
1 
C U P R I N S 

 

Introducere 
 

Cap.1 Evolutii macroeconomice, monetare, fiscale si bugetare în anul 2003 
1.1. Premise macroeconomice 
1.1.1. Evolutia economiei nationale în anul 2003 
1.1.2. Nivelurile preliminate ale principalilor indicatori în anul 2003 
1.2. Politica monetara si valutara în anul 2003 
1.3. Evolutii fiscale si bugetare în anul 2003 
1.3.1. Politica fiscala 
1.3.2. Politica bugetara 
1.3.3. Deficitul bugetar 
1.3.4. Datoria publica 
1.3.4.1. Datoria publica interna 
1.3.4.2. Datoria publica externa 
  
Cap.2 Evolutii macroeconomice, monetare si valutare în anul 2004 
2.1. Estimarea evolutiei economiei românesti în anul 2004 
2.2. Evolutii monetare si valutare în anul 2004 
 
Cap.3 Politica fiscala si bugetara în anul 2004 
3.1. Principalele tinte si orientari ale politicii fiscal-bugetare 
3.2. Obiectivele politicii fiscale 
3.2.1. Structura veniturilor bugetare 
3.3. Obiectivele politicii bugetare si principalele politici sectoriale 
3.3.1. Structura cheltuielilor bugetare 
3.4. Deficitul bugetar 
3.5. Datoria publica 
3.5.1. Datoria publica interna 
3.5.2. Datoria publica externa 
 
Cap.4 Perspective macroeconomice, monetare, fiscale si bugetare în perioada  

 2005-2007 
4.1. Perspectivele macroeconomice în perioada 2005-2007 
4.2. Politica monetara si valutara în perioada 2005-2007 
4.3. Finantele publice în perioada 2005-2007 
4.3.1. Politica fiscala 
4.3.2. Politica bugetara 
4.4. Evolutia datoriei publice în perioada 2005-2007 
 

 
 
 
 
 
 



2 
 
 

INTRODUCERE 
 
 

 Evolutia pozitiva a tabloului macroeconomic de ansamblu al 
economiei românesti în anii 2001-2003, respectiv realizarea, 
continuarea si mentinerea cresterii economice, sustinuta de exporturi si 
investitii, continuarea procesului de dezinflatie, politica fiscala prudenta, 
mentinerea deficitului de cont curent si a datoriei publice în limite 
controlabile, continuarea consolidarii accesului pe pietele internationale 
de capital, mentinerea deficitului  bugetar redus, finantat în conditii 
neinflationiste au confirmat justetea politicilor macroeconomice, 
precum si realismul si eficienta masurilor de politica economica 
implementate.  

Anul 2003 aduce schimbari de politica economica, importante 
initiative legislative, care au rolul de a îmbunatati consistenta si 
coerenta politicii fiscal-bugetare, în timp ce anul 2004  va fi un  an 
crucial pentru continuarea reformelor pentru îndeplinirea criteriilor 
de aderare la Uniunea Europeana, importanta lui fiind legata de 
derularea negocierilor de aderare. 

Obiectivele, tintele si prioritatile stabilite prin programul 
macroeconomic pe anul 2004 vizeaza mentinerea tendintelor 
favorabile prezente ale principalelor variabile macroeconomice, fiind 
formulate pe baza  analizei consecintelor de natura economica, sociala, a 
cerintelor procesului de globalizare, dar si în contextul constrângerilor 
europene impuse de exigentele criteriilor de aderare la Uniunea 
Europeana.  

În acest context,  strategia de consolidare a finantelor publice 
focalizata pe sustenabilitatea si stabilitatea acestora reprezinta 
obiectivul central pe termen mediu al politicii fiscal-bugetare, 
orientându-se spre o noua cultura manageriala bazata pe  criteriul 
performantei, fiind o garantie a continuarii pe termen lung a rolului 
bugetului de sustinator  al dezvoltarii economice sustenabile .  

Proiectul de buget pe anul 2004 este elaborat în contextul 
pastrarii echilibrelor macroeconomice, astfel încât tintele propuse 
pentru anul 2004 (crestere economica, inflatie, deficitul contului curent) 
sa fie mentinute în limitele proiectate.  
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Acesta se va concentra cu prioritate pe programe sociale bine 

definite si pe dezvoltarea infrastructurii, pe o strategie solida de 
sustinere financiara, pe o reconsiderare a sistemului de prioritati. 

 

Astfel, cele doua componente ale politicii financiare, respectiv  
politica fiscala si bugetara vor deveni instrumente active în sprijinirea 
în continuare a dezinflatiei, mentinerea sub control a deficitului de 
cont curent, contribuind la îmbunatatirea managementului finantelor 
publice. 

 

Principalele coordonate ale acestor politici pot fi sintetizate astfel :  

v reducerea treptata a presiunii fiscale  si, îndeosebi, a celei pe 
forta de munca, pâna la nivelul care va asigura o crestere durabila 
a productiei si investitiilor; 

v aplicarea unei politici  a veniturilor care sa sustina procesul de 
dezinflatie; 

v cresterea transparentei fiscale printr-o politica de reducere 
treptata a tranzactiilor în afara bugetului si desfiintarea 
veniturilor cu destinatie speciala incluse în bugetul de stat; 

v elaborarea unor legi unitare, stabile , cu proceduri simplificate 
de punere în aplicare, în strânsa concordanta cu Directivele 
Uniunii Europene. În acest sens, se înscrie elaborarea 
proiectului Codului Fiscal, care va intra în vigoare de la 1 
ianuarie  2004; 

v mentinerea deficitului bugetar la un nivel redus, finantat în 
conditii neinflationiste, respectiv 3 % din P.I.B; 

v ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile 
reale de acumulare a veniturilor la buget si obtinerea unei 
stabilitati bugetare; 

v continuarea sistemului de programare bugetara prin 
fundamentarea bugetului si alocarea fondurilor publice pe 
baza de programe. 
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Sustenabilitatea  acestor  obiective,  fundamentata pe rezultatele 

obtinute de economia româneasca  si de semnalele pozitive 
înregistrate de România pe plan extern, va permite concentrarea 
reformelor la nivelul economiei  reale  care va intra  într-o faza de 
adâncime si  eficienta, asigurând pe termen mediu si lung  corelatiile 
dintre obiective, resurse si mijloace.  

Proiectul de buget pe anul 2004, integrat într-un orizont strategic 
multianual, coerent si bine definit reprezinta un instrument 
important pentru elaborarea politicii economice, orientate, în 
principal, catre stabilizarea macroeconomica si amplificarea  
cresterii economice. 
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REZUMATUL CAPITOLULUI  1 
 
 
 
 
 

è Evaluarea activitatii desfasurate în semestrul I 2003 confirma 
caracterul durabil si sustenabil al dezvoltarii economice, cu atât mai 
mult cu cât realizarile din aceasta perioada au fost obtinute într-un 
context international nefavorabil si în conditiile în care productia 
agricola a fost puternic afectata de seceta. 

è Produsul intern brut  estimat pentru semestrul I 2003 a fost, în termeni 
reali, în crestere cu 4,3% fata de semestrul corespunzator al anului 
trecut. Majorarea a fost determinata în mod semnificativ de volumul 
sporit al exporturilor de bunuri si servicii (+11,3%) si al formarii brute 
de capital fix (+7,8%). 

è Echilibrele macroeconomice s-au îmbunatatit , în sensul ca, pe de o 
parte, sectorul tertiar a avut cea mai mare contributie la cresterea reala 
a produsul intern brut si în sensul ca se mentine înclinatia spre 
economisire, respectiv consumul a înregistrat o dinamica inferioara 
investitiilor si celei a câstigului salarial real. 

è Având în vedere trendurile ce se desprind din rezultatele obtinute în 
primul semestru, se anticipeaza ca pe întregul  an 2003 cresterea reala 
a produsului intern brut va fi de minim 4,8%. 

è Pe întregul an 2003 formarea bruta de capital fix va fi în termeni 
reali cu 10,5% mai mare fata de anul 2002, în principal datorita 
efortului investitional al sectorului privat, dar si cresterii contributiei 
investitiilor publice. 

è Politica monetara  a urmarit cu mai multa fermitate si prudenta 
obiectivul de dezinflatie, indicele preturilor din prima parte a anului 
permitând realizarea tintei de 14%, propusa pentru acest an.  

è In prima parte a anului 2003, politica cursului de schimb a continuat 
tendinta anului anterior, de apreciere a leului în raport cu cosul valutar 
euro-dolar.  
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è Principalele caracteristici ale politicii fiscal – bugetare  se refera la 
caracterul stimulativ, echitabil si transparent al sistemului fiscal, 
continuarea armonizarii legislatiei în domeniul fiscal cu legislatia 
Uniunii Europene, reducerea treptata a presiunii fiscale, îndeosebi a 
celei pe forta de munca, mentinerea sub control a deficitului bugetar,   
restructurarea cheltuielilor în raport cu prioritatile domeniilor de 
activitate. 

è Structura veniturilor bugetare releva urmatoarele aspecte: 
v ponderea  veniturilor bugetare în produsul intern brut este estimata 

la un nivel de 30,4  %; 
v impozitele cu ponderile cele mai mari în cadrul veniturilor bugetare 

ramân, în continuare, contributiile de asigurari sociale si taxa pe 
valoarea adaugata, cu o pondere de 34,1% în total venituri si, 
respectiv, de 24,3%. 

è Structura cheltuielilor a suferit modificari moderate: 
v se remarca reducerea ponderii în produsul intern brut  a   

cheltuielilor cu dobânzile aferente datoriei publice si cresterea 
ponderii cheltuielilor de capital, cu rol important în sustinerea 
cresterii economice; 

v cheltuielile obligatorii (cu pensiile, transferurile sociale si anume: 
alocatiile pentru copii, ajutoarele sociale, ajutoarele pentru 
încalzirea locuintei, ajutoarele de somaj, alte cheltuieli cu caracter 
social), se mentin înca la un nivel ridicat. 

è Deficitul bugetar se situeaza la 2,7 %  din produsul intern brut. 
è Ponderea datoriei publice interne în produsul intern brut la 31 iulie 

2003 era de 5,2%, iar la sfârsitul anului se estimeaza o pondere de 
5,6% din produsul intern brut.  

è Ponderea datoriei publice externe efective în datoria externa totala   
        s-a situat, la sfârsitul lunii iulie 2003  la 64,6 %, în  crestere fata de 

sfârsitul anului 2002 când s-a înregistrat 62,8% ceea ce denota faptul 
ca s-a înregistrat o usoara scadere a ponderii datoriei comerciale 
negarantate. 
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EVOLUTII MACROECONOMICE, MONETARE, 
FISCALE SI BUGETARE ÎN ANUL 2003 

 
 

1.1. PREMISE MACROECONOMICE 
 

Continuarea aplicarii cu consecventa a masurilor de reforma 
economica prevazute în Programul de guvernare si Planul de actiuni 
aferent, chiar în conditiile în care s-au mentinut influentele mediului extern 
nefavorabil, iar circumstantele interne nu au fost dintre cele mai bune, a 
asigurat cadrul general stimulativ pentru mentinerea cresterii economice la 
un nivel ridicat. 

Cresterea economica de 4,9% în anul 2002 si 4,3% în semestrul I 
2003 situeaza România pe unul din primele locuri între tarile candidate. 

Începând cu 2001 si pâna în prezent, economia a înregistrat o 
combinatie de crestere economica puternica, dezinflatie si scadere a 
deficitului contului curent, cu caracteristici care îi confera sustenabilitate 
pe termen mediu. Nivelurile cantitative, dar mai ales schimbarile calitative 
din economie – rezultat direct al reformei – ilustreaza faptul ca s-au 
înregistrat progrese deosebite pe linia crearii unei economii de piata 
functionale. 

 
1.1.1. Evolutia economiei nationale în semestrul I 2003 
 
Cresterea economica din aceasta prima parte a anului 2003 prezinta 

caracteristici care întaresc aprecierile privind caracterul sau sustenabil. În 
fapt, este vorba de o consolidare a trendurilor manifestate în anul 2002, 
respectiv o majorare a economisirii interne si, pe aceasta baza, a formarii 
brute de capital fix, care devine principalul element de cerere stimulator, 
precum si faptul ca sporul de valoare adaugata bruta din economie s-a 
bazat îndeosebi pe cresterile din sectorul tertiar. 

Caracteristic pentru aceasta perioada este faptul ca desi România, ca de 
altfel si întregul spatiu european, dar evident la o amplitudine superioara, 
traverseaza o perioada de seceta, totusi economia – datorita caracterului 
sau functional – a reusit sa compenseze pierderile din sectorul agricol. 
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Totodata, urmare a cererii sporite pentru investitii, activitatea industriala  
s-a redresat, iar constructiile au devenit sectorul cu cea mai pronuntata 
crestere. 

Formarea bruta de capital fix s-a majorat – în termeni reali – cu 
7,8% în conditiile în care rata de investitie determinata prin raportarea 
acesteia la produsul intern brut a fost de 19,8%, fata de 18,8% în semestrul 
I 2002, iar rata de economisire interna de 13,0% fata de 12,9% în 
semestrul I 2002. 

Investitiile  realizate în economia nationala în semestrul I au fost cu 
6,9% superioare celor din aceeasi perioada a anului anterior. Semnificativ 
este faptul ca dinamica investitiilor private continua sa fie superioara celei 
din sectorul de stat. Ca urmare, la sfârsitul semestrului I 2003, ponderea 
investitiilor sectorului de stat în totalul investitiilor s-a redus la 34,9% fata 
de 37,5% în semestrul I al anului precedent. Investitiile din sectorul 
majoritar privat, care au crescut cu 13,1% fata de semestrul I 2002, au fost 
orientate, în principal, spre achizitionarea de utilaje si mijloace de 
transport, care au reprezentat 55,7% din volumul de investitii realizat.  

 Un alt aspect demn de semnalat îl reprezinta evolutia stocurilor, 
cresterea acestora de doar 1,8%  neinfluentând practic dinamica produsului 
intern brut. 

 
Contributia elementelor de utilizare la cresterea reala a produsului 

intern brut în semestrul I 
      - procente - 

  2002 2003 

  PRODUS INTERN BRUT 4,4 4,3 
Consumul final 3,0 4,4 
      Consumul individual efectiv al gospodariilor 3,0 4,4 
      Consumul colectiv efectiv al administratiei 
publice 0,0 0,0 
Formarea bruta a capitalului -0,2 1,5 

     Formarea bruta de capital fix 1,0 1,5 
     Modificarea stocurilor  -1,2 0,0 
Cererea interna 2,8 5,9 
Exportul net 1,6 -1,6 
    Exportul de bunuri si servicii 3,5 4,5 
    Importul de bunuri si servicii 1,9 6,1 



10 
 

 Cererea interna s-a majorat, în semestrul I 2003, cu 5,5% în 
conditiile manifestarii unei corelatii adecvate între consum si investitii. 
Aceasta majorare a cererii interne nu a putut fi acoperita din productia 
nationala decât în proportie de 93% (calculat în preturi curente); ca 
urmare, exportul net a fost negativ, contributia acestuia la crearea 
produsului intern brut fiind de -1,6 procente, comparativ cu o contributie 
pozitiva de 1,6 procente în semestrul I 2002. Una din cauzele cresterii 
cererii interne, mai ales în trimestrul al doilea, o reprezinta cresterea 
veniturilor salariale în prima parte a anului. Aceste cresteri salariale s-au 
reflectat în cresterea consumului individual efectiv al gospodariilor 
populatiei, în trimestrul II 2003, cu 7,4%, fata de cresterea acestuia cu 
numai 3,8% în trimestrul I 2003. Totusi, este de subliniat faptul ca se 
mentine înclinatia populatiei si agentilor economici spre economisire – 
caracteristica esentiala a unei economii functionale de piata si o premisa 
importanta pentru o crestere de durata – daca se are în vedere ca dinamica 
consumului final (105,0%) este inferioara dinamicii formarii brute de 
capital fix (107,8%), iar consumul populatiei a crescut cu 5,4% în 
conditiile în care salariul real a crescut în semestrul I cu 8,1%. 

Productia industriala a înregistrat în primele 7 luni ale anului 
curent o crestere cu +3,3% fata de perioada similara din 2002, semnificativ 
fiind faptul ca începând din luna februarie evolutia se situeaza pe un trend 
crescator, în lunile iunie si iulie înregistrându-se cele mai mari cresteri din 
perioada, de 6,7%, si respectiv, 6,0% fata de lunile corespunzatoare din 
2002. Ca urmare, în trimestrul II fata de trimestrul precedent, productia 
industriala a crescut cu 12,7%, iar în industria prelucratoare cu 16%. 

Pe cele trei sectoare ale industriei situatia se prezinta astfel: în 
industria extractiva s-a înregistrat o reducere a productiei cu 4,2%; în 
industria prelucratoare si în sectorul energetic s-a realizat o crestere cu 
4,1%, respectiv cu 3,7%.  

Este de mentionat ca în unele ramuri ale industriei prelucratoare  s-
au înregistrat cresteri semnificative, spre exemplu: produse din cauciuc si 
mase plastice +43,1%; prelucrarea lemnului +19,6%; industria mobilei 
+15,9%; mijloace de transport, neincluse la cele rutiere +14,4%; masini si 
aparate electrice +12,4%; industria alimentara si a bauturilor +11,7%; 
echipamente, aparate radio, televiziune si comunicatii +9,9%; celuloza, 
hârtie si produse din hârtie +6,2%; mijloace de transport rutier +5,0%. 
Aceste ramuri au reusit sa compenseze scaderile din unele ramuri cu 
pondere importanta în cadrul industriei, în principal: metalurgie –20,6%; 
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masini si echipamente –7,9%; materiale de constructii –6,5%; produse 
textile –3,3%; constructii metalice –2,3 %. 

Se remarca o îmbunatatire sensibila a gradului de utilizare a 
productiei industriale pentru satisfacerea cererii externe si interne, cu 
efect direct în reducerea stocurilor. Ponderea stocului final de produse 
industriale la producator în resursele lunii respective s-a redus usor, la 
sfârsitul lunii iulie 2003 aceasta fiind de 35,5% fata de 36,0% la sfârsitul 
lunii iulie 2002. 

Evolutia activitatii industriale din perioada ianuarie – iulie 2003 este 
caracterizata si prin cresterea deosebita a productivitatii muncii, respectiv 
cu 11,7% pe ansamblul industriei si cu 12,3% în industria prelucratoare. 
Ramurile din cadrul industriei prelucratoare cu cele mai semnificative 
cresteri ale productivitatii muncii sunt: produse din cauciuc si mase 
plastice (+48,9%); echipamente, aparate de radio, televiziune si 
comunicatii (+35,7%); prelucrarea lemnului (+28,1%); prelucrarea titeiului 
(+25,5%); mobilier (+23,8%); celuloza, hârtie si produse din hârtie 
(+24,1%); mijloace de transport rutier (+17,1%). 

Constructiile  s-au majorat în semestrul I 2003 cu 5,5%, datorita 
contributiei exclusive a sectorului privat, lucrarile de constructii realizate 
de acesta înregistrând o dinamica de 106,8%. Valoarea adaugata bruta din 
acest sector a crescut cu 6,4% fata de aceeasi perioada a anului precedent. 

Agricultura este supusa înca, în mare masura, influentei directe a 
factorilor climaterici; suportul acordat sustinerii irigatiilor nu a reusit sa 
compenseze în totalitate aceste influente. Masurile întreprinse pentru 
sustinerea exploatatiilor zootehnice au condus la revitalizarea acestui 
sector, cresterea productiei animale, cu peste 20% în semestrul I 2003, 
contribuind la compensarea scaderii de productie vegetala. Ca urmare, 
productia agricola  a crescut cu circa 7,5%. Având în vedere specificul 
acestei activitati, consumul intermediar mai mare efectuat pentru culturile 
care se vor recolta în perioadele urmatoare a facut ca valoarea adaugata 
bruta din aceasta ramura sa fie cu 2,5% mai mica decât în perioada 
corespunzatoare a anului trecut. Adaugând la aceasta sporurile de valoare 
adaugata din celelalte activitati – silvicultura, piscicultura – a rezultat pe 
ansamblul ramurii o scadere a valorii adaugate brute cu numai 0,6%. 

Ca urmare a acestor evolutii, contributia ramurilor la cresterea reala a 
produsului intern brut în semestrul I evidentiaza aportul deosebit al 
industriei si serviciilor. 
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Contributia ramurilor la cresterea reala a produsului intern brut 
în semestrul I 

      - procente - 
  2002 2003 

  PRODUS INTERN BRUT 4,4 4,3 
Industrie 1,4 1,2 
Agricultura, silvicultura, piscicultura 0,8 0,0 
Constructii 0,2 0,3 

Servicii 1,4 1,9 

Impozite nete 0,6 0,9 
 
În primele 7 luni din 2003, exporturile FOB au fost de 8.992,7 

milioane EURO, respectiv cu 8,5% mai mari decât cele înregistrate în 
aceeasi perioada a anului trecut. S-a realizat o medie lunara de peste 1,3 
miliarde EURO, vârful lunar fiind atins în iulie (1,5 miliarde EURO) 
reprezentând un record pentru comertul exterior românesc. Aceasta 
crestere fata de primele 7 luni din 2002 se datoreaza, în principal, sporirii 
exportului de produse ale industriei constructiilor de masini (+11,5%), 
precum si de produse ale industriei chimice (+22,8%). 

Din analiza evolutiei structurii pe marfuri si pe tari de destinatie a 
exporturilor rezulta urmatoarele aspecte mai importante: 

v concentrarea exportului pe un numar relativ restrâns de sectiuni, 
patru dintre acestea detinând 71,9% din totalul exporturilor, respectiv 
produse ale industriei usoare (35,3%), masini si aparate mecanice si 
electrice (15,7%), produse metalurgice (12,7%), produse minerale 
(8,2%); 

v îmbunatatirea structurala a exporturilor prin cresterea ponderii 
produselor industriei constructiilor de masini în totalul 
exporturilor României din perioada analizata, respectiv de la 21,1% 
la 21,7%; contributia la cresterea în valoare absoluta a exporturilor 
este de circa 200,5 milioane euro; 

v orientarea ferma a exporturilor catre tarile Uniunii Europene, 
care detin în prezent o pondere de 68,2% în totalul exporturilor 
României. În acest context se remarca faptul ca trei state ale Uniunii 
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Europene concentreaza aproape o jumatate din totalul exporturilor 
(Italia 25,2%, Germania 15,6% si Franta 7,1%), în special datorita 
ponderilor ridicate detinute de produsele industriei usoare prelucrate 
în regim lohn în cadrul schimburilor comerciale cu aceste state. 

Importurile CIF  realizate în primele 7 luni din 2003 însumeaza 
11.733,7 milioane EURO, ceea ce reprezinta o crestere de 9,9% fata de 
perioada corespunzatoare a anului 2002, evolutie datorata, în principal, 
cresterii importului de produse minerale cu 12,2% si de produse ale 
industriei constructiilor de masini (+12,7%), din care o mare parte este 
formata din bunuri de capital importate în vederea sustinerii procesului 
investitional.  

Balanta comerciala  pe primele 7 luni 2003 prezinta un deficit de 
2.741 milioane euro, mai mare cu 351 milioane euro decât cel înregistrat 
în perioada corespunzatoare a anului 2002. Acesta se datoreaza cresterii 
exportului de bunuri cu 703,4 milioane euro, fata de o crestere a 
importului de bunuri cu 1.054,7 milioane euro. 

În semestrul I 2003, deficitul contului curent  a atins 1.246 
milioane EURO, în crestere cu 267 milioane EURO (+27,3%) fata de 
semestrul I 2002. Factorul principal care a determinat acest trend este 
majorarea deficitului balantei comerciale (FOB-FOB) cu 290 milioane 
EURO, ca urmare a cresterii peste asteptari a importurilor, care nu a putut 
fi compensata de ameliorarea balantei serviciilor cu 25 milioane EURO pe 
seama îmbunatatirii raportului dintre încasari si plati la pozitiile 
„transport” si  ,,turism – calatorii”; precum si de cresterea transferurilor 
curente nete cu 60 milioane EURO. În sens negativ a contribuit, de 
asemenea, balanta veniturilor, al carei deficit s-a majorat cu 62 milioane 
EURO.  

În primele 8 luni ale anului 2003 a continuat procesul de dezinflatie, 
astfel ca inflatia înregistrata a fost de 7,3% august 2003/decembrie 2002, 
comparativ cu 10,7% august 2002/decembrie 2001.  

Rata medie lunara a inflatiei a fost în perioada ianuarie - august 2003 
de 0,9%, comparativ cu 1,3% în perioada corespunzatoare a anului trecut. 
Cresterea preturilor de consum în primele 8 luni din acest an s-a datorat 
majorarii cu 7,9% a preturilor marfurilor alimentare, cu 7,0% a preturilor 
marfurilor nealimentare si cu 6,2% a tarifelor serviciilor. 

În primele 7 luni ale anului 2003, a continuat cresterea gradului de 
ocupare a fortei de munca. Numarul somerilor înregistrati s-a redus de la 
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761 mii la sfârsitul lunii decembrie 2002 la 650,4 mii la sfârsitul lunii iulie 
2003, iar rata somajului, în mod corespunzator, de la 8,1% la 6,9 %. 

 Numarul salariatilor pe economie, la sfârsitul lunii iulie 2003, a 
fost de 4.412 mii persoane, mai mare cu 81 mii (+1,9%) fata de decembrie 
2002 si cu 7 mii (+0,2%) fata de iulie 2002. 

Cresteri mai mari ale numarului de salariati, comparativ cu luna iulie 
2002, au avut loc în comertul cu ridicata si cu amanuntul, repararea 
autovehiculelor, motocicletelor si a bunurilor personale si de uz 
gospodaresc (+18,9 mii), constructii (+14,1 mii), tranzactii imobiliare si 
închirieri; activitati de servicii prestate în principal întreprinderilor (+13,5 
mii), industria textila si produse textile (3,6 mii), industria prelucrarii 
lemnului si a materialelor din lemn (+2,4 mii), iar reduceri mai însemnate 
în industria de masini si echipamente (-14,6 mii), productia, transportul si 
distributia de energie electrica, termica, gaze si apa calda (-11,3 mii), 
mijloace de transport (-10,0 mii), învatamânt (-9,5 mii), alte produse din 
minerale nemetalice (-7,7 mii), substante si produse chimice, fibre si fire 
sintetice si artificiale (-4,9 mii). 

 
  

1.1.2 Nivelurile preliminate ale principalilor indicatori  
în anul 2003 

 

Evolutia de pâna în prezent arata ca nivelul cresterii economice pe 
întregul an se mentine la un nivel ridicat, chiar daca o serie de factori 
interni si externi au influentat negativ activitatea economica si, în 
consecinta, cresterea economica prognozata initial (5,2%) este dificil de 
atins. Principalii factori perturbatori – ce nu puteau fi evaluati la momentul 
efectuarii prognozei initiale – se refera la continuarea crizei economice în 
tarile Uniunii Europene, dar mai ales la evolutia conditiilor climaterice. Ca 
urmare a întârzierii relansarii economice în tarile europene si a secetei care 
a afectat profund sectorul agricol, tinta initiala de crestere economica a 
fost revizuita. Pentru anul 2003, cresterea produsului intern brut, în 
termeni reali, se estimeaza la 4,8%. 

Pe linia cererii, urmare a ultimelor evolutii din economie, o mai mare 
parte – decât se estimase initial - din cererea pentru investitii si chiar din 
consum se apreciaza ca va fi acoperita din import. Unul din factorii care au 
stimulat în prima parte a anului deteriorarea raportului dintre import si 
export l-a reprezentat expansiunea activitatii de creditare, dar Guvernul si 
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Banca Nationala întreprind masuri pentru înscrierea deficitului în tintele 
asumate. 

Se prelimina ca pe întregul an formarea bruta de capital fix va fi – 
în termeni reali – cu 10,5% mai mare fata de anul 2002, atât datorita 
efortului investitional al sectorului privat – caz în care se continua trendul 
manifestat în anul anterior – cât, mai ales, a modificarii sensibile a 
contributiei investitiilor bugetare, ca urmare a faptului ca în bugetul 
general consolidat cheltuielile de capital reprezinta 3,7% din produsul 
intern brut fata de 3,2% în anul 2002.  

Relansarea economica va face posibila o crestere reala a 
veniturilor, si în consecinta, a consumului individual efectiv al  
populatiei, fara a  afecta indicatorii de performanta ai economiei. Acesta 
se preconizeaza sa înregistreze o evolutie inferioara  produsului intern 
brut,  respectiv de 3,8%. Corelat cu cresterea salariului real, de 4,6% si cu 
dinamica formarii brute de capital fix rezulta o îmbunatatire a înclinatiei 
spre economisire si investitii, trasatura care va asigura suportul accelerarii 
cresterii economice în anul 2003.  

 Pe aceasta baza, se estimeaza o îmbunatatire a economisirii si 
implicit a ratei investitiilor care se va majora de la 21,1% în anul 2002 la 
22,6% în anul 2003. 

Corespunzator evolutiilor din prima parte a acestui an, se anticipeaza 
ca în anul 2003 consumul colectiv efectiv al administratiei publice va 
avea o contributie nesemnificativa (+0,1 procente) fata de celelalte 
elemente ale cererii interne, ca urmare a unei cresteri moderate comparativ 
cu anul 2002 (+2%).  

În consecinta, cererea interna va înregistra, în anul 2003, o crestere 
de 5,1%. 

Exportul net va avea o influenta negativa asupra cresterii reale a 
produsului intern brut (-0,7 procente). Aceasta evolutie este determinata de 
cresterea preliminata a importurilor de bunuri si servicii superioara celei a 
exporturilor de bunuri si servicii. 

Exporturile de bunuri au fost preliminate în anul 2003 ca având o 
crestere de 8,1%, tinându-se cont, în principal, de oferta de produse 
industriale la un nivel tehnologic mediu, cu o piata de desfacere asigurata, 
în conditiile realizarii de produse competitive si ale relansarii cererii 
externe, în special în spatiul Uniunii Europene. 
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Importurile de bunuri au fost preliminate în anul 2003 cu o 

crestere de 8,4%, tinând cont, în principal, de dependenta dezvoltarii tarii 
de cresterea resurselor energetice si de materii prime din import, precum 
si, de necesitatea relansarii procesului investitional, sustinut de transferul 
de tehnologie din exterior.  

 Deficitul de cont curent se prelimina la nivelul de 2,1 miliarde 
EURO (4,2% din produsul intern brut), sustinut de mentinerea contributiei 
excedentului transferurilor curente. 

Cresterea valorii adaugate din economie va fi în principal rezultatul 
majorarii volumului de activitate din industrie, constructii si servicii. 
Trebuie remarcata tendinta de revigorare a serviciilor, care vor prezenta în 
anul 2003 o dinamica superioara  anului precedent, respectiv 105,4%. 

În industrie  se ia în calcul un spor al productiei în anul 2003 de 
5,0% fata de anul 2002 în cadrul careia industria prelucratoare va creste cu 
6,6%; totusi, productia industriala a majoritatii sectoarelor se va situa în 
continuare sub nivelul anului 1989; numai la confectii textile, mobilier, 
masini si aparate electrice se va depasi nivelul din 1989. 

Agricultura, ramura cu multiple influente asupra complexului 
economic national, dar si asupra asigurarii consumului populatiei, va 
înregistra în 2003 o reducere a productiei cu 3,1%. Efectele secetei asupra 
productiei vegetale sunt compensate de sporurile din sectorul zootehnic. 
Totodata, celelalte sectoare – silvicultura, piscicultura si exploatarea 
forestiera – continua sa înregistreze cresteri semnificative. Ca urmare, pe 
ansamblul ramurii, se estimeaza ca valoarea adaugata bruta va avea în anul 
2003 o scadere de numai 2,4%. 

În activitatea de constructii - în corelatie cu dinamica prognozata a 
investitiilor si prin luarea în considerare a proiectelor prevazute în 
Programul de guvernare vizând constructiile social-culturale si 
constructiile de locuinte - se estimeaza ca în anul 2003 se va înregistra o 
crestere de 7,5% fata de anul 2002. Valoarea adaugata bruta din acest 
sector va spori – în termeni reali – cu 7,7%. 

Se apreciaza ca, în anul 2003, activitatea de transport  va înregistra o 
evolutie pozitiva fata de anul anterior (+5%). Volumul de marfuri 
transportate, prognozat pe principalele grupe de produse pentru anul 2003, 
va creste cu 3,7% fata de realizarile anului 2002. De asemenea, numarul 
pasagerilor transportati va înregistra în anul 2003 o crestere de +2%. 



17 
Cresterea economica bazata pe relansarea procesului investitional 

constituie o premisa importanta pentru reducerea graduala a ratei inflatiei. 
Evolutia preturilor de consum din acest an reflecta consolidarea procesului 
de dezinflatie, ritmul mediu de crestere al preturilor în anul 2003 
asteptându-se a fi inferior cu 0,3 puncte procentuale decât cel înregistrat în 
anul anterior (1,4%). La sfârsitul anului nivelul inflatiei se estimeaza a fi 
de 14%, în timp ce media anuala se va situa la 15,2%. 

Deflatorul produsului intern brut este estimat la 115,2%, ca 
urmare a evolutiei superioare a preturilor din industrie si unele servicii. 

Produsul intern brut nominal va înregistra o crestere moderata, 
urmând ca în anul 2003 sa ajunga la 1.824.100 miliarde lei. 

În domeniul resurselor umane, cresterea economica sustinuta va fi 
însotita de o majorare a numarului de salariati, în conditiile unei 
îmbunatatiri importante a productivitatii muncii. Numarul mediu de 
salariati se va majora cu circa 40 mii de persoane, iar rata somajului se 
estimeaza ca va ajunge la sfârsitul anului la 8%. 

 
1.2. POLITICA MONETARA SI VALUTARA  
       ÎN ANUL 2003 
 
 

Politica monetara , în prima parte a anului 2003, a fost mai ferm 
orientata spre obiectivul de dezinflatie decât în anii precedenti (în 
conditiile în care sustenabilitatea balantei de plati nu a mai necesitat o 
atentie speciala din partea bancii centrale, acesta fiind unul din obiectivele 
politicii fiscal - bugetare), caracterul sau prudent detinând un rol important 
în ceea ce priveste obiectivul inflatiei. In acelasi timp, politica monetara a 
fost calibrata astfel încât sa asigure evitarea subminarii cresterii economice 
si sprijinirea remonetizarii sanatoase a economiei. 

La nivelul cadrului analitic al politicii monetare s-a produs o 
translatare dinspre prioritatea acordata de banca centrala controlului bazei 
monetare spre cea conferita politicii ratei dobânzii. Politica ratei dobânzii 
a fost utilizata activ, deciziile de coborâre graduala a randamentelor 
operatiunilor BNR având, pentru prima data, ca justificare, pe lânga 
evolutiile economice interne (inflatia si asteptarile inflationiste, cresterea 
economica, deficitul fiscal si al contului curent, randamentele titlurilor de 
stat, agregatele monetare etc.) si evolutiile de pe pietele financiare 
internationale. 
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Si asupra cadrului operational al politicii monetare s-au efectuat în 

aceasta perioada ajustari consistente. Modificarile aduse instrumentelor 
politicii monetare  au vizat atât continuarea armonizarii acestora cu setul 
de instrumente al BCE, cât si potentarea si valorificarea fenomenului de 
întarire a rolului ratelor dobânzilor în cadrul mecanismului de transmisie a 
politicii monetare. În acest context, operatiunile open-market au 
constituit si în perioada respectiva cel mai important instrument utilizat 
pentru drenarea lichiditatii excedentare, ele luând în special forma atragerii 
de depozite pe termen de o luna.  

Politica cursului de schimb al leului s-a desfasurat în conditiile 
evolutiilor recente euro-dolar SUA. În contextul aprecierii euro fata de 
dolarul american pe pietele internationale, utilizarea cosului valutar 
informal (euro-dolar) drept referinta în conducerea politicii ratei de schimb 
a fost benefica. Astfel, aprecierea reala cu 2,35 la suta a leului fata de 
cosul valutar, în anul 2002 (dec./dec.), a detinut un rol cheie în temperarea 
inflatiei si în atenuarea asteptarilor inflationiste, în timp ce potentialul ei 
efect advers asupra competitivitatii exporturilor a fost mai mult decât 
neutralizat de cresterea mai puternica a productivitatii muncii si de 
reducerea costului unitar cu forta de munca.  

În perioada ianuarie-august 2003, economia româneasca a cunoscut 
un ritm alert de dezinflatie. La sfârsitul lunii august, inflatia a fost de 
7,3%, ceea ce permite încadrarea în tinta anuala de inflatie, de 14%. 
Principalele pârghii de sustinere a procesului dezinflatiei le-au constituit 
aprecierea în termeni reali a leului fata de cosul euro-dolar si temperarea 
anticipatiilor inflationiste indusa de aceasta, precum si coerenta crescuta a 
mix-ului de politici de management a cererii agregate; aceasta din urma a 
constat într-o politica monetara prudenta, un control mai riguros al 
cheltuielilor bugetare, precum si în moderarea ritmului de crestere a 
veniturilor salariale. 
 

1.3. EVOLUTII FISCALE SI BUGETARE ÎN ANUL 2003 
 

Evolutia pozitiva a ansamblului  economiei românesti  în anii 2001 - 
2003, respectiv realizarea, continuarea si mentinerea cresterii economice, 
sustinuta de exporturi si investitii, continuarea procesului de dezinflatie, 
politica fiscala prudenta, mentinerea deficitului de cont curent si a datoriei 
publice în limite controlabile, continuarea consolidarii accesului pe    
pietele internationale de capital, mentinerea deficitului  bugetar sub 3% 
finantat în conditii neinflationiste au confirmat justetea politicilor 
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macroeconomice, precum si realismul si eficienta masurilor de politica 
economica.  

Prin bugetul general consolidat pe anul 2003 s-a promovat o politica 
fiscal-bugetara orientata spre sustinerea reformelor structurale necesare 
pentru a raspunde cerintelor economice, institutionale si politice legate de 
procesul de aderare la Uniunea Europeana si îmbunatatirea conditiilor 
sociale, prin suportul politicilor în domeniul protectiei sociale, 
sanatatii, educatiei si  mediului. 

 
 1.3.1. Politica fiscala 
 

Politica fiscala promovata în anul 2003 are în vedere cresterea rolului 
stabilizator al finantelor publice, în  principal, asupra mentinerii trendului 
descendent al ratei inflatiei si a evolutiei deficitului de cont curent în limite 
sustenabile.  

Politica fiscala în anul 2003 s-a  caracterizat prin: 
v reducerea treptata a presiunii fiscale si, îndeosebi, a celei pe 

forta de munca. În acest sens, s-a  avut  în vedere: 
Ø diminuarea contributiilor de asigurari sociale cu 5 puncte 

procentuale, începând cu luna ianuarie 2003, care s-au   
adaugat celor 3 puncte procentuale reduse în anul 2002, având 
în vedere nivelul foarte ridicat al acestora; 

Ø reducerea taxei de dezvoltare cuprinsa în tariful energiei 
electrice cu un punct procentual, în vederea reducerii costurilor 
de productie în sectorul respectiv; 

Ø cresterea graduala a cotei impozitului pe profit pentru profitul 
aferent veniturilor realizate din export, catre cota standard; 

Ø cresterea accizelor conform graficului stabilit pentru atingerea 
cotelor de impozitare, în mod gradual, catre standardele 
Uniunii Europene. 

v îmbunatatirea transparentei fiscale prin cuprinderea în bugetul 
de stat ca venituri si cheltuieli cu destinatie speciala a fondurilor 
pentru dezvoltarea sistemului energetic si cel al drumurilor 
publice; 

v consolidarea disciplinei fiscale  si intensificarea controlului fiscal; 
v continuarea reformei administratiei fiscale  în vederea îmbunatatirii 

colectarii si crearii conditiilor necesare atingerii proiectiilor asumate 
prin cadrul fiscal pe termen mediu. 
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Legislatia  privind taxa pe valoarea adaugata intrata în vigoare în 
anul 2002, este în mare masura deja armonizata cu prevederile 
comunitare în domeniu, fiind îndeplinite în avans, unele angajamente 
asumate prin Documentul de pozitie – Capitolul X “Impozitarea”.  

În cursul anului 2003, pe linia armonizarii legislatiei nationale 
din domeniul accizelor cu acquis-ul comunitar, a avut loc reasezarea 
accizelor la grupa de "uleiuri minerale". Astfel, prin Ordonanta 
Guvernului nr.3/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor si pentru instituirea 
unor masuri de îmbunatatire a colectarii unor venituri bugetare, în 
accizele pentru uleiuri minerale a fost  inclusa si taxa de drumuri datorata 
pentru benzinele si motorinele utilizate drept carburanti auto. 

Evolutia si principalele caracteristici structurale ale veniturilor 
bugetului general consolidat în perioada 2002-2003 sunt prezentate în 
tabelul nr. 1 si în plansa nr.1 
 
Tabelul nr.1 Evolutia veniturilor bugetului general consolidat  
                                    în perioada 2002-2003 
 

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

2002 
Program 
rectificat 

2003 

Realizari 
31.08. 
2003 

Realizari 
2002 

Program 
rectificat 

2003 

Realizari 
31.08. 
2003 

Grad de 
realizare 

al 
progra-
mului 

 

VENITURI –TOTAL 447.521,1 554.724,2 357.839,6 29,6 30,4 19,6 64,5 
din care:        
Venituri fiscale 422.734,1 524.545,2 336.036,9 28,0 28,8 18,4 64,1 
        

Impozite directe 252.923,3 302.256,2 193.264,9 16,7 16,6 10,6 63,9 
din care: 
 - impozit pe profit 30.189,6 39.695,0 29.392,2 2,0 2,2 1,6 74,0 
 - impozit pe venit 41.661,1 55.198,0 33.538,0 2,8 3,0 1,8 60,8 
 - contributii de asigurari  
   sociale*) 166.435,3 189.109,2 119.355,9 11,0 10,4 6,5 63,1 
        

Impozite indirecte 169.810,8 222.289,0 142.772,0 11,2 12,2 7,8 64,2 
din care:        
 - taxa pe valoarea adaugata 104.495,2 134.632,0 83.935,1 6,9 7,4 4,6 62,3 
 - accize 39.092,6 55.071,0 35.631,9 2,6 3,0 2,0 64,7 
 - taxe vamale 9.361,5 12.350,0 7.937,5 0,6 0,7 0,4 64,3 
        

Venituri nefiscale 23.520,3 29.210,0 20.802,4 1,6 1,6 1,1 71,2 
        

Venituri din capital 864.2 855,0 906,4 0,1 0,0 0,0 106,0 
Donatii si sponsorizari 402,5 114,1 94,2 0,0 0,0 0,0 82,6 
        

 

*) includ si sumele estimate a fi încasate din recuperarea arieratelor care au fost reclasificate de la venituri nefiscale. 

 
 
 



21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plansa nr.1 

 

Ponderea in PIB a veniturilor bugetului general consolidat in 
perioada 2002 - 2003
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Veniturile bugetului general consolidat pe anul 2003 au fost 
proiectate la 30,4% din produsul intern brut, reprezentând o crestere cu 0,8 
puncte procentuale fata de realizarile anului precedent. 

Cresterea ponderii veniturilor în produsul intern brut are o 
importanta majora reprezentând o inversare a trendului descrescator 
înregistrat în ultimii ani si care a condus la o diminuare a ponderii acestora 
în produsul intern brut de la 31,2% în anul 2000, la 29,6% în 2002 

În executie, în perioada 1 ianuarie - 31 august   2003, veniturile 
bugetului general consolidat reprezentau 19,6 % din produsul intern brut, 
având urmatoarele caracteristici de evolutie: 
v impozitul pe profit  prevazut cu o evolutie ascendenta ca pondere în 

produsul intern brut în anul 2003 comparativ cu anul precedent, a avut 
în perioada primelor opt luni ale anului un grad de colectare foarte bun, 
respectiv 74%. Comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent 
impozitul pe profit s-a majorat în termeni nominali cu 47,3% prezentând 
o crestere reala de circa 27,6%.  

v impozitul pe venit realizat în perioada celor opt luni  din anul 2003, 
prezinta comparativ cu perioada aferenta din anul precedent o crestere 
nominala de 28,2%, marcând în termeni reali o majorare cu 11,1%.  

v contributiile de asigurari sociale  au fost prevazute pentru anul 2003 în 
scadere cu 0,6 puncte procentuale, ca pondere în produsul intern brut, 
fata de realizarile anului 2002. Realizarile în primele opt luni ale anului 
în curs, confirma estimarile, greutatea specifica a contributiilor de 
asigurari sociale în produsul intern brut  fiind de 6,5%. 

v  încasarile din taxa pe valoarea adaugata  pe anul 2003 au fost 
prevazute în crestere cu  0,5 puncte procentuale ca pondere în produsul 
intern brut. Realizarile aferente  primelor opt luni din anul 2003 au 
marcat deja o crestere cu 0,4  puncte procentuale în produsul intern brut 
comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, ca urmare a unei 
majorari în termeni nominali de 31,4%.  Evolutiile ascendente au fost 
efectul unor actiuni conjugate, respectiv aplicarea  începând cu 1 iunie 
2002 a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata care a 
condus la largirea bazei impozabile, precum si cresterea gradului de 
colectare. 

v veniturile din accize∗), în conditiile includerii în accizele pentru uleiuri 
minerale a cotei  unice aplicata  asupra   carburantilor  auto  pentru 

                                        
∗ ) Pentru comparabilitatea datelor din cei 2 ani analizati, cota unica asupra carburantilor auto a fost integrata în 
veniturile din accize si în anul 2002 . 
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finantarea drumurilor publice, sunt de asemenea, prognozate cu o 
evolutie ascendenta, ponderea lor în produsul intern brut fiind 
superioara în anul 2003 cu 0,4 puncte procentuale celei înregistrate în 
anul precedent. Realizarile aferente perioadei ianuarie – august 2003 
confirma aceste estimari, cresterea nominala fata de perioada 
corespunzatoare din anul precedent fiind de 50,2%.  

v taxele vamale  încasate în perioada analizata reprezinta 64,3% din 
estimarile anuale, fiind mai mari decât cele realizate în aceeasi perioada 
din anul precedent, cu 43,1% în termeni nominali si cu 23,9% în termeni 
reali. Încasarile estimate pentru anul 2003 sunt superioare ca pondere în 
produsul intern brut cu  0,1 puncte procentuale celor din anul precedent.
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1.3.2. Politica bugetara 
 

Coordonatele politicii bugetare pentru anul 2003 s-au subsumat 
obiectivelor consolidarii revirimentului economic  urmarind cu 
precadere majorarea interventiilor în economie atât prin investitii directe, 
cât si prin transferuri si subventii pentru sustinerea unor reforme 
structurale, care sa contribuie la diminuarea deficitelor quasi-fiscale. 

În acelasi timp, diminuarea consistenta a inflatiei si a dobânzilor, 
care coroborat cu un management adecvat si cu utilizarea veniturilor din 
privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante pentru 
rascumpararea titlurilor de stat, au contribuit în mod direct, la reducerea 
costurilor pentru serviciul datoriei  publice si la cresterea cheltuielilor 
primare. 

În acest context, au fost posibile evolutii ascendente ale unor naturi 
de cheltuieli care s-au materializat în special la nivelul transferurilor, 
subventiilor si primelor acordate producatorilor agricoli.  

   Reforma din sectorul bugetar a intrat într-o noua faza odata cu 
intrarea în vigoare de la 1 ianuarie 2003 a Legii privind finantele publice, 
nr.500/2002, dar si a Ordonantei  de urgenta a Guvernului privind finantele 
publice locale, nr. 45/2003,  care se va aplica de la 1 ianuarie 2004,  care 
aduc un plus de rigoare legislativa într-un domeniu atât de complex 
cum este cel al finantelor publice, conferind acestui domeniu  mai multa 
predictibilitate, flexibilitate si stabilitate, fiind consistente cu procedura 
bugetara comunitara. 

 Obiectivele principale ale politicii bugetare în anul 2003  
vizeaza: 
v sustinerea politicilor prioritare  din domeniile: protectie sociala, 

învatamânt, sanatate, aparare nationala, ordine publica si siguranta 
nationala, transporturi, agricultura, industrie,  mediu.  

v asigurarea respectarii angajamentelor asumate de România fata 
de structurile euro-atlantice, precum si alte obligatii asumate 
fata de organismele financiare internationale. 
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Politica de cheltuieli în anul 2003 se axeaza pe urmatoarele 

principii:  
Ø ajustarea  cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de 

acumulare a veniturilor bugetare  si obtinerea unei stabilitati 
bugetare; 

Ø continuarea finantarii pe baza de programe, punându-se 
accent   pe criteriul performantei economico – sociale; 

Ø restructurarea cheltuielilor bugetare  în raport cu prioritatile  
si reformele pe domenii de activitate, ceea ce va permite 
continuarea procesului de trecere de la un buget de resurse catre 
un buget  de politici, proces demarat înca din anul 2002. 
Executia pe primele opt luni ale anului 2003 (tabelul nr.2) 

confirma în mare parte asteptarile asupra evolutiilor bugetare, cheltuielile 
bugetului general consolidat fiind superioare celor înregistrate în perioada 
corespunzatoare din anul precedent cu 21,9% în termeni nominali, 
respectiv cu 5,6% în termeni reali. Cheltuielile primare au cunoscut o 
dinamica superioara cheltuielilor totale, respectiv cu 24,5% în termeni 
nominali, ceea ce a facut ca ponderea lor în produsul intern brut  sa se 
majoreze cu 0,6 puncte procentuale în intervalele analizate. 

În structura economica, cheltuielile bugetare realizate pe primele 
opt luni ale anului 2003, prezinta urmatoarea evolutie: 
v platile de dobânzi au fost mai reduse în valori absolute în perioada 

ianuarie – august 2003 cu 266,8 miliarde lei fata de aceeasi perioada 
din anul precedent. 

v cheltuielile de capital care la nivelul anului 2003  vor depasi cu 0,5 
puncte procentuale ca pondere în produsul intern brut, realizarile 
anului precedent, executia acestora aferenta primelor opt luni ale 
anului 2003 confirma în mare parte estimarile, ponderea acestora în 
total cheltuieli bugetare si în produsul intern brut crescând cu 1,2 
respectiv 0,3 puncte procentuale comparativ cu perioada 
corespunzatoare din anul precedent. 

v subventiile si transferurile realizate pe primele opt luni ale anului 
2003 sunt mai mari fata de perioada corespunzatoare a anului 
precedent cu 26,3% în termeni nominali, si respectiv cu 23,9%.  

v estimarile pentru anul 2003 ale cheltuielilor de personal si ale 
cheltuielilor materiale   sunt relativ apropiate ca pondere în produsul 
intern brut de realizarile anului 2002, variatiile fiind de 0,2 respectiv 
0,1 puncte procentuale. În perioada ianuarie – august 2003, 
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comparativ cu perioada corespunzatoare din anul precedent executia 
acestor cheltuieli prezinta aceleasi caracteristici, respectiv mentinerea 
pe aceleasi repere ca pondere în produsul intern brut, de respectiv 
3,1% (3,2% pentru 2003) pentru cheltuielile de personal si 4,4% 
pentru cheltuielile materiale. 

 
Evolutia si structura economica a cheltuielilor bugetului general 

consolidat în perioada 2002-2003 sunt redate în tabelul nr. 2 si în  plansa 
nr. 2   
 
Tabelul nr. 2   Cheltuielile bugetului general consolidat  
                                  în perioada 2002-2003 
 

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

2002 
Program 
rectificat 

2003 

Realizari 
31.08. 
2003 

Realizari 
2002 

Program 
rectificat 

2003 

Realizari 
31.08. 
2003 

CHELTUIELI –TOTAL 485.603,8 603.644,4 370.375,1 32,1 33,1 20,3 
din care: 
Cheltuieli de personal 

 
72.902,3 

 
91.893,9 

 
58.003,4 

 
4,8 

 
5,0 

 
3,2 

Cheltuieli materiale si servicii 105.221,5 129.441,4 79.686,8 7,0 7,1 4,4 
Dobânzi aferente datoriei 
publice 

45.157,2 42.894,6 30.013,6 3,0 2,4 1,6 

Subventii, prime si transferuri 212.292,9 267.768,4 165.178,7 14,0 14,7 9,1 
Cheltuieli de capital 48.864,3 67.765,6 36.310,0 3,2 3,7 2,0 
Împrumuturi acordate 1.165,5 2.448,2 1.182,7 0,1 0,1 0,1 
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Plansa nr. 2 
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1.3.3. Deficitul bugetar  

 
   Deficitul bugetar a avut o tendinta  descrescatoare în ultimii 

ani de la 4,0% din produsul intern brut în anul 2000, la 3,2% în anul 
2001 si 2,5% în anul 2002. Tinta de deficit se mentine în continuare la un 
nivel scazut în conditiile persistentei deficitelor quasi-fiscale, pentru 
diminuarea excesului de cerere agregata din economie, cu scopul sustinerii 
procesului de reducere a inflatiei si mentinerii deficitului de cont curent în 
limite sustenabile. În acest sens interdependenta dintre inflatie, deficit 
primar si dobânzi este confirmata în special dupa anul 2000 ( plansa nr. 3) 

Politica fiscal – bugetara având ca tinta mentinerea unor deficite 
bugetare reduse – s-a dovedit pe de o parte realista fiind posibila în 
conditiile situarii pe panta ascendenta a ciclului economic si, totodata, 
benefica  economiei constituind un factor major care a contribuit la 
diminuarea presiunii inflationiste. 

Deficitul bugetului general consolidat pe  primele opt luni ale 
anului 2003, reprezentând 0,7% din produsul intern brut confirma 
posibilitatea respectarii deficitului anual stabilit. Principalele solduri 
negative    s-au înregistrat la: 

v bugetul de stat în suma de 10.978,8 miliarde lei ; 
v bugetul asigurarilor sociale de stat de 3.960,1 miliarde 

lei; 
v bugetul fondului national unic de asigurari de sanatate, 

de 632,8 miliarde lei. 

Raportate la programul anual, soldurile negative înregistrate la  
bugetul de stat  si la bugetul fondului national unic de asigurari de sanatate 
sunt relativ reduse, respectiv 24% si 14,7%, dar evolutia bugetului de 
asigurari sociale de stat este afectata de gradul diferit de încasare a 
veniturilor si efectuare a cheltuielilor, respectiv 59,4% la venituri si 63,2% 
la cheltuieli. 
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Evolutia deficitului bugetului general consolidat, a soldului primar, a dobânzilor aferente 
datoriei publice si a inflatiei in perioada 1997 - 2003
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1.3.4. Datoria publica 
 

Indicatorii datoriei publice interne si cei ai datoriei externe totale 
arata ca România are înca un grad de îndatorare redus. 

La 31 iulie 2003, ponderea datoriei publice era de 25,1% din 
produsul intern brut, datoria publica externa reprezentând 19,9%. În 
cadrul acesteia se remarca ponderea mai mare a datoriei publice externe 
directe, de 13,5% din produsul intern brut, fata de datoria publica externa 
garantata, de 6,4% din produsul intern brut. 

La sfârsitul anului 2003 se estimeaza o pondere a datoriei publice 
totale în produsul intern brut de 27,3%. Comparativ cu anul 1999 gradul 
de îndatorare este mai mic cu 6,0  puncte procentuale (tabelul nr.3 si 
plansa nr.4). 

 
Tabelul nr.3  Evolutia ponderii datoriei publice în produsul intern brut  
                                          în perioada 1999-2003 

-procente- 
 1999 2000 2001 2002 2003 31 iulie 

2003 
Total datorie publica 33,3 31,3 28,8 28,3 27,3 25,1 
         Datorie publica interna 12,6 9,2 8,0 7,1 5,6 5,2 
         Datorie publica externa 20,7 22,1 20,8 21,2 21,7 19,9 

 

Serviciul datoriei publice va fi acoperit prin împrumuturi noi sau 
prin refinantare pe piata interna sau externa, în functie de costurile 
comparative, directe si indirecte, ale celor doua tipuri de împrumuturi si 
de necesitatea restructurarii datoriei publice externe în favoarea 
împrumuturilor cu scadente de peste trei ani. De asemenea, obiectivul 
restructurarii datoriilor în favoarea scadentelor pe termen lung include 
împrumuturile pe pietele private de capital.  
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Plansa nr. 4 
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În managementul datoriei publice interne a fost continuat procesul 
de crestere a volumului titlurilor de stat emise cu scadente la 6 luni, 1 an 
si 2 ani început în anul 2001. Ca element de noutate, în anul 2003 au fost 
introduse titluri de stat cu scadenta la 3 ani, sub forma obligatiunilor de 
stat cu dobânda.  

Extinderea curbei de maturitate a instrumentelor de finantare si 
refinantare ale datoriei publice interne creeaza pentru urmatorii ani 
avantajul diminuarii volumului lunar de titluri de refinantat, fapt reflectat 
în ratele de dobânda si implicit în presiunea datoriei publice interne 
asupra bugetului de stat. Daca la începutul anului 2002 titlurile de stat 
erau emise la rate medii de dobânda de 36,6%, la sfârsitul lunii iulie 2003 
acestea erau de 15,1%. Este de remarcat în acest sens tendinta clara de 
scadere a ratelor dobânzilor la emisiunile de titluri de stat de pe piata 
interbancara.  

 
1.3.4.1. Datoria publica interna 
 

Stocul datoriei publice interne totale la data de 31 iulie 2003 
însumeaza 95.139,7 miliarde lei si, în conformitate cu prevederile Legii 
datoriei publice, nr.81/1999, reflecta totalitatea obligatiilor statului 
provenind din împrumuturi contractate direct de pe piata interna, inclusiv 
sumele primite temporar din sursele trezoreriei statului, fiind destinate 
finantarii deficitului bugetar si refinantarii datoriei publice si a unor 
necesitati ale Guvernului aprobate în baza unor legi speciale.  

Ponderea  datoriei  publice  interne  în produsul  intern  brut  la  31 
iulie 2003 era de 5,2%, iar pentru sfârsitul anului se estimeaza o pondere 
de 5,6% din produsul intern brut, în scadere fata de perioadele anterioare. 

Pentru anul 2003 se estimeaza ca dobânzile aferente datoriei publice 
interne vor fi în suma de 17.460,0 miliarde lei (1,0% din produsul intern 
brut).  

 
1.3.4.2. Datoria publica externa 
 

La 31 iulie 2003, datoria publica externa efectiva a fost de 11.060,6 
milioane dolari S.U.A., în crestere cu 1.504,7 milioane dolari S.U.A., fata 
de sfârsitul anului 2002. Ritmul de crestere al datoriei publice externe 
efective a fost de 15,7% în primele 7 luni ale anului, fata de sfârsitul 



 
 
anului 2002, ritm superior (cu 3,2 procente) celui al datoriei externe 
efective totale (tabelul nr.4). 

 

În aceeasi perioada, datoria publica externa directa a crescut cu 
19,8%, iar datoria publica externa garantata cu 8,0% (plansa nr.5). 

 

Ponderea datoriei publice externe efective în datoria externa totala 
s-a situat, la sfârsitul lunii iulie 2003 la 64,6%, în crestere fata de sfârsitul 
anului 2002, când s-a înregistrat 62,8%, ceea ce denota faptul ca s-a 
înregistrat o usoara scadere a ponderii datoriei comerciale negarantate. 

 
Tabelul nr.4  Datoria externa efectiva pe termen mediu si lung  
                                si rezervele internationale brute 

 

- milioane dolari S.U.A., la sfârsitul perioadei - 
 2001 2002 31 iulie 

2003 
Datoria externa pe termen mediu si lung 

Datoria publica directa 
Datoria publica garantata 
Datoria comerciala negarantata 

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

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

17.110,3 
7.518,9 
3.541,7 
6.049,7 

Ponderea datoriei externe pe termen mediu si lung în 
produsul intern brut (%) 

 
31,6 

 
33,6 

 
30,7 

Datoria externa pe termen mediu si lung, pe creditori  
Institutii financiare internationale 
Relatii bilaterale 
Banci private (inclusiv piete de capital) 
Alti creditori 

 
4.605,8 

781,5 
3.556,7 
2.731,1 

 
5.354,5 

809,2 
4.940,0 
4.099,5 

 
5.827,9 

759,7 
6.345,9 
4.176,8 

Rezerve internationale brute 
Aur 
Devize convertibile, din care: 

DST 

6.380,6 
938,7 

5.441,9 
6,8 

8.392,3 
1.180,2 
7.212,1 

2,3 

8.271,4 
1.194,3 
7.077,1 

3,0 
 
 

Componenta pe tipuri de creditori a datoriei publice externe, la 
31 iulie 2003, releva ponderea importanta a creditorilor oficiali, respectiv 
institutiile financiare internationale si a creditorilor bilaterali; o pondere 
de 50,7% din datoria publica externa efectiva provine de la creditorii 
multilaterali si bilaterali (tabelul nr.5 si plansa nr.6). 
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Plansa nr.6 
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Tabelul nr.5  Structura datoriei publice externe pe creditori la 31 iulie 2003 

- milioane dolari - 
Datorie publica externa 11.060,6 
 - institutii financiare internationale 4.935,0 
 - bilaterali 674,6 
 - obligatiuni (piete de capital) 2.946,3 
 - banci private si altii 2.504,7 

 
Proportia datoriei pe termen mediu si lung contractata cu creditorii 

oficiali este puternic influentata de derularea unor masuri ferme de 
reforme structurale. Pe termen scurt, de realizarea acestor reforme este 
conditionata eliberarea noilor transe de împrumuturi de la Uniunea 
Europeana si Banca Mondiala, care sunt împrumuturi cu scadente pe 
termen lung si cu costuri comparativ mici. 

 
Structura datoriei publice externe pe tipuri de debitori la 31 

iulie 2003 releva ponderea semnificativa a datoriei guvernamentale 
(73,8%), urmata de aceea a agentilor economici (21,9%) (tabelul nr.6 si 
plansa nr.7). 
 
Tabelul nr.6  Structura datoriei publice externe pe debitori la 31  iulie 2003 
 

- milioane dolari - 
Datorie publica externa 11.060,6 
 - datoria guvernamentala 8.160,7 
 - datoria Bancii Nationale a României  473,6 
 - agenti economici 2.426,3 

 
Structura portofoliului datoriei publice externe efective la 

sfârsitul primelor sapte luni ale anului 2003 releva ca principala valuta 
componenta este EURO  (53,6%) urmata de dolarul S.U.A. (37,6%), restul 
datoriei fiind contractata în alte valute, DST (4,3%), JPY (1,7%) etc. 
(plansa nr.8). 

 
Structura datoriei publice externe dupa tipul dobânzilor arata ca 

50,1% reprezinta creditele externe cu dobânda variabila.  
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Plansa nr.7 
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Plansa nr. 8 
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Serviciul datoriei publice externe estimat pentru anul 2003 este de 
2.066,8 milioane dolari S.U.A.. Vârful serviciului datoriei pe acest an se 
va înregistra în luna octombrie, în valoare de circa 313,8 milioane dolari 
S.U.A. când se va efectua rascumpararea emisiunii de euroobligatiuni, în 
valoare de 150 milioane EURO, lansata de Ministerul Finantelor Publice 
în anul 2000 pentru finantarea deficitului bugetar. 

Revenirea la împrumuturi cu scadente relativ mari si cu costuri 
relativ mici – ceea ce ar permite mentinerea unui raport sustenabil între 
serviciul datoriei si exporturi – necesita mentinerea sub control a 
deficitului bugetar si a contului curent al balantei de plati externe.  

Structura pe scadente a datoriei publice externe efective indica o 
situatie favorabila, creditele externe cu scadenta de peste 5 ani detinând o 
pondere de 83,7% (tabelul nr.7 si plansa nr.9). 

 
Tabelul nr.7  Structura datoriei publice externe pe scadente la 31 iulie 2003 

- milioane dolari - 
Datorie publica externa 11.060,6 
 - între 1 - 5 ani 1.803,8 
 - între 5 - 10 ani 4.029,1 
 - mai mare de 10 ani 5.227,7 

 
Datoria publica garantata de stat reprezinta o parte însemnata 

(aproximativ 32,0%) a datoriei publice externe la 31 iulie 2003 si necesita 
o monitorizare foarte atenta deoarece, în conditii de criza, ea poate 
influenta negativ stabilitatea macroeconomica. În anul 2003, ponderea 
platilor din bugetul de stat pentru creditele externe garantate de stat (rata 
esecului) este prognozata la 24,5% din totalul serviciului datoriei publice 
externe garantate. 

În procesul de elaborare a bugetului de stat, Ministerul Finantelor 
Publice ia în consideratie platile pe care, în calitate de garant, ar urma sa 
le efectueze în contul agentilor economici aflati în lipsa de lichiditati. În 
vederea recuperarii sumelor achitate la extern pentru acesti agenti 
economici, au fost încheiate conventii între Ministerul Finantelor Publice 
si debitori. La sumele restante se aplica dobânzile si penalitati de 
întârziere calculate  corespunzator legislatiei în vigoare, la nivelul celor 
percepute pentru sumele datorate bugetului de stat.  
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Plansa nr. 9 
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În conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice 
nr.606/1996 si cu Ordinul nr.2148/1996, pentru recuperarea debitelor, 
Ministerul Finantelor Publice, prin organele sale de control, a efectuat 
actiuni de verificare, luând masuri pentru încasarea sumelor achitate la 
extern, în calitate de Garant, precum si pentru cele datorate la fondul de 
risc. De asemenea, în baza Ordonantei Guvernului privind instituirea unor 
masuri pentru recuperarea creantelor statului si diminuarea datoriei 
publice, nr.29/2002, adoptata prin Legea nr.324/2002,  Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Bancare a preluat spre valorificare creantele 
statului rezultate din platile efectuate la extern de catre Ministerul 
Finantelor Publice, în contul garantiilor emise de stat pentru împrumuturi 
externe acordate agentilor economici – societati comerciale.   

 

Datoria publica externa contractata a fost, la 31 iulie 2003, de 
19.440,8 milioane dolari S.U.A. si a avut urmatoarele caracteristici, 
comparativ cu sfârsitul anului 2002 (tabelul nr.8): 

v pe total, cresterea fata de sfârsitul anului 2002 a fost de 1.583,1 
milioane dolari S.U.A., ca structura constatându-se descresterea 
ponderii datoriei pe termen de pâna la 3 ani în favoarea datoriei 
cu scadente peste 3 ani; 

v se remarca o crestere a ritmului datoriei directe, compensata de 
scaderea cu acelasi procent a dinamicii datoriei garantate. 

 

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

- milioane dolari S.U.A.- - % -  
2001 2002 31 iulie 

2003 
2001 2002 31 iulie 

2003 
Total datorie publica 
externa 

 
14.902,0 

 
17.857,7 

 
19.440,8 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 Între 1 si 3 ani 1.127,0 1.408,7 1.144,6 7,6 7,9 5,9 
 Peste 3 ani 
 din care: 

13.775,0 16.449,0 18.296,2 92,4 92,1 94,1 

Datoria publica externa 
directa 

 
8.867,7 

 
10.552,7 

 
11.717,3 

 
59,5 

 
59,1 

 
60,3 

 Între 1 si 3 ani 135,3 159,8 173,7 0,9 0,9 0,9 
 Peste 3 ani 8.732,4 10.392,9 11.543,6 58,6 58,2 59,4 
Datoria publica externa 
garantata 

 
6.034,3 

 
7.305,0 

 
7.723.5 

 
40,5 

 
40,9 

 
39,7 

 Între 1 si 3 ani 991,7 1.248,9 970,9 6,7 7,0 5,0 
 Peste 3 ani 5.042,6 6.056,1 6.752,6 33,8 33,9 34,7 
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Structura pe scadente a datoriei publice externe contractate releva o 
repartizare sustenabila a poverii datoriei publice, ceea ce creeaza 
posibilitatea suportarii mai usoare a platilor, ca urmare a acumularii unor 
ani de crestere economica si a obtinerii unor rezultate pozitive din 
folosirea eficienta a creditelor externe. 

Intrarile de credite externe contractate direct sau garantate de stat 
în anul 2003 sunt estimate la 2.849,9 milioane dolari S.U.A., din care 
45,3% reprezinta trageri din creditele externe contractate cu organismele 
financiare internationale, iar 28,3% reprezinta emisiuni de obligatiuni pe 
piata externa de capital (tabelul nr.9 si plansa nr.10). 
 
Tabelul nr.9 Intrari de credite externe în anul 2003 

- milioane dolari - 
Intrari de credite externe  2.849,9 
 - emisiuni de obligatiuni 807,9 
 - proiecte 2.042,0 

 
Intrarile de credite externe vor contribui la accelerarea transformarii 

economiei rurale prin distribuirea fluxului de capital investitional catre 
acest sector, reducerea saraciei si îmbunatatirea conditiilor de trai în 
mediul rural, reabilitarea scolilor din învatamântul preuniversitar, 
realizarea programului de locuinte, reabilitarea transportului urban si a 
infrastructurii rutiere si feroviare, dotarea cu aparatura si tehnica moderna 
a sistemului de ordine publica, aparare nationala, sanatate, reabilitarea 
sectorului energetic etc. 
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Plansa nr. 10

 

Intrarile de credite externe estimate 
pentru anul 2003

- milioane dolari -

emisiuni si 
obligatiuni

 807,9

proiecte
 2042,0
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REZUMATUL CAPITOLULUI  2 

 
 

è Prognoza macroeconomica pentru anul 2004 prevede amplificarea 
cresterii economice, cu atât mai mult cu cât 2004 reprezinta anul final 
pentru implementarea Programului de guvernare si, ca urmare, efectele 
pozitive ale reformei economice asupra factorilor interni de dezvoltare 
se vor accentua. 

è Produsul intern brut se estimeaza sa creasca cu 5,5%, pe seama 
maririi volumului de activitate, cu deosebire în constructii si sectorul 
tertiar. 

è Se preconizeaza o continuare a tendintei de utilizare a produsului 
intern brut cu precadere pentru acumulare. 

è Formarea bruta de capital fix va creste în anul 2004 cu 13%, în 
conditiile în care cererea interna, în ansamblul sau, va creste cu 5,5%. 

è Consumul individual efectiv al gospodariilor va creste cu o rata mai 
mica decât produsul intern brut (+3,7%), având, în schimb, o dinamica 
mai mare decât consumul colectiv efectiv al administratiei publice, 
ultimul fiind restrâns, în principal, datorita masurilor luate în scopul 
consolidarii fiscale. 

è Deficitul contului curent al balantei de plati externe se asteapta sa fie 
de 2,4 miliarde euro, în special ca urmare a majorarii deficitului 
comercial, mentinându-se însa sub 5% din produsul intern brut. 

è Exporturile de bunuri se apreciaza ca vor creste cu 8,5%, în conditiile 
dezvoltarii relatiilor comerciale cu Uniunea Europeana si intensificarii 
promovarii exporturilor pe noi piete, însotite de îmbunatatirea structurii 
exporturilor în favoarea produselor cu o valoare adaugata ridicata. 

è Importurile de bunuri se estimeaza ca vor creste cu 8,8%, tinând cont, 
în principal, de dependenta dezvoltarii tarii noastre de cresterea 
resurselor energetice si de materii prime din import, precum si de 
necesitatea sustinerii procesului investitional, prin transferul de 
tehnologie din exterior, urmând sa creasca în continuare, mai accentuat, 
importul de bunuri de capital. 

è Productia industriala  va creste cu 5,2% datorita majorarii, cu 
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deosebire, a productiei ramurilor industriei prelucratoare cu cerere la 
export, bazata în principal pe cresterea semnificativa a productivitatii 
muncii. 

è În domeniul resurselor umane, cresterea economica va fi însotita de 
cresterea numarului de salariati si a celorlalte categorii profesionale, în 
conditiile sporirii productivitatii muncii. 

è Politica monetara  va fi în continuare prudenta, continuând procesul de 
dezinflatie , tinta aferenta anului 2004 fiind o rata a inflatiei de 9%, 
concomitent cu necesara remonetizare a economiei. 

è Rolul ratei dobânzii creste, concomitent cu întarirea interdependentei 
rata dobânzii-curs de schimb. 

è În anul 2004 va fi finalizata armonizarea cadrului juridic  al politicii 
monetare cu acquis-ul comunitar. 

è Va continua aprecierea treptata a leului în raport cu principalele 
devize. 
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CAPITOLUL  2 
 

EVOLUTII MACROECONOMICE, MONETARE SI VALUTARE  
ÎN ANUL 2004 

 
 
 

2.1. ESTIMAREA EVOLUTIEI ECONOMIEI  
       ROMÂNESTI ÎN ANUL 2004 
 

Aplicarea Planului de actiune pentru anii 2003-2004 în vederea 
implementarii Programului de guvernare – ale carui obiective si politici 
economice sunt orientate catre restructurarea si dezvoltarea sectorului real 
– va asigura amplificarea cresterii economice, cu atât mai mult cu cât 
reforma economica întreprinsa începând cu anul 2001 a îmbunatatit 
semnificativ actiunea stimulativa a factorilor interni de dezvoltare. 

Produsul intern brut se estimeaza ca va creste în anul 2004 cu 
5,5%, pe seama maririi volumului de activitate, cu deosebire în constructii 
si servicii (plansa nr.11 ). 

Principalele ipoteze ale estimarilor privind evolutia viitoare a 
economiei românesti, sunt urmatoarele: 

v îmbunatatirea structurii cererii totale, ca urmare a unei dinamici 
superioare a formarii brute de capital fix comparativ cu cea a 
consumului final; 

v revigorarea productiei interne în cadrul careia se detaseaza industria 
prelucratoare, cu un aport sporit de valoare adaugata, care îsi va face 
simtit efectul si în cresterea serviciilor; 

v modificarea structurii exporturilor românesti în favoarea produselor 
de prelucrare superioara, cu valoare adaugata bruta mai ridicata; 

v consolidarea procesului de dezinflatie si realizarea unui nivel care sa 
asigure exprimarea inflatiei printr-o singura cifra;  
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v cursul de schimb, va continua si în anul 2004 sa aiba un regim de 
flotare controlata, în conditiile unei aprecieri moderate – în termeni 
reali - a monedei nationale fata de cosul de valute, aceasta ajustare 
urmând sa sprijine convergenta nominala si cea reala a economiei 
românesti; 

v o politica a veniturilor care sa sustina procesul de dezinflatie, 
respectiv o evolutie a acestora strict legata de performantele 
economice; 

v îmbunatatirea utilizarii resurselor de munca în sensul cresterii 
numarului de personal, dar si a ritmului productivitatii muncii; 

v îmbunatatirea stabilitatii sistemului financiar si bancar; 
v reducerea arieratelor financiare si dezvoltarea unei politici fiscal- 

bugetare, care sa asigure mentinerea deficitului bugetar sub 
control, reducerea deficitelor quasi-fiscale si accelerarea 
procesului de reforma legislativa si institutionala în acest domeniu. 

 Scenariul preconizeaza o continuare a tendintei, începuta în anul 
2001 si accentuata în anii 2002 - 2003, de utilizare a produsului intern 
brut cu precadere pentru acumulare. Formarea bruta de capital fix va 
creste în anul 2004 cu 13%, în conditiile în care cererea interna, în 
ansamblul sau, va creste cu 5,5%. Deficitul balantei comerciale ar urma sa 
provina din achizitiile tot mai însemnate de echipamente si tehnologii 
performante. Ritmurile de crestere pe fiecare destinatie a produsului intern 
brut (tabelul nr. 10) sunt urmatoarele: 
 
Tabelul nr.10 

            - modificari procentuale fata de anul anterior - 
 2002 2003 2004 
Cererea interna, din care: +3,9 +5,1 +5,5 
- Consumul individual efectiv al gospodariilor +3,0 +3,8 +3,7 
- Consumul colectiv efectiv al administratiei publice +2,1 +2,0 +2,0 
- Formarea bruta de capital fix +8,3 +10,5 +13,0 
- Modificarea stocurilor (procente)*) 0,0 +0,2 0,0 
Exportul net (procente)*) +0,7 -0,7 -0,4 
- Exporturi de bunuri si servicii +16,9 +9,6 +8,2 
- Importuri de bunuri si servicii +12,1 +9,9 +8,0 
Produsul intern brut +4,9 +4,8 +5,5 

    *) Contributia la cresterea reala a produsului intern brut  
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Consumul individual efectiv al gospodariilor va creste cu o rata 
mai mica decât produsul intern brut (+3,7%), având, în schimb, o dinamica 
mai mare decât consumul colectiv efectiv al administratiei publice, ultimul 
fiind restrâns în principal datorita masurilor luate în scopul consolidarii 
fiscale. Pe latura cererii, acest lucru va reduce presiunea inflationista. În 
aceste conditii, consumul individual efectiv al gospodariilor va reprezenta, 
în anul 2004, 74,3% din produsul intern brut. 

Cererea externa - desi exportul net va avea o contributie negativa 
la cresterea reala a produsului intern brut - va continua sa reprezinte un 
factor decisiv de sustinere a dezvoltarii economice. Exportul de bunuri si 
servicii se apreciaza ca va avea o dinamica superioara importului de bunuri 
si servicii, respectiv 8,2% fata de 8,0%.  

Exporturile de bunuri au fost estimate ca având o crestere de 8,5%, 
pe principalele grupe de produse estimându-se urmatoarele evolutii: 

v cresterea cu 13,9% a exportului de produse ale industriei 
constructiilor de masini, ceea ce reprezinta un plus de 500 milioane 
euro; 

v cresterea exportului de produse ale industriei usoare cu 7,3%; 

v cresterea cu 7,4% a exportului de produse minerale, în special 
produse petroliere. 

Importurile de bunuri se estimeaza ca vor creste cu 8,8%, tinând 
cont, în principal, de dependenta dezvoltarii tarii noastre de cresterea 
resurselor energetice din import, precum si de necesitatea sustinerii 
procesului investitional, prin transferul de tehnologie din exterior. În 
structura, importurile prezinta urmatoarele caracteristici: 

v produsele agroalimentare, desi într-o usoara crestere, urmeaza sa 
îsi diminueze ponderea în totalul importurilor de la 6,9% în anul 
2003 la 6,5% în anul 2004; 

v produsele minerale vor continua sa detina o pondere de circa 14% 
în totalul importurilor; 

v importul de produse chimice si produse metalurgice urmeaza sa 
îsi mentina ponderea detinuta în totalul importurilor la circa 13%, 
si respectiv circa 7%; 

v sporirea importului de produse ale industriei constructiilor de 
masini cu 10,6%, depasind în valoare absoluta 7 miliarde euro, 
importuri care includ bunurile de capital. 



51 
 

Având în vedere estimarile efectuate pentru exportul si importul de 
bunuri în anul 2004, respectiv deficitul balantei comerciale (FOB-CIF) 
(plansa nr.12) si evolutia comertului exterior de bunuri si servicii, contul 
curent se prezinta astfel (tabelul nr.11): 
 
Tabelul nr.11 

- milioane Euro - 
 2002 2003 2004 

Contul curent -1.662 -2.050 -2.360 
- Încasari 19.436 20.895 22.605 
- Plati 21.098 22.945 24.965 

Export de bunuri si servicii 17.135 18.535 20.115 
Import de bunuri si servicii 19.927 21.615 23.505 

 
Evolutia exportului net pune în evidenta cresterea deficitului 

contului curent la nivelul de 2,4 miliarde euro, sustinut de contributia 
excedentului transferurilor curente. 
 Evolutiile mentionate conduc la urmatoarea structura a utilizarii 
produsului intern brut (tabelul nr. 12): 
 
Tabelul nr. 12 

- procente - 
 2002 2003 2004 
Cererea interna, din care: 105,8 106,3 106,4 
- Consumul individual efectiv al gospodariilor 76,0 75,4 74,3 
- Consumul colectiv efectiv al administratiei publice 6,7 6,4 6,3 
- Formarea bruta de capital fix 21,1 22,6 23,9 
- Modificarea stocurilor 2,0 1,9 1,9 
Exportul net -5,8 -6,3 -6,4 
- Exportul de bunuri si servicii 35,4 38,0 37,6 
- Importul de bunuri si servicii 41,2 44,3 44,0 
Produsul intern brut 100,0 100,0 100,0 

NOTA: Structura s-a calculat pe baza valorilor în preturi curente 
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Pe latura ofertei, se estimeaza ritmuri superioare de crestere fata de 
produsul intern brut în constructii si în sectorul serviciilor. Evolutia valorii 
adaugate brute în principalele ramuri se prezinta astfel (tabelul nr.13): 

 

Tabelul nr.13 
- modificari procentuale fata de an anterior - 

 2002 
 

2003 
 

2004 

Industrie +7,2 +5,2 +5,5 
Agricultura, silvicultura si piscicultura -3,9 -2,4 +4,7 
Constructii +6,9 +7,7 +8,1 

Servicii, total, din care: +5,3 +5,4 +5,6 
− Comert, hoteluri si restaurante +6,8 +5,4 +5,5 

− Transporturi si comunicatii +5,6 +5,2 +5,0 

− Financiar-bancar si asigurari  +4,8 +4,1 +4,5 

− Alte servicii +4,4 +5,6 +5,9 
Valoarea adaugata bruta pe total economie +4,7 +4,5 +5,6 
Produsul intern brut +4,9 +4,8 +5,5 

 

Productia industriala va creste cu 5,2% datorita majorarii, cu 
deosebire, a productiei ramurilor industriei prelucratoare cu cerere la 
export, bazata în principal pe cresterea semnificativa a productivitatii 
muncii. Tinând seama de posibilitatile limitate de crestere în industria 
extractiva, precum si de necesitatea reducerii intensivitatii energetice în 
sectorul productiv al economiei, se apreciaza ca industria prelucratoare 
va avea rolul principal în dezvoltarea industriala a tarii (plansa nr.13). În 
aceste conditii productia industriei prelucratoare este estimata sa creasca 
cu 6,4%, evolutie structurata pe principalele componente astfel: 
v componenta ofensiva, în care se înscriu sectoarele si grupele de 

produse cu crestere peste media pe ansamblul industriei: industria 
alimentara (+9,8%); industria confectiilor (+8,0%); industria mobilei 
(+7,5%); prelucrarea petrolului (+7,0%); industria de masini si 
aparate electrice (+6,5%); industria de masini si echipamente 
(+6,4%); industria mijloacelor de transport rutier (+6,4%);  

v componenta neutrala, care cuprinde sectoare cu cresteri apropiate 
de media pe industrie: industria celulozei si hârtiei (+6,0%); industria 
chimica (+5,2%); industria pielariei si încaltamintei (+5,0%); 
industria metalurgica (+4,6%); prelucrarea cauciucului si a maselor 
plastice (+4,4%);  
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v componenta defensiva, în care se înscriu sectoarele a caror evolutie 

se va afla sub cea pe ansamblul industriei si a caror pondere în 
structura industriei va scadea: prelucrarea lemnului (+4,0%); 
industria de echipamente, aparate de radio, televiziune si comunicatii 
(+3,0%); industria textila (+2,6%); industria de aparatura medicala 
de precizie, optica si ceasornicarie (+2,6%); constructii metalice 
(+2,5%); industria altor produse din minerale nemetalice (+2,0%). 

Prognoza evolutiei agriculturii pentru anul 2004 presupune o 
crestere a valorii productiei agricole cu 4,8%, dinamica posibila nu numai 
datorita potentialului productiv al terenului agricol, cât mai ales sporirii 
randamentelor, ca urmare a masurilor de redresare a agriculturii. De 
asemenea, în aprecierea probabilitatii de crestere a productiei agricole 
trebuie avute în vedere nivelurile reduse ale productiei vegetale din acest 
an, ca urmare a secetei, precum si faptul ca sectorul zootehnic, ca urmare a 
masurilor întreprinse, înregistreaza deja cresteri semnificative de 
productie.  

În domeniul inflatiei, se preconizeaza o reducere graduala. În ceea ce 
priveste ritmul dezinflatiei, în anul 2004 rata inflatiei se va reduce fata de 
sfârsitul anului 2003 la 9%, în timp ce media anuala se va situa la 11,5% 
(plansa nr.14 ).  

Aceasta evolutie descrescatoare a inflatiei este conditionata decisiv 
de transpunerea programelor de restructurare/privatizare, cu precadere în 
sfera utilitatilor publice, de ameliorare a disciplinei fiscale si impunerea 
politicii bugetare tari, în scopul eliminarii arieratelor financiare, precum si 
de întelegere a necesitatii mentinerii unor politici restrictive ale veniturilor 
de catre toti partenerii sociali. 

Cresterea valorica a produsului intern brut, rezultat al combinatiei 
influentelor scaderii preturilor si a cresterii reale, urmareste evolutia 
inflatiei, deflatorul produsului intern brut va fi 111,5%. 

Produsul intern brut nominal va înregistra o crestere mai moderata 
datorita diminuarii inflatiei în anul 2004, urmând sa ajunga la 2.143.900 
miliarde lei. 
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În domeniul resurselor umane, cresterea economica va fi însotita de 
cresterea numarului de salariati si a celorlalte categorii profesionale, în 
conditiile sporirii productivitatii muncii. 
 Populatia totala se va reduce, si ca urmare, sursele demografice ale 
cresterii cantitative a fortei de munca vor fi limitate. 
 Populatia activa totala se estimeaza ca se va mentine, practic, la 
acelasi nivel, respectiv circa 9.930 mii persoane, inclusiv prin atragerea pe 
piata muncii a persoanelor care depasesc vârsta de munca. Populatia 
ocupata totala va înregistra o usoara crestere, respectiv cu 0,7%. 

În 2004, productivitatea sociala a muncii va creste cu 5,4%, numarul 
mediu de salariati cu 0,5%, iar rata somajului, se estimeaza ca va ajunge la 
7,8% fata de 8% în anul 2003 (plansa nr.15 ). Rata medie a somajului 
BIM, care ia în considerare evolutiile lunare sezoniere, se va reduce de la 
7,9% în 2003 la 7,6% în anul 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVOLUTIA NUMARULUI DE SOMERI SI A RATEI 
SOMAJULUI

&

&
& &

2001 2002 2003 2004
500

600

700

800

900

1000

1100

5

6

7

8

9

10

Numar someri
Rata somajului&

Numar someri 827 761 720 700
Rata somajului 8,8 8,1 8 7,8

- mii persoane - - % -

Plansa nr.15



59 
 

2.2. EVOLUTII MONETARE SI VALUTARE  
       ÎN ANUL 2004 
 
 

Pe termen scurt, se prevede ca politica monetara  sa se concentreze 
asupra obiectivului privind rata inflatiei, în conditiile în care rolul 
determinant în prezervarea sustenabilitatii balantei de plati va fi asumat în 
continuare de politica fiscala, de cea a veniturilor, precum si de politica de 
restructurare la nivel microeconomic. În anul 2004, la fel ca în anul 
anterior, cadrul analitic al politicii monetare va  fi determinat de specificul 
procesului de trecere la regimul de tintire directa a inflatiei. Se estimeaza 
ca pregatirile pentru implementarea acestei strategii se vor finaliza pâna la 
sfârsitul anului 2004.  

Aceasta perioada prezinta, în principal, doua aspecte caracteristice:  
v întarirea rolului atribuit ratei dobânzii pe termen scurt în 

conceperea si implementarea politicii monetare si  
v cresterea interdependentei dintre rata dobânzii si cursul de schimb 

al leului.  

Aceste evolutii au ca premise, pe de o parte, continuarea dezinflatiei 
si refacerea intermedierii financiare, iar pe de alta parte, continuarea 
liberalizarii contului de capital si flexibilizarea ratei de schimb. Rata 
dobânzii pe termen scurt si cursul de schimb vor deveni principalii 
indicatori ai politicii monetare.  

În particular, se va restrânge rolul de corector al deficitului de cont 
curent, atribuit anterior cursului de schimb al leului. În paralel, banca 
centrala va continua sa recurga la operatiuni de sterilizare pe piata 
valutara, în scopul evitarii unei aprecieri reale excesive (în sensul 
necorelarii cu fundamentele economice) a monedei nationale.  

Finalizarea armonizarii cadrului juridic al politicii monetare  cu 
acquis-ul comunitar este prevazuta a se realiza în anul 2004. Obiectivul 
fundamental al bancii centrale - asigurarea stabilitatii preturilor - va fi 
formulat mai clar, iar politica monetara va fi degrevata de urmarirea altor 
tinte macroeconomice care ar putea prejudicia atingerea obiectivului sau 
fundamental.  

Pentru a consolida procesul dezinflatiei, politica monetara îsi va 
pastra caracterul prudent; în subsidiar, aceasta va urmari continuarea 
dezinflatiei si remonetizarea economiei românesti, aceasta din urma fiind 
sustinuta de refacerea încrederii în moneda si de revigorarea economica.  
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În ceea ce priveste ritmul dezinflatiei în urmatorii ani, se mentine 
obiectivul de a coborî rata inflatiei la nivelul unei singure cifre, 
începând cu anul 2004.  

Corelat cu procesul restructurarii si al cresterii productivitatii muncii 
– esential pentru asigurarea convergentei reale în procesul de integrare în 
Uniunea Europeana – se va produce si aprecierea treptata în termeni 
reali a leului în raport cu principalele devize. Aceasta evolutie va fi 
deosebit de favorabila din perspectiva dezinflatiei, datorita impactului 
pozitiv asupra preturilor.  
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CAPITOLUL  3 
 

POLITICA FISCALA SI BUGETARA 
ÎN ANUL 2004 
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REZUMATUL CAPITOLULUI  3 
 

Coordonatele politicii fiscal-bugetare  promovate prin proiectul 
de buget pe anul 2004 sunt formulate pe baza analizei impactului 
mediului socio-economic, dar si în contextul angajamentelor asumate 
în cadrul procesului de negociere în vederea aderarii la Uniunea 
Europeana.  În aceste conditii, strategia de consolidare a finantelor 
publice focalizata pe sustenabilitatea si stabilitatea acestora reprezinta 
obiectivul central pe termen mediu al politicii fiscal-bugetare. 
 

Bugetul pe anul 2004 se va concentra cu prioritate pe 
programe sociale bine definite si de dezvoltare a infrastructurii,  pe o 
reconsiderare a sistemului de prioritati, dar va fi în acelasi timp un 
instrument care va pastra  în continuare echilibrele economice, astfel 
încât tintele propuse pentru anul 2004 (crestere economica, inflatie, 
deficitul contului curent) sa fie mentinute în limitele proiectate.  
 

Politica fiscala pe anul 2004 vizeaza urmatoarele obiective: 
 

v reducerea treptata a presiunii fiscale  si, îndeosebi, a celei pe 
forta de munca, pâna la nivelul care va asigura o crestere durabila 
a productiei si investitiilor; 

v cresterea transparentei fiscale printr-o politica de reducere 
treptata a tranzactiilor în afara bugetului si desfiintarea 
veniturilor cu destinatie speciala incluse în bugetul de stat; 

v elaborarea unor legi unitare, stabile , cu proceduri simplificate 
de punere în aplicare, în strânsa concordanta cu Directivele 
Uniunii Europene. În acest sens, poate fi nominalizat proiectul 
Codului fiscal. 
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Politica bugetara , strâns legata de cea monetara, fiscala si de 
reformele economice si structurale, are ca tinte principale: 
 

v mentinerea deficitului bugetar la un nivel redus, finantat în 
conditii neinflationiste,  respectiv de 3% din produsul intern 
brut; 

 
v ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la 

posibilitatile reale de acumulare a veniturilor la buget si 
obtinerea unei stabilitati bugetare; 

 
v continuarea sistemului de programare bugetara prin 

fundamentarea bugetului si alocarea fondurilor publice pe 
baza de programe; programele vor fi directionate în 
domeniile  prioritare  si vor contine obiective de performanta 
clar definite, cu un cert impact pozitiv asupra cresterii 
economice si a standardelor de viata ale populatiei. 

 
  Deficitul bugetului general consolidat proiectat pentru anul 

2004  a fost stabilit  la un nivel corelat cu obiectivele majore de 
politica economica ale  urmatoarei perioade, cu scopul :  

v accelerarii procesului de convergenta reala; 
v sustinerii tendintei de scadere a ratei inflatiei; 
v mentinerii deficitului de cont curent în limite sustenabile, 
contribuind în continuare la consolidarea finantelor publice. 

 
Structural, veniturile si cheltuielile bugetului general consolidat, 

proiectate pentru anul 2004 cunosc unele modificari fata de anul 2003: 
 

v impozitele directe prezinta o scadere  usoara cu 0,2 puncte 
procentuale, iar cele indirecte îsi mentin ponderea constanta în 
produsul intern brut ; 

v scade  ponderea în produsul intern brut a cheltuielilor materiale 
si servicii, a dobânzilor aferente datoriei publice în timp ce 
transferurile detin în continuare ponderea cea mai mare în 
produsul intern brut, fiind orientate catre: 
Ø sustinerea în continuare a unor masuri sociale; 
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Ø finantarea unor activitati economice (agricultura, 
transporturi, stimularea si promovarea exportului); 

Ø asigurarea cofinantarii asistentei financiare  
nerambursabile primita de la Uniunea Europeana. 

 
Prioritatile politicii bugetare  pe anul 2004 sunt orientate spre: 
v asigurarea stabilizarii macroeconomice care sa se 

concretizeze în contributia cheltuielilor publice la cresterea 
economica durabila si reducerea inflatiei; 

v perfectionarea sistemului de protectie sociala prin 
orientarea acesteia spre familiile si grupurile sociale cele 
mai sarace; 

v îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul 
negocierilor de aderare. 

 
Principalele politici sectoriale  pentru anul 2004 vizeaza: 

v asigurarea masurilor sociale si de acompaniament social 
(asistenta sociala, pensii, ajutoare si indemnizatii, sanatate, 
învatamânt) care vor avea efecte pe termen lung asupra conditiilor de 
viata ale populatiei si a nivelului de instruire, ceea ce creeaza 
premise pentru realizarea unei economii durabile în domeniul fortei 
de munca; 

v finantarea apararii, ordinii publice si sigurantei nationale , având 
în vedere necesitatea masurilor de restructurare si modernizare a 
acestor sectoare în perspectiva aderarii la structurile euro-atlantice; 

v sustinerea unor sectoare ale economiei reale : industrie, 
agricultura, transporturi, precum si pentru sustinerea unor actiuni de 
protectie a mediului si de gospodarire a apelor. 

v Completarea surselor de finantare ale administratiei publice locale  
în corelatie cu responsabilitatile transferate acesteia. 

 
Datoria publica interna proiectata pentru anul 2004 va fi de 

6,8%  din produsul intern brut. 
 
Datoria publica externa  prognozata pentru sfârsitul anului 2004 

va fi de circa 21%  din produsul intern brut, acordându-se o atentie 
deosebita mentinerii unei proportii echilibrate între datoria contractata cu 
rata fixa de dobânda si cu dobânda variabila, precum si evitarii acumularii 
scadentelor. 
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CAPITOLUL  3 
 

POLITICA FISCALA SI BUGETARA 
ÎN ANUL 2004 

 
 
 
3.1. PRINCIPALELE TINTE SI ORIENTARI ALE 
       POLITICII FISCAL-BUGETARE 
 
 

Coordonatele politicii fiscal-bugetare  promovate prin proiectul de 
buget pe anul 2004 sunt formulate pe baza analizei impactului 
mediului socio-economic, dar si în contextul angajamentelor asumate 
în cadrul procesului de negociere în vederea aderarii la Uniunea 
Europeana. 
      Pe termen scurt , obiectivele urmarite de România sunt: asigurarea 
unui cadru stabil, functional si predictibil în vederea amplificarii 
cresterii economice si mentinerea stabilizarii macroeconomice, a unui 
climat investitional orientat catre un acces facil la finantare, o 
infrastructura dezvoltata, îmbunatatirea corelatiei între resursele 
disponibile, modul de utilizarea a acestora si reformele economice si 
institutionale preconizate. 
 Pe termen mediu,  dezinflatia sustinuta va constitui un obiectiv 
principal al programului macroeconomic. Aceasta va fi sprijinita  de 
mixul de politici macroeconomice (monetara, fiscala, salariala, 
structurala), fiind compatibile cu atingerea unui nivel anual cu o singura 
cifra, contribuind la temperarea anticipatiilor inflationiste. Realizarea 
acestui obiectiv presupune monitorizarea stricta a pozitiei  bugetare ,  
îmbunatatirea disciplinei financiar-bugetare,  în special asupra 
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contribuabililor mari,  având un efect pozitiv asupra accelerarii 
procesului de reforme la nivel microeconomic  si crearea conditiilor 
necesare absorbtiei fluctuatiilor ciclice normale, concomitent cu 
mentinerea sub control a deficitului bugetar si finantarea sa în conditii 
neinflationiste, atât din surse interne cât si din surse externe. 

Pe termen lung,  strategia de consolidare a finantelor publice în 
scopul cresterii rolului lor stabilizator, prin reducerea deficitelor 
structurale si crearea conditiilor necesare pentru functionarea simetrica a 
stabilizatorilor automati  reprezinta obiectivul central al politicii fiscal- 
bugetare.  

Anul 2004  va fi un  an crucial pentru continuarea reformelor pentru 
îndeplinirea criteriile de aderare la Uniunea Europeana.  

Cele doua componente ale politicii financiare, respectiv  politica 
fiscala si bugetara vor deveni instrumente active în sprijinirea în 
continuare a dezinflatiei, mentinerea sub control a deficitului de cont 
curent, contribuind la îmbunatatirea  managementului finantelor 
publice. 

Principalele coordonate ale acestor politici pot fi sintetizate astfel :  
Ø perfectionarea legislatiei fiscale si a sistemului fiscal  în 

concordanta cu angajamentele asumate în procesul de negociere cu 
Uniunea Europeana si reducerea presiunii fiscale, în special asupra 
fortei de munca; 

Ø continuarea reformei administratiei fiscale; 
Ø promovarea unei noi conceptii  bugetare manageriale bazata   pe 

obiective, performanta, rezultate, pe eficienta alocarilor 
bugetare; 

Ø dimensionarea cheltuielilor bugetare în functie de veniturile 
certe, posibil de realizat, fara a apela la surse de finantare 
inflationista; 

Ø mentinerea sub control a deficitului bugetului general  
consolidat  proiectat la  3,0% din produsul intern brut, tinta ce 
corespunde obiectivului de sustenabilitate fiscala pe termen mediu, 
de continuare a procesului de dezinflatie si limitare a deficitului de 
cont curent. 

 
Obiectivele formulate prin bugetul pe anul 2004 au în vedere 

continuitatea celor din anii anteriori, asigurând pe termen mediu si lung 
corelatiile dintre obiective, resurse si mijloace, stabilirea unei ierarhii 
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a prioritatilor (focalizate în principal pe programe sociale si 
infrastructura) tinând cont ca reformele în anumite sectoare  s-au  încheiat 
iar în altele trebuie continuate ( sectorul energetic).  

Bugetul pe anul 2004 se va concentra cu prioritate pe programe 
sociale bine definite si de dezvoltare a infrastructurii,   dar va fi în 
acelasi timp si  un instrument care va pastra  în continuare echilibrele 
economice, astfel încât tintele propuse pentru anul 2004 (crestere 
economica, inflatie, deficitul contului curent) sa fie mentinute în limitele 
proiectate.  
 Obiectivele principale avute în vedere la elaborarea proiectului de 
buget pe anul 2004 sunt prezentate  in plansa nr.16. 
 
 3.2. OBIECTIVELE POLITICII FISCALE 
 
Coordonatele politicii fiscale pe anul 2004 au în vedere: 
v reducerea treptata a presiunii fiscale  si, îndeosebi, a celei pe forta de 

munca, pâna la nivelul care va asigura o crestere durabila a productiei si 
investitiilor. În acest sens, se vor avea în vedere: 
Ø reducerea în continuare a costului muncii prin   scaderea 

cotelor de contributii de asigurari sociale cu 3 puncte 
procentuale în anul 2004 dupa ce au fost diminuate  cu 5 puncte 
procentuale în anul 2003 si continuarea acestor reduceri cu câte 1 
punct procentual în fiecare an din perioada 2005-2007; 

Ø reducerea la 9% a taxei pe valoarea adaugata pentru unele 
produse  si servicii, începând cu anul 2004; 

v aplicarea cotei standard si  la profitul aferent activitatii de export;  
v cresterea graduala a accizelor pentru produse petroliere, tutun si 

produse alcoolice, pe baza graficului stabilit în procesul de negociere a 
aderarii la Uniunea Europeana;  

v implementarea masurilor de reforma a administratiei fiscale  care va 
conduce la colectarea unor venituri suplimentare.  

v cresterea transparentei fiscale printr-o politica de reducere treptata 
a tranzactiilor în afara bugetului si desfiintarea veniturilor cu 
destinatie speciala incluse în bugetul de stat; 

v elaborarea unor legi unitare, stabile , cu proceduri simplificate de 
punere în aplicare, în strânsa concordanta cu Directivele Uniunii 
Europene. 
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În acest context, se înscrie elaborarea Codului fiscal, care va unifica 
legislatia în materie de impozite si taxe si va reprezenta legea 
fundamentala în fiscalitate,  asigurând alinierea la practicile internationale.    

Codul fiscal va conferi mai multa predictibilitate mediului de 
afaceri ca element esential pentru stimularea investitiilor, principal 
motor de crestere economica.  

Evolutia indicatorilor bugetari sintetici este prezentata în plansa nr. 17. 

 
 

3.2.1. Structura veniturilor bugetare 
 

Evolutia si structura  principalelor venituri ale bugetului general 
consolidat în perioada 2003-2004 sunt prezentate în tabelul nr.14 si  
plansele nr.18, 19 si 20. 

Estimarea veniturilor bugetului general consolidat s-a realizat pe 
baza indicatorilor macroeconomici proiectati pentru anul 2004, a 
modificarilor programate în domeniul fiscal, luându-se în calcul si o 
recuperare a arieratelor înregistrate pe baza masurilor preconizate pentru 
cresterea gradului de colectare a impozitelor si taxelor. 

Principalele obiective ale masurilor preconizate le constituie 
urmarirea atenta a respectarii  înlesnirilor la plata acordate, trecerea 
imediata la aplicarea procedurilor de executare silita, reorganizarea si 
modernizarea administratiei publice, înfiintarea administratiei fiscale ca 
organ unic de administrare si control a veniturilor bugetului general 
consolidat. 
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Tabelul nr.14     Evolutia veniturilor bugetului general consolidat  
                                               în perioada 2003-2004 
 

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

2003 
Propuneri 

2004 
Program 

2003 
Propuneri 

2004 
VENITURI – TOTAL 
din care: 

554.725,6 644.442,5 
 

30,4 30,1 

Venituri fiscale 524.545,2 612.821,0 28,8 28,6 
Impozite directe, din care: 302.256,2 351.884,0 16,6 16,4 
 - impozit pe profit 39.695,0 49.610,0 2,2 2,3 
 - impozit pe venit 55.198,0 64.921,0 3,0 3,0 
 - contributii de asigurari sociale 189.109,2*) 215.453,0 10,4 10,0 
Impozite indirecte, din care: 222.289,0 260.937,0 12,2 12,2 
 - taxa pe valoarea adaugata 134.632,0 156.189,0 7,4 7,3 
 - accize 55.071,0 68.915,0 3,0 3,2 
 - taxe vamale 12.350,0 13.824,0 0,7 0,6 
Venituri nefiscale 28679,8 29.935,4 1,6 1,4 
Venituri din capital 1165,1 1.342,1 0,1 0,1 

*) includ si sumele estimate a fi încasate din recuperarea arieratelor, care au fost reclasificate 
de la venituri nefiscale . 
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Plansa nr.17 
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Plansa nr.18 

Evolutia principalelor venituri ale bugetului general consolidat în anii 2003 - 2004
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                                 Plansa nr.19                                                                                                   Plansa nr.20 

Structura veniturilor bugetului general consolidat in anul 2004
- procent in total venituri -
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Structura veniturilor bugetului general consolidat in anul 2003
- procent in total venituri -
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Veniturile bugetului general consolidat pentru anul 2004 sunt 
estimate la 644.442,5 miliarde lei  (30,1% din produsul intern brut), în 
scadere cu 0,3 puncte procentuale fata de anul 2003. 
  La nivelul  bugetului general consolidat,  ponderea impozitelor 
directe va înregistra o scadere   (de la 16,6% în anul 2003, la 16,4% în 
anul 2004), iar  impozitele indirecte îsi vor mentine ponderea constanta ca 
în anul 2003. 

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

v impozitul pe profit va creste cu 0,1 puncte procentuale ca urmare, 
în principal, a:  
è propunerii de reducere a contributiei angajatorului pentru 
asigurari sociale cu 3 puncte procentuale; 
è aplicarii   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2002, care 
anuleaza obligatia agentilor economici de a mai plati taxa de 
exploatare pentru zacamintele de petrol; 
è aplicarii cotei standard de impozit pe profit si pentru profitul 
obtinut din activitatile de export. 

v contributiile de asigurari sociale  continua sa detina ponderea cea 
mai mare în produsul intern brut, înregistrând  o scadere  usoara (de 
la 10,4 % în anul 2003, la 10,0 % în anul 2004) determinata de  
reducerea cotelor, reducere începuta înca din  anul 2002, 
continuând cu diminuarea acestora cu înca 3 puncte procentuale în 
anul 2004 si cu câte un punct procentual în perioada 2005-2007;  

v impozitul pe venit va avea aceeasi  pondere în produsul intern brut, 
respectiv 3,0 % . 

v scaderea usoara a taxei pe valoarea adaugata cu 0,1 puncte 
procentuale în anul 2004 fata de anul 2003, este determinata de 
reducerea cotei la unele produse si servicii, precum si de 
modificarea contributiei ramurilor economice la formarea valorii 
adaugate brute; 

v majorarea ponderii accizelor în produsul intern brut (de la 3,0 % în 
anul 2003, la 3,2% în anul 2004) este determinata în mare masura 
de angajamentele luate în acest sens, în vederea atingerii graduale a 
standardelor Uniunii Europene; 

v scaderea usoara a taxelor vamale  (de la 0,7% în anul 2003, la 0,6% 
în anul 2004 ) este influentata de cresterea bazei impozabile într-un 
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ritm mai mic decât produsul intern brut ca urmare a previziunilor 
asupra importului si a cursului de schimb. 

 
 

În domeniul administrarii  fiscale directiile de actiune se vor axa 
pe urmatoarele aspecte principale: 
Ø Reforma administratiei fiscale are ca obiective strategice 

urmatoarele: 
v reorganizarea administratiei fiscale sub o coordonare unica, în 

cadrul unui departament, a tuturor structurilor implicate în 
activitatile de administrare fiscala, la nivel central; 

v identificarea functiilor suport necesare pentru functionarea 
eficienta a administratiei fiscale; 

v initierea unui sistem de norme si evaluare a administratiei 
fiscale; 

v trecerea colectarii contributiilor de asigurari sociale la 
administratia fiscala. 

 
Ø Dezvoltarea si organizarea  institutionala are în vedere 

urmatoarele :  
 

? Înfiintarea începând cu anul 2004 a administratiei fiscale unificate, 
va reuni sub o singura entitate organizationala toate functiunile de 
administrare fiscala a contribuabililor ( înregistrare, evidenta nominala pe 
platitor, control fiscal, inclusiv componenta de solutionare a contestatiilor), 
si va conduce la perfectionarea activitatii de administrare a veniturilor 
bugetare. În acest scop, se au în vedere urmatoarele: 

v îmbunatatirea activitatii administratiei fiscale prin apropierea 
acesteia de contribuabilul privit ca partener egal, ceea ce va 
crea premisele pentru cresterea nivelului de conformare 
voluntara la plata din partea contribuabililor; 

v perfectionarea activitatii de control, prin dezvoltarea unor 
actiuni de control si activitati de audit bine focalizate; 

v dezvoltarea metodelor de gestiune si control a administrarii 
veniturilor bugetare pe baza analizei de risc si a unui plan de 
acoperire a riscurilor; 

v furnizarea de servicii moderne de asistenta a contribuabililor, 
bine directionate si care sa prezinte încredere. 
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?  Trecerea, de la data de 1 ianuarie 2004, la administrarea tuturor 
obligatiilor contribuabilului – persoana juridica – la organul fiscal la care 
acesta este luat în evidenta ca platitor de impozite si taxe, va determina: 

v reducerea costurilor de administrare prin scaderea numarului de 
platitori; 

v îmbunatatirea mediului de afaceri, prin reducerea birocratiei, 
respectiv prin reducerea numarului de declaratii si de ordine de 
plata întocmite de contribuabilul – persoana juridica. 

 
Ø Schimbari legislative care au în vedere, în principal,   urmatoarele 

aspecte : 
? Reglementarea periodicitatii depunerii declaratiilor de impozite 

si taxe, în sensul ca marii contribuabili, definiti în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, sa declare si sa plateasca obligatiile lunar, iar 
ceilalti contribuabili trimestrial. 

Astfel, se va realiza în timpul anului fiscal acelasi nivel al 
veniturilor bugetare, dar se vor reduce costurile de administrare având în 
vedere reducerea numarului de operatiuni pentru contribuabilii mici si 
mijlocii si îmbunatatirea mediului de afaceri. 

? Gruparea administrarii tuturor contribuabililor mari într-un 
singur centru de administrare national în municipiul Bucuresti si 
organizarea la nivelul directiilor generale judetene a activitatii de 
administrare a contribuabililor mijlocii. 

?  Perfectionarea cadrului legislativ privind colectarea 
creantelor bugetare va contribui la dezvoltarea capacitatii de colectare a 
veniturilor bugetare, la disciplinarea fiscala a contribuabililor si cresterea 
gradului de conformare voluntara a acestora în achitarea obligatiilor 
bugetare, precum si la diminuarea volumului de arierate bugetare. 

? Cresterea gradului de conformare voluntara prin utilizarea unor 
metode moderne de declarare, plata si evidenta fiscala, cum ar fi 
introducerea teledeclararii si teleplatii: 

v masura va conduce la reducerea timpului de prelucrare a 
declaratiilor si de aducere în circuitul trezoreriei a platilor 
într-un timp foarte scurt; 

v proiectarea sistemului si implementarea procedurilor 
standardizate pentru administrarea veniturilor bugetare. 

? Generalizarea sistemului de notificari privind obligatiile de 
declarare si de plata. 
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3.3. OBIECTIVELE POLITICII BUGETARE SI PRINCIPALELE   
POLITICI SECTORIALE 
 
 Politica bugetara pentru anul 2004 este axata pe adresabilitatea catre 
cheltuielile sociale obligatorii, protejarea cheltuielilor prioritare si pe 
reducerea cheltuielilor neesentiale, ceea ce va permite  îmbunatatirea 
stabilitatii politicii de cheltuieli si, în consecinta, eficienta alocarilor 
bugetare. 
 
 Obiectivele politicii bugetare  vizeaza urmatoarele: 

v mentinerea deficitului bugetar la un nivel redus, finantat în 
conditii neinflationiste, estimat la  3,0% din produsul intern 
brut; 

v îmbunatatirea prioritizarii cheltuielilor publice si o 
reconsiderare a politicii sociale prin asigurarea protectiei sociale 
pe baza unor masuri focalizate la nivelul categoriilor de populatie 
cele mai defavorizate; 

v ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile 
reale de acumulare a veniturilor la buget si obtinerea unei 
stabilitati bugetare; 

v continuarea sistemului de programare bugetara prin 
fundamentarea bugetului si alocarea fondurilor publice pe 
baza de programe; programele vor fi directionate în sectoare 
prioritare ale economiei si vor contine obiective de performanta 
clar definite, cu un cert impact pozitiv asupra cresterii economice 
si a standardelor de viata ale populatiei. 

 
Politica bugetara pentru anul 2004, se va axa, în principal,  pe 

urmatoarele mari obiective : 
 

?  sustinerea stabilizarii macroeconomice care sa se 
concretizeze în contributia cheltuielilor publice la cresterea economica 
durabila si reducerea inflatiei. 

În acest sens, printre prioritatile anului 2004 se pot enumera: 
 
v dezvoltarea infrastructurii si, îndeosebi, a sistemului de 

autostrazi, drumuri nationale si judetene; 
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v îmbunatatirea infrastructurii si dezvoltarii rurale – care 
alaturi de asistenta externa nerambursabila primita de la 
Uniunea Europeana - sa contribuie la reducerea decalajului 
fata de tarile europene; 

v sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii, prin majorarea 
sumelor alocate programelor destinate înfiintarii si 
dezvoltarii acestor întreprinderi si a fondului de garantare, 
precum si prin promovarea exporturilor realizate de acestea 
în conditii de competitivitate. 

 
?  perfectionarea sistemului de protectie sociala prin 

orientarea acesteia spre familiile si grupurile sociale cele mai sarace. 
 

?   îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul 
negocierilor de aderare . 

 

În contextul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, 
România si-a asumat o serie de angajamente privind: 

v transpunerea si punerea în aplicare a acquis-ului comunitar; 

întarirea capacitatii de absorbtie a asistentei de preaderare în 
conditiile cresterii volumului acestei asistente financiare;  

v finalizarea cadrului institutional si procedural în vederea 
gestionarii asistentei financiare comunitare prin instrumentele 
structurale; aceasta asistenta va permite realizarea unor 
proiecte mai importante la nivel sectorial, directionate catre 
urmatoarele domenii prioritare ; 

Ø administratie publica, inclusiv justitie; 

Ø agricultura; 

Ø coeziune economica si sociala; 

Ø mediu si infrastructura. 
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3.3.1. Structura cheltuielilor bugetare 
 

 În conformitate cu obiectivul privind proiectia deficitului bugetar 
la  3,0 % din produsul intern brut, cu coordonatele politicilor sectoriale 
si cu veniturile  posibil de realizat pentru anul 2004, cheltuielile bugetului 
general consolidat au fost proiectate la 708.762,5  miliarde lei (33,1 % din 
produsul intern brut).  

Aderarea la Uniunea Europeana necesita resurse aditionale catre o 
serie de domenii: infrastructura, dezvoltare regionala si coeziune sociala, 
reforma administratiei publice . 

Evolutia si principalele caracteristici structurale ale cheltuielilor 
bugetului general consolidat sunt prezentate în tabelul nr.15 si în plansele 
nr.21, 22 si 23. 
 

Tabelul nr.15    Evolutia si principalele caracteristici structurale ale cheltuielilor         
bugetului general consolidat în perioada 2003-2004 

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

 

Program 
2003 

Propuneri 
2004 

Program 
2003 

Propu-
neri 

2004 

Program 
2003 

Propu-
neri 

2004 
CHELTUIELI –TOTAL 
din care: 

603.645,8 
 

708.762,5 
 

33,1 33,1 100,0 100,0 

Cheltuieli de personal 91.894,0 106.284,9 5,0 5,0 15,2 15,0 
Cheltuieli materiale si 
servicii 129.539,2 140.039,9 7,1 6,5 21,4 19,7 
Dobânzi aferente datoriei 
publice 42.894,6 46.667,9 2,4 2,2 7,1 6,6 
Subventii, prime si 
transferuri 267.833,6 334903,7 14,7 15,6 44,4 47,3 
Rezerve 1.025,4 1573,2 0,1 0,1 0,2 0,2 
Cheltuieli de capital 

68.010,8 77416,4 3,7 3,6 11,3 
 

10,9 
Împrumuturi acordate 2.448,2 1.876,5 0,1 0,1 0,4 0,3 

 

       Cheltuielile de personal au fost proiectate sa detina o pondere 
de 5,0% din produsul intern brut, fiind la acelasi nivel cu cele din anul 
2003. 

      Cheltuielile materiale si servicii sunt în scadere cu 0,6  puncte 
procentuale fata de anul 2003 urmarindu-se o politica de utilizare 
judicioasa a fondurilor publice, conform normativelor aprobate în 
domeniu. 
               Dobânzile aferente datoriei publice detin o pondere de 2,2 % 
din produsul intern brut, în scadere cu 0,2 puncte procentuale fata de  anul 
2003, eliberând astfel resurse pentru celelalte sectoare. Aceasta tendinta 
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permite regasirea limitelor de manevra în cadrul politicii bugetare  pentru 
finalizarea prioritatilor de cheltuieli aferente anului 2004. 
               Tendinta descrescatoare a cheltuielilor cu dobânzile aferente 
datoriei publice va continua pe termen mediu ca urmare a unor factori cu 
influenta favorabila si anume:  

• scaderea dobânzilor pe piata interbancara odata cu consolidarea 
procesului de dezinflatie; 

• utilizarea, începând cu anul 2000 a veniturilor din privatizare si din 
recuperarea activelor bancare neperformante pentru rascumpararea 
titlurilor de stat; 

• extinderea  curbei de maturitate a instrumentelor de finantare si 
refinantare a datoriei guvernamentale interne fapt ce va duce la 
diminuarea volumului lunar de titluri de refinantat. 

 

     Subventiile, primele si transferurile  continua sa detina ponderea 
cea mai mare în produsul intern brut, respectiv de 15,6 % în anul 2004, în 
crestere cu  0,9 puncte procentuale fata de anul 2003, datorita mai ales 
transferurilor sociale care continua sa se regaseasca în centrul politicii 
guvernamentale si în anul 2004. Asa cum rezulta din proiectiile  pe termen 
mediu si lung se mentine în continuare o tendinta descrescatoare a 
cheltuielilor cu subventiile directe de la buget. Cresterea preturilor catre un 
nivel de recuperare a costurilor in sectorul energetic si îmbunatatirea 
încasarii  facturilor vor constitui principalele modalitati prin care va fi  
sustinut   procesul  de reducere a subventiilor. 

 
Plansa nr.21 

5,0
5,0

7,1
6,5

2,4
2,2

14,7 15,6

0,1 0,1

3,7 3,6

0,1 0,1
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Structura  cheltuielilor bugetului general consolidat 
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- procente in produsul intern brut -

2003

2004



82  

Plansa nr.22 
Plansa nr.23 

Structura cheltuielilor bugetului general consolidat
 in anul 2003

- procente in total cheltuieli -

11,27% 0,41% 15,22%

21,46%

7,11%
44,37%

0,17%

Cheltuieli de
personal

Cheltuieli
materiale 

Dobanzi

Subventii,
prime si
transferuri
Rezerve

Cheltuieli de
capital

Imprumuturi
acordate

Structura cheltuielilor bugetului general consolidat in anul 2004
-procente in total cheltuieli -

47,25%

0,22%

10,92% 0,26% 15,00%

19,76%

6,58%

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale 

Dobanzi

Subventii, prime si
transferuri
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Cheltuieli de capital

Imprumuturi acordate
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La fundamentarea acestor propuneri, se va tine seama de armonizarea 
politicii de subventionare cu exigentele si cerintele integrarii în Uniunea 
Europeana, în vederea atingerii parametrilor minimali de performanta din 
aceasta zona. 

    Cheltuielile de capital propuse pentru anul 2004 sunt în suma de 
77416,4 miliarde lei, respectiv 3,6% din produsul intern brut. În conditiile 
în care la finantarea cheltuielilor de capital participa si alte naturi de 
cheltuieli ale bugetului general consolidat (transferuri, împrumuturi, 
venituri proprii, fonduri externe nerambursabile) se estimeaza ca fondurile 
alocate investitiilor sa ajunga la 5,4 % din produsul intern brut.  
     Analizând principala tinta economica propusa pentru perioada 
2004-2007 si anume mentinerea unui ritm sustinut de crestere a produsului  
intern brut care sa depaseasca 5,0 % pe an, a aparut necesitatea 
reevaluarii balantei economisire – investitii, astfel încât economiile de 
fonduri publice sa fie directionate catre sectorul investitiilor cu 
reflectare directa in formarea bruta de capital fix si implicit în cresterea 
produsului intern brut. Proiectele de investitii incluse in proiectul de buget 
pe anul 2004  sunt astfel selectionate si prioritizate  încât sa 
corespunda tintelor urmarite prin strategia de dezvoltare economica a 
tarii,  în perspectiva aderarii la Uniunea Europeana. Astfel,  fondurile vor 
fi alocate catre urmatoarele domenii prioritare :  
Ø transporturi; 
Ø locuinte, servicii si dezvoltare publica; 
Ø sanatate, învatamânt ; 
Ø mediu si ape. 

 
 

Principalele prioritati ale politicilor sectoriale  pe anul 2004 
sunt urmatoarele: 

 
⇒ În domeniul social si în concordanta cu obiectivele 

Programului social al Guvernului, fondurile propuse a fi alocate în anul 
2004 vizeaza, în principal, familiile si grupurile sociale cele mai sarace. În 
acest scop, se au în vedere urmatoarele: 

- majorarea ajutoarelor pentru încalzirea locuintelor folosind 
drept combustibil gazele naturale cu circa 51% si, respectiv, 
introducerea unor noi transe de venituri pentru a putea 
beneficia un numar mai mare de persoane. Aceasta masura 
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presupune alocarea unor sume suplimentare de circa 800 
miliarde lei. 

- finalizarea procesului de recorelare a pensiilor început în 
anul 2002, care are ca obiectiv eliminarea inechitatilor între 
generatii diferite de pensionari în ceea ce priveste cuantumul 
pensiilor si stabilirea proportiilor firesti între diferitele 
categorii de pensionari. Aceasta presupune cheltuieli 
bugetare suplimentare de 5.167 miliarde lei; 

- continuarea procesului de indexare trimestriala a pensiilor 
în vederea protejarii puterii de cumparare a pensionarilor 
(inclusiv a pensiilor I.O.V.R., a indemnizatiilor acordate 
veteranilor si vaduvelor de razboi si persoanelor persecutate 
din motive politice si etnice); de asemenea se indexeaza 
anual drepturile de care beneficiaza persoanele care au 
efectuat stagiul militar în cadrul Directiei generale a 
serviciului muncii în perioada 1950-1961 si alocatiile 
sociale acordate persoanelor cu handicap; 

- dublarea pensiilor pentru agricultori, ceea ce presupune 
alocarea unor fonduri suplimentare  de cca. 7000 miliarde 
lei; 

- introducerea unei alocatii complementare pentru 
familiile cu mai multi copii si cu un venit mediu net pe 
membru de familie de pâna la 1,5 milioane lei lunar, 
eliminându-se alocatia suplimentara pentru familiile cu mai 
multi copii care se acorda fara testarea veniturilor. Pentru 
familiile monoparentale si cele beneficiare de venit minim 
garantat se are în vedere acordarea unei alocatii 
complementare majorate. Aceasta masura presupune fonduri 
bugetare suplimentare de circa 5.000 miliarde lei; 

- finantarea programelor de protectie socio-profesionala a 
persoanelor cu handicap care au în vedere prevenirea 
institutionalizarii, orientarea, formarea profesionala si 
angajarea în munca a persoanelor cu handicap; 

- finantarea programelor pentru sustinerea sistemului de 
protectie a copilului, care vizeaza, în principal, integrarea 
sociala a copiilor strazii, închiderea institutiilor de tip vechi 
destinate copiilor cu handicap/nevoi speciale care nu pot fi 
restructurate/reabilitate si integrarea socio-profesionala a 
copiilor si tinerilor din institutii de ocrotire, ajunsi la vârsta 
de 18 ani; 
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- cresterea gradului de ocupare a populatiei active si 
reducerea somajului, prin aplicarea unor masuri 
economice de stimulare a crearii de noi locuri de munca în 
conditiile continuarii, în ritm accelerat, a proceselor de 
privatizare si restructurare, astfel încât în anul 2004 somajul 
sa scada sub 8 %; 

- directionarea fondurilor bugetare cu prioritate pentru 
realizarea masurilor active, îndeosebi pentru încadrarea în 
munca a tinerilor si somerilor si simplificarea accesului 
întreprinzatorilor la fondurile cu aceasta destinatie; 

- cresterea rolului actiunilor de calificare, recalificare si 
reorientare a fortei de munca în functie de cererea 
existenta pe piata muncii, în cadrul masurilor active. 
Guvernul va încuraja agentii privati în domeniul recalificarii 
fortei de munca si finantarii cursurilor sau a programelor pe 
baza garantiilor suplimentare acordate pentru încadrarea 
ulterioara a cursantilor; 

 

Cheltuielile pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si 
indemnizatii cuprinse în bugetul general consolidat continua sa detina 
ponderea cea mai mare în produsul intern brut si în anul 2004, respectiv 
10,8%. 

 
⇒ Politica sectoriala în domeniul învatamântului vizeaza, în 

principal: 
- continuarea masurilor de prevenire a abandonului scolar si 

realizarea egalitatii sanselor pentru accesul la educatie prin 
finantarea programelor privind acordarea de rechizite si 
manuale scolare; 

- functionarea învatamântului universitar si postuniversitar la 
standarde de calitate, crearea unui sistem de învatamânt 
capabil sa sustina dezvoltarea societatii românesti si sa 
asigure absolventi bine pregatiti, care sa corespunda 
cerintelor de pe piata fortei de munca;  

- asigurarea logisticii prin dotarea scolilor cu 
calculatoare/sisteme educationale de calcul; 

- cresterea performantei scolare prin stimularea si motivarea 
elevilor si cadrelor didactice, asigurarea evaluarii nivelului 
de cunostinte prin organizarea de concursuri scolare si 
examene de bacalaureat si capacitate; în aceasta directie este 
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prevazut a se finanta din bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului programul „Calitatea si evaluarea 
calitatii în educatie, facilitarea accesului la educatie si 
activitati extrascolare”; 

- aplicarea Programului de alimentatie pentru copiii din 
gradinitele cu program normal de patru ore si pentru 
elevii din învatamântul primar, pentru care se propune 
alocarea prin bugetele locale a sumei de 2.025,3 miliarde 
lei; 

Fondurile publice pentru învatamânt sunt estimate la 4,1% din 
produsul intern brut în anul 2004. 

 
⇒ În domeniul sanatatii se urmareste aplicarea strategiei si 

politicii Guvernului si realizarea reformei în acest sector prin: organizarea, 
coordonarea si îndrumarea activitatilor pentru asigurarea sanatatii 
populatiei, prevenirea si combaterea practicilor daunatoare sanatatii. 
 În acest scop, vor fi derulate urmatoarele programe: 
 

• Programul de sanatate a copilului si familiei (776,5 miliarde lei) 
ale carui obiective sunt: 
- reducerea morbiditatii si mortalitatii materne si infantile prin 
abordarea principalelor probleme de sanatate ale femeii, mamei si 
copilului; 
- ajutorarea persoanelor foarte sarace, neinstitutionalizate, care nu 
beneficiaza de asistenta; 

• Programul de prevenire si control al bolilor netransmisibile  
(293,0 miliarde lei) al carui obiectiv este reducerea mortalitatii si 
morbiditatii prin monitorizarea si controlul bolilor netransmisibile; 

• Programul de administratie sanitara si politici de sanatate 
(7.780,3 miliarde lei), care  are ca obiective: 
- elaborarea de politici si strategii de implementare a reformei în 
domeniul serviciilor de sanatate, al resurselor umane, planificarea 
serviciilor de sanatate si managementul programelor de sanatate ; 
- prevenirea institutionalizarii, orientarea, formarea profesionala si 
angajarea în munca a persoanelor cu handicap; 
- prevenirea si monitorizarea factorilor de risc pentru sanatatea 
populatiei, supravegherea si controlul epidemiologic al bolilor 
transmisibile cu impact major asupra starii de sanatate; 
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- consolidarea bazei materiale si dezvoltarea capacitatii 
operationale; 
- educatie pentru sanatate prin actiuni de informare si distribuire de 
materiale de informare; 
- instruirea elevilor din gimnaziu si licee pentru acordarea primului 
ajutor; 

• Programul comunitar de sanatate publica (1.433,8 miliarde lei). 
 

Pentru actiunea de sanatate se propun fonduri publice estimate la  
3,8% din produsul intern brut în anul 2004. 
 
 

⇒ În domeniul apararii nationale , principalele obiective care 
vizeaza orientarea catre o armata profesionista, se refera la: 

- continuarea restructurarii organismului militar; 
- continuarea procesului de modernizare a tehnicii militare si 

echipamentelor; 
- îndeplinirea obligatiilor asumate de România în calitate de 

membra NATO si în procesul de integrare în Uniunea 
Europeana; 

- consolidarea sistemului de planificare multianuala a 
resurselor; 

- perfectionarea managementului resurselor umane. 
Pentru aparare nationala sunt propuse fonduri publice estimate la 

1,9% din produsul intern brut în anul 2004. 
 
 

⇒ Politica în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale  
se va axa, în principal, pe constituirea unui parteneriat cu comunitatea, 
eficientizarea activitatii, precum si modernizarea si compatibilizarea 
activitatii cu structurile corespondente din tarile membre ale Uniunii 
Europene. 

Printre prioritatile acestui sector pot fi enumerate: 
- continuarea restructurarii Politiei Române prin 

transformarea acesteia într-o structura flexibila, cu un înalt 
grad de competenta si pusa în slujba cetatenilor; 

- prevenirea si combaterea infractionalitatii 
transfrontaliere; 
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- continuarea actiunii de profesionalizare a Jandarmeriei 
Române si întrebuintarea acesteia într-o mai mare masura 
pentru îndeplinirea în conditii de eficienta a atributiilor; 

- apararea secretului de stat, prevenirea scurgerii de date si 
informatii care potrivit legii nu pot fi divulgate si executarea 
de activitati informative si tehnice de prevenire si 
combatere a terorismului;  

- prevenirea, identificarea, evaluarea, monitorizarea si 
contracararea vulnerabilitatilor, riscurilor si 
amenintarilor la adresa sigurantei nationale; 

- combaterea infractionalitatii financiar-bancare , spalarea 
de bani inclusiv prevenirea si combaterea utilizarii 
sistemului financiar-bancar în scopul finantarii actelor de 
terorism; 

- eliminarea amenintarilor externe la adresa statului român, 
sprijinirea promovarii intereselor României în strainatate. 

Pentru ordine publica si siguranta nationala se estimeaza alocarea 
de fonduri publice reprezentând 2,1% din produsul intern brut în anul 
2004. 

 
⇒ În domeniul agriculturii si silviculturii, care constituie una 

dintre ramurile de interes strategic national chemata sa asigure securitatea 
hranei pentru populatie si sa produca pentru export, sustinerea se va realiza 
prin: 

- sprijinirea producatorilor agricoli prin acordarea unei 
sume de 2 milioane lei /ha pentru suprafete arabile de 5ha 
inclusiv; 

- sustinerea primelor de asigurare a culturilor agricole; 
- sprijinul direct al statului acordat producatorilor agricoli 

pentru construirea de adaposturi de vaci de lapte, precum 
si pentru achizitionarea de juninci si instalatii zootehnice; 

- sprijinirea producatorilor agricoli si asociatiilor utilizatorilor 
de apa pentru irigatii pentru achizitionarea de instalatii de 
irigat noi, din productia interna; 

- sustinerea finantarii activitatii curente de productie în 
domeniul agricol din credite bancare, prin acordarea de 
alocatii bugetare de pâna la 30 % din volumul creditului 
pentru beneficiarii care ramburseaza creditele si platesc 
dobânzile la termenele scadente potrivit contractelor de 
împrumut; 
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- acordarea de ajutor financiar pentru productie de 
seminte, certificata oficial ca samânta de prebaza, baza sau 
certificata, destinata pentru calamitati; 

- acordarea de despagubiri pentru calamitati. 
 

Dezvoltarea rurala este considerata de Guvernul României ca 
fiind al doilea pilon al dezvoltarii sustenabile din sectorul agricol. Planul 
National pentru Dezvoltare Agricola si Rurala, adoptat la sfârsitul anului 
2000, a fost agreat de Uniunea Europeana si are ca obiectiv crearea unui 
sector agricol capabil sa faca fata presiunilor concurentiale de pe piata 
interna. 
 

Majoritatea obiectivelor din agricultura vor beneficia si de 
finantare internationala prin programele „SAPARD” cu Uniunea 
Europeana; „Dezvoltare rurala în Muntii Apuseni” finantat de Fondul 
International pentru Dezvoltarea Agriculturii; „Afirmarea economica a 
femeilor din spatiul rural” finantat de PNUD; „Strategia pentru agricultura 
si dezvoltare rurala” finantat de OAA. 
 

Agriculturii si silviculturii îi sunt propuse în anul 2004 fonduri 
publice, incluzând si cofinantarea Programului SAPARD, estimate la 2,1% 
din produsul intern brut fata de 1,1 % în anul 2003. 

 
⇒ Prioritatile în domeniul industrial au în vedere un pachet de 

masuri si actiuni care sa asigure conditiile necesare dezvoltarii activitatilor 
economico-productive pe baza unei competitii libere si loiale pe piata. 
Aceste masuri vizeaza, în principal: 

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

adoptarea acquis-ului comunitar, în domeniul 
produselor industriale, în principal vizând libera 
circulatie a marfurilor; 

• eliminarea barierelor la iesirea de pe piata prin 
îmbunatatirea procedurilor de faliment; 

• îmbunatatirea sistemului contabil si de audit; 
  

- accelerarea si adâncirea ajustarii structurale  prin: 
• modernizarea si dezvoltarea agentilor economici cu 

potential de competitivitate; 
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• atragerea investitiilor straine în industrie prin politici 
stimulative si prin prezentarea prioritatilor privind 
dezvoltarea cooperarii sub diferite forme cu firme de 
prestigiu în domeniu. 

  -   în sectorul energetic  – îndeplinirea exigentelor solicitate de 
acquis-ul comunitar prin monitorizarea stocurilor de siguranta la 
nivelul standardelor europene, identificarea resurselor necesare si 
schimbarea structurii productiei de energie electrica si termica, 
reducerea dependentei fata de importul de energie electrica, masuri 
ce se vor realiza în cadrul urmatoarelor programe: 

Ø „Programul nuclear” 
Ø „Dezvoltarea sistemului energetic al surselor conventionale” 
Ø „Asigurarea combustibilului solid pentru termocentrale” 
Ø „Cresterea productiei de energie electrica si termica în 

conditii de eficienta” 
-  în sectorul minier – continuarea actiunilor de ajustare 

structurala prin reorientarea, redimensionarea sau închiderea si 
ecologizarea minelor, concomitent cu revitalizarea economiei din 
zonele miniere afectate si diminuarea problemelor sociale, masuri ce 
se vor realiza în cadrul urmatoarelor programe: 

Ø „Proiectul de închidere a minelor si atenuarea impactului 
social” 
Ø „Sustinerea de la bugetul de stat a resurselor minerale 

altele decât combustibilii solizi” 
 

Fondurile propuse a se aloca în domeniul industrial, pentru anul 
2004, reprezinta 0,9% din produsul intern brut. 
 

⇒ Optiunile strategice în domeniul transporturilor au în vedere 
reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea unei infrastructuri de transport  
eficiente, compatibile cu reteaua europeana de transport, care sa asigure 
îmbunatatirea confortului calatorilor, cresterea sigurantei acestora si 
maximizarea efectelor pozitive asupra mediului înconjurator. 

 
Masurile avute în vedere în cadrul acestor actiuni sunt: 

- modernizarea activitatilor de transport feroviar public de 
calatori, care se concretizeaza în dotari cu vagoane de 
dormit, vagoane pentru traficul international, modernizare 
locomotive; 
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- realizarea programului de reparatii capitale a elementelor de 
infrastructura a caii ferate prin electrificare si consolidari 
linii ferate, modernizari de instalatii electrodinamice în 
statiile de cale ferata în scopul cresterii sigurantei circulatiei, 
înlaturarea si prevenirea restrictiilor de circulatie si aducerea 
la standarde europene a cailor ferate române; 

- realizarea reparatiilor si întretinerea materialului rulant, cale 
de rulare, constructii speciale si instalatii tehnologice în 
cadrul transportului cu metroul, în scopul aplicarii unor 
grafice de circulatie optime pentru satisfacerea solicitarilor 
calatorilor, înlaturarea sau prevenirea aparitiei restrictiilor 
de circulatie si eliminarea blocajelor si aglomerarilor; 

- stoparea degradarii infrastructurii si mentinerea în 
exploatare a sistemului de transport; 

- aducerea în parametrii de functionare si valorificarea 
capacitatii existente a infrastructurii; 

- cresterea capacitatii pe anumite sectiuni ale coridoarelor 
paneuropene de transport; 

- continuarea lucrarilor privind asigurarea interconectarii si 
interoperabilitatii între infrastructurile apartinând diferitelor 
moduri de transport; 

- promovarea tehnologiilor de transport ecologice; 
 

În domeniul comunicatiilor obiectivul principal pentru anul 
2004 si perioada 2005-2007 este dezvoltarea Societatii informationale si, 
prin intermediul acesteia, crearea premiselor pentru îmbunatatirea calitatii 
vietii cetatenilor, pentru sporirea eficientei administratiei centrale si 
locale si pentru asigurarea de sprijin pentru dezvoltarea industriei si a 
mediului de afaceri. 

Activitatii de transport si comunicatii îi sunt propuse în anul 2004 
fonduri publice, incluzând si cofinantarea Programului ISPA - transporturi, 
estimate la 3,3% din produsul intern brut. 

 
 
⇒ Prioritatile în domeniul protectiei mediului si gospodaririi 

apelor se vor axa pe urmatoarele directii de actiune: 
- definitivarea si întarirea capacitatii institutionale necesara 

implementarii legislatiei armonizate si a politicii de mediu, 
atât la nivel central, cât si local; 
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- continuarea elaborarii si aplicarii planurilor de investitii 
detaliate pe directive ale acquis-ului comunitar de mediu; 

- continuarea dotarii cu echipament performant pentru 
monitorizarea calitatii mediului si acreditarea laboratoarelor 
în domeniul calitatii aerului si gospodaririi apelor si 
impunerea obligativitatii dotarii agentilor economici cu 
echipament necesar pentru asigurarea monitorizarii 
activitatii proprii; 

- modernizarea sistemului informational pentru asigurarea 
unui schimb eficient de informatii de mediu; 

- investitii în infrastructura de mediu; 
- desfasurarea unei actiuni permanente de constientizare si 

participare a publicului si a reprezentantilor societatii civile 
în domeniul protectiei mediului. 

- gospodarirea durabila si dezvoltarea resurselor de apa; 
- protectia si conservarea naturii, a diversitatii biologice si 

utilizarea durabila a componentelor; 
- îmbunatatirea activitatii de reglementare si control a 

activitatilor nucleare. 
Pentru  protectia mediului si gospodarirea apelor se propun, în 

anul 2004, fonduri publice incluzând si cofinantarea Programului ISPA - 
mediu, estimate la 0,2% din produsul intern brut. 

 
⇒ Obiectivele urmarite în domeniul altor actiuni economice se 

vor axa, în principal, pe: 
- cresterea competitivitatii sectorului întreprinderilor mici si 

mijlocii si îmbunatatirea accesului la finantare a acestora; 
- stimularea si promovarea exportului; 
- sustinerea programelor de dezvoltare regionala cu impact 

major în viata colectivitatilor locale; 
- intensificarea participarii în cadrul unor programe cu 

finantare externa nerambursabila ce vizeaza coeziunea 
economica si sociala si cooperarea transfrontaliera. 

 
Astfel, pentru anul 2004 se propun sume pentru: 

- majorarea fondului national de garantare a creditelor 
pentru întreprinderi mici si mijlocii cu 229.6 miliarde lei; 

- stimularea si promovarea exportului, asigurându-se o 
crestere substantiala a fondurilor alocate de la bugetul de 
stat; 
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- sustinerea programelor de dezvoltare regionala, coeziune 
economica si sociala estimate la 8.010,7 miliarde lei, 
inclusiv fondurile alocate prin programul PHARE. 

 
⇒ Îmbunatatirea serviciilor publice, dezvoltarii publice, 

ameliorarea conditiilor de locuit, vizeaza:  
- reabilitarea si extinderea alimentarilor cu apa, statiilor de 

epurare pentru ape uzate; 
- întretinerea si modernizarea strazilor, canalizare; 
- construirea de locuinte individuale în proprietate prin 

Agentia Nationala pentru Locuinte, prin credit ipotecar, în 
vederea asigurarii unor conditii decente de locuire, utilizarea 
rationala a teritoriului, limitarea riscului seismic al 
cladirilor; 

- finalizarea apartamentelor din blocurile neterminate, 
începute înainte de anul 1990, în temeiul prevederilor 
Ordonantei Guvernului nr.19/1994, cu finantare din surse 
bugetare si acordarea de facilitati pentru tineri, ceea ce va 
determina reabilitarea fondului de constructii existent si 
satisfacerea cererii de locuinte; 

- reabilitarea termica a cladirilor de locuit multietajate 
(Ordonanta de urgenta a Guvernului 174/2002); 

- continuarea programului de construire de sali de sport. 
Sumele alocate acestui domeniu sunt estimate la 2,2% din 

produsul intern brut. 
 
⇒ Politicile în domeniul cercetarii stiintifice si dezvoltarii 

tehnologice vor urmari gasirea unor solutii si rezolvarea problemelor 
specifice domeniului, în vederea atingerii obiectivelor propuse prin 
Programul de guvernare. 

Dezvoltarea capacitatii de generare de cunostinte stiintifice si 
tehnologice se va realiza prin: 

- sprijinirea formarii si dezvoltarii nucleelor, centrelor si 
retelelor de excelenta, în domenii considerate prioritare; 

- dezvoltarea resurselor umane din activitatea de cercetare-
dezvoltare; 

- integrarea unitatilor de cercetare-dezvoltare românesti în 
retele si programe internationale; 
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- cresterea eficientei unitatilor de cercetare-dezvoltare prin 
procurarea de echipamente, aparatura si software de ultima 
generatie; 

- dezvoltarea capacitatii de difuzare si utilizare a cunostintelor 
stiintifice si tehnologice. 

 
 

⇒ În domeniul bugetelor locale ale autoritatilor 
administratiei publice locale s-a avut în vedere asigurarea conditiilor 
corespunzatoare functionarii administratiei publice locale  pentru 
exercitarea corespunzatoare a atributiilor cu care sunt investite aceste 
autoritati în procesul general de reforma economico-sociala care sa 
raspunda la cerintele etapei actuale. 

Amplul proces de descentralizare a serviciilor publice si de 
consolidare a autonomiei locale, de restructurare a mecanismelor de 
protectie sociala a segmentelor defavorizate ale populatiei si al armonizarii 
politicilor guvernamentale si sectoriale cu cele locale a determinat 
îmbunatatirea sistemului de asigurare a surselor de finantare ale 
administratiei publice locale în corelatie cu responsabilitatile 
transferate. 

Veniturile proprii ale bugetelor locale, (formate din impozite, 
taxe, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit) estimate la 
67.822,3 miliarde lei, reprezinta 46,1% din totalul veniturilor acestor 
bugete, în crestere cu circa 17% fata de cele preliminate pe anul 2003. 

Cotele defalcate în proportie de 63% din impozitul pe venit sunt 
estimate la 40.774,0 miliarde lei. 

Pentru judete, cota se repartizeaza astfel: 
- 36% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si 

municipiilor; 
- 10% la bugetul propriu al judetului; 
- 17% la dispozitia consiliului judetean pentru echilibrarea 

bugetelor comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor; 
Pentru municipiul Bucuresti cota de 63% se repartizeaza astfel: 
- 36,5% la bugetul propriu al municipiului Bucuresti; 
- 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului 

Bucuresti; 
- 8,5% la dispozitia Consiliului General al Municipiului 

Bucuresti pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor 
si municipiului Bucuresti; 
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În completarea veniturilor proprii ale bugetelor locale, prin proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 2004 se propune alocarea de la bugetul de 
stat si bugetul asigurarilor pentru somaj a sumei de 79.428,0 miliarde lei, 
din care: 

 
• 21.635,6 miliarde lei sume defalcate din impozitul pe venit 

pentru: 
- echilibrarea bugetelor locale ;  
- protectie sociala, privind asigurarea ajutorului social, potrivit 
prevederilor Legii privind venitul minim garantat, nr.416/2001, 
inclusiv pentru ajutoare pentru încalzirea cu lemne si alti 
combustibili petrolieri, precum si a restantelor din anii 
precedenti; 
- sustinerea sistemului de protectie a copilului si a 
persoanelor cu handicap, precum si a finantarii institutiilor 
de cultura si cult care au trecut în finantarea autoritatilor 
administratiei publice locale începând cu anul 2002; 

 

 
 

 
- finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 

(5.778,1 miliarde lei); 
- investitii finantate partial din împrumuturi externe (1.800,0 

miliarde lei); 
 
 

• 38.376,6 miliarde lei sume defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de 
învatamânt preuniversitar de stat, inclusiv pentru drepturile 
privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru 
elevii din clasele I-IV din învatamântul de stat, precum si 
pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program de 4 
ore, creselor si centrelor judetene si locale de consultanta 
agricola, descentralizate începând cu anul 2001; 

• 7.647,1 miliarde lei sume defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate 
populatiei; 

• 10.966,0 miliarde lei transferuri de la bugetul de stat catre 
bugetele locale , din care pentru: 
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Repartizarea impozitului pe venit - total pe anii 2003 si 2004 este 
redata în plansele nr.24 si 25. 

Plansa nr.24 

 Plansa nr.25 
 

Repartizarea impozitului pe venit  în anul 2004

Impozit pe venit la 
bugetul de stat

3,6%

Sume defalcate din 
impozitul pe venit 

pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

33,4%

Cote defalcate din 
impozitul pe venit 
pentru bugetele 

locale
63,0%

Repartizarea impozitului pe venit  în anul 2003

Impozit pe venit la 
bugetul de stat

2,8%

Sume defalcate din 
impozitul pe venit 

pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

34,2%

Cote defalcate din 
impozitul pe venit 

pentru bugetele locale
63,0%
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- drumurile judetene, comunale si strazile care se vor amenaja 

în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte 
noi din localitatile rurale si urbane (2495,0 miliarde lei); 

- sustinerea proiectelor în sistemul energetic si 
retehnologizarea centralelor termice si electrice de 
termoficare transferate autoritatilor administratiei publice 
locale (295,5 miliarde lei); 

• 802,7 miliarde lei transferuri de la bugetul asigurarilor de 
somaj catre bugetele locale pentru finantarea programelor 
pentru ocuparea temporara a fortei de munca. 

Pentru anul 2004 criteriile utilizate pentru repartizarea pe judete a 
sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale, sunt capacitatea financiara calculata în functie de impozitul pe 
venit încasat pe locuitor, în proportie de 70% din sumele defalcate si 
suprafata judetului în proportie de 30% din sumele defalcate, criterii 
care sunt aprobate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului privind 
finantele publice locale, nr.45/2003. 

Veniturile totale ale bugetele locale pe anul 2004 se estimeaza la 
circa 147.250,3 miliarde lei, respectiv 6,9% din produsul intern brut, în 
crestere cu circa 18,7% fata de anul 2003. 
       Evolutia veniturilor bugetelor locale pe anii 2002 – 2004 este prezentata în 
plansa nr.26. 

Plansa nr.26 
 

Evolutia veniturilor bugetelor locale pe anii 2002-2004
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3.4. Deficitul bugetar 
 

    Deficitul bugetar proiectat pentru anul 2004   a fost stabilit  la un 
nivel corelat cu obiectivele majore de politica economica prezentate 
pentru urmatoarea perioada, cu scopul :  

v accelerarii procesului de convergenta reala; 

v sustinerii tendintei de scadere  a ratei inflatiei; 

v mentinerii deficitului de cont curent în limite sustenabile, 

contribuind în continuare la consolidarea finantelor publice. 

       Proiectia deficitului bugetar  la 3,0% din produsul intern 
brut pentru anul 2004 are în vedere accelerarea reformelor structurale, 
cresterea investitiilor, realocarea fortei de munca in sectorul privat. 

              Estimarea deficitului bugetar  porneste de la  faptul ca efortul 
de ajustare fiscala trebuie îndreptat spre deficitul quasi-fiscal, si nu va 
afecta realizarea tintelor  fiscale agregate, precum si obiectivul pe termen 
mediu de crestere a rolului stabilizator al finantelor publice. 

       Caracterul solid al constructiei bugetare este demonstrat de faptul 
ca tinta de deficit bugetar de 3,0% este inferioara cu 2,4% puncte 
procentuale ponderii fondurilor publice alocate investitiilor care 
reprezinta 5,4% din produsul intern brut. Prin aceasta se respecta 
principiul potrivit caruia împrumuturile de stat pentru finantarea 
deficitului bugetar trebuie sa se regaseasca în lucrari de investitii si nu 
în consum. 

      Deficitul bugetar va fi finantat într-o masura echilibrata, atât 
de pe piata externa, cât si în completare din surse interne, scopul 
principal fiind cel al mentinerii unui nivel sustenabil al datoriei externe 
contractate direct sau garantate de stat. 
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3.5. DATORIA PUBLICA 
 

3.5.1. Datoria publica interna 
 

Reducerea inflatiei la circa 9% în anul 2004 înseamna ca practic 
s-a intrat în faza evolutiei descrescatoare si predictibile a inflatiei si, în 
consecinta, a ratelor dobânzii, ceea ce permite reducerea costului datoriei 
publice interne. 

Pentru anul 2004 se estimeaza ca cheltuielile cu dobânzile 
aferente datoriei publice interne se vor ridica la 14.854,0 miliarde lei 
(0,7% din produsul intern brut) (tabelul nr.16). 
 
Tabelul nr.16  Dobânzile aferente datoriei publice interne 
                                   în perioada 2003-2004 

- miliarde lei - 
 2003 2004 

Stoc datorie publica interna  101.994,7 146.614,0 
Dobânzi aferente datoriei publice interne 17.460,0 14.854,0 
% din produsul intern brut  1,0 0,7 

 

Se observa, în concluzie, o reducere continua a presiunii dobânzilor 
la datoria publica interna asupra cheltuielilor bugetare, pe fondul 
diminuarii ratelor reale de dobânda, atât pe piata interbancara, la 
împrumuturile directe de la populatie, cât si a cresterii volumului titlurilor 
de stat emise cu scadente la 1, 2 si 3 ani. 

Prognoza cheltuielilor pe care stocul datoriei publice interne le va 
genera în anul 2004 se va baza si pe faptul ca în acest an s-a presupus ca 
sursele de rascumparare ale datoriei guvernamentale constituite din 
veniturile din privatizare si recuperarea activelor bancare neperformante 
vor fi de circa 6.400 miliarde lei. 
 

3.5.2. Datoria publica externa 
 

În anul 2004, serviciul datoriei publice externe se prognozeaza a 
fi de 2.129,3 milioane dolari S.U.A., în crestere fata de anul anterior cu 
62,5 milioane dolari S.U.A. (tabelul nr.17 si plansa nr.27). În luna 
octombrie se va înregistra vârful serviciului pentru anul 2003 în valoare de 
313,8 milioane dolari S.U.A. ca urmare a rascumpararii emisiunii de 150 
milioane EURO lansata de Ministerul Finantelor Publice în luna octombrie 
2000. 
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Tabelul nr.17  Serviciul datoriei publice externe 
                              în perioada 2003-2004 

- milioane dolari - 
 2003 2004 
 Serviciul datoriei publice externe 2.066,8 2.129,3 
 - directe 962,9 925,6 
 - garantate 1.103,9 1.203,7 

 

Luând în consideratie intrarile nete de credite externe, datoria 
publica externa prognozata pentru sfârsitul anului 2004 va fi de circa 21% 
din produsul intern brut, din care datoria externa guvernamentala de 
15,9%. 

O atentie deosebita va fi acordata mentinerii unei proportii 
echilibrate între datoria contractata cu rata fixa de dobânda si cu dobânda 
variabila, precum si evitarii acumularii scadentelor, în vederea crearii 
premiselor ca România sa faca fata serviciului datoriei publice externe. 

Si în anul 2004, pentru finantarea deficitului bugetului general 
consolidat Guvernul intentioneaza sa lanseze noi emisiuni de obligatiuni. 
Optiunea de emitere de obligatiuni pe pietele externe de capital are în 
vedere: 

v nevoia de acoperire neinflationista a deficitului bugetar; 
v evitarea evictionarii investitiei private. 

 

Obiectivul principal al gestiunii datoriei publice externe îl 
reprezinta asigurarea surselor necesare finantarii deficitului bugetar, 
proiectelor de investitii pentru dezvoltarea sectoarelor prioritare ale 
economiei, precum si a resurselor de plata a serviciului datoriei la un cost 
cât mai redus si un nivel al riscului acceptabil pe termen mediu si lung. 
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REZUMATUL CAPITOLULUI  4 

 
è Economia reala va înregistra o evolutie favorabila, principalele 

variabile având în continuare un trend pozitiv: 
v ritmul produsului intern brut  va fi peste 5% ca medie anuala a 

perioadei, factorul principal generator de crestere economica fiind 
cererea interna (în special formarea bruta de capital fix); 

v exportul net îsi va îmbunatati contributia la cresterea economica 
reala; 

v resursele umane - majorarea populatiei ocupate si, în consecinta, 
reducerea ratei somajului. 

è Politica monetar-valutara: 
v Obiectivul fundamental al politicii monetare  ramâne asigurarea 

stabilitatii preturilor, rata inflatiei continuându-si trendul 
descendent, de la 7% în anul 2005, la 3% în anul 2007.  

v Politica cursului de schimb va mentine ca obiectiv aprecierea 
graduala, în termeni reali, a leului fata de moneda europeana, 
aceasta ajustare urmând sa sprijine convergenta nominala si cea 
reala a economiei românesti.   

è Politica finantelor publice: 
v politica fiscala expansionista, prin continuarea reducerii 

fiscalitatii; 
v politica cheltuielilor, mai flexibila,  va urmari o mai buna 

structura a acestora si îmbunatatirea stabilirii prioritatilor; 
v orientarea bugetului spre formularea unor politici sectoriale  

bazate pe obiective, performanta, rezultate; 
v mentinerea sub control a deficitului bugetar, la un nivel de 3%. 
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CAPITOLUL  4 

 

PERSPECTIVE MACROECONOMICE, MONETARE,  
FISCALE SI BUGETARE ÎN PERIOADA 2005-2007 

 
 
 

4.1. PERSPECTIVELE MACROECONOMICE  
       ÎN PERIOADA 2005-2007 

 

Obiectivele fundamentale ale politicii Guvernului sunt: 
v cresterea reala si durabila a produsului intern brut; 
v accelerarea reformei structurale a economiei; 
v consolidarea economiei de piata functionale, compatibile cu 

principiile, normele, mecanismele, institutiile si politicile 
Uniunii Europene, care sa asigure conditiile pentru aderarea 
României; 

v îmbunatatirea semnificativa si generalizata a standardului de 
viata a cetatenilor României. 

Optiunile strategice în vederea realizarii acestor obiective urmaresc: 
v asigurarea continuitatii si sustenabilitatii procesului de crestere 

economica; 
v finalizarea procesului de privatizare si restructurare a 

societatilor comerciale; 
v atragerea unui volum sporit de investitii straine directe; 
v modernizarea structurala a economiei prin dezvoltarea 

ramurilor si subramurilor industriale competitive si purtatoare 
de progres tehnic; restructurarea si modernizarea sectorului 
energetic; reconfigurarea structurilor de productie agricola; 
dezvoltarea rurala; dezvoltarea serviciilor cu potential intern, 
respectiv a serviciilor de comunicatie, a celor informatice, a 
turismului, dar si a serviciilor sociale vitale dezvoltarii 
potentialului uman; modernizarea si dezvoltarea 
infrastructurilor; dezvoltarea regionala; atenuarea diferentelor 
între nivelurile de dezvoltare inter si intraregionale; 

v îmbunatatirea competitivitatii si a flexibilitatii economiei în 
raport cu cererea interna si externa, prin dezvoltarea sectorului 
întreprinderilor mici si mijlocii, astfel încât acesta sa aiba rol 
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decisiv în configuratia structurii de proprietate a economiei 
nationale; îmbunatatirea mediului concurential si a climatului 
de afaceri; intensificarea procesului investitional; promovarea 
investitiilor straine directe si de portofoliu; 

v promovarea mobilitatii fortei de munca; 
v stimularea exporturilor si realizarea importurilor la niveluri 

care sa asigure o contributie pozitiva a sectorului extern la 
cresterea economica; îmbunatatirea structurii si diversificarea 
regionala a exporturilor; 

v îmbunatatirea performantelor macroeconomice si a eficientei: 
reducerea consumurilor specifice de energie, materii prime si 
materiale; cresterea gradului de profitabilitate; diminuarea 
substantiala a arieratelor; cresterea productivitatii muncii; 
reducerea stocurilor; 

v accelerarea si aprofundarea în mod coerent a reformei fiscale, 
care se va concretiza în reducerea gradului de fiscalitate, 
îmbunatatirea controlului cheltuielilor bugetare si sporirea 
eficientei colectarii impozitelor si taxelor; 

v promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele 
Uniunii Europene, vizând restructurarea selectiva a economiei, 
dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice, stiintifice si 
sociale, revitalizarea si retehnologizarea industriilor cu 
potential competitiv, construirea unei agriculturi întemeiate pe 
exploatatii de dimensiuni optime, sprijinirea activitatilor bazate 
pe tehnologia informatiei si crearea unui mediu prielnic pentru 
extinderea si dezvoltarea turismului, diversificarea serviciilor 
financiare, a sectorului tertiar, în general; se vor crea astfel 
conditiile ca, la momentul aderarii, România sa fie capabila sa 
faca fata presiunilor concurentiale din cadrul Uniunii Europene. 

 

Decurgând din obiectivele strategice, precum si din angajamentele 
rezultate din negocierea capitolelor de aderare, principalele ipoteze ale 
estimarilor privind evolutia viitoare a economiei românesti sunt 
urmatoarele: 

v relansarea cererii interne fara a se neglija rolul cererii externe;  
v îmbunatatirea sensibila a raportului dintre componentele cererii 

interne, în favoarea acumularii; urmare a masurilor luate pentru 
relansarea procesului investitional si dezvoltarea 
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comportamentelor pentru economisire, formarea bruta de 
capital – ce ilustreaza întreaga cerere pentru acumulare – va 
înregistra ritmuri de crestere superioare celorlalte componente 
ale cererii interne; 

v o politica a veniturilor care sa sustina procesul de dezinflatie, 
respectiv o evolutie a acestora strict legata de performantele 
economice; 

v revigorarea productiei interne, în cadrul careia se detaseaza 
industria prelucratoare, cu un aport sporit de valoare adaugata;  

v modificarea structurii exporturilor românesti în favoarea 
produselor de prelucrare superioara, cu valoare adaugata bruta 
mai ridicata; 

v îmbunatatirea proportionalitatii între diversele preturi din 
economie, în conditiile reducerii graduale a ratei inflatiei; 

v îmbunatatirea utilizarii resurselor de munca, atât prin majorarea 
numarului de salariati, cât si prin cresterea generala a gradului 
de ocupare reflectata în reducerea pronuntata a ratei somajului; 

v îmbunatatirea stabilitatii sistemului financiar si bancar si 
finalizarea reformei sistemului fiscal; 

v reducerea arieratelor financiare si dezvoltarea unei politici 
bugetare relaxate. 

 
În sinteza, tintele în privinta cresterii economice, pentru perioada 

2005-2007,  sunt: 
v produsul intern brut va creste – în medie – cu 5,1%, ceea ce va 

determina reducerea treptata a decalajelor privind standardul de 
viata fata de cel din Uniunii Europene; 

v formarea bruta de capital fix se va majora cu  peste 34% fata de 
2004 (în medie cu peste 10% anual); 

v indicatorii de performanta ai economiei nationale se vor 
îmbunatati (rata de investitie va ajunge la peste 26% în anul 
2007 de la 23,9% în anul 2004, iar rata de economisire interna 
la 22% de la 19,4% în anul 2004), ceea ce va asigura resursele 
necesare pentru o dezvoltare sustenabila de durata; 

v rata inflatiei se va reduce treptat, ajungând la 3% în 2007; 
v cresterea economica se va realiza în conditiile unei îmbunatatiri 

a competitivitatii interne si externe a economiei, ceea ce va 
determina: 
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- mentinerea unor ritmuri ridicate ale exporturilor de bunuri si 
servicii, care vor fi superioare ritmurilor de crestere a 
importurilor de bunuri si servicii; 

- o mai buna adaptare a productiei la cerere, concretizata în 
mentinerea relativa a stocurilor aproape de limita 
necesarului; 

- mentinerea ponderii deficitului de cont curent în produsul 
intern brut în limite sustenabile (circa 4,6%). 

v serviciile vor înregistra ritmuri superioare ritmului de crestere a 
produsului intern brut, ceea ce va îmbunatati convergenta reala 
a economiei românesti cu economiile avansate; 

v productia industriala va creste, în medie, cu 5% datorita 
majorarii, cu deosebire, a productiei ramurilor industriei 
prelucratoare; 

v productia agricola se estimeaza ca va creste, în medie, cu 3,7%, 
nu numai datorita potentialului productiv al terenului agricol, 
cât mai ales ca urmare a  sporirii randamentelor. 

 
Pentru perioada 2005-2007 se estimeaza urmatoarea evolutie a 

principalilor indicatori macroeconomici: 
 

Tabelul nr.18 
                                       - modificare procentuala fata de anul anterior - 

 2005 2006 2007 
Produsul intern brut +5,2 +5,1 +5,2 
Productia industriala +4,9 +5,0 +5,0 
Productia agricola +4,6 +3,4 +3,1 
Export de bunuri +7,6 +6,8 +6,3 
Import de bunuri CIF +8,8 +7,7 +7,0 
Rata inflatiei 7,0 4,0 3,0 
Rata somajului 7,6 7,4 7,2 

 
Produsul intern brut se estimeaza ca va creste cu un ritm de peste 

5%, în principal, pe baza majorarii contributiei cererii interne si, în cadrul 
acesteia, a formarii brute de capital fix: 
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Tabelul nr.19 
                                                  - modificare procentuala fata de anul anterior - 

 2005 2006 2007 
Cererea interna, din care: +5,2 +5,0 +5,2 

- Consumul individual efectiv al 
gospodariilor populatiei 

 
+3,7 

 
+3,7 

 
+3,7 

- Consumul colectiv al administratiei publice  +1,0 +1,5 +1,0 
- Formarea bruta de capital fix +11,0 +10,0 +10,0 

 

Echilibrul dintre contributia cererii interne si externe la cresterea 
produsului intern brut se va realiza în conditiile unor cresteri importante 
înregistrate de toate componentele, printr-o reducere a dinamicii 
importurilor de bunuri, ca urmare a îmbunatatirii competitivitatii interne a 
productiei nationale. 

Exportul net îsi va îmbunatati contributia la cresterea reala a 
produsului intern brut (de la –0,7 procente în prezent la –0,3 procente), dar 
datorita necesarului de echipamente performante pentru investitii, aceasta 
va ramâne negativa. 

 

Tabelul nr.20 
                                               - modificare procentuala fata de anul anterior -  

 2005 2006 2007 
Exportul net (contributie procentuala la 
cresterea reala a produsului intern brut) 

 
-0,3 

 
-0,2 

 
-0,3 

Exportul de bunuri si servicii +7,7 +7,3 +6,4 
Importul de bunuri si servicii +7,4 +6,8 +6,3 

 

Pentru perioada 2005-2007 se estimeaza continuarea procesului de 
dezinflatie, proces caracterizat atât printr-o reducere a ratei inflatiei, pâna 
la 3% în anul 2007 cât, mai ales, printr-o uniformizare a evolutiilor lunare, 
care va asigura apropierea sensibila a mediei anuale a ratei inflatiei de 
nivelul înregistrat la sfârsit de an si a deflatorului de inflatia medie. 

Tabelul nr.21 
                                                                                                         - % - 

 2005 2006 2007 
Indicele pretului de consum    

• dec. fata de dec. an anterior 107,0 104,0 103,0 
• medie an/medie an anterior 108,0 106,0 104,0 

Deflatorul produsului intern brut 108,2 106,2 104,2 
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In domeniul resurselor umane, în conditiile reducerii resurselor de 
munca, cresterea economica va fi însotita de o majorare a populatiei 
ocupate totale cu circa 0,5% anual si de reducerea  somajului. Se estimeaza 
ca rata medie a somajului BIM va ajunge la mai putin de 7%. Semnificativ 
este ca, în concordanta cu procesele de restructurare si privatizare, 
populatia ocupata în sectorul public se va reduce simtitor, cu aproximativ 
100 mii persoane anual. 
 
 

4.2. POLITICA MONETARA SI VALUTARA  
       ÎN PERIOADA 2005-2007 
 

 
Finalizarea armonizarii cadrului juridic al politicii monetare cu 

acquis-ul comunitar în anul 2004, va conduce în anii urmatori la o politica 
monetara  al carei obiectiv fundamental  - asigurarea stabilitatii 
preturilor - va fi formulat mult mai clar, politica monetara fiind degrevata 
de urmarirea altor tinte macroeconomice care ar putea prejudicia atingerea 
obiectivului sau principal.  

Adoptarea tintirii directe a inflatiei, care este prevazuta pentru anul 
2005, face necesara amplificarea câstigurilor obtinute la nivelul 
dezinflatiei. Reducerea sustinuta a inflatiei presupune atât atenuarea si, în 
cele din urma, eliminarea cauzelor structurale ale acestui fenomen, cât si 
utilizarea unui set de politici macroeconomice caracterizate prin 
consecventa, disciplina si coerenta în timp.  

Realizarea unei politici monetare bazate pe o autentica independenta 
si credibilitate, este sustinuta de o relaxare a politicii fiscale si de 
capacitatea crescuta a  bancii centrale de a realiza prognoze mai exacte 
asupra inflatiei si de a influenta cu mai multa eficacitate evolutia preturilor 
prin intermediul instrumentelor sale de politica.  

Cresterea transparentei si a responsabilitatii politicii monetare, pe 
care aceasta strategie o presupune, va potenta eficacitatea politicii 
monetare în combaterea inflatiei, inclusiv prin efectul de atenuare a 
anticipatiilor - puternic inertiale - care alimenteaza cresterea preturilor. De 
asemenea, adoptarea acestei strategii va acorda o mai mare flexibilitate 
bancii centrale în utilizarea instrumentelor politicii monetare, permitând 
adaptarea acesteia la natura socurilor care ameninta atingerea tintei 
stabilite.  
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În ceea ce priveste ritmul dezinflatiei în urmatorii ani se apreciaza 
ca  se va mentine un ritm mai lent al dezinflatiei pentru perioada 2005-
2007.  

Având în vedere dificultatile de decelerare rapida a inflatiei la rate 
anuale mai mici de 10 la suta, se prevede ca în intervalul vizat reducerea 
ratelor dobânzilor de politica monetara sa continue, dar într-un ritm relativ 
mai lent decât în ultimii doi ani, acest ritm fiind determinat de viteza 
procesului de dezinflatie.  

Perspectivele regimului cursului de schimb al leului din anul 2004 
se vor mentine pentru perioada urmatoare, în concordanta cu momentul 
implementarii strategiei de tintire directa a inflatiei. În aceasta perioada, în 
urma alinierii ratei de schimb la fundamentele economice, va fi posibila 
trecerea graduala la un regim de curs de tip flotare libera . Totodata, 
sporirea flexibilitatii cursului de schimb se va sincroniza cu programul de 
liberalizare graduala a miscarilor de capital, care va continua în acest 
interval, ceea ce va descuraja în oarecare masura intrarile de capital 
speculativ.  

De-a lungul întregii perioade, se preconizeaza ca leul se va aprecia  
gradual în termeni reali fata moneda europeana, aceasta ajustare urmând sa 
sprijine convergenta nominala si cea reala a economiei românesti.  

 
4.3. FINANTELE PUBLICE IN PERIOADA 2005-2007 
 

Abordarea dintr-o perspectiva plurianuala a politicii fiscal-
bugetare , cu caracter indicativ în anii trecuti, instituita prin Legea privind 
finantele publice nr. 500/2002, intrata în vigoare din ianuarie 2003, 
reprezinta cadrul în care executivul decide pârghiile fiscal-bugetare pe care 
intentioneaza sa le utilizeze pentru sprijinirea evolutiei de ansamblu a 
societatii, pe termen mediu si lung.  

Obligativitatea elaborarii cadrului multianual al optiunilor de politica 
fiscal-bugetara conduce la crearea unei viziuni de ansamblu asupra 
finantelor publice, instrument de politica economica, cu rol important în: 

• sprijinirea obiectivelor de crestere economica, dezinflatie, 
echilibru extern; 

• adaptarea economiei românesti la cerintele integrarii în Uniunea 
Europeana.  
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Principalele optiuni ale politicii fiscal-bugetare în perioada 2005-
2007 au în vedere încadrarea deciziilor din domeniul finantelor publice în 
directia ceruta de evolutia generala a economiei pe termen mediu, bugetul 
fiind instrumentul privilegiat de interventie al statului în viata economica 
si sociala a tarii. În aceste conditii, este avuta în vedere, permanent, 
atingerea unei combinatii optime de politici financiare (fiscala – bugetara – 
monetara – valutara) si adecvarea acestora la politica economica din 
sectorul real.  

 
 

Ca urmare, stabilirea tintelor prioritare  ale politicii finantelor 
publice este un demers extrem de complex, care are în vedere în esenta 
urmatoarele:  

• fundamentarea cheltuielilor bugetare în functie de veniturile 
considerate realizabile cu un grad ridicat de certitudine, fara a se 
apela la surse de finantare inflationista; 

• cresterea transparentei fiscale printr-o politica de reducere treptata a 
tranzactiilor în afara bugetului si desfiintarea veniturilor cu 
destinatie speciala incluse în bugetul de stat; 

• orientarea bugetului spre formularea unor politici sectoriale bazate 
pe obiective, alese în functie de cel putin urmatoarele criterii: 

v impactul asupra dezvoltarii economice sau/si asupra 
nivelului de trai al populatiei; 

v rezultate, conform unor criterii de performanta ce implica 
analiza cost-beneficiu; 

v eficientizarea alocarii si utilizarii fondurilor publice; 
• deficitul bugetului general consolidat, prognozat la 3,0% din 

produsul intern brut, în limite apreciate ca fiind controlabile, va respecta 
nevoia mai mare de cheltuiala publica, impunând în acelasi timp luarea de 
masuri pentru respectarea stricta a tintei de inflatie, de mentinere la un 
nivel redus a deficitului extern, de evitare a evictionarii investitiei private.  

Analiza evolutiilor fiscal-bugetare pe termen mediu are în vedere, 
mai mult decât pâna acum, aspectele bugetare ale aderarii la Uniunea 
Europeana, care trebuie analizate separat: perioada de preaderare (2005-
2006) si anul aderarii, respectiv anul 2007.  

Procesul de preaderare  va marca finantele publice, în perioada 
2005-2006, în principal sub forma continuarii alinierii legislative si 
institutionale, la prevederile din Uniunea Europeana. De asemenea, 
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fondurile de preaderare primite de România vor influenta resursele de care 
dispune bugetul - în sensul cresterii fondurilor bugetare cu sumele primite 
de la Uniunea Europeana - orientând în acelasi timp, prin destinatia lor 
precisa, cheltuirea acestor fonduri si a celor care vor reprezenta 
cofinantarea.  

În anul aderarii tarii noastre la Uniunea Europeana, se vor 
produce schimbari semnificative la nivelul bugetului, astfel: 

• pe de o parte, prin plata unei parti din resursele proprii pe baza 
acquis-ului comunitar,  

• iar pe de alta parte, prin obtinerea unor fonduri structurale, prin 
intermediul Politicii Comune Agricole, al Fondurilor Structurale 
si de Coeziune.  
 
Obligatiile fata de bugetul Uniunii, scopul si structura fluxurilor 

financiare ce vor fi primite de la bugetul comunitar dupa data aderarii vor 
fi cunoscute abia la sfârsitul procesului de negociere, fiind stabilite prin 
Tratatul de aderare.  

Primirea fondurilor structurale si de coeziune va fi realizata în 
principal pe baza definirii si redefinirii prioritatilor de dezvoltare ale tarii, 
incluse în Planul National de Dezvoltare si care vor fi cofinantate de la 
bugetul Uniunii, începând cu anul 2007.  

În aceste conditii, fluxurile financiare dintre Uniunea Europeana 
si tara noastra nu au fost incluse în proiectiile bugetare pentru anul 2007.  

Constructia variabilelor fiscale si bugetare pentru perioada de 
prognoza a fost fundamentata pe baza unor ipoteze ce sintetizeaza atât 
optiunile de politica economica ale Executivului, cât si restrictiile generate 
de starea economiei în momentul elaborarii prognozei si proiectiile 
realizate pentru principalii indicatori macroeconomici.  
 

4.3.1. Politica fiscala 
 

Veniturile bugetare  au fost estimate pe baza evolutiei prognozate a 
indicatorilor macroeconomici si a legislatiei fiscale actuale, avându-se în 
vedere numai reducerea contributiilor de asigurari sociale, cu câte un punct 
procentual în perioada 2005-2007 si aplicarea graficului de actualizare a 
accizelor convenit în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeana. În aceste 
conditii, veniturile bugetare prezinta urmatoarele caracteristici:  
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v ponderea veniturilor bugetului general consolidat în produsul 

intern brut va fi, în intervalul 2005-2007, în crestere usoara de la 
29,2 în 2005, la 29,7% în anul 2007, având în vedere cresterea 
economica reala si elasticitatea veniturilor bugetare fata de produsul 
intern brut;  

v modificarea raportului dintre impozitele directe si indirecte,  în 
conditiile cresterii usoare a veniturilor bugetare: 

Ø ponderea impozitelor directe va înregistra o scadere 
catre orizontul prognozei, (de la 15,8% în anul 2005, la 
15,5% în ultimii ani de prognoza), evolutie menita sa 
impulsioneze cresterea economica, urmare a încurajarii 
muncii si investitiilor; 

Ø în contrapartida, impozitele indirecte vor avea o 
evolutie ascendenta, situându-se la orizontul prognozei, 
cu 0,9 puncte procentuale peste nivelul anului 2005.  

Evolutia principalelor venituri ale bugetului general consolidat este 
prezentata în tabelul nr.22 si plansa nr.28. 

 
Tabelul nr.22. Evolutia veniturilor bugetului general consolidat  
                                        în perioada 2002-2007 

-% din P.I.B.- 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

VENITURI –TOTAL 29.6 30,4 30,1 29,2 29,3 29,7 
din care: 
Venituri fiscale 28,0 28,8 28,6 27,9 28,1 28,5 
Impozite directe 16,7 16,6 16,4 15,8 15,7 15,5 
din care: 
 - impozit pe profit 2,0 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 
 - impozit pe venit 2,8 3,0 3,0 3,0 3,1 3,2 
 - contributii de 
asigurari sociale 11,0 10,4 10,0 9,6 9,3 9,1 
Impozite indirecte 11,2 12,2 12,2 12,1 12,4 13,0 
din care:       
 - taxa pe valoarea 
adaugata 6,9 7,4 7,3 7,0 7,1 7,0 
 - accize 2,6 3,0 3,2 3,6 3,9 4,6 
 - taxe vamale 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 
Venituri nefiscale 1,6 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 
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Plansa nr.28 

Evolutia veniturilor bugetului general consolidat
 in perioada 2002-2007

- procent in PIB -
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În perioada 2005-2007, principalele venituri bugetare (tabelul 

nr.22) vor prezenta urmatoarele caracteristici: 
 

• Estimarile privind impozitul pe profit  releva o pondere relativ 
constanta a acestuia în produsul intern brut (2,3-2,4%) pe întreaga 
perioada prognozata, legislatia în domeniu aprobata, asigurând un 
sistem unitar de facilitati pentru toate categoriile de contribuabili, 
platitori de impozit pe profit.  

 
• Contributiile de asigurari sociale  continua sa detina ponderea cea mai 

mare în produsul intern brut , dar trendul va fi în scadere usoara, de la 
10,4% în 2003, la 9,1%, la orizontul prognozei.  
Ponderea contributiilor de asigurari sociale în totalul veniturilor 
bugetare va scadea cu 2,0 puncte procentuale, (de la 33,7% în anul 
2005, la 30,7% în anul 2007), în special ca urmare a reducerii cotelor 
de impozitare, masura care a debutat în anul 2002 si care va continua 
pâna în 2007.  

 
• Impozitul pe venit va avea un trend usor crescator (de la 3,0% în anul 

2005, la 3,2% la orizontul prognozei), determinat, în principal, de 
largirea bazei impozabile si de cresterea prognozata a numarului de 
salariati. 

 
• Scaderea usoara a taxei pe valoarea adaugata în perioada prognozata, 

fata de anii 2003-2004, se considera a fi determinata, în mare masura, 
de reducerea consumului final, dar si de cresterea mare a elementelor 
care nu implica taxa pe valoarea adaugata, ci rambursari ale acesteia, 
comparativ cu valoarea adaugata bruta. Ponderea acestui impozit în 
produsul intern brut va fi relativ constanta în perioada 2005-2007, cu 
niveluri de 7,0-7,1%. 

 
• Cresterea ponderii accizelor în produsul intern brut va fi de cca. un 

punct procentual, de la 3,6% în anul 2005, la 4,6% în anul 2007. În 
perioada 2005-2007, va continua procesul de armonizare a legislatiei 
nationale cu directivele europene în domeniu. Astfel, accizele vor fi 
majorate treptat potrivit graficelor cuprinse în calendarul de crestere 
graduala a accizelor pâna la atingerea nivelului minim. Acest calendar 
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este inclus în Documentul de pozitie aferent Capitolului X – 
Impozitarea si prevede ca, pâna la sfârsitul anului 2006, la alcool, 
distilate, bauturi alcoolice distilate si carburanti, nivelul accizelor 
practicate în România pentru aceste produse sa fie similar cu nivelul 
minim prevazut de directive. 

 
• Scaderea taxelor vamale  (de la 0,6% în anul 2005, la 0,5% în anii 

urmatori) va fi influentata atât de cresterea importului într-un ritm mai 
lent decât produsul intern brut, cât si de modificarea în continuare a 
legislatiei, în sensul scaderii treptate a barierelor vamale în relatia cu 
Uniunea Europeana. 

 
 

4.3.2. Politica bugetara 
 
Cheltuielile bugetului general consolidat, ca pondere în produsul 

intern brut, vor creste usor în anii 2005-2007. La orizontul prognozei, rata 
cheltuielilor în produsul intern brut va fi de 32,7%, sub nivelul anilor 
2003-2004, dar mai mare decât în anul 2002 cu 0,6 puncte procentuale. 

Ca pondere în produsul intern brut, evolutia categoriilor de 
cheltuieli este diferita, în functie de pozitia actuala a acestora si de 
coordonatele politicii sectoriale si a respectarii tintei de deficit asumate: 
Ø se estimeaza mentinerea constanta a ponderii cheltuielilor de 

personal, supuse unui proces de monitorizare, fundamentat pe o 
buna politica de personal, concomitent cu implementarea masurilor 
de reforma a administratiei publice, de 5,0% anual în perioada de 
prognoza; 

Ø cheltuielile materiale au o tendinta usor descendenta, cu o pondere 
sub nivelul anilor anteriori, respectiv de 6,1% la orizontul prognozei;  

Ø subventiile, primele si transferurile  scad fata de nivelul anului 
2004, tendinta ce se va mentine pe întreaga perioada de prognoza, în 
anul 2007 fiind cu 0,2 puncte procentuale mai mici decât în anul 
2005;  transferurile  vor detine, în continuare, ponderea cea mai 
mare în produsul intern brut, reflectând principalele prioritati ale 
politicii guvernamentale, respectiv asigurarea cofinantarii asistentei 
financiare de la Uniunea Europeana si alte organisme financiare 
internationale si transferurile sociale destinate finantarii costurilor 
legate de protectia sociala;  
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Ø cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice se estimeaza ca 

vor scadea ajungând, ca pondere în PIB, la circa 2,0% în anul 2007 
(de la 2,2 în anul 2005); 

Ø cheltuielile de capital vor avea un trend pozitiv si vor fi canalizate 
catre proiectele finantate din fondurile nerambursabile ale Uniunii 
Europene, pentru infrastructura, mediu, dezvoltare rurala s.a., 
depasind, în anul 2007, cu 0,9 puncte procentuale nivelul anului 
2005. 

Evolutia cheltuielilor bugetului general consolidat în perioada 
2002-2007 este prezentata în tabelul nr.23 si plansa nr.29 
 
Tabelul nr.23 Cheltuielile bugetului general consolidat  
                                  în perioada 2002-2007 

-% din P.I.B.- 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

CHELTUIELI –TOTAL 32,1 33,1 33,1 32,2 32,3 32,7 
din care: 
Cheltuieli de personal 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Cheltuieli materiale  7,0 7,1 6,5 6,1 6,1 6,1 
Dobânzi aferente datoriei 
publice 3,0 2,4 2,2 2,2 2,1 2,0 
Subventii, prime si transferuri 14,0 14,7 15,6 14,9 14,8 14,7 
Cheltuieli de capital 3,2 3,7 3,6 3,7 4,0 4,6 

 

Plansa nr.29 
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4.3.3. Deficitul bugetar 
 
Politica de deficit bugetar în perioada de prognoza implica 

crearea unui deficit bugetar activ, cu rol important în accelerarea ritmului 
cresterii economice si reducerea somajului. 

Deficitul bugetar se va mentine la nivelul de 3% din produsul 
intern brut, în limite controlabile, fiind în continuare o garantie pentru 
sustenabilitatea fiscala pe termen scurt si mediu. De asemenea, se prevede 
o finantare care sa evite implicatiile negative asupra celorlalte variabile 
macroeconomice, cu care deficitul se interconditioneaza. (tabelul nr.24 si 
plansa nr.30). 

In perioada urmatoare, se prognozeaza o evolutie favorabila a 
soldului primar, a carui pondere în produsul intern brut a devenit negativa 
începând cu anul  2003. Aceasta tendinta se va mentine în perioada vizata, 
scaderea dobânzilor la datoria publica având consecinta un sold primar de 
-1% în anul 2007. Reducerea cheltuielilor cu dobânzile si alte cheltuieli 
aferente datoriei publice elibereaza sume importante care vor avea alte 
destinatii, creând un plus de libertate în stabilirea optiunilor bugetare.  
(tabelul nr.24 si Plansa nr.31 ) 

În perioada 2005-2007 finantarea deficitului bugetar se va face în 
mod echilibrat, atât de pe piata externa, cât si în completare din surse 
interne, prin lansarea de noi obligatiuni pe piata externa, în vederea 
asigurarii unei prezente constante a României pe piata de capital. 

 
Tabelul nr.24  

                                                                                      -% din P.I.B.- 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Venituri totale 29,6 30,4 30,1 29,2 29,3 29,7
Cheltuieli totale 32,1 33,1 33,1 32,2 32,3 32,7
din care: 
- dobânzi aferente datoriei   
publice 
 

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

Deficit  2,5 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0
Sold primar 0,5 -0,3 -0,8 -0,8 -0,9 -1,0
 
 
 
 



119 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plansa nr.30 

Evolutia indicatorilor bugetari sintetici, ca pondere in PIB, in perioada 2002-2007
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Plansa nr. 31 

 

Evolutia deficitului bugetar si a soldului primar
 - pondere în PIB (%) -
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4.4. EVOLUTIA DATORIEI PUBLICE 
 

Dinamica datoriei publice va continua, în urmatorii ani, sa fie 
pozitiva, chiar daca în ritmuri relativ moderate, pentru ca va reprezenta, în 
continuare, un factor important de sustinere a cresterii economice. 

În Strategia nationala de dezvoltare economica a României pe 
termen mediu si în Programul de guvernare pentru perioada 2001-2004 se 
prevede necesitatea finantarii deficitului bugetului general consolidat din 
surse neinflationiste. 

Dupa succesul  înregistrat în 2002 când pentru finantarea 
deficitului bugetar Ministerul Finantelor Publice a lansat o emisiune de  
700 milioane EURO, pentru prima data cu scadenta la 10 ani, în iunie 
2003 s-a lansat o noua emisiune de 700 milioane EURO, cu scadenta la 7 
ani si o rata a dobânzii de 5,75%, semnificativ mai redusa decât pentru 
precedentele emisiuni, datorita îmbunatatirii indicatorilor macroeconomici 
si reformelor structurale puse în practica de Guvern.     

Pentru intervalul 2005-2007 se estimeaza o reducere a 
cheltuielilor cu dobânzile la datoria publica interna, atât în cifre absolute, 
cât si în termeni relativi (raportata la produsul intern brut) în conditiile în 
care accesul României pe pietele internationale de capital va permite 
preluarea unei parti importante de finantare a deficitelor bugetare la extern 
(tabelul nr.25). 
 

 
Tabelul nr.25 Evolutia datoriei publice interne si dobânzile aferente acesteia 
                                              în perioada 2005-2007 

-miliarde lei- 

 2005 2006 2007 
Stoc datorie publica interna 187.957,5 234.352,2 285.225,0 
Dobânzi aferente datoriei publice interne 14.583,0 14.396,0 14.151,0 
% din produsul intern brut 0,6 0,5 0,5 

 
În intervalul 2005-2007, serviciul datoriei publice externe va avea 

înca niveluri ridicate, dar în scadere, de la circa 2,0 miliarde dolari S.U.A. 
în anul 2005, la peste 1,6 miliarde dolari S.U.A. în anul 2007. În anul 2005 
va avea loc rascumpararea emisiunii de euroobligatiuni lansate de 
Ministerul Finantelor Publice în noiembrie 2000 si redeschisa în ianuarie 
2001, în valoare de 300 milioane EURO (tabelul nr.26 si plansa nr.32). 
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Tabelul nr.26  Serviciul datoriei publice externe  în perioada 2005-2007 

-milioane dolari S.U.A.- 

 2005 2006 2007 
 Serviciul datoriei publice externe 1.999,5 1.665,9 1.649,3 
 - directe 1.135,9 889,4 961,6 
 - garantate 863,6 776,5 687,7 

 
În ceea ce priveste managementul datoriei publice externe, în 

perspectiva anilor 2005-2007 datoria publica va înregistra o crestere 
controlata, astfel încât datoria guvernamentala sa se încadreze în limite 
sustenabile. 

Finantarea externa va fi directionata spre: 
- investitii publice în domeniul infrastructurii (transporturi, 

energie, dezvoltare rurala); 
- protectie mediu (cofinantarea proiectelor ISPA); 
- aparare nationala; 
- educatie. 
Noua orientare în managementul datoriei publice interne va 

contribui la cresterea volumului titlurilor de stat emise la 6 luni si la 1,2,3 
si 5 ani, unul din obiective fiind consolidarea în piata a instrumentelor cu 
scadente de peste 3 ani, ca reper de predictibilitate. 

Pentru perioadele urmatoare, ratele de dobânda la care se vor 
emite certificatele de trezorerie vor fi fundamentate în functie de inflatia 
anuala si lunara prognozata, tinându-se cont de ratele  reale de dobânda 
direct proportionale cu rata inflatiei, precum si de sezonalitatea ratelor de 
inflatie. În aceste conditii, ratele lunare de dobânda ale titlurilor de stat se 
vor înscrie pe un trend descendent. 

Printre masurile institutionale care vor fi avute în vedere în 
perioada urmatoare se enumera: 

 - eliminarea graduala a facilitatii de garantare de catre stat a 
creditelor externe, atât pentru institutii publice, cât si pentru agentii 
economici;  

- reducerea fragmentarii bugetare, prin includerea în bugetul de 
stat a fondului de risc pentru garantii si subîmprumuturi; 
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- preluarea de catre Ministerul Finantelor Publice a platii 
serviciului datoriei pentru creditele externe contractate de ordonatori, prin 
includerea în bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale a 
alocatiilor bugetare aferente acestor cheltuieli; 

- stabilirea strategiei de îndatorare pe baza analizei, monitorizarii 
si controlului riscurilor asociate portofoliului datoriei publice interne si 
externe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plansa nr.32 
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* 
*        * 

 
 

Calitatea finantelor publice si coerenta politicii fiscal-bugetare 
conditioneaza, în mare masura, realizarea obiectivelor generale ale 
dezvoltarii economice pe termen mediu si lung si îndeplinirea criteriilor de 
convergenta stabilite prin Tratatul de la Maastricht, asumate si de tara 
noastra în vederea aderarii la Uniunea Europeana.  

Prin politica sa fiscala si bugetara, guvernul va contribui si în viitor 
la managementul cererii interne, prin mentinerea unei flexibilitati 
suficiente pentru a raspunde într-un mod adecvat si la timp dezechilibrelor 
macroeconomice, impulsionând o crestere economica durabila sustinuta, 
îmbunatatind conditiile de ordin social, reducând în ultima instanta 
decalajul social si economic ce desparte România de tarile dezvoltate. 
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