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BUGETUL ANULUI 2008: BUGETUL DEZVOLTĂRII  
,, Suport pentru o economie echitabilă şi sustenabilă” 
 

 
 

 Menţinerea  unei economii  stabile şi puternice 
 

 Politică fiscală stimulativă 
 

 Buget de factură europeană, încadrat în criteriile      
stabilite prin  Tratatul de la Maastricht 

 
  Politici convergente cu politicile Uniunii Europene 

 
  Construcţia unei  societăţi echitabile 

 
 



 3

 
 
 
                   
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                               

Vă invităm să lecturaţi paginile acestui raport privind situaţia macroeconomică 
pentru anul 2008 şi proiecţia acesteia pe anii 2009-2011, ce surprinde în mod obiectiv şi 
realist tabloul sintetic previzibil al evoluţiei economiei româneşti în perspectiva 2008-
2011, ce are  ca fundament progresele solide deja înregistrate în perioada 2004-2007, 
rezultat al practicilor de bună guvernare. Raportul  prezintă într-o viziune coerentă şi 
onestă  obiectivele, ţintele şi priorităţile  mix-ului  de politici macroeconomice, monetare, 
fiscale şi bugetare, ce vor fi promovate în anul 2008 şi perspectiva 2009-2011  în contextul 
integrării  României  în  Uniunea  Europeană. 
 Priorităţile şi ţintele strategice ale  politicilor fiscal – bugetare  promovate  în anul 
2008 configurează o abordare prudentă pentru continuarea procesului de dezinflaţie, 
clădită pe criterii de eficienţă şi performanţă,  precum şi o construcţie bugetară axată  pe 
politici publice flexibile,  care  corespunde cu modul de abordare al bugetului  european.  
România va deveni un stat cu pondere capabil să influenţeze deciziile comunitare, de o 
manieră deschisă, pozitivă, orientată spre construirea consensului la nivelul uniunii al 
cărui moto este ,,unitate în diversitate”. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



 4

 
CUPRINS 

 Introducere 
Cap.1 Evoluţii macroeconomice, monetare, fiscale şi bugetare în anul 2007 

 
1.1. Premise macroeconomice în anul 2007 
1.1.1. Evoluţia economiei naţionale în prima parte a anului 2007 
1.1.2. Nivelurile preliminate ale principalilor indicatori în anul 2007 
1.1.3. Politica monetară şi valutară în anul 2007 
1.2. Evoluţii fiscale şi bugetare în anul 2007 
1.2.1. Principalele coordonate ale politicii fiscal-bugetare în anul 2007 
1.2.2. Evoluţia  principalilor indicatori bugetari la data de 31.08.2007 
1.2.3. Datoria publică 
1.2.3.1. Datoria publică  guvernamentală  
1.2.3.2. Finanţarea deficitului bugetar 
Cap.2 Evoluţii macroeconomice, monetare, fiscale şi bugetare în anul 2008 

 
2.1 Estimarea evoluţiei economiei româneşti în anul 2008 
2.2 Evoluţii monetare şi valutare în anul 2008 
2.3 Politica fiscală şi bugetară în anul 2008 
2.3.1.  Consideraţii privind contextul formulării proiectului de buget pe anul 2008 
2.3.2. Principalele  coordonate ale politicii fiscal-bugetare 
2.3.3. Obiectivele politicii fiscale  
2.3.3.1.               Structura veniturilor bugetare 
2.3.4.  Obiectivele politicii bugetare  
2.3.4.1.               Structura cheltuielilor bugetare 
2.3.5. Deficitul bugetar 
2.3.6. Principalele politici sectoriale promovate prin proiectul de buget pe anul 2008 
2.3.6.1.                           Politici sectoriale finanţate din bugetul de stat 
2.3.6.2.                           Transferuri de resurse către bugetele locale 
2.3.6.3 Principalele politici sectoriale care vor fi finanţate din bugetele 

locale pe anul 2008 
2.3.7. Datoria publică 
Cap.3 Perspective macroeconomice, monetare, fiscale şi bugetare în perioada  2009-2011 

 
3.1. Perspectivele macroeconomice 
3.2. Orientările politicii monetare şi ale cursului de schimb  
3.3. Finanţele publice pe termen mediu 
3.3.1.             Politica de impozitare 
3.3.2.             Politica de cheltuieli 
3.4. Aspecte privind datoria publică în perioada 2009-2011 
3.4.1.             Evoluţia datoriei  publice  
3.4.2.             Finanţarea deficitului bugetar 
3.5. Impactul bugetar al integrării României în Uniunea Europeană 
3.5.1. Fondurile de preaderare 
3.5.2. Fondurile de postaderare 
3.5.3. Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene 
 Aspecte tehnice 
 
 
 
 



 5

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCERE  
 

          Anul 2007 a reprezentat un an crucial şi un moment de cotitură în evoluţia 
economiei româneşti, când România s-a aflat în faţa celei mai mari oportunităţi din istoria sa 
recentă, odată cu integrarea sa în Uniunea Europeană.  
 Cadrul macroeconomic intern favorabil stabilităţii financiare în perioada 2004-
2007, trendul  sănătos al evoluţiilor macroeconomice previzionate pentru anul 2008 şi 
perspectiva 2009-2011, progresele înregistrate spre sustenabilitatea politicilor publice, 
au constituit premise certe pentru construcţia politicii fiscal – bugetare a anului 2008 şi a 
orizontului 2009-2011, apte să permită realizarea criteriilor de aderare de jure şi de facto a 
României  la Uniunea Europeană. 

Arhitectura proiectului de buget pe anul 2008 fundamentată pe determinarea 
Guvernului de a garanta convergenţa de ansamblu cu statele membre ale Uniunii 
Europene, în termeni de bunăstare individuală a cetăţenilor săi în special, şi a societăţii în 
general, este definită de câteva coordonate majore:    

• menţinerea unei abordări care să  asigure continuitatea şi consolidarea echilibrelor 
macroeconomice şi continuarea procesului de dezinflaţie; 

• asigurarea şi consolidarea surselor de finanţare necesare pentru a susţine 
angajamentele ce derivă din integrarea în marea familie europeană; 

•  formularea unui buget al dezvoltării. 
Elementele cheie  ale  construcţiei  fiscal – bugetare pe anul 2008 sunt centrate pe: 
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  menţinerea unei politici fiscale stimulative, stabilitate fiscală fără precedent,  
caracterizată  de  menţinerea  impozitelor fundamentale, neintroducerea  unor impozite 
noi şi fără  creşterea celor existente. Păstrarea cotei unice introdusă în anul 2004,  este un 
element definitoriu al politicii fiscale pe anul 2008 care, până în prezent a avut 
numeroase avantaje: relansarea economiei, diminuarea economiei subterane, 
generarea unor venituri mai mari pentru angajaţi şi întreprinzători; 

 respectarea condiţionalităţilor Tratatului de la Maastricht, în special cea privind 
deficitul bugetului general consolidat situat sub 3% din produsul intern brut, pentru 
menţinerea în limite controlabile a ţintei de inflaţie şi a deficitului de cont curent;  

 menţinerea unei politici bugetare performante, urmărindu-se perfecţionarea formulării 
bugetului, prin trecerea acestuia de la bugetul axat pe costuri, la implementarea  
bugetului bazat pe obiective, rezultate, performanţă. 

 
      Punctul forte al proiectului de buget pe anul 2008 este construcţia acestuia pe politici 
publice flexibile, care constituie un răspuns strategic al Guvernului la problemele 
economice actuale.  
     Tabloul sintetic al politicilor finanţate prin proiectul de buget pe anul 2008 ilustrează 
următoarele aspecte: 

• 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, asigurarea accesului egal al cetăţenilor la asistenţă medicală de bază, creşterea 
eficienţei utilizării fondurilor; 

• politici de acompaniament social - asistenţă socială, pensii, asigurări de sănătate, 
asigurări pentru şomaj, care se vor axa pe:  

• consolidarea financiară, administrativă şi funcţională a sistemului  
public de pensii; fondurile aferente sistemului public de pensii s-au stabilit 
având în vedere o valoare a punctului de pensie care reprezintă 37,5% din 
salariul mediu brut prognozat pentru anul 2008 şi 45% în perioada 2009-
2011; 

• introducerea în sistemul de pensii a noi componente obligatorii şi 
facultative,  administrate privat; 

• prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; 

•   îmbunătăţirea managementului sistemului de asigurări de sănătate. 

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

Constituie de asemenea, priorităţi ale  proiectului de buget pe anul 2008 următoarele: 
 dezvoltarea sistemului de planificare strategică care va determina  consolidarea cadrului 
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de cheltuieli  pe termen mediu, al cărui rezultat concret este perfecţionarea bugetului pe 
bază de programe bugetare, estimându-se ca până în anul 2010 ponderea acestora în 
structura bugetului să crească la 85%.  

 asigurarea cu prioritate a sumelor destinate cofinanţării proiectelor finanţate din 
fonduri europene şi a contribuţiei României la bugetul comunitar, în condiţiile unui 
deficit ce nu depăşeşte 3% din produsul intern brut. 

 
 creşterea disciplinei economice – financiare în cadrul ministerelor şi agenţiilor 
guvernamentale, precum şi în unităţile din subordinea acestora,  urmărindu-se alocarea 
eficientă, atent adresată a fondurilor bugetare, întărirea mecanismelor de control a 
cheltuielilor publice, creşterea responsabilităţii şi a performanţelor manageriale, 
eliminarea disfuncţionalităţilor înregistrate, identificarea şi monitorizarea riscurilor.  

 
 Veniturile bugetare vor continua tendinţa ascendentă din 2006-2007 ca urmare a 

poziţiei ciclice favorabile a economiei, precum şi a îmbunătăţirii colectării veniturilor 
bugetare, urmând ca în anul 2008 acestea să crească cu 2,4 puncte procentuale. Pentru 
anul 2008 se remarcă continuarea reducerii presiunii fiscale prin diminuarea 
contribuţiilor de asigurări sociale cu 6 puncte procentuale cumulat (angajat şi 
angajator). 

   
          Cheltuielile bugetare pe anul 2008 cresc cu 2,4 puncte procentuale  în produsul intern 
brut, comparativ cu anul 2007, evidenţiindu-se un proces de îmbunătăţire a calităţii 
acestora,  prin alocarea unor sume semnificative asistenţei sociale pentru susţinerea 
sistemului de pensii,  precum şi cheltuielilor de capital care ating 6,5% din produsul intern 
brut şi care reprezintă una dintre cele mai substanţiale creşteri a ponderii cheltuielilor de 
capital din ultimii ani. 
 
 Proiecţia deficitului  bugetar pe anul 2008  la 2,7% din produsul intern brut, nivel  
situat constant în ultimii ani sub valoarea de referinţă de 3%  din produsul intern brut, 
reflectă desfăşurarea unui proces de consolidare fiscală.  
          O altă coordonată a politicii bugetare formulate pe anul 2008 va fi orientarea acesteia 
către menţinerea în limite sustenabile a datoriei publice şi asigurarea resurselor 
necesare finanţării deficitelor bugetare şi plăţii serviciului datoriei publice la un cost cât 
mai redus şi un nivel acceptabil al riscului.  
           Astfel, şi în perioada următoare, datoria publică va înregistra o creştere controlată, 
astfel încât să se încadreze în limite sustenabile, în conformitate cu criteriile stabilite prin 
Tratatul de la Maastricht de 60% din produsul intern brut. La 30 iunie 2007 datoria publică 
reprezenta 16,5% din produsul intern brut. 
 
         Proiectul de buget pe anul 2008 a fost conceput şi încadrat într-o viziune pe termen 
mediu pentru a permite continuitatea politicilor publice deja finanţate în anii anteriori şi 
pentru a conferi acestora un grad mai ridicat de predictibilitate. 
 

Obiectivul specific pe termen mediu este reprezentat de ajustarea bugetului general 
consolidat către o ţintă a deficitului de 1,65% din PIB, ceea ce va oferi suficientă siguranţă 
pentru evitarea depăşirii limitei impuse de Uniunea Europeană. 
 
         România va deveni, în condiţiile realizării coordonatelor strategice enunţate un stat 
membru cu pondere, care va acţiona conform practicilor uniunii şi acquis-ului comunitar şi 
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va fi capabil să influenţeze deciziile comunitare, de o manieră deschisă, pozitivă, 
orientată spre construirea consensului şi unităţii de acţiune la nivel european. 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                         

                                                                

 
 
 
                                                                                                                                            
  

 
 
 
 
 
 



 
CAPITOLUL  1 

 
EVOLUŢII MACROECONOMICE, MONETARE, 

FISCALE ŞI BUGETARE ÎN ANUL 2007 
 

1.1. PREMISE MACROECONOMICE ÎN ANUL 2007 
 

1.1.1. Evoluţia economiei naţionale în prima parte a anului 2007 
 
După performanţa înregistrată în anul 2006 materializată într-o creştere economică 

puternică, respectiv 7,7%, în semestrul I 2007 creşterea s-a mai diminuat, înregistrându-se o 
majorare a produsului intern brut cu 5,8%.Cu toate acestea, pe 2007  se prognozează  o creştere de 
6,1 %. 

Avântul înregistrat în 2006, mai ales în partea a doua a anului, de lucrările de construcţii noi 
şi de unele ramuri industriale cu potenţial semnificativ de dezvoltare, unele impulsionate chiar de 
activitatea de construcţii, a continuat şi în prima parte a anului 2007. 

O caracteristică importantă a creşterii economice din semestrul I o reprezintă creşterea 
semnificativă a contribuţiei formării brute de capital fix în raport cu cea din 2006 
concomitent cu majorarea contribuţiei negative a exportului net. Din punct de vedere calitativ 
se poate aprecia că sustenabilitatea creşterii economice s-a îmbunătăţit, în condiţiile în care 
structura factorilor de creştere a continuat să se amelioreze. Dinamica formării brute de capital fix a 
fost net superioară dinamicii consumului final, aceasta din urmă fiind uşor diminuată faţă de cea 
înregistrată în semestrul I din anul 2006. Totodată, contribuţia negativă a exportului net s-a majorat  
la 8,2 procente faţă de 5,5 procente în semestrul I 2006. 

După recordurile înregistrate în 2005 şi 2006, investiţiile au continuat să crească cu 
ritmuri ridicate, care au sporit substanţial contribuţia acestora la creşterea reală a produsului intern 
brut. Formarea brută de capital fix s-a majorat cu 18,6% (13,3% în semestrul I 2006), contribuţia 
la creşterea economică fiind de 3,7 procente (2,6 procente în semestrul I 2006). Investiţiile au fost 
orientate, în principal, spre lucrările de construcţii noi care au reprezentat 50,3% din volumul de 
investiţii realizate. 

Consumul individual efectiv al gospodăriilor s-a majorat cu 11%, o mare parte din sursele 
de consum provenind din import. Este, totuşi, de semnalat ca îmbucurător pentru evoluţia viitoare, 
faptul că în cadrul consumului populaţiei cumpărările de bunuri au înregistrat ritmuri sub cele din 
semestrul I 2006 (16,9% faţă de 21,6%), iar consumul de servicii s-a majorat cu 3,2% comparativ 
cu scăderea cu 1,5% din semestrul I 2006. 

Consumul colectiv efectiv al administraţiei publice s-a majorat cu 9,8% în semestrul I 
2007 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2006, îndeosebi datorită cheltuielilor legate de amplificarea 
procesului de construcţie instituţională şi de îmbunătăţire a performanţei administraţiei publice.  

Exportul net şi-a majorat contribuţia negativă la creşterea P.I.B. până la 8,2 procente ca 
urmare a unor exporturi de bunuri şi servicii care au avut o creştere reală de 7,5% şi a unor 
importuri de bunuri şi servicii care au înregistrat o creştere puternică, respectiv de 22,2%. 

 

 



 10

 

 

Evoluţia componentelor de utilizare în semestrul I 2007 

 
Tabelul nr.1                            - modificări procentuale faţă de perioada corespunzătoare din 2006 - 

  Trim. I Trim. II Sem. I 

    
Produsul intern brut 6,0 5,6 5,8 
    
Cererea internă 11,9 13,2 12,6 
  - Consumul final 11,2 10,6 10,9 
       Consumul individual efectiv al gospodăriilor 11,3 10,7 11,0 
       Consumul colectiv efectiv al administraţiei publice 9,4 10,1 9,8 
  - Formarea brută a capitalului 16,0 24,2 21,1 
           Formarea brută de capital fix 17,2 19,4 18,6 
Exportul de bunuri şi servicii 12,9 2,4 7,5 
Importul de bunuri şi servicii 23,8 20,8 22,2 

Sursa: Prelucrări C.N.P.  pe baza datelor de la I.N.S. 
 

Pe linia ofertei, principalele caracteristici ale evoluţiei din prima parte a anului 2007 au 
fost, în sinteză, următoarele: 

• continuarea creşterii sectorului industrial, concretizată în majorarea valorii adăugate 
brute;  

• construcţiile au înregistrat în continuare o creştere remarcabilă, respectiv de 31,6% pentru 
valoarea adăugată brută (30,7% în primul trimestru şi 32,2% în al doilea); 

• sectorul serviciilor a înregistrat o creştere cu 6,3%, cu o contribuţie semnificativă a 
comerţului cu amănuntul; 

• agricultura, ramura afectată în această perioadă de secetă, a înregistrat o reducere a valorii 
adăugate brute, deşi în primul trimestru creşterea a fost pozitivă. 

 
Evoluţia valorii adăugate brute în semestrul I 2007 

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

  Trim. I Trim. II Sem. I 

    
Produsul intern brut 6,0 5,6 5,8 
    
  Industrie 7,8 4,4 5,9 
  Agricultura 9,2 -10,9 -6,1 
  Construcţii 30,7 32,2 31,6 
  Servicii 6,4 6,2 6,3 

Sursa: Prelucrări C.N.P.  pe baza datelor de la I.N.S. 
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Evoluţii sectoriale recente 
Producţia industrială şi-a majorat activitatea în primele 7 luni ale anului 2007 cu 6,3%. 

Creşterea se datorează în special evoluţiei industriei prelucrătoare (7,4%) care acoperă circa 80% 
din activitatea industrială. Industria extractivă şi sectorul energetic au înregistrat o diminuare a 
producţiei cu 0,1%, respectiv 0,9%. În cadrul industriei prelucrătoare, modernizarea structurală este 
argumentată şi de evoluţia diferită a unor sectoare. În acest sens, este de remarcat că în timp ce 
industria mijloacelor de transport şi-a majorat producţia cu 19,0%, industria uşoară şi-a continuat 
declinul, datorită reducerii în continuare a producţiei de articole de îmbrăcăminte (-18,2%). 

Investiţiile realizate pentru modernizare şi retehnologizare efectuate de agenţii economici au 
determinat o relansare puternică a subramurilor cu nivel tehnologic ridicat. Astfel, după o perioadă 
îndelungată de regres, subramurile „aparatură şi instrumente medicale, de precizie optice şi 
ceasornicărie” şi „echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii” au înregistrat evoluţii 
pozitive (11,1%, respectiv 10,1%). 

De asemenea, este de evidenţiat creşterea producţiei unor activităţi direct legate de 
consumul populaţiei, ceea ce reflectă un răspuns mai bun al acestor subramuri la cerere. Ne referim 
la industria alimentară (10,8%) şi industria substanţelor şi produselor chimice (10,6%). 

În primele 7 luni, activitatea de construcţii a înregistrat o creştere de 30,1%. În cadrul 
acestora, se evidenţiază segmentul clădirilor nerezidenţiale, care reprezintă circa 26% din valoarea 
lucrărilor de construcţii, cu o creştere de 33,3% (9,1% în primele 7 luni 2006). Construcţia de 
clădiri rezidenţiale, care reprezintă circa 15% din valoarea lucrărilor de construcţii, a înregistrat o 
creştere de 32,6% (10,9% în aceeaşi perioadă 2006).  

Exporturile de bunuri în primele 7 luni au ajuns la valoarea de 16.746 milioane euro, în 
creştere cu 12,4% comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2006.  

Din analiza în detaliu, în primele 6 luni ale anului 2007 pentru care sunt disponibile date 
statistice, rezultă faptul că majorarea exportului s-a datorat, în principal, sporirii exportului de 
metale comune şi articole (34,8%), produse ale industriei construcţiilor de maşini (24,7%), precum 
şi produse ale industriei chimice (21,5%).  

Ritmul de creştere al exporturilor a fost încetinit de reducerea cu 40,2% a exporturilor de 
produse minerale (în principal, energetice) şi de continuarea scăderii exporturilor de produse ale 
industriei uşoare, respectiv cu 0,4%. 

 Evoluţia exporturilor pe clase de bază din sistemul conturilor naţionale, reflectă o creştere 
puternică a exporturilor de bunuri de capital (24,7%), care a determinat majorarea cu circa 1 punct 
procentual a ponderii acestora în exporturile naţionale. De asemenea, exporturile de bunuri 
intermediare şi-au mărit aportul la formarea exporturilor totale, datorită creşterii superioare 
(17,5%). În schimb, cu o creştere de numai 1,8%, exportul de bunuri de consum şi-a redus ponderea 
cu 2,4 puncte procentuale în total exporturi. Atât structura pe grupe de produse, cât şi cea pe clase 
de bază din sistemul conturilor naţionale indică îmbunătăţirea în continuare a structurii exporturilor 
româneşti. 

Planşa nr.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 EVOLUŢIA  COMERŢULUI  EXTERIOR 
 - 7 luni  - 

16746,0
14900,6

28276,0

21979,2

-7078,7

-11530,0-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Export Import Sold

- mil. euro - 

2006 2007



 12

Importurile de bunuri au înregistrat pe primele 7 luni ale anului 2007 o creştere de 28,6% 
faţă de perioada corespunzătoare a anului 2006. Creşterea importurilor a fost determinată, în 
principal, de continuarea procesului de modernizare, precum şi de creşterea cererii populaţiei pentru 
bunuri de folosinţă îndelungată. 

Creşteri semnificative în primele 6 luni s-au înregistrat la metale comune şi articole cu 
66,5%, produse ale industriei construcţiilor de maşini cu 44,9%, la produse din lemn, inclusiv 
mobilier 35,6% şi la produse ale industriei chimice 33%.  

Datele statistice pe 6 luni arată o majorare a ponderii importurilor de bunuri de capital cu 
2,5 puncte procentuale până la 18,7% din total importuri, concomitent cu diminuarea ponderii 
bunurilor intermediare cu 4,0 puncte procentuale şi menţinerea ponderii bunurilor de consum relativ 
la acelaşi nivel circa 16%. 

 Expansiunea importurilor într-un ritm mai rapid cu 16,3 puncte procentuale decât cel al 
exportului a condus la majorarea deficitului comercial (FOB-CIF) cu 63,0% faţă de deficitul 
comercial înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2006. 

 Exporturile intracomunitare ale României în primele 7 luni ale anului 2007, au fost în 
valoare de 12.097,6 milioane euro, reprezentând 72,2% din total exporturi, iar exporturile 
extracomunitare au fost de 4.648,4 milioane euro, înregistrând creşteri cu 15,9% şi respectiv 4,3% 
faţă de aceeaşi perioadă a anului 2006.  

Planşa nr.2 
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 În aceeaşi perioadă importurile intracomunitare au fost de 20.241,6 milioane euro 
reprezentând 71,6% din totalul importului, iar cele extracomunitare de 8.034,4 milioane euro. 
Creşterea înregistrată în aceeaşi perioadă la introducerile din statele membre U.E. a fost de 34,5%, 
comparativ cu 16,0% creşterea înregistrată la importul din ţările non-U.E. în acelaşi interval. 
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Planşa nr.3 
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 Din analiza datelor existente reiese faptul că deficitului comercial înregistrat cu ţările 
membre U.E., în valoare de 8.144 milioane euro, a reprezentat 70,6% din total deficit. 

 Deficitul de cont curent din primele 7 luni ale anului 2007 în valoare de 8.968 milioane 
euro este superior cu 98,3% celui înregistrat în aceeaşi perioadă din 2006. 

 
Tabelul nr.3                                                                                            - milioane euro - 

7 luni 2006 7 luni 2007 
  credit debit net credit debit net 

CONTUL CURENT (A+B+C)  21816 26338 -4522 26369 35337 -8968 
A. Bunuri şi servicii  18077 23228 -5151 20841 30057 -9216 
B. Venituri nete 947 2716 -1769 1303 4047 -2744 
C. Transferuri curente nete 2792 395 2397 4226 1233 2993 

 Sursa: BNR 

 

Deficitul veniturilor a fost de 2.744 milioane euro, mai mare cu circa 55,1% faţă de primele 
şapte luni ale anului 2006, în principal, pe seama profiturilor reinvestite şi a dividendelor din 
investiţii directe ieşite din ţară. Influenţa negativă a fluxurilor de bunuri şi venituri asupra soldului 
contului curent a fost limitată de excedentul înregistrat de balanţa transferurilor curente (2.993 
milioane euro). 

 În primele şapte luni ale anului 2007, investiţiile străine directe au însumat 3.473 milioane 
euro, acoperind circa 39% din deficitul de cont curent. 

În ceea ce priveşte evoluţia datoriei externe la sfârşitul lunii iulie 2007, a crescut cu 4.355 
milioane euro faţă de sfârşitul anului 2006, în principal, pe seama majorării cu 21,1% a celei din 
sectorul privat. 
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În prima parte a anului rata anualizată a inflaţiei a continuat trendul descendent, ajungând 
în luna iunie 2007 la un nivel de 3,8%. Ultimele două luni au marcat, însă, o schimbare de trend în 
evoluţie, mai vizibilă în luna august, când rata inflaţiei pe 12 luni a ajuns la aproape 5%. 

Faţă de decembrie 2006, preţurile de consum s-au majorat în primele opt luni cu 2,79%, 
nivel apropiat de cel înregistrat în perioada similară a anului precedent (2,71%), rata medie lunară 
situându-se la 0,3%. 

Creşterea preţurilor mărfurilor alimentare a ajuns în luna august la 3,52%, situându-se cu 
4,26 puncte procentuale peste perioada similară a anului trecut, devenind grupa de produse cu 
contribuţia determinantă în creşterea ratei inflaţiei. Acest lucru se datorează, pe lângă ponderea 
ridicată în coşul de consum (38,92%), condiţiilor climaterice care au afectat atât producţia internă 
de legume şi fructe, cât şi de cereale, dar şi unui efect de bază datorat unei evoluţii excepţionale a 
preţurilor acestor produse în anul anterior. În acest sens, sunt de remarcat majorările de preţ la pâine 
(5,7%), legume (18,4%) şi fructe (15,6%). 

În cazul preţurilor mărfurilor nealimentare, creşterea acestora (1,68%) s-a situat cu 4,09 
puncte procentuale sub nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, evoluţie datorată 
reducerii amplitudinilor ajustărilor preţurilor administrate. Dacă până la sfârşitul lunii martie 
preţurile mărfurilor nealimentare au înregistrat o deflaţie, începând cu luna aprilie acestea au revenit 
pe un trend ascendent, în special pe seama majorării tarifului la energie electrică din luna aprilie de 
4,16%, precum şi a majorării preţului la tutun şi ţigări din luna iulie de 4,24%, datorită programului 
de creştere a accizelor. 

În ceea ce priveşte tarifele la servicii, faţă de luna decembrie acestea înregistrează cele mai 
mari creşteri (4,03%), fiind cu 0,9 puncte procentuale superioare celor înregistrate în aceeaşi 
perioadă a anului anterior. Acest lucru s-a datorat creşterilor înregistrate la chirii (95,48%), la 
transport CFR (17,75%), precum şi la tarifele înregistrate la apă, canal şi salubritate (8,54%), dar şi 
scăderilor la unele produse, ca de exemplu  serviciile telefonice (5,74%). În cazul tarifelor pentru 
serviciile telefonice este de remarcat diminuarea reducerilor de preţ în luna august, datorită 
deprecierii monedei naţionale faţă de principalele valute.  

Creşterea mai redusă a preţurilor administrate (2,34%) în perioada ianuarie – august 2007, 
inferioară inflaţiei totale, a avut ca principală cauză tendinţa de apreciere nominală a monedei 
naţionale manifestată în primele şapte luni şi care s-a reflectat, în special, la produsele racordate la 
moneda europeană, dar şi reducerii amplitudinilor ajustărilor la grupa de produse energetice. 

La sfârşitul lunii iulie 2007, numărul salariaţilor a fost de 4.749,2 mii persoane, mai mare 
cu 2,9% decât în luna iulie 2006. Creşteri importante s-au înregistrat în construcţii (11,8%) şi în 
sectorul serviciilor – în ramura hoteluri şi restaurante (21,5%) şi în ramura intermedieri financiare 
(17,9%). În acelaşi timp, s-a înregistrat o reducere semnificativă a numărului de salariaţi în 
industria extractivă cu 11,2% şi în agricultură cu 9,6%. 

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii august 2007 a fost 350,4 mii persoane şi 
rata şomajului 3,9% la niveluri inferioare faţă de cel din august 2006 (446,5 mii persoane, respectiv 
5,0%).  

În perioada ianuarie-iulie 2007, câştigul salarial mediu brut lunar a fost de 1.341 lei, cu 
22,2% mai mare decât în perioada corespunzătoare din anul 2006, iar nivelul salariului mediu net a 
fost de 996 lei faţă de 824 lei. Salariul real a crescut cu 16,4% faţă de 6,8% în perioada 
corespunzătoare din anul 2006. 
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1.1.2 Nivelurile preliminate ale principalilor indicatori în anul 2007 

Aderarea la Uniunea Europeană poate induce pe termen scurt unele presiuni în mediul 
economic, dar pe ansamblu, va reprezenta un element important de susţinere a dezvoltării, inclusiv 
prin transferurile de capital aşteptate. 

În concordanţă cu trendurile semnalate în prima parte a anului 2007, 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 6,1%.  

Se prelimină că pe întregul an, formarea brută de capital fix va fi – în termeni reali – cu 
18,0% mai mare faţă de anul 2006, 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 
sub nivelul anului 2006, respectiv 10,2% ca urmare a unei majorări încă semnificative a 
cumpărărilor de mărfuri (16,0%) concomitent cu o creştere moderată a autoconsumului şi pieţei 
ţărăneşti din gospodării (2,0%).  

 Corespunzător evoluţiilor din prima parte a acestui an, se anticipează că în anul 2007 
consumul colectiv efectiv al administraţiei publice va avea o creştere de 6,5%.  

Ca urmare a acestor evoluţii, cererea internă va înregistra o creştere cu 11,6%. 
Planşa nr.4 
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Exportul net va avea o influenţă negativă asupra creşterii reale a produsului intern brut (-
6,8 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 (25,2%), serviciilor (7,0%) şi din industrie (5,8%). 

Exporturile de bunuri se aşteaptă să înregistreze pe întregul an o creştere cu 15,3%, ca 
urmare a revenirii acestora în semestrul II al anului 2007, iar importurile de bunuri cu 26,3%. 

Ca urmare a acestor evoluţii, ponderea deficitului comercial FOB-FOB în P.I.B. va creşte 
cu 2,9 puncte procentuale faţă de 2006, ajungând la 15%. 
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 Deficitul de cont curent se aşteaptă să ajungă la nivelul de 15,8 miliarde euro (13,4% din 
P.I.B.), susţinut de menţinerea contribuţiei pozitive a excedentului transferurilor curente. 

 
Evoluţia preţurilor de consum din anul 2007 va reflecta consolidarea procesului de 

dezinflaţie, chiar dacă ritmul evoluţiei descendente a preţurilor se va reduce. Fenomenul va fi mai 
vizibil la nivelul mediei anuale, care reprezintă de altfel şi unul din criteriile importante de 
convergenţă nominală. La sfârşitul anului, nivelul inflaţiei se estimează să ajungă la 4,5%, în timp 
ce media anuală se va situa la 4,3%. 
 

Planşa nr.5 
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La continuarea procesului de dezinflaţie o influenţă o vor avea preţurile administrate, a căror 
creştere va fi mai mică decât în anul precedent, chiar în condiţiile unei majorări a chiriilor stabilite 
de administraţiile locale, care a avut loc în cursul anului, dar şi a ajustării de preţuri pentru grupa de 
produse energetice. 

În acelaşi timp, preţurile volatile, dar şi preţurile produselor de panificaţie, vor înregistra o 
traiectorie distorsionată de efectele secetei prelungite din anul 2007, cu influenţe în ultima parte a  
anului 2007, ceea ce va avea un impact nefavorabil asupra preţurilor produselor alimentare. 

Totodată, cursul de schimb se aşteaptă să îşi tempereze tendinţa de depreciere manifestată în 
lunile august şi septembrie, astfel încât aceasta să nu inducă o influenţă nefavorabilă asupra 
preţurilor din import, cât şi a celor administrate, care sunt racordate la cursul de schimb. 

Deflatorul produsului intern brut este estimat la 7,2%, 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 389,8 miliarde lei, revizuirea în minus cu 0,5 miliarde lei faţă de prognoza de 
primăvară datorându-se atât revizuirii în minus a creşterii reale cu 0,4 puncte procentuale, cât şi a 
creşterii deflatorului cu 0,2 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 4,4%. 
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1.1.3.  Politica monetară şi valutară în anul 2007  

 
Încă de la finalul anului 2006 Banca Naţională a României a imprimat politicii 

monetare o atitudine care a condus la înăsprirea condiţiilor monetare reale în sens larg, menţinerea 
ulterioară a caracterului lor restrictiv contribuind semnificativ la scăderea cu 1,21 puncte 
procentuale a ratei anuale a inflaţiei în trimestrul I 2007; restrictivitatea acestora a decurs atât din 
majorarea marjei reale a ratei dobânzii de politică monetară şi din acumularea unei aprecieri reale 
consistente a leului în raport cu principalele monede, cât şi din menţinerea austerităţii mecanismului 
rezervelor minime obligatorii. În acelaşi timp, B.N.R. a decis să renunţe în cursul primului trimestru 
al anului 2007 la utilizarea pârghiei măsurilor de natură prudenţială şi administrativă la care a apelat 
începând cu anul 2005 pentru a tempera ritmul de creştere a creditului acordat sectorului privat.  

Potrivit acestei abordări a Băncii Naţionale a României, asigurarea în următoarea 
perioadă a gradului adecvat de restrictivitate a condiţiilor monetare se va realiza exclusiv prin 
intermediul cadrului operaţional al politicii monetare specific strategiei de ţintire directă a 
inflaţiei, contribuţiile principale urmând să le deţină evoluţia ratelor reale ale dobânzilor şi 
dinamica cursului de schimb real al monedei naţionale. Astfel, inclusiv prin gestionarea adecvată a 
condiţiilor lichidităţii de pe piaţa monetară, banca centrală va urmări să consolideze rolul politicii 
ratei dobânzii în transmiterea impulsurilor politicii monetare, precum şi cel de semnal al ratei 
dobânzii de politică monetară şi implicit capacitatea acesteia de a ancora anticipaţiile inflaţioniste.         

 
 

1.2. EVOLUŢII FISCALE ŞI BUGETARE ÎN ANUL 2007 
 
 

1.2.1. Principalele coordonate ale politicii fiscal – bugetare în anul 2007 

Bugetul pe anul 2007 a fost  integrat într-un  context macroeconomic stabil, consistent cu 
tendinţele din economie şi cu cele externe, fiind subordonat nevoii de corelare a politicilor 
monetare cu cele fiscale şi bugetare,  fiind caracterizat de următoarele coordonate: 

• 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 o  resursă importantă de care va beneficia România pentru a atinge obiectivul de 
creştere durabilă; 

• politici cum sunt cele privind capitalul uman, transporturile, mediul, agricultura, 
dezvoltarea regională, beneficiază de importante sume din fondurile postaderare pentru 
consolidarea unei economii producătoare de valoare adăugată  mare. 

 
   Politica fiscală  proiectată pentru anul 2007 are rolul de a  sprijini mediul de afaceri 

şi procesul dezinflaţionist şi a vizat măsuri privind extinderea bazei de impozitare, continuarea 
armonizării cu reglementările comunitare, diminuarea contribuţiilor de asigurări sociale cu 2  
puncte procentuale la angajatori. 
 
                  Politica bugetară pe anul 2007 este marcată de următoarele coordonate: 
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 Direcţionarea resurselor bugetare către anumite politici cum ar fi: capitalul 
uman, coeziunea economică şi socială, dezvoltarea regională, politica de asigurări sociale, 
dezvoltarea cercetării – inovării, transporturi, mediu; 

   
 Asigurarea cu prioritate a sumelor destinate cofinanţării proiectelor finanţate 

din fonduri europene şi a contribuţiei României la bugetul comunitar;  
 

 Consolidarea cadrului de cheltuieli pe termen mediu - un instrument de 
programare bugetară, care va anticipa  presiunile viitoare ale bugetului.  
 

În urma celor două rectificări bugetare,  deficitul bugetului general consolidat s-a menţinut la 
aceeaşi valoare nominală aprobată iniţial, reprezentând 2,7% din produsul intern brut.  
 
 Importante fonduri bugetare au fost direcţionate către următoarele domenii: 
 

 Asigurări şi protecţie socială - 10,3% în produsul intern brut, respectiv 26,0% în 
total cheltuieli, pentru atingerea ţintelor strategice vizând reducerea sărăciei şi a 
marginalizării sociale, prin măsuri privind  îmbunătăţirea sistemului de protecţie socială. 
În urma unui studiu al Băncii Mondiale rata sărăciei severe în România s-a redus. 

 
 Învăţământ -  5,4% din produsul intern brut, respectiv 13,5% în total cheltuieli, 

pentru îmbunătăţirea  actului educaţional şi pentru promovarea şi valorificarea diversităţii 
culturale  în educaţie; 

 
 Sănătate - 4,0% în produsul intern brut, respectiv 10,2% din total cheltuieli, sector în 

care Guvernul a demarat o amplă reformă structurală aflată în plină desfăşurare; 
 

 Domeniul economic (agricultură, transporturi, industrie, comunicaţii, combustibili şi 
energie) 7,6% din produsul intern brut, respectiv 19,4% din total cheltuieli pentru  
susţinerea şi consolidarea creşterii economice; 

 
 Apărare şi ordine publică - 4,2% din produsul intern brut, respectiv 10,5% din total 

cheltuieli sunt alte domenii care au beneficiat de fonduri semnificative.      
 

 
     1.2.2. Evoluţia principalilor indicatori bugetari la data de 31.08.2007 
 
Veniturile bugetului general  consolidat  

În execuţie, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2007, veniturile bugetului general 
consolidat reprezentau 20,7% din produsul intern brut, cu 0,8 puncte procentuale mai mult decât în 
aceeaşi perioadă a anului precedent (tabelul nr.4  şi planşa nr.6)  având următoarele caracteristici 
de evoluţie: 

 Dinamica nominală cea mai accentuată se constată la veniturile bugetare aplicate 
câştigurilor din muncă şi capital, care s-au majorat în cazul impozitului pe profit cu 
35,0% faţă de încasările perioadei corespunzătoare din anul 2006 şi cu 48,5% la impozitul 
pe venit;  

 Dacă pe primele trei luni ale anului încasările din taxa pe valoarea adăugată au reprezentat 
numai 78,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, reintroducerea, pentru o perioadă 
determinată, a sistemului de plată la vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor 
din statele non Uniunii Europene începând cu 15 aprilie 2007, a determinat o redresare a 
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încasărilor acestei categorii de venituri, astfel că pe primele opt luni ale acestui an încasările 
au fost cu 7,3% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent; 

 un trend ascendent prezintă încasările pe primele opt luni la contribuţiile de asigurări, de 
17,8% în termeni nominali şi de 0,2 puncte procentuale ca pondere în produsul intern brut, 
în condiţiile în care în anul 2007 cotele de contribuţii au fost diminuate cu două puncte 
procentuale la angajatori. 

 

Cheltuielile bugetului general consolidat  
 

Cheltuielile bugetului general consolidat reprezintă 52,6% din prevederile anuale 
(tabelul nr.5 şi planşa nr.7), şi sunt superioare celor aferente anului precedent cu 27,1%, evoluţia 
acestora având următoarele caracteristici:  

 plăţile lunare s-au majorat puternic în al doilea trimestru al anului în comparaţie cu anul 
precedent; 

  se remarcă o creştere considerabilă a transferurilor cu 37,5% în termeni nominali şi 
cu 1,6 puncte procentuale ca pondere în produsul intern brut pe primele opt luni ale anului 2007 faţă 
de aceeaşi perioadă a anului precedent, unul din factori reprezentându-l plata contribuţiei ţării 
noastre la bugetul european (situată la 0,6% din produsul intern brut, respectiv 2.296,2 milioane 
lei);  

 cheltuielile de capital care la nivelul anului 2007 sunt prognozate la 4,7% din PIB, după 
primele opt luni derulate din anul 2007 sunt superioare cu 0,5 puncte procentuale, ca pondere în 
PIB faţă de perioada similară din anul precedent, respectiv 1,7%; 

 în timp ce bunurile şi serviciile se menţin la acelaşi nivel ca pondere în produsul intern 
brut, respectiv 3,8%, dobânzile au fost mai reduse în valori absolute cu 126,3 milioane lei faţă de 
aceeaşi perioadă a anului precedent;  

 subvenţiile realizate pe primele opt luni ale anului 2007 sunt inferioare celor acordate în 
aceeaşi perioadă a anului precedent, cu 0,3 puncte procentuale ca pondere în PIB, evoluţie în 
consens cu tendinţa descrescătoare a acestora.  

 
 
Soldul bugetar  

 La finele lunii august a.c. s-a înregistrat un excedent al bugetului general consolidat 
de 1.234,9 milioane lei, respectiv 0,3% din produsul intern brut, care însă are un caracter 
temporar, întrucât, pe seama acestuia, până la finele anului se vor efectua, în limita unei politici 
bugetare prudente.  

 
 



Tabelul nr. 4  Evoluţia veniturilor bugetului general consolidate în anii 2006-2007 
 

 

Notă: În acest tabel,  programul pe 2007  nu include bugetul  centralizat al bugetelor locale elaborat  potrivit prevederilor Legii  finanţelor publice locale nr. 
273/2006 şi, din acest motiv,  totalul  veniturilor  nu coincide  cu cel din tabelul nr.10   construit în condiţii comparabile cu anul 2008. 



Tabelul nr.5  Evoluţia cheltuielilor bugetului general consolidat  în anii 2006-2007 
 
 

 
 

 
 

 
 

Notă: În acest tabel,  programul pe 2007  nu include bugetul  centralizat al bugetelor locale elaborat  potrivit prevederilor Legii  finanţelor publice locale nr. 
273/2006 şi, din acest motiv,  totalul cheltuielilor nu coincide  cu cel din tabelul nr.11   construit în condiţii comparabile cu anul 2008. 
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 Planşa nr.6 
 

*) Alte venituri reprezintă: Impozitul pe venitul microîntreprinderilor; Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente; Taxe şi tarife 
pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare; Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule la prima înmatriculare în România; Venituri 
din concesiuni şi închirieri; Vânzări de bunuri şi serviciu, Venituri din dividende. 
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Planşa nr.7

Evoluţia principalelor cheltuieli ale bugetului general consolidat în PIB 
în perioada 1 ianuarie - 31 august
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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 
2006 şi al semestrului I 2007 gradul de îndatorare publică se situează sub 20% din produsul 
intern brut, net inferior plafonului de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht. 

La 30 iunie 2007 datoria publică reprezenta 16,5% din produsul intern brut 
comparativ cu 18,5% la sfârşitul anului 2006 din care ponderea datoriei publice 
guvernamentale a fost 15,6%, iar ponderea datoriei publice locale de 0,9% din produsul 
intern brut. Evoluţia ponderii datoriei publice în produsul intern brut în perioada 2000 -  
iunie 2007 se prezintă astfel: 

 

Evoluţia ponderii datoriei publice în produsul intern brut  în perioada 2000- iunie 2007 
 

Tabelul nr.6                                -procente în P.I.B.- 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 30 

iunie 
2007

Total datorie 
publică                      

 
31,4 

 
28,74 

 
28,9 

 
26,0 

 
22,5 

 
20,4 

 
18,5 

 
16,5 

    Datorie publică     
guvernamentală 

 
31,4 

 
28,7 

 
28,8 

 
25,9 

 
22,4 

 
19,5 

 
17,5 

 
15,6 

    Datorie publică    
    locală  

 
0,0 

 
0,04 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,9 

 
1,0 

 
0,9 

În ceea ce priveşte datoria publică guvernamentală, ponderea acestei datorii în P.I.B. 
s-a redus cu 1,9% faţă de sfârşitul anului 2006, în principal, datorită scăderii ponderii 
datoriei publice guvernamentale externe în P.I.B. cu 1,9%, în timp ce datoria publică 
guvernamentală internă a crescut cu 0,2%. Reducerea ponderii datoriei publice 
guvernamentale externe în P.I.B. s-a datorat atât scăderii în valoare absolută a acestei datorii, 
cât şi aprecierii monedei naţionale.  

 
1.2.3.1. Datoria publică guvernamentală  
 

 Datoria publică guvernamentală, la 30 iunie 2007 a fost în sumă de  60.418,2 
milioane lei, în creştere cu 551,9 milioane lei faţă de sfârşitul anului 2006.  

Structura datoriei publice guvernamentale după tipul datoriei arată că datoria 
publică guvernamentală contractată direct de stat reprezintă 79,1%, din total datorie şi datoria 
publică guvernamentală garantată de stat reprezintă 20,9% . 
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Planşa nr.8 

 
 
La sfârşitul lunii iunie 2007, datoria tranzacţionabilă reprezenta 26,6%, din care 

20,5% erau obligaţiuni de stat, iar diferenţa de 73,4% din total datorie publică 
guvernamentală a fost datorie netranzacţionabilă, reprezentată de împrumuturi de stat 
(43,7%) şi finanţarea temporară din disponibilităţile contului general al trezoreriei statului 
(29,7%) . 

 
Planşa nr.9 

 

Structura datoriei publice guvernamentale pe instrumente la 
30 iunie 2007

- procent -
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Analiza datoriei publice guvernamentale efective în funcţie de creditor arată că 

25,2% reprezintă datoria contractată cu creditorii oficiali (multilaterali şi bilaterali), creditorii 
privaţi, care includ băncile comerciale, emisiunile de obligaţiuni şi alte surse, reprezintă 
45,1% din total, iar disponibilităţile din contul curent general al trezoreriei statului 29,7% . 

 

Evolutia datoriei publice guvernamentale 
in perioada 2004 - iunie 2007 

- milioane lei -
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Planşa nr.10 

 
 
Structura datoriei publice guvernamentale după tipul ratei de dobândă 

evidenţiază că 69,8% din totalul acesteia reprezintă împrumuturile contractate cu rată fixă a 
dobânzii, iar structura pe durata iniţială a împrumuturilor arată că ponderea cea mai 
mare (50,0%) este deţinută de împrumuturile contractate pe termen lung (peste 5 ani). 

 
Planşa nr.11 

 
 
 
Analiza datoriei publice guvernamentale la 30 iunie 2007 în funcţie de valutele 

componente arată că ponderea cea mai mare o deţine moneda naţională de 47,3%, urmată de 
componenta euro (32,9%), în timp ce celelalte valute reprezintă 19,8%.  

 
 
 

Structura datoriei publice guvenamentale pe creditori la 
30 iunie 2007 
- procente -
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Structura datoriei publice guvernamentale pe scadente 
la 30 iunie 2007

 - procente -
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Planşa nr.12 

 
 
Dacă la sfârşitul anului 2006 datoria publică guvernamentală internă reprezenta 7,5% 

faţă de cea externă de 9,9% din P.I.B., la sfârşitul lunii iunie 2007 ca urmare a strategiei 
privind managementul datoriei guvernamentale de echilibrare a ponderilor datoriei publice 
guvernamentale interne şi externe, ponderea datoriei interne a crescut la 7,7%, iar cea externă 
s-a redus la 7,8% în P.I.B. 

Spre deosebire de anul 2006, când finanţarea din surse interne a necesităţilor de 
finanţare s-a asigurat din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului, în 
anul 2007 Ministerul Economiei şi Finanţelor a emis în mod regulat titluri de stat, pentru 
prima dată lansând emisiuni de titluri de tip benchmark, având în vedere obiectivul 
dezvoltării pieţei titlurilor de stat şi al construirii curbei de randamente aferente titlurilor de 
stat pe piaţa internă ţinând cont de importanţa acesteia în reducerea costurilor viitoare de 
împrumut şi limitarea riscurilor aferente portofoliului de datorie (prin reducerea riscului 
valutar). 

Astfel, până în prezent, în anul 2007, a fost emis un volum total de aproximativ 8,8 
miliarde lei titluri de stat, volumul total indicativ anunţat pentru anul 2007 fiind de 12 
miliarde lei, conform calendarului anual revizuit. Instrumentele de datorie utilizate au fost 
certificatele de trezorerie cu scadenţe de 1, 6 şi 12 luni, respectiv obligaţiuni benchmark, cu 
scadenţe de 3, 5 şi 10 ani. Randamentele aferente titlurilor de stat emise în această perioadă 
nu au depăşit nivelul de 7,25%. 

În prima jumătate a anului 2007 au fost contractate direct de stat împrumuturi externe, 
după cum urmează: 3,3 milioane euro pentru proiectul ,,Copii străzii”, 25 milioane euro 
pentru reabilitare staţie de tratare a apelor uzate Glina, 100 milioane euro pentru reabilitarea 
căii ferate Bucureşti – Constanţa, 63 milioane euro pentru modernizare metrou Bucureşti – 
etapa 3, 60 milioane euro şi 10 milioane USD pentru pietruirea şi asfaltarea drumurilor şi 
alimentarea cu apă la sate, 29,6 milioane euro pentru combaterea şi prevenirea gripei aviare, 
106,2 milioane euro pentru servicii municipale şi 180 milioane euro pentru sprijinirea 
transporturilor. 

Serviciul datoriei publice guvernamentale estimat pentru anul 2007 este de 
3.024,7 milioane euro reprezentând 2,6% din P.I.B. din care 2.018,3 milioane euro (66,7%) 
pentru creditele contractate direct de stat şi 1.006,4 milioane euro (33,3%) pentru creditele 
garantate de stat. Din total serviciu, 2.243,0 milioane euro reprezintă rambursări de rate de 
capital/refinanţări şi 781,7 milioane euro plăţi de dobânzi şi comisioane. 
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1.2.3.2. Finanţarea deficitului bugetar 

 
Având în  vedere evoluţia descrescătoare a ratelor dobânzilor pe piaţa internă, precum 

şi obiectivele specifice administrării datoriei publice guvernamentale, şi anume cel de 
dezvoltare a pieţei titlurilor de stat, precum şi cel de reducere a riscului valutar şi de rata a 
dobânzii aferente portofoliului de datorie publică, strategia de finanţare pentru anul 2007 a 
fost planificată, astfel încât să fie utilizate preponderent sursele interne de finanţare şi în 
completare sursele externe de finanţare şi încasările din privatizare şi recuperarea activelor 
bancare. 

În ceea ce priveşte finanţarea externă la nivel guvernamental, ea se va realiza în anul 
2007, predominant prin finanţarea de proiecte, prin contractarea de împrumuturi în valută de 
la bănci străine şi de la instituţii financiare internaţionale, precum şi prin emisiunea de 
euroobligaţiuni anunţată prin calendarul anual de emisiuni de titluri de stat aferent anului 
2007. 

În consecinţă, finanţarea deficitului bugetar aferent anului 2007 se va realiza în 
proporţie de 80,9% din surse interne, în timp ce finanţarea din surse externe va reprezenta 
10%, iar veniturile din activitatea de privatizare şi recuperările AVAS vor reprezenta 9,1%.    
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CAPITOLUL  2 

 
EVOLUŢII MACROECONOMICE, MONETARE, FISCALE ŞI 

BUGETARE ÎN ANUL 2008 
 

2.1. ESTIMAREA EVOLUŢIEI  ECONOMIEI ROMÂNEŞTI ÎN ANUL 2008 
Produsul intern brut se estimează că va creşte în anul 2008 cu 6,5%, 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 2008 cu 13,0%, în condiţiile în care 
cererea internă, în ansamblul său, va creşte cu 9,4%.  

Consumul individual efectiv al gospodăriilor va creşte cu o rată mai mică decât în 
anul 2007 (8,6% faţă de 10,2%), având, în schimb, o dinamică mai mare decât consumul 
colectiv efectiv al administraţiei publice (5,0%).  

Exportul net va avea o contribuţie negativă (4,3 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 16,1% faţă de 10,1%. 
 

Produsul intern brut pe destinaţii 
 
Tabelul nr.7                                           - modificări procentuale faţă de anul anterior - 

 2006 2007 2008 

Cererea internă, din care: 12,8 11,6 9,4 
- Consumul individual efectiv al gospodăriilor  12,6 10,2 8,6 
- Consumul colectiv efectiv al administraţiei publice 2,7 6,5 5,0 
- Formarea brută de capital fix 16,1 18,0 13,0 
- Modificarea stocurilor (procente) a) 0,3 0,0 -0,1 
Exportul net (procente) a) -6,4 -6,8 -4,3 
- Exporturi de bunuri şi servicii 10,6 8,3 10,1 
- Importuri de bunuri şi servicii 23,0 21,5 16,1 
Produsul intern brut 7,7 6,1 6,5 

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. Evoluţia valorii adăugate brute în principalele ramuri se 
prezintă astfel: 
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Produsul intern brut pe ramuri 
 

Tabelul nr.8                                                  - modificări procentuale faţă de anul anterior - 

 2006 2007 2008 

Industrie 6,9 5,8 5,6 
Agricultură, silvicultură şi piscicultură 3,3 -11,2 5,7 
Construcţii 19,4 25,2 11,1 
Servicii 7,3 7,0 6,4 

Produsul intern brut 7,7 6,1 6,5 

 
Aceste evoluţii la nivel de ramură vor conduce la o contribuţie a sectorului terţiar la 

creşterea reală a produsului intern brut de 3,2 procente. Celelalte ramuri vor avea contribuţii 
modeste comparativ cu sectorul serviciilor. Contribuţia industriei va fi de 1,3 procente, în 
timp ce aportul construcţiilor va fi de 0,9 procente. 

În structură modificările nu vor fi semnificative, serviciile rămânând în continuare 
principalul generator de valoare adăugată brută cu peste 50% din produsul intern brut. 
Ponderea industriei se va reduce  uşor de la 23,9% în 2007 la 23,7% în 2008, 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 9,0% din produsul intern 
brut în anul 2008. Deşi în scădere, ponderea agriculturii rămâne ridicată şi va fi, în anul 2008, 
de 6,2% din P.I.B. 

 
Planşa nr.13 

Structura produsului intern brut pe ramuri
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În anul 2008 exporturile de bunuri au fost estimate în creştere cu 17,1% şi se 

apreciază următoarele evoluţii a principalelor grupe de produse:  

• creşterea cu 33,6% a exportului de produse ale industriei construcţiilor de maşini 
această grupă contribuind în proporţie de 70% la majorarea totală a exportului, 
astfel se aşteaptă continuarea fenomenului de îmbunătăţire a structurii exportului pe 
seama bunurilor cu valoare adăugată ridicată; 
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• amplificarea exportului de  produse din lemn, inclusiv mobilier cu 12,3%; 

• majorarea cu 11,8% a exportului la produse ale industriei chimice; 

• suplimentarea exportului de produse minerale cu 9,5%. 

 

 Planşa nr.14 

Structura exportului  pe anul 2008
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I. Produse agroalimentare II. Produse minerale
III. Produse ale industriei chimice  IV. Produse ale industriei uşoare
V. Produse ale ind. lemn, hârtie, mobilă VI. Articole p iatră, ciment, sticlă
VII. M etale comune şi articole VIII. Produse ale ind. constr. maşini  

  
 Importurile de bunuri se estimează că vor creşte cu 18,1%, ţinând cont, în principal, 
de dependenţa dezvoltării ţării noastre de resursele energetice din import, precum şi 
amplificarea procesului investiţional. Ca urmare, structura importurilor prezintă următoarele 
caracteristici: 

• creşterea importului de metale comune şi articole cu 18,2 %; 

• creşterea importului de produse ale industriei construcţiilor de maşini cu 21,8%, 
importuri care includ bunurile de capital; 

• majorarea importului de produse agroalimentare cu 20%;  

• creşterea importului de produse chimice cu 19,4% şi de produse minerale cu 9,3%. 
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Planşa nr.15 

Structura importului  pe anul 2008
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 Datorită menţinerii unui ritm de creştere mai ridicat la import comparativ cu cel al 
exportului, ponderea deficitului comercial FOB-FOB în P.I.B., se va majora cu 0,3 puncte 
procentuale, ajungând până la 15,3% din P.I.B., preconizându-se să atingă un nivel de 21,2 
miliarde euro. 
 Având în vedere estimările efectuate pentru exportul şi importul de bunuri, precum şi a 
celorlalte elemente componente, în anul 2008 contul curent se prezintă astfel: 
 

Contul curent al balanţei de plăţi externe 
 

Tabelul nr.9                                                                                           - milioane euro - 
  2006 2007 2008 

Contul curent -9973 -15800 -18350 
Exportul de bunuri şi servicii 31363 36700 43150 
Importul de bunuri şi servicii 43116 54100 63950 
Venituri -3014 -4300 -4400 
Transferuri curente 4794 5900 6850 
Contul curent / PIB, % -10,3 -13,4 -13,3 

 
Deficitul contului curent al balanţei de plăţi externe se aşteaptă să fie de circa 18,4 

miliarde euro, în special ca urmare a majorării deficitului comercial cu 20%, situându-se la 
13,3% din P.I.B. 

Impactul deficitului comercial asupra contului curent va fi compensat parţial de 
excedentul transferurilor curente nete care va atinge nivelul de 6,9 miliarde euro.  

Sustenabilitatea deficitului de cont curent va fi asigurată în continuare, de către 
investiţiile directe, transferurile de capital şi investiţiile de portofoliu (circa 70%). 

In ceea ce priveşte rata inflaţiei în 2008, aceasta se va reduce faţă de sfârşitul anului 
2007 la 3,8%, în timp ce media anuală se va situa la 4,2%. 
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 La realizarea unei inflaţii la sfârşitul anului cu 0,7 puncte procentuale sub cea 
înregistrată în anul 2007 o influenţă determinantă o vor avea preţurile administrate, a căror 
creştere se aşteaptă să rămână superioară preţurilor libere.  

De asemenea, pentru anul 2008 estimările privind inflaţia au presupus un an agricol 
normal, neafectat de şocuri mari, chiar dacă pentru prima parte a anului estimarea a ţinut cont 
de o creştere a preţurilor produselor agroalimentare datorată efectelor secetei prelungite din 
anul 2007. 

Totodată, s-a pornit de la ideea că preţul internaţional al petrolului se va menţine 
relativ constant pe orizontul de prognoză, ceea ce va conduce la ipoteza menţinerii constante 
pe întreaga perioadă a preţurilor interne de combustibil. O eventuală creştere a preţului 
internaţional al ţiţeiului poate fi compensată de preţurile producţiei interne de ţiţei, dar şi de o 
evoluţie favorabilă a cursului de schimb leu/euro şi leu/dolar. 

Pe principale grupe de produse, contribuţia majoritară se va regăsi în cazul mărfurilor 
nealimentare, fiind anticipată o scădere a contribuţiei mărfurilor alimentare. 

 
Planşa nr.16 
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În ceea ce priveşte cursul de schimb, se estimează continuarea tendinţei de apreciere 

moderată, dar care va contribui, totuşi, la reducerea atât a preţurilor din import, cât şi a celor 
administrate racordate la moneda euro. 

În privinţa resurselor umane, populaţia ocupată civilă va creşte faţă de anul 
precedent cu 0,3%, 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 59,1%, cu 1 punct procentual faţă de 2007. 

Numărul mediu de salariaţi va creşte cu 95 mii persoane (2,0%). În structură, faţă de 
total economie, numărul mediu al salariaţilor se va reduce în industrie cu 0,7 puncte 
procentuale şi va creşte în construcţii şi în sectorul serviciilor cu 0,1 puncte procentuale, 
respectiv cu 0,6 puncte procentuale. 
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Planşa nr.17 
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Rata şomajului înregistrat se estimează că va ajunge la 4,3%, această scădere fiind 

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

Pe total economie, câştigul salarial mediu brut prognozat pentru  anul 2008 va 
atinge nivelul de 1.550 lei, mai mare cu 12,3% faţă de anul 2007, iar câştigul salarial mediu 
net va atinge nivelul de 1.160 lei, cu 13,1% mai mare decât cel realizat în anul anterior. 

 Corespunzător creşterii câştigului salarial mediu net, ca urmare a reducerii 
contribuţiilor sociale, precum şi a nivelului ratei inflaţiei, câştigul salarial real va creşte în  
anul 2008 cu 8,5%. 
 
 
2.2. Evoluţii monetare şi valutare în anul 2008 

 
Politica monetară, a cărei implementare se va realiza în continuare în contextul 

strategiei de ţintire directă a inflaţiei, va fi orientată în perioada următoare în direcţia 
consolidării procesului dezinflaţiei şi a asigurării coborârii ratei inflaţiei spre niveluri 
sustenabile pe termen mediu, compatibile cu definiţia de ,,stabilitate a preţurilor”. 
Corespunzător acestui obiectiv, ţintele anuale de inflaţie stabilite pe orizontul de doi ani 
descriu o traiectorie descendentă, nivelurile lor fiind de 4% pentru 2007 şi 3,8% pentru anul 
2008 ±1 puncte procentuale. Acest trend al dezinflaţiei este în consonanţă cu angajamentele 
asumate de autorităţile române prin documentele programatice elaborate atât în perioada 
preaderare, cât şi în procesul de pregătire a adoptării monedei euro în care a intrat România la 
1 ianuarie 2007.      

Din perspectiva B.N.R., în favoarea stabilirii la nivelul de 3,8% a ţintei pentru 
2008 au pledat două categorii de argumente conforme principiilor şi exigenţelor strategiei de 
ţintire directă a inflaţiei. Astfel, pe de o parte, acest nivel al ţintei răspundea necesităţii 
continuării trendului descendent al ratei inflaţiei spre un nivel sustenabil pe termen 
mediu şi ulterior spre cel compatibil cu criteriul de inflaţie al Tratatului de la 
Maastricht, precum şi cu definiţia cantitativă a stabilităţii preţurilor adoptată de Banca 
Centrală Europeană; în plus, prin potenţialul său de a ancora anticipaţiile inflaţioniste, 
nivelul stabilit al ţintei pentru anul 2008 era capabil să contribuie la atingerea ţintei de inflaţie 
a anului 2007, precum şi la scăderea relativă a costurilor acestei realizări. 
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 Pe de altă parte, nivelul ţintei de inflaţie a reflectat preocuparea Băncii Naţionale 
a României pentru concentrarea eforturilor asupra unor obiective realiste şi credibile, în 
condiţiile în care era previzibilă o relativă încetinire a ritmului dezinflaţiei de-a lungul anului 
2008, ca efect al continuării manifestării acţiunii unor factori inflaţionişti aflaţi cvasiintegral 
în afara sferei de influenţă a băncii centrale, printre cei mai importanţi numărându-se:  

 programarea pentru intervalul vizat a unor ajustări consistente de preţuri 
administrate şi de impozite indirecte; 

 continuarea creşterii preţurilor în contextul procesului de convergenţă 
parcurs de economia românească; 

 menţinerea unui  grad relativ ridicat de persistenţă a inflaţiei. 
Evoluţiile economice recente, precum şi rezultatele proiecţiei actualizate a 

evoluţiilor macroeconomice pe termen mediu incluse în Raportul asupra inflaţiei din 
mai 2007 au reconfirmat faptul că obiectivul de coborâre a ratei anuale a inflaţiei la 
nivelul de 3,8% la sfârşitul anului 2008 şi cel de asigurare în perioada următoare a 
sustenabilităţii dezinflaţiei constituie o reală provocare pentru banca centrală. Din 
perspectiva actualului context, dificultatea atingerii lor derivă nu doar din prelungirea de-a 
lungul orizontului de prognoză a impactului inflaţionist al factorilor pe partea ofertei, ci şi din 
menţinerea pe termen scurt a excedentului de cerere, în principal ca efect al iniţierii la 
începutul acestui an şi al accentuării în următoarele trimestre a unui proces de relaxare a 
politicii fiscale şi a politicii veniturilor, precum şi ca urmare a creşterii ample a salariilor ce 
se aşteaptă a se produce pe acest fond în sectorul privat; în plus, pe termen mediu, asigurarea 
sustenabilităţii dezinflaţiei este complicată de perspectiva prelungirii dinamicii excesive a 
absorbţiei interne şi implicit de potenţiala continuare a adâncirii deficitului de cont curent 
asociată şi cu menţinerea ritmului înalt de creştere a datoriei externe. 

Întrucât, în aceste condiţii, politica monetară preia aproape în totalitate sarcina 
coborârii deviaţiei P.I.B. la nivelurile negative presupuse de menţinerea ratei inflaţiei pe o 
traiectorie compatibilă cu atingerea ţintelor de inflaţie stabilite pe termen mediu, gradul de 
restrictivitate pe care Banca Naţională a României trebuie să-l imprime politicii sale pentru a 
contracara în perioada următoare efectele expansioniste ale politicii fiscale şi ale politicii de 
venituri este relativ ridicat; în acest context, se conturează necesitatea stringentă a 
participării în perspectivă a tuturor componentelor mix–ului de politici 
macroeconomice la asigurarea continuării sustenabile a procesului dezinflaţiei. 

       
 

      
2.3. POLITICA FISCALĂ ŞI BUGETARĂ ÎN ANUL 2008 
 
2.3.1.  Consideraţii privind contextul formulării  proiectului  de buget pe anul 2008 
                                                                            

  Politicile economice şi acţiunile ce vor fi  întreprinse de autorităţi  în anul 2008  
sunt subsumate contextului îndeplinirii obiectivelor asumate în procesul de integrare 
europeană, asigurării convergenţei nominale şi reale cu statele membre ale Uniunii 
Europene. Proiecţia principalilor indicatori macroeconomici va reflecta în continuare o 
evoluţie performantă şi stabilă care să permită consolidarea echilibrelor macroeconomice 
deja existente, menţinerea sub control a deficitului bugetar şi continuarea procesului de 
dezinflaţie.  

Cadrul macroeconomic intern şi extern în care va evolua economia românească în anul 
2008,  este  caracterizat de următoarele coordonate: 
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• menţinerea evoluţiilor favorabile în privinţa creşterii economice, care s-au 
dovedit robuste, sustenabile şi de lungă durată, susţinute de  reforme structurale şi de  
iniţializarea unei convergenţe sectoriale de tip european; 

• evoluţia cadrului internaţional (planşa nr.18)  este favorabilă stabilităţii financiare 
din România, fiind previzionate următoarele evoluţii: 

 creşterea economică este estimată pentru întreaga uniune la 2,7%,  
iar pentru zona euro la 2,5%, Japonia şi China, vor continua să 
obţină rezultate favorabile, în timp ce economiile emergente îşi vor 
menţine trendul robust;  

 finanţele publice în Uniunea Europeană, care au beneficiat din 
2006 de o cotitură economică semnificativă, precum şi de o 
redresare privind elasticitatea fiscală, reflectată în special în 
vivacitatea fiscală a companiilor vor înregistra şi în viitor o 
îmbunătăţire a sustenabilitaţii lor, preconizându-se pentru anul 2008 un 
deficit al zonei euro de 0,8%, iar pentru întreaga uniune de 1% din 
P.I.B. 

• Supravegherea atentă a unor variabile macroeconomice pentru evitarea unor 
eventuale derapaje cum ar fi :   

 nivelul deficitului de cont curent (estimat la  13,3% în 2008), ce reprezintă o 
provocare majoră, deşi sustenabilitatea sa va fi asigurată în continuare de către 
investiţiile directe şi  transferurile de capital; 

  nivelul inflaţiei  şi creşterea salariilor peste sporul de productivitate;  

  

 

 



Planşa nr.18 

 
 
 
 
 

 
 

 

Premise interne şi 
externe 

   deficitul de cont curent ( 13,3%), deşi sustenabilitatea sa va fi asigurată în continuare de către investiţiile directe 
şi  transferurile de capital; 

   nivelul inflaţiei  şi creşterea  salariilor  peste sporul de productivitate.  
Supravegherea 
unor variabile 

macroeconomice  
pentru evitarea 
unor eventuale 

derapaje 

-  evoluţii  interne robuste şi sustenabile : 
 creştere economică  - 6,5% ,  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. 

 
- evoluţie favorabilă a cadrului internaţional : 

 creşterea economiei U.E.  - 2,7%  iar  pentru zona euro 2,5% ; 
 creşterea calităţii finanţelor publice în U.E., marcată de un deficit bugetar  estimat pentru  

2008 de 1%  şi respectiv 0,8% în zona euro; 
 perspectivă solidă a economiei mondiale, în special a economiilor emergente, care vor 

compensa încetinirea  economiei americane. 
 



2.3.2. Principalele coordonate ale politicii fiscal - bugetare  

 

         Configurarea politicii fiscal bugetare pe anul 2008, integrată într-un context 
consistent cu tendinţele din economie şi fundamentată pe determinarea Guvernului  de 
a garanta convergenţa rapidă la standardele Uniunii Europene,  este definită de  câteva   
trăsături majore ( planşa nr.19): 

 

• menţinerea unei abordări performante şi orientate spre politicile sectoriale 
prioritare pentru asigurarea continuităţii şi consolidării echilibrelor 
macroeconomice şi continuarea procesului de dezinflaţie; 

• asigurarea  şi consolidarea surselor de finanţare necesare pentru a susţine 
angajamentele ce derivă din integrarea în marea familie europeană;  

•  formularea unui buget  al dezvoltării, încadrat  într-o  viziune pe termen mediu, 
care să încurajeze investiţiile şi absorbţia fondurilor europene, bugetul  unei ţări în 
care s-au consolidat anumite echilibre economice, care se îndreaptă spre 
performanţă. 

Elementele cheie ale construcţiei  fiscal – bugetare pe anul 2008 sunt centrate pe: 

  menţinerea unei politici fiscale stimulative, stabilitate fiscală fără precedent,   
caracterizată  de  menţinerea  impozitelor fundamentale, neintroducerea  unor impozite 
noi şi fără  creşterea celor existente; 

 reducerea  contribuţiilor de asigurări sociale  pe parcursul anului 2008 cu 6 puncte 
procentuale, cumulat (angajat şi angajator); 

 respectarea condiţionalităţilor Tratatului de la Maastricht, în special cea privind 
deficitul bugetului general consolidat situat sub 3% din produsul intern brut, în 
condiţiile în care veniturile bugetare deţin 39,3%, iar cheltuielile bugetare reprezintă  
aproximativ 42,0% din produsul intern brut, pentru menţinerea în limite controlabile a 
ţintei de inflaţie  prognozate pentru anul 2008; 

 direcţionarea atentă a  fondurilor bugetare către acele politici  sectoriale  considerate 
prioritare şi care să urmărească creşterea eficienţei banului public: educaţie, sănătate, 
asigurări sociale, transporturi, infrastructură, dezvoltare regională, agricultură, 
cercetare–inovare, apărare;  

 consolidarea condiţiilor pentru absorbţia şi funcţionarea instrumentelor structurale, 
resursă de care va beneficia România din partea Uniunii Europene pentru a atinge 
obiectivul de creştere durabilă. În acest sens, de menţionat este  aprobarea Cadrului 
Strategic Naţional de Referinţă care facilitează proiectarea politicilor bugetare pe 
baze multianuale, format din 7 programe operaţionale, finanţate din instrumente 
europene şi fonduri naţionale. 

 

 

 

 



Planşa nr. 19 

 
 
 
 
 

 

 
Trăsături 

 menţinerea unei politici fiscale stimulative, stabilitate fiscală fără precedent,  caracterizată de  menţinerea  
impozitelor fundamentale, neintroducerea  unor impozite noi şi fără creşterea celor existente; 

 reducerea  contribuţiilor de asigurări sociale  pe parcursul anului 2008 cu 6 puncte procentuale; 

 respectarea  condiţionalităţilor Tratatului de la Maastricht, respectiv un deficit al bugetului general 
consolidat sub 3% din produsul intern brut; 

 direcţionarea fondurilor bugetare către următoarele priorităţi: educaţie, sănătate, susţinerea sistemului de 
pensii, transporturi, infrastructură, dezvoltare regională, agricultură, cercetare-inovare, apărare, 
urmărindu-se  întărirea disciplinei bugetare şi creşterea eficienţei banului public;  

 consolidarea condiţiilor pentru absorbţia şi funcţionarea instrumentelor structurale. 

Trăsături: 
• menţinerea unei abordări  performante şi atent  direcţionate către 

priorităţile sectoriale; 
• asigurarea  şi consolidarea  surselor de finanţare necesare pentru a 

susţine angajamentele asumate; 
• formularea unui buget  al dezvoltării, încadrat  într-o  viziune pe 

termen mediu. 

Politica fiscal 
bugetară 

-caracteristici- 
 



 

 Bugetul general consolidat, format dintr-un sistem unitar de bugete, principalul 
instrument  de orientare a economiei în general şi a diferitelor politici guvernamentale 
este  formulat pentru anul 2008  la un nivel al  veniturilor  de 39,3% din produsul intern 
brut, în creştere cu 2,4 puncte procentuale  faţă de anul 2007, cel mai ridicat  nivel din 
ultimii ani, şi un nivel al cheltuielilor de 42,0% din produsul intern brut, în creştere cu  
2,4 puncte procentuale faţă de anul 2007, cu un  deficit  bugetar  estimat  la 2,7% din 
produsul intern brut,  sub limita de 3% prevăzută de Tratatul de la Maastricht, acelaşi ca 
în anul 2007, ceea ce  reflectă un proces continuu de consolidare fiscală.  

 
Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2008 reflectă 
următoarele aspecte (Planşa nr.20) 
 

• bugetul de stat, cea mai importantă componentă a bugetului general consolidat, 
se situează pe primul loc ca pondere în produsul intern brut, veniturile sale 
reprezintă 15,7%,   cheltuielile  18,4%, iar deficitul  2,7%, în timp ce veniturile sale 
au crescut faţă de anul 2007 cu 19,5 % iar  cheltuielile cu 14,6 % .Această evoluţie 
este datorată   creşterii economice  sustenabile, a îmbunătăţirii colectării şi 
întăririi disciplinei fiscale.  Provocarea României în acest moment este de a asigura 
pe baza unei viziuni coerente care menţine stabilitatea macroeconomică, sumele 
necesare continuării reformelor structurale din educaţie, cercetare dezvoltare, 
sănătate, mediu, dezvoltare regională şi infrastructură în transport, cofinanţarea 
instrumentelor structurale primite de la Uniunea Europeană pentru înlăturarea 
disparităţilor dintre regiuni şi plata contribuţiei României la bugetul comunitar. 

 
• bugetul  centralizat al bugetelor locale  înregistrează  ponderi atât la  venituri cât şi 

la cheltuieli de peste 9% în produsul intern brut, în timp ce veniturile sale reprezintă 
23,2% din veniturile bugetului general consolidat  iar cheltuielile 21,6% din 
cheltuielile bugetului general consolidat. Aceste  valori sunt determinate de 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. 
Sume importante  sunt  direcţionate către: 

 
 finanţarea cheltuielilor  instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat; 
 finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă 

socială  a persoanelor cu handicap; 
 finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; 
 acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni,   
combustibili petrolieri; 
 compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibil; 
 finanţarea drumurilor judeţene şi comunale. 

 
• bugetul asigurărilor sociale de stat în anul 2008  înregistrează ponderi de 7,29% 

în produsul intern brut, atât la venituri cât şi la cheltuieli, în timp ce veniturile şi 
cheltuielile acestui buget au crescut faţă de anul 2007  cu peste  40,0 %, 
remarcându-se o creştere  accelerată în anul 2008, influenţată de reforma 
sistemului public de pensii, reflectând preocuparea actualului Guvern pentru 
îmbunătăţirea sistemului de protecţie socială, în vederea atingerii ţintelor strategice 
vizând reducerea sărăciei şi a marginalizării sociale, îmbunătăţirea standardului de 
viaţă pentru persoanele vârstnice. În anul  2008 punctul de pensie va reprezenta 
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37,5% din salariu mediu brut. Creşterea veniturilor acestui buget este asigurată pe 
de o parte de performanţa indicatorilor macroeconomici prin creşterea numărului de 
salariaţi şi a îmbunătăţirii gradului de colectare a arieratelor, şi pe de altă parte de o 
serie de modificări legislative care vizează egalizarea bazei de impunere a 
contribuţiilor angajaţilor pentru toate tipurile de venituri salariale şi anularea 
plafonului de 5 salarii medii brute de colectare a contribuţiilor. 

 
• bugetul asigurărilor pentru şomaj reprezintă o altă componentă  a bugetului general 

consolidat, care în anul 2008 se situează cu ponderi de peste 0,4% din produsul 
intern brut, atât la venituri cât şi la cheltuieli, remarcându-se trendul uşor 
descrescător faţă de anul 2007 (0,62% la venituri şi 0,43% la cheltuieli în 
produsul intern brut, evoluţie determinată de reducerea  succesivă a cotelor de 
contribuţii de asigurări pentru şomaj, cât  şi de modificările  intervenite  pe piaţa forţei 
de muncă. Cheltuielile  acestui buget au fost direcţionate  în special pentru: 

 
 crearea de noi locuri de muncă care să permită reinserţia pe piaţa forţei de 

muncă a tinerilor, femeilor, persoanelor în vârstă, precum şi a celor 
defavorizate; 

 
 formarea profesională a angajaţilor contribuind astfel la creşterea 

competivităţii pe piaţa de muncă. 
 
• bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,  se situează cu 

ponderi de 3,84% la venituri, 3,81% la cheltuieli  din produsul intern brut în 
anul 2008, dar care  înregistrează creşteri faţă de anul 2007 de  30,9% la venituri 
şi 33,8% la cheltuieli, datorită unei ample reforme structurale demarate de 
Guvern, reformă care se află în plină desfăşurare. Reforma  vizează măsuri de 
îmbunătăţire a serviciilor de asistenţă medicală, pentru implementarea Programului 
privind evaluarea stării de sănătate a întregii populaţii a României, introducerea  
cardului european de asigurat, care conferă titularului acestuia dreptul la prestaţiile 
medicale necesare în cazul unei şederi temporare într-un stat membru al Uniunii 
Europene. 

 
•  bugetul fondurilor externe nerambursabile care înregistrează creşteri de 

aproximativ  44,0% faţă de anul 2007, şi cuprinde fondurile europene pre şi post 
aderare primite de la Uniunea Europeană, resursa cea mai importantă de care va 
beneficia România pentru a atinge obiectivul de creştere durabilă. Folosirea 
eficientă şi fără disfuncţionalităţi a acestui buget are în vedere următoarele  
provocări: 

 definirea unor politici sectoriale coerente, solide, realiste; 
 definirea unor proiecte viabile, care să permită dezvoltarea regională şi 

care să corespundă exigenţelor Uniunii Europene;  
 dezvoltarea procedurilor privind  accesarea, utilizarea monitorizarea,  
şi evaluarea utilizării fondurilor europene. 
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BUGETUL 
GENERAL 

CONSOLIDAT 
pe anul 2008 

 % din P.I.B. % în 
total  
BGC 

V: 39,3 100,0 
C: 42,0 100,0 
D: -2,7 100,0 

P.I.B. 2008 = 
440.000,0 mil. lei 

 

Bugetul asigurărilor  
sociale de stat 

 

 % din 
BGC 

% din PIB 

V: 23,2 9,12 
C: 21,6       9,07 
E: -2,1 0,06 

Bugetul Fondului 
naţional unic de 

asigurări sociale de 
sănătate 

 % din 
BGC 

% din PIB 

V: 18,5 7,3 
C: 17,3 7,3 
E:   

Bugetul general 
centralizat al bugetelor 

locale  

Bugetul fondurilor 
externe nerambursabile

 % din 
BGC 

% din PIB 

V: 6,6 2,6 
C: 6,2 2,6 
D:   

Alte bugete 
componente ale 

bugetului general 
consolidat 

 % din 
BGC 

% din PIB 

V: 7,2 2,9 
C: 8,3 3,5 
D: 22,3 -0,6 

Consolidări şi ajustări 

 % din BGC % din PIB
V: -6,6 -2,6 
C: -9,1 -3,8 
E: -44,6 1,21 

Bugetul de stat 

 % din BGC % din PIB 

V: 40,0 15,7 
C: 43,8 18,4 
D: 98,9 -2,7 

Bugetul asigurărilor 
pentru  şomaj 

 

 % din 
BGC 

% din PIB 

V: 1,1 0,4 
C: 1,0 0,4 
E: -1,0 0,03 

 % din 
BGC 

% din PIB 

V: 9,8 3,8 
C: 9,1 3,8 
E: -1,2 0,03 

Bugetul creditelor 
externe şi interne 

 % din BGC % din PIB 
V:   
C: 1,8 0,8 
D: 27,8 -0,8 

Structura bugetului general consolidat  în anul 2008 pe bugete componente 
Planşa nr.20 
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2.3.3. Obiectivele politicii fiscale  

 Viziunea actualului Guvern în domeniul politicii fiscale este centrată pe asigurarea unui 
rol stimulativ al taxelor şi impozitelor, în scopul consolidării creşterii şi dezvoltării economice, 
al consolidării fiscale, pe stabilitatea acestora. 

 Reforma politicii fiscale demarată la finalul anului 2004 a vizat stimularea activităţii 
productive prin introducerea cotei unice de impozitare a veniturilor din muncă. Astfel, 
România este una din ţările cu cea mai mare  atractivitate pentru investiţii, care vor permite acesteia  
o modernizare şi o creştere susţinută, care ne va apropia  cât mai curând de nivelul mediu de 
dezvoltare europeană. 

Principalele coordonate ale politicii fiscale în anul 2008 sunt următoarele: 

• păstrarea cotei unice care a avut avantaje multiple: 
 

 a relansat economia; 
 a micşorat economia subterană; 
 a generat venituri mai mari pentru întreprinzători; 
 a generat venituri mai mari pentru angajaţi.  

 
• reducerea contribuţiilor de asigurări sociale cu 6 puncte procentuale cumulat (angajat 

şi angajator); 
 

• perfecţionarea continuă a cadrului legislativ pentru a răspunde criteriilor de 
armonizare cu legislaţia comunitară; 

 
 
• îmbunătăţirea administrării fiscale  caracterizată de următoarele valori: 

 transparenţă crescută; 
 tratament egal contribuabililor; 
 relaţie de calitate superioară cu cetăţenii, servicii adaptate nevoilor acestora; 
 profesionalism şi corectitudine în relaţia cu contribuabilii;  
 responsabilizarea şi adeziunea angajaţilor la obiectivele Agenţiei. 

 

Marile linii de evoluţie care vor guverna activitatea de administrare fiscală în următorii 
cinci ani, incluse în Strategia fiscală  sunt următoarele: 

 
• Îmbunătăţirea colectării veniturilor bugetare; 
• Ameliorarea şi extinderea ofertei de servicii către contribuabili; 
• Modernizarea controlului fiscal. Aplicarea tehnicilor de control informatic. Modernizarea 

tehnicilor de selecţie a contribuabililor (pe baza analizei de risc) şi a procedurilor de 
inspecţie; 

• Consolidarea controlului vamal, simplificarea procedurilor, modernizarea şi informatizarea 
acestora; 

• Dezvoltarea profesională a angajaţilor; 
• Impulsionarea planificării strategice şi controlul realizărilor. Îmbunătăţirea instrumentelor 

de planificare strategică şi operativă (conducere pe obiective). Delimitarea ariilor de risc; 
• Prezenţă internaţională extinsă.  
 
Principalele măsuri fiscale pe categorii de impozite, precum şi principalele direcţii strategice ale 

administraţiei fiscale pentru anul 2008 sunt redate în planşele nr.21, 22, 23, 24 şi 25.  
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Planşa nr. 21   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impozit pe

profit 

 

 amânarea până în anul 2010 a introducerii sistemului plăţii anuale a impozitului pe profit cu plăţi 

anticipate efectuate trimestrial în contul impozitului pe profit anual, datorat de contribuabili, alţii 

decât cei prevăzuţi la art. 34 alin.(1)  lit.a); 

 necesitatea completării, pentru organizaţiile nonprofit, a categoriei veniturilor neimpozabile, cu 

sumele ce apar ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor ce revin beneficiarilor contractelor de 

donaţie/sponsorizare, încheiate potrivit legii, în condiţiile utilizării acestora pentru realizarea 

scopului şi obiectivelor organizaţiei nonprofit, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;  

 introducerea în categoria veniturilor neimpozabile, pentru organizaţiile nonprofit, organizaţiile 

sindicale şi organizaţiile patronale a veniturilor realizate din despăgubiri, de la societăţile de 

asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate 

în activitatea economică, precum şi a sumelor primite din impozitul pe venit datorat de persoanele 

fizice, potrivit prevederilor titlului III; 

 corelarea prevederilor din Codul Fiscal cu modificările legislative intervenite în cursul anului 2007 

şi care au impact fiscal în contextul păstrării cadrului unic legislativ de reglementare a problemelor 

fiscale. 
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Planşa nr. 22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impozit pe 
venit 

 creşterea plafonului lunar privind venitul neimpozabil din pensii de la 900 lei la 1000 lei; 

 în vederea creşterii resurselor bugetare se propune includerea în veniturile impozabile ale 

persoanelor fizice a celor realizate sub forma câştigurilor la jocuri de noroc tip cazino şi 

maşini electronice, nefiscalizate în prezent; 

 coroborarea legislaţiei fiscale cu prevederi din acte normative precum: legislaţia privind 

economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ,  legislaţia în domeniul 

societăţilor comerciale;  

 definirea categoriei de ˝venituri din alte surse˝ pentru a acoperi categorii de venituri 

nemenţionate expres apărute în mediul de afaceri, în cadrul activităţilor desfăşurate de 

întreprinzători – persoane fizice. 

Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor 

străine înfiinţate în România are în vedere următoarele modificări: 

 coroborarea legislaţiei fiscale cu prevederi din acte normative precum,  legislaţia în domeniul 

societăţilor comerciale; 

 coroborarea legislaţiei privind impunerea nerezidenţilor în ceea ce priveşte veniturile din 

transferul proprietăţilor imobiliare situate în România sau din transferul titlurilor de 

valoare cu legislaţia impozitului pe venit pentru persoanele fizice rezidente. 
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Planşa nr. 23   

 
 

Modificările au în vedere următoarele: 
• transpunerea în legislaţia naţională a modificărilor aduse legislaţiei comunitare, prin Directiva 112/2006 privind 

sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, printre care amintim: 
 înlocuirea referirilor la articolele din Directiva a 6-a, respectiv Directiva 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977,

privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri – sistemul comun privind 

taxa pe valoarea adăugată, din cuprinsul actualului Titlu VI al Codului fiscal, cu referirile la articolele corespunzătoare 

din Directiva 2006/112/CE a Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie 2006, privind sistemul comun al taxei pe 

valoarea adăugată;             

 modificarea definiţiei produselor accizabile, pentru care se aplică reguli diferite în sensul T.V.A.; 

 modificarea prevederilor referitoare la exigibilitatea livrărilor şi achiziţiilor intracomunitare; 

 modificarea prevederilor referitoare la baza impozabilă a achiziţiei intracomunitare; 

 adaptarea la prevederile directivei a  prevederilor privind scutirile la import, a scutirilor în ţară, în special în ce priveşte 

operaţiunile financiar-bancare care au fost discutate cu Asociaţia Română a Băncilor; 

 implementarea în legislaţia naţională a condiţiilor, instituite prin Directiva 112/2006, privind scutirea de taxă pentru 

livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul personal al călătorilor care nu sunt stabiliţi în Comunitate. 

• necesitatea menţinerii nivelului prognozat al veniturilor bugetare provenind din taxa pe valoarea adăugată, context în 
care  au fost propuse două modificări: 

 prelungirea până la data de 31 decembrie 2011, a perioadei de aplicare a sistemului de plată la organele vamale a taxei pe 
valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri din state terţe, aplicabil începând cu data de 15 aprilie 2007, urmând 
ca numai începând cu anul 2012, când România îşi va fi întărit sistemul de control al T.V.A., să fie din nou aplicabile 
măsurile de plată simplificată a T.V.A. pentru toţi importatorii, astfel cum se aplică în prezent pentru importatorii care 
realizează importuri în anul precedent de cel puţin 150 milioane lei; 

 eliminarea aplicării măsurilor de simplificare pentru lucrările de construcţii-montaj datorită dezavantajelor menţionate 
la punctul 1, precum şi pentru livrările de clădiri, părţi de clădire şi terenuri. 

 

Taxa pe 
valoarea 
adăugată 
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Planşa nr.24 

 

Modificările se referă la următoarele aspecte: 
 adaptarea unor definiţii aferente noţiunilor specifice produselor supuse accizelor armonizate, ca urmare a noului 

statut al României de stat membru;      

 precizarea expresă a datei de aplicare a nivelului accizelor pentru tutunul prelucrat, prevăzut în anexa nr.1 de la 

titlul VII din Codul fiscal, în conformitate cu data prevăzută în Documentul de poziţie aferent Capitolului 10 – 

Impozitarea; 

 revizuirea regimului de accizare pentru amestecurile cu cafea solubilă provenite din achiziţii intracomunitare sau 

din operaţiuni de import, în sensul asigurării aceluiaşi regim care se aplică unor astfel de amestecuri realizate în 

producţia internă naţională; 

 instituirea regimului de restituire a accizelor aferente cafelei verzi sau produselor de cafea achiziţionate din afara 

României, atunci când aceste produse sunt livrate ulterior către alte state membre, asigurându-se un sistem similar 

regimului aplicat operaţiunilor de export; 

 revizuirea bazei de impozitare a accizelor nearmonizate în cazul  produselor provenite din producţia naţională, în 

sensul alinierii acesteia la baza de impozitare aferentă aceloraşi produse provenite din achiziţii intracomunitare. 

 

Accize  
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Planşa nr. 25 

 

2. Combaterea evaziunii fiscale şi a indisciplinei 
financiare 

3. Colectarea mai bună a veniturilor bugetare

4. Îmbunătăţirea funcţionării interne  

1. Simplificarea şi îmbunătăţirea procedurilor 
fiscale 

 crearea unei baze de date care va conţine întrebările/răspunsurile privind 
clarificarea legislaţiei fiscale;  

 gestionarea sesizărilor şi reclamaţiilor contribuabililor; 
 adaptarea procedurilor de administrare a T.V.A. astfel încât să răspundă 

cerinţelor Uniunii Europene în materie de administrare fiscală; 
 diversificarea  mijloacelor  puse la dispoziţia  contribuabililor pentru  îndeplinirea 

obligaţiilor declarative; 
 dezvoltarea procedurilor de actualizare şi consolidare a Registrului contribuabililor.

 

 implementarea analizei de risc; 
 dezvoltarea componentei de cercetare-documentare în interes fiscal;
 dezvoltarea controlului electronic în anul 2008; 
 alinierea la practica internaţională privind controlul preţurilor de 

transfer, care va deveni efectivă din 2009. 

 reducerea graduală a arieratelor din economie şi împiedicarea formulării de 
noi arierate; 

 urmărirea operativă privind declanşarea procedurii de insolvenţă în cazul 
contribuabililor asupra cărora nu au dat rezultate măsurile de executare 
silită; 

 monitorizarea reducerii arieratelor la marii contribuabili şi la cei mijlocii; 
 monitorizarea lunară a veniturilor bugetare administrate de A.N.A.F.; 
 monitorizarea recuperării ajutoarelor de stat  ilegale/interzise.        

 automatizarea procedurilor de gestionare a declaraţiilor şi plăţilor fiscale  
care va fi extinsă în următorii ani; 

 intrarea în funcţiune a bazei de date  centralizate care va oferi informaţii 
complete despre contribuabili; 

 continuarea procesului de predare către structurile Autorităţii Naţionale a 
Vămilor a activităţii de administrare a mişcării produselor accizabile. 

Direcţii strategice ale activităţii A.N.A.F. 
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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.10 şi  Planşele nr.26, 27 şi 28 ) 

Estimarea veniturilor bugetului general consolidat s-a realizat pe baza indicatorilor 
macroeconomici proiectaţi pentru anul 2008 şi a reglementărilor existente în domeniul fiscal în 
vigoare de la 1 ianuarie 2008. 

Tabelul nr.10 

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

venituri 
  Program Propuneri Program Propuneri  Program Propuneri 
  2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Total venituri  143.847,1 172.898,2 36,9 39,3 100,0 100,00 
Venituri curente  134.760,0 160.635,0 34,6 36,5 93,68 92,91 
Venituri fiscale  83.364,1 95.552,7 21,4 21,7 57,95 55,27 
Impozit pe venit, profit şi câştiguri 
din capital de la persoane juridice  
din care: 12.839,3 14.539,3 3,3 3,3 8,93 8,41 
  - impozit pe profit 11.438,0 12.883,3 2,9 2,9 7,95 7,45 
  - alte impozite pe profit, venit, şi 
câştiguri de la persoane juridice 1.401,3 1.656,0 0,4 0,4 0,97 0,96 
Impozit pe venit, profit şi câştiguri 
de capital de la persoane fizice din 
care: 14.096,3 17.590,7 3,6 4,0 9,80 10,17 
  - impozit pe venit şi salarii 13.720,5 17.543,2 3,5 4,0 9,54 10,15 
  - Alte impozite pe profit, venit şi 
câştiguri din capital 375,8 47,5 0,1 0,0 0,26 0,03 
Impozite şi taxe pe proprietate 2.969,0 3.752,0 0,8 0,9 2,06 2,17 
Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 
din care : 51.629,5 58.431,9 13,2 13,3 35,89 33,80 
  - T.V.A. 35.487,0 41.000,0 9,1 9,3 24,67 23,71 
  - Accize 13.909,2 15.072,2 3,6 3,4 9,67 8,72 
  - Taxe de utilizarea bunurilor, 
autorizarea  utilizării   bunurilor sau pe 
desfăşurarea de activităţi 2.031,2 2.209,3 0,5 0,5 1,41 1,28 
Impozit pe comerţul exterior şi 
tranzacţiile  internaţionale 1.596,2 1.123,8 0,4 0,3 1,11 0,65 
Alte impozite şi taxe fiscale 233,8 115,0 0,1 0,0 0,16 0,07 
Contribuţii de asigurări sociale  37.062,5 47.929,6 9,5 10,9 25,77 27,72 
Venituri nefiscale  14.333.4 17.152,7 3,7 3,9 9,96 9,92 
Venituri de capital 702,9 834.4 0,2 0,2 0,49 0,48 
Donaţii (fonduri externe 
nerambursabile) 8.384,2 11.428,8 2,2 2,6 5,83 6,61 

Notă: În acest tabel, pentru comparabilitate, atât în anul 2007, cât şi în anul 2008 în bugetul general consolidat este 
inclus şi bugetul centralizat al bugetelor locale elaborat potrivit prevederilor Legii  privind finanţele publice locale nr.273/2006, 
care cuprinde pe lângă bugetul local şi  bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii  din bugetul local, 
bugetul instituţiilor publice finanţate integral  din venituri proprii, bugetul împrumuturilor  externe şi interne, bugetul fondurilor 
externe  nerambursabile, veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local. 
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Veniturile bugetului general consolidat pentru anul 2008 sunt estimate la 172.898,2 
milioane  lei  (39,3% din produsul intern brut), în creştere cu 2,4 puncte procentuale faţă de anul 
2007. 

Veniturile bugetare vor continua tendinţa ascendentă din 2006-2007 ca urmare a: 
  poziţiei ciclice favorabile a economiei; 
  eforturilor de reformă a administraţiei fiscale; 
  îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare.  

 
  Veniturile bugetare au avut o evoluţie ascendentă cu toate că reforma fiscală introdusă în 
anul 2005 a redus semnificativ cotele de impozitare.  

Introducerea şi menţinerea cotei unice de 16%, păstrarea taxei pe valoarea adăugată la 19%, 
înlăturarea oricăror posibilităţi de înlesniri fiscale coroborată cu întărirea controlului fiscal au 
contribuit la creşterea veniturilor bugetare. 

Consolidarea bazei veniturilor bugetare este în continuare esenţială pentru asigurarea  
resurselor necesare dezvoltării economice şi îndeplinirii angajamentelor României asumate în 
calitate de stat membru al Uniunii Europene. 

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

 

• Impozitul pe venit şi salarii va creşte cu 0,5 puncte procentuale (de la 3,5% în 
2007 la 4,0% în 2008),  determinat, în principal, de creşterea câştigului salarial 
mediu brut şi a numărului mediu de salariaţi în anul 2008 faţă de anul 2007. 

 

• deşi veniturile din impozitul pe profit vor creşte în termeni nominali, acestea îşi 
vor menţine ponderea constantă în produsul intern brut în anul 2008 faţă de anul 
2007, respectiv  2,9%. În următorii ani, nivelul acestor venituri va fi determinat de 
recuperarea continuă a arieratelor din economie din anii precedenţi.  

• contribuţiile de asigurări sociale continuă să deţină ponderea cea mai mare în 
produsul intern brut, înregistrând o creştere de 1,4 puncte procentuale  (de la 9,5% 
în anul 2007, la 10,9% în anul 2008). Pentru anul 2008 se preconizează reducerea 
contribuţiilor la asigurările sociale cu 6 puncte procentuale cumulat (angajat şi 
angajator), distribuite astfel: 

 1,5 puncte procentuale  la bugetul asigurărilor sociale de stat; 

 2,0 puncte procentuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj; 

 1,8 puncte procentuale la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate; 

 0,7 puncte procentuale la bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale. 

• Veniturile din taxa pe valoarea adăugată vor cunoaşte o uşoară creştere de 0,2 
puncte procentuale în 2008 faţă de 2007. Aceste venituri se vor apropria pe termen 
mediu ca nivel de valorile înregistrate în ţările membre ale Uniunii Europene, 
corespunzând combinaţiei de ansamblu a politicilor economice prevăzute de-a 
lungul orizontului de prognoză şi propunerilor de modificare ale Codului fiscal. 

 
• Nivelul veniturilor din accize va cunoaşte o uşoară scădere de 0,2 puncte 

procentuale în condiţiile continuării procesului de armonizare cu legislaţia 
europeană şi intensificării eforturilor de îmbunătăţire a colectării de către 
administraţia fiscală. 
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Planşa nr.26 

 
 
   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Evoluţia principalelor venituri ale bugetului general consolidat în anii 2007-2008 
-procent in produsul intern brut-
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Planşa nr. 27 

Structura veniturilor bugetului general consolidat  in anul 2007
(procent in total  venituri)

Donatii (fonduri externe 
nerambursabile); 5,83

Venituri de capital si alte 
venituri; 3,44    impozit  pe profit; 7,95

  impozit pe venit si salarii; 
9,54

Impozite si taxe pe 
proprietate; 2,06

   T.V.A.; 24,67

   Accize; 9,67

Impozit pe comertul 
exterior si tranzactiile 

internationale; 1,11

Contributii asigurari 
sociale ; 25,77

Venituri nefiscale ; 9,96
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Planşa nr. 28 
 

Structura veniturilor bugetului general consolidat in anul 2008
-procent in total venituri-
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sociale ; 27,72
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salarii; 10,15
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2.3.4. Obiectivele politicii bugetare  
 
 Politica  bugetară pe anul 2008, formulată în contextul implementării unor politici care 
asigură stabilitatea macroeconomică,  are în vedere un deficit bugetar  sub 3% din produsul 
intern brut,  ţintă ce va fi respectată şi pe orizontul de referinţă 2009-2011,   pentru a contribui  
la: 
 

• limitarea cererii agregate excesive şi continuarea procesului de dezinflaţie; 
 
• potenţarea stabilităţii şi creşterii pe termen lung potrivit particularităţilor 

economiei româneşti. 
 

Formularea politicii bugetare pe anul 2008 s-a realizat în contextul:  
 

 continuării procesului de reformă care se realizează prin consolidarea orizontală a 
politicilor economice, îmbunătăţirea programării bugetare pe termen mediu şi creşterea  
transparenţei acestui proces, urmărindu-se perfecţionarea formulării bugetului, prin 
trecerea acestuia de la bugetul axat pe costuri, la implementarea bugetului bazat pe 
obiective, rezultate, performanţă; 

   
 reformării filozofiei bugetare în sensul susţinerii sectoarelor economice cu valoare 

adăugată mare, precum şi a celor  bazate pe cunoaştere. Intervenţia statului, conformă 
regulilor comunitare, va evita susţinerea unor sectoare economice neviabile sau măsuri 
sociale protecţioniste care pun în pericol asigurarea durabilităţii dezvoltării şi se dovedesc 
vulnerabile în faţa competiţiei şi provocărilor globalizării. Dezvoltarea avantajelor 
competitive va ţine cont de tendinţele europene şi, ca urmare, vor fi încurajate şi 
stimulate sectoarele capabile să valorifice avantajele şi oportunităţile oferite de Piaţa 
Internă;  

 
 finanţării politicilor publice prioritare, ca o abordare corectă a României în faţa 

provocărilor integrării europene şi globalizării, în condiţiile asigurării coerenţei şi 
complementarităţii cu instrumentele strategico-programatice deja existente (Planul 
Naţional de Dezvoltare 2007-2013, Programul Naţional de Reforme 2007-2010, 
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013). 

 
 
Principalele obiective ale politicii bugetare pe anul 2008  pot fi sintetizate astfel: 
 
•  Direcţionarea resurselor bugetare  către acele politici sectoriale considerate prioritare cum ar 

fi: învăţământ, sănătate, susţinerea asigurărilor sociale, transporturi, mediu, dezvoltarea 
regională, dezvoltarea cercetării–inovării - obiectiv esenţial al Strategiei Lisabona, 
agricultură, apărare.  

 
Acest obiectiv trebuie plasat în contextul în care: 
 
• De la 1 ianuarie România 2007,  ca stat membru al Uniunii Europene aplică prevederile 
Cartei Social Europene, care prevede dreptul persoanelor vârsnice la protecţia socială. În anul 
2008, punctul de pensie va reprezenta 37,5% din salariul mediu brut. Suportul pentru realizarea 
acestui obiectiv este dat de: 
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 creşterea economică prevăzută pentru 2008 la 6,5%, estimată să ajungă la 5,8% în 
2011,  conform estimărilor Comisiei Naţionale de Prognoză;  

 îmbunătăţirea colectării veniturilor bugetare;  
 modificări legislative din domeniul fiscal şi al asigurărilor sociale. 

 
•  Noua abordare a elaborării bugetului Uniunii Europene prevede pentru anul 2008 
alocarea aproximativ a 44% din fondurile acestui buget pentru creştere economică şi 
ocuparea forţei de muncă, ceea ce denotă o schimbare majoră  care arată voinţa  uniunii de a-şi 
concentra fondurile asupra bunăstării economice generale. De remarcat este faptul că politica 
agricolă comună şi gestionarea resurselor naturale au trecut pe locul 2, în sensul că fondurile 
alocate  programelor de dezvoltare rurală continuă să crească, în timp ce plăţile directe  destinate 
agricultorilor sunt în scădere. 

 
• Dezvoltarea conceptului de planificare strategică, care va permite consolidarea conexiunii 
dintre planificarea politicilor publice şi elaborarea bugetului şi creşterea eficienţei şi coerenţei 
în cheltuirea fondurilor publice. 

 
             Începând cu anul 2007 în cadrul  procesului de elaborare a bugetului pe anul 2008 a fost 
introdusă etapa de planificare strategică, ca primă etapă a procesului de elaborare a proiectului  
anual de buget. În cadrul acestui proces, politicile publice care se finanţează prin buget trebuie să 
se regăsească în priorităţile Programului de Guvernare, Planului Naţional de Dezvoltare şi 
documentelor programatice elaborate  în calitatea României de stat membru al Uniunii Europene. 
Un avantaj major al etapei de planificare strategică este dat de faptul că încă de la începutul 
procesului bugetar  se realizează conexiunea între politicile publice prioritare, obiectivele acestora 
şi resursele bugetare pe termen mediu. 
 
              Rezultatul aşteptat al etapei de planificare strategică este dezvoltarea şi consolidarea  
abordării bugetare pe bază de programe. Astfel, pentru anul 2008 bugetul  de stat include un 
număr de 236 programe, faţă de 194 programe în anul 2007, ceea ce reprezintă aproximativ 
76,2% din totalul cheltuielilor bugetului de stat. Din cei 50 de ordonatori principali de 
credite un număr de 25 au prezentat buget 100% pe programe. 
 
• Asigurarea cu prioritate a sumelor destinate cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri 

europene şi a contribuţiei României la bugetul comunitar, în condiţiile unui deficit situat sub 
3% în produsul intern brut. Instrumentele structurale  europene au rolul de a stimula creşterea 
economică a statelor membre, de a reduce disparităţile dintre regiuni şi care necesită, în 
conformitate cu principiul adiţionalităţii, şi  participarea resurselor publice ale statelor 
membre, fiind necesară în anumite domenii şi contribuţia financiară privată. 

 
• Creşterea disciplinei economice – financiare în cadrul ministerelor şi agenţiilor 

guvernamentale, precum şi în unităţile din subordinea acestora, urmărindu-se alocarea 
eficientă, atent adresată a fondurilor bugetare, întărirea mecanismelor de control a 
cheltuielilor publice,  creşterea responsabilităţii şi a performanţelor manageriale, eliminarea 
disfuncţionalităţilor înregistrate, identificarea şi monitorizarea riscurilor.  

 
 
2.3.4.1. Structura cheltuielilor bugetare 
 
 În conformitate cu obiectivul privind proiecţia deficitului bugetar la 2,7% din produsul 
intern brut şi având în vedere coordonatele politicilor sectoriale şi veniturile estimate pentru anul 
2008, cheltuielile bugetului general consolidat au fost proiectate la 184.895,2 milioane lei (42,0% 
din produsul intern brut). 
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Evoluţia şi principalele caracteristici structurale ale cheltuielilor bugetului general 

consolidat sunt prezentate în Tabelul nr.11 şi în Planşele nr.29, 30 şi 31. 
 
 

Evoluţia şi principalele caracteristici structurale ale cheltuielilor bugetului general consolidat 
în perioada 2007-2008 

 
 

Tabelul nr.11  
 

  Milioane lei % din PIB % din total cheltuieli 
  Program  Propuneri Program Propuneri Program  Propuneri  
  2007 2008 2007 2008 2007 2008 
             
CHELTUIELI TOTAL  154.551,3 184.895,2 39,6 42,0 100,00 100,00
din care :            
Cheltuieli de personal 26.855,2 28.218,2 6,9 6,4 17,38 15,26
Bunuri şi servicii 30.055,7 35.159,0 7,7 8,0 19,45 19,02
Dobânzi 3.269,1 3.797,6 0,8 0,9 2,12 2,05
Subvenţii 6.739,6 6.529,5 1,7 1,5 4,36 3,53
Transferuri: 65.631,6 81.490,5 16,8 18,5 42,5              44,1 
- Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 7.560,1 7.865,8 1,9 1,8 4,89 4,25
- Alte transferuri 17.638,3 22.120,6 4,5 5,0 11,41 11,96
- Asistenţa socială 38.278,2 49.899,0 9,8 11,3 24,77 26,99
- Alte cheltuieli  2.155,0 1.605,1 0,6 0,4 1,39 0,87
Fonduri de rezervă 356,2 1.045,6 0,1 0,2 0,23 0,57
Cheltuieli de capital 21.349,2 28.382,5 5,5 6,5 13,81 15,35
Împrumuturi 294,7 272,3 0,1 0,1 0,19 0,15

Notă: În acest tabel, pentru comparabilitate, atât în anul 2007, cât şi în anul 2008 în bugetul general consolidat este inclus şi 
bugetul centralizat al bugetelor locale elaborat potrivit prevederilor Legii privind finanţele publice locale nr.273/2006, care 
cuprinde pe lângă bugetul local şi  bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii  din bugetul local, bugetul 
instituţiilor publice finanţate integral  din venituri proprii, bugetul împrumuturilor  externe şi interne, bugetul fondurilor externe  
nerambursabile, veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local. 

 
Principalele caracteristici ale cheltuielilor bugetului general consolidat estimate pentru 

anul 2008 sunt următoarele:  
 

 Scăderea ponderii cheltuielilor de personal în produsul intern brut la 6,4% de la 
6,9% în 2007, element esenţial în procesul de dezinflaţie. 

 
 Menţinerea dobânzilor la aproximativ acelaşi nivel cu cel din anul 2007 (0,9%  în 

produsul intern brut faţă de 0,8% în anul 2007), 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. 

 
 Subvenţiile deţin 1,5% din P.I.B., remarcându-se tendinţa de scădere a ponderii 

acestora, ceea ce relevă retragerea treptată a statului din economie, întărirea 
mecanismelor de piaţă.  
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 Transferurile,  continuă să deţină ponderea cea mai mare în produsul intern brut 
(18,5% din P.I.B.), cu 1,7 puncte procentuale în  creştere faţă de anul 2007. 

 
 Creşterea semnificativă  a cheltuielilor de capital de la 5,5% din produsul intern 

brut în anul 2007 la 6,5% din P.I.B. în 2008 şi respectiv 15,35% în totalul 
cheltuielilor bugetului general consolidat, în creştere cu 1,5 puncte procentuale 
faţă de anul 2007, ceea ce reflectă o îmbunătăţire considerabilă a politicii de 
cheltuieli prin direcţionarea fondurilor publice pentru susţinerea creşterii economice. 
Cheltuielile de capital în anul 2008 reprezintă cea mai substanţială creştere a 
ponderii cheltuielilor de capital din ultimii ani, având în vedere că, aşa cum am 
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; 
• protecţia mediului prin dezvoltarea infrastructurii în acest sector, investiţiile fiind 

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

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

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

• programele de reabilitări şi consolidări de şcoli şi spital.



 

 58

 
    
 

Planşa nr. 29 
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Planşa nr.30 

 

Structura cheltuielilor bugetului general consolidat in anul 2007
( procent in total cheltuieli) 
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Planşa nr.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Structura  cheltuielilor  bugetului general consolidat  in anul 2008
( procent in total cheltuieli)
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2.3.5. Deficitul bugetar 

           

Proiecţia deficitului  bugetar, proiectat pe anul 2008  sub 3% din produsul intern brut, 
situat constant în ultimii ani sub această valoare de referinţă reflectă o tendinţă 
descrescătoare ce relevă desfăşurarea unui proces de consolidare fiscală, o mai bună colectare a 
veniturilor bugetare, un management mai performant al cheltuielilor publice, o creştere a interesului 
stabilirii priorităţilor reale de cheltuieli (Planşa nr.32). 

Stabilirea deficitului bugetar  a ţinut seama de o serie de constrângeri care decurg din 
calitatea  României de stat membru al Uniunii Europene: 

 

• controlul cheltuielilor publice pentru corelarea cu strategia de ţintire a inflaţiei; 

• asigurarea contribuţiei României la bugetul comunitar, (0,96% din produsul intern 
brut); 

• asigurarea cofinanţării fondurilor preaderare şi postaderare  primite de la Uniunea 
Europeană; 

• îndeplinirea  criteriilor cerute de aplicarea strategiei Lisabona; 

• contracararea  consecinţelor ce decurg din liberalizarea contului de capital.                                      
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Planşa nr.32 
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2.3.6. Principalele politici sectoriale promovate prin proiectul de buget pe anul 2008 
 
2.3.6.1. Politici sectoriale finanţate din bugetul de stat 

 
Politicile sectoriale care vor fi finanţate prin proiectul de buget pe anul 2008 sunt un 

răspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale pentru a crea oportunităţile pe care 
România le aşteaptă. Formularea politicilor publice integrate în programe coerente şi viabile, 
corelate cu direcţiile de acţiune ale ministerelor incluse în Planul Strategic Instituţional are în 
vedere armonizarea acestora într-o strategie coerentă adecvată pentru ţara noastră, dar care 
să fie conformă cu Strategia Lisabona şi să aibă ca efect consolidarea şi stabilitatea 
macroeconomică. Tabloul sintetic al politicilor prioritare cărora li se vor aloca importante fonduri 
bugetare  ilustrează următoarele aspecte: 

 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, asigurarea accesului egal al cetăţenilor la asistenţa medicală de bază, creşterea 
eficienţei utilizării fondurilor;  

 politici de acompaniament social - asistenţă socială, pensii, asigurări de sănătate, 
asigurări pentru şomaj,  care se vor axa pe:  

• consolidarea financiară, administrativă şi funcţională a sistemului  public de 
pensii; fondurile aferente sistemului public de pensii s-au stabilit având în vedere 
o valoare a punctului de pensie care reprezintă 37,5% din salariul mediu brut 
prognozat pentru anul 2008 şi 45% pentru perioada 2009-2011; 

• introducerea în sistemul de pensii a noi componente obligatorii şi facultative, 
administrate privat; 

• prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; 

• îmbunătăţirea managementului sistemului de asigurări de sănătate; 

• scăderea ratei şomajului şi implicit a numărului de beneficiari de 
indemnizaţie de şomaj, stimularea creării de noi locuri de muncă, precum şi 
a angajatorilor care încadrează absolvenţi şomeri; 

• gestionarea fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, 
realizarea strategiei pe termen scurt şi mediu pentru formarea profesională 
continuă, având în vedere îndeplinirea Strategiei Lisabona. 

 Alte politici sectoriale – apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cultură, religie, 
locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, comunicaţii ş.a. 
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Evoluţia principalelor acţiuni finanţate prin proiectul de buget pe anul 2008 sunt prezentate 
în tabelul nr.12 şi planşa nr. 33. 

 

Tabelul nr.12                                                                                                      – milioane lei - 
 

% din PIB 
 

ACŢIUNI 
 

2007 
 

2008 

2007 2008 

% 
2008/2007 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 11.860,9 13.288,9 3,0 3,0 112,0 

Cercetare fundamentală, cercetare 
dezvoltare şi cercetare dezvoltare în 
domeniul economic 

 
2.106,9 

 
2.983,2 

 
0,5 

 
0,7 

 
141,6 

Alte servicii publice generale 1.801,7 2.983,1 0,5 0,7 165,6 

Tranzacţii privind datoria publică şi 
împrumuturile 

 
2.917,8 

 
3.631,0 

 
0,7 

 
0,8 

 
124,4 

Apărare 5.296,6 5.932,5 1,4 1,3 112,0 

Ordine publică şi siguranţă naţională 10.907,9 10.995,4 2,8 2,5 100,8 

Învăţământ 21.245,2 26.406,5 5,5 6,0 124,3 

Sănătate 15.666,7 19.973,0 4,0 4,5 127,5 

Cultură, recreere şi religie 4.102,5 4.370,8 1,1 1,0 106,5 

Asigurări şi asistenţă socială 40.230,3 52.414,7 10,3 11,9 130,3 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 6.612,5 6.589,0 1,7 1,5 99,6 

Protecţia mediului 1.720,0 1.959,3 0,4 0,4 113,9 

Acţiuni generale, economice, 
comerciale şi de muncă 

 
2.397,3 

 
2.713,8 

 
0,6 

 
0,6 

 
113,2 

Combustibil şi energie 3.042,7 3.178,7 0,8 0,7 104,5 

Industria extractivă, prelucrătoare şi 
construcţii 

 
560,1 

 
450,2 

 
0,1 

 
0,1 

 
80,4 

Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 
vânătoare 

 
10.488,3 

 
11.888,5 

 
2,7 

 
2,7 

 
113,4 

Transporturi 15.366,2 17.455,4 3,9 4,0 113,6 

Comunicaţii 65,1 65,0 0,0 0,0 99,8 

Alte acţiuni economice 956,7 597,6 0,2 0,1 62,5 
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Planşa nr. 33  



 (1) Politica în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale, în anul 2008, are ca obiectiv 
major reducerea contribuţiilor sociale şi promovarea unor măsuri complementare de lărgire a bazei 
de impozitare prin eliminarea diverselor exceptări de la plata taxelor. Aceste măsuri însoţite de o 
continuare a procesului de reformă a administraţiei fiscale şi de îmbunătăţire a colectării vor 
conduce la obţinerea unor resurse financiare suficiente pentru finanţarea majorării pensiilor şi 
acomodarea costurilor legate de implementarea pilonului pensiilor administrate privat. 

 
Principalele măsuri care vor fi puse în practică de guvern sunt: 
 

 Creşterea pensiei medii de la 377,6 lei în anul 2007 la 551 lei în anul 2008 (o creştere 
medie în termeni reali cu 88,06% faţă de nivelul pensiei medii înregistrat în anul 2004); 

 Creşterea valorii punctului de pensie de la 416 lei la 1 septembrie 2007 la 581,3 lei 
începând cu 1 ianuarie 2008 (o creştere de 46,7% faţă de aceeaşi dată a anului 
precedent); 

 Reducerea contribuţiilor de asigurări sociale cu 4,2 puncte procentuale cumulat (angajat 
şi angajator);  

 Egalizarea bazei de impozitare la sistemul de pensii cu cea de la sănătate, respectiv plata 
contribuţiilor angajaţilor pentru toate tipurile de venituri salariale; 

 Anularea plafonului de 5 salarii medii brute ca bază de colectare a contribuţiilor; 
 Armonizarea bazei de impozitare la fondul de şomaj prin includerea tuturor câştigurilor 

în baza de impozitare; 
 Creşterea nivelului minim al bazei de impozitare la care sunt aplicate cotele de 

contribuţii pentru asiguraţii pe bază de contract de la salariul minim la salariul mediu. 
 

Priorităţi ale Guvernului în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale : 
 îmbunătăţirea standardului de viaţă pentru persoane vârstnice: 

- reaşezarea pe baze echitabile a sistemului de asigurări sociale de stat, în 
principal prin reformarea sistemului public de pensii; 

 scăderea reală a ratei şomajului şi creşterea gradului de ocupare: 
-  creşterea cuantumului indemnizaţiei; 
- promovarea unor programe speciale pentru diminuarea şomajului de lungă 

durată, atât în rândul tinerilor, cât şi al persoanelor care au depăşit vârsta de 45 
de ani şi a persoanelor cu dificultăţi de integrare; 

 acordarea venitului minim garantat în funcţie de necesităţile reale ale celor mai sărace 
segmente sociale; 

 îmbunătăţirea echilibrului socioeconomic al familiei: 
- redimensionarea măsurilor de protecţie socială pasivă; 
- dinamizarea măsurilor active de solidaritate familială; 
- redimensionarea cadrului legal privind protecţia maternităţii; 
- creşterea natalităţii şi reducerea abandonului la copii; 
- reducerea fenomenului violenţei în familie; 
- creşterea gradului de educaţie şi securitate familială; 

 reformarea sistemului de protecţie a copilului. 
 
Fondurile alocate pentru asigurări şi asistenţă socială deţin ponderea cea mai 

importantă în PIB, respectiv 11,9%, cu o creştere în sume absolute de 12.184,4 milioane lei 
respectiv 30,3 % faţă de anul 2007. 

 
(2) În domeniul educaţiei şi cercetării pentru anul 2008, politicile publice promovate 

prin buget şi obiectivele acestora sunt următoarele: 
 Asigurarea accesului egal la educaţie pe tot parcursul vieţii: 
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- asigurarea accesului egal la educaţia de bază şi educaţia postobligatorie; 
- asigurarea accesului egal la educaţie universitară. 

 Asigurarea calităţii educaţiei în perspectiva pregătirii pentru o societate şi economie 
bazată pe cunoaştere: 

- creşterea calităţii învăţământului; 
 Asigurarea autonomiei şcolii prin descentralizarea sistemului de învăţământ 

preuniversitar: 
- creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului preuniversitar prin descentralizarea 

sistemului; 
 Calitate şi eficienţă în domeniul cercetare-dezvoltare-inovare: 

- dezvoltarea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare şi promovarea excelenţei; 
- dezvoltarea cooperării cercetare-industrie şi a cercetării de firmă; 

 Autonomia tinerilor: 
- creşterea autonomiei şi a implicării tinerilor în viaţa publică. 

 
Pentru anul 2008 sunt propuse pentru învăţământ cele mai mari alocări de fonduri, 

respectiv 6% din PIB, în creştere faţă de anul 2007 cu 24,3%. Aceste fonduri sunt destinate, în 
principal: 

• Îmbunătăţirii infrastructurii din învăţământul preuniversitar şi universitar, sumele 
alocate în acest sens crescând de 2,6 ori faţă de anul 2007; 

• Continuării lucrărilor la 180 de obiective de investiţii din învăţământul universitar şi 
începerii a 82 de obiective de investiţii noi; 

• Creşterii ratei de participare la învăţământul preuniversitar, numărul de elevi cuprinşi 
în examenele naţionale crescând cu 10% faţă de anul 2007 până la un nivel de 500.000 de 
elevi; De asemenea, numărul de absolvenţi de studii universitare vor ajunge la aprox. 
58.0000 în anul 2008; 

• Asigurării accesului egal la educaţie. În anul 2008, 950.000 de copii provenind din familii 
cu venituri reduse vor beneficia de sprijin pentru achiziţionarea de rechizite şcolare, mai 
mult cu 100.000 de copii decât în anul 2007; 

• Acordării ajutorului financiar pentru achiziţionarea de calculatoare acesta fiind extins 
în anul 2008 pentru încă 3.000 de noi elevi. 

 
De asemenea, pentru cercetare sunt alocate sume reprezentând 0,7% din PIB, în 

concordanţă cu tendinţa de creştere graduală a fondurilor alocate acestui domeniu până la 1% din 
PIB în anul 2010. 

 
(3) În domeniul sănătăţii, pentru anul 2008, politicile publice promovate prin buget şi 

obiectivele acestora sunt următoarele: 
 Îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical: 

- dezvoltarea îngrijirilor la domiciliu, a asistentei medicale primare şi a serviciilor de 
specialitate în ambulatoriu ; 

- asigurarea egalităţii de şanse a cetăţenilor, instituirea competiţiei între furnizori, 
acreditarea spitalelor în raport cu performanţele profesionale, calitatea serviciilor 
furnizate şi eficienţă în utilizarea resurselor; 

 Creşterea accesibilităţii populaţiei la actul medical: 
- 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; 
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 Transparenţă decizională: 
- eficientizarea activităţii prin găsirea instrumentelor necesare pentru controlul 

costurilor; 
- descentralizarea competenţei profesionale; 
- transparenţa 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. 
 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii: 

- demararea lucrărilor pentru 4 spitale regionale de urgenţă şi 16 spitale judeţene (din 
cele 8 şi, respectiv, 20 planificate); 

-  instalarea, repararea şi modernizarea aparaturii medicale de înaltă performanţă; 
-  dotarea spitalelor cu aparatură de înaltă performanţă şi cu ambulanţe; 
-  îndeplinirea criteriilor impuse de UE privind serviciile de sănătate mintală. 

 Asigurarea resurselor umane profesionalizate: 
- introducerea răspunderii civile a cadrelor medicale pentru calitatea actului medical; 
- echilibrarea raportului între numărul de specialişti şi necesităţile reale de încadrare ale 

structurilor sanitare; 
- asigurarea demnităţii corpului medical printr-o salarizare corespunzătoare. 

 Realizarea compatibilităţii cu sistemele de sănătate din statele membre: 
- implicarea comunităţilor locale în finanţarea unităţilor sanitare; 
- dezvoltarea ocrotirii persoanelor vârstnice şi a celor cu dependenţă socială; 
- creşterea gradului de protecţie a sănătăţii publice şi a mediului; 
- introducerea standardelor de performanţă în acordarea de servicii medicale 

populaţiei. 
 Creşterea aportului serviciilor de sănătate publică la îmbunătăţirea stării generale de 

sănătate a populaţiei: 
- dezvoltarea asistenţei medicale primare şi a activităţilor profilactice şi de educaţie 

sanitară (supravegherea epidemiologică şi a bolilor transmisibile); 
- creşterea calităţii serviciilor preventive de sănătate; 
- organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor pentru asigurarea sănătăţii 

populaţiei. 
 

Pentru sănătate sunt alocate, de asemenea, cele mai mari fonduri din domeniu, respectiv 
4,5% din PIB, în creştere cu 27,5 % faţă de anul 2007. 

 

(4) Politicile în domeniul transporturilor, în anul 2008 vizează următoarele: 
 În sectorul feroviar: 

- reabilitarea infrastructurii feroviare cu impact direct asupra eliminării punctelor 
periculoase şi a restricţiilor de viteză de pe infrastructura feroviară publică, creşterea 
vitezei tehnice şi comerciale şi aducerii siguranţei circulaţiei la nivel optim de 
exploatare; 

- modernizarea staţiilor de cale ferată; 
- modernizarea mijloacelor de transport prin achiziţia de vagoane noi de călători; 
- continuarea Programului de reabilitare şi modernizare a metroului; 

 În sectorul rutier: 
- interconectarea şi interoperabilitatea reţelei de drumuri din România cu reţeaua de 

drumuri europeană; 
- îmbunătăţirea indicilor calitativi ai reţelei de drumuri publice (densitate, lungime, 

îmbrăcăminţi moderne şi rezistente) pentru asigurarea unui transport modern şi cu 
respectarea normelor europene de protecţie a mediului; 
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 În sectorul naval: 
- Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport naval, cu precădere pe 

Coridorul VII European; 
 În sectorul aerian: 

- derularea şi continuarea lucrărilor de modernizare şi reparaţii capitale la 
infrastructura aeroportuară a aeroporturilor internaţionale; 

 
Fondurile propuse pentru anul 2008 în domeniul transporturilor se ridică la 4 % din PIB, 

fiind un sector cu potenţial important de absorbţie, pe lângă resursele publice naţionale, a fondurilor 
nerambursabile. 

Fondurile alocate vor fi utilizate pentru finanţarea a 71 de obiective de investiţii în 
infrastructura de transport, din care: 

- Continuarea lucrărilor la autostrada Braşov—Cluj-Borş; 
- Continuarea lucrărilor la autostrada Bucureşti- Braşov; 
- Construirea şi reabilitarea secţiunilor IV şi V a autostrăzii Bucureşti-Cernavodă; 

Continuarea lucrărilor la autostrada Cernavodă-Constanţa; 
- Începerea reabilitării şi modernizării liniei de cale ferată Craiova-Calafat 

componentă a coridorului IV pan-european; 
-     Continuarea lucrărilor la Magistrala IV şi V de metrou, modernizarea instalaţiilor pe 

Magistrala I, II şi III. 
 
(5) În domeniul dezvoltării serviciilor publice şi construcţiei de locuinţe, pentru anul 

2008 politicile publice promovate prin buget şi obiectivele acestora sunt următoarele: 
 Construcţia de locuinţe sociale, pentru chiriaşii evacuaţi şi pentru tineri, destinate 

închirierii prin ANL: 
- Construcţii locuinţe sociale - continuarea lucrărilor pentru 1545 de apartamente şi 

începerea execuţiei pentru 772 apartamente noi; 
 Consolidarea clădirilor de locuit multietajate încadrate în clasa I de risc seismic: 

- Reducerea riscului seismic al fondului construit prin: 
a. crearea unui cadru legislativ aliniat la prevederile celor mai importante 

documente internaţionale în domeniul evaluării seismice şi a consolidării; 
b. Promovarea unor proiecte pilot pentru consolidarea clădirilor existente, 

vulnerabile seismic, folosind metode de intervenţie moderne de consolidare şi 
reabilitare seismică. 

 Politica regională: 
- diminuarea disparităţilor de dezvoltare dintre regiuni din punct de vedere al dotărilor 

infrastructurale şi al mediului de afaceri; 
 Politica europeană de vecinătate şi parteneriat: 

- întărirea cooperării transfrontaliere prin iniţiative comune regionale şi locale, şi 
asigurarea asistenţei comunitare pentru dezvoltarea unei arii prospere şi de bună 
vecinătate între ţările UE şi ţările partenere; 

 Politica de prevenire a  efectelor catastrofelor naturale prin instrumente specifice 
amenajării teritoriului şi urbanismului: 

- elaborarea hărţilor de hazard şi risc şi includerea acestora în documentaţiile de 
urbanism şi amenajarea teritoriului. 

 
 (6) În domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale pentru anul 2008 politicile publice 

promovate prin buget şi obiectivele acestora sunt următoarele: 
 Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme agricole familiale cu 

caracter comercial, formarea şi consolidarea clasei de mijloc în spaţiul  rural: 
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- promovarea unui Program naţional de investiţii în ferme zootehnice şi vegetale prin 
Legea investiţiilor în agricultură, şi de consolidare a celor existente prin programul 
Fermierul; 

În cadrul Programului Fermierul se va avea în vedere înfiinţarea şi modernizarea a: 
- 420 unităţi de procesare; 
- 2700 ferme vegetale; 
- 2900 ferme zootehnice. 

- asigurarea unei rente funciare viagere, egală cu echivalentul a 100 euro pe an pentru 
fiecare hectar de teren agricol vândut de un proprietar în vârstă de minim 62 de ani, 
precum şi echivalentul a 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren agricol 
deţinut de un proprietar în vârstă de minim 62 de ani care renunţă la folosinţa 
terenului în favoarea unei exploataţii înregistrate; 

- susţinerea calităţii laptelui; 
 Alocarea eficientă a resurselor bugetare pentru sprijinirea producătorilor agricoli: 

- subvenţionarea seminţelor selecţionate, a materialului săditor şi a materialului 
seminal genetic ameliorat; 

- acordarea de subvenţii pentru îmbunătăţirea calităţii materialului genetic folosit 
pentru juninci la prima fătare, scrofiţe,  viţei obţinuţi, oi-mioare şi berbeci; 

- menţinerea în continuare a sprijinului direct şi a primelor şi subvenţiilor pentru 
produsele agricole de bază introduse în circuitul comercial; 

- implementarea schemelor de sprijin direct pe suprafaţă şi sprijin direct naţional 
complementar; 

 Reabilitarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare:  
- creşterea randamentelor de exploatare în vederea susţinerii producătorilor agricoli şi 

creşterea producţiilor; 
 Dezvoltarea durabilă a silviculturii: 

- prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi a fenomenelor meteorologice periculoase 
prin amenajarea versanţilor cu lucrări de corectare a torenţilor; 

- accesibilizarea fondului forestier prin crearea şi reabilitarea reţelei de drumuri 
forestiere (punerea în siguranţă a 8 km de drumuri forestiere, refacerea a 550 km de 
drumuri forestiere calamitate, 380 km cu lucrări de corecţii torenţi); 

- gestionarea durabilă a pădurilor (înfiinţarea a 4600 ha de perdele forestiere); 
 Cercetare-dezvoltare în sectoarele prioritare ale agriculturii, silviculturii, industriei 

alimentare şi dezvoltării rurale, precum şi realizarea de investiţii în dotarea cu 
aparatură, echipamente şi instalaţii pentru unităţile de cercetare-dezvoltare. 

 
În anul 2008, fondurile alocate agriculturii se ridică la 2,7% din PIB cu o importantă 

componentă de finanţare din fondurile primite de la Uniunea Europeană în cadrul Politicii Agricole 
Comune. 

Pentru reabilitarea infrastructurii în agricultură vor fi finanţate 56 de obiective de investiţii 
(37 lucrări în continuare şi 19 obiective noi: lucrări de irigaţii, desecări, modernizări staţii de 
pompare, lucrări de împădurire). 

 
(7) În domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru anul 2008 politicile 

publice promovate prin buget şi obiectivele acestora sunt următoarele: 
 Politica globală de gestionare a protecţiei mediului: 

- întărirea capacităţii instituţionale conform angajamentelor asumate în procesul de  
negociere a cap. 22 – Mediu şi cap. 21- Politică regională şi coordonarea 
instrumentelor structurale; 

- fundamentarea ştiinţifică a politicii de mediu prin finanţarea de studii şi cercetări; 
- dotarea şi acreditarea laboratoarelor din cadrul agenţiilor de mediu; 

 Politica în domeniul conservării naturii şi a diversităţii biologice: 
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- conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună 
sălbatică şi asigurarea utilizării durabile a acestora; 

- dezvoltarea şi implementarea cadrului de management şi administrare a siturilor 
Natura 2000; 

- conştientizarea şi informarea publicului asupra valorilor naturale şi a importanţei 
ecologice a siturilor naturale protejate; 

- dezvoltarea durabilă a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării; 
 Politica în domeniul calităţii aerului şi schimbărilor climatice: 

- îmbunătăţirea calităţii aerului în zonele/ aglomerările  în care aceasta nu se 
conformează cu limitele pentru indicatorii de monitorizare; 

- asigurarea îndeplinirii obligaţiilor privind schimbările climatice asumate prin 
integrarea în Uniunea Europeană; 

- elaborarea şi implementarea obiectivelor şi activităţilor voluntare ale României 
privind adaptarea la impactul schimbărilor climatice, reducerea intensităţii 
carbonului în economia României şi utilizarea mecanismelor flexibile prevăzute de 
Protocolul de la Kyoto; 

 Politica în domeniul infrastructurii de mediu în zonele urbane şi rurale: 
- creşterea gradului de acces la serviciile publice de salubritate de calitate 

corespunzătoare şi la tarife acceptabile; 
- reducerea cantităţii de deşeuri depozitate; 
- creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate; 
- reducerea poluării cauzate de situri contaminate; 

 Politica în domeniul managementului resurselor de apă: 
- gospodărirea durabilă şi dezvoltarea resurselor de apă, satisfacerea cerinţelor de apă 

necesare activităţilor socio-economice; 
- protecţia împotriva inundaţiilor; 
- perfecţionarea cadrului legislativ, a metodologiilor, normelor şi reglementărilor din 

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

 Politica în domeniul meteorologiei: 
- modernizarea tehnologiei în domeniul meteorologiei; 
- îmbunătăţirea  prognozelor şi avertizărilor meteo. 

 
(8) În domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru anul 2008, principala 

politică promovată este „Creşterea capacităţii instituţionale a structurilor de ordine şi 
siguranţă publică” considerându-se prioritare următoarele obiective: 

- apărarea siguranţei cetăţeanului şi a ordinii publice; 
- menţinerea capacităţii operative a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă 

destinate activităţilor de prevenire a incendiilor şi de intervenţie în situaţii de urgenţă civilă; 
- supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale 
şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, 
respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor, asigurarea 
intereselor statului român pe Dunărea interioară şi canalul Sulina situate în afara zonei de 
frontieră; 

- asigurarea protecţiei şi siguranţei martorilor; 
- apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii publice şi private, 

prevenirea şi descoperirea infracţiunilor. 
 

(9) În domeniul justiţiei şi administraţiei publice pentru anul 2008 sunt formulate 
următoarele politici publice: 

 Garantarea independenţei efective a sistemului judiciar; 
 Asigurarea calităţii actului de justiţiei la standarde europene; 
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 Desfăşurarea de către Ministerul Public a activităţii specifice în concordanţă cu actele 
normative în vigoare şi cu respectarea prevederilor din declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului şi din celelalte pacte şi tratate la care România este parte; 

 Consolidarea sistemului penitenciar românesc potrivit standardelor europene; 
 Sporirea eficienţei şi responsabilizării sistemului judiciar; 
 Creşterea capacităţii instituţionale a structurilor de administraţie publică; 

 
(10) Politica în domeniul apărării, vizează îndeplinirea de către România a angajamentelor 

naţionale şi internaţionale ca stat membru NATO şi ca membru al comunităţii euroatlantice. 

Obiectivele politicii de apărare a României sunt: 
- Dotarea şi echiparea forţelor militare; 
- Participarea la teatre de operaţii; 
- Îndeplinirea standardelor de pregătire; 
- Perfecţionarea structurală şi funcţională a sistemului de conducere operaţională a 

Armatei; 
- Asigurarea suportului de comunicaţii şi informatică necesar executării conducerii 

operaţionale a Armatei; 
- Reorganizarea învăţământului militar; 
- Compatibilizarea structurilor şi a echipamentelor proprii cu cele ale statelor membre 

NATO şi cooperarea cu acestea prin schimb de informaţii şi operaţii comune. 
 

În domeniile apărare, ordine publică şi siguranţă naţională fondurile propuse pentru anul 
2008 se ridică la 3,8% din PIB. 

 
(11) În domeniul economic pentru anul 2008 politicile publice promovate prin buget şi 

obiectivele acestora sunt următoarele: 
 Politica industrială: 

- creşterea competitivităţii şi performanţelor industriei româneşti în context european 
şi mondial; 

- promovarea unui management durabil al resurselor şi protecţia mediului; 
 Politica energetică: 

- obţinerea unei competitivităţi reale în domeniul energetic; 
- eliminarea distorsiunilor care afectează concurenţa pe piaţă; 

 Politica în domeniul  resurselor (şi energiei): 
- valorificarea superioară a resurselor cu accent pe interconexiune globală, resurse 

interne şi gestionarea eficientă a energiei; 
 Stimularea şi creşterea competitivităţii economice prin dezvoltarea antreprenoriatului 
şi a mediului de afaceri: 

- implementarea politicii în domeniul cooperaţiei; 
- crearea premiselor pentru dezvoltarea bazei antreprenoriale durabile; 
- creşterea competitivităţii IMM-rilor şi racordarea politicilor la obiectivele Lisabona; 
- implementarea politicii în domeniul comerţului interior; 
- dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi a serviciilor suport pentru acestea. 

 Promovarea potenţialului turistic românesc: 
- intensificarea activităţilor de publicitate şi promovare a vânzărilor la nivel naţional şi 

regional; 
 Protecţia consumatorilor: 

- asigurarea cerinţelor de securitate a produselor şi serviciilor, a protecţiei drepturilor 
şi a intereselor consumatorilor; 
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(12) În domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor pentru anul 2008 se 
finanţează următoarele politici publice: 

 Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii în vederea reducerii decalajului digital 
dintre zona urbană şi cea rurală; 

 Utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice în cazul apariţiilor unor situaţii 
deosebite/urgente; 

 Creşterea gradului de utilizare al tehnologiei informaţiei în mediul public şi privat, 
respectiv cel de afaceri; 

 
 
Principalele programe/proiecte finanţate prin bugetele ordonatorilor principali de 

credite, grupate pe cinci domenii majore,  
1) Politici convergente cu cele promovate de Uniunea Europeană; 
2) Politici de capital uman; 
3) Politici de acompaniament social; 
4) Politici economice 
5) Alte politici 

cărora li se vor aloca importante fonduri bugetare, sunt prezentate în planşele nr.34, 35, 36, 37 şi 38.  
 
 
 
 
 



Planşa nr.34  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAME/ 
PROIECTE 

 în cadrul 
politicilor 

convergente cu cele 
promovate de 

Uniunea Europeană 
 

 Programul de reabilitare a infrastructurii de 
transport feroviar; 
 Programul de modernizare a staţiilor de cale 
ferată; 
 Programul de modernizare a metroului; 
 Programul de modernizare a drumurilor naţionale;
 Programul de construcţii autostrăzi; 
 Programul de reabilitare, modernizare şi 
dezvoltare a infrastructurii de transport pe apă; 
 Programul de modernizare a mijloacelor de 
transport. 

 
 
 

 
 Managementul resurselor de apă – 708,7 mil. lei; 
 Protecţia mediului, conservarea naturii şi diversităţii 
biologice, a calităţii aerului şi schimbărilor climatice, 
gestionarea deşeurilor – 463,8 mil. lei; 
 Managementul activităţii de meteorologie – 55,0 mil. Lei. 

 
 Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului 
zootehnic şi piscicol – 4.446,4 mil. lei; 

 Programul “Fermierul” – 490,0 mil. lei; 
 Investiţii pentru îmbunătăţiri funciare  – 212,2 mil. lei; 
 Dezvoltarea durabilă a silviculturii – 208,1 mil. lei. 

 

TRANSPORTURI 
 

 

CERCETARE, 
DEZVOLTARE 

INOVARE 

 

PROTECŢIA MEDIULUI 
ŞI GOSPODĂRIREA 

APELOR 

 

AGRICULTURĂ ŞI 
DEZVOLTARE 

RURALĂ 

 
 
 

 Dezvoltarea capacităţii de cercetare-dezvoltare şi de 
diseminare a rezultatelor cercetării – 1.187,9 mil. lei; 

 
 Creşterea competitivităţii economice prin cercetare şi 
inovare – 1.054,7 mil. lei; 
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Planşa nr. 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDUCAŢIE 

 
SĂNĂTATE  

 
 Educaţia universitară şi postuniversitară – 2.275,5 mil. lei 
 Bani de liceu – 238,8 mil. lei 
 Program pentru calitate şi evaluarea calităţii în educaţie, facilitarea accesului la educaţie şi 

activităţi extraşcolare – 113,1 mil. lei 
 Acordarea de rechizite şcolare – 27,5 mil. lei 
 Acordarea de ajutor financiar elevilor şi studenţilor proveniţi din familii cu venituri reduse 

în vederea achiziţionării de calculatoare – 27,0 mil. lei 

 
 Prevenirea şi controlul bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei – 

1.207,1 mil. lei buget de stat şi 1.400,8 mil. lei venituri proprii: 
- finalizarea Programului naţional de evaluare a stării de sănătate a populaţiei în asistenţă 

medicală primară, început în anul 2007 şi derulat în comun cu Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate, care are ca principale obiective: evaluarea şi îmbunătăţirea stării de sănătate, 
cunoaşterea factorilor de risc ş efectuarea de screening clinico-biologic pentru depistarea 
afecţiunilor: 

- îmbunătăţirea infrastructurii sistemului sanitar, prin lansarea construcţiilor de spitale 
regionale şi judeţene de urgenţă. 

 
 Program suport Administraţie sanitară, care include şi sumele aferente Societăţii Naţionale 

de Cruce Roşie – 1.578,3 mil. lei buget de stat şi 454,7 mil. lei din venituri proprii. PROGRAME/ 
PROIECTE 

în cadrul 
politicilor de 
capital uman 
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Planşa nr. 36 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Finanţarea sistemului naţional de asistenţă socială – 11.512,8 mil. lei, program ce are în 

vedere: 
o finanţarea sistemului de protecţie a familiei şi copilului; 
o îmbunătăţirea echilibrului socioeconomic al familiei; 
o finanţarea pensiilor pentru pensionarii proveniţi din rândul agricultorilor; 
o protecţia persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap; 
o acordarea drepturilor pentru beneficiarii diverselor categorii de drepturi 

reparatorii acordate prin legi speciale: veterani şi văduve de război, eroi şi 
urmaşi ai eroilor revoluţiei din decembrie 1989 etc. 

 Administrarea şi gestionarea fondurilor alocate în domeniul asistenţei sociale, muncii şi 
protecţiei sociale – 235,5 mil. lei. 

 
PENSII 

 Introducerea Pilonului II de pensii obligatorii administrate privat; 
 Eliminarea discrepanţelor apărute în cuantumul pensiilor stabilite conform legislaţiei 

anterioare datei de 1 aprilie 2001; 
 Asigurarea unor corelaţii în legislaţia privind sistemul public de pensii în scopul aplicării 

principiilor comunitare de bază; 
 Preluarea în baza de date a sistemului public a înscrisurilor din carnetele de muncă; 
 Atragerea în sistemul public de pensii a persoanelor care lucrează în agricultură sau ca 

liber întreprinzători; 
 Modificarea şi aplicarea Legii privind pensiile ocupaţionale şi elaborarea legislaţiei pentru 

introducerea unor alte posibilităţi de pensii facultative administrate privat. 

ASIGURĂRI ŞI 
ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 

 
 
 

 

 
 
 

 
PROGRAME/ 
PROIECTE 

în cadrul 
politicilor  de 

acompaniament social 
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Planşa nr.37  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programul de creştere a 
competitivităţii produselor 

industriale – 40 mil. lei 

 
Proiectul de închidere a minelor şi 
atenuarea impactului social - 10,7 

mil. lei 

 
PROGRAME/ 
PROIECTE 
în domeniul 

economic 
 

Susţinerea sectorului energetic prin 
valorificarea rezervelor de combustibili 

minerali solizi – 315,9 mil. lei 

Programul pentru susţinerea înfiinţării şi 
dezvoltării IMM-urilor – 25,4 mil. lei 

Programul de dezvoltare a activităţilor de 
comercializare a produselor şi serviciilor de 

piaţă – 30,0 mil. lei 

 
Programul de marketing şi promovare 

turistică – 25,3 mil. lei 

 
Programul pentru sprijinirea dezvoltării 

IMM-urilor prin fonduri în limita sumelor 
plătite pentru profitul reinvestit – 20,0 mil. 

lei 

 
 
 

 

 
 Construcţii săli de sport - 158,8 mil. lei 
 Construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii - 146,2 mil. lei; 

 Programe regionale specifice - 79,4 mil. lei; 
 Bazine de înot - 65,0 mil. lei;  
 Sistem integrat de reabilitare a reţelelor de alimentare 
cu apă şi canalizare, inclusiv staţii de epurare şi tratare 
a apei potabile în localităţi cu o populaţie de până la 
50.000 locuitori - 34,3 mil. lei; 

 Programul construcţii locuinţe sociale pentru chiriaşii 
evacuaţi din casele naţionalizate - 20,0 milioane lei; 

 Construcţia de locuinţe sociale – 18,0 mil. lei. 
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Planşa nr. 38 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUSTIŢIE ŞI 

ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ 

 
ORDINE PUBLICĂ 
ŞI SIGURANŢĂ 

NAŢIONALĂ 

PROGRAME/ 
PROIECTE 

în cadrul altor 
politici sectoriale 

 
 
 

 

 
APĂRARE 

 

Programe aferente politici de 
apărare în domeniile: 

 Forţe terestre; 
 Forţe Aeriene; 
 Forţe Navale 
 Conducere Strategică; 
 Informaţii pentru Apărare; 
 Reprezentare Internaţională. 

 

 Asigurarea transparenţei, calităţii şi eficienţei actului de justiţiei; 
 Sporirea eficienţei şi responsabilizării sistemului judiciar; 
 Întărirea capacităţii instituţionale la nivelul standardelor UE; 
 Consolidarea sistemului judiciar; 
 Reabilitarea infrastructurii instanţelor; 
 Continuarea procesului de informatizare a instanţelor de judecată; 
 Consolidarea sistemului penitenciar românesc; 
 Program anticorupţie 

 

 

 Siguranţa cetăţeanului, a instituţiilor statului, apărarea avutului privat şi 
public; 

 Prevenirea şi intervenţia la incendii, protecţia populaţiei, a bunurilor 
materiale şi a valorilor culturale în situaţii de protecţie civilă; 

 Securitatea şi supravegherea frontierei de stat; 
 Paza unor obiective şi bunuri, menţinerea şi restabilirea ordinii publice; 
 Administrarea, supravegherea şi protecţia specială a fondului arhivistic 
naţional; 

 Implementarea Sistemului Integrat de Securitate a Frontierei de Stat; 
 Afaceri europene, cooperare internaţională şi relaţii externe; 
 Administraţie centrală şi resurse pentru mobilizare; 
 Administraţie publică şi prefecturi; 
 Proiect de dezvoltare rurală. 
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2.3.6.2. 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. 

Veniturile totale ale bugetelor locale pe anul 2008 se estimează la circa 36.198,1 
milioane lei, respectiv 8,2% din produsul intern brut.  

Veniturile proprii ale bugetelor locale (formate din impozite, taxe, alte venituri şi 
cote defalcate din impozitul pe venit) estimate la circa 20.485,9 milioane lei, reprezintă 56,6% din 
totalul veniturilor acestor bugete, în creştere cu 16,5% faţă de cele din anul 2007. 

Din totalul veniturilor proprii, cotele defalcate din impozitul pe venit reprezintă 
13.366,4 milioane lei, respectiv 36,9% din total, comparativ cu anul 2007 când reprezentau 
11.246,7 milioane lei, respectiv 30,9% din total. 
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Planşa nr.40 
 

16,6

27,2

52,5

3,7

17,4

30,9

37,8

13,9

19,7

36,9

35,8

7,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Evolutia veniturilor bugetelor locale pe anii 2006-2008
- % in total venituri -

Subvenţii primite de la
bugetul de stat şi de
la alte bugete

Sume defalcate din
taxa pe valoarea
adăugată 

Cote defalcate din
impozitul pe venit

Venituri propriiSubvenţ ii primite de la bugetul
de stat şi de la alte bugete

3,7 13,9 7,6

Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată 

52,5 37,8 35,8

Cote defalcate din impozitul pe
venit

27,2 30,9 36,9

Venituri proprii 16,6 17,4 19,7

2 0 0 6 2 0 0 7   2 0 0 8  

 
 

Planşa nr.41 

Structura veniturilor pe anul 2007

- milioane lei -

6.337,5

11.246,713.749,6

5.076,7

Venituri proprii

Cote defalcate din
impozitul pe venit

Sume defalcate
din taxa pe
valoarea adăugată

Subvenţii primite
de la bugetul de
stat şi de la alte
bugete

Structura veniturilor pe anul 2008

- milioane lei-

13.366,4
12.952,0

2.760,2 7.119,5

Venituri proprii

Cote defalcate
din impozitul pe
venit

Sume defalcate
din taxa pe
valoarea
adăugată
Subvenţii primite
de la bugetul de
stat şi de la alte
bugete

 
 
 
 
 
 



 

 81

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 al judeţului; 

Pentru municipiul Bucureşti cota de 82% se repartizează astfel: 
- 23,5% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 
- 47,5% la bugetul local al municipiului Bucureşti; 
- 11% într-un cont distinct deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor 

Publice a Municipiului Bucureşti pentru echilibrarea bugetelor locale ale 
sectoarelor şi municipiului Bucureşti. 

 
În completarea veniturilor bugetelor locale, prin proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2008 se propune alocarea de la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumei de 
15.712,2 milioane lei, din care: 

 
• 12.952,0 milioane lei sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru: 

⇒ finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (1.522,5 milioane lei), din 
care, destinate finanţării: 

 

a) sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap; 

b) drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
clasele I-IV din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat 
cu program normal de 4 ore; 

c) cheltuielilor aferente învăţământului special şi centrelor de resurse şi asistenţă 
educaţională; 

d) instituţiilor de cultură; 

e) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară; 

f) serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor 
judeţene; 

g) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr.84/1992 privind regimul 
zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, pentru administraţiile 
zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor judeţene. 
 

⇒ finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi municipiului Bucureşti (9.073,0 milioane lei), din care, destinate finanţării: 

 

a) cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de inventar ale instituţiilor sau ale 
unităţilor 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, 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 panificaţie pentru elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat 
cu program normal de 4 ore, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă 
educaţională, instituţiile de cultură şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical 
angajat în unităţile de cult. 

 
⇒ finanţarea drumurilor judeţene şi comunale (474,0 milioane lei); 
⇒  echilibrarea bugetelor locale (1.882,5 milioane lei); 
 

• 2.698,6 milioane lei subvenţii de la bugetul de stat, din care, în principal, pentru: 
⇒ finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor 

(100,2 milioane lei); 
⇒ finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor (105,6 

milioane lei); 
⇒ finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (1.200,0 milioane lei); 
⇒  compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili (285,7 milioane lei); 
⇒ finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

(532,0 milioane lei); 
⇒ retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare (296,5 milioane lei); 

 
• 61,6 milioane lei subvenţii de la bugetul asigurărilor de şomaj către bugetele locale în 

vederea finanţării programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă. 
 

 
Pentru anul 2008 criteriile utilizate pentru repartizarea pe judeţe a sumelor defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, sunt  capacitatea financiară calculată în 
funcţie de impozitul pe venit încasat pe locuitor, în proporţie de 70% din sumele defalcate şi 
suprafaţa judeţului în proporţie de 30% din sumele defalcate, criterii care sunt aprobate prin 
Legea privind finanţele publice locale, nr.273/2006. 
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2.3.6.3. Principalele politici sectoriale care vor fi finanţate din bugetele locale pe anul 2008 
 

(1) Politica în domeniul educaţiei prevede asigurarea fondurilor pentru finanţarea: 
- cheltuielilor de personal pentru învăţământul preuniversitar de stat, 

învăţământului special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională;  

- cheltuielilor materiale şi servicii aferente instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat; 

- cheltuielilor cu perfecţionarea profesională, cu excepţia cheltuielilor care se 
suportă de la bugetul de stat. 

- cheltuielilor pentru acordarea de produsele lactate şi de panificaţie pentru elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore; 

- burselor şi obiectelor de inventar; 
- consolidărilor, investiţiilor şi reparaţiilor capitale aferente instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar de stat; 
- internatelor şi cantinelor şcolare; 
- cheltuielilor pentru transportul elevilor; 
- cheltuielilor pentru navetă, respectiv cele şase călătorii pe calea ferată 

prevăzute de lege, pentru cadrele didactice de predare şi didactice auxiliare; 
- cheltuielilor pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din 

învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia celor care, potrivit legii, se 
efectuează gratuit; 

- cheltuielilor pentru concursuri şcolare şi activităţi educative, cultural-artistice, 
sportive, turistice. 

 
(2) Politica în domeniul culturii şi cultelor prevede asigurarea fondurilor pentru: 

-  plata contribuţiilor personalului neclerical angajat în unităţile ce aparţin 
cultelor religioase recunoscute în România; 

- reabilitarea aşezămintelor culturale şi a instituţiilor culturale din mediul rural; 
- construirea şi repararea lăcaşurilor de cult; 
- conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor; 
- activităţile de asistenţă socială susţinute de unităţile de cult; 
- finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de capital ale: 

- bibliotecilor comunale, orăşeneşti, municipale şi judeţene;  
- muzeelor comunale, orăşeneşti, municipale şi judeţene;  
- instituţiilor artistice profesionale de spectacole şi concerte, precum 

şi ale formaţiilor şi ansamblurilor artistice profesioniste de muzică, 
şi dansuri populare, organizate ca instituţii publice; 

- centrelor de conservare şi de valorificare a tradiţiei şi creaţiei 
populare, judeţene şi al municipiului Bucureşti;  

-  şcolilor populare de artă, judeţene şi a municipiului Bucureşti; 
-  caselor de cultură; 
-  căminelor culturale; 
-  universităţilor populare. 

 
(3) Politica în domeniul asistenţei sociale prevede asigurarea fondurilor pentru: 

- susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap; 
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- finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap precum şi a drepturilor 
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 

- acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri; 

- sprijinul financiar la constituirea familiei;  
- cheltuielile personalului administrativ, cheltuielile de bunuri şi servicii şi de 

capital din centrele de asistenţă medico-socială; 
- gratuitatea pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în 

comun de suprafaţă şi cu metroul pentru persoanelor cu handicap grav, 
accentuat şi însoţitorii acestora. 

- acordarea trusoului pentru nou născuţi. 
 

 
(4) Politica în domeniul mediului şi gospodăririi apelor asigură finanţarea unor 
programe multianuale prioritare de mediu ce conţin obiective, precum: 

- reabilitare, extindere şi modernizare alimentări cu apă; 
- sisteme de canalizare cu staţie de epurare; 
-  sisteme integrat de gestionare a deşeurilor;  
- staţie de epurare şi reţea de colectare ape uzate şi ape pluviale;  
- canalizare  şi epurare ape uzate menajere; 
- retehnologizare staţie de captare, tratare, reţele de distribuţie, canalizare 

menajeră, pluvială şi retehnologizarea staţiei de epurare; 
- ecologizare staţiuni turistice şi dezvoltarea infrastructurii pentru turism: sistem 

de alimentare cu apă potabilă şi sistem de canalizare; 
- sisteme integrate de alimentare cu apă şi canalizare; 
- lucrări hidrotehnice pentru îmbunătăţirea circulaţiei apei în complexe 

hidrologice; 
- împăduriri pentru consolidări de maluri. 

 
(5) Politica  în domeniul transporturilor prevede asigurarea fondurilor pentru: 

- reabilitarea drumurile judeţene şi comunale; 
- finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă 

a satelor;  
- programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural : poduri, podeţe, punţi 

pietonale; 
 
(6) Politica în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice prevede 
asigurarea fondurilor pentru:  

- dezvoltarea sistemului de locuinţe; 
- alimentarea cu apă şi amenajări hidrotehnice; 
- alimentarea cu gaze naturale; 
- iluminatul public; 
- finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor 

existente cu destinaţie de locuinţă; 
- reabilitarea termică a clădirilor de locuit. 
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2.3.7. Datoria publică 
 
 

Datoria publică va înregistra o creştere controlată, astfel încât nivelul acesteia să se 
menţină în limite sustenabile, nivelul actual situându-se sub 20% din produsul intern brut. 
Concomitent cu creşterea controlată a datoriei publice se va urmări reducerea costurilor cu datoria 
publică pe termen mediu la un nivel acceptabil al riscului asociat datoriei. 

Pentru reducerea costurilor pe termen lung şi de limitare a riscurilor aferente portofoliului de 
datorie guvernamentală, se va continua politica de lansare de emisiuni de titluri de stat de tip 
benchmark pentru finanţarea deficitului bugetar, dar şi pentru refinanţarea datoriei publice interne. 

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, prin lansarea în anul 2008 a titlurilor de stat 
de tip benchmark cu scadenţă la 15 ani, ţinând cont şi de creşterea semnificativă a 
cererii, odată cu finalizarea liberalizării contului de capital şi a apariţiei fondurilor 
de pensii private, urmare a implementării reformei pensiilor în anul 2007; 

• consolidarea curbei de maturitate a instrumentelor de datorie; 
• emiterea de titluri de stat cu grad ridicat de lichiditate, prin redeschiderea 

emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark. 
 

Reducerea inflaţiei la circa 3,8% în anul 2008 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 2008 se estimează că serviciul datoriei 
publice guvernamentale va fi de 4.149,6 milioane euro, când se va răscumpăra şi emisiunea de 
euroobligaţiuni lansată în anul 2003 în valoare de 600 milioane euro. (Tabelul nr. 13) 
 
  Tabelul nr. 13                                                                                                 - milioane euro  - 

 2007 2008 
Serviciul datoriei publice guvernamentale  3.024,7 4.149,6 
- rate de capital 2.243,0 3.080,4 
- plăţi  de dobânzi şi comisioane 781,7 1.069,2 

 
Finanţarea deficitului bugetului general consolidat în anul 2008 se va realiza, în principal, 

din surse interne (73,7%) şi, în completare din surse externe (17,9%), prin sumele reprezentând 
intrările din credite interne şi externe contractate de ordonatorii principali de credite cu garanţia 
statului sau de către Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate acestora în baza art.14 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.14/2007 şi sumele neutilizate din emisiunea de 
obligaţiuni pe piaţa externă de capital lansată în anul 2007, precum şi utilizarea veniturilor din 
activitatea de privatizare (8,4%), în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare. 
  

 
Îmbunătăţiri ale cadrului instituţional  
   
 Incepând cu luna iunie 2007 a fost aprobat noul cadru legal privind managementul datoriei 
publice, reprezentat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică. 
Principalele îmbunătăţiri aduse de noul act normativ sunt următoarele: 

 abordarea separată a procesului de administrare a datoriei publice 
guvernamentale, activitate care revine în exclusivitate Ministerului Economiei şi 
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Finanţelor, faţă de procesul de administrare a datoriei publice locale, acesta din urmă 
fiind realizat de autorităţile administraţiei publice locale; 

 eliminarea criteriului de rezidenţă la momentul contractării datoriei publice; 
 definirea obiectivelor şi strategiei administrării datoriei publice guvernamentale, 

propunându-se pentru prima dată obligativitatea Ministerului Economiei şi Finanţelor de 
a elabora Strategia pe termen mediu în acest domeniu; 

 aprobarea prin lege a beneficiarilor garanţiilor de stat, precum şi a beneficiarilor 
acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumuturilor); 

 eliminarea obligativităţii aprobării prin lege a plafonului de îndatorare publică, 
volumul maxim al împrumuturilor care pot fi contractate în cursul unui an urmând a fi 
aprobat fie prin legea anuală a bugetului de stat, fie prin legile de aprobare a acordării de 
garanţii sau subîmprumuturi. 
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CAPITOLUL  3 
 

PERSPECTIVE MACROECONOMICE, MONETARE,  
FISCALE ŞI BUGETARE ÎN PERIOADA 2009-2011 

 
3.1. PERSPECTIVELE MACROECONOMICE  

Principalele ţinte în privinţa creşterii economice, pentru perioada 2009-2011, 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 UE; 

• formarea brută de capital fix se va majora cu aproape 37% faţă de 2008 (în medie cu 
11% anual); 

• indicatorii de performanţă ai economiei naţionale se vor îmbunătăţi (rata de investiţie va 
ajunge la peste 32% în anul 2011 de la 28,7% în anul 2008, în condiţiile în care rata de 
economisire internă va creşte la peste 15% de la 12,4% în anul 2008); 

• rata inflaţiei se va reduce treptat, ajungând la 2,6% în 2011, 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 
12,8% în 2011); 

• construcţiile vor înregistra ritmuri superioare ritmului de creştere a produsului intern 
brut; 

• producţia industrială va creşte cu un ritm mediu anual de peste 5% datorită majorării, cu 
deosebire, a producţiei ramurilor industriei prelucrătoare; 

 
 

Pentru perioada 2009-2011 se estimează următoarea evoluţie a principalilor indicatori 
macroeconomici: 
 
Tabelul nr.14                                                                -modificare procentuală faţă de anul anterior- 

 2009 2010 2011 

Produsul intern brut 6,1 5,8 5,8 
Producţia industrială 5,3 5,5 5,5 
Producţia agricolă 3,4 3,4 2,4 
Export de bunuri 15,5 14,6 13,4 
Import de bunuri  15,6 14,1 12,2 
Cont curent (% din PIB) -13,2 -13,0 -12,8 
Rata inflaţiei (dec./dec. an anterior) 3,0 2,8 2,6 
Rata şomajului înregistrat - % 4,2 4,1 3,9 
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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.42 
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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.15                                                                  -modificare procentuală faţă de anul anterior- 

 2009 2010 2011 

Cererea internă, din care: 8,4 7,9 7,3 
- Consumul individual efectiv al gospodăriilor  7,9 7,1 6,4 
- Consumul colectiv efectiv al administraţiei publice  2,7 2,5 2,0 
- Formarea brută de capital fix 11,5 11,0 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.16                                                                 -modificare procentuală faţă de anul anterior- 

 2009 2010 2011 

Exportul net a) -3,6 -3,3 -2,5 
- Exportul de bunuri şi servicii 3,3 3,1 2,8 
- Importul de bunuri şi servicii 6,9 6,4 5,3 

a) Contribuţie procentuală la creşterea reală a produsului intern brut 
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Planşa nr.43 
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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 2009-2011, va prezenta următoarele caracteristici: 

• exportul de bunuri urmează să crească cu un ritm mediu anual de 14,5%, superior celui al 
importului de bunuri, al cărui ritm mediu anual de creştere este estimat la 13,9%; 

Tabelul nr.17                                                                                     - milioane euro -  

  2009 2010 2011 Ritm mediu 
2009-2011 

  E X P O R T   FOB 40300 46200 52400  
creştere procentuală faţă de an precedent 15,5 14,6 13,4 14,5 

  I M P O R T   CIF 70260 80170 89920  
creştere procentuală faţă de an precedent 15,6 14,1 12,2 13,9 

  I M P O R T   FOB 64850 74000 83000  
creştere procentuală faţă de an precedent 15,6 14,1 12,2 13,9 

SOLD BALANŢĂ COMERCIALĂ        
EXPORT  FOB - IMPORT  FOB  -24550 -27800 -30600  

%  în PIB  -15,4 -15,4 -15,0  
         EXPORT  FOB - IMPORT  CIF  -29960 -33970 -37520  

%  în PIB  -18,8 -18,8 -18,4  
CONTUL CURENT -21050 -23600 -26000  
CONTUL CURENT / PIB, % -13,2 -13,0 -12,8  

 

• deficitul comercial datorită ritmului de creştere superior al exporturilor faţă de importuri îşi 
va încetini creşterea şi, ca urmare, după ce în anii 2009 şi 2010 îşi menţine aceeaşi pondere 
în PIB, în anul 2011 îşi va reduce ponderea; 
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• atât în cazul exporturilor, cât şi al importurilor, se estimează ritmuri medii anuale de creştere 
semnificative la produsele industriei construcţiilor de maşini (24,4% la exporturi şi 16,6% la 
importuri);  

• deficitul de cont curent se va majora în medie anual cu circa 12%, în timp ce ponderea 
acestuia în PIB se va diminua până la 12,8% cât se estimează pentru anul 2011; 

• exporturile şi importurile de bunuri intra UE vor înregistra în perioada 2009-2011, un ritm 
mediu de creştere de 16,2%, respectiv 14,8 %; 

 
Planşa nr.44 
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• în ceea ce priveşte comerţul exterior extra UE, acesta va avea un ritm mediu de creştere de 
10,2% pentru export şi 12,3% pentru import; 

 
Planşa nr.45 
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• pentru perioada 2009-2011 se estimează o îmbunătăţire a gradului de acoperire al 
importurilor prin exporturi, pe total, cu circa 1 punct procentual, în timp ce pe zona intra UE 
acesta se va majora cu 1,7 puncte procentuale. 

Se estimează pentru perioada următoare continuarea procesului de reducere a inflaţiei prin 
menţinerea conduitei ferme a politicii monetare şi promovarea unor rate reale pozitive ale 
dobânzilor. În plus, reducerea graduală a creşterilor preţurilor administrate, promovarea unei politici 
salariale prudente şi continuarea reformelor structurale vor menţine procesul de dezinflaţie pe o 
traiectorie sustenabilă. 

Astfel, rata inflaţiei, ca medie anuală, urmează să scadă gradual până la nivelul de 2,8% în 
anul 2011. 

De asemenea, continuarea procesului de dezinflaţie va contribui la scăderea suplimentară a 
aşteptărilor inflaţioniste. Un alt mijloc eficient de ancorare a anticipaţiilor inflaţioniste va fi 
menţinerea tendinţei de apreciere în termeni reali a monedei naţionale în raport cu euro. Acest fapt 
este posibil dacă se are în vedere perspectiva unei creşteri mai accelerate de productivitate a muncii 
în economia românească faţă de principalii săi parteneri externi. 

 
Tabelul nr.18                                                                                                                              - % - 

 2009 2010 2011 

Indicele preţului de consum    
• dec. faţă de dec. an anterior 3,0 2,8 2,6 

• medie anuală 3,5 3,0 2,8 

Deflatorul produsului intern brut 5,2 4,4 3,8 
 

În domeniul ocupării forţei de muncă, în condiţiile reducerii resurselor de muncă, creşterea 
economică va fi însoţită de o majorare a numărului mediu de salariaţi din sectorul civil formal în 
anul 2011, faţă de 2008, cu circa 225 mii persoane şi de reducere a ratei şomajului înregistrat la 
3,9% la sfârşitul anului 2011.  

 
Planşa nr.46 
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3.2. Orientările politicii monetare şi ale cursului de schimb  
 
 

Politica monetară a BNR - a cărei implementare se va realiza în contextul strategiei de 
ţintire directă a inflaţiei cel puţin până la intrarea în mecanismul ratelor de schimb (ERM 2) - va 
continua sa fie ferm orientată în perioada următoare în direcţia consolidării procesului dezinflaţiei şi 
a asigurării coborârii ratei inflaţiei spre niveluri sustenabile pe termen mediu, compatibile cu 
definiţia cantitativă a stabilităţii preturilor. Corespunzător acestui obiectiv, ţintele anuale de inflaţie 
stabilite pe orizontul de transmisie a politicii monetare descriu o traiectorie descendentă sustenabilă: 
4,0 la sută ±1 puncte procentuale pentru 2007, respectiv 3,8 la sută ±1 puncte procentuale pentru 
2008 şi 3,5 la sută ±1 puncte procentuale pentru 2009; acest trend al dezinflaţiei este în consonanţă 
cu angajamentele asumate de autorităţile române prin documentele programatice elaborate atât în 
perioada de preaderare, cat şi după 1 ianuarie 2007, în procesul de pregătire a adoptării monedei 
euro - ediţiile succesive ale Programului Economic de Preaderare şi prima ediţie a Programului de 
Convergenţă, finalizată şi transmisă Comisiei Europene la începutul anului 2007.  
 

În contextul iniţierii demersurilor necesare fundamentării şi stabilirii ţintei de inflaţie pentru 
anul 2009, BNR şi-a reafirmat concepţia potrivit căreia subscrierea de către Guvern asupra ţintei de 
inflaţie constituie un principiu esenţial al strategiei de ţintire directă a inflaţiei, el având rolul de a 
spori eficacitatea acesteia, atât prin potenţarea sprijinului acordat politicii monetare de politicile 
guvernamentale - fiscala, de venituri, structurală - cât şi prin ancorarea mai solidă a anticipaţiilor 
agenţilor economici. Nivelul de 3,5 la sută ±1 puncte procentuale al ţintei de inflaţie pentru anul 
2009 întruneşte exigentele ce decurg atât din specificul implementării politicii monetare în 
contextul strategiei de ţintire directa a inflaţiei, cât şi din necesitatea continuării progreselor în 
procesul de convergenţă nominală şi reală a economiei româneşti. Astfel, pe de o parte, el satisface 
cerinţa de a se consolida dezinflaţia şi de a se atinge în concordanţă cu calendarul prevăzut pentru 
adoptarea euro un nivel al ratei inflaţiei compatibil cu criteriul de inflaţie al Tratatului de la 
Maastricht, precum şi, ulterior, cu definiţia cantitativă a stabilităţii preturilor adoptată de către 
Banca Centrala Europeana. Pe de altă parte, nivelul ţintei pentru 2009 reflectă preocuparea BNR 
pentru atingerea consecventă a obiectivului de inflaţie stabilit, aceasta fiind esenţială pentru 
întărirea credibilităţii băncii centrale - în contextul istoriei relativ scurte a strategiei de ţintire directă 
în România - şi, în final, pentru ancorarea eficace a anticipaţiilor inflaţioniste pe termen mediu. 
Precauţia băncii centrale a fost justificată de anticiparea persistenţei pe parcursul anului 2009 a 
efectelor inflaţioniste directe exercitate de factori aflaţi în afara sferei de influenţă a băncii centrale, 
cei mai importanţi fiind: (i) influenţa exercitată asupra evoluţiei preţurilor de continuarea procesului 
de convergenţă a economiei romaneşti (creşteri salariale rapide, efectul Balassa-Samuleson); (ii) 
programarea efectuării în acest interval a unor ajustări semnificative de preţuri administrate, precum 
şi de impozite indirecte; (iii) persistenţa unor rigidităţi nominale asimetrice.  
 

Evaluarea evoluţiilor macroeconomice recente şi a perspectivelor acestora pe termen mediu 
relevă faptul că menţinerea ratei inflaţiei pe o traiectorie compatibilă cu atingerea ţintelor de inflaţie 
stabilite necesită păstrarea în perioadele următoare a prudenţei conduitei politicii monetare. Aceasta 
este menită să contracareze nu doar impactul inflaţionist al factorilor pe partea ofertei, ci şi 
presiunile generate de persistenţa pe termen scurt a excedentului de cerere - în special ca efect al 
iniţierii unui proces de relaxare a politicii fiscale şi a politicii veniturilor. Totodată, consolidarea 
dezinflaţiei este complicată şi de perspectiva prelungirii dinamicii excesive a absorbţiei interne, care 
incumba riscul adâncirii până la niveluri nesustenabile a deficitului de cont curent şi implicit al 
producerii unei corecţii brutale a dezechilibrului extern de natură să reinflameze inflaţia pe termen 
mediu. În acest context, se conturează necesitatea stringentă a participării în perspectivă a tuturor 
componentelor mix-ului de politici macroeconomice la asigurarea continuării sustenabile a 
procesului dezinflaţiei.  
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Asigurarea gradului adecvat de restrictivitate a condiţiilor monetare se va realiza exclusiv 
prin intermediul cadrului operaţional al politicii monetare specific strategiei de ţintire directă a 
inflaţiei, contribuţiile principale urmând să le deţină evoluţia ratelor reale ale dobânzilor şi dinamica 
cursului de schimb real al monedei naţionale. În perioada următoare, rata dobânzii de politică 
monetară va fi astfel calibrată încât, prin menţinerea în limite neinflaţioniste a dinamicii creditului 
neguvernamental şi, implicit, a comportamentelor de consum şi de investire, să asigure 
continuitatea şi sustenabilitatea procesului de dezinflaţie. Totodată, banca centrală va continua să 
urmărească consolidarea rolului politicii ratei dobânzii în transmiterea impulsurilor politicii 
monetare, precum şi cel de semnal al ratei dobânzii de politică monetară şi implicit capacitatea 
acesteia de a ancora anticipaţiile inflaţioniste. În acest scop, autoritatea monetară a adoptat şi a 
implementat recent un set de măsuri de modificare a cadrului operaţional al politicii monetare. 
Astfel, coridorul format în jurul ratei dobânzii de politica monetară de ratele dobânzilor facilitaţilor 
permanente a fost îngustat, BNR urmărind prin aceasta să reducă amplitudinea fluctuaţiilor ratelor 
dobânzilor de pe piaţa monetară interbancară şi să întărească astfel rolul acestora în cadrul 
mecanismului de transmisie monetară, dar şi rolul de semnal al ratelor dobânzilor cheie ale politicii 
monetare. În plus, pentru a armoniza mai bine scadenţa principalului instrument de politica 
monetară (căruia îi este asociată rata dobânzii de politică monetară), pe de o parte, cu durata 
perioadei de menţinere a rezervelor minime obligatorii (o lună) şi, pe de altă parte, cu maturitatea 
preponderentă a tranzacţiilor derulate pe piaţa monetară interbancara şi, implicit, pentru a reduce 
volatilitatea ratelor dobânzilor pe termen scurt de pe aceasta piaţă, BNR a decis să reducă scadenţa 
depozitelor atrase de banca centrală de la o lună la două săptămâni.  
 

Regimul de flotare controlată a cursului de schimb va fi menţinut în continuare, fiind în 
concordanţă cu alegerea inflaţiei ca ancoră nominală şi totodată permiţând asigurarea unui grad 
adecvat de flexibilitate a răspunsului la eventuale şocuri asupra economiei. Ca tendinţă pe termen 
mediu şi lung, se anticipează că leul va continua să se aprecieze gradual în termeni reali faţă de 
moneda europeană - mai ales ca urmare a creşterii intrărilor de capital, în special a celor de natura 
investiţiilor directe -, această ajustare urmând să sprijine convergenţa nominală şi cea reală a 
economiei româneşti. Tendinţa de apreciere în termeni reali a monedei naţionale va coexista, în 
prima parte a intervalului, cu o mai mare volatilitate a ratei de schimb, indusă de caracterul 
impredictibil al apetitului pentru risc al investitorilor străini pe pieţele emergente, în condiţiile în 
care evoluţiile cursului de schimb al leului sunt numai în parte corelate cu modificările condiţiilor 
fundamentale ale economiei româneşti, iar pieţele emergente se confruntă în prezent cu o reevaluare 
a riscurilor ce poate fi de durată şi de o amplitudine considerabilă. 
 
 
 
3.3 Finanţele publice pe termen mediu 
 

Politica fiscală pe termen mediu a Guvernului a fost construită având drept obiectiv central 
asigurarea sustenabilităţii şi calităţii finanţelor publice, în contextul consolidării creşterii economice 
şi procesului de convergenţă nominală şi reală cu Uniunea Europeană. 

Obiectivul specific pe termen mediu este reprezentat de ajustarea bugetului general 
consolidat către o ţintă a deficitului de 1,65% din PIB, ceea ce va oferi suficientă siguranţă pentru 
evitarea depăşirii limitei impuse de Uniunea Europeană. 

Pentru a realiza aceste obiective, Guvernul se bazează pe menţinerea principiilor politicii de 
impozitare începută în anul 2005 şi pe consolidarea acestora, aspecte ce vor oferi României o 
poziţie competitivă pe plan internaţional sub aspectul atractivităţii mediului de afaceri, asigurând 
premisele unei dezvoltării economice durabile. 
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În completarea politicii de pe partea veniturilor bugetare, se are în vedere îmbunătăţirea 
eficienţei şi eficacităţii cheltuielilor publice, pentru a asigura o calitate cât mai bună a utilizării 
resurselor financiare şi o realizare cât mai lesne a ţintei de deficit bugetar pe termen mediu. 
 
 

Tabelul nr.19 şi Planşa nr.47 oferă o imagine de ansamblu asupra ţintelor bugetare pe 
termen mediu. 

 
Tabelul nr.19 

 
             Veniturile, Cheltuielile şi Deficitul bugetului general consolidat  
                                                                                                                    - % din PIB - 

 2009 
Estimări 

2010 
Estimări 

2011 
Estimări 

VENITURI 39,4 40,3 40,0 

CHELTUIELI 42,2 42,5 41,6 

DEFICIT -2,8 -2,2 -1,65 
 
 
 
 
Planşa nr.47 
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3.3.1. Politica de impozitare 
 

În domeniul impozitării, principala orientare a politicii pe termen mediu se bazează pe 
menţinerea cotei unice şi perfecţionarea capacităţii de colectare.  
 
Pe categorii de impozite, măsurile şi ipotezele avute în vedere sunt următoarele: 
 
⇒ În domeniul impozitului pe profit: 

- menţinerea nivelului actual al ratei de impozitare; 
- plata anticipată trimestrială a impozitului pe profit începând cu anul 2010; 
- dezvoltarea activităţii economice. 

 
⇒ În domeniul impozitului pe venit: 

- menţinerea nivelului actual al ratei de impozitare; 
- impozitarea cu 2% a veniturilor obţinute din valorificarea produselor agricole 

vândute către unităţi specializate începând cu 1 ianuarie 2009; 
- dezvoltarea activităţii economice. 

 
⇒ În domeniul contribuţiilor de asigurări sociale: 

- după o reducere substanţială, de 10 puncte procentuale, pe perioada 2005-2008 a 
cotelor de contribuţii de asigurări sociale, nivelul acestora se va menţine 
neschimbat pentru perioada 2009-2011. 

 
⇒ În domeniul accizelor: 

- majorarea accizelor pentru anumite produse supuse accizelor armonizate va 
continua până în anul 2011, potrivit graficului de creştere graduală; 

- pentru produsele supuse accizelor nearmonizate, 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 anii 2010-2011; 

- îmbunătăţirea colectării de către administraţia fiscală. 
 

Evoluţia prognozată a veniturilor bugetare în perioada 2009-2011 
 
Tabelul nr.20                                                                          - % din PIB - 

 2009 2010 2011 
VENITURI - TOTAL 39,4 40.3 40,0 
Impozit pe profit 3,0 3,0 3,2 
Impozit pe venit şi salarii 4,0 4,0 4,0 
Impozite şi taxe pe proprietate 0,9 0,8 0,7 
TVA 9,6 10,0 10,3 
Accize 3,6 3,8 3,6 
Taxe de utilizare a bunurilor  0,5 0,5 0,4 
Impozit pe comerţul exterior 0,3 0,3 0,3 
Alte impozite şi taxe fiscale 0,4 0,4 0,4 
Contribuţii de asigurări sociale 10,5 10,4 10,3 
Venituri nefiscale 3,7 3,5 3,4 
Venituri din capital 0,2 0,2 0,2 
Donaţii 2,7 3,4 3,2 
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3.3.2. Politica de cheltuieli 
 

Obiectivele cheie ale politicii bugetare sunt reafirmarea politicilor publice în sectoarele ce 
ţin de capitalul uman, precum învăţământul, cercetarea şi dezvoltarea, sănătatea şi coeziunea 
socială, în paralel cu susţinerea contribuţiei naţionale la programele de investiţii eligibile spre a fi 
finanţate din fonduri europene şi a plăţii contribuţiei naţionale la bugetul european.  
 

Una dintre provocările bugetare principale pe termen mediu şi lung este necesitatea de a 
elimina disparităţile structurale ce au fost identificate în  sectoarele de infrastructură, învăţămînt, 
sănătate şi cercetare şi dezvoltare, menţinând în paralel poziţia bugetară caracterizată de niveluri 
prudente ale deficitului bugetar.  
  

Administrarea cu eficacitate şi eficienţă a resurselor financiare este esenţială pentru acest 
obiectiv, pentru a permite îmbunătăţiri susţinute ale rezultatelor politicii fiscale pe termen lung. În 
acest sens, consolidarea bugetului pe programe, creşterea flexibilităţii cheltuielilor şi îmbunătăţirea 
planificării bugetare pe termen mediu vor asigura obţinerea sporurilor de eficienţă anticipate pentru 
cheltuielile sectorului public.  
 

În domeniul cheltuielilor publice vor fi implementate reforme structurale fundamentale 
pentru a crea un sistem bazat pe rezultate şi eficienţă, precum şi creşterea gradului de 
responsabilitate în modul de cheltuire a resurselor publice.  

 
Astfel, estimările cheltuielilor bugetare în perioada 2009-2011 sunt următoarele: 

 
  Tabelul nr. 21                                              - % din PIB - 

 2009 2010 2011 
CHELTUIELI - TOTAL 42,2 42,5 41.6
Cheltuieli de personal 5,9 5,6 5,2
Bunuri şi servicii 8,2 8,3 8,1
Dobânzi 0,8 0,8 0,7
Subvenţii 1,3 1,0 0,9
Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 2,2 2,1 2,0
Alte transferuri 4,6 5,4 6,0
Asistenţă socială 11,8 11,8 11,4
Alte cheltuieli 0,4 0,4 0,4
Fonduri de rezerve 0,3 0,3 0,3
Cheltuieli de capital 6,7 6,8 6,5

 
 
 În funcţie de domeniul de intervenţie publică, următoarele aspecte au fost avute în vedere la 
stabilirea coordonatelor politicii cheltuielilor bugetare pe termen mediu: 
 
⇒ Educaţia va rămâne, şi pentru următoarea perioadă, un domeniu prioritar al politicii 

Guvernului, nivelul finanţării menţinându-se la 6,0% din PIB pe perioada 2009-2011, 
fondurile alocate fiind direcţionate în scopul continuării şi consolidării programelor stabilite 
pentru această acţiune, şi anume: 
- Asigurarea accesului egal la educaţie pe tot parcursul vieţii prin: acordarea de 

rechizite, acordarea de ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, 
finanţarea educaţiei universitare şi postuniversitare; 

- Asigurarea calităţii educaţiei prin: programul pentru calitatea şi evaluarea calităţii în 
educaţie, facilitarea accesului la educaţie şi activităţi extraşcolare şi asigurarea calităţii 
educaţiei; 
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⇒ În domeniul sănătăţii se va asigura o finanţare de peste 4% din PIB pe întreg orizontul de 

proiecţie. O parte substanţială a fondurilor alocate Ministerului Sănătăţii Publice vor fi 
direcţionate în scopul realizării amplului proiect de modernizare a infrastructurii unităţilor 
medicale în cadrul programului de îmbunătăţire a serviciilor medicale de urgenţă 
(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 performanţă şi cu ambulanţe) 

 
⇒ Fondurile bugetare alocate pentru cercetare-dezvoltare-inovare au înregistrat şi vor 

înregistra în continuare, şi în perioada 2009-2011, un ritm de creştere foarte accentuată, 
pentru a putea atinge nivelul de 1% din PIB prevăzut conform obiectivelor Strategiei 
Lisabona. Pentru perioada următoare, politicile în domeniul cercetării-dezvoltării vor urmări 
în primul rând dezvoltarea capitalului uman şi a bazei materiale pentru cercetare, pentru a 
realiza masa critică şi facilităţile necesare care să asigure o contribuţie sporită a domeniului 
la creşterea competitivităţii economice şi racordarea sustenabilă a acestuia la aria europeană 
de cercetare. 

  Astfel, la orizontul anului 2009 se estimează atingerea următoarelor valori ţintă pentru 
principalii indicatori: creşterea cu cca.15% a numărului de personal total angrenat in 
activitatea de cercetare-dezvoltare, până la cca.47.000; creşterea în proporţie similară a 
numărului total de cercetători, la cca.33.000; creşterea la cca.80% din total a ponderii 
instituţiilor cercetare-dezvoltare şi a universităţilor care dispun de echipamente performante. 

 
⇒ În domeniul infrastructurii de transport totalul fondurilor alocate se va situa – în medie – 

la 4,0% din PIB, sumele fiind destinate în special realizării obiectivelor specifice ale 
Programului Operaţional Sectorial – Transport, şi anume: 

- Promovarea circulaţiei internaţionale şi de tranzit a persoanelor şi bunurilor în România prin 
asigurarea de conexiuni atât pentru portul Constanta, cat şi pentru Grecia, Bulgaria şi Turcia, 
cu Uniunea Europeana prin modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T relevante; 

- Promovarea circulaţiei eficiente a persoanelor şi bunurilor între regiunile României şi 
transferul acestora din interiorul ţării către axele prioritare prin modernizarea şi dezvoltarea 
reţelelor naţionale şi TEN-T; 

- Promovarea dezvoltării unui sistem de transport echilibrat în ceea ce priveşte toate modurile 
de transport, prin încurajarea dezvoltării sectoarelor feroviar, naval şi inter-modal; 

- Promovarea dezvoltării durabile, cu precădere prin minimizarea efectelor adverse ale 
transportului asupra mediului şi îmbunătăţirea siguranţei acestuia. 

 
⇒ În domeniul protecţiei mediului, eforturile financiare publice sunt orientate către realizarea 

obiectivului general urmărit şi anume - reducerea decalajului existent între Uniunea 
Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere 
cantitativ cât şi calitativ. Fondurile alocate acestui domeniu vor continua trendul crescător, 
ajungând la 0,6% din PIB la sfârşitul orizontului de estimare. 
Principalele programe implementate inclusiv pe termen mediu sunt reprezentate de: 

- Monitorizarea aplicarii legislatiei, a standardelor si bunelor practici privind protectia 
mediului, promovarea normelor pentru ameliorarea starii mediului si a calitatii vietii, 
integrarea in problemele de cooperare subregionala, regionala si globala pentru mediu si 
dezvoltare; 

- Protectia si conservarea naturii, a diversitatii biologice si utilizarea durabila a componentelor 
acestora, dezvoltarea si buna administrare a Retelei nationale de arii protejate in acord cu 
strategiile, politicile si practicile puse in aplicare la nivel european si international; 
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- Punerea în practică a Planului Naţional privind Schimbările Climatice (2005 – 2007) pentru 
realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale privind Schimbările Climatice; 

- Realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin 
obiective de investiţii în infrastructura de mediu ale unităţilor administrativ-teritoriale care 
se vor executa în perioada 2006-2009: 

1.Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică; 
2. Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în bazinul Criş, în judeţul Vaslui şi în 
municipiul Ploieşti; 
3. Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu. 

- Protecţia împotriva inundaţiilor, asigurarea veghei hidrologice, gospodărirea durabilă şi 
protecţia resurselor de apă, satisfacerea cerinţelor de apă necesare activităţilor socio-
economice. 

 
 

⇒ În domeniul dezvoltării, locuinţelor şi lucrărilor publice, fondurile bugetare alocate se vor 
situa – în medie – la 1,3% din PIB, principalele politici care se vor finanţa pe termen mediu fiind: 

- alimentarea cu apă la sate; 
- pietruirea, reabilitarea modernizarea şi asfaltarea drumurilor comunale; 
- construcţia de săli de sport; 
- sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare precum şi a 

staţiilor de tratare apei potabile şi a apei uzate; 
- construcţii de locuinţe sociale; 
- construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii; 
- proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate 

prin raport de expertiza tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public; 
- diminuarea disparităţilor de dezvoltare dintre regiuni din punct de vedere al dotărilor 

infrastructurale şi al mediului de afaceri; 
- politica de cooperare teritorială; 
- politica europeană de vecinătate şi parteneriat; 

 
 

⇒ În domeniul agriculturii se va asigura o finanţare – în medie - de circa 2,5% din PIB, 
principalele măsuri finanţate pe termen mediu atât din surse naţionale cât şi din fonduri de la 
bugetul Uniunii Europene, referindu-se la:  

- Programul „Fermierul” - program naţional de investiţii în ferme zootehnice şi vegetale şi 
de consolidare a celor existente; 

- Programul rentei viagere; 
- Program pentru dotare cu aparate şi instalaţii de muls, alte utilaje gospodăreşti; 
- Program privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, producătorilor 

agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi piscicole, 
precum şi a efectivelor de animale; 

- Program privind sprijinul direct al statului, prin acordarea de subvenţii producătorilor 
agricoli din sectorul vegetal, în scopul creşterii producţiei şi a indicilor de calitate a 
produselor agricole; 

- Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme agricole familiale cu caracter 
comercial, formarea şi consolidarea clasei de mijloc în spaţiul rural; 

- Programe de întreţinere şi investiţii în îmbunătăţiri funciare; 
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3.4. Aspecte privind datoria publică în perioada 2009-2011 
 
3.4.1.  Evoluţia datoriei publice 
 
Obiectivul principal al managementului datoriei guvernamentale îl reprezintă menţinerea în limite 
sustenabile a nivelului acesteia şi asigurarea surselor necesare finanţării deficitelor bugetare şi a 
resurselor de plată a serviciului datoriei la un cost cât mai redus şi la un nivel al riscului acceptabil. 
 
Datoria publică va înregistra o creştere controlată , astfel încât nivelul acesteia să se menţină 
rezonabil în limitele prevăzute prin criteriile de la Maastricht. Dinamica datoriei publice va continua 
să fie pozitivă în următorii ani, chiar dacă în ritmuri relativ moderate, pentru că va reprezenta, în 
continuare, un factor important de susţinere a creşterii economice. 
 
Până la sfârşitul anului 2007 va fi promovată, în premieră, strategia privind managementul datoriei 
guvernamentale pe termen mediu (2008-2010). În cadrul acesteia vor fi specificate obiectivele pe 
care Ministerul Economiei şi Finanţelor le are în vedere în ceea ce priveşte administrarea datoriei 
guvernamentale, precum şi instrumentele pe care intenţionează să le utilizeze pentru atingerea 
acestor obiective. 
 
Pentru asigurarea finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice vor fi avute în vedere 
în principal sursele interne, pentru reducerea costurilor cu datoria internă, dar şi pentru reducerea 
riscului valutar aferent portofoliului de datorie guvernamentală. 
 
În continuare, pentru realizarea obiectivului privind dezvoltarea pieţei titlurilor de stat, vor fi lansate 
emisiuni de tip benchmark pe termen mediu şi lung, care vor putea fi redeschise în scopul creşterii 
lichidităţii acestora. Dezvoltarea pieţei secundare prin crearea de referinţe (benchmark) este 
esenţială, atât prin prisma diminuării costurilor de finanţare ale statului, prin câştigarea unei prime 
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. 
 
Totodată, periodic vor fi organizate întâlniri permanente cu reprezentanţii Băncii Naţionale a 
României pentru coordonarea politicilor fiscale şi monetare, precum şi cu dealerii primari şi 
investitorii, în vederea discutării evoluţiilor şi cerinţelor investiţionale specifice pieţei financiare 
interne. 
 
Unul dintre aspectele esenţiale în administrarea datoriei publice guvernamentale pe termen mediu îl 
reprezintă creşterea ponderii datoriei negociabile, contractate prin emisiuni de titluri de stat, 
preponderent de pe piaţa internă, dar şi prin accesarea pieţelor internaţionale de capital, pentru 
menţinerea unui acces constant al României, în contextul îmbunătăţirii succesive a ratingului 
suveran. 
 
În privinţa finanţării în valută, vor predomina împrumuturile denominate în euro, având în vedere 
reducerea riscului valutar, în perspectiva trecerii la moneda unică europeană, precum şi cele pe 
termen lung cu rata dobânzii fixă, ţinând cont de nivelurile relativ reduse ale ratelor de referinţă ale 
dobânzilor pe piaţa europeană. 
 
În intervalul 2009 – 2011, serviciul datoriei publice guvernamentale se va menţine la niveluri 
cuprinse între 3,3 – 3,5 miliarde euro, în anul 2010 urmând să fie răscumpărată emisiunea din anul 
2003, în valoare de 300 milioane euro. 
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Planşa nr.48   - Serviciul datoriei publice în perioada 2009 – 2011 
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3.4.2. Finanţarea deficitului bugetar 
 
 
Finanţarea deficitului bugetar se va realiza, în principal, din surse interne, iar 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 de capital. În conformitate cu 
prevederile OUG nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, veniturile din 
activitatea de privatizare vor putea fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetului de stat generat 
de finanţarea: proiectelor de infrastructură şi altor proiecte prioritare, necesităţilor legate de 
retrocedarea/restituirea activelor imobiliare, precum şi suplimentării fondurilor necesare derulării 
unor programe/proiecte care beneficiază de finanţare din fonduri europene, inclusiv pentru 
prefinanţarea şi cofinanţarea acestora. 
 
 
 
3.5. Impactul bugetar al integrării României în Uniunea Europeană  
 
3.5.1. Fondurile de preaderare 
 
Anul 2010 va fi anul terminal pentru fondurile externe nerambursabile de preaderare, având în 
vedere faptul că primirea fondurilor PHARE, ISPA şi SAPARD va înceta după realizarea integrală 
a programelor finanţate din aceste fonduri, în funcţie de angajarea şi efectuarea plăţilor convenite cu 
Comisia Europeană. Pentru perioada 2008-2010 sunt estimate fonduri cu un ritm descrescător 
datorat finalizării treptate a proiectelor şi a plăţilor în cadrul acestora. 
 
Fondurile aferente programelor PHARE, ISPA şi SAPARD sunt estimate după cum urmează: 
 

• În general, creditele bugetare, atât pentru fondurile PHARE şi ISPA, cât şi pentru 
cofinanţarea aferentă acestora, vor înregistra o creştere în anul 2008 faţă de 2007, determinată de: 

- Contractarea, şi în anul 2007, a unui număr mare de proiecte care implică plata 
avansului în perioada imediat următoare (în unele cazuri, acesta putând ajunge la 80% din 
valoarea totală); 
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- întârzieri în derularea contractelor, fapt ce a condus la necesitatea realocării pentru 
anul următor a unor plăţi programate; 

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

- maturizarea proiectelor ISPA (îndeplinirea unor condiţionalităţi referitoare la 
achiziţii de teren, obţinerea de avize, permise) şi începerea derulării efective a proiectului. 

 
• Pentru programul SAPARD, creditele bugetare aferente anului 2008 sunt, de asemenea, în 

creştere faţă de cele din 2007, datorită prelungirii perioadei de plăţi pentru ultimele acorduri anuale 
de finanţare şi a necesităţii de efectuare a cheltuielilor până la termenul final de 31 decembrie 2008. 
 
3.5.2. Fondurile de post-aderare 
 
În vederea implementării Politicii de Coeziune Economică şi Socială, Comisia Europeană a creat o 
serie de instrumente financiare destinate reducerii disparităţilor dintre regiuni şi promovării 
dezvoltării economice armonioase şi echilibrate a teritoriului Uniunii, creşterii ocupării forţei de 
muncă şi protejării mediului înconjurător.  
Conform noului acquis comunitar, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007, România primeşte 
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), denumite generic Instrumente 
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 participare pe piaţa muncii a femeilor sprijinirea incluziunii sociale a 
persoanelor dezavantajate şi combaterea discriminării. 
 

 Fondul de Coeziune (FC) finanţează 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 din Instrumente Structurale.  
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Repartizarea sumelor alocate României în cadrul Politicii de Coeziune a UE, pentru perioada 
2008-2011 

Tabelul nr.22                                                                                      - milioane euro, preţuri curente - 
 2008 2009 2010 2011 
Fonduri Structurale (FEDR, FSE) 1.277,26 1.717,81 2.061,84 2.221,00
- Convergenţă (FEDR, FSE) 1.215,88 1.654,85 1.997,01 2.154,26
- Cooperare teritorială europeană       
            (FEDR) 

61,38 62,96 64,83 66,74

Fondul de Coeziune (FC) 638,42 62,96 64,83 66,74
TOTAL 1.915,68 1.780,77 2.126,67 2.287,74

 
Conform Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 România implementează 7 

programe operaţionale în cadrul Obiectivului „Convergenţă” (POS „Creşterea Competitivităţii 
Economice”, POS Mediu, POS Transport, PO Regional, POS Dezvoltarea Resurselor Umane, PO 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi PO Asistenţă Tehnică) şi colaborează cu ţările vecine şi 
alte state membre UE la implementarea altor 11 programe  în cadrul  Obiectivului „Cooperare 
Teritorială Europeană”. 
  

 Programe finanţate în cadrul Obiectivului „Convergenţă” 
 
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 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 în sectorul public (administraţie) şi cel privat (cetăţeni, 
întreprinderi). Totodată, programul vizează creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a 
sectorului energetic. 
 
Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS 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 Transport (POS TRANSPORT) vizează 
îmbunătăţirea reţelelor de transport rutier, feroviar, aerian, fluvial şi maritim, acordând prioritate 
proiectelor aflate pe reţeaua TEN-T (axele prioritare TEN-T nr. 7, 18, 22). 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.  
 
În cadrul Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” (POS DRU) se 
vor susţine investiţiile în îmbunătăţirea sistemului educaţional şi de pregătire profesională, şi se va 
realiza racordarea între oferta educaţională şi cererea efectivă de forţă de muncă. Programul vizează 
totodată modernizarea Serviciului Public de Ocupare, în sprijinul unei bune funcţionări a pieţei 
muncii. Adaptabilitatea  forţei de muncă şi a întreprinderilor, precum şi formarea pe tot parcursul 
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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 (POR) vizează diminuarea disparităţilor interregionale şi 
intraregionale, precum şi a celor dintre centrele urbane şi zonele rurale adiacente, prin valorificarea 
potenţialului regional şi local. 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 şi promovarea turismului regional şi local (reabilitarea infrastructurii turistice); 
dezvoltare urbană durabilă (sprijinirea regenerării urbane). 
 
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) are în vedere 
accelerarea reformei managementului public în administraţia publică prin intervenţii în ciclul de 
politică (întărirea capacităţii managementului public a ministerelor şi implementarea unor metode 
moderne în domeniul resurselor umane pentru îmbunătăţirea performanţelor individuale 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 Asistenţă Tehnică (PO AT) se va asigura sprijin pentru coordonarea 
şi implementarea eficientă şi transparentă a Instrumentelor Structurale în România prin: susţinerea 
proceselor de programare, monitorizare, management financiar, control şi audit intern al 
Instrumentelor Structurale; dezvoltarea unei “culturi a evaluării” în administraţia românească; 
instruirea personalului; asigurarea coordonării cu celelalte programe operaţionale; satisfacerea 
necesităţilor Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), a autorităţilor de 
certificare, de plată şi de audit; funcţionarea şi dezvoltarea Sistemului Unic de Management al 
Informaţiei privind Instrumentele Structurale; diseminarea şi promovarea informaţiei privind 
Instrumentele Structurale. 
 
Coordonarea naţională a Instrumentelor  Structurale este asigurată de Ministerul Economiei şi 
Finanţelor prin ACIS, De asemenea, Ministerul Economiei şi Finanţelor este Autoritate de 
Management pentru POS CCE şi PO AT. 
 
Celelalte programele operaţionale vor fi gestionate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 
(POS Mediu), Ministerul Transporturilor (POS Transport), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor (POR), Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (POS DRU) şi 
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (PO DCA).  
 
Pentru cheltuielile eligibile din cadrul acestor programe, corespunzător fondurilor nerambursabile 
primite de la UE va fi asigurată o cofinanţare naţională de la Bugetul de Stat şi alte surse publice 
centrale şi locale, precum şi din surse private. 
Totodată, pentru susţinerea absorbţiei fondurilor şi implementarea proiectelor ai căror beneficiari 
sunt autorităţi publice, bugetul de stat va suporta şi o serie de cheltuieli neeligibile, precum taxa pe 
valoarea adăugată aferentă proiectelor, conform OG nr.29/2007, aprobată prin Legea nr.249/2007.  
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 Programe finanţate în cadrul Obiectivului „Cooperare Teritorială Europeană” (CTE) 
 
Cooperarea trans-frontalieră 

În această componentă se înscriu Programele Operaţionale Ungaria-România, 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 Bazinul Mării Negre, care vizează 
cooperarea între statele riverane. 
 

Cooperarea trans-naţională 
În această componentă se înscrie Programul Operaţional de Cooperare Transnaţională privind 
Spaţiul Sud-Est European (SSEE) la care România participă alături de alte şapte State Membre 
(Austria, Bulgaria, Grecia, Italia, Slovenia, Slovacia, Ungaria) şi opt State ne-Membre (Albania, 
Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Moldova, Muntenegru, Serbia, Ucraina). 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 
Programele de cooperare regională au drept scop facilitarea cooperării între autorităţi şi diferiţi 
actori la nivel regional şi local statele UE-27, Norvegia, Elveţia, Liechtenstein şi Islanda. În 
perioada de programare 2007-2013 sunt vizate patru programe inter-regionale finanţate prin FEDR 
(INTERREG IIIC, URBACT, INTERACT şi ESPON).Programele se concentrează 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.  
 
Contribuţia Uniunii Europene în cadrul acestor programe provine din trei fonduri: 

 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 
 Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) 
 Instrumentul pentru Asistenţă de Preaderare (IAP) 

 
Implementarea pe teritoriul României a programelor finanţate în cadrul Obiectivului „Cooperare 
Teritorială Europeană (CTE)” va fi realizată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor. 
 
În vederea lansării mai rapide a implementării programelor operaţionale, Comisia Europeană acordă 
un avans (pre-finanţare) fiecărui stat membru în perioada 2007-2009.  
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Sumele de pre-finanţare ce revin României pentru Obiectivul Convergenţă sunt prezentate în tabelul 
următor: 
 
Tabelul nr.23                                                                                                           - milioane Euro - 

 2007 2008 2009 
Fonduri Structurale  (FEDR, FSE) 235,21 379,81 253,21
Fondul de coeziune (FC) 163,81 262,10 262,10
TOTAL 417,02 641,91 515,31
 
 
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 acordă României prin cele două instrumente un total de 602,5 
milioane Euro, (din care 60% sunt destinate pentru „Facilitatea Schengen”) după cum urmează: 

 2007 – 315,4 milioane Euro,   
 2008 – 142,7 milioane Euro,  
 2009 – 144,4 milioane Euro. 

 
Conform Tratatului de aderare a Bulgariei şi României la Uniunea Europeană, Uniunea Europeană 
va continua să acorde asistenţă financiară celor două noi state membre şi 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 pentru anul 2008 însumează 46,5 milioane euro.  
 
Fondurile pentru agricultură şi pescuit  
 
Instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană sprijină implementarea Politicii Agricole 
Comune şi a Politicii Comune pentru Pescuit sunt reprezentate de Fondul European pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi  
Fondul European pentru Pescuit (FEP). 
 

 Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) 
Prin acest fond sunt finanţate programele de dezvoltare rurală, identificându-se patru axe prioritare: 
 
Axa 1 - 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 unica (calitate/preţ). 
Obiective specifice: 

- Îmbunătăţirea competenţelor agricultorilor şi persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în 
sectorul agroalimentar şi forestier, care permite un management mai eficient al exploataţiilor 
agricole şi forestiere; 

-Îmbunatatirea competitivitatii exploatatiilor comerciale si de semisubzistenţă;     
-Restructurarea si modernizarea sectoarelor de procesare si   comercializare pentru produsele 

agricole si forestiere.    
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Axa 2 - îmbunătăţirea mediului în spaţiul rural (25% din total fonduri) - prin care se urmăreşte 
menţinerea populaţiei care desfăşoară activităţi agricole şi silvice în zonele muntoase si cu handicap 
natural pentru a se asigura evitarea abandonării terenurilor şi eventuale pierderi de terenuri agricole  
unde se practică agricultura extensivă în zone montane ce au valoare naturală şi culturală ridicata si 
protejarea biodiversităţii.  
Obiective specifice: 

-Asigurarea utilizarii continue a terenului agricol;    
-Conservarea si îmbunatatirea starii resurselor naturale si a habitatelor;   
-Promovarea unui management sustinut al terenului silvic. 
   

Axa 3 - calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale (30 % 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. 
Obiective specifice: 

- Menţinerea şi dezvoltarea activităţilor economice care au ca obiectiv creşterea gradului de 
ocupare; 

- Creşterea atractivităţii zonelor rurale;  
- Dezvoltarea abilităţilor şi stimularea conştientizării actorilor locali cu privire la importanţa 
guvernării locale. 
 

Axa 4 - Programul LEADER (2,5 % din fonduri) - care sprijină formarea şi susţinerea 
parteneriatelor publice-private la nivel local, elaborarea şi promovarea strategiilor locale de 
dezvoltare. 
Obiective specifice: 

-Promovarea potentialului endogen al teritoriilor  
-Îmbunatatirea guvernarii locale 

 
 Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 

Prin intermediul acestui fond se finanţează: 
- restituirile fixate pentru exportul produselor agricole către ţări terţe;  
- intervenţiile destinate reglementării pieţelor agricole;  
- plăţile directe către agricultori prevăzute în cadrul politicii agricole comune;  
- anumite acţiuni de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă a 

Comunităţii şi în ţările terţe, realizate de Statele Membre. 
 

 Fondul European pentru Pescuit (FEP) 
FEP va ajuta implementarea schimbărilor majore ale reformei PCP pe 5 axe prioritare: 

- Măsuri pentru ajustarea flotei de pescuit comunitare; 
- Acvacultură, procesare şi comercializarea produselor din pescuit şi acvacultură; 
- Măsuri de interes colectiv; 
- Dezvoltarea durabilă a zonelor costiere de pescuit; 
- Asistenţă tehnică. 

 
În tabelul de mai jos sunt prezentate fondurile postaderare de la Uniunea Europeană şi sumele din 
bugetul de stat pentru finanţarea acţiunilor în cadrul Obiectivelor Convergenţă şi Cooperare 
Teritorială Europeană şi în cadrul Politicii Agricole Comune şi de Pescuit. 
 
Tabelul nr.24                                                                                                       – milioane lei - 
 2008 2009 2010 2011 
Fonduri externe nerambursabile 11.428,8 13.497,1 18.638,2 19.129,7 
Sume din bugetul de stat aferente 
programelor finanţate de UE 

3.401,6 3.730,9 4.575,0 9.498,4 
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3.5.3 Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene 
 
De la data aderării la Uniunea Europeană, România participă de drept şi de fapt la procesul bugetar 
comunitar în ansamblul său, respectiv, atât în mecanismul de luare a deciziilor pe parcursul 
desfăşurării procesului bugetar comunitar la nivelul fiecărui an bugetar (de elaborare, aprobare, 
execuţie şi control al bugetului), cât şi la cel de stabilire şi/sau schimbare a cadrului general legal de 
bază prevăzut de Tratatul Uniunii Europene şi de Regulamentele comunitare din domeniul bugetar. 
 
România participă în procesul decizional din domeniul bugetului comunitar la nivelul grupurilor de 
lucru/comitetelor care se desfăşoară la nivelul Consiliului UE, incluzând ECOFIN-Buget, la nivelul 
Comisiei Europene, precum şi la nivelul Parlamentului European, prin europarlamentarii aleşi prin 
votul direct al populaţiei. 
 
Resursele proprii necesare finanţării bugetului general comunitar pe anul 2008 reprezintă 0,95% din 
totalul venitului naţional brut (VNB) comunitar, situându-se astfel sub plafonul maxim de 1,24 % 
din VNB calculat conform metodei prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Decizia 
nr.2000/597/EC, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii 
al Comunităţilor Europene (JO L 253, 7.10.2000, p. 42). 
 
Elementele care compun contribuţia statelor membre la sistemul resurselor proprii comunitare 
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. 
 
Contribuţia estimată a României pentru anul 2007 se ridică la suma de 3.977,0 mil. lei ceea ce 
reprezintă circa 1,02% din totalul resurselor proprii din bugetul comunitar şi circa 1,02 % din 
produsul intern brut al României.  
 
Pentru anul 2008 contribuţia estimată a României se ridică la suma de 4.239,0 mil. lei, ceea ce 
reprezintă circa 1,13% din totalul resurselor proprii din bugetul comunitar şi circa 0,96 % din 
produsul intern brut al României.  
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În tabelul de mai jos este prezentată (în euro şi în lei) estimarea contribuţiei României la sistemul 
comunitar al resurselor proprii pentru anul 2008 şi proiecţia acesteia pe anii 2009-2011. Estimarea 
proiecţiei s-a făcut pe baza limitelor de cheltuieli din Cadrul Financiar 2007-2013 şi a creşterilor 
economice pe termen lung prognozate de Comisia Europeană pentru construirea acestui Cadru. 

 
Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene 

pentru anii 2007 - 2008 şi estimarea pentru anii 2009-2011 

Tabelul nr.25 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Contribuţia României la 
bugetul UE – milioane euro 1.175,4 1.363,3 1.187,4 1.309,4 1.343,9 

 
Contribuţia României la 
bugetul UE – milioane lei 3.977,0 4.239,0 4.156,0 4.583,0 4.700,5 

% în Produsul Intern Brut 1,02 0,96 0,85 0,85 0,79 
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ASPECTE TEHNICE  
 

Societatea civilă şi economia de piaţă nu pot exista  fără informaţie şi fără libera circulaţie 
a acesteia. De aceea, concepţia care a stat la baza conducerii activităţii Ministerului Economiei şi 
Finanţelor  are ca element definitoriu transparenţa informaţiei. Întrucât în lumea contemporană 
finanţele publice  constituie  o componentă de primă dimensiune a vieţii social-economice a fiecărei  
naţiuni, iar conceptele, mecanismele şi procedurile ataşate acestei componente trebuie corect 
înţelese şi puse în practică, am încercat în câteva cuvinte să explicăm pe scurt conţinutul 
proiectului de raport,  să clarificăm o serie de concepte folosite, precum şi modul de obţinere al 
datelor incluse, având meritul de a ridica valul de aparent mister ce acoperă munca de 
fundamentare şi  elaborare  a proiectului de raport. 

 
         Raportul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice  
nr. 500/2002,  care prevede la art. 35  alin. (2) ,,că proiectul legii bugetului de stat  este însoţit de 
un raport privind situaţia macroeconomică pentru anul bugetar pentru care se elaborează  
proiectul de buget  şi proiecţia acesteia  în următorii 3 ani”. 
 
           Raportul sintetizează: 

 principalele evoluţii ale economiei româneşti, evidenţiate prin intermediul unor 
indicatori macroeconomici de referinţă (produsul intern brut, cererea internă,  
export/import de bunuri şi servicii, deficit de cont curent,  număr mediu de salariaţi, 
câştigul  salarial mediu brut),  evoluţia preţurilor, evidenţiată prin creşterea preţurilor de 
consum (rata inflaţiei)  şi cursul de schimb; 

  prezintă  o scurtă caracterizare a politicii monetare; 
 principalele evoluţii fiscale şi bugetare  reflectate printr-o caracterizare succintă a 

politicii fiscal bugetare, structura veniturilor şi cheltuielilor bugetare, trendul deficitului 
bugetar,  precum şi evoluţia datoriei publice. 

 
Raportul prezintă impactul bugetar al integrării României în Uniunea Europeană, 

deoarece ilustrează într-o manieră concisă estimarea contribuţiei ţării noastre la bugetul 
comunitar, principalele fonduri comunitare primite de România în perioada de preaderare 
(Phare, Ispa şi Sapard),  precum şi fondurile europene  postaderare (Fondul European pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Fondul European de Pescuit, Fondul European de Garantare 
Agricolă, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European), dar şi principalele 
programe operaţionale finanţate din fonduri europene integrate în Cadrul de Referinţă 
Strategic Naţional. 
 

Raportul este un document elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin 
participarea unor direcţii din minister care furnizează datele pentru diferite capitole din raport,  
împreună cu Banca Naţională a României, care furnizează datele privind evoluţia politicii monetare. 

 
Datele referitoare la  evoluţia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 

2006-2011 au fost furnizate de Comisia Naţională de Prognoză.   
 
Datele referitoare la indicatorii bugetari (venituri, cheltuieli şi deficit)  reflectă 

realizările anului 2006, programul rectificat (actualizat) pe anul 2007, propunerile pentru 
anul pentru care se întocmeşte  proiectul de buget, respectiv anul 2008 şi pentru perspectiva 
2009-2011. 
 

Datele referitoare la indicatorii bugetari (venituri, cheltuieli şi deficit)  au fost calculate 
la nivelul bugetului general consolidat a cărui  structură, rol şi importanţă sunt explicate sintetic 
mai jos.  
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Bugetul general consolidat  este definit de Legea nr.500/2002 privind finanţele publice ca 

fiind ansamblul bugetelor componente ale sistemului bugetar, agregate şi consolidate pentru a 
forma un întreg.  
 Bugetul general consolidat se elaborează pentru a oferi informaţii clare factorilor de 
decizie (Guvern, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca Naţională a României), precum şi 
organismelor financiare internaţionale (Comisia Europeană, Banca Mondială, Fondul 
Monetar Internaţional) şi agenţiilor de rating. 
 

Bugetul general consolidat, în prezent, are în componenţa sa următoarele bugete: 
1. Bugetul de stat; 
2. Bugetele locale; 
3. Bugetul asigurărilor sociale de stat 
4. Bugetul asigurărilor pentru şomaj; 
5. Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; 
6. Bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale 

căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice; 
7. Bugetul activităţilor finantate integral din venituri proprii 
8. Bugetul fondurilor externe nerambursabile 
9. Bugetul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România; 
10. Bugetul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului; 
11. Bugetul Trezoreriei Statului 
12. Bugetul activităţii de privatizare  
 
Bugetul activităţii de privatizare este elaborat ca o sinteză a bugetelor de venituri şi 

cheltuieli ale instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare, respectiv:  
 Ministerul Transporturilor 
 Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.  
 Ministerul pentru Întreprinderi Mici  şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii 

Liberale. 
Este important de menţionat faptul că: 

 
 
 
 
 
Bugetul general consolidat se elaborează pe structura clasificaţiei indicatorilor privind finanţele 
publice, respectiv: 
 

• În structura economică - în funcţie de natura cheltuielilor spre care sunt repartizate 
resursele financiare publice, respectiv cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, 
dobânzi, subvenţii, transferuri, cheltuieli de capital etc. 

• În structura funcţională - în funcţie de domeniile, ramurile de activitate spre care sunt 
dirijate resursele financiare publice, respectiv pe capitole de cheltuieli, de ex: apărare, 
ordine publică, învăţământ, sănătate etc. 

 
          Bugetul general consolidat este un tablou complet al resurselor şi cheltuielilor publice, 
reflectate în veniturile şi cheltuielile  bugetelor componente, supus unor operaţiuni specifice, 
respectiv: 

I.  consolidarea; 

II. ajustarea. 

Bugetul general consolidat  nu are caracter de lege ,  nu se substituie bugetului de stat 
sau celorlalte bugete componente şi nu este aprobat de Parlament.  
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I. OPERAŢIUNEA  DE CONSOLIDARE  

        Legea nr.500/2002 privind finanţele publice defineşte consolidarea ca fiind operaţiunea de 
eliminare a transferurilor de sume dintre două bugete componente ale bugetului general 
consolidat, în vederea  evitării dublei evidenţieri a acestora.  

           Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice încadrează aceste sume, în principal, în 
categoria „Transferurilor între unităţi ale administraţiei publice”  

 

II. OPERAŢIUNEA DE AJUSTARE 

Ajustarea presupune eliminarea din bugetul general consolidat a cheltuielilor de natura datoriei 
publice care sunt incluse în buget, respectiv: 

  -  rambursările de credite externe din: 

 Bugetul de stat; 
 Bugete locale; 
 Bugetul asigurărilor sociale de stat; 
 Bugetul asigurărilor pentru şomaj; 
 Bugetul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România; 
 Sume alocate din venituri proprii 

 
- rambursările de credite interne. 
 

Bugetele componente ale bugetului general consolidat se aprobă astfel: 

• bugetul de stat se aprobă anual de către Parlament prin lege;  
• bugetul asigurărilor sociale de stat se aprobă anual de către Parlament prin lege; 
• bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se aprobă anual de către 

Parlament, împreună cu bugetul de stat, ca anexă la Legea de aprobare a bugetului de stat; 
• bugetul asigurărilor pentru şomaj se aprobă anual de către Parlament, împreună cu bugetul 

asigurărilor sociale de stat, ca anexă la Legea de aprobare a bugetului asigurărilor sociale de 
stat; 

• bugetul fondurilor alocate din credite externe se aprobă anual de către Parlament ca anexă 
la  bugetele ordonatorilor principali de credite; 

• bugetul  activităţilor finanţate integral din venituri proprii se aprobă de către Parlament ca 
anexă la bugetul ordonatorului principal de credite; 

• bugetul fondurilor externe nerambursabile se aprobă de către Parlament ca anexă la bugetul 
ordonatorului principal de credite; 

• bugetele locale se aprobă în condiţiile prevederilor Legii privind finanţele publice locale 
nr.273/2006, de către autorităţile administraţiei publice locale.  

 
 Menţionăm că Parlamentul aprobă prin legea bugetului de stat şi legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat: 

1. -sumele defalcate din  taxa pe valoarea adăugată, pentru următoarele destinaţii: 
 

 finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, inclusiv 
pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului; 

 finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, inclusiv pentru 
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finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ 
preuniversitar de stat ale comunelor, oraşelor, municipiilor; 

 finanţarea cheltuielilor destinate drumurilor judeţene şi comunale; 
 echilibrarea bugetelor locale. 

 
2. - numărul maxim de posturi finanţat pentru personalul neclerical angajat în unităţile de 

cult; 
  
3. - subvenţiile acordate bugetelor locale din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor 

pentru şomaj. 
 

• Bugetul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului se aprobă prin ordin 
comun semnat de către ministrul economiei şi finanţelor şi preşedintele Autorităţii 
pentru Valorificarea Activelor Statului; 

• Bugetul activităţii de privatizare cuprins în bugetul  general consolidat este o 
sinteză a bugetului de venituri şi cheltuieli  din activitatea de privatizare, elaborat 
pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli din activitatea de privatizare ale 
instituţiilor publice implicate (Ministerul Transporturilor, Ministerul 
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale)  şi se aprobă prin ordin comun al 
ministrului economiei şi finanţelor şi ministrul transporturilor, ministrul 
comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi respectiv ministrul pentru întreprinderi 
mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale; 

• Bugetul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România se 
aprobă după aprobarea bugetului de stat prin ordin comun semnat de ministrul 
economiei şi finanţelor şi ministrul transporturilor; 

• Bugetul trezoreriei statului se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
 

      În cadrul raportului, veniturile şi cheltuielile bugetare sunt prezentate la nivelul bugetului 
general consolidat în structura economică şi funcţională aprobate prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţelor publice nr. 
1954/2005. 

 

În ceea ce priveşte instrumentarul statistic, pentru a evidenţia creşterile procentuale în anul 
2008 faţă de anul 2007, s-a calculat ponderea veniturilor, cheltuielilor şi a deficitului bugetar în 
produsul intern brut, precum şi ponderea  unei naturi de  venituri sau cheltuieli în total venituri şi 
cheltuieli ale bugetului general consolidat.                                                                                                           
 
 

 
 
 
 
 
 

Buget 2008
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Proiectul de buget pe anul 2008, împreună cu proiecţia coordonatelor bugetare 
pe perioada 2009-2011, a fost astfel construit încât să asigure o poziţie 
macroeconomică solidă şi sustenabilă, ameliorarea nivelului de trai al populaţiei, 
stabilitatea şi atractivitatea mediului de afaceri, accesarea fondurilor comunitare 
nerambursabile şi furnizarea de servicii publice de calitate, toate acestea în contextul 
procesului de convergenţă nominală şi reală cu Uniunea Europeană.  
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