
PPrrooggrraammuull  ddee  ccoonnvveerrggeennţţăă  22000077--22001100 

 1

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PROGRAMUL DE CONVERGENŢĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BUCUREŞTI 
-  Noiembrie 2007 - 



PPrrooggrraammuull  ddee  ccoonnvveerrggeennţţăă  22000077--22001100 

 2

Cuprins 

 
1. INTRODUCERE.............................................................................................................. 6 

2. CADRUL GENERAL AL POLITICII ŞI OBIECTIVELE ACESTEIA ................... 8 

2.1 Obiectivele şi priorităţile Guvernului........................................................................... 8 

2.1.1 Combinaţia de politici economice şi macrostabilitatea............................................8 

2.2 Politica monetară şi a cursului de schimb.................................................................. 10 

2.3 Politica fiscală ............................................................................................................... 13 

2.4 Reforme structurale ..................................................................................................... 13 

2.4.1 Piaţa muncii ................................................................................................................... 14 

2.4.2 Îmbunătăţirea mediului de afaceri .............................................................................. 17 

2.4.3 Dezvoltarea regională ................................................................................................... 17 

2.4.4 Reforma administraţiei publice ................................................................................... 18 

3. SCENARIUL MACROECONOMIC........................................................................... 20 

3.1  Ipoteze privind mediul economic internaţional........................................................ 20 

3.2 Evoluţii  macroeconomice recente .............................................................................. 22 

3.3 Scenariul de dezvoltare pe termen mediu şi evoluţii ciclice ..................................... 27 

3.3.1 Evoluţii ciclice................................................................................................................ 27 

3.3.2 Scenariul de dezvoltare pe termen mediu ................................................................... 28 

3.3.3 Riscuri ale prognozei......................................................................................................33 

4. COMPARAREA CU VARIANTA PRECEDENTĂ A PROGRAMULUI DE 

CONVERGENŢĂ .................................................................................................................. 35 

4.1 Compararea cadrului macroeconomic....................................................................... 35 

4.2 Compararea deficitului bugetar ................................................................................. 39 

5. FINANŢELE GUVERNAMENTALE GENERALE - DEFICIT ŞI DATORIE ..... 40 

5.1 Obiective şi strategie de politică fiscală şi bugetară.................................................. 40 

5.2 Evoluţia finanţelor publice în 2006 şi 2007 ................................................................ 41 

5.3 Evoluţia finanaţelor publice pe termen mediu .......................................................... 42 

5.4 Impactul aderării la Uniunea Europeană asupra finanţelor publice ...................... 46 

5.5 Calculul deficitului structural şi ciclic........................................................................ 47 

5.6 Datoria publică şi strategia datoriei ........................................................................... 49 



PPrrooggrraammuull  ddee  ccoonnvveerrggeennţţăă  22000077--22001100 

 3

5.6.1 Managementul datoriei guvernamentale şi finanţarea deficitului bugetar ............. 49 

5.6.2 Piaţa titlurilor de stat.................................................................................................... 50 

5.6.3 Obiectivele managementului datoriei guvernamentale în perioada 2008-2010 ...... 51 

5.7 Analiza de sensitivitate................................................................................................. 53 

5.7.1 Analiza pe Buget............................................................................................................ 53 

5.7.2 Analiza de sensitivitate a datoriei publice................................................................... 54 

5.8 Consecinţele bugetare ale reformelor stucturale importante .................................. 54 

6. CALITATEA FINANŢELOR PUBLICE.................................................................... 57 

6.1 Cadrul general al politicii în domeniul finanţelor publice ....................................... 57 

6.2 Venituri bugetare ......................................................................................................... 58 

6.3 Cheltuieli bugetare ....................................................................................................... 58 

6.3.1 Cheltuielile publice destinate învăţământului ............................................................ 59 

6.3.2. Cheltuielile publice destinate cercetării ..................................................................... 59 

6.3.3. Cheltuielile publice destinate sănătăţii........................................................................60 

6.3.4 Cheltuielile publice destinate infrastructurii .............................................................. 60 

6.3.5 Cheltuielile publice destinate mediului.........................................................................60 

6.3.6 Cheltuielile publice destinate agriculturii....................................................................61 

7. SUSTENABILITATEA PE TERMEN LUNG A FINANŢELOR PUBLICE.......... 62 

7.1 Evoluţii demografice .................................................................................................... 62 

7.1.1 Evoluţia ratelor de fertilitate şi mortalitate.................................................................62 

    7.2 Evoluţiile în rata de participare pe piaţa forţei de muncă ....................................... 63 

    7.3 Evoluţia sistemului de pensii ....................................................................................... 63 

    7.4 Evoluţia sistemului de sănătate................................................................................... 64 

7.5 Măsuri pentru îmbunătăţirea sustenabilităţii finanţelor publice ............................ 66 

7.5.1 Sectorul de pensii........................................................................................................... 66 

7.5.2 Sectorul de sănătate ...................................................................................................... 68 

7.5.3 Masuri pentru îmbunătăţirea fertilitaţii............................................................. 69 

8. CARACTERISTICI INSTITUŢIONALE ALE FINANŢELOR PUBLICE ........... 70 

8.1 Strategia pe termen mediu a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală............. 70 

8.2 Procesul de elaborare şi implementare a politicilor publice .................................... 71 

 



PPrrooggrraammuull  ddee  ccoonnvveerrggeennţţăă  22000077--22001100 

 4

ANEXE.................................................................................................................................... 73 

Tabelul 1a. Proiecţii macroeconomice.............................................................................. 73 

Tabelul 1b. Evoluţia preţurilor ......................................................................................... 73 

Tabelul 1c.  Evoluţia pieţei forţei de muncă .................................................................... 74 

Tabelul 1d.  Balanţele sectoriale ....................................................................................... 74 

Tabelul 2. Proiecţia bugetului consolidat......................................................................... 75 

Tabelul 3. Evoluţia datoriei bugetului general ................................................................ 76 

Tabelul 4. Evoluţii ciclice................................................................................................... 76 

Tabelul 5.  Diferenţe faţă de varianta precedentă........................................................... 77 

Tabelul 6. Sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice ................................... 77 

Tabelul 7. Ipoteze de bază ................................................................................................. 78 

 

Lista grafice şi tabele 

Grafice: 
Graficul 3.1 Evoluţia indicilor de volum a bunurilor şi serviciilor ................................... 22 

Graficul 3.2 Evoluţia PIB şi a principalelor componente................................................... 23 

Graficul 3.3 Gradul de acoperire a deficitului de cont curent din surse autonome......... 24 

Graficul 3.4 Evoluţia populaţiei ocupate.............................................................................. 24 

Graficul 3.5 Evoluţia inflaţiei medii trimestriale ................................................................ 26 

Graficul 3.6 Contribuţia factorilor de creştere a PIB- ului potenţial................................ 27 

Graficul 3.7 Evoluţia output gap............................................................................................28 

Graficul 3.8 Contribuţia componentelor de utilizare la creşterea reală a PIB ................ 29 

Graficul 3.9 Creşterea preţurilor de consum şi a preţurilor producţiei industriale........ 31 

Graficul 4.1 Comparaţie între prognozele creşterii PIB .................................................... 35 

Graficul 4.2 Comparaţie între prognozele creşterii cheltuielilor cu consumul privat..... 36 

Graficul 4.3 Comparaţie între prognozele creşterii cheltuielilor cu consumul public..... 37 

Graficul 4.4 Comparaţie între prognozele creşterii FBCF................................................. 37 

Graficul 4.5 Comparaţie între ponderile  în PIB ale deficitului de cont curent............... 38 

Graficul 4.6 Comparaţie între contribuţiile exportului net la creşterea reală a PIB....... 38 

Graficul 4.7 Comparaţie între prognozele inflaţiei  medii anuale ..................................... 39 

Graficul 5.1 Structura datoriei publice ................................................................................ 49 



PPrrooggrraammuull  ddee  ccoonnvveerrggeennţţăă  22000077--22001100 

 5

Graficul 5.2 Evoluţia randamentului titlurilor de stat active la data de 30.09.2007........ 50 

Graficul 7.1 Volumul cheltuielilor publice pentru sănătate............................................... 65 

Graficul 7.2 Evoluţia bugetului asigurărilor sociale de stat............................................... 66 

 
Tabelul 2.1 Indici de disparitate regională .......................................................................... 18 

Tabelul 3.1 Estimări asupra mediului extern ...................................................................... 20 

Tabelul 3.2 Rata inflaţiei ....................................................................................................... 25 

Tabelul 3.3 Creşterea economică .......................................................................................... 28 

Tabelul 3.4 Balanţa economii-investiţii ................................................................................ 30 

Tabelul 3.5  Evoluţia deflatorilor.......................................................................................... 31 

Tabelul 3.6 Evoluţia forţei de muncă ................................................................................... 32 

Tabelul 3.7 Necesarul de finanţare externă ......................................................................... 33 

Tabelul 4.1 Compararea deficitului bugetar ....................................................................... 39 

Tabelul 5.1 Impactul bugetar estimat al măsurilor fiscale cu privire la                          

impozitul pe venit ...............................................................................................44 

Tabelul 5.2 Impactul bugetar al măsurilor fiscale adoptate în domeniul TVA ................45 

Tabelul 5.3 Repartizarea sumelor alocate României .......................................................... 46 

Tabelul 5.4 Contribuţia României la bugetul UE................................................................ 47 

Tabelul 5.5 Poziţia bugetară netă a României în raport cu UE (2008-2010).................... 47 

Tabelul 5.6 Elasticitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare faţă de PIB........................ 48 

Tabelul 5.7 Deficitul ciclic şi structural (% din PIB).......................................................... 48 

Tabelul 5.8 Evoluţia garanţiilor de stat................................................................................ 51 

Tabelul 5.9 Sensitivitatea veniturilor bugetului general consolidat faţă de modificările 

variabilelor macroeconomice ........................................................................... 53 

Tabelul 5.10 Valoarea contribuţiei la sistemul de pensii......................................................55 

Tabelul 7.1 Speranţa de viaţă................................................................................................ 62 

Tabelul 7.2 Proiecţia numărului populaţiei şi a ratei de dependenţă a acesteia .............. 63 

Tabelul 7.3 Evoluţia deficitului sistemului de pensii........................................................... 64 

Tabelul 7.4 Indicatori privind starea de sănătate ............................................................... 64 

 



PPrrooggrraammuull  ddee  ccoonnvveerrggeennţţăă  22000077--22001100 

 6

1. INTRODUCERE  

 

O preocupare permanentă a Comisiei Europene o reprezintă coordonarea politicilor economice şi 
de supraveghere bugetară, ca o necesitate pentru creşterea interdependenţei generate de 
finalizarea Pieţei Unice şi a Uniunii Economice şi Monetare. Mai mult, conform articolelor 99, 
respectiv104 ale Tratatului şi Pactului de Stabilitate şi Creştere al C. E. (Regulamentul C.E. 
Nr.1466/1997 amendat de Regulamentul Nr.1055/2005 şi, respectiv, Regulamentul Nr.1467/1997 
amendat prin Regulamentul Nr.1056/2005), asistenţa bugetară în Uniunea Europeană este 
promovată pe baza analizelor aprofundate şi corelate ale Programelor de Stabilitate sau 
Programelor de Convergenţă. 

Programul de Convergenţă este un program multianual care fundamentează şi evidenţiază 
calitatea şi consistenţa politicilor macroeconomice de creştere şi stabilitate economică şi 
bugetară, dar şi a perspectivelor de convergenţă reală şi nominală a statelor membre care nu au 
aderat la moneda euro. 

În conformitate cu cerinţele Comisiei Europene, Programul de Convergenţă, spre deosebire de 
alte documente programatice, se actualizează anual şi se transmite, spre analiză, la Comisia 
Europeană în luna noiembrie, dar nu mai târziu de 1 decembrie. 

Pentru această a doua ediţie a Programului de Convergenţă metodologia privind conţinutul şi 
formatul a rămas aceeaşi. S-au efectuat totuşi câteva modificări la tabelele standard, îndeosebi în 
direcţia redefinirii şi introducerii unor indicatori noi sau care în ediţia precedentă erau cu statut de 
opţional, precum: deflatorul consumului privat; compensaţia pe angajat; cheltuielile cu dobânzile; 
surplusul bugetar primar; plăţi sociale în locul transferurilor sociale. 

De asemenea, s-a subliniat necesitatea ca toate statele membre să folosească aceleaşi ipoteze 
privind mediul extern evidenţiate în prognoza de toamnă a Comisiei Europene, iar pentru membri 
ERM II, cerinţa de a furniza detalii despre implementarea angajamentelor ERM II. 

Această a doua ediţie ia în considerare „Opinia Consiliului European” cu privire la prima ediţie a 
Programului de Convergenţă al României exprimată în concordanţă cu articolul 9 al 
Regulamentului Consiliului Nr. 1466 din iulie 1997. 

În esenţă Opinia subliniază că scenariile macroeconomice şi bugetare din Programul de 
Convergenţă sunt plauzibile, dar că, totodată, există riscuri cu privire la atingerea obiectivelor 
bugetare după 2008. Ca apreciere globală, Consiliul European evidenţiază că România are 
perspective certe de creştere economică puternică, dar cu mărirea deficitului extern şi cu progrese 
moderate în sustenabilitatea fiscală, cerinţele MTO fiind prevăzute să fie atinse numai după 
perioada de programare. 

Recomandările „Opiniei Consiliului European” vizează stabilirea unor ţinte bugetare mai 
restrictive pentru anii următori şi revizuirea structurii cheltuielilor publice. 

Ediţia a doua a Programului de Convergenţă prezintă – ca răspuns la aceste recomandări – 
capacitatea României de a aduce deficitul structural la mai puţin de 1% până în 2011, 
asigurându-se astfel o marjă suficientă pentru evitarea depăşirii limitei de 3% din PIB a 
deficitului bugetar. 
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De asemenea, se prezintă cadrul bugetar pe termen mediu, caracterizat prin restructurarea 
cheltuielilor, în sensul susţinerii sectoarelor economice cu valoare adăugată mare, precum şi a 
investiţiei în cunoştinţe, educaţie, cercetare, cu scopul creşterii capacităţii de a face faţă 
competiţiei pe plan global, furnizării de resurse de muncă calificate pentru dezvoltarea serviciilor, 
în condiţiile în care costul forţei de muncă creşte inevitabil odată cu convergenţa reală. 

Actualizarea Programului de Convergenţa a luat în considerare ultimele evoluţii ale mediului 
economic intern şi internaţional şi s-a bazat pe cadrul legislativ în vigoare, precum şi pe 
prevederile proiectului de buget pe anul 2008, aflat în dezbaterea Parlamentului. 

Această ediţie a Programului de Convergenţă s-a elaborat în corelare cu prevederile din 
Programul Naţional de Reforme 2007-2010, elaborat şi transmis de România, la Bruxelles, în 
luna iulie 2007. 

În pregătirea Programului de Convergenţă au fost făcute eforturi din partea tuturor instituţiilor 
implicate (Banca Naţională a României, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, 
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor, Ministerul Sănătăţii Publice,  Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, 
Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,  Comisia 
Naţională de Prognoză, Institutul Naţional de Statistică), sub coordonarea Ministerului 
Economiei şi Finanţelor, pentru a se oferi date şi informaţii cât mai elocvente şi detaliate, în 
concordanţă cu cerinţele Comisiei Europene, prin care să se fundamenteze şi să se evidenţieze 
calitatea şi consistenţa politicilor macroeconomice de creştere şi stabilitate economică şi 
bugetară, dar şi a perspectivelor de convergenţă reală şi nominală a economiei româneşti. 

Avându-se în vedere că Programul de Convergenţă reprezintă o lucrare de anvergură şi de 
maximă importanţă pentru valorificarea avantajelor oferite de aderarea la Uniunea Europeană, cu 
implicaţii în întreaga societate, pe parcursul elaborării sale au fost consultate (inclusiv în cadrul 
unor seminarii şi dezbateri publice) diverse organizaţii nonguvernamentale, sindicate şi patronate, 
precum şi unele personalităţi ştiinţifice. 
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2. CADRUL GENERAL AL POLITICII ŞI OBIECTIVELE ACESTEIA 

2.1 Obiectivele şi priorităţile Guvernului 
 
Obiectivul fundamental al politicii economice a Guvernului este acela de a promova o creştere 
economică sustenabilă, în condiţii de competitivitate, ce va asigura la rândul său convergenţa 
nominală şi reală cu Uniunea Europeană. Pentru a garanta succesul acestei strategii, Guvernul va 
avea ca priorităţi investiţia în capitalul uman şi infrastructură. Condiţia cea mai importantă pentru 
îndeplinirea obiectivului fundamental este implementarea unei combinaţii adecvate de politici 
macroeconomice, care să asigure continuarea procesului de dezinflaţie şi menţinerea 
sustenabilităţii externe.  În acelaşi timp, atingerea performanţelor economice şi de ocupare, 
corelate cu un sistem social echitabil, reprezintă esenţa politicilor orientate spre dezvoltarea 
durabilă a României în perioada 2007-2010.  
 
Ca elemente cheie cuprinse în strategia economică pe termen mediu a Guvernului evidenţiem 
următoarele obiective, conforme cu ţelurile Uniunii Europene prevăzute în Strategia Lisabona 
relansată, în Liniile Directoare Generale de Politică Economică şi în Pactul de Stabilitate şi 
Creştere al Uniunii Europene: 
 

(a) menţinerea stabilităţii macroeconomice, continuarea procesului de dezinflaţie şi limitarea 
deficitului de cont curent; 

(b) îmbunătăţirea predictibilităţii şi performanţelor politicii fiscale pe termen mediu, inclusiv 
atragerea şi utilizarea eficientă a fondurilor de la Uniunea Europeană; 

(c) continuarea şi adâncirea reformelor structurale şi furnizarea de servicii îmbunătăţite de 
sănătate, educaţie şi formare profesională, cercetare şi dezvoltare precum şi continuarea 
reformelor necesare pentru a spori nivelul de responsabilizare şi de eficienţă; 

(d) asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice pe termen lung; 
(e) îmbunătăţirea mediului de afaceri, promovarea culturii antreprenoriale, creşterea 

flexibilităţii şi participării pe piaţa muncii şi o dezvoltare regională armonioasă; 
(f) reforma administraţiei publice. 

 
 
2.1.1. Combinaţia de politici economice şi macrostabilitatea 
 
În condiţiile actuale, caracterizate prin materializarea simultană a numeroşi factori de risc 
inflaţionist, precum şi prin turbulenţele persistente manifestate pe pieţele financiare 
internaţionale, menţinerea stabilităţii macroeconomice şi consolidarea progreselor în planul 
convergenţei nominale reclamă abordarea episodului de inflaţie sporită prin ansamblul 
componentelor combinatiei de politici macroeconomice şi de ajustări structurale, consistenţa 
acesteia fiind mai importantă decât focalizarea asupra fiecărei componente ale sale, luate 
individual.  
 
De asemenea, asumarea unui sprijin substanţial pentru dezinflaţie de către politicile fiscală şi a 
veniturilor este necesară pentru a facilita misiunea politicii monetare de ancorare a anticipaţiilor 
inflaţioniste la nivelurile scăzute de inflaţie atinse până în prezent. Implementarea acestei sarcini 



PPrrooggrraammuull  ddee  ccoonnvveerrggeennţţăă  22000077--22001100 

 9

a fost deja demarată de banca centrală, însă, în condiţiile existenţei unui dezechilibru extern 
semnificativ, eficacitatea politicii monetare este limitată. 
 
Combinaţia de politici economice constând dintr - o politică monetară restrictivă (centrată 
exclusiv pe rate ale dobânzii relativ înalte, traduse într-un curs de schimb sensibil apreciat), 
combinată cu o creştere rapidă a veniturilor, cu mult peste dinamica productivităţii muncii, 
conduce la consecinţe nedorite, de natură să submineze sustenabilitatea dezinflaţiei generate pe 
termen scurt: (i) adâncirea suplimentară a deficitului contului curent al balanţei de plăţi şi 
persistenţa acestuia la niveluri greu de susţinut pe termen îndelungat, fără creşteri substanţiale ale 
intrărilor autonome de capital productiv; (ii) sporirea riscului unei corecţii bruşte (în sensul 
deprecierii) a cursului de schimb, având drept rezultat un puseu inflaţionist; (iii) afectarea 
situaţiei financiare la nivelul firmelor şi gospodăriilor care au contractat credite în valută mizând 
pe o întărire continuă a leului, si care nu si-au asigurat o protectie corespunzatoare fata de riscul 
valutar. 
 
Astfel, promovarea unei combinatii coerente de politici economice este cu atât mai necesară, cu 
cât: (i) turbulenţele pe plan internaţional tind să persiste, aşa cum a demonstrat-o evoluţia 
creditelor subprime din industria imobiliară americană, a cărei amplitudine şi durată în timp sunt 
greu de anticipat. Consecinţa probabilă pentru România o constituie o aversiune sporită faţă de 
risc a investitorilor străini, care va conduce la un acces la finantarea externa cu costuri în creştere, 
făcând posibile şi corecţii spontane importante ale cursului de schimb; (ii) creşterea preţului 
produselor alimentare pe pieţele internaţionale pare a fi un fenomen de durată, reflectând atât 
presiuni sporite pe partea cererii (în special din partea unor ţări în dezvoltare foarte populate), cât 
şi presiuni pe partea ofertei (având în vedere noile tehnologii de producere a combustibililor din 
materii prime agricole); (iii) a avut loc majorarea cea mai semnificativă din ultimii 25 de ani a 
preţului petrolului, sub presiunea unei conjuncturi geopolitice dificile şi în condiţiile în care 
capacităţile de extracţie şi de rafinare a ţiţeiului nu au ţinut pasul cu creşterea rapidă a cererii; (iv) 
deficitul contului curent al României a ajuns la un nivel ridicat. Deşi acest deficit nu reprezintă o 
mărime-ţintă pentru BNR, corectarea sa căzând în sarcina politicilor fiscale şi de venituri, există 
riscul unei transmiteri asimetrice a acestui deficit asupra nivelului preţurilor şi a ratei inflaţiei în 
condiţiile unor deprecieri corective, ulterioare unor aprecieri nesustenabile. Acest risc creşte pe 
măsură ce ţintele de inflaţie devin, pe termen mediu, din ce în ce mai ambiţioase. 
 
Convergenţa de durată, sustenabilă, cu standardele de viaţă din Uniunea Europeană necesită atât 
prezervarea stabilităţii macroeconomice, cât şi continuarea reformelor structurale. Principala 
provocare constă în convergenţa cu standardele de viaţă europene concomitent cu menţinerea 
stabilităţii macroeconomice (adică cu evoluţia parametrilor nominali către nivelurile prevăzute în 
Tratatul de la Maastricht) şi în condiţiile păstrării competitivităţii internaţionale a economiei.  
 
Având în vedere cele prezentate, pentru perioada următoare se impune o concepere a combinatiei 
de politici economice, după cum urmează: (i) continuarea reformelor structurale, astfel încât să 
înlăture constrângerile asupra ofertei agregate, stimulându-se creşterea productivităţii şi a 
competitivităţii externe a produselor româneşti; (ii) menţinerea unei restrictivităţi relativ ridicate 
a politicii monetare şi fiscale, precum şi o mai bună coordonare a acestora; (iii) o politică a 
veniturilor care să nu adauge presiuni suplimentare pe partea cererii.  
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2.2  Politica monetară şi a cursului de schimb 
 
Potrivit statutului său1, Banca Naţională a României are ca obiectiv fundamental asigurarea şi 
menţinerea stabilităţii preţurilor. Începând cu luna august 2005, politica monetară se 
implementează în contextul strategiei de ţintire directă a inflaţiei, care coexistă cu regimul de 
flotare controlată a cursului de schimb. Acest regim al  ratei de schimb este în concordanţă cu 
utilizarea ţintelor de inflaţie ca ancoră nominală a politicii monetare şi permite un răspuns flexibil 
al acestei politici la şocurile neprevăzute ce pot afecta economia. 
 
Având în vedere necesitatea implementării unor reforme structurale suplimentare care să ducă la 
creşterea flexibilităţii economiei româneşti şi a capacităţii acesteia de a face faţă şocurilor 
asimetrice, se apreciază că moneda naţională nu va putea intra mecanismul ratei de schimb II 
(ERM II) mai devreme de 2012. Intrarea în mecanismul ratelor de schimb II, prevăzută pentru 
anul 2012, va reprezenta o etapă importantă pe calea realizării convergenţei economiei româneşti. 
 
Un grad mai ridicat de stabilitate a cursului de schimb poate fi atins prin creşterea credibilităţii 
procesului de convergenţă şi prin stabilizarea anticipaţiilor privind evoluţia cursului de schimb pe 
termen lung. Având în vedere previziunile referitoare la creşterea productivităţii şi  a fluxului 
investiţiilor străine directe în perioada următoare, este de aşteptat ca aprecierea progresivă în 
termeni reali a leului faţă de moneda europeană să continue, această ajustare urmând să sprijine 
convergenţa reală şi nominală a economiei româneşti. 

În condiţiile în care economia românească se mai află într-un proces de dezinflaţie - ritmul de 
inflaţie sustenabil pe termen mediu şi compatibil cu definiţia cantitativă a stabilităţii preţurilor 
nefiind deocamdată atins - ţintele de inflaţie sunt anuale (decembrie/decembrie) şi se stabilesc de 
către BNR împreună cu guvernul pe un orizont de timp de doi ani. În consecinţă, ţintele anuale de 
inflaţie stabilite pentru anul 2008 şi 2009 continuă să se plaseze pe o traiectorie descendentă,  
nivelurile lor fiind de 3,8  la sută ±1 punct procentual şi, respectiv de 3,5 la sută ±1 punct 
procentual.  

Valorile acestor ţinte satisfac, pe de o parte, cerinţa 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 cu definiţia cantitativă a stabilităţii preţurilor adoptată de 
Banca Centrală Europeană.  

Pe de altă parte, nivelul ţintelor pentru 2008 şi 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 BNR - pusă în evidenţă de acest  tipar al ţintelor de inflaţie - este justificată în actualul 
context de anticiparea persistenţei pe parcursul anilor următori 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 româneşti; (ii) programarea efectuării în acest interval a unor ajustări de preţuri 
administrate, precum şi de impozite indirecte; (iii) persistenţa unor rigidităţi nominale asimetrice; 

                                                 
1 Legea nr. 312/2004. 
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(iv) riscul manifestării unor şocuri externe importante asupra nivelului agregat al preţurilor din 
România. 

Menţinerea ratei anuale a inflaţiei pe traiectoria compatibilă cu atingerea ţintelor de inflaţie pe 
termen mediu a devenit recent o reală provocare pentru banca centrală în condiţiile în care 
procesul consecvent de dezinflaţie derulat începând cu anul 2000 s-a întrerupt în trimestrul III 
a.c. sub impactul exercitat de şocurile produse pe plan intern şi pe pieţele externe în această 
perioadă; ele au determinat creşterea în luna octombrie a ratei anuale a inflaţiei până la nivelul de 
6,84 la sută (3,7 la sută în luna martie a.c.) – incompatibil cu atingerea ţintei de inflaţie stabilite 
pentru 2007 (4 la sută ±1 punct procentual).  

Resortul major al reaccelerării în acest interval a creşterii indicelui preţurilor de consum l-a 
constituit efectul inflaţionist al scăderii producţiei agricole sub impactul secetei, a cărui 
amplitudine a depăşit substanţial previziunile; acest efect a fost potenţat şi de majorarea preţurilor 
produselor agricole pe piaţa externă. Acestuia i s-a alăturat impactul corecţiei în termeni nominali 
pe care a suferit-o cursul de schimb al monedei naţionale în contextul turbulenţelor produse pe 
pieţele financiare internaţionale. 

Pe acest fond, perspectiva inflaţiei pe orizontul de transmisie a politicii monetare s-a deteriorat. 
Astfel, potrivit celei mai recente prognoze elaborate în cadrul BNR, rata anuală proiectată a 
inflaţiei se plasează în luna decembrie 2007 la nivelul de 5,7 la sută, iar la finele anului 2008 la 
4,3 la sută, traiectoria ei ridicându-se până în trimestrul III 2008 deasupra limitei superioare a 
intervalului de variaţie ce încadrează punctul central al ţintei de inflaţie.  

De asemenea, s-au amplificat complexitatea şi dimensiunea riscurilor asociate prognozei, în 
special a celor legate de (i) creşterea veniturilor insuficient susţinută de sporuri de productivitate, 
(ii) deteriorarea potenţială a anticipaţiile inflaţioniste ale publicului în principal sub impactul 
prelungirii efectelor şocurilor negative de natura ofertei şi (iii) incertitudinile legate de atitudinea 
investitorilor faţă de pieţele emergente. 

În aceste condiţii, BNR a reacţionat prompt în sensul întăririi politicii monetare, în data de 31 
octombrie autoritatea monetară majorând cu 0,5 puncte procentuale rata dobânzii de politică 
monetară, până la nivelul de 7,5 la sută, după ce, în luna septembrie, banca centrală majorase 
volumele de lichiditate sterilizate în scopul apropierii nivelurilor ratelor dobânzilor pe piaţa 
monetară interbancară de nivelul ratei dobânzii de politică monetară, aceasta traducându-se într-o 
majorare a nivelului dobânzilor interbancare pe termen scurt cu circa 2 puncte procentuale.  

În plus, pentru a consolida restrictivitatea condiţiilor monetare în sens larg şi având în vedere 
creşterea rapidă a creditului acordat sectorului privat, sub raportul tuturor componentelor sale, în 
special a creditului în valută, Consiliul de Administratie al BNR a hotărât menţinerea la nivelul 
actual a ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei ( 20 la sută) şi, respectiv, 
celor în valută (40 la sută) ale instituţiilor de credit.  

În acest context s-a reiterat necesitatea orientării politicii monetare, alături de celelalte 
componente ale combinatiei de politici macroeconomice, în direcţia ancorării ferme şi sustenabile 
a anticipaţiilor inflaţioniste la nivelurile scăzute de inflaţie atinse anterior producerii recentelor 
şocuri inflaţioniste, în vederea încadrării creşterii anuale a preţurilor în traiectoria de dezinflaţie 
pe termen mediu stabilită împreună cu guvernul şi, la un orizont mai larg, a asigurării 
convergenţei nivelului agregat al preţurilor din România către stabilitatea preţurilor în definiţia sa 
din UE.  
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Se consideră că această orientare a ansamblului de politici macroeconomice este cu atât mai 
necesară cu cât deficitul extern se plasează la niveluri dificil de susţinut pe termen îndelungat, în 
contextul incertitudinilor crescute ce afectează mediul economic internaţional. Din această 
perspectivă, prin creşterea ratei dobânzii de politică monetară, BNR  urmăreşte şi asigurarea unui 
nivel corespunzător al marjei reale de dobândă, de natură să stimuleze economisirea şi să 
îmbunătăţească raportul acesteia cu investiţiile, cu efect asupra reducerii treptate în viitor a 
deficitului extern. 

Readucerea ratei anuale a inflaţiei pe traiectoria compatibilă cu atingerea ţintelor de inflaţie se 
previzionează a se produce în ultimul trimestru al anului 2008; determinantul principal al acestei 
evoluţii îl constituie acţiunea unor condiţii monetare reale a căror restrictivitate va fi asigurată 
prin calibrarea adecvată a politicii ratei dobânzii, coroborată cu reluarea prognozată a tendinţei de 
apreciere în termeni reali a monedei naţionale pe termen mai îndelungat, sub impactul continuării 
înregistrării de câştiguri de  productivitate în economia românească şi al persistenţei influxurilor 
sustenabile de capital productiv.   

Asigurarea în următoarea perioadă a gradului adecvat de restrictivitate a condiţiilor monetare se 
va realiza astfel prin intermediul cadrului operaţional al politicii monetare specific strategiei de 
ţintire directă a inflaţiei. 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 rolul de semnal al ratei dobânzii de politică monetară şi 
implicit capacitatea acesteia de a ancora anticipaţiile inflaţioniste.  
 
Un pilon important al politicii de control şi de gestionare a lichidităţii va continua să-l constituie, 
cel puţin pe termen scurt, mecanismul rezervelor minime obligatorii; imprimarea unei austerităţi 
mult mai accentuate acestui instrument relativ la practica în materie a BCE este justificată, pe de 
o parte, de persistenţa unui substanţial excedent structural de lichiditate în sistemul bancar şi, pe 
de altă parte, de menţinerea dinamicii foarte înalte a creditului în valută, pe seama amplificării 
continue a resurselor externe atrase de către instituţiile de credit.  
 
În schimb, rolul de pârghie a politicii monetare atribuit începând cu anul 2005 unor măsuri de 
natură prudenţială şi administrativă la care a apelat banca centrală în scopul temperării  ritmului 
de creştere a creditului în lei şi în valută acordat sectorului privat, a fost cvasi-anulat de către 
BNR în cursul primului trimestru al acestui an. Astfel, la începutul anului 2007, BNR a renunţat 
la limitarea nivelului de expunere a instituţiilor de credit faţă de debitorii neprotejaţi la riscul 
valutar, datorită efectelor limitate şi asimetrice pe care menţinerea acesteia le genera în contextul 
mobilităţii transfrontaliere a ofertei de servicii financiare în cadrul UE.  
 
De asemenea, începând cu luna martie, reglementarea prin care BNR a impus anterior înăsprirea 
condiţiilor de acordare a creditelor către persoanele fizice a fost ajustată astfel încât să se 
subordoneze aproape integral obiectivului de prezervare a stabilităţii financiare; în plus, s-a iniţiat 
procesul de eliminare graduală a limitelor de îndatorare a populaţiei instituite prin această 
reglementare de către banca centrală, pe măsura avansării validării de către banca centrală a 
normelor prudenţiale interne ale instituţiilor de credit referitoare la creditarea persoanelor fizice.  
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2.3  Politica fiscală 
 
Consolidarea predictibilităţii, stabilităţii şi transparenţei politicii fiscale este un obiectiv prioritar 
pentru guvern în următorii ani. Politica fiscală este concepută astfel încât să susţină obiectivele de 
convergenţă, prin menţinerea deficitului bugetar la un nivel prudent cu scopul continuării 
procesului de dezinflaţie şi menţinerii deficitului extern în limite sustenabile, prin stimularea unor 
rate de colectare îmbunătăţite, prin promovarea de măsuri de lărgire a bazei de impozitare şi 
creşterea calităţii cheltuielilor publice. Consolidarea calităţii finanţelor publice circumscrisă într-
un cadru bugetar coerent pe termen mediu reprezintă obiectivul prioritar al Guvernului, iar 
succesul său constituie condiţia principală pentru atingerea obiectivului bugetar pe termen mediu 
şi pentru promovarea unei funcţionări eficiente a stabilizatorilor automaţi.  
 
În ceea ce priveşte obiectivul specific pe termen mediu, am pornit de la premisa că deficitul 
guvernamental structural va fi de 0,9% din PIB în 2011. Acest nivel asigură o marjă suficientă de 
siguranţă pentru evitarea depăşirii limitei de 3 % din PIB a deficitului bugetar, în condiţiile 
apariţiei unor posibile şocuri adverse la adresa ritmului de creştere economică.  
 
Eforturile pe termen mediu ale Guvernului sunt îndreptate către furnizarea unor servicii publice 
îmbunătăţite, care să cuprindă un sistem de învăţământ şi pregatire profesională de calitate 
ridicată, o reţea modernă şi sigură de transport şi servicii prompte şi eficiente de sănătate, prin 
creşteri susţinute ale investiţiilor nete în sectorul public, inclusiv utilizarea eficientă a fondurilor 
de la Uniunea Europeană. În plus, se vor lua măsuri pentru crearea unor condiţii propice în scopul 
menţinerii sustenabilităţii finanţelor publice pe termen lung. 
 
Administrarea cu eficienţă a resurselor financiare este esenţială pentru acest obiectiv, pentru a 
permite îmbunătăţiri susţinute ale rezultatelor politicii fiscale pe termen lung. În acest sens, 
introducerea bugetului pe programe, creşterea flexibilităţii cheltuielilor şi consolidarea cadrului 
bugetar pe termen mediu pe trei ani în planificarea financiară guvernamentală vor asigura 
obţinerea sporurilor de eficienţă anticipate pentru cheltuielile sectorului public.  
 
 
2.4. Reforme structurale 

 
România, prin Programul Naţional de Reformă şi-a stabilit ţinte similare cu cele asumate la nivel 
european, însă adaptate la nivelul de performanţă al pieţei muncii şi a altor domenii conexe, cu 
scopul asigurării stabilităţii economice şi sustenabilităţii finanţelor publice, creşterii 
competitivităţii şi productivităţii economice şi îmbunătăţirii funcţionării pieţei forţei de muncă. 
 
 În domeniul pieţei muncii, România şi-a asumat două priorităţi: creşterea ratei de participare pe 
piaţa muncii şi îmbunătăţirea calităţii resurselor umane. Obiectivele prevăzute în cadrul acestor 
două priorităţi vizează asigurarea unui cadru favorabil, din punct de vedere legislativ şi 
instituţional, pentru crearea de noi locuri de muncă şi atragerea unui număr cit mai ridicat de 
persoane pe piaţa muncii (reducerea ratelor de inactivitate în rândul grupurilor vulnerabile din 
punct de vedere social). 
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2.4.1 Piaţa muncii 
 
Piaţa muncii din România este caracterizată printr-o rată de activitate relativ scăzută comparativ 
cu media UE, rate ridicate ale şomajului în cazul grupelor de vârstă 15-19 ani şi 20-24 ani, un 
procent mare de retragere timpurie de pe piaţa formală a muncii şi un grad de ocupare 
semnificativă în sectorul agriculturii caracterizat de relaţii de muncă nefiscalizate. 
 
Guvernul îşi propune creşterea în medie de la an la an a ratei de participare a populaţiei active cu 
vârste între 15-64 ani cu 1,1 puncte procentuale. Atingerea obiectivului privind rata de ocupare 
totală de 62,1% şi rata şomajului BIM de 6,6% până în 2010 necesită reforme pe piaţa muncii, 
care să permită creşterea competitivităţii. 
Guvernul îşi va concentra eforturile pe cele trei priorităţi prevăzute de Agenda Lisabona 
revizuită: atragerea şi menţinerea mai multor persoane pe piaţa forţei de muncă, îmbunătăţirea 
adaptabilităţii şi creşterea investiţiilor în capitalul uman, corelat cu problema demografică şi 
migraţia, excluderea socială, precum şi elementele asociate cum ar fi sănătatea populaţiei şi 
aspectele sensibile ale sărăciei. 
 
În contextul ajustării continue a pieţei muncii, guvernul consideră prioritară asigurarea accesului 
egal şi reinserţia pe piaţa muncii a tinerilor, femeilor, persoanelor în vârstă, precum şi persoanelor 
considerate defavorizate. Astfel, se va acorda o atenţie specială consolidării capacităţii 
instituţionale, în special la nivel local, pentru utilizarea eficientă a fondurilor provenite din 
Fondul Social European. Obiectivele asumate de către guvern vizează  reducerea ratei şomajului 
de lungă durată de la 4,1% în 2006 la 3,4% în 2010, a ratei şomajului BIM de la 7,3% în 2006 la 
6,6% în 2010 şi creşterea ratei de ocupare a persoanelor vârstnice de la 41,7% în 2006 la 43,0 % 
în 2010. 
 
Calitatea instruirii, dobândirea unor noi abilităţi de către forţa de muncă, contribuie la creşterea 
competitivităţii pe piaţa muncii şi, în această măsură, devine din ce în ce mai importantă într-o 
economie bazată pe cunoaştere şi într-o piaţă globalizată. Cum o cerinţă esenţială în dezvoltarea 
societăţii bazate pe cunoaştere o reprezintă educaţia iniţială şi educaţia continuă, guvernul va 
acorda prioritate modernizării sistemului educaţional naţional şi serviciului public de ocupare. În 
acest sens, prin Programul Naţional de Reformă, a fost stabilit un set complex de obiective care 
să vizeze stimularea dezvoltării abilităţilor pentru economia digitală şi promovarea mobilităţii 
forţei de muncă, participarea la educaţia primară şi continuă, precum şi reforma procesului de 
educaţie în ansamblu. 
 
Calitatea educaţiei, a formării profesionale şi dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi pe tot parcursul 
vieţii devin factori de competitivitate din ce în ce mai importanţi într-o economie bazată pe 
cunoaştere, ceea ce fundamentează necesitatea creşterii şi îmbunătăţirii investiţiilor în capitalul 
uman. Acţiunile avute în vedere de Guvernul României vizează: modernizarea educaţiei şi 
formării profesionale iniţiale, asigurarea calităţii în învăţământul superior şi dezvoltarea educaţiei 
continue. 
 
Bugetul alocat educaţiei a continuat să crească din 2005, ponderea cheltuielilor publice pentru 
educaţie în PIB crescând de la 3,4% în 2005 la 4,3% în 2006, 5,5% în 2007, pentru anul 2008 
fiind previzionată o alocare de 6% din PIB. Descentralizarea în sectorul educaţional va contribui 
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la îmbunătăţirea capacităţii de asumare a actualelor cerinţe de management/administrare a 
unităţilor şcolare şi a proceselor educaţionale, atât a unităţilor şcolare cât şi a administraţiilor 
publice locale. 
 
Reforma educaţiei timpurii este o măsură structurală iniţiată în anul 2007 şi susţinută prin două 
proiecte, „proiectul pentru reforma educaţiei timpurii” şi „proiectul pentru educaţia timpurie 
inclusivă”, a căror realizare contribuie la reducerea dezavantajelor educaţionale, asigurarea 
accesului egal la educaţie şi combaterea şi prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. 
Prin implementarea măsurilor anunţate Guvernul şi-a propus până la sfârşitul anului 2007 
reducerea cu 15% a ratei abandonului şcolar în învăţământul obligatoriu; creşterea cu 10% a ratei 
de acces la învăţământul secundar superior pentru copii/tinerii din grupuri dezavantajate; cu 15% 
a ratei de integrare a elevilor din şcolile speciale în şcolile normale şi cu 20% a ratei elevilor 
reintegraţi în învăţământul obligatoriu.  
 
În ceea ce priveşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, obiectivele de creştere a 
atractivităţii şi de îmbunătăţire a capacităţii de a răspunde cerinţelor sectoriale şi regionale ale 
pieţei muncii au fost urmărite prin iniţierea/extinderea proiectelor şi acţiunilor destinate 
îmbunătăţirii bazei materiale, asigurării calităţii, si asigurarea condiţiilor de acces la învăţământul 
profesional şi tehnic, îmbunătăţirea planificării şi adaptării ofertei învăţământului profesional şi 
tehnic la cerinţele pieţei muncii etc.  
 
În ceea ce priveşte învăţământul superior, ca element cheie pentru dezvoltarea societăţii bazată pe 
cunoaştere, în anul 2007 au continuat acţiunile de implementare a procesului Bologna. 
Implementarea sistemului naţional de calificări în învăţământul superior reprezintă o măsură de 
reformă care va conduce la îmbunătăţirea capacităţii universităţilor de a furniza calificări 
corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii.  
 

Tendinţe pe piaţa muncii pe termen mediu 
 
Actualizarea Codului Muncii în 2007 prin adoptarea Legii nr.94/2007 va conduce la 
flexibilizarea relaţiilor de muncă atât în avantajul angajaţilor, cât şi al angajatorilor, iar 
efectele pe termen mediu vor fi: dinamizarea activităţii economice, aducerea la suprafaţă a 
relaţiilor de muncă din zona gri, eliminarea corupţiei şi birocraţiei. De asemenea acţiunile 
Guvernului au vizat în anul 2007 instituirea cadrului legal care stă la baza modificării 
tuturor dispoziţiilor contrare principiului egalităţii de tratament,  îmbunătăţirea condiţiilor 
de muncă, şi promovarea sănătăţii şi securităţii în muncă. 
 
Consolidarea performanţelor economice din sectorul producţiei şi al serviciilor se aşteaptă 
să conducă la atragerea segmentului de populaţie ocupată în agricultura de subzistenţă către 
sectorul activităţilor neagricole şi temperarea presiunilor care deja se manifestă în aceste 
sectoare. Îm acest context, se estimează ca în anul 2010, pe fondul creşterii populaţiei 
ocupate totale, populaţia ocupată în sectorul agricol se va reduce ca pondere la 23,6%, cu 
6,9 puncte procentuale mai puţin faţă de anul 2006. În acelaşi timp, se prevede, la orizontul 
anului 2010 creşterea, atât a populaţiei active, cât şi a celei ocupate, ratele de activitate şi de 
ocupare ajungând la 66,6% şi, respectiv, 62,1%.  
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Pentru anul 2010 se estimează o creştere de peste 7% a ratei de participare la educaţie şi formare 
profesională pentru grupa de vârstă 25 – 64 de ani, ceea ce reprezintă o creştere de 5,5 puncte 
procentuale faţă de 2006. 

 
O serie de programe vor contribui suplimentar la flexibilizarea pieţei muncii, cum sunt: 
sprijinirea formării şi obţinerea calificărilor manageriale care să facă din antreprenoriat o opţiune 
de carieră, obiectiv finanţat prin Fondul Social European; servicii de asistenţă personalizată 
pentru şomeri, în special pentru şomerii de lungă durată, tineri şi grupurile sociale vulnerabile; 
oferirea de stimulente pentru angajaţi, în scopul dezvoltării companiilor şi carierelor, dar şi pentru 
conştientizarea angajatorilor şi a angajaţilor cu privire la necesitatea formării profesionale 
continue. 
 
România a înregistrat o dinamică semnificativă pe piaţa muncii în ceea ce priveşte mobilitatea 
geografică internă şi cea ocupaţională. În contextul diversificării pieţei muncii, trebuie continuat 
procesul de adaptare a serviciilor de formare în conformitate cu cerinţele angajatorilor şi 
perspectivele de dezvoltare şi apariţie de noi ocupaţii, astfel încât persoanele cu abilităţi să poată 
trece uşor de la o ocupaţie la alta, prin dobândirea de noi competenţe. Se are în vedere 
introducerea unui sistem de certificare a competenţelor şi a calificărilor parţiale, care permite 
practicarea uneia sau mai multor ocupaţii şi obţinerea calificărilor complete, inclusiv dezvoltarea 
capacităţii cetăţenilor de a desfăşura activităţi în mod independent. De asemenea, pentru 
creşterea mobilităţii geografice interne se urmăreşte acoperirea deficitului de forţă de muncă în 
domenii solicitate de pieţele locale şi regionale, prin creşterea vizibilităţii locurilor de muncă 
disponibile şi a facilităţilor promovate de angajatori, astfel încât lucrătorii să fie motivaţi în 
demersul de schimbare a locului de muncă. 
  
În ceea ce priveşte dimensiunea externă a mobilităţii geografice, se va urmări gestionarea 
adecvată a migraţiei economice pentru compensarea deficitului de forţă de muncă internă  în 
anumite sectoare. Vor fi elaborate programe speciale de admisie a anumitor categorii profesionale 
de străini, în funcţie de cerinţele pieţei muncii din România. Totodată, se va stimula atragerea de 
personal străin înalt calificat solicitat în special în activitatea de cercetare dezvoltare şi 
management.  
 
Încurajarea muncii prin măsuri fiscale  
Pe lângă reducerea nivelului de impozitare a muncii şi modificările legislaţiei muncii în sensul 
flexibilizării relaţiilor de muncă, in anul 2007, Guvernul şi-a asumat aplicarea măsurilor 
destinate reducerii presiunii administrative asupra angajatorilor legate de utilizarea forţei de 
muncă şi reglementarea activităţilor lucrative de tip temporar.  
În ceea ce priveşte relaxarea fiscală, în cursul anului 2007, Guvernul a continuat procesul de 
reducere a cotelor de contribuţii sociale pentru angajator, astfel, pentru asigurările sociale 
acestea au atins nivelul de 19,5%, iar contribuţia pentru asigurările pentru şomaj s-a redus la 
2%. Pentru anul 2008, Guvernul a aprobat reducerea suplimentară cumulata, in trei etape, cu 
6pp a contribuţiilor sociale, dintre care 4,5pp la angajator şi 1,5pp la angajat. 
Pe termen mediu, Guvernul va continua procesul de actualizare a legislaţiei cu scopul stimulării 
ocupării forţei de muncă şi furnizării de protecţie sociala în cursul şomajului, în vederea 
reflectării mai bune a modificărilor intervenite pe piaţa muncii.  
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2.4.2 Îmbunătăţirea mediului de afaceri  
 
În vederea realizării măsurilor şi activităţilor necesare obiectivului ”îmbunătăţirea şi consolidarea 
mediului de afaceri”, s-a elaborat Planul de acţiuni pentru dezvoltarea şi consolidarea mediului 
de afaceri in România, a cărui implementare a condus la reducerea graduală a barierelor 
administrative din mediul de afaceri, prin simplificarea procedurilor legislative şi administrative 
necesare iniţierii şi dezvoltării afacerilor, cu impact semnificativ în eficientizarea procesului de 
autorizare şi aprobare.  

World Bank -Doing Business 2008, alături de progresele în ceea ce priveşte obţinerea creditelor, 
plata impozitelor şi închiderea unei afaceri, consemnează aspecte necesare a fi îmbunătăţite privind 
procedurile de începere a unei afaceri, de obţinere a autorizaţiilor şi protecţie a  investitorilor. În plus, 
sunt evidenţiate dificultăţi în ceea ce priveşte găsirea de forţă de muncă disponibilă. Cu toate acestea, 
tendinţa pozitivă privind îmbunătăţirea mediului de afaceri din România se menţine, ţara 
noastră urcând de pe locul 55 pe locul 48, din 178 economii analizate, în ceea ce priveşte uşurinţa de 
a face afaceri. 

Pornind de la aceste constatări şi luând în considerare şi semnalele provenind din mediul de 
afaceri, Guvernul continuă implementarea reformelor menite să conducă la îmbunătăţirea în 
continuare a mediului de afaceri şi la dezvoltarea profesiilor liberale în România. Măsurile şi 
acţiunile concrete în această direcţie, prevăzute pentru perioada următoare, vizează: creşterea 
calităţii reglementărilor, dezvoltarea suplimentară a capacităţii administrative necesare 
implementarii omogene a prevederilor legislative din punct de vedere teritorial, modernizarea 
procedurilor şi a legislaţiei în domeniul proprietăţii intelectuale, creşterea gradului de 
informatizare a administraţiei publice, inventarierea impozitelor şi taxelor care constituie 
veniturile proprii şi analiza oportunităţii şi eficienţei acestora din punct de vedere economic, 
extinderea birourilor unice administrative pentru realizarea diverselor formalitati şi continuarea 
eforturilor de internalizare a fluxului de documente in cadrul administraţiei, îmbunătăţirea 
dialogului cu mediul de afaceri şi cu societatea civilă,  etc.  
 
Creşterea calităţii reglementărilor se va realiza prin : îmbunătăţirea procesului de argumentare a 
necesităţii adoptării acestora; îmbunătăţirea cadrului în care se desfăşoară procesul de consultare 
publică, prealabil adoptării reglementărilor; dezvoltarea capacităţii administrative pentru 
implementarea analizei de impact al reglementărilor care afectează derularea afacerilor şi 
dezvoltarea profesiilor liberale, crearea unui cadru instituţional coerent la nivelul agenţiilor şi 
autorităţilor cu rol de reglementare şi control, etc.  
 
 
2.4.3 Dezvoltarea regională 
 
Prin Planul Naţional de Dezvoltare (PND) şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), 
elaborate pentru perioada de programare 2007 - 2013, România promovează o politică regională 
care are ca obiectiv general dezvoltarea teritorială echilibrată a ţării şi reducerea disparităţilor de 
dezvoltare socio-economică între România şi statele membre UE, prin îmbunătăţirea 
competitivităţii regiunilor şi realizarea unei creşteri economice suplimentare de 15% a PIB până 
în anul 2015, ca urmare a absorbtiei fondurilor europene.  
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      Tabelul 2.1 Indici de disparitate regională*) 

 2003 2004 2007 2010 
Regiunea Nord – Est 0, 723 0,693 0,673 0,679 
Regiunea Sud – Est 0,857 0,908 0,867 0,872 
Regiunea Sud Muntenia 0,812 0,836 0,813 0,820 
Regiunea Sud – Vest 0, 847 0,835 0,830 0,832 
Regiunea Vest 1, 129 1,147 1,155 1,141 
Regiunea Nord – Vest 0,966 0,973 0,951 0,951 
Regiunea Centru 1,072 1,043 1,060 1,054 
Regiunea Bucureşti - Ilfov 1,940 1, 906 2,027 2,007 

       Sursa: 2003 şi 2004 – INS; 2007 şi 2010 prognoze CNP 
 
În vederea consolidării componentei de coeziune teritorială, în anul 2007, s-a elaborat Conceptul 
strategic de dezvoltare teritorială a României 2007–2030 (CSDTR), care pune în evidenţă, din 
perspectivă teritorială integrată, modalităţile de valorificare a potenţialului naţional, în vederea 
recuperării decalajelor de dezvoltare şi a stimulării dezvoltării echilibrate a României. De 
asemenea, sunt în curs de elaborare cele 8 Planuri de Amenajare a Teritoriului Zonal/Regional 
asociate măsurilor privind coeziunea economică, socială şi teritorială, precum şi proiectele 
adresate diverselor surse de finanţare şi este în curs de pregătire modificarea legislaţiei în 
domeniul planificării locale şi teritoriale, atât pentru amenajarea teritoriului, cât şi pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
 
Priorităţile stabilite în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007 -  2013 - sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere, îmbunătăţirea infrastructurii regionale 
şi locale de transport, îmbunătăţirea infrastructurii sociale, consolidarea mediului de afaceri 
regional şi local, dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului - vor contribui la realizarea 
obiectivului strategic al POR. Sprijinirea dezvoltării economice, sociale şi durabile a Regiunilor 
României, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor de 
infrastructură şi ale mediului de afaceri, prin reducerea disparităţilor dintre regiunile României, 
sunt doar câteva dintre obiectivele Programului Operaţional Regional.  

 
 
2.4.4. Reforma administraţiei publice 
 
În vederea îmbunătăţirii capacităţii administraţiei publice de formulare şi implementare a 
politicilor publice, Guvernul României a întreprins acţiuni privind gestionarea acestora, creşterea 
calităţii serviciilor publice, modernizarea funcţiei publice, precum şi managementul fondurilor 
structurale şi coeziunea teritorială. În acest sens, a fost creat Cadrul de autoevaluare a modului 
de funcţionare a administraţiei publice (CAF) la nivelul autorităţilor centrale şi locale, pentru a le 
ajuta să-şi însuşească tehnicile de management şi să-şi îmbunătăţească performanţele. În plus, în 
cursul anului 2007 a început instruirea specialiştilor din administraţia publică centrală în 
domeniul analizei preliminare a impactului şi tehnicilor de evaluare şi a fost realizat un prim 
proiect al Strategiei pentru o reglementare mai bună la nivelul administraţiei publice centrale 
(2008-2012), ce urmează a fi supus procesului de consultare interministerială.  
                                                 
*) Calculaţi ca raport între produsul intern brut pe locuitor la nivel de regiune şi media naţională 
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Pentru asigurarea calităţii serviciilor comunale de utilităţi publice, au fost adoptate Legea 
serviciului de transport public local, Legea privind înfiinţarea organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari, Legea privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi 
se află în procedură parlamentară de adoptare Legea serviciului de administrare a domeniului 
public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. 

 
În domeniul gestionării politicilor publice, Guvernul României a demarat implementarea unui 
sistem îmbunătăţit de luare a deciziilor, având ca obiectiv creşterea responsabilizării instituţiilor 
publice în raport cu rezultatele politicilor publice promovate. Principalele rezultate estimate ca 
urmare a implementării acestui nou sistem sunt: pregătirea în domeniul analizei de impact şi al 
tehnicilor de evaluare, a unui număr de 150 de specialişti din administraţia publică; utilizarea în 
proporţie de 70% a indicatorilor de performanţă în monitorizarea şi evaluarea politicilor publice 
până la sfârşitul anului 2008, urmând ca până în 2010 indicatorii să fie utilizaţi în proporţie de 
100%. 
 
Până în anul 2010 vor fi aplicate gradual mai multe măsuri de modernizare a funcţiei publice, 
care vizează cariera funcţionarilor publici, dezvoltarea de instrumente şi politici de motivare a 
acestora, identificarea şi satisfacerea cerinţelor de instruire. În acest sens se vor organiza 
programe de pregătire a funcţionarilor publici (inclusiv prin intermediul Programului Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative) şi va fi modificată legea de salarizare a 
acestora.  
 
Din punctul de vedere al simplificării procedurilor administrative, un important factor al 
schimbării constă în implemetarea ghişeului unic. Acesta reprezintă un sistem de intermediere a 
relaţiei dintre solicitanţii de acte de identitate, cărţi de alegător, paşapoarte simple, permise de 
conducere, certificate de înmatriculare a vehiculelor şi plăcuţe cu numere de înmatriculare, pe de 
o parte, şi autorităţile publice competente să le emită, pe de altă parte, şi are rolul de a facilita 
accesul persoanelor la serviciile publice corespunzătoare, prin abilitarea unei singure autorităţi să 
primească cererile şi să elibereze documentele respective.  
 
Procesul de reducere a sarcinilor administrative va cuprinde două etape :  

(a) reducerea sarcinilor administrative ca urmare a îmbunătăţirii procedurilor adminsitrative 
interne în trei domenii prioritare: finanţe, muncă şi sănătate. Această etapă va cuprinde 
măsuri administrative de îmbunătăţire a managementului, care pot fi adoptate prin ordin al 
ministrului sau cel mult prin Hotărâre de Guvern, fără schimbări legislative; 

(b) reducerea sarcinilor administrative ca urmare a unei analize pe întreaga legislaţie. Se 
urmăreşte cuantificarea sarcinilor administrative, eliminarea suprapunerilor legislative, a 
prevederilor învechite şi a celor redundante. 

 
Reforma administraţiei publice şi dimensionarea atentă a resurselor umane în raport cu 
necesităţile reale pentru furnizarea unor servicii de calitate corespunzătoare este esenţială din 
perspectiva promovării şi susţinerii unei pieţe eficiente a forţei de muncă şi evitării blocării 
resurselor potenţial disponibile pe piaţa forţei de muncă în defavoarea dezvoltării sectorului 
privat. Guvernul este angajat să susţină şi să accelereze procesul de reformă a administraţiei 
publice cu scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice, creşterii gradului de receptivitate faţă 
de cetăţean şi îmbunătăţirii mecanismelor de responsabilizare instituţională. 
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3. SCENARIUL MACROECONOMIC 

3.1  Ipoteze privind mediul economic internaţional 
România are o economie deschisă şi puternic integrată în economia Uniunii Europene; prin 
urmare, este destul de sensibilă la schimbările mediului economic extern şi îndeosebi la evoluţia 
economică a principalelor ţări partenere comerciale din Uniunea Europeană. De aceea, scenariul 
macroeconomic ia în considerare pentru sectorul extern îndeosebi proiecţiile Comisiei Europene.  

Conform uzanţelor, Comisia Europeană a elaborat prognoza de toamnă în cadrul căreia a revizuit 
uşor evoluţia principalilor indicatori macroeconomici, atât pentru anul 2007, cât şi pentru 2008 şi 
2009. Astfel, pentru anul 2007, diferenţele faţă de prognoza din primăvară privind creşterea 
economică mondială constau într-o reducere a acesteia cu 0,3 puncte procentuale, în timp ce 
pentru UE27 ritmul de creştere al PIB-ului s-a menţinut la acelaşi nivel. După cum se remarcă, 
revizuirea cifrelor privind creşterea economică a fost de amploare redusă, aceasta situându-se la 
nivele ridicate. Pentru anul 2008, comparativ cu prognoza de primăvară, creşterea PIB-ului 
mondial şi a celui din UE27 s-a diminuat cu 0,1 şi respectiv 0,3 puncte procentuale. De 
asemenea, ritmul de creştere al consumului şi al investiţiilor în UE 27 s-a diminuat cu 0,2 şi 
respectiv 0,7 puncte procentuale.  

Cu toate astea, ca urmare a menţinerii ritmului de creştere al PIB la o medie anuală de cca. 5%, în 
perioada 2008-2009 volumul comerţului mondial va rămâne ridicat, cu o creştere de cca.7-7,5%. 
Dacă acum câţiva ani pieţele cele mai dinamice din punct de vedere al exportului, au fost SUA şi 
UE, acum sunt China şi Coreea de Sud.  

 
Tabelul 3.1 Estimări asupra mediului extern 
 

 2006 2007 2008 2009 
PIB – economie mondială 5,4 5,1 4,7 4,8 
PIB UE -27 din care:  3,0 2,9 2,4 2,4 

• Consum  2,2 2,3 2,4 2,2 
• Investiţii 5,9 5,6 3,5 3,4 

PIB zona euro 2,8 2,6 2,2 2,1 
PIB Germania 2,9 2,5 2,1 2,2 
PIB Italia 1,9 1,9 1,4 1,6 
PIB Franţa 2,0 1,9 2,0 1,8 
PIB SUA 2,9 2,1 1,7 2,6 
PIB Japonia 2,2 1,9 1,9 2,3 
Rata de schimb USD/€  1,26 1,36 1,42 1,42 
Volumul mondial de importuri de bunuri şi 
servicii excluzând UE 

8,0 7,8 7,1 7,7 

Creşterea pieţei externe a UE 9,5 7,3 6,8 6,6 
Preţul ţiţeiului brent ( în $/ baril) 66,2 70,6 78,8 76,0 
HIPC EU27 (indicele armonizat al preţului de 
consum) 

2,3 2,3 2,4 2,2 

    Sursa:  Prognoza de toamnă a DG ECFIN, Comisia Europeană 
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Estimările din scenariul macroeconomic au în vedere o uşoară încetinire a ritmului de creştere a 
economiei globale, de la 5,1% cât se estimeză pentru anul 2007 la 4,7% în 2008, urmată de o 
accelerare cu 4,8% în anul 2009. Dacă în cazul SUA se anticipează o încetinire a creşterii 
economice de la 2,1% în anul 2007 la 1,7% în 2008, cu un reviriment în 2009 până la 2,6%, în 
ceea ce priveşte Japonia, aceasta nu va fi afectată în anul 2008, menţinându-şi acelaşi ritm de 
creştere ca cea din anul 2007, urmată de o accelerare a ritmului de creştere în anul 2009 până la 
2,3%. 

Prognoza Comisiei Europene estimează că în anul 2007 creşterea economică pe ansamblul 
Uniunii Europene va atinge 2,9%, urmând să se reducă în 2008 la 2,4% şi să se menţină la  
acelaşi ritm şi în 2009, în ciuda recesiunii de pe piaţa imobiliară americană.  

Pentru zona euro se prevede o diminuare a ritmului de creştere a PIB-ului, de la 2,8% în 2006 la 
2,6% în 2007, 2,2% în 2008 şi 2,1% în 2009 (pentru Italia de la 1,9% în 2007 la 1,6% în 2009; 
Germania de la 2,5% la 2,2%; Franţa de la 1,9% la 1,8%).  

Faptul că economia europeană este în continuare condusă de cererea internă, va reprezenta un 
important suport al dezvoltării economice robuste a economiei româneşti. Creşterea anuală a 
investiţiilor se menţine la un nivel relativ ridicat, iar încetinirea ritmului de creştere al investiţiilor 
pe ansamblul Uniunii Europene, de la 5,6% în 2007 la 3,4% în 2009 nu va afecta exporturile 
româneşti. Acest fenomen se datorează faptului că bunurile de investiţii au o pondere încă redusă 
în exporturile româneşti, dar şi menţinerii la un nivel ridicat al ritmului de creştere al pieţei 
externe în anii 2008-2009 la 7,0-7,5%. 

Pentru anul 2008 comparativ cu anul 2007 se estimează o majorare a preţului ţiţeiului brent cu 
11,6%, ajungând până la 78,8$/baril, urmând ca în anul 2009 acesta să se diminueze până la 76$/ 
baril. 

În contextul celor menţionate anterior este foarte importantă şi evoluţia principalilor noştri 
parteneri de comerţ exterior. Din acest punct de vedere este semnificativ de menţionat faptul că 
Italia, primul nostru partener extern, şi-a majorat uşor ponderea în exportul românesc de bunuri 
de la 17,9% cât a reprezentat la finele anului 2006, la 18,1% în primele şapte luni ale anului 
2007. Evoluţia estimată pentru importurile de bunuri şi servicii a Italiei este favorabilă comerţului 
exterior românesc, acestea urmând a înregistra o creştere cu 3,2% şi respectiv 3,4% în anul 2008 
şi 2009. 

Pentru anul 2007 se estimează o diminuare a creşterii economice a Germaniei cu 0,4 puncte 
procentuale comparativ cu 2006, datorată impactului negativ a majorării TVA-ului. Cu o pondere 
de cca. 17% din exporturile româneşti de bunuri faţă de 15,7% în 2006, în primele şapte luni ale 
anului 2007 Germania a ocupat locul II în topul principalelor ţări partenere ale României. În 
cazul Germaniei, majorarea importurilor de bunuri şi servicii va şi mai pronunţată ca în cazul 
Italiei, respectiv cu 7,4% şi 6,8% pentru anii 2008-2009. 

Franţa - cel de-al treilea partener al României, cu o pondere de 7,6 % din total exporturi - va 
cunoaşte, în anul 2008, o majorare semnificativă a importurilor de bunuri şi servicii de la 3,7% în 
2007 la 4,4% în 2008 şi 4,8% în 2009.  

După cum se observă şi din graficul următor, evoluţia exporturilor de bunuri şi servicii româneşti, 
în termeni de volum, urmează tendinţa aferentă importurilor de bunuri şi servicii ale principalilor 
parteneri externi respectiv Italia, Germania şi Franţa. 
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Astfel, anul 2007, în care volumul importurilor de bunuri şi servicii s-a diminuat, a reprezentat 
pentru România o reducere a cererii externe şi s-a concretizat în micşorarea indicelui de volum al 
exporturilor româneşti. 

 

Graficul 3.1 Evoluţia indicilor de volum ai comrţului exterior de bunuri şi servicii 
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       Sursa: Prognoza de toamnă a DG ECFIN şi a Comisiei Naţionale de Prognoză 

 

Putem concluziona că, în perioada 2007-2009, volumul importului de bunuri şi servicii a celor 
trei principali parteneri de comerţ exterior ai României, va înregistra o creştere viguroasă 
susţinând evoluţia estimată a exporturile româneşti. 

Totuşi, se poate spune că există şi unele incertitudini în legătură cu impactul evoluţiei mediului 
internaţional asupra economiei româneşti şi anume: a) evoluţia preţului ţiţeiului care este dificil 
de prevăzut în contextul internaţional actual, acesta rămânând sensibil la tensiunile politice şi la 
crizele de producţie; b) accentuarea consecinţelor negative ale crizei creditelor ipotecare din SUA 
într-o mai mare măsură decât s-a estimat şi impactul acestora asupra economiei mondiale; c) 
dezvoltarea peste aşteptări a economiilor emergente asiatice precum China şi India. 

 

3.2 Evoluţii  macroeconomice recente  
 
În ceea ce priveşte economia românească, 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 de numai 5,8%, comparativ 
cu semestrul I 2006. 
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Avântul înregistrat în anul 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 mult 
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. 

Graficul 3.2 Evoluţia PIB şi a principalelor componente 
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                   Sursa:Institutul Naţional de Statistică 
 
Continuând tendinţa înregistrată în a doua parte a anului 2006, în primele două trimestre ale 
anului 2007 produsul intern brut s-a majorat pe baza cererii interne, în special ca urmare a unor 
dinamici superioare ale formării brute de capital fix. Astfel, formarea brută de capital fix a 
crescut cu 17,2% în trimestrul I şi cu 19,4% în trimestrul II.  În primele 8 luni ale anului 2007, 
deficitul contului curent s-a mărit cu 86,4% faţă de cel din perioada similară a anului anterior, 
creşterea datorându-se atât majorării deficitului comercial cu 69% dar şi accentuării deficitului 
balanţei veniturilor cu 46,7%.  
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Graficul 3.3 Gradul de acoperire a deficitului de cont curent din surse autonome 
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             Sursa:Calcule CNP pe baza datelorBNR 
 
Deficitul contului curent a fost acoperit în proporţie de 39,7% prin investiţii străine directe, care 
au cumulat 4,1 miliarde euro în perioada ianuarie-august 2007, comparativ cu 4,6 miliarde euro 
în perioada corespunzătoare din anul 2006. 

Efectele pozitive ale creşterii economice, în special ca urmare a amplificării creşterii investiţiilor 
s-au regăsit atât în îmbunătăţirea structurii ocupării pe sectoare de activitate, cât şi în majorarea 
populaţiei ocupate cu 1,8%∗ în 2006 faţă de 2005. Cele mai mari creşteri s-au înregistrat în 
sectorul construcţiilor şi în servicii. Ponderea populaţiei ocupate în sectorul agricol  
s-a redus la 30,5% din totalul populaţiei ocupate de la 32,2% în anul 2005. 

                  Graficul 3.4 Evoluţia populaţiei ocupate 
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      Sursa:Institutul Naţional de Statistică 

                                                 
∗ Datele privind ocuparea forţei de muncă sunt conform metodologiei AMIGO 
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Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a înregistrat în anul 2006 un nivel de 
58,8%, superior celui din 2005 cu 1,1 puncte procentuale. Pe semestrul I 2007 rata de ocupare a 
populaţiei în vârstă de muncă a fost de 58,4%.  Rata şomajului BIM s-a redus la 6,5% în 
trimestrul II 2007, după ce şi în trimestrul I 2007 a scăzut comparativ cu cea din trimestrul IV 
2006 (7% faţă de 7,2%). 

Performanţele României în ceea ce priveşte reducerea inflaţiei, deşi mai lente comparativ cu alte 
ţări central şi est−europene, s−au manifestat continuu începând cu anul 2000. Un rol deosebit în 
acest sens l−a avut trecerea, în anul 2005, la strategia de ţintire directă a inflaţiei, care a avut 
efectul ancorării la niveluri scăzute a anticipaţiilor inflaţioniste. 

In prima parte a anului 2007 rata anualizată a inflaţiei a continuat trendul descendent, ajungând în 
luna iunie la un nivel de 3,8%. Ultimele patru luni au marcat, însă, o schimbare de trend în 
evoluţie, mai vizibilă în lunile septembrie şi octombrie, când rata inflaţiei a ajuns la 6,03%, 
respectiv 6,84%, depăşind, astfel, banda de variaţie agreată (3-5%). 
 

Tabelul 3.2 Rata inflaţiei 
 2005 2006 2007*) 
Media anuală 9,0 6,6 4,47 
La sfârşitul perioadei/dec. an anterior 8,6 4,87 4,91 
*) 10 luni 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 
Faţă de decembrie 2006, preţurile de consum s-au majorat în primele zece luni 2007 cu 4,91%, 
nivel superior celui înregistrat în perioada similară a anului precedent (2,98%), rata medie lunară 
situându-se la 0,5%. 
 
Această evoluţie conjuncturală s-a datorat creşterii preţurilor mărfurilor alimentare, care a ajuns 
în luna octombrie la 6,90%, situându-se cu 8,25 puncte procentuale peste perioada similară a 
anului trecut, devenind grupa de produse cu contribuţia determinantă în creşterea ratei inflaţiei. 
Acest lucru se datorează ponderii ridicate a acestora 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 evoluţiei preţurilor acestor produse în anul anterior, respectiv a unei deflaţii. 
 
În cazul preţurilor mărfurilor nealimentare, creşterea acestora (2,57%) s-a situat cu 3,52 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 cu 
4,16%, precum şi a majorării preţului la tutun şi ţigări din luna iulie cu 4,24%, datorită 
programului de creştere a accizelor. 
 
În ceea ce priveşte tarifele la servicii, faţă de luna decembrie acestea au crescut cu 6,54%, fiind 
cu 1,23 puncte procentuale superioare celor înregistrate în aceeaşi perioadă a anului anterior. 
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Graficul 3.5: Evoluţia inflaţiei medii trimestriale 
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Sursa: Calcule CNP pe baza datelor INS 
 
Creşterea mai redusă a preţurilor administrate (4,05%) în perioada ianuarie – octombrie 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. 
 
Evoluţia preţurilor de consum din anul 2007 va reflecta o stabilizare în ceea ce priveşte inflaţia 
anuală la sfârşit de an. Consolidarea procesului de dezinflaţie va fi mai vizibilă la nivelul mediei 
anuale, care reprezintă de altfel şi unul din criteriile importante de convergenţă nominală, 
estimându-se a se situa la 4,8%. In acelaşi timp, preţurile volatile, dar şi preţurile produselor de 
panificaţie, vor înregistra o traiectorie distorsionată de efectele secetei, cu influenţe în ultima 
parte a anului, ceea ce va avea un impact nefavorabil asupra preţurilor produselor alimentare. 
 
Pe lângă efectul de bază negativ al performanţei foarte bune a sectorului agricol din anul 2006, 
şocul negativ de ofertă a producţiei agricole cauzat de seceta prelungită din anul 2007 s−a 
suprapus creşterilor semnificative ale preţurilor produselor agricole pe pieţele internaţionale, 
precum şi peste corecţia în termeni nominali din lunile august – noiembrie a cursului leului în 
raport cu euro, astfel încât importurile de alimente nu au mai avut un rol de contracarare a 
inflaţiei. Având în vedere şi ponderea încă extrem de înaltă, în coşul de consum (IAPC) din 
România, a mărfurilor alimentare şi a băuturilor non−alcoolice (peste 36%, faţă de o medie de 
circa 15% în UE 27 şi în zona euro), devine explicabilă creşterea inflaţiei peste banda superioară 
a intervalului ţintit, de 4% ± un punct procentual.  
 
Astfel, numai grupa de mărfuri “legume, fructe şi ouă“ este prognozată a contribui la inflaţia de 
sfârşit de an cu 1,8 puncte procentuale, în timp ce grupa de mărfuri “core 2 fără accize“ (în care o 
pondere substanţială o au pâinea, uleiul, zahărul şi alte mărfuri alimentare faţă de care cererea 
este relativ inelastică) va contribui cu circa 2,7 puncte procentuale. În aceste condiţii, moderarea 
creşterii la accize (tutun şi alcool), care vor contribui cu doar 0,4 la sută la inflaţia de sfârşit de 
an, precum şi la preţurile administrate (contribuţie de 0,6 puncte procentuale), nu au fost 
suficiente pentru a compensa deteriorarea semnificativă a inflaţiei la alimente. 
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Totodată, cursul de schimb se aşteaptă să îşi tempereze tendinţa de depreciere manifestată în 
ultimele luni, 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. 
 
3.3 Scenariul de dezvoltare pe termen mediu şi evoluţii ciclice 

 
3.3.1 Evoluţii ciclice 
Conform estimărilor bazate pe funcţia de producţie Cobb-Douglas, rata medie de creştere a 
produsului intern brut potenţial calculată pentru perioada 2008-2010 este de 6,56%. Datorită unor 
rate de creştere semnificative ale investiţiilor, în această perioadă stocul de capital se va majora, 
această evoluţie determinând creşterea contribuţiei capitalului la creşterea produsului intern brut 
potenţial cu 3,2% anual, în medie. 

Populaţia potentiala ocupata in vârstă de muncă (15 - 64 ani) va înregistra creşteri moderate, în 
medie de 0,1% anual. Semnificativ este că se aşteaptă ca evoluţia populaţiei ocupate potenţiale să 
aibă o contribuţie pozitivă la creşterea produsului intern brut potenţial în perioada următoare.  

Productivitatea totală a factorilor (PTF) va continua să aibă o contribuţie semnificativă, datorită 
câştigurilor calitative din punct de vedere tehnologic asociate cu influxurile de investiţii străine 
directe, precum şi îmbunătăţirii mediului de afaceri. 

                 Graficul 3.6 Contribuţia factorilor la creşterea PIB-ului potenţial 
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        Sursa: Ministerul Economiei şi Finanţelor, Comisia Nationala de Prognoza, DOFIN 

 

Output-gapul rămâne pozitiv în perioada următoare, dar în scădere după anul 2009, in 
concordanta cu combinatia de politici macroeconomice propusa. Acesta se va diminua în 2009 cu 
0,4 puncte procentuale faţă de 2007, ajungând la 1,1% din produsul intern brut potenţial în 2010.          
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Graficul 3.7 Evoluţia output - gap 
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        Sursa: Ministerul Economiei şi Finanţelor,  Comisia Nationala de Prognoza, DOFIN 
 

Creşterea economică prognozată pentru perioada 2008-2010 este sub cea a produsului intern brut 
potenţial, având în vedere combinatia de ansamblu a politicilor macroeconomice prognozate si 
unele riscuri care se pot manifesta atât pe plan intern, cât şi extern. Traiectoria acestuia stă la baza 
aşteptărilor privind accelerarea procesului de convergenţă reală către nivelul economic al statelor 
Uniunii Europene.  

 

3.3.2 Scenariul de dezvoltare pe termen mediu 
În cadrul scenariului de dezvoltare proiectat, creşterea reală a produsului intern brut va fi, în 
medie, de  6,1% anual, cu o reducere graduală a contribuţiei negative a exportului net. 

Tabelul 3.3 Creşterea economică 
 2006 2007 2008 2009 2010 

Modificări procentuale anuale 
PIB real 7,7 6,1 6,5 6,1 5,8 
PIB nominal 18,9 14,1 13,1 11,5 10,5 

Componentele PIB-ului real 
Cheltuielile consumului privat 13,9 10,9 9,2 8,2 7,3 
Cheltuielile consumului guvernamental 2,5 5,4 4,3 2,8 2,6 
Formarea brută de capital fix 16,1 18,0 13,0 11,5 11,0 
Exporturi de bunuri şi servicii 10,6 8,3 10,3 10,9 10,7 
Importuri de bunuri şi servicii 23,0 21,5 16,1 14,9 13,9 

Contribuţii la creşterea PIB (procente) 
Cererea internă finală 13,8 12,9 10,8 9,6 8,9 
Modificarea stocurilor  0,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 
Export net  -6,4 -6,8 -4,2 -3,5 -3,1 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză 
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Graficul 3.8 Contribuţia componentelor de utilizare la creşterea reală a PIB 
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Sursa: Comisia Naţională de Prognoză 

 

După o creştere puternică a consumului privat în 2007 cu 10,9%, ca urmare a majorării 
veniturilor populaţiei, începând cu anul 2008 se aşteaptă reducerea treptată a creşterilor, ca 
urmare a implementării unor măsuri de limitare a extinderii creditului prin promovarea unor rate 
reale ale dobânzilor ridicate şi menţinerea unei politici salariale prudente în sectorul public. 
Creşterea mai mică a costului unitar nominal al muncii faţă de deflatorul produsului intern brut va 
favoriza majorarea producţiei în condiţiile majorării profitabilităţii întreprinderilor. 

Continuând accelerarea manifestată din anul 2007, formarea brută de capital fix va înregistra 
rate de creştere importante şi în perioada următoare pe seama investiţiilor publice anunţate şi a 
fluxurilor considerabile de investiţii private, interne şi străine, ca rezultat al îmbunătăţirii 
percepţiilor cu privire la mediul de afaceri.  

Formarea brută a capitalului îşi va majora ponderea în PIB cu aproape 2 puncte procentuale în 
perioada  2008-2010, cu o creştere semnificativă a sectorului public (2,2 puncte procentuale). 
Sectorul privat îşi va menţine ponderea în PIB de circa 19,2%. Slaba economisire în sectorul 
privat implică necesitatea unei finanţări externe de peste 10% din PIB. Important este faptul că se 
aşteaptă ca o parte din acest necesar să fie acoperit prin investiţii străine directe care vor 
reprezenta în medie 5,1% din PIB anual. 
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 Tabelul 3.4 Balanţa economii-investiţii 
 

% din PIB  2006 2007 2008 2009 2010 
Economisirea internă 12,1 11,6 11,9 12,5 13,2 
Economisirea naţională  13,9 12,9 13,7 14,4 15,2 
  - sector privat 10,9 8,8 8,4 8,7 8,4 
  - sector guvernamental 3,0 4,1 5,3 5,7 6,8 
Formarea brută de capital 24,2 26,3 27,4 27,8 28,2 
  - sector privat 19,3 19,3 19,2 19,2 19,2 
  - sector guvernamental 4,9 7,0 8,2 8,6 9,2 
Balanţa economii-investiţii -10,3 -13,4 -13,6 -13,4 -13,0 
  - sector privat -8,4 -10,5 -10,7 -10,6 -10,6 
  - sector guvernamental -1,9 -2,9 -2,9 -2,8 -2,4 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză  

 
Economisirea internă va acoperi într-o proporţie de sub 50% investiţiile previzionate (formarea 
brută de capital), respectiv  44% în 2007 şi 46% în 2010. De asemenea, va creşte nivelul de 
finanţare a investiţiilor prin alte venituri şi transferuri din străinătate, care vor determina o 
reducere a necesarului de finanţare cu valori cuprinse între 1,8% şi  2%.  

Din punct de vedere al convergenţei reale, România se află încă mult în urma celor mai multe ţări 
europene. Produsul intern brut pe cap de locuitor exprimat în euro la puterea de cumpărare 
standard (PPS) este de 37% din media UE27 în 2006. Se aşteaptă ca în anul 2010 produsul intern 
brut pe locuitor exprimat în euro la PPS comparativ cu UE27 să reprezinte circa 42%. 

În ceea ce priveşte rata inflaţiei în 2008, aceasta se va reduce faţă de sfârşitul anului 2007 la 
circa 4,5%. La continuarea procesului dezinflaţionist, o influenţă determinantă o vor avea 
preţurile administrate, a căror creştere se aşteaptă să rămână în tendinţa evoluţiei anului 2007, 
respectiv inferioară preţurilor libere. De asemenea, pentru anul 2008 estimările privind inflaţia au 
presupus un an agricol normal, neafectat de şocuri mari, chiar dacă în prima parte a anului 
estimarea a ţinut cont de o creştere a preţurilor produselor agroalimentare datorată efectelor 
secetei prelungite din anul precedent. 

In estimarea evoluţiei viitoare a inflaţiei s-au luat în considerare şi eventualele majorări ale 
preţului energiei datorită reducerii cotei emisiilor de CO2 pentru România. 

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 stabilităţii pe întreaga perioadă a 
preţurilor interne a combustibililor. 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. 

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. 
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Graficul 3.9 Creşterea preţurilor de consum şi a preţurilor producţiei industriale 
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        Sursa: Comisia Naţională de Prognoză 
 
Pentru perioada 2009-2010, se estimează 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 3% în anul 2010. 

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. Deflatorul produsului 
intern brut se va reduce puternic, dar se va menţine superior indicelui preţurilor de consum.  
 

      Tabelul 3.5  Evoluţia deflatorilor                       

 modificări procentuale 2006 2007 2008 2009 2010 

Deflatorul PIB 10,4 7,5 6,4 5,2 4,4 

Indicele preţurilor de consum – medie 6,6 4,8 5,7 4,0 3,3 

Deflatorul consumului privat 5,1 4,0 4,1 3,3 2,8 

Deflatorul consumului public 14,8 6,8 5,0 4,2 3,5 

Deflatorul investiţiilor (FBCF) 9,1 7,0 5,5 4,5 4,0 
          Sursa: Comisia Naţională de Prognoză 



PPrrooggrraammuull  ddee  ccoonnvveerrggeennţţăă  22000077--22001100 

 32

 

Rezultatele creşterii economice din ultimii ani se resimt la nivelul economiei reale în îmbunătăţirea 
ocupării forţei de muncă în perioada următoare, prin creşterea populaţiei active în vârstă de 
muncă (15-64 ani) cu 422 mii persoane şi a populaţiei ocupate în vârstă de muncă cu 460 mii 
persoane.  

Atât rata de activitate cât şi cea a ocupării se vor îmbunătăţi după anul 2006. În intervalul 2007 – 
2010 vom avea o creştere a ratei de activitate cu 3,9 puncte procentuale, datorată în principal 
sporirii nivelului investiţilor străine, creşterii competitivitătii şi nu în ultimul rând creşterii 
veniturilor salariale. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă va creşte cu 3,3 puncte 
procentuale datorită politicilor fiscale, a creării unor locuri de muncă durabile şi performanţe şi a 
unui echilibru între flexibilitatea ocupaţională şi securitatea locului de muncă.  

Continuând trendul înregistrat în ultimii ani, reducerea ratei şomajului se va manifesta şi în viitor, 
în anul 2010 atingând o valoare de 6,6%. Această scădere va fi posibilă datorită implementării mai 
eficiente a politicilor active de ocupare a forţei de muncă. 

 

Tabelul 3.6 Evoluţia forţei de muncă∗ 
 2006 2007 2008 2009 2010 

 - modificări procentuale - 
Populaţia totală  
Populaţia activă   
Populaţia ocupată  
Someri BIM 

0,0 
2,1 
2,0 
3,4 

-0,1 
1,5 
1,7 
-1,2 

-0,1 
1,3 
1,5 
-0,7 

-0,1 
1,0 
1,2 
-1,4 

-0,1 
0,5 
0,7 
-2,1 

 - % - 
Rata de activitate 
Rata de ocupare 
Rata şomajului BIM  

63,7 
58,8 
7,3 

64,7 
59,9 
7,1 

65,6 
60,8 
6,9 

66,3 
61,6 
6,8 

66,6 
62,1 
6,6 

   Sursa: Comisia Naţională de Prognoză 

 

Şi în perioada următoare nivelul deficitului extern se menţine ridicat, datorită în principal 
procesului investiţional amplu, necesar modernizării aparatului productiv şi a dezvoltării 
infrastructurilor, care va atrage importuri în creştere. 

Ca urmare a investiţiilor efectuate în perioada anterioară şi în ipoteza unei evoluţii favorabile a 
mediului extern, se aşteaptă o majorare semnificativă a exporturilor româneşti contribuind astfel 
la diminuarea ponderii deficitului comercial (FOB-FOB) în PIB de la 15,7% în anul 2008 până la 
15,4% în anul 2010. 

 Odată cu volumul mai ridicat al exporturilor este aşteptată şi îmbunătăţirea structurii acestora 
printr-o continuă creştere a ponderii produselor cu o valoarea adăugată ridicată, tendinţă 
manifestată încă din anul 2006, an în care exporturile industriei construcţiilor de maşini le-au 
devansat pe cele ale industriei uşoare.  

                                                 
∗ Se referă la populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani) 
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 Totuşi, deficitul balanţei bunurilor îşi menţine contribuţia cea mai mare la formarea deficitului 
de cont curent. De asemenea, ca o consecinţă firească a creşterii profitului ca urmare a evoluţiei 
investiţiilor directe se va majora deficitul balanţei veniturilor, în special creşterea fluxului de 
profit repatriat şi reinvestit de către investitorii străini. 

Pe perioada 2008-2010, balanţa transferurilor curente va cunoaşte o creştere nominală constantă, 
contribuind astfel la atenuarea impactului negativ al deficitului balanţei comerciale şi a 
veniturilor asupra deficitului de cont curent. 

     Tabelul 3.7 Necesarul de finanţare externă      

 % din PIB 2006 2007 2008 2009 2010 
Deficitul de cont curent 10,3 13,4 13,6 13,4 13,0 
Balanţa contului de capital -0,04 0,7 3,1 3,3 2,8 
Necesarul de finanţare externă 10,3 12,7 10,5 10,1 10,2 
Finanţarea prin credite 1,0 6,3 5,0 5,2 5,4 
Finanţarea prin investiţii străine 9,4 6,4 5,5 4,9 4,9 
     Din care ISD nete 9,3 6,0 4,7 3,8 3,8 

        Sursa: Comisia Naţională de Prognoză 
 

Necesarul anual de finanţare, ca procent în PIB va înregistra o maximă în anul 2007 de 12,7%, 
după care se va diminua treptat ajungând la 10,2% în anul 2010. 

Finanţarea deficitului extern se va realiza într-o proporţie semnificativă, pe seama surselor 
autonome negeneratoare de datorie externă, dar cu o tendinţă de scădere, datorită finalizării 
procesului de privatizare din economie, ajungând la finele anului 2010 la circa 61%. 

În perioada 2008-2010, pe măsură ce nivelul investiţiilor directe se va stabiliza, se prognozează o 
tendinţă de diminuare a gradului de acoperire a deficitului de cont curent prin investiţii directe, de 
la 34,8% în anul 2008 la 26,7% în anul 2010. În acelaşi timp se estimează o majorare substanţială 
a contribuţiei transferurilor de capital, în cea mai mare măsură datorită asimilării fondurilor de la 
Uniunea Europeană la acoperirea deficitului de cont curent (de la 5,1% cât se estimează pentru 
anul 2007, la 21,3% în anul 2010). 

 

3.3.3 Riscuri ale prognozei 

În concluzie, perspectivele de creştere economică pentru următorii 3 ani evidenţiate prin acest 
scenariu au un grad de predictibilitate ridicat, fiind în concordanţă cu potenţialul economiei 
româneşti şi corelate cu resursele disponibile de finanţare. Ca urmare, cererea agregată se va 
menţine la un nivel ridicat. 

Pentru următorii 2 ani şi cu deosebire pentru anul 2008 se apreciază totuşi că riscurile sunt mai 
pronunţate. Prognoza de toamnă a Comisiei Europene evidenţiază că incertitudinile legate de 
mediul economic sunt mai mari şi provin  în principal din turbulenţele de pe pieţele financiare şi 
din volatilitatea ridicată a preţurilor internaţionale (ale resurselor energetice dar şi ale produselor 
alimentare). 
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În acelaşi timp, se apreciază că există în continuare factori economici favorizanţi precum: 
bilanţuri sănătoase, profitabilitate mare în sectorul industrial şi de servicii, care vor permite 
companiilor să compenseze eventualele condiţii de creditare mai rigide şi pierderile de 
competitivitate din aprecierea euro. 

 Ca urmare, deşi se aşteaptă ca în 2008 să se înregistreze o uşoară reducere a amplitudinii 
creşterii în Uniunea Europeană, totuşi impactul incertitudinilor şi turbulenţelor de pe pieţele 
financiare asupra investiţiilor şi ocupării nu va fi major. 

În acest context este de precizat că scenariul macroeconomic de bază prezentat este în 
concordanţă cu mediul economic extern previzionat de Comisia Europeană.Este necesar însă să 
se menţioneze că proiecţiile pot fi afectate şi de o serie de riscuri interne, care sunt asociate în 
principal factorilor care pot afecta răspunsul ofertei interne la cerere, respectiv: 

(a) scăderea competitivităţii unor activităţi, care poate face ca unele produse să piardă, atât pe 
piaţa internă cât şi la export, în concurenţă cu cele din alte ţări europene; 

(b) întârzierea restructurării sau a investiţiilor în vederea respectării unor standarde de calitate 
(de exemplu in industria alimentară), care pot afecta unele capacităţi; 

(c) incertitudinea legată de condiţiile climaterice cu impact asupra producţiei agricole; 

(d) delocalizarea prea rapidă a activităţilor în lohn din industria uşoară, ceea ce va amâna 
revirimentul acestei ramuri. 

Dacă aceste riscuri vor fi însoţite de o evoluţie economică în principalele ţări UE partenere ale 
României (Germania, Italia, Franţa) sub prognoza CE sau de o evoluţie neaşteptată, în sens 
negativ, a preţurilor internaţionale, este posibil ca procesul de creştere economică să fie afectat, în 
primul rând prin mărirea deficitelor externe şi interne. 

Asemenea factori se estimează că pot influenţa negativ dezvoltarea, putând duce la o reducere a 
creşterii economice, în medie, cu circa 1 punct procentual anual, pe seama încetinirii dinamicii 
exporturilor precum şi în creşterea deficitului de cont curent, a cărui pondere în PIB s-ar putea 
majora, în medie, cu circa 1,5 puncte procentuale anual. 

Restrângerea activităţii se va reflecta în scăderea competitivităţii economice şi într-o rată a 
şomajului mai ridicată decât în scenariul de bază. 
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4. COMPARAREA CU VARIANTA PRECEDENTĂ A PROGRAMULUI DE 
CONVERGENŢĂ  

4.1 Compararea cadrului macroeconomic 
 
Scenariul macroeconomic de dezvoltare pe termen mediu prezentat în acest program nu diferă 
substanţial faţă de cel din ultima ediţie a Programului de Convergenţă.  
Diferenţele dintre cele două programe sunt legate, în principal, de următoarele elemente care au 
fost luate în calcul: 

(a) evoluţia fenomenelor economice din anul 2007 
(b) actualizarea datelor statistice pentru anul 2006 
(c) estimarea în creştere a potenţialului economic. 

 
Astfel, creşterea reală a PIB, realizată în anul 2006, a fost practic mai mică decât estimarea din 
varianta precedentă cu 0,3 puncte procentuale. Evoluţia economică de până în prezent (în 2007) a 
fost caracterizată de două fenomene cu impact semnificativ, respectiv un avânt fără precedent al 
construcţiilor şi o reducere a producţiei agricole ca urmare a secetei care s-a manifestat de-a 
lungul anului. Proiecţiile privind potenţialul de creştere economică au fost revizuite în creştere cu 
0,5 puncte procentuale, în medie, fiind bazate pe o majorare a contribuţiei stocului de capital. 

Graficul 4.1 Comparaţie între prognozele creşterii PIB 
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Sursa: Comisia Naţională de Prognoză 
PC nov 2007=Programul de Convergenţă, ediţia noiembrie 2007 
PC ian 2007=Programul de Convergenţă, ediţia ianuarie 2007 

 
În schimb, apar modificări în raport cu proiecţiile din ultima ediţie a Programului de Convergenţă 
în ceea ce priveşte structura cererii interne şi răspunsul ofertei interne la această cerere. 
Modificările provin, pe de o parte, din tendinţele evidenţiate de realizările recente şi actualizările 
statistice, iar pe de altă parte de schimbările din politică economică şi bugetară. 
 
Astfel, evoluţia din anul 2007 a arătat că necesarul intern de bunuri, îndeosebi de bunuri de 
capital şi intermediare (energetice, dar şi de materii prime), corespunzând unor investiţii străine 
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importante realizate începând chiar cu ultimele luni ale anului 2006, s-a reflectat în creşterea 
semnificativă a deficitelor externe. De asemenea, cererea internă – atât consumul, cât şi 
investiţiile – au cunoscut, în realitate, ritmuri peste cele prognozate, aşa cum arată actualizările 
datelor statistice de către Institutul Naţional de Statistică. Aceste evoluţii au determinat ajustări în 
cadrul prognozei de toamnă a CNP în sens de majorare a consumului privat. 

Graficul 4.2 Comparaţie între prognozele creşterii cheltuielilor cu consumul privat 
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Sursa: Comisia Naţională de Prognoză 

 
În cazul consumului public, schimbările de politică reflectate şi de o nouă structură a cheltuielilor 
bugetare au ca premisă creşterea substanţială a veniturilor bugetare, dar şi a cheltuielilor, 
alocându-se fonduri suplimentare pentru investiţiile publice. Cheltuielile bugetare generate de 
consumul public au înregistrat în anul 2007 o creştere importantă, generată de finanţarea 
suplimentară a sistemului de învăţământ şi sănătate. Pentru perioada următoare proiecţia acestora 
nu are în vedere diferenţe majore faţă de varianta precentă a Programului de Convergenţă. 
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Graficul 4.3 Comparaţie între prognozele creşterii cheltuielilor cu consumul public 
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Sursa: Comisia Naţională de Prognoză 

 
 

Dinamica formării brute de capital fix prognozată pentru 2007 a fost majorată ca urmare a 
evoluţiilor de până în prezent, când investiţiile realizate au crescut cu 17,8% în semestrul I. 
Pentru anii următori este prevăzută o evoluţie peste cea din programul anterior, având în vedere 
proiectele de infrastructură demarate deja sau proiectate a se desfăşura pe mai mulţi ani. 

Graficul 4.4 Comparaţie între prognozele creşterii FBCF 
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Sursa: Comisia Naţională de Prognoză 

 

Ca urmare a evoluţiei cererii interne pe un trend superior programului anterior şi într-o 
perspectivă mai moderată privind capacitatea ofertei interne de a satisface cererea suplimentară, 
importurile de bunuri sunt estimate cu creşteri mai mari faţă de cele ale exporturilor de bunuri, 
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ceea ce va conduce la deteriorarea mai pronuntătă a echilibrelor externe comparativ cu varianta 
anterioară. Astfel, deficitul de cont curent este prognozat la peste 13% din PIB în perioada 2007-
2009 şi în uşoară reducere în anul 2010.  

Graficul 4.5 Comparaţie între ponderile în PIB ale deficitului de cont curent 
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            Sursa: Comisia Naţională de Prognoză 

În consecinţă, deficitele externe ridicate, deşi sustenabile, se reflectă în actualul scenariu de 
dezvoltare într-o contribuţie negativă mai mare a exportului net la creşterea produsului intern 
brut, fapt determinat atât de realizările anului 2007, cât şi de evoluţia viitoare prevăzută pentru 
pieţele externe, în special cele partenere ale României. 

Graficul 4.6 Comparaţie între contribuţiile exportului net la creşterea reală a PIB 
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          Sursa: Comisia Naţională de Prognoză 
 

Evoluţiile preţurilor de consum în anul 2007 au avut o traiectorie diferită de-a lungul anului faţă 
de ceea ce s-a avut în vedere în ediţia anterioară a programului. Inflaţia ţintită de banca naţională 
la începutul anului de 4% plus sau minus 1 punct procentual a fost depăşită. Ca urmare, în această 
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ediţie evoluţia prognozată a inflaţiei medii anuale diferă semnificativ, în sensul că în anul 2008 
vom asista la o creştere a acesteia faţă de cea din anul 2007, în condiţiile unor preţuri ale 
produselor agricole ridicate atât pe piaţa internă cât şi pe cea externă în prima parte a anului şi a 
efectului de bază generat de evoluţia din 2007. După aceea se aşteaptă să se revină la o tendinta 
descrescătoare. 

Graficul 4.7 Comparaţie între prognozele inflatiei medii anuale 
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            Sursa: Comisia Naţională de Prognoză 

 
 
4.2 Compararea deficitului bugetar 

Ediţia anterioară a Programului de Convergenţă a prevăzut un deficit bugetar de 2,3% din PIB în 
anul 2006, calculat pe baza bugetului aprobat. În baza datelor de execuţie, deficitul bugetar 
realizat a fost de 1,9% din PIB.                                                                                                                              
 

Tabelul 4.1 Compararea deficitului bugetar                                                        % din PIB 
 2006 2007 2008 2009 2010 

1. PC ianuarie 2007 2,3 2,7 2,6 2,0  
2. PC noiembrie 2007 1,9 2,9 2,9 2,9 2,4 
3. diferenţe (1-2) -0,4 0,2 0,3 0,9  

Sursa: Ministerul Economiei şi Finanţelor 
 
Pe termen mediu, deficitul prognozat se situează la 2,9% din PIB, în creştere faţă de cel prevăzut 
în Programul de Convergenţă anterior. Această ajustare este determinată de necesitatea asigurării 
fondurilor în scopul iniţierii unor proiecte pentru infrastructură în domeniile prioritare: transport, 
mediu, învăţământ şi sănătate, în paralel cu susţinerea contribuţiei naţionale la programele de 
investiţii eligibile a fi finanţate din fonduri europene.  
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5. FINANŢELE GUVERNAMENTALE - DEFICIT ŞI DATORIE 

5.1  Obiective şi strategie de politică fiscală şi bugetară 
 

Guvernul României îşi stabileşte în continuare ca obiectiv fundamental asigurarea stabilităţii 
macroeconomice prin promovarea unei combinaţii de politici macroeconomice coerente, prin 
menţinerea unor politici bugetare şi salariale prudente, pentru a susţine procesul de dezinflaţie şi 
a limita dezechilibrele externe, ceea ce va facilita procesul de creştere economică durabilă şi 
convergenţă reală. 

Principalul motor al creşterii şi convergenţei este reprezentat de sectorul privat, iar promovarea 
unui mediu de afaceri favorabil şi a unei pieţe flexibile a muncii va stimula investiţiile directe - 
naţionale şi străine – încurajându-se astfel ocuparea şi susţinând câştiguri consistente de  
productivitate şi competitivitate.  

Scopul politicii bugetare este acela de a susţine procesul de convergenţă nominală şi reală în 
paralel însă cu asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a finanţelor publice. În acest sens, 
politica bugetară este completată şi de reforme structurale susţinute prin programe bugetare – în 
învăţământ, sănătate, cercetare - dezvoltare şi sistemul de pensii - pentru impulsionarea creşterii 
produsului intern brut potenţial.  

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 - dezvoltare, menţinând în paralel poziţia bugetară caracterizată de niveluri prudente 
ale deficitului bugetar.  

Guvernul va susţine acest echilibru prin îmbunătăţirea administrării veniturilor şi prin sporirea 
eficienţei cheltuielilor bugetare. Au fost implementate măsuri substanţiale de îmbunătăţire a 
procesului de colectare prin accelerarea procesului de executare silită, facilitat şi de reforma 
procesului de faliment şi de înăsprirea exigenţelor bugetare atât faţă de companiile publice cât şi 
cele private. Se va continua acest proces în paralel cu implementarea de măsuri suplimentare de 
lărgire a bazei de impozitare în sectoare precum mediul înconjurător, întreprinderile de stat şi cel 
agricol.  

Deşi nivelul cheltuielilor guvernamentale va creşte pe termen mediu, se impune drastic 
îmbunătăţirea gradului de eficienţă a modului de cheltuire a fondurilor publice, mai ales prin 
stabilirea de priorităţi clar formulate, în special pentru proiectele de investiţii, prin coordonarea 
orizontală a politicilor economice, prin îmbunătăţirea în continuare a programării bugetare pe 
termen mediu şi prin creşterea transparenţei acestui proces.  

Implementarea reformelor structurale subliniate mai sus este esenţială pentru creşterea eficienţei 
şi pentru sporirea gradului de responsabilizare, incluzând creşterea ponderii asistenţei medicale şi 
profilactice în totalul cheltuielilor, consolidarea procesului de descentralizare a învăţământului 
prin definirea şi implementarea finanţării per capita, prin promovarea schemelor de învăţare 
continuă şi a pregătirii profesionale şi prin îmbunătăţirea legăturii dintre sectorul de cercetare - 
dezvoltare şi sectorul corporatist, mai ales a legăturii cu companiile mici şi mijlocii.  

Viziunea Guvernului în domeniul politicii fiscale este centrată pe asigurarea unui mediu 
stimulativ şi nediscriminatoriu, concentrându-se în acelaşi timp pe măsuri de consolidare a 
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transparenţei, stabilităţii şi predictibilităţii sale. Reducerea în continuare a ratelor contribuţiilor la 
asigurările sociale este justificată de intenţia de diminuare a înclinaţiei agenţilor economici de a 
păstra activităţile în economia gri, pentru a da un impuls pozitiv evoluţiilor pieţei muncii, 
contribuind în paralel la atingerea scopurilor formulate în Strategia Lisabona relansată.       

De asemenea, obiectivul acestei politici este consolidarea finanţelor publice în vederea sporirii 
rolului său stabilizator prin reducerea deficitelor structurale şi prin îmbunatăţirea condiţiilor 
pentru funcţionarea simetrică a stabilizatorilor automaţi.  

Deficitul structural al bugetului va ajunge la un nivel de 0,9 procente din PIB în 2011, respectând 
prevederile Pactului de Stabilitate şi Creştere revizuit, implicând o marjă de siguranţă suficientă 
pentru a evita depăşirea nivelului de 3 la sută din PIB în condiţiile apariţiei unei posibile 
încetiniri a ritmului de creştere a produsului intern brut.  

 

5.2 Evoluţia finanţelor publice în 2006 şi 2007 

 
Deşi programul bugetar al anului 2007 anticipa un deficit al bugetului general consolidat de 2,7% 
din PIB – ţinând cont de execuţia în primele 9 luni ale anului, prin ultima rectificare, acesta a fost 
diminuat la 2,4 la sută din PIB, cu scopul de a evita tiparul de cheltuire a resurselor publice 
observat în anii precedenţi şi de a armoniza combinaţia de ansamblu a politicilor 
macroeconomice cu ultimele evoluţii internaţionale. 
 
În primele 9 luni ale anului 2007, execuţia bugetului general consolidat indică un surplus de 
0,19 % din PIB, comparativ cu 1,7 % PIB în aceeaşi perioadă a anului 2006. Veniturile fiscale au 
crescut cu 0,6 puncte procentuale, ajungând la 13,8% din PIB în primele 9 luni ale anului 2007. 
Acest lucru este rezultatul îmbunătăţirii performanţei impozitelor pe venit, profit şi câştiguri de 
capital (creştere cu 0,9 puncte procentuale, ajungând la 4,8% din PIB), dar şi a unei dinamici 
inferioare a TVA (reducere cu 0,2 puncte procentuale, până la 5,6 % în 2007); de asemenea, la 
veniturile din contribuţiile de asigurări sociale şi sănătate s-a înregistrat o creştere de 0,3 puncte 
procentuale, în timp ce la veniturile nefiscale creşterea a fost de 0,4 puncte procentuale.  

Creşterea încasărilor la impozitul pe venit - cu 44% mai mari, comparativ cu încasările pe 
primele 9 luni ale anului 2006 - se explică în principal prin creşterea numărului de angajaţi cu 
2,81%, precum şi prin creşterea salariului mediu brut pe economie cu 23,5% în perioada de 
referinţă, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Din aceleaşi motive, creşterea forţei de muncă 
şi a salariilor cât şi îmbunătăţirea administraţiei fiscale şi colectării, veniturile din contribuţiile de 
asigurări sociale şi de sănătate, au crescut nominal cu 21,7% respectiv 20,4% comparativ cu 
primele 9 luni ale anului 2006, în ciuda reducerii cu 2 puncte procentuale a cotei de contribuţii la 
angajator. 

Veniturile din impozitul pe profit prezintă o creştere nominală de 34% în primele 9 luni ale 
anului 20072 faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, beneficiind în special de o puternică 
creştere în industrie, construcţii şi comerţul cu amănuntul.  

Impozitele indirecte (TVA, accize si taxe vamale) au avut o performanţă mai slabă  înregistrând o 
creştere mai redusă (10,25% creştere nominală a încasărilor la taxa pe valoarea adaugată şi 8,69 

                                                 
2 Neajustate cu  transferurile între luni privind colectarea impozitului pe profit de la finele anului precedent  
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la sută la accize) comparativ cu încasările pe cele 9 luni ale anului 2006; acest lucru se datorează 
pe de o parte modificărilor din legislaţie privind colectarea TVA din achiziţiile intracomunitare 
de bunuri şi, pe de altă parte, problemelor structurale de colectare în cadrul accizelor şi scăderii 
consumului de ţigarete. 
 
Veniturile proprii locale indică o performanţă remarcabila pe primele 9 luni ale anului 2007, 
însumând 4,6 mld lei si o creştere nominală de 42 %, comparativ cu primele 3 trimestre ale anului 
2006. Cotele actualizate de impozitare pe clădiri, utilizate ca reşedinţe şi cele privind mijloacele 
de transport, din ianuarie 2007, dar şi îmbunătăţirea capacităţii de administrare a impozitelor 
explică realizarea acestei performanţe îmbunătăţite.     
 
În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului general consolidat, la sfârşitul lunii septembrie acestea 
au avansat la 23,4% din PIB, reprezentând 59% din prevederile anuale. În acest context, se 
remarcă accelerarea ritmului de creştere a cheltuielilor de capital, în timp ce cheltuielile cu 
bunurile şi serviciile se situează sub creşterea de ansamblu a cheltuielilor publice, iar subvenţiile 
se reduc nominal. Astfel, pe primele 9 luni, cheltuielile de capital au ajuns la 2,1 % din PIB, cu 
66,4% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2006 (cheltuielile de capital prevăzute în 2007 
sunt de 5,5 % din PIB faţă de 3,7 % din PIB execuţie în 2006).  
 
De asemenea, se remarcă o creştere considerabilă a transferurilor cu 36,4% în termeni nominali şi 
cu 1,7 puncte procentuale ca pondere în produsul intern brut în primele 3 trimestre ale anului 
2007 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, unul din factorii determinanţi fiind reprezentat 
de plata contribuţiei ţării noastre la bugetul european (situată la 0,6% din produsul intern brut, 
respectiv 2.296,2 milioane lei).   
 
Cheltuielile de personal au avansat cu 26,9% în timp ce cheltuielile cu bunuri şi servicii prezintă 
o majorare nominală de 17,7% în primele 9 luni 2007 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
precedent. 
 
Subvenţiile realizate pe primele 9 luni ale anului 2007 sunt inferioare celor acordate în aceeaşi 
perioadă a anului precedent, prezentând o reducere nominală de 12,5% sau de 0,3 puncte 
procentuale ca pondere în PIB, evoluţie în concordanţă cu tendinţa descrescătoare a acestora ca 
urmare a reducerii rolului statului in economie.  
 
Pe ansamblu, chiar dacă politica salarială a cunoscut o oarecare relaxare în 2006, execuţia de 
ansamblu a bugetului general consolidat indică o îmbunatăţire a calităţii finanţelor publice prin 
accelerarea ritmului de creştere a cheltuielilor de capital, continuarea procesului de reducere a 
subvenţiilor şi un control mai riguros asupra evoluţiei cheltuielilor de bunuri şi servicii.  
 

5.3 Evoluţia finanţelor publice pe termen mediu 

 
Politica fiscală pe termen mediu a Guvernului a fost construită având drept obiectiv central 
asigurarea sustenabilităţii şi îmbunătăţirea calităţii finanţelor publice, în contextul consolidării 
creşterii economice şi procesului de convergenţă nominală şi reală cu Uniunea Europeană. 
Consolidarea bazei veniturilor bugetare este în continuare esenţială pentru asigurarea  resurselor 
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necesare dezvoltării economice şi îndeplinirii angajamentelor României asumate în calitate de 
stat membru al Uniunii Europene. 
 
Veniturile bugetare vor continua tendinţa ascendentă pe termen mediu, atât ca urmare a poziţiei 
ciclice favorabile a economiei, cât şi continuării eforturilor de reformă a administraţiei fiscale şi 
îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare. Pentru anul 2008, veniturile bugetului general 
consolidat sunt estimate3 la 175.071,7 milioane lei (39,8% din produsul intern brut), în creştere 
cu 2,4 puncte procentuale faţă de anul 2007. Pe categorii, principalele impozite vor avea 
următoarea evoluţie: 
 
În ceea ce priveşte veniturile din impozitul pe venit şi salarii, se estimează că acestea vor creşte 
cu 0,5 puncte procentuale (de la 3,5% din PIB în 2007, la 4,0% în 2008, menţinându-se la acest 
nivel şi pe termen mediu). Creşterea va fi determinată, în principal, de creşterea câştigului salarial 
mediu brut şi a numărului mediu de salariaţi în perioada de prognoză. 
 
Deşi în termeni nominali veniturile din impozitul pe profit se estimează că vor creşte, ponderea în 
produsul intern brut în anul 2008 faţă de anul 2007 va rămâne constantă (2,9%). Pe termen mediu 
însă, estimăm o uşoară creştere a încasărilor la această categorie de venituri, pe de o parte ca 
urmare a reducerii contribuţiilor la asigurarile sociale, pe de altă parte determinat de recuperarea 
arieratelor din economie din anii precedenţi si mentinerea unui grad sporit de profitabilitate a 
agentilor economici in conditiile in care exista inca rezerve ascunse de eficienta.  
 
Reducerea ratelor la contribuţiile sociale în anul 2008 şi menţinerea acestui nivel pe orizontul de 
prognoză, va conduce la un impact bugetar pozitiv privind veniturile din impozitul pe profit 
estimat la 174 mil lei în 2008, 456 mil lei în 2009 şi de 555 mil lei în anul 2010. În plus, guvernul 
a hotărât amânarea până în anul 2010 a introducerii sistemului plăţii anuale a impozitului pe 
profit datorat de contribuabilii cu plăţi anticipate efectuate trimestrial în contul impozitului pe 
profit anual.  
 
În domeniul impozitului pe venit si salarii au fost adoptate următoarele prevederi ce vor intra în 
vigoare începând cu 1 ianuarie 2008: (i) creşterea plafonului lunar privind venitul neimpozabil 
din pensii de la 900 lei la 1000 lei; (ii) introducerea impozitului pe venituri din agricultură (2%), 
începând cu data de 1 ianuarie 2009; (iii) impozitarea nerezidenţilor în ceea ce priveşte venitul 
din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 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.  
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Tabel  5.1  Impactul bugetar estimat al măsurilor fiscale cu privire la impozitul pe venit  
                                                                                                                                      mil. lei  

Impactul bugetar Măsura introdusă 
2008 2009 2010 

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

 
-63 

 
-186 

 
-201 

Introducerea impozitului pe 
venituri din agricultură începând 
cu 1 ianuarie 2009 

 
- 

 
+29,7 

 
+30,6 

Impozitarea nerezidenţilor în 
ceea ce priveşte venitul din 
transferul proprietăţilor 
imobiliare din patrimoniul 
personal 

 
 

+8,4 

 
 

+9,2 

 
 

+10,3 

 
Veniturile din taxa pe valoarea adăugată estimăm că vor cunoaşte o uşoară creştere de 0,2 
puncte procentuale în 2008 faţă de 2007. Aceste venituri se vor apropia pe termen mediu ca nivel 
de valorile înregistrate în ţările membre ale Uniunii Europene, corespunzând combinaţiei de 
ansamblu a politicilor economice prevăzute de-a lungul orizontului de prognoză şi propunerilor 
de modificare ale Codului fiscal. 
 
Modificările legislative referitoare la taxa pe valoare adăugată ce urmează a intra în vigoare 
începând cu 1 ianuarie 2008 sunt: (i) transpunerea în legislaţia naţională a modificărilor aduse 
legislaţiei comunitare, prin Directiva 112/2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea 
adăugată, modificarea prevederilor referitoare la exigibilitatea livrărilor şi achiziţiilor 
intracomunitare; (ii) modificarea prevederilor referitoare la baza impozabilă a achiziţiei 
intracomunitare; (iii) 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; (iv) 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; (v) eliminarea aplicării măsurilor de simplificare pentru lucrările de construcţii-
montaj datorită întârzierii colectării taxei la buget, precum şi pentru livrările de clădiri, părţi de 
clădire şi terenuri; (vi) ajustarea taxei, în cazul în care bunul de capital este folosit în alte scopuri 
decât cele economice, va fi realizată o singură dată pentru întreaga perioadă de ajustare rămasă, 
indiferent de durata acesteia (5 sau 20 ani). 
 
În tabelul următor este calculat impactul bugetar determinat de măsurile introduse în acest 
domeniu. 
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Tabel 5.2 Impactul bugetar al măsurilor fiscale adoptate in domeniul TVA  
                                                                                                                                       Mil. lei 

Impactul bugetar Măsura introdusă 
2008 2009 2010 

Eliminare taxare inversă pentru 
servicii de construcţii-montaj 

+1500,0 +1743,0 +2012,0 

Eliminare taxare inversă pentru 
livrări de clădiri, părţi de clădiri şi 
terenuri de orice fel 

 
+992,2 

 
+1010,2 

 
+1031,4 

Percepere TVA în vamă pentru 
importuri din afara UE 

 
+1793,0 

 
+2171,0 

 
+2433,0 

  
Nivelul veniturilor din accize va cunoaşte o uşoară scădere de 0,2 puncte procentuale în condiţiile 
continuării procesului de armonizare cu legislaţia europeană, aprecierii cursului de schimb şi 
reducerii consumului la alcool şi tutun. 
 
Modificările legislative referitoare la veniturile din accize, ce urmează a intra în vigoare începând 
cu 1 ianuarie 2008 sunt: (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; (iv) 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. 
 
Veniturile din contribuţiile de asigurări sociale continuă să deţină ponderea cea mai mare în 
produsul intern brut, înregistrând o creştere de 1,3 puncte procentuale (de la 10,3% în anul 2007, 
la 11,6% în anul 2008). Pentru anul 2008, se preconizează reducerea cumulata, in trei etape, a 
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.  
 
Creşterea de ansamblu a acestora se datorează atât evoluţiei principalilor indicatori 
macroeconomici (număr de salariaţi şi salariu mediu), dar şi măsurilor de lărgire a bazei de 
impozitare deja aprobate de către guvern, care vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2008.  
 
Astfel, se va eliminata restricţia de maximum 5 salarii brute pentru plata contribuţiei pentru 
asigurări sociale de stat şi se vor include noi categorii de venituri (cenzoratele, consiliile de 
administraţie, stimulentele, plata cu ora, indemnizaţia clinică la medici profesori) în baza de 
impozitare. De asemenea, remuneraţia directorilor va fi asimilată veniturilor salariale, iar 
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asociatul unic poate avea calitatea de salariat al SRL-ului, conducând la o lărgire implicită şi a 
bazei de contribuabili. 
 
În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului general consolidat Guvernul îşi propune pentru 2008 
un nivel al acestora de 42,7% din PIB, mai mare cu 2,4 puncte procentuale faţă de anul precedent, 
creştere care are în vedere şi un aport semnificativ al fondurilor alocate de UE.  
 
Dobânzile se vor menţine la aproximativ acelaşi nivel cu cel din anul 2007 (0,9%  în produsul 
intern brut). Subvenţiile vor reprezenta 1,4% din P.I.B. în 2008, iar tendinţa de scădere a ponderii 
acestora va continua până la 0,9% în 2010, în condiţiile retragerii treptate a statului din economie 
şi întăririi mecanismelor de piaţă. 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 în 
conditiile creşterii reale a pensiilor. 
 
De asemenea, guvernul îşi propune îmbunătăţirea considerabilă a politicii de cheltuieli prin 
direcţionarea fondurilor publice pentru susţinerea creşterii economice. Astfel, pentru 2008, 
estimăm o creştere a cheltuielilor de investiţii de la 7% din produsul intern brut în anul 2007, la 
8,2% din P.I.B în 2008. În acest fel, pentru 2008 este prognozată cea mai substanţială creştere a 
ponderii cheltuielilor de capital din ultimii ani, având în vedere că tiparul de creştere economică 
s-a modificat în favoarea acumulării, cu impact pe termen lung asupra dezvoltării durabile a 
societăţii româneşti. 

5.4  Impactul aderării la Uniunea Europeană asupra finanţelor publice 
 
România are ca obiectiv mentinerea unei poziţii bugetare de beneficiar net de fonduri comunitare. 
Astfel, aderarea României la Uniunea Europeană este aşteptată să aibă un impact pozitiv, atât 
asupra bugetului public, cât şi asupra dezvoltării economice a ţării. Din partea Uniunii Europene 
sunt alocate României - pentru perioada 2007-2013 -  sume totalizând 19.667,647 milioane Euro 
din Instrumente Structurale. În tabelul de mai jos este prezentată repartizarea sumelor alocate 
României în cadrul Politicii de Coeziune a UE, pentru perioada 2008-2010. 

   
 Tabel 5.3  Repartizarea sumelor alocate României  
                                                                                                                    mil. euro 

 2008 2009 2010 
Fonduri Structurale FEDR, 
FSE) 

1.277,26 1.717,81 2.061,84 

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

            Sursa: Ministerul Economiei şi Finanţelor  
      
 Pe de altă parte, începând cu momentul aderării, România trebuie să asigure contribuţia proprie 
la bugetul comunitar. În tabelul de mai jos este prezentată estimarea contribuţiei României la 
sistemul comunitar al resurselor proprii pentru anul 2008 şi proiecţia acesteia pe anii 2009-2010.  
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                   Tabel 5.4  Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene 
                                                                                                                       mil. Euro 

 2008 2009 2010 
Contribuţia României la 

bugetul UE  1.363,3 1.187,4 1.309,4 

% în Produsul Intern Brut 0,96 0,85 0,85 
           Sursa: Ministerul Economiei şi Finanţelor  
      
Pe lângă contribuţia la bugetul comunitar, România va trebui sa efectueze şi alte cheltuieli, după 
cum urmează: (a) cofinanţarea proiectelor pentru dezvoltarea agricolă şi rurală; (b) cofinanţarea 
proiectelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune; (c) continuarea cofinanţării 
programelor ISPA (în domeniul transporturilor şi mediului), demarate în anii anteriori; (d) 
continuarea cofinanţării programelor PHARE demarate în anii anteriori. 
      
În tabelul de mai jos este prezentată balanţa netă între contribuţia bugetului României la 
resursele proprii ale UE pentru perioada 2007 – 2009 şi alocarea fondurilor pentru aceeaşi 
perioada (fonduri de preaderare cât şi de postaderare). 

             Tabelul 5.5 Poziţia bugetară netă a României în raport cu UE (2008-2010) 
 

 % din PIB 2008 2009 2010 
Total fonduri UE 2,59 2,74 3,43 
Contribuţia României la 
bugetul comunitar 

0,96 0,85 0,85 

Sold 1,63 1,89 2,58 
             Sursa: Ministerul Economiei şi Finanţelor 
 

Impactul aderării României la Uniunea Europeană va fi unul pozitiv, atât asupra bugetului public 
cât şi asupra dezvoltării economice a ţării, beneficiile nete crescând în 2009 faţă de 2008 cu 
0,26% din PIB, iar în 2010 faţă de 2009 cu 0,69%. Conform  evaluărilor făcute pe baza 
modelului HEROM (model de tip HERMIN) şi prezentate în CSNR, efectul absorbţiei totale a 
fondurilor UE generează un supliment de creştere a PIB de 15% până în 2015, comparativ cu un 
scenariu in care Romania nu ar beneficia de aceste fonduri. 

5.5 Calculul deficitului structural şi ciclic 
 

Pentru a estima elasticitatea impozitelor şi taxelor, precum şi elasticitatea cheltuielilor, s-a aplicat 
metodologia OCDE şi a CE, descrisă de van den Noord (2000) şi Girouard (2005) şi Această 
metodologie se bazează pe descompunerea fiecărei elasticităţi într-un număr de componente ce 
pot fi estimate prin utilizarea datelor existente şi a tehnicilor econometrice specifice. Elasticitatea 
veniturilor (impozitului pe venit, impozitului pe profit, contribuţiilor la asigurări sociale, 
impozitelor indirecte) şi a cheltuielilor este prezentată în tabelul de mai jos.  
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     Tabelul 5.6. Elasticitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare faţă de PIB  
Venituri Cheltuieli 

  Elasticitatea 
impozitului 
pe venit 

Elasticitatea 
contribuţiilor la 
asigurări sociale 

Elasticitatea 
impozitului pe 
profit  

Elasticitatea 
impozitelor 
indirecte 

Elasticitatea  
cheltuielilor 
primare 

Met. 
Van der 
Noord 
(2000) 

1,0358 0,7506 1,2040 0,9700 -0,1010 

      Sursa: Ministerul Economiei şi Finanţelor; Comisia Nationala de Prognoza, DOFIN 
     
Componentele structurale ale bugetului sunt obţinute prin scăderea componentei ciclice din 
componenta buget curent, utilizând formula de mai jos:  
 

∑−=−=
j

j
C
tt

C
ttt BBBBCAB  

Componenta ciclica a fiecărei categorii de venituri şi cheltuieli ( j
C
tB  ) este calculată prin 

utilizarea output gap-ului şi a elasticităţii estimate faţă de produsul intern brut ( PIB
jα ).   Formula 

utilizată pentru a calcula componenta ciclică este urmatoarea:  
                        t

PIB
jjtj

C
t gapoutputBB _××= α  

          Tabelul 5.7 Deficitul ciclic şi structural (% din PIB) 
 

 % in PIB 2006 2007 2008 2009 2010
1. Creşterea PIB real  7,7 6,1 6,5 6,1 5,8
2. Sold curent  -1,9 -2,9 -2,9 -2,9 -2,4
3. Plăţi nete de dobândă 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8
4. Output gap  2,44      2,29 2,32 1,86 1,07
5. Componenta ciclică a 
bugetului  0,69 0,74 0,80

 
0,66 0,39

6. Sold ciclic ajustat  -2,59 -3,64 -3,7 -3,56 -2,79
7. Sold primar ajustat  -1,79 -2,74 -2.8 -2,76 -1,99

             Sursa: Ministerul Economiei şi Finanţelor; Comisia Nationala de Prognoza, DOFIN 
 
Calculul pentru perioada 2006-2010 se bazează pe premisele produsului intern brut real şi ale 
output gap-ului prezentate în tabelul de mai sus. Astfel, ţinând cont de aceste ipoteze, se observă 
că deficitul ajustat ciclic primar este în creştere de la 1,79% din PIB în 2006 la 2,74% în 2007, 
urmând însă să scadă până în 2010 la 1,99% din PIB. 
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5.6 Datoria publică şi strategia datoriei 
 
5.6.1. Managementul datoriei guvernamentale şi finanţarea deficitului bugetar 
 
Cadrul legal aferent managementului datoriei publice îl reprezintă începand cu anul 2007 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. Corespunzator acestei ordonanţe, Ministerul Economiei şi 
Finanţelor este responsabil de contractarea şi administrarea datoriei guvernamentale iar 
principalele îmbunătăţiri aduse de aceasta ordonanţă sunt: eliminarea posibilităţii ca Ministerul 
Economiei şi Finanţelor să contracteze împrumuturi pe care sa le subîmprumute ministerelor de 
linie, acordarea garanţiilor de stat şi contractarea de împrumuturi de către Ministerul Economiei 
şi Finanţelor şi subîmprumutarea acestora diferiţilor beneficiari să se realizeze numai pentru 
proiecte de importanţă majoră aprobate prin lege.  
 
Gradul de îndatorare publică a României se situează sub 20 % din PIB, cu mult sub limita de 60 
% din PIB stabilită prin Tratatul de la Maastricht. Astfel, pe fondul creşterii economice susţinute, 
la sfârşitul anului 2006 datoria guvernamentală calculată conform metodologiei UE (ESA95) 
reprezenta 12,4 % din PIB, din care datoria internă 2,7 %, iar cea externă 9,7 %. Pentru sfârşitul 
anului 2007 nivelul acestui indicator este estimat la 11,9 % din PIB.  
 
                                  Graficul 5.1 Structura datoriei publice 

STRUCTURA DATORIEI GUVERNAMENTALE

2,7 2,1

9,7 9,8
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5,0

10,0
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                                 Sursa: Ministerul Economiei şi Finanţelor 
 
Structura datoriei guvernamentale la 31.12.2006 pe instrumente de datorie arată că emisiunile de 
titluri guvernamentale reprezintă 28,4% din total datorie, iar diferenţa este acoperită cu 
împrumuturi. În ceea ce priveşte maturitatea iniţială aferentă datoriei guvernamentale, 9,5 % din 
datorie avea scadenţe pe termen scurt iar 90,5 % cu scadenţe pe termen mediu şi lung, în timp ce 
maturitatea medie a soldului datoriei la sfârşitul anului 2006 era de 5,1 ani. În acelaşi timp, 
trebuie menţionat că, în ceea ce priveşte structura datoriei guvernamentale după tipul ratei 
dobânzilor, 33,4 era datoria cu rata variabilă de dobândă. Datoria în monedă locală la sfarşitul 
anului 2006 reprezenta 21,5 % din total datorie, în timp ce din datoria contractată în valută, cea  
mai mare pondere o reprezintă datoria denominată în EUR, respectiv 63,2 %.  
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5.6.2. Piata titlurilor de stat 
 
În anul 2006, în scopul creşterii predictibilităţii şi transparenţei, a fost publicat în premieră 
calendarul emisiunilor de titluri de stat, specificându-se faptul că vor fi emise obligaţiuni 
guvernamentale cu maturităţi de 3, 5 şi 10 ani,  dar şi titluri de stat pe termen scurt cu scadenţe de 
6 şi respectiv 12 luni.  
 
Cu toate acestea, datorită evoluţiilor cheltuielilor şi veniturilor bugetare, finanţarea din surse 
interne a deficitului bugetar s-a rezumat la o finanţare temporară din diponibilităţile contului 
general al trezoreriei statului, întrucât au existat în cursul anului 2006 disponibilităţi importante 
în acest cont, provenite din surplusuri înregistrate atât de bugetele locale, cât şi pe alte bugete 
(bugetul asigurărilor sociale sau bugetul fondului pentru şomaj).  
 
În anul 2007, având în vedere obiectivele specifice administrării datoriei publice guvernamentale, 
şi anume cel al dezvoltării pieţei titlurilor de stat, precum şi cel de reducere a riscului valutar şi de 
rată a dobânzii aferente portofoliului de datorie publică, strategia de finanţare a fost planificată 
astfel încât să fie utilizate preponderent sursele intene de finanţare. Astfel, a fost emis calendarul 
anual de emisiuni de titluri de stat, anunţându-se un volum indicativ de titluri de stat de 12 mld. 
lei, instrumentele anunţate fiind certificate de trezorerie cu scadenţe la 6 luni şi 12 luni, respectiv 
obligaţiuni benchmark, cu scadenţe de 3, 5 şi 10 ani, iar până la 30 septembrie 2007 au fost emise 
titluri  de stat în valoare de 9,0 mld.lei. 

 
 

Graficul 5.2 Evoluţia randamentului titlurilor de stat active la data de 30 septembrie 2007 
 

                     Sursa: Ministerul Economiei şi Finanţelor 
 
Este important de menţionat ca prin Ordonanţa de Urgenţă nr 64/2007, acordarea garanţiilor de 
stat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor se realizează numai în baza aprobării unei legi 
speciale în acest scop, iar acordarea de garanţii de stat a fost limitată la proiectele de importanţă 
majoră şi numai cu avizul Consiliului Concurenţei în vederea respectării angajamentelor 
României în domeniul ajutorului de stat. 
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Tabel 5.8 Evoluţia garanţiilor de stat 
                     mil. EUR  

 2005 2006 2007 
Valoarea garanţiilor de stat pentru 
împrumuturi externe, din care : 

 
410,5 

 
7,2 

 
0 

- contractate de ministere 0,0 0.0 0.0 
-contractate de autorităţi ale 
adminitraţiei publice locale 

20,0 7,2 0,0 

- contractate de operatori economici 390,0 0,0 0.0 
 
 
În anul 2006 finanţarea deficitului bugetar s-a realizat în proporţie de 84,3% din surse interne, iar 
în anul 2007 finanţarea deficitului bugetar se va realiza, în principal, din surse interne. Datorită 
unor politici fiscale prudente cât şi a reducerilor costurilor aferente noilor împrumuturi urmare a 
îmbunătăţirilor succesive ale ratingului suveran4, povara serviciului datoriei guvernamentale s-a 
redus gradual şi este uniform distribuită pentru anii următori. 

 
De asemenea, în luna iunie 2007, departamentul de datorie publică a fost reorganizat pe structura 
modernă a unei agenţii de datorie, care include activitatea de contractare (Front Office), 
activitatea de analiză (Middle Office) şi efectuarea plăţilor în contul datoriei publice (Back 
Office) 

 
5.6.3. Obiectivele managementului datoriei guvernamentale în perioada 2008-2010 
 
Obiectivul principal al managementului datoriei guvernamentale îl reprezinta 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 un nivel al 
riscului acceptabil.  
 
De altfel, în luna decembrie a anului 2007 se va promova în premieră strategia privind 
managementul datoriei guvernamentale pentru perioada 2008-2010, în cadrul căreia vor fi 
menţionate obiectivele pe care Ministerul Economiei şi Finanţelor le are în vedere în 
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 se vor avea în 
vedere în principal sursele interne, atât pentru reducerea costurilor cu datoria publică cât şi pentru 
reducerea riscului valutar aferent portofoliului de datorie guvernamentală. 
 
De asemenea, unul dintre obiective îl reprezintă dezvoltarea pieţei titlurilor de stat, şi în acest 
sens, pentru asigurarea finanţării deficitului bugetar de pe piaţa internă,  se vor  lansa  emisiuni  

                                                 
4 România a intrat în anul 2006 în categoria investment grade în opinia tuturor agenţiilor de rating, Moody’s 
Investors Service fiind ultima agenţie de rating care a îmbunătăţit ratingul suveran, de la Ba1 la Baa3 (echivalent cu 
ratingul BBB- pe scala agenţiilor de rating S&P si Fitch). De asemenea, plafoanele de rating la nivel de ţară au fost 
crescute substanţial la A2 (5 trepte) de către Moody’s şi respectiv, BBB+ (2 trepte) de către Fitch. 
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de tip benchmark, pe termen mediu si lung, care vor putea fi redeschise in scopul creşterii 
lichidităţtii acestora. Dezvoltarea pieţei secundare prin crearea de referinţe (benchmark) este 
esenţială, prin prisma diminuării costurilor de finanţare ale statului, prin câştigarea unui premiu 
de lichiditate la tranzacţionarea acestora pe piaţa secundară, şi pentru emisiunile de obligaţiuni 
municipale şi corporatiste ce se vor raporta la aceste emisiuni benchmark.. Dezvoltarea pieţei 
titlurilor de stat ţine cont de creşterea semnificativă a cererii de titluri guvernamentale, odată cu 
finalizarea liberalizării contului de capital şi a apariţiei fondurilor de pensii private, urmare a 
implementării reformei pensiilor în anul 2007. 
 
Totodată, periodic se organizează 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 ale administrării datoriei publice guvernamentale îl reprezintă 
reducerea graduală a finanţării pe proiecte prin contractarea de împrumuturi, în special de la 
instituţiile financiare internaţionale şi 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. Astfel, în acest context, vom avea în vedere 
finanţarea de pe pieţele externe, prin împrumuturi pe termen lung denominate în euro, în 
perspectiva trecerii la moneda unică europeană. 
 
Pe plan instituţional, Ministerul Economiei şi Finanţelor are în vedere îmbunătăţirea 
infrastructurii interne, prin implementarea unui sistem de management al datoriei publice, care să 
conţină şi facilităţi pentru dezvoltarea capacităţii de administrare a riscurilor aferente 
portofoliului de datorie guvernamentală, precum şi a unui sistem electronic pentru licitaţiile 
aferente emisiunilor  de titluri de stat.  
 
De asemenea, se intenţionează să se îmbunătăţească cadrul legal al managementului datoriei 
publice, cele mai importante elemente  avute în vedere fiind  eliminarea posibilităţii ca Ministerul 
Economiei şi Finanţelor să contracteze împrumuturi pe care să le subîmprumute ministerelor de 
linie, iar acordarea garanţiilor de stat şi contractarea de împrumuturi de către Ministerul 
Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutarea  acestora diferiţilor beneficiari să se realizeze numai 
pentru proiecte de importanţă majoră aprobate prin lege.  
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5.7 Analize de sensitivitate  

 
5.7.1 Analiza pe Buget 
 
Pe partea de venituri, încasările din impozite şi taxe sunt în mod evident influenţate de consumul 
nominal şi de fondul de salarii. Faţă de scenariul macroeconomic de bază, am estimat pentru 
2008 influenţa creşterii medii mai reduse a salariului brut pe economie de la 12,3% la 11,3%, o 
creştere mai redusă a numarului salariaţilor de la 2% la 1% şi o reducere a ritmului de creştere 
nominală a PIB-ului cu un punct procentual de la 12,87% la 11,87%.  

 
Tabelul prezentat în continuare ilustrează impactul pe care îl au modificările variabilelor 
macroeconomice menţionate anterior asupra veniturilor bugetului general. După cum ne 
aşteptam, impactul este negativ, şi mai ales în cazul contribuţiilor sociale, o creştere mai redusă a 
nivelului de angajare în economie determină o reducere a veniturilor bugetare de 0,12% din PIB, 
în timp ce o creştere mai redusă a salariului mediu brut pe economie determină o scădere de 
0,09% din PIB. 

 
Tabelul 5.9 Sensitivitatea veniturilor bugetului general consolidat faţă de modificările 
variabilelor macroeconomice 

 
Categoria de 
impozite şi taxe (cota 
de venituri în PIB) 

Baza 
macroeconomică 

Modificări ale bazei 
macroeconomice 
(pp) 

Modificări ale 
veniturilor  
(% din PIB) 2008 

Salariul mediu brut  Redus cu 1 -0,023 1. Impozitul pe venitul 
personal (3,4%) Nivelul de angajare Redus cu 1 -0,0289 

Salariul mediu brut  Redus cu 1 -0,0522 2. Contribuţiile la 
pensii (9,5%) Nivelul de angajare Redus cu 1 -0,1045 

Salariul mediu brut  Redus cu 1 -0,049 3. Contribuţiile la 
sănătate (3,8%) Nivelul de angajare Redus cu 1 -0,024 

Salariul mediu brut  Redus cu 1 0,03 
Nivelul de angajare Redus cu 1 0,04 4. Impozitul pe profit 

(2,7%) Produs intern brut Redus cu 1 -0,01 
Salariul mediu brut  Redus cu 1  
Nivelul de angajare Redus cu 1  5. Taxa pe valoarea 

adaugată (9,3%) Produs intern brut Redus cu 1 -0,017 
Salariul mediu brut  Redus cu 1 -0,094 
Nivelul de angajare Redus cu 1 -0,117 Total 
Produs intern brut Redus cu 1 -0,017 

Sursa : Ministerul Economiei şi Finanţelor 
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5.7.2 Analiza de sensitivitate a datoriei publice 
 
În acest subcapitol sunt analizate influenţa creşterii economice asupra ponderii datoriei 
guvernamentale în PIB, influenţa deprecierii/aprecierii monedei locale faţă de EURO asupra 
plăţilor de dobândă aferente datoriei guvernamentale şi influenţa creşterii ratelor de dobândă 
asupra plăţilor de dobândă aferente datoriei guvernamentale. 
 
Analiza influenţei creşterii economice - pentru analiza influenţei diminuării ritmului de creştere 
economică asupra stocului de datorie publică, s-au utilizat două scenarii. Un prim scenariu este 
realizat pe baza proiecţiilor prezentate în cadrul macroeconomic pe termen mediu, iar cel de al 
doilea scenariu (scenariul alternativ) a fost construit pe baza ipotezei unei creşteri economice mai 
mici cu cca 1 %  faţă de scenariul de bază. În scenariul de bază, ponderea datoriei 
guvernamentale în PIB va creşte cu 2,5 % în 2010 comparativ cu 2006 (de la 12,4% în 2006 la 
14,9%), iar în scenariul alternativ, ponderea datoriei guvernamentale în PIB creşte cu 2,7 % (de la 
12,4 % în 2006 la 15,1 % în 2010). 
 
Analiza influenţei deprecierii/aprecierii monedei locale faţă de EURO - pentru această analiză   
s-au utilizat un scenariu de bază şi două scenarii alternative, construite pe baza ipotezei unei 
deprecieri/aprecieri cu 1 % a monedei naţionale faţă de EURO pe termen mediu. Dacă în 
scenariul de bază ponderea plăţilor de dobândă în PIB va scădea de la 0,79 % în 2006 la 0,78 % 
în 2010, în primul scenariu alternativ ponderea plăţilor de dobândă în PIB se va menţine la 
acelaşi nivel 0,79% în această perioadă, iar în cel de-al doilea scenariu alternativ ponderea 
plăţilor de dobândă în PIB va scădea la 0,78 %. 
  
Analiza influenţei creşterii ratei de dobândă - pentru această analiză s-a utilizat un scenariu de 
bază şi un scenariu alternativ, construit pe baza ipotezei unei creşteri a ratelor de dobândă 
(EURIBOR şi LIBOR) cu 1 % faţă de scenariul de bază. În scenariul de bază ponderea plăţilor de 
dobândă în PIB va scădea de la 0,79 % în 2006 la 0,78 % în 2010, în timp ce în scenariul 
alternativ, ponderea plăţilor de dobândă în PIB va creşte până  la  0,84 % în 2010. 

5.8 Consecinţele bugetare ale reformelor structurale importante  
 
În contextul problemelor legate de îmbătrânirea populaţiei şi de costurile aferente, introducerea 
sistemului de pensii obligatorii administrate privat (pilonul II) România a relansat în mod 
fundamental latura cheltuielilor publice. Deşi pe termen scurt această măsură va avea un impact 
asupra deficitului bugetar, pe termen lung reforma în domeniul securităţii sociale ar trebui să 
reducă volumul cheltuielilor publice şi să sporească eficienţa în furnizarea serviciilor. 

Sistemul de pensii 
 
Sistemul de pensii din România a suferit numeroase reforme în anii precedenţi, reforme menite să 
îmbunătăţească sustenabilitatea sistemului care se confruntă cu o modificare structurală 
demografică în sensul creşterii ponderii populaţiei în vârstă. Pilonul II -  sistemul de pensii 
obligatoriu administrate privat,  va fi implementat începând cu data de 1 ianuarie 2008, când 2% 
din contribuţiile individuale la asigurările sociale de stat calculate la veniturile brute ale tuturor 
contribuabililor în vârstă de până la 35 de ani şi opţional ale celor cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 
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de ani, vor fi direcţionate în mod obligatoriu către fondurile de pensii aflate în administrare 
privată. Aceasta cota va creşte progresiv cu 0,5% în fiecare an până se atinge cota de contribuţie 
de 6% în anul 2016.  
 
Pe termen lung, introducerea Pilonului II  are un impact pozitiv asupra sustenabilităţii sistemului, 
deoarece asigură posibilitatea obţinerii la vârsta de pensionare şi a unei pensii private pe lângă 
cea primită de la sistemul public de pensii. Diminuarea cotei de contribuţie individuală plătită de 
către contribuabili la sistemul public de pensii în favoarea Pilonului II - sistemului administrat 
privat,  ar fi condus în primii ani de aplicare a acestei măsuri la reducerea veniturilor sistemului 
public de pensii, dar aceasta consecinţă a fost compensată prin luarea unor măsuri legislative care 
au vizat lărgirea bazei de impozitare a veniturilor cât şi de atragere a unor noi categorii de 
contribuabili. 
 
În acest sens, s-a prevăzut ca începând cu anul 2008,  baza de impozitare va fi constituită din 
venitul brut realizat lunar, în loc de salariul brut lunar. Astfel, prin lărgirea bazei de impozitare au 
fost introduse noi categorii de venituri: cenzoratele, consiliile de administraţie, stimulentele, plata 
cu ora, indemnizaţia clinică la medici. De asemenea, se elimină limita de 5 salarii medii brute a 
valorii contribuţiei pentru asigurările sociale de stat platite anual la contribuţiile individuale. 
 
De asemenea, o influenţă pozitivă substanţială sa va obţine în perioada următoare prin  
îmbunătăţirea indicatorilor macoeconomici, respectiv creşterea salariului mediu brut, dar şi din 
creşterea numărului de angajaţi, precum şi prin o mai bună colectare a sumelor curente datorate 
de angajatori, dar şi a arieratelor. 
 
Pentru a evalua impactul bugetar al contribuţiilor la Pilonul II de pensii, s-au utilizat urmatoarele 
ipoteze: 

(a) primul an de evaluare a fost considerat anul 2008 
(b) numarul contribuabililor  cu varsta de pana la 35 de ani reprezinta 41,40% din 

numarul total de contribuabili 
(c) 28,50% din numarul contribuabililor  reprezinta persoane cu varsta cuprinsă între 

35-45 ani si din acestia 20%  îşi vor exercita opţiunea de a contribui la sistem  
(d) venitul mediu brut, numărul mediu de angajaţi şi distribuţia după vărstă a acestora 

au fost prognozate de Comisia Naţională de Prognoză şi de Institutul Naţional de 
Statistică ţinand cont de perspectivele demografice. 

 Tabelul 5.10 Valoarea contribuţiei  la sistemul de pensii 
  2008 2009 2010 
Contributia totala la pilonul II - mil. Lei 835 1208 1809 
                                                -  mil.euro 262       392 603 

din care:    
1. Contribuţia asiguraţilor şi persoanelor asimilate 
până la 35 ani 734 1001 1346 
2. Contribuţia asiguraţilor şi persoanelor asimilate 
între 35 – 45 ani 101 207 463 
Ponderea Pilonului II în PIB - % 0,19 0,25 0,33 

Sursa: Ministerul Economiei şi Finanţelor  
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Analiza arată că impactul bugetar al implementării Pilonului II nu este subsţantial. Valoarea 
contribuţiilor individuale virate la Pilonul II, va fi de 0,19% din PIB în 2008, şi va creşte 
progresiv la 0,33% din PIB în 2010, ajungând la 1% din PIB în 2016 când valoarea cotei 
redirecţionate din sistemul pay-as-you-go (sistemul tradiţional) va atinge nivelul său maxim de 
6%. Guvernul intenţionează să finanţeze deficitul rezultat prin emisiunea internă de obligaţiuni de 
stat pe termen lung, în vederea consolidării curbei de randament a titlurilor de stat şi a  adâncirii 
gradului de dezvoltare a pieţei naţionale. 
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6. CALITATEA FINANŢELOR PUBLICE 
6.1 Cadrul general al politicii în domeniul finanţelor publice 

 
Atât teoria cât şi practica economică pun în evidenţă faptul că nu atât nivelul cheltuielilor publice 
şi mai cu seamă calitatea acestora, influenţează în mod decisiv creşterea economică a unei 
economii naţionale. Pentru Guvernul României una dintre priorităţile principale pentru perioada 
următoare este consolidarea calităţii finanţelor publice - prin îmbunatăţirea eficienţei, 
transparenţei şi responsabilităţii modului de utilizare a resurselor publice. 
 
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. 
 
În completarea politicii de pe partea veniturilor bugetare, se are în vedere îmbunătăţirea eficienţei 
cheltuielilor publice, pentru a asigura o calitate cât mai bună a utilizării resurselor financiare. 
Formularea politicii bugetare pe termen mediu s-a realizat în contextul continuării procesului de 
reformă prin consolidarea orizontală a politicilor economice, îmbunătăţirea programării bugetare 
pe termen mediu, urmărindu-se perfecţionarea formulării bugetului, prin trecerea acestuia de la 
bugetul axat pe costuri, la implementarea bugetului bazat pe obiective, rezultate, performanţă. 
 
De asemenea, se are în vedere reformarea filozofiei bugetare, în sensul susţinerii sectoarelor 
economice cu valoare adăugată mare, precum sectoarele de educaţie, cercetare-dezvoltare, 
sănătate, etc. cu scopul creşterii capacităţii de a face faţă competiţiei pe plan global, furnizării de 
resurse de muncă calificate pentru dezvoltarea serviciilor, în condiţiile în care costul forţei de 
muncă va creşte inevitabil odată cu convergenţa reală. 
 
Finanţarea politicilor publice prioritare se realizează 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). Dezvoltarea conceptului de planificare strategică 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. 
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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 un buget realizat în totalitate pe baza de programe. 

 
În ce priveşte îmbunătăţirea administrării fiscale, obiectivele de reformă vizează creşterea 
eficienţei activităţii de administrare a veniturilor bugetare, cu scopul îmbunătăţirii serviciilor 
oferite contribuabililor, creşterii transparenţei şi simplificării procedurilor de administrare în 
vederea reducerii costurilor de conformare voluntară.  
 

6.2 Venituri  bugetare 

În ianuarie 2005 România a lansat un proces major de reformă în domeniul impozitării. Impozitul 
pe profit a fost redus de la 25% la 16%, iar impozitul unic de 16% pe venitul personal a înlocuit 
sistemul precedent de impozitare progresiva, pe 5 tranşe cuprinse între 18 şi 40%.  

 
În esenţă, reforma a vizat înlăturarea exceptărilor sau a regimurilor speciale discreţionare, care au 
contribuit în trecut la creşterea arieratelor în sectorul public şi în cel privat. Referitor la lărgirea 
bazei de impozitare, trebuie menţionate eliminarea, în mare măsură, a exceptărilor şi deducerilor 
promovate de legislaţia anterioară, inclusiv posibilitatea deducerilor cheltuielilor cu amortizarea 
cu până la 20% din valoarea de intrare a activului fix, deducerea asigurării private de sănătate şi a 
diferenţelelor favorabile de valoare a titlurilor de participare. Mai mult, impozitul pe dividende, 
câştiguri de capital şi din dobânzi a fost crescut la nivelul impozitului unic de 16 la sută, 
contribuind la creşterea transparenţei şi la crearea unui mediu de afaceri nediscriminatoriu.   
 
Guvernul îşi propune să menţină nemodificate principalele coordonate ale politicii fiscale pe 
termen mediu cu scopul consolidării predictibilităţii şi stabilităţii mediului de afaceri. Cu excepţia 
contribuţiilor la asigurările sociale care vor cunoaşte un proces de reducere, toate celelalte 
impozite şi taxe principale vor rămâne nemodificate. În plus, va avea loc un proces de 
inventariere a impozitelor şi taxelor care constituie veniturile proprii cu scopul analizei 
oportunităţii şi eficienţei acestora din punct de vedere economic. În paralel, vor fi promovate 
măsuri consistente de lărgire a bazei de impozitare şi de îmbunătăţire a administraţiei fiscale cu 
scopul susţinerii tendinţei crescătoare a veniturilor bugetare. 
 
6.3 Cheltuielile bugetare 
 
Obiectivele cheie ale politicii bugetare afirmate şi în cadrul primei ediţii a Programului de 
Convergenţă 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 
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ale deficitului bugetar. Administrarea cu 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. La stabilirea coordonatelor politicii cheltuielilor 
bugetare pe termen mediu au fost avute în vedere următoarele aspecte, în funcţie de domeniul de 
intervenţie publică: 
 
6.3.1 Cheltuieli publice destinate învăţământului 
 
Educaţia va rămâne un domeniu prioritar al politicii Guvernului, nivelul finanţării menţinându-se 
la 6,0% din PIB pe perioada 2008-2011, fondurile alocate fiind direcţionate în scopul continuării 
şi consolidării programelor multianuale stabilite pentru aceast domeniu.  
 
În cadrul programului privind asigurarea accesului egal la educaţie, se va finanţa acordarea de 
rechizite pentru 950 mii copii provenind din familii cu venituri reduse începand cu anul 2008, 
mai mult cu 100 mii de copii decât în anul 2007; de asemenea se va acorda ajutor financiar în 
vederea stimulării achiziţionării de calculatoare pentru 41 mii de elevi şi achiziţionarea de 
microbuze şcolare pentru transportul a 18 mii elevi. În cadrul programului privind îmbunătăţirea 
infrastructurii din învăţământul preuniversitar şi universitar, sumele alocate vor creşte de 2,6 ori 
faţă de anul 2007 pentru continuarea lucrărilor la 180 de obiective de investiţii din învăţământul 
universitar şi începerii a 82 de obiective de investiţii noi, inclusiv dotarea cu mobilier scolar, 
laboratoare, echipament sportiv. 
 
6.3.2 Cheltuieli publice destinate cercetării 
 
Cercetarea va beneficia de o alocare bugetară mai mare, cu scopul diminuării disparităţilor prin 
prisma obiectivelor Strategiei Lisabona. Astfel, fondurile bugetare alocate pentru cercetare-
dezvoltare-inovare vor înregistra un ritm de creştere accentuată, de la 0,5 procente din PIB în 
2007 la 0,7% în 2008, urmând ca în 2010 fondurile publice destinate cercetării să reprezinte 1% 
din PIB. 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 15% a numărului de personal total angrenat in activitatea de 
cercetare-dezvoltare, creşterea în proporţie similară a numărului total de cercetători, creşterea la 
cca.80% din total a ponderii instituţiilor cercetare-dezvoltare şi a universităţilor care dispun de 
echipamente performante. 
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6.3.3 Cheltuieli publice destinate sănătăţii 
 
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 program 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). 
 
Pentru reducerea treptată a numărului de internări în spital, medicina preventivă şi ambulatorie va 
beneficia de finanţare suplimentară pentru creşterea numărului pacienţilor care beneficiază de 
tratament cu medicamente în ambulatoriu (50% faţă de 2004 şi 11% faţă de 2007) şi creşterea cu 
2 milioane a numărului de consultaţii de asistenţă medicală primară.  
 
Pentru reducerea treptata a numarului de internari in spital, asistenta medicala primara si 
serviciile acordate in ambulatoriul de specialitate vor beneficia de finanţare suplimentară.  Masuri 
concrete in acest sens constau atat in suplimentarea consistenta a fondurilor cat si optimizarea 
mecanismelor manageriale utilizate pentru actiunile de promovarea sanatatii si preventia 
imbolnavirilor, cresterea accesului echitabil la diagnostic si tratament (ex. fondurile pentru 
medicamente compensate - 50% fata de 2004 si 11% fata de 2007) şi intarirea serviciilor de 
recuperare şi paleatie. 
 
 
6.3.4 Cheltuieli publice destinate infrastructurii 
 
În domeniul infrastructurii de transport totalul fondurilor alocate se va situa – în medie – la 
4,0% din PIB în perioada de referinţă, fiind un sector cu potenţial important de absorbţie, pe 
lângă resursele publice naţionale, a fondurilor nerambursabile. Sumele sunt destinate pentru 
finanţarea a 71 de obiective de investiţii în infrastructura de transport, în cadrul obiectivelor 
specifice ale Programului Operaţional Sectorial – Transport, şi anume: 

(a) 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; 

(b) 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; 

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

(d) promovarea dezvoltării durabile, cu precădere prin minimizarea efectelor adverse ale 
transportului asupra mediului şi îmbunătăţirea siguranţei acestuia. 
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6.3.5 Cheltuieli publice destinate mediului 
 
În domeniul protecţiei mediului, eforturile financiare publice sunt orientate către 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: 

(a) monitorizarea aplicării legislaţiei, a standardelor şi bunelor practici privind protecţia 
mediului, promovarea normelor pentru ameliorarea stării mediului şi a calităţii vieţii, 
integrarea în problemele de cooperare subregională, regională şi globală pentru mediu şi 
dezvoltare; 

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

(c) 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: 

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

 
6.3.6 Cheltuieli publice destinate agriculturii 
 
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:  

(a) programul „Fermierul” - program naţional de investiţii în ferme zootehnice şi vegetale şi 
de consolidare a celor existente 420 unităţi de procesare, 2700 ferme vegetale, 2900 ferme 
zootehnice. 

(b) programul rentei 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; 

(c) 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; 

(d) stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme agricole familiale cu caracter 
comercial, formarea şi consolidarea clasei de mijloc în spaţiul rural; 

(e) programe de întreţinere şi investiţii în îmbunătăţiri funciare. 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). 
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7. SUSTENABILITATEA PE TERMEN LUNG A FINANŢELOR PUBLICE 
 

În perspectiva următoarelor decade, România se va confrunta cu probleme majore legate de 
îmbătrânirea populaţiei. Speranţa de viaţă este în creştere, spre un nivel relativ apropiat de media 
Uniunii Europene, dar rata de fertilitate este printre cele mai scăzute din Uniune. 
Principalii factori cu caracter obiectiv care vor avea un impact direct asupra sustenabilităţii 
finanţelor publice, din perspectiva sistemului de pensii şi sănătate, sunt evoluţiile demografice şi 
rata de participare pe piaţa forţei de muncă. 

7.1 Evoluţii demografice 

7.1.1 Evoluţia ratelor de fertilitate  şi mortalitate   
 

Rata de fertilitate este de 1,32 copii la o femeie (1,26 în 2002), cu mult sub nivelul optimal de 
reproducere. Pe termen lung, se presupune o îmbunătăţire - iniţial, cu un ritm mai scăzut 
(atingând 1,36 copii la o femeie în 2015) apoi cu un ritm mai rapid (respectiv, 1,93 copii la o 
femeie în 2030), urmând ca în al doilea interval de timp al orizontului de prognoză (2030-2050) 
ritmul va scădea din nou, spre nivelul natural de reproducere. 

 
Până în anul 2050, se presupune că mortalitatea va scădea pentru ambele sexe, speranţa de viaţă 
la naştere urmând să crească până la sfârşitul orizontului de prognoză cu 6,7 ani pentru bărbaţi şi 
cu 6,4 ani pentru femei. 

Tabelul 7.1 Speranţa de viaţă 
 -numărul de ani medii de viaţă aşteptaţi după o anumită vârstă - 

 2010 2020 2030 2040 2050 
Bărbaţi      
Naştere 69 70,3 71,8 73,4 74,9 
La vârstă de 20  52 51,8 53,1 54,5 55,9 
La vârstă de 60 16,9 16,7 17,7 18,7 19,7 
La vârstă de 65 13,6 13,4 14,2 15,1 16 
La pensionare 13,9 13,4 14,2 15,1 16 
      
Femei      
Naştere 76,2 77,8 79,1 80,6 81,9 
La vârstă de 20  57,8 58,9 60 61,3 62,5 
La vârstă de 60 20,9 21,4 22,4 23,4 24,4 
La vârstă de 65 16,5 17,4 18,2 19,2 20,1 
La pensionare 21,4 21,4 22,4 23,4 24,4 

Sursa:Banca Mondială şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 
 

Populaţia totală va cunoaşte o tendinţă de scădere: de la un număr de 21,6 milioane în anul 2007, 
la 19,2 milioane în 2050, principala cauză a acestei diminuări fiind nivelul scăzut al fertilităţii, 
care chiar dacă va cunoaşte o tendinţă de revigorare, rămâne sub nivelul de reproducere necesar 
pe intregul orizont de prognoză. 
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Tabelul 7.2 Proiecţia numărului populaţiei şi a ratei de dependenţă a acesteia   
 2010 2020 2030 2040 2050 
Populaţia totală (mii 
persoane) 

21.191 20.395 19.638 19.326 19.228 

 Pondere %    
0-14 ani 15,2 14,8 13,2 12,4 12,8 
+15 ani până la vârsta de 
pensionare 

69,8 67,0 65,0 60,4 55,8 

>Vârsta de pensionare 15 18,2 21,8 27,2 31,4 
Rata de dependenţă (%) 21,6 27,2 33,6 45,0 56,3 

Sursa:EUROSTAT( Europop2007) şi Institututul Naţional de Statistică 
 
Numărul contribuabililor la sistemul de pensii este aşteptat să scadă de la o pondere în total 
populaţie de 69,8% în 2010 la circa 56% în anul 2050, ca urmare a tendinţei de diminuare a 
populaţiei. Ponderea populaţiei în vârstă de 65 de ani şi peste va creşte de la circa 15% în 2010 la 
31,4% în anul 2050.  
 

7.2 Evoluţiile în rata de participare pe piaţa forţei de muncă 
 
Problemele demografice sunt amplificate de nivelul ratelor de ocupare; în anul 2006, rata de 
ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani a fost de 58,8%, iar pentru anul  2010 ţinta 
este de 62,1%.  
Rata de ocupare a persoanelor in vârsta de 55-64 ani a fost de circa 40% în 2006, sub ţinta de 
50% stabilită prin Strategia Lisabona. Prelungirea vieţii active este o prioritate în condiţiile 
tendinţelor demografice negative şi a deficitelor cantitative şi calitative de forţă de muncă. Astfel, 
pentru reducerea presiunilor asupra sistemului public de pensii, Guvernul a elaborat prevederi 
privind reanalizarea criteriilor de eligibilitate pentru pensionarea anticipată şi de invaliditate, 
precum şi măsuri de stimulare a ocupării lucrătorilor vârstnici prin dezvoltarea serviciilor 
specializate pentru reinserţia şomerilor vârstnici pe piaţa muncii. 

In acest context, pentru anul 2050 se estimează o rată de participare în rândul bărbaţilor de peste 
80%, iar în  rândul femeilor de aproape 71%, precum şi o diminuare a ratei şomajului de la 7,3% 
în prezent la 4,5% la sfârşitul perioadei de prognoză. 

 

7.3 Evoluţia sistemului de pensii  
 
Pentru evaluarea evoluţiei sistemului de pensii s-a presupus, suplimentar faţă de ipotezele 
demografice prezentate mai sus, o indexare a pensiilor la un nivel corelat cu evoluţia salariului 
mediu pe economie. Această ipoteză este realistă ţinând cont de deciziile recente ale guvernului 
de majorare a pensiilor în condiţiile în care acestea atinseseră un minim atât din punct de vedere 
economic cât şi legal în anul 2006. 
 
 
  



PPrrooggrraammuull  ddee  ccoonnvveerrggeennţţăă  22000077--22001100 

 64

Tabelul 7.3 Evolutia deficitului sistemului de pensii 
% din PIB 2010 2020 2030 2040 2050 
Deficit pensii-varianta pesimistă  0,02 0,36 1,28 2,19 2,76 
Deficit pensii-varianta de bază  0,02 0,36 0,70 1,21 1,32 
Deficit pensii-varianta de bază-
exclusiv pilon doi  

0,36 0,96 1,50 2,01 2,12 

          Sursa: Ministerul Economiei şi Finanţelor 
 

Aşa cum poate fi observat în tabelul de mai sus, ţinând cont de ipotezele demografice asumate, 
nivelul deficitului sistemului de pensii într-o variantă pesimistă va creşte de la 0,02 la sută din 
PIB în 2010 la 2,76 la sută din PIB în 2050. Cu toate acestea, România are rezerve în ceea ce 
priveşte lărgirea bazei de impozitare prin creşterea ratei de activitate a populaţiei şi restructurarea 
sectorului agricol. Intr-un scenariu de bază în care presupunem creşterea ratei de participare pe 
piaţa muncii, nivelul deficitului sistemului de pensii creşte de la 0,02 la sută din PIB în 2010 la 
1,32 la sută din PIB în 2050. Balanţa sistemului în varianta de bază va avea o tendinţă de 
deteriorare suplimentară  odată cu redirecţionarea unei părţi din contribuţia de la sistemul public 
de pensii către cel administrat privat (2 puncte procentuale în 2008 cu o creştere graduală până la 
6 puncte procentuale în 2016). În acest caz deficitul sistemului de pensii este aşteptat să crească 
de la 0,36% din PIB în 2010 la 2,12% din PIB în 2050.  
 
7.4 Evoluţia sistemului de sănătate 

 
Starea de sănătate a populaţiei s-a îmbunătăţit semnificativ în ultimii ani, dar nivelul indicatorilor 
stării de sănătate este încă inferior comparativ cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. 
Analizând datele din tabelul următor, majoritatea indicatorilor indică o evoluţie pozitivă a stării 
de sănatate. Speranţa de viaţă s-a îmbunătăţit, iar rata de mortalitate a scăzut semnificativ. Rata 
de mortalitate infantilă în România se situează sub media ţărilor cu un nivel mediu al venitului 
similar, dar rata de mortalitate materna este cu puţin peste medie. 

Tabelul 7.4 Indicatori privind starea de sănătate 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Speranţa de viaţă a femeilor la 
naştere 74,2 74,8 74,9 74,8 75,1 75,5 75,8 
Speranţa de viaţă a bărbaţilor la 
naştere 67,0 67,7 67,6 67,4 67,7 68,2 68,7 
Rata de mortalitate datorată bolilor 
coronariene, pentru barbaţi (decedaţi 
la 100.000 locuitori) 688,6 701,2 755,9 749,8 721,9 732,4 … 
Rata de mortalitate generală (la 1000 
locuitori) 11,4 11,6 12,4 12,3 11,9 12,1 12,0 
Rata de mortalitate infantilă (la 1000 
născuţi-vii) 18,6 18,4 17,3 16,7 16,8 15,0 13,9 
Mortalitatea maternală (la 1000 
născuţi-vii) 0,33 0,34 0,22 0,30 0,24 0,17 0,15 

Sursa : Ministerul Sănătăţii Publice - Anuar de statistică sanitară; Institutul Naţional de Statistică - Anuarul 
demografic al României; Guvernul României - Al doilea Raport asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 



PPrrooggrraammuull  ddee  ccoonnvveerrggeennţţăă  22000077--22001100 

 65

7697,8
8480,8

11270,4 11297,1

15275,4

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2003 2004 2005 2006 2007
program

*Au fost eliminate la consolidare fluxurile intre bugete

Cheltuieli publice pentru sanatate (milioane lei)*

 
Totuşi, tendinţa de deteriorare a anumitor indicatori de sănătate nu a fost încă stabilizată, datele 
referitoare la ratele standard de mortalitate arată faptul că bolile sistemului circulator reprezintă 
una din cauzele principale de deces în România, înregistrându-se slabe progrese în privinţa 
reducerii numărului de cazuri de boli cardiovasculare. Scăderea acestor rate este foarte modestă, 
nivelul lor fiind mult mai ridicat decât cel existent în Uniunea Europeană. In privinţa cazurilor de 
tuberculoză, în ultimii ani se constată o reducere atât a incidenţei tuberculozei, cât şi a prevalenţei 
acesteia. De asemenea, numărul cazurilor noi de HIV/SIDA a înregistrat o scădere.  
In scopul luării unor măsuri adecvate pentru îmbunătăţirea stării de sănătate la niveluri apropiate 
de media UE, începând cu data de 1 iulie 2007 a fost demarat Programul Naţional de evaluare a 
stării de sănătate a populaţiei. 
Cheltuielile domeniul asistenţei medicale ca pondere în PIB au crescut în termeni reali şi au 
fluctuat intre 3,4 şi 4 procente din PIB, fiind conforme cu cele efectuate de ţări având un nivel de 
dezvoltare similar, dar mai reduse decât în majoritatea ţărilor UE.  
Se remarcă o serie de factori care împiedica funcţionarea satisfăcătoare a sistemului şi creează 
presiune în sensul creşterii resurselor alocate şi anume: ponderea ridicată de aproximativ 60% a 
resurselor din bugetul sănătăţii pentru îngrijirea spitalicească (comparativ cu o medie de 35-40% 
în tările membre UE), progresele tehnologice şi terapeutice în domeniul medical, care antrenează 
costuri tot mai ridicate, aşteptările crescânde ale populaţiei şi o insuficientă disciplină financiară 
în sistemul sanitar. 

Graficul 7.1 Volumul cheltuielilor publice pentru sănătate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sursa : Ministerul Economiei şi Finanţelor 
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7.5 Măsuri pentru îmbunătăţirea sustenabilităţii finanţelor publice 

7.5.1 Sectorul de pensii 
Reforma sistemului de pensii a fost demarată odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, care cuprinde  următoarele 
măsuri vizând reducerea pe termen lung a dezechilibrului fiscal din bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 

(a)  creşterea vârstei de pensionare standard de la 57 la 60 ani pentru femei şi de la 62 la 
65 ani pentru bărbaţi, treptat, până în 2014; 

(b)  acordarea de puncte de pensie suplimentare, în vederea stimulării participării pe piaţa 
muncii chiar şi după îndeplinirea condiţiilor cumulative de pensionare; 

(c)  creşterea perioadei minime de contribuţie pentru ambele sexe de la 10 la 15 ani până 
în 2014; 

(d)  introducerea unei noi metodologii de calcul pentru îmbunătăţirea corelaţiei dintre 
contribuţii şi nivelul beneficiilor. 

Un element important al consolidarii sistemului public de pensii (Pilonul I) a constat în 
eliminarea prestaţiilor non-contributive la primul pilon de pensii, prin  externalizarea din bugetul 
asigurărilor sociale de stat următoarelor beneficii: 

 (a) plata pensiilor agricultorilor, transferată la bugetul de stat începând cu anul 2005; 
 (b) plata indemnizaţiilor de creştere şi ingrijire a copiilor sub 2 ani şi plata concediilor 

medicale, transferate bugetului de stat, respectiv bugetului asigurărilor de sănătate din 
anul 2006. 

Pensiile din sistemul public s-au majorat cu 5% de la 1 septembrie 2007, rezultând o creştere 
nominală de 60% în septembrie 2007 faţă de decembrie 2004  a pensiei medii de asigurări sociale 
de stat. Potrivit Legii nr. 250/2007 raportul dintre valoarea punctului de pensie şi salariul mediu 
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat s-a majorat de la 31,2% la 
37,5% începând cu 1 noiembrie 2007.  

Graficul 7.2 Evoluţia bugetului asigurărilor sociale de stat  
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      Sursa : Ministerul Economiei şi Finanţelor 
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Tendinta pozitiva a execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat înregistrata în primele 9 luni 
ale anului 2007 (un excedent de 1268 mil. lei), a creat premisele favorabile pentru această 
majorare a punctului de pensie. 

În vederea asigurării finanţării necesare susţinerii efortului de creştere a pensiilor în condiţiile 
introducerii pilonului doi de pensii şi a reducerii nivelului taxării în anul 2008, au fost deja 
adoptate următoarele măsuri (Ordonanţa de urgenţă Nr. 91/2007): 
 
(a) eliminarea plafonului de 5 salarii medii brute la plata contribuţiilor individuale şi lărgirea 

bazei de impunere, prin plata contribuţiei la câştigul mediu brut (şi nu la salariul mediu brut 
aşa cum era prevăzut până acum) estimată să aducă un plus de venituri de 2163,6 milioane 
lei (0,49% din PIB); includerea obligatorie a noi categorii de contribuabili (asociaţi unici, 
administratori, cenzori, directori) reprezintă un aport suplimentar estimat la 1037,2  
milioane lei (0,23% din PIB). 

(b) prin creşterea eficienţei administraţiei fiscale, cu efect în intensificarea colectării, care va 
aduce un plus estimat la 1995,4 milioane lei (0,45% din PIB); 

(c) prin subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 1379.56 milioane lei (0,31% din PIB) care 
acoperă deficitul rămas. 

 
 

Pilonul II, reprezentat de schema pensiilor obligatorii administrate privat, va fi implementat 
începând cu 1 ianuarie 2008, în conformitate cu Legea 411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat (cu modificări ulterioare). Prevederile legii stipulează că, o parte din 
contribuţiile asigurărilor sociale din sistemul public urmează să fie redirecţionate în mod 
obligatoriu către fondurile private de pensii (2% din câştigurile salariale pentru primul an, 
procentul urmând să crească gradual  cu 0,5% pe an timp până la atingerea cotei de 6% până în 
anul 2016). Contribuţia la aceste fonduri private este obligatorie pentru toţi asiguraţii sistemului 
public cu vârsta de până  la 35 ani, iar pentru cei cu vârsta cuprinsă între 36 şi 45 ani  va fi 
opţională. Fiecare fond de pensii va trebui să atraga minim 50.000 participanţi şi va funcţiona sub 
supravegherea unei instituţii nou create – Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii 
Private (înfiinţate prin OUG 50/2005, aprobată prin Legea 313/2005). Persoanele care nu optează 
pentru un fond, vor fi repartizate din oficiu către un administrator de fond. 
Aderarea la un fond de pensii administrat privat se face din propria iniţiativă a participantului sau 
în urma repartizării sale aleatorii de către CNPAS. Procedura de aderare iniţială la fondurile de 
pensii administrate privat a început la data de 17 septembrie 2007. 

Până la data de 30 septembrie 2007 au fost autorizaţi 17 administratori de fonduri şi 17 fonduri 
de pensii administrate privat.   

Pilonul III – schema de pensii opţionale administrate privat a fost implementat în  2007 
(Legea 204/2006 privind pensiile facultative). Până la sfârşitul lunii septembrie a.c. au fost 
autorizaţi 6 administratori de fonduri şi 7 fonduri de pensii facultative şi s-au înscris 14543 de 
participanţi la fondurile de pensii facultative. Se estimează că totalul contribuţiilor se va situa în 
jurul sumei de 100 milioane euro, la sfârşitul celui de-al doilea an de implementare. 
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7.5.2 Sectorul de sănătate 
 
În scopul creşterii accesului populaţiei la îngrijirile medicale, îmbunătăţirii calităţii  şi eficienţei 
serviciilor de sănătate, a fost demarată reforma structurală în domeniul sănătăţii  a sistemului 
sanitar, prin adoptarea Legii nr. 95/2006.  
Guvernul este hotărât să implementeze acest pachet de măsuri şi să promoveze un proces real de 
reformă în domeniul sănătăţii cu scopul imbunătăţirii sustenabilităţii finanţelor publice. 
 
 Principalele obiective ale reformei sunt: 

(a) asigurarea unei finanţări adecvate a sistemului sanitar, astfel încât să fie îndeplinite cât 
mai bine nevoile populaţiei; 

(b) scăderea costurilor în asistenţa medicală spitalicească, prin îmbunătăţirea managementului 
unităţilor sanitare spitaliceşti care funcţionează pe baza principiului autonomiei 
financiare,  

(c) creşterea capacităţii asistenţei medicale ambulatorii de a rezolva problemele de sănătate 
ale cetăţenilor ţării, inclusiv prin asigurarea cabinetelor de medicină de familie cu tehnică 
de calcul, programe informatice şi servicii de comunicaţii,   

(d) crearea şi consolidarea sistemului naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim- 
ajutor calificat; 

(e) cunoaşterea stării de sănătate a populaţiei şi a factorilor de risc prin organizarea, 
finanţarea şi derularea Programului naţional de evaluare a stării de sănătate; 

(f)  îmbunătăţirea capacităţii manageriale în sistemul sanitar prin urmărirea şi redefinirea 
rolului statutului managerului de spital; 

 
În vederea asigurării resurselor financiare s-au adoptat următoarele măsuri: 

(a)  creşterea  resurselor prin mărirea numărului de contribuabili; 
(b) atragerea de resurse finaciare din sectorul privat; 
(c) reglementarea funcţionării sistemului de asigurări private (complementare) de sănătate în 

vederea diversificării bazei de resurse, creşterii concurenţei în cadrul sistemului printr-un 
control mai bun al costurilor şi furnizării de servicii cu o calitate imbunatăţită; 

(d) introducerea şi definitivarea conceptului de co-plată şi a pachetului minimal de servicii de 
sănătate. 

 
Implicarea suplimentară a sectorului privat în furnizarea de servicii medicale este esenţială pentru 
reducerea presiunii exercitate asupra resurselor publice şi îmbunătăţrea calităţii serviciilor 
medicale. O sursă suplimentară pentru investiţii a fost asigurată prin introducerea în anul 2006 a 
taxei pe viciu, în vederea combaterii consumului excesiv de produse din tutun şi băuturi 
alcoolice, a îmbunătăţirii infrastructurii sistemului public de sănătate şi a finanţării programelor 
de sănătate. Veniturile încasate de stat din taxa pe viciu au fost, în 2006, de 645 milioane lei 
(încasările efective începând din luna septembrie), iar in primele nouă luni ale anului 2007 de 
947,8 milioane lei. 
O parte din aceste sume este utilizată pentru Programul Naţional de evaluare a stării de sănătate a 
populaţiei (demarat începând cu data de 1 iulie 2007), iar restul pentru îmbunătăţirea parcului 
auto şi pentru achiziţionarea de ambulanţe. 

A fost redată autonomia reală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), controlul 
public asupra activităţii acesteia şi folosirii fondurilor pentru sănătate revenind Parlamentului, au 
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fost înlăturate acele cheltuieli ce nu aparţin sistemului sanitar prin achitarea de la buget a sumelor 
pentru unităţile medico-sociale şi pentru accidentele de muncă. 

În vederea utilizării eficiente a Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 
(FNUASS)  au fost elaborate protocoale de practică ca baza de decontare şi au fost stabilite 
activităţile pentru care pe lângă Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate funcţionează comisii de 
experţi care să avizeze acordarea de tratamente costisitoare în funcţie de criterii prestabilite. De 
asemenea, în Contractul Cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia, a fost avută în 
vedere şi dezvoltarea asistenţei medicale primare, prin: 
 

(a) alocarea unui fond mai mare acestui segment de asistenta medicală în anul 2007; 
(b) acordarea de sporuri de zonă medicilor care îşi desfăşoară activitatea în zone defavorizate; 
(c) introducerea de noi servicii medicale în pachetele de servicii standard; 
(d) stimularea financiară a medicilor de familie care la contractare prezintă o lista de asiguraţi 

şi o listă a persoanelor beneficiare ale pachetului minimal, ambele liste fiind luate în 
calcul la stabilirea numărului minim pentru care se încheie contractul. 

7.5.3. Măsuri pentru îmbunătăţirea fertilităţii 
 
În acest sens guvernul a adoptat Legea 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la 
constituirea familiei care prevede acordarea unei sume de 200 de euro pentru fiecare familie, cu 
condiţia ca ambii soţi să fie la prima căsătorie. În plus, în scopul creşterii natalităţii, s-a aprobat 
OUG nr.148/2005 - privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, modificată şi 
completată cu OUG nr. 44/2006. Astfel, persoanele care au realizat pe o perioadă de cel puţin 12 
luni venituri profesionale conform Legii nr. 571/2003, beneficiază de concediu pentru creşterea 
copilului în vârsta de până la doi ani, în cazul copilului cu handicap de până la 3 ani, precum şi de 
o indemnizaţie lunară de 600 lei şi un stimulent lunar suplimentar de 100 lei, începând cu 1 
ianuarie 2007. 
 
De la 1 ianuarie 2007, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii este de 200 lei lunar, în situaţia 
copiilor în vârstă de până la doi ani, respectiv în cazul copilului cu handicap, de pâna la 3 ani. 
Adoptarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor a creat 
cadrul legal adecvat pentru organizarea de creşe, ca structuri care oferă servicii sociale 
specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani. 
Adoptarea acestei legi asigură şi aplicarea programului de acordare a tichetelor de creşă. 
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8. CARACTERISTICI INSTITUŢIONALE ALE FINANŢELOR PUBLICE 
 
8.1 Strategia pe termen mediu a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
  
Principalele obiective care vor guverna activitatea de administrare fiscală în următorii cinci ani, 
cuprinse în strategia Agenţiei Naţională de Administrare Fiscală sunt următoarele: 

(a) stimularea conformării voluntare prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă 
a contribuabililor (inclusiv măsuri privind educarea fiscală a acestora), precum şi prin 
modernizarea şi simplificarea procedurilor fiscale; 

(b) prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a indisciplinei financiare prin creşterea 
calităţii actului de inspecţie fiscală şi îmbunătăţirea procedurilor de executare silită, 
insolvabilitate şi răspundere solidară; în cadrul acestui obiectiv un rol central îl are şi 
întărirea cooperării cu autorităţile similare din celelalte state membre UE. 

(c) modernizarea şi îmbunătăţirea funcţionării administraţiei fiscale, prin perfecţionarea 
procesului de planificare a colectării veniturilor, întărirea capacităţii de analiză a nivelului 
de conformare a plătitorilor de taxe şi impozite, precum şi dezvoltarea relaţiilor 
instituţionale cu organisme ce deţin informaţii privind contribuabilii. 

 
Principalele priorităţi stabilite în cadrul strategiei vizează: 
 

1. Simplificarea şi îmbunătăţirea procedurilor fiscale: 
(a) crearea unei baze de date care va conţine întrebările/răspunsurile privind clarificarea 

legislaţiei fiscale;  
(b) gestionarea eficientă a sesizărilor şi reclamaţiilor contribuabililor; 
(c) adaptarea procedurilor de administrare a T.V.A., astfel încât să răspundă  cerinţelor 

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

obligaţiilor declarative (inclusiv depunerea on-line a declaraţiilor de către marii 
contribuabili, în prima etapă, urmând sa fie extinsă din 2008, în întreaga ţară, la toţi 
contribuabilii); 

(e) dezvoltarea procedurilor de actualizare şi consolidare a Registrului contribuabililor prin  
îmbunătăţirea procedurilor de actualizare şi de modificare din oficiu a datelor şi 
reproiectarea sistemului informatic; 

(f) armonizarea bazei de impozitare pentru contribuţiile la diferitele fonduri de asigurări 
sociale, introducerea declaratiei unice şi îmbunătăţirea schimbului de informaţii cu casele 
de asigurări. 

 
2. Combaterea evaziunii fiscale şi a indisciplinei financiare: 
(a) implementarea analizei de risc; 
(b) dezvoltarea componentei de cercetare-documentare în interes fiscal; 
(c) dezvoltarea controlului electronic în anul 2008; 
(d) alinierea la practica internaţională privind controlul preţurilor de transfer, care va deveni 

efectivă din 2009. 
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3. Sporirea gradului de colectare a veniturilor bugetare: 
(a) reducerea graduală a arieratelor din economie şi împiedicarea formulării de noi arierate; 
(b) urmărirea operativă privind declanşarea procedurii de insolvenţă în cazul contribuabililor 

asupra cărora nu au dat rezultate măsurile de executare silită; 
(c) monitorizarea reducerii arieratelor la marii contribuabili şi la cei mijlocii; 
(d) monitorizarea lunară a veniturilor bugetare administrate de A.N.A.F.; 
(e) monitorizarea recuperării ajutoarelor de stat  ilegale/interzise.     

    
4. Îmbunătăţirea funcţionării interne  

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

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

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

(d) continuarea eforturilor de îmbunătăţire a disciplinei financiare trebuie realizate cu scopul 
menţinerii procesului de restructurare la nivel microeconomic şi creşterii eficienţei 
utilizării resurselor. 

  
8.2 Procesul de elaborare şi implementare a politicilor publice 
 
Procesul de elaborare şi implementare a politicilor publice reprezintă, în continuare, un domeniu 
prioritar, iar autorităţile române au continuat eforturile de îmbunătăţire a evaluarii impactului 
economic şi social al acestora şi pentru monitorizarea sistematică a eficienţei folosirii fondurilor 
publice.  

Guvernul a aprobat în anul 2007 procedurile care instituie un nou mecanism de analiză a 
fundamentării tuturor proiectelor de acte normative sau documente de politici publice, anterior 
supunerii lor spre aprobare Guvernului. Acest document are la bază Strategia pentru 
îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul 
administraţiei publice centrale, obiectivul general al Strategiei fiind dezvoltarea unui sistem de 
formulare, coordonare şi planificare a politicilor publice simplu şi eficient, care să contribuie la 
îmbunătăţirea semnificativă a calităţii acţiunii guvernamentale, a calităţii legislaţiei şi la 
dezvoltarea generală a capacităţii instituţionale a administraţiei publice centrale. 

Scopul noului act normativ este de a eficientiza procedurile de elaborare, avizare şi supunere spre 
aprobare/adoptare a actelor normative şi a documentelor de politică publică şi urmăreşte 
atingerea acestuia prin fixarea următoarelor obiective:  
 

(a) stabilirea unui sistem de documente de politici publice; 
(b) elaborarea unor proceduri clar stabilite de consultare a instituţiilor publice şi 

partenerilor interesaţi din cadrul societăţii civile, în etapa de elaborare a proiectelor 
de acte normative;  

(c) accentuarea importanţei perioadei de consultare, faţă de cea de avizare, referitor la 
proiectele de acte normative, prin cultivarea ideii de comunicare în administraţia 
publică;  

(d) elaborarea procedurilor pentru corelarea proceselor de planificare a politicilor 
publice şi a implementării actelor normative cu procesele de planificare bugetară. 
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Pe termen lung, noul Regulament îşi propune să determine creşterea coerenţei politicilor 
guvernamentale, să contribuie la instituirea unui cadru stabil de elaborare a politicilor publice şi a 
proiectelor de acte normative, sa analizeze impactul bugetar şi să îmbunătăţească corelarea 
acestora cu cadrul bugetar pe termen mediu şi să accentueze implicarea societăţii civile în 
iniţiativele guvernamentale. 
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ANEXE 
 

 
 
Tabelul 1a. Proiecţii macroeconomice 

 
 Codul 

ESA 2006 2006 2007 2008 2009 2010 

  Nivel 1) 
Mld.lei Modificare procentuală 

1. PIB real B1*g 310,1 7,7 6,1 6,5 6,1 5,8 
2. PIB nominal B1*g 342,4 18,9 14,1 13,1 11,5 10,5 

Componentele PIB-ului real 
3. Cheltuielile consumului privat P3 227,8 13,9 10,9 9,2 8,2 7,3 
4. Cheltuielile consumului public P3 53,7 2,5 5,4 4,3 2,8 2,6 
5. Formarea brută de capital fix P51 77,2 16,1 18,0 13,0 11,5 11,0 
6. Modificarea stocurilor (% din PIB) P52 0,3 0,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 
7. Exporturi de bunuri şi servicii P6 104,9 10,6 8,3 10,3 10,9 10,7 
8. Importuri de bunuri şi servicii P7 153,3 23,0 21,5 16,1 14,9 13,9 

Contribuţii la creşterea PIB 
14. Cererea internă finală  - 13,8 12,9 10,8 9,6 8,9 
15. Modificarea stocurilor  P52 - 0,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 
16. Export net  B11 - -6,4 -6,8 -4,2 -3,5 -3,1 
1) Nivelul real al PIB şi al componentelor sale este în preţurile anului precedent 
 

 
 

 
Tabelul 1b. Evoluţia preţurilor 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 
 Modificare procentuală 
1. Deflatorul PIB 10,4 7,5 6,4 5,2 4,4 
2. Deflatorul consumului privat 5,1 4,0 4,1 3,3 2,8 
3. Indicele armonizat al preţurilor de consum  6,6 4,8 5,7 4,0 3,3 
4. Deflatorul consumului public 14,8 6,8 5,0 4,2 3,5 
5. Deflatorul investiţiilor 9,1 7,0 5,5 4,5 4,0 
6. Deflatorul exportului (bunuri şi servicii) 5,7 1,1 3,3 2,1 1,7 
7. Deflatorul importului (bunuri şi servicii) -0,6 -3,3 -1,6 -2,6 -3,0 
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Tabelul 1c.  Evoluţia pieţei forţei de muncă 
 
 Codul 

ESA 2006 2006 2007 2008 2009 2010 

  Nivel 
mii 
pers. 

Modificare procentuală 

1. Populaţia ocupată totală   
 - mii persoane  9313 1,8 1,5 1,4 1,1 0,6 

2. Populaţia ocupată, ore lucrate   - - - - - 
3. Rata şomajului - 
 (conform definitiei BIM)  -%   7,3 7,1 6,9 6,8 6,6 

4. Productivitatea muncii pe 
persoană    
 (PIB real/ persoana ocupata) 

  5,8 4,5 5,0 4,9 5,2 

5. Productivitatea muncii orară   - - - - - 
6. Compensaţia salariaţilor –mil.lei D1 85690 19,6 22,1 14,6 11,6 10,8 
7. Compensaţia pe salariat  18360 16,8 19,5 optional optional optional 
 

 
 
 
Tabelul 1d.  Balanţele sectoriale 

 

% din PIB Codul 
ESA 2006 2007 2008 2009 2010 

Soldul net, faţă de restul lumii  B9 -10,3 -12,6 -10,5 -10,1 -10,2 
din care:             
- balanţa bunurilor şi serviciilor  -12,1 -14,7 -15,4 -15,3 -15,0 
- balanţa veniturilor şi transferurilor  1,8 1,4 1,8 1,9 2,0 
- contul de capital  -0,04 0,7 3,1 3,3 2,8 
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Tabelul 2. Proiecţia bugetului consolidat 
2006 2006 2007 2008 2009 2010 

  Codul 
ESA nivel % din PIB 

Împrumuturi nete (EDP B9) pe sub-sectoare 
1. Buget consolidat S.13 -6.378,5 -1,9 -2,9 -2,9 -2,9 -2,4 
2. Bugetul central S.1311 -9.949,1 -2,9 -3,3 -3,1 -3,2 -2,6 
3. Buget de stat S.1312             
4. Bugete locale S.1313 -82,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
5. Bugetul asigurărilor sociale S.1314 3.653,0 1,1 0,4 0,1 0,2 0,2 

Buget consolidat (S13) 
6. Încasări totale TR 113.512,4 33,2 37,4 39,8 39,9 40,8 
7. Cheltuieli totale TE 119.890,9 35,0 40,3 42,7 42,8 43,2 
8. Soldul net EDP B.9 -6.378,5 -1,9 -2,9 -2,9 -2,9 -2,4 

9. Dobânzi  EDP 
D.41 2.806,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 

10. Balanţa primară   -3.571,6 -1,0 -2,0 -2,1 -2,1 -1,6 
11. One-off şi alte măsuri temporare1   -1446,4 -0,4 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 

Componentele veniturilor 
12. Impozite totale (12=12a+12b+12c)   64.877,0 18,9 21,6 21,9  22,5  23 
12a. Impozite pe productie si import  D.2 43.911,3 12,8 14,0 14,0 14,5 15 
12b. Impozite curente pe venit, avuţie, etc  D.5 20.965,7 6,1 7,6 7,9 8 8 
12c. Impozite pe capital  D.91 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13.  Contribuţii sociale D.61 35.604,2 10,4 10,3 11,6 11,2 11,0 
14. venituri din proprietate  D.4 3.324,1 1,0 1,3 1,6 1,4 1,3 
15. Alte    9.707,1 2,8 4,2 4,7 4,8 5,5 
16=6. Venituri totale  TR 113.512,4 33,2 37,4 39,8 39,9 40,8 
p.m.: povara fiscală (D.2+D.5+D.61+D.91-
D.995)    100.481,2 29,3  31,9  33,5 33,7   34,0 

Componentele cheltuielilor 

17. Remunerare angajaţi + consum intermediar D.1+P.2 52.963,6 15,5 16,9 16,7 16,0 15,8 

17a. Remunerare angajaţi D.1 31.268,1 9,1 9,1 8,6 7,8 7,3 
17b. Consum intermediar P.2 21.695,5 6,3 7,8 8,2 8,2 8,5 
18. Transferuri sociale totale (18=18a+18b)   33.017,9 9,6 10,0 11,5 12,0 11,9 

18a. Transferuri sociale în natură 
D.6311, 
D.63121, 
D.63131 

2.659,5 0,8 0,2 0,3 0,3 0,3 

18b. Transferuri sociale, altele  D.62 30.358,4 8,9 9,8 11,2 11,7 11,7 

19=9. Dobânzi2 EDP 
D.41  2.806,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 

20. Subvenţii D.3 6.302,5 1,8 1,7 1,4 1,2 0,9 
21. Formarea brută de capital fix P.51 16.930,0 4,9 7,0 8,2 8,6 9,2 
22. Altele    7.870,0 2,3 3,9 4,0 4,2 4,5 
23=7. Cheltuieli totale  TE 119.890,9 35,0 40,3 42,7 42,8 43,2 
p.m.: consumul guvernamental (nominal) P.3 57215,3 16,7 L L L L 

1)  Compensations titles issue by government as a result of  restitutions law   2) For the period 2007 - 2010 interest expenditure are cash basis   
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Tabelul 3. Evoluţia datoriei bugetului general 
 

% din PIB 2006 2007 2008 2009 2010 
1.Nivelul datoriei guvernamentale brute 
(conform ESA) 12,4 11,9 13,6 14,2 14,9 

2. Modificarea datoriei guvernamentale, % -3,4 -0,5 1,7 0,6 0,7 
Contributia la modificarea datoriei brute 

3. Balanta primara -1,0 -2,0 -2,1 -2,1 -1,6 
4. Dobanda ( incl. SIFM ) 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 
5. Ajustari stoc-flux -3,2 0,6 2,9 1,9 1,5 

Din care:                                            - 
Diferente intre cash si accrual -0,02 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 

 - Acumularea neta de active financiare 2,69 0,06 0,15 0,10 0,10 
   din care : aparute din privatizare 2,61 0,04 0,01 0,01 0,01 

    - Efecte ale evaluarii si altele -5,9 0,6 2,8 1,8 1,4 

p.m. rata dobanzii implicite asupra datoriei 6,2 7,3 7,1 6,3 5,8 
Alte variabile relevante 

6. Active financiare lichide 3,9 2,8 2,6 2,3 2,1 
7. Datoria financiara neta ( 7=1-6 ) 8,5 9,1 11,0 11,9 12,8 
      
*) reprezinta disponibilitatile in contul in valuta al MEF si in contul in lei din incasari din 
valorificarea activelor bancare si din activitatea de privatizare. 

 
 

 
Tabelul 4. Evoluţii ciclice 

 
% din PIB Codul 

ESA 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Creşterea reală PIB (%)  7,7 6,1 6,5 6,1 5,8 
2. Soldul net consolidat EDP 

B9 -1,9 -2,9 -2,9 -2,9 -2,4 

3. Cheltuieli cu dobânzi (inclusiv 
SIFIM înregistrat în consum) 

EDP 
D41+SIFIM 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 

4. Creşterea PIB potenţial (%)  5,72 6,26 6,47 6,57 6,63 
Contribuţii ale factorilor:  

- muncă  -0,07 -0,04 0,05 0,09 0,12 
- capital  2,40 2,86 3,09 3,24 3,34 
-  productivitatea totală a factorilor  3,39 3,43 3,32 3,25 3,16 
5. Output gap  2,44 2,29 2,32 1,86 1,07 
6. Componenta ciclica  0,69 0,74 0,80 0,66 0,39 
7. Sold ajustat ciclic (2-6)  -2,59 -3,64 -3,7 -3,56 -2,79 
8. Sold primar ajustat ciclic (7+3)  -1,79 -2,74 -2,8 -2,76 -1,99 
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Tabelul 5.  Diferenţe faţă de varianta precedentă 

 
 Codul 

ESA 2006 2007 2008 2009 2010 

Creşterea PIB (%) 
Varianta precedentă  8,0 6,5 6,3 5,9  
Varianta actualizată  7,7 6,1 6,5 6,1 5,8 
Diferenţa  -0,3 -0,4 0,2 0,2  

Balanţa bugetară (% din PIB) 
Varianta precedentă  -2,3 -2,7 -2,6 -2,0  
Varianta actualizată  -1,9 -2,9 -2,9 -2,9 -2,4 
Diferenţa  0,4 -0,2 -0,3 -0,9  

Datoria publică brută (% din PIB) 
Varianta precedentă  12,8 13,5 12,6 11,7  
Varianta actualizată  12,4 11,9 13,6 14,2 14,9 
Diferenţa  -0,4 -1,6 1,0 2,5  

 
 

Tabelul 6. Sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice 
 

% din PIB 2000 2005 2010 2020 2030 2050 
Cheltuieli totale 33,6 35 43,2 41 39 37 

Cheltuieli cu pensiile 6,7 6,8     
Îngrijirea sănătăţii  3,5 3,3     
Cheltuieli cu educaţia 3,4 4,3     

Venituri totale 32,1 33,2 40,8 40,5 38,5 37 
  - ritmuri medii - 
Creşterea productivităţii muncii 2,2 8,6 5,0 5,1 4,4 3,6 
Creşterea reală a PIB 2,1 5,7 6,4 5,5 4,6 3,7 
 - % - 
Rata de participare în rândul bărbaţilor  75,4 69,5 72,6 75,1 78,1 80,5 
Rata de participare în rândul femeilor  61,8 55,3 60,7 63,1 64,9 70,8 
Rata totală de participare  68,7 62,4 66,6 69,1 71,5 75,7 
Rata şomajului – BIM 6,9 7,2 6,6 4,8 4,6 4,5 
Populaţia în vârstă de 65 ani şi peste / populaţia 
totală 

13,6 14,7 15,5 17,0 18,5 22,0 
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Tabelul 7. Ipoteze de bază 

 
 2006 2007 2008 2009 
PIB – economie mondială 5,4 5,1 4,7 4,8 
PIB EU -27 din care  3,0 2,9 2,4 2,4 

• Consum  2,2 2,3 2,4 2,2 
• Investiţii 5,9 5,6 3,5 3,4 

PIB zona euro 2,8 2,6 2,2 2,1 
Rata de schimb USD/€ (medie anuala) 1,26 1,36 1,42 1,42 
Rata de schimb lei/€ 1 (medie anuala) 3,53 3,31 3,30 3,25 
Volumul mondial de importuri de bunuri şi 
servicii excluzând UE 

8,0 7,8 7,1 7,7 

Creşterea pieţei externe a UE 9,5 7,3 6,8 6,6 
Preţul ţiţeiului brent ( în $/ baril) 66,2 70,6 78,8 76,0 

 1 Pentru 2010 rata de schimb a fost prognozat la 3,2 lei/€ 
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