2010
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Proiecţia veniturilor, cheltuielilor şi deficitului bugetului general  

consolidat pe orizontul de timp de referinţă este prezentată în tabelul următor: 
 

            Tabelul nr. 31                               - % din PIB - 
 2006  

Program 
2007 

Propuneri 
2008 

Estimări 
2009 

Estimări 
2010 
Estimări 

VENITURI 32,3 35,2 35,8 36,5 37,7 

CHELTUIELI 34,8 38,0 38,5 38,7 39,7 

DEFICIT -2,5 -2,8 -2,7 -2,2 -2,0 

 
Cifrele privind deficitul bugetar arată că politica fiscal-bugetară pe termen mediu va 
urmări obiectivul asigurării finanţării programelor de dezvoltare, fără a depăşi însă 
valoarea de referinţă de 3% din produsul intern brut, consemnată în Protocolul 
privind procedura de deficit excesiv.  
 
Planşa nr. 42 

Evoluţia veniturilor, cheltuielilor şi deficitului 
bugetar
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3.3. Evoluţia datoriei publice 

Obiectivul principal al gestionării datoriei publice îl reprezintă asigurarea 
surselor necesare finanţării deficitului bugetar, precum şi a resurselor de plată a 
serviciului datoriei la un cost cât mai redus şi un nivel al riscului acceptabil pe termen 
mediu şi lung. 
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Datoria publică va înregistra o creştere controlată, astfel încât nivelul acesteia 
să se menţină rezonabil în limitele prevăzute prin criteriile de la Maastricht, cu 
încadrarea în plafonul de îndatorare publică, aprobat anual prin lege. 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. 

Şi pe termen mediu, concomitent cu creşterea controlată a datoriei publice, se 
va urmări reducerea costurilor cu datoria publică şi a riscului bugetar cauzat de 
acordarea de garanţii de stat. 

Pentru reducerea costurilor cu datoria publică internă, va fi continuată politica 
de lansare de emisiuni de titluri de stat pentru finanţarea deficitului bugetar, dar şi 
pentru refinanţarea datoriei publice interne prin emisiuni pe termen mediu şi lung. 
Extinderea curbei de maturitate a instrumentelor de finanţare creează avantajul 
diminuării volumului lunar de refinanţat, care se reflectă în diminuarea ratelor de 
dobândă şi, implicit, a presiunii datoriei publice interne asupra bugetului de stat. 

Pentru proiectarea şi implementarea unei politici de îndatorare publică 
guvernamentală internă, care să evite creşterea ratelor dobânzii bancare cu efect 
negativ asupra cererii de investiţii şi asupra inflaţiei, periodic vor fi organizate 
întâlniri comune între reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice şi cei ai Băncii 
Naţionale a României, pentru coordonarea politicilor macroeconomice. 

Unul dintre aspectele esenţiale care trebuie avute în vedere în domeniul 
datoriei publice guvernamentale externe îl reprezintă reducerea graduală a finanţărilor 
de la instituţiile financiare internaţionale şi, respectiv, creşterea finanţărilor prin 
realizarea de emisiuni preponderent pe piaţa internă, dar şi pe piaţa externă, ca 
urmare a continuării îmbunătăţirii ratingului de ţară. 

Pe fondul consolidării performanţelor economice şi a creşterii sustenabilităţii 
acestora, materializată prin îmbunătăţiri succesive ale ratingului de ţară, costurile de 
finanţare a deficitului bugetar şi refinanţare a datoriei publice externe prin lansarea de 
emisiuni de obligaţiuni de stat pe pieţele externe de capital se vor reduce treptat, iar 
pentru evitarea aglomerării scadenţelor împrumuturilor externe pe termen mediu, 
creditele externe ce se vor contracta vor avea, în principal, scadenţe de peste 5 ani. 
 

3.3.1. Evoluţia datoriei publice guvernamentale interne 
 

Pentru intervalul 2008-2010 se estimează o reducere a cheltuielilor cu 
dobânzile la datoria publică internă, în condiţiile în care ratele dobânzilor la titlurile 
de stat se vor situa pe un trend descendent. (Tabelul nr.32). 
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Datoria publică guvernamentală internă în perioada 2008-2010 
 
Tabelul nr. 32               – milioane lei - 

 2008 2009 2010 
Dobânzi aferente datoriei publice 
interne 

1.303,2 1.411,6 1.510,4 

% din PIB 0,3 0,3 0,3 
  
 

3.3.2. Evoluţia datoriei publice guvernamentale externe 
 
În intervalul 2008-2010, serviciul datoriei publice guvernamentale externe va 

înregistra niveluri de 2,3 miliarde euro în 2008 şi 1,5 miliarde euro în 2009. În anul 
2008, va avea loc răscumpărarea emisiunii de euroobligaţiuni lansate de Ministerul 
Finanţelor Publice în iunie 2001, în valoare de 600 milioane de euro. (Tabelul nr. 33)    

 
Serviciul datoriei publice guvernamentale externe în perioada 2008-2010 

   
    Tabelul nr.  33                                                                              – milioane euro - 

 2008 2009 2010 
Serviciul datoriei publice 
guvernamentale externe 

2.309,7 1.519,2 2.065,7 

- rate de capital 1.806,5 1.121,0 1.705,1 
- plăţi de dobânzi şi comisioane 503,2 398,2 360,6 

 
    În această perioadă,  gradul de îndatorare publică nu va creşte. Dimpotrivă, în 
condiţiile creşterii produsului intern brut şi a încadrării în limita de deficit bugetar de 
3%  din produsul intern brut se aşteaptă ca ponderea datoriei publice guvernamentale 
în produsul intern brut să cunoască o uşoară descreştere. 
 

Totodată, printr-un serviciu relativ redus al datoriei publice se evită absorbţia 
resurselor pentru plata acestuia, resurse care, altfel, vor fi utilizate pentru finanţarea 
de obiective de investiţii care au importanţă în perspectiva aderării la Uniunea 
Europeană.  

 
3.3.3. Deficitul bugetar şi finanţarea acestuia 
 

Finanţarea deficitului bugetar se va realiza în principal din surse interne, şi în 
completare din surse externe. Pentru finanţarea externă se are în vedere lansarea de 
noi emisiuni pe piaţa externă pentru a beneficia de conjunctura externă favorabilă de 
pe pieţele externe de capital. 
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* 
*                 * 

 
 

Acest Raport este expresia sintetică  a evoluţiei economiei româneşti  pe 
perioada 2006-2010, o economie stabilă care a consolidat progresele înregistrate până 
în prezent şi se îndreaptă spre performanţă şi creştere durabilă, evoluând tot mai 
sincron cu spaţiul european, în care politica fiscală şi cea bugetară joacă un rol 
determinant. 

 
Coordonatele şi valenţele care au stat la baza configurării  politicilor 

macroeconomice  pe orizontul de referinţă 2006-2010, formulate într-un context de 
constrângeri şi provocări,  vor permite ca economia românească odată integrată în  
marea familie europeană în anul 2007, să devină tot mai convergentă şi compatibilă  
cu celelalte state membre şi astfel să beneficieze la maximum de beneficiile 
integrării. 
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