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Evoluþii monetar-valutare în anul 2006 ºi perspective pentru 2007
�

Radu Titus Marinescu
Conferenþiar universitar doctor

Universitatea „Artifex” Bucureºti

Abstract. As a result of the achieved progress, Bulgaria and Romania will be allowed to
assume the rights of membership of the European Union starting January 1st, 2007. The
Commission hardly waits to welcome Romania and Bulgaria as full members of the Euro-
pean Union at that date.

Key words: currency reformation; denomination; monetary; macroeconomics.

�

Anul 2007 reprezintã un an crucial în evoluþia
economiei româneºti, când România se aflã în faþa
celei mai mari oportunitãþi din istoria sa recentã,
odatã cu integrarea sa în Uniunea Europeanã, o
economie globalã în expansiune, o vastã
organizaþie cu interese supranaþionale specifice, dar,
în acelaºi timp, o constelaþie de interese naþionale
care reprezintã o provocare pentru factorii de
decizie la nivel naþional.

Cadrul macroeconomic favorabil stabilitãþii
financiare în perioada 2005-2006 este caracterizat
prin intensificarea procesului de corelare a
politicilor existente ºi de implementarea de politici
noi:

� reforma politicii fiscale;
� continuarea liberalizãrii contului de capital;
� þintirea directã a inflaþiei;
� denominarea monedei naþionale;
� continuarea consolidãrii fiscale.
Toate acestea în condiþiile mediului internaþional

cu impact asupra politicii fiscal-bugetare, ceea ce
denotã cã România îºi menþine ºi consolideazã
progresele înregistrate pânã în prezent.

Anul 2007 marcheazã trecerea României într-o
fazã superioarã, care necesitã continuarea alinierii
acesteia la tendinþele de evoluþie a societãþilor
occidentale ºi care îi va permite sã beneficieze de
avantajele integrãrii:

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

� beneficiile viitoare ca stat membru, derivate
din participarea la piaþa unicã, la Uniunea
Economicã ºi Monetarã ºi o mai bunã
susþinere a intereselor naþionale;

� accelerarea reformei ºi susþinerea procesului
de integrare. Proiectul de buget pe anul 2006
a fost elaborat în contextul pãstrãrii
echilibrelor macroeconomice, astfel încât
þintele propuse pentru anul 2006 (creºtere
economicã, inflaþie, deficitul contului curent)
sã fie menþinute în limitele proiectate.

Prognoza macroeconomicã pentru anul 2006 va
asigura amplificarea creºterii economice, România
continuând sã înregistreze ritmuri ridicate de
creºtere economicã cu atât mai mult cu cât 2006
reprezintã al doilea an de implementare a
Programului de guvernare 2005-2008. 

Produsul intern brut, pe primul semestru al
anului 2006, a crescut într-un ritm susþinut de 7,4%,
la finele anului prognoza fiind de 6,7%, pe seama
mãririi volumului de activitate, cu deosebire în
construcþii ºi sectorul terþiar, în sumã absolutã
acesta situându-se la 335,9 miliarde de lei.

Politica fiscalã promovatã în anul 2006 a  avut  efecte
benefice asupra încasãrilor bugetare; astfel în primele
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opt luni veniturile bugetare au fost mai mari cu 0,9
puncte  procentuale din produsul intern brut faþã de
cele realizate în aceeaºi perioadã din anul precedent.

Politica monetarã reflectã consolidarea
procesului de dezinflaþie, þinta aferentã anului 2006
fiind un nivel de 5,5% la finele anului, media
anualã fiind de 6,8%. Implementarea, începând cu

Figura 1. Evoluþia produsului intern brut

Figura 3. Evoluþia ponderii datoriei publice guvernamentale în produsul intern brut în perioada 2004-2006

Ponderea datoriei publice interne în produsul
intern brut la finele anului 2006 se estimeazã a fi
de 4,4% (5% în 2005).

Datoria publicã guvernamentalã externã

1 iulie 2005, a leului greu a marcat închiderea unei
perioade cu inflaþie înaltã ºi instabilã.

Deficitul bugetului general consolidat pentru
anul 2006, corelat cu obiectivele de sprijinire a
procesului de dezinflaþie ºi limitare a deficitului de
cont curent în marjele de siguranþã, a fost stabilit
la 2,8% din produsul intern brut.

Figura 2. Evoluþia inflaþiei

(decembrie faþã de decembrie an anterior)

prognozatã pentru sfârºitul anului 2006 va fi de
circa 11,7% din produsul intern brut, situându-se
pe un trend descendent faþã de anul precedent
(15,4% în 2005).

Figura 4. Evoluþia datoriei publice guvernamentale externe (procente din produsul intern brut)
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Figura 5. Evoluþia veniturilor bugetului general consolidat în produsul intern brut

în perioada 01.01.2005-31.08.2006

Figura 6. Ponderea în produsul intern brut a cheltuielilor bugetului general consolidat în structura economicã în

perioada 01.01.2005-31.08.2006

Pentru anul 2007 produsul intern brut se estimeazã
cã va creºte cu 6,4%, pe seama mãririi volumului de

% din PIB

% din PIB

activitate, cu deosebire în construcþii ºi servicii,
atingând la finele anului 381,9 miliarde de lei.

Figura 7. Structura produsului intern brut pe ramuri
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Formarea brutã de capital fix va creºte în anul
2007 cu 11,5%, în condiþiile în care cererea internã,
în ansamblul sãu, va creºte cu 7,9%.

Consumul individual efectiv al gospodãriilor va
creºte cu o ratã mai micã decât în anul 2006 (7,5%
faþã de 8,9%), având, în schimb, o dinamicã mai
mare decât consumul colectiv efectiv al
administraþiei publice (3,5%).

Deficitul contului curent al balanþei de plãþi
externe se aºteaptã sã fie de 9,3 miliarde euro, în
special ca urmare a majorãrii deficitului comercial,
situându-se la 8,6% din produsul intern brut, în
descreºtere faþã de anul 2006.

Rata inflaþiei se va reduce faþã de sfârºitul anului 2006
la 4,5%, în timp ce media anualã se va situa la 5%.

Cursul de schimb se estimeazã a continua
tendinþa de apreciere moderatã, ceea ce va contribui
la reducerea preþurilor din import.

Figura 8. Structura exportului pe anul 2007

Ponderea salariaþilor în total populaþie ocupatã
va creºte ajungând la 58,4%, cu 1,8 puncte
procentuale mai mare decât în 2006.

Rata ºomajului înregistrat se estimeazã cã va
ajunge la 5,6%, în evidentã scãdere.

Câºtigul salarial mediu brut prognozat pentru
anul 2007 va atinge nivelul de 1.270 lei, mai mare
cu 12,4% faþã de anul 2006.

Politica fiscalã în anul 2007 vizeazã urmãtoarele
obiective:

� relaxare fiscalã, extinderea bazei de
impozitare, creºterea gradului de colectare a
veniturilor bugetare;

� restructurarea cheltuielilor publice prin
prioritizarea programelor de anvergurã
naþionalã;

� crearea condiþiilor pentru absorbþia ºi
funcþionarea instrumentelor structurale care
reprezintã resursa cea mai importantã de care
va beneficia România pentru a atinge
obiectivul de creºtere durabilã;

� stabilirea unui deficit bugetar de 2,8% din
PIB, pentru susþinerea dezinflaþiei ºi a
deficitului de cont curent în limite rezonabile;

� nivel al cheltuielilor bugetare de 38,0 % din
produsul intern brut.

În domeniul impozitului pe profit, se acþioneazã
în vederea extinderii bazei de impozitare,
simplificarea sistemului de impunere ºi preluarea
reglementãrilor comunitare prin:

� introducerea sistemului de plãþi anticipate
pentru sectorul bancar;

� restrângerea categoriilor de rezerve
deductibile la calculul profitului impozabil
pentru societãþile bancare ºi de asigurare,
precum ºi din sectorul energetic ºi petrolier;

� eliminarea unor facilitãþi fiscale, cuprinse în
acte normative speciale, considerate necon-
forme cu principiile Uniunii Europene, precum:

� facilitãþile pentru cooperaþia agricolã;
� facilitãþile pentru investiþiile în zonele mon-

tane.
În domeniul impozitãrii microîntreprinderilor

au fost modificate cotele de impozitare astfel: 2%
pentru anul 2007, 2,5% pentru anul 2008 ºi 3%
pentru anul 2009, iar contribuabilii care depãºesc
100.000 euro în cursul anului plãtesc pentru acel
an impozit pe profit.

În domeniul impozitului pe venit, obiectivele
vizate sunt:

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

� modificarea procedurii de calcul ºi
administrare a impozitului pe câºtigurile din
tranzacþii cu valori mobiliare;

� renunþarea la neimpozitarea câºtigurilor din
transferul proprietãþilor imobiliare dobândite
prin moºtenire ºi schimb.

      În domeniul impozitului pe venit, obiectivele
vizate sunt:Figura 9. Structura numãrului mediu de salariaþi
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� uniformizarea cotei de impunere pentru
categoriile de venit la cota de 16%;

� modificarea procedurii de calcul ºi
administrare a impozitului pe câºtigurile din
tranzacþii cu valori mobiliare;

� renunþarea la neimpozitarea câºtigurilor din
transferul proprietãþilor imobiliare dobândite
prin moºtenire ºi schimb.

În domeniul taxei pe valoarea adãugatã politica
fiscalã este decisã la nivel    comunitar astfel cã de
la data aderãrii României la UE ne vom conforma
acestei reguli, iar mãsurile adoptate vor viza
actualizarea legislaþiei naþionale cu cea comunitarã.

În domeniul accizelor se va avea în vedere
majorarea nivelului acestora pentru produsele
supuse accizãrii armonizate, la care nu a fost atins
încã nivelul minim impus prin directivele
comunitare, cum ar fi tutunul prelucrat, produsele
energetice ºi electricitatea.

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

În domeniul impozitelor ºi taxelor locale sunt
avute în vedere urmãtoarele mãsuri:

� în cazul clãdirilor utilizate ca locuinþe, a cãror
suprafaþã construitã depãºeºte 150 de metri
pãtraþi, se va majora impozitul aferent aces-
tora, ca urmare a creºterii valorii impozabile
a clãdirii cu câte 5% pentru fiecare 50 de
metri pãtraþi sau fracþiune din aceºtia;

� taxa asupra mijloacelor de transport se va
majora ca urmare a modificãrii modului de
calcul al impozitului, în funcþie de
capacitatea cilindricã a mijlocului de trans-

port, prin înmulþirea fiecãrei grupe de 200
cmc sau fracþiune din aceasta cu o valoare
cuprinsã între 7-120 lei, în cazul
autovehiculelor;

� taxa pentru nave de sport ºi agrement se
stabileºte între 0 - 800 lei/an;

� comerciaþii a cãror activitate se desfãºoarã
în restaurante ºi baruri plãtesc bugetului lo-
cal o taxã pentru eliberarea sau vizarea
anualã a autorizaþiei de funcþionare în sumã
de pânã la 3.000 lei.

În domeniul politicii bugetare pe anul 2007 au
prioritate:

����� reforma consistentã a cheltuielilor publice;
� îmbunãtãþirea prioritizãrii acestora ºi

redirecþionarea lor cãtre finanþarea
angajamentelor asumate de România în
cadrul procesului de aderare la Uniunea
Europeanã;

� asigurarea unui management mai bun al
cheltuielilor publice.

Veniturile bugetului general consolidat pe anul
2007, incluzând ºi fondurile externe nerambur-
sabile, sunt estimate la 134.371,5 milioane lei
(35,2% din PIB), în creºtere cu 2,9 puncte
procentuale faþã de 2006.

Pe categorii de venituri, ponderea acestora în
PIB se prezintã astfel:

- impozit pe venit ºi profit persoane juridice:
3,1%;

- impozit pe venit ºi profit persoane fizice: 3,5%;
- impozite ºi taxe pe proprietate: 0,8%;
- impozite ºi taxe pe terenuri ºi servicii: 13,5%
- contribuþii ºi asigurãri sociale: 9,5%
- venituri nefiscale: 2,1%
- donaþii: 2,1%

Figura 10. Structura veniturilor bugetului general consolidat în anul 2007 (procent în total venituri)
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Politicile bugetare promovate se identificã pe
urmãtoarele direcþii:

� direcþionarea resurselor bugetare cãtre anumite
politici publice: capitalul uman, coeziunea
economicã ºi socialã, dezvoltarea regionalã,
politica de asigurãri sociale, dezvoltarea
cercetãrii-inovãrii, obiectiv esenþial al
Strategiei Lisabona,  transporturi, mediu;

� asigurarea cu prioritate a sumelor destinate
cofinanþãrii proiectelor finanþate din fonduri
europene ºi a contribuþiei României la bugetul
comunitar, care pentru anul 2007 reprezintã
circa 1,6% din PIB;

� consolidarea cadrului de cheltuieli pe termen
mediu, ca instrument de programare
bugetarã, care va anticipa în profunzime

Figura 12. Structura cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2007

Figura 11. Evoluþia cheltuielilor bugetului general consolidat în anii 2006-2007 (procent în produsul intern brut)

presiunile viitoare ale bugetului ce decurg
din calitatea României de stat membru al
Uniunii Europene.

Cheltuielile bugetului general consolidat pe anul
2007 sunt proiectate la 145.071,5 milioane de lei
(38,0% din PIB), incluzând ºi cheltuielile prevãzute
a se efectua din fonduri externe nerambursabile.

Ponderea cheltuielilor în PIB se prezintã astfel:
- cheltuieli de personal: 6,3%;
- bunuri ºi servicii: 7,2%;
- subvenþii: 1,3%;
- transferuri: 15,4% din care:
- pentru administraþia publicã localã: 2,1%;
- asistenþã socialã: 9,6%;
- cheltuieli de capital: 6,7%.
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3. Asigurarea cu prioritate a sumelor destinate
cofinanþãrii proiectelor finanþate din fonduri
europene.

În ceea ce priveºte politice sectoriale,
principalele obiective  pentru anul 2007 vizeazã:

����� finanþarea de politici convergente cu cele
promovate de UE – infrastructurã, cercetare-
dezvoltare, mediu ºi dezvoltare ruralã;

����� continuarea ºi consolidarea politicilor de
capital uman – învãþãmânt ºi sãnãtate în
vederea realizãrii unei economii durabile în
domeniul forþei de muncã;

����� politici de acompaniament social – asistenþã
socialã, pensii, asigurãri de sãnãtate;

����� alte politici sectoriale – apãrare; ordine
publicã ºi siguranþã naþionalã; culturã,
recreere ºi religie; locuinþe, servicii ºi
dezvoltare publicã; comunicaþii º.a.

A. În domeniul asigurãrilor sociale:
� continuarea procesului de reformã în cadrul

sistemului public de pensii în vederea
îmbunãtãþirii standardului de viaþã pentru
pensionari.

� pensiile vor fi majorate în termeni reali cu
27,3% faþã de anul 2004;

� pensia medie creºte de la 318,2 lei în
decembrie 2006 la 384,0 lei în decembrie
2007 ºi la 463,2 lei în decembrie 2008.

� asigurarea pensiilor agricultorilor ºi
indemnizaþiilor cu caracter reparatoriu
destinate unor categorii de persoane care au
avut de suferit daune în urma unor
evenimente sociopolitice.

Deficitul bugetar proiectat pe anul 2007 este de
2,8% din PIB ºi este corelat cu indicatorii care
asigurã echilibrele macroeconomice necesare
respectãrii angajamentelor asumate de România în
calitate de membrã cu drepturi depline a UE.

Relevante pentru stabilirea deficitului bugetar
pe anul  2007 sunt urmãtoarele aspecte:

� asigurarea contribuþiei României  la bugetul
comunitar ºi cofinanþarea fondurilor neram-
bursabile primite de la Uniunea Europeanã;

� susþinerea procesului de dezinflaþie ºi
limitarea adâncirii deficitului de cont curent;

� finanþarea unor proiecte pentru infrastructurã
în domeniile prioritare: transporturi ºi mediu,
a unor proiecte de investiþii în domeniul
învãþãmântului ºi sãnãtãþii.

Obiectivele politicii bugetare:
1. Îmbunãtãþirea stabilitãþii politicii de cheltuieli,

eficienþei alocãrilor bugetare ºi focalizarea
fondurilor bugetare cãtre domenii determinante în
procesul aderãrii:

� dezvoltarea infrastructurii, protecþia mediului,
securizarea frontierelor;

� susþinerea politicii agricole în conformitate
cu cerinþele politicii agricole comune ºi de
pescuit ale Uniunii Europene;

� reforma sistemului de asigurãri sociale;
� susþinerea unor costuri privind ridicarea

nivelului de performanþã a operatorilor
economici.

2. Consolidarea formulãrii proiectelor de buget
ale ordonatorilor principali de credite pe bazã de
programe, orientând gestiunea financiarã spre
obiective, performanþã, rezultate.

 

Figura 13. Obiective pentru anul 2007 în domeniul asigurãrilor sociale
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B. În domeniul social:
� redimensionarea mãsurilor de protecþie

socialã pasivã (ajutor financiar pentru
familiile cu nevoi speciale) ºi dinamizarea
mãsurilor active de solidaritate familialã;

� reforma sistemului de protecþie a copilului;
� protecþia socialã a persoanelor cu dizabilitãþi;
� acordarea alocaþiei de stat pentru copii în

cuantum de 200 lei/lunã pentru toþi copiii în
vârstã de pânã la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul
copiilor cu handicap;

� ajutoare pentru categoriile de populaþie
defavorizate:

� ajutoare pentru încãlzirea locuinþei ºi pentru
montarea de centrale termice individuale sau
arzãtoare acordate familiilor cu venituri reduse;

� ajutoare de urgenþã pentru familiile aflate în
situaþii deosebit de grave ca urmare a unor
calamitãþi naturale.

C. În domeniul educaþiei:
����� asigurarea egalitãþii de ºanse ºi sporirea

accesului la educaþie;
����� asigurarea calitãþii educaþiei ºi compatibilizarea

sistemului naþional de învãþãmânt cu sistemul
european de educaþie ºi formare profesionalã;

����� descentralizarea ºi creºterea gradului de

Figura 14. Obiective pentru anul 2007 în domeniul cercetãrii

E. În domeniul sãnãtãþii:
Finanþarea programelor naþionale de sãnãtate

ºi pentru realizarea infrastructurii necesare unor
servicii medicale de calitate, respectiv:

� prevenirea ºi controlul bolilor cu impact
major asupra stãrii de sãnãtate a populaþiei;

� administraþie sanitarã ºi politici de sãnãtate;

autonomie a sistemului educativ, la nivelul
UAT ºi instituþiilor de învãþãmânt;

����� continuarea programelor de reabilitare a
ºcolilor ºi dotarea cu mobilier ºcolar;

����� continuarea finanþãrii programelor privind:
� acordare de rechizite ºcolare (25,1 mil. lei);
� educaþia universitarã ºi postuniversitarã

(1.827,7 mil. lei);
� dotarea ºcolilor cu calculatoare (26,0 mil. lei);
� „Bani de liceu” (228,6 mil. lei);
� stimularea achiziþionãrii de calculatoare (43,4

mil. lei);
� acordarea de produse lactate ºi de panificaþie

elevilor din clasele I-IV ºi copiilor preºcolari
din grãdiniþele cu program normal de 4 ore
(260,9 mil. lei).

D. În domeniul cercetãrii:
� stimularea integrãrii româneºti în circuitele

ºtiinþifice ºi internaþionale.
����� programele prioritare finanþate prin bugetul

pe anul 2007 sunt:
� dezvoltarea capacitãþii de cercetare-

dezvoltare ºi de diseminare a rezultatelor
cercetãrii (1.137,6 milioane lei);

� creºterea competitivitãþii economice prin
cercetare ºi inovare (598,4 milioane lei).

 

� construirea a 8 spitale regionale de urgenþã;
� construirea a 20 de spitale judeþene;
� modernizarea a 15 spitale de urgenþã;
� dotarea spitalelor cu aparaturã de înaltã

performanþã ºi cu ambulanþe;
� repararea ºi modernizarea aparaturii

medicale de înaltã performanþã.
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Figura 15. Obiective pentru anul 2007 în domeniul sãnãtãþii

F. În domeniul transporturilor:
� continuarea proiectelor/acþiunilor de reabilitare,

modernizare ºi dezvoltare a infrastructurii de
transport, cu prioritate a celei situate pe
coridoarele pan-europene IV, VII ºi IX, a
programelor pentru îmbunãtãþirea confortului
cãlãtorilor, creºterea siguranþei acestora ºi a
eficientizãrii transportului de marfã;

����� dezvoltarea ºi modernizarea mijloacelor ºi
instalaþiilor de transport în vederea
îmbunãtãþirii calitãþii serviciilor;

� asigurarea volumului de transport public
de cãlãtori conform pachetului minim
social ºi modernizarea activitãþii (1.749,4
milioane lei).

 

Figura 16. Obiective pentru anul 2007 în domeniul transporturilor

G. În domeniul serviciilor publice, amenajãrii
teritoriului ºi lucrãrilor publice:

� creºterea calitãþii apei ºi aplicarea unor
mãsuri stricte de prevenire a poluãrii surselor
de apã;

� continuarea lucrãrilor privind construirea de
locuinþe sociale pentru familii cu venituri
modeste (22,8 milioane lei);

� aplicarea programului naþional privind
asfaltarea drumurilor comunale;
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H. În domeniul turismului:
� dezvoltarea produselor turistice (10,0

milioane lei);
� diversificarea ofertei ºi creºterea calitãþii

serviciilor turistice;
� marketing ºi promovare turisticã (23,4

milioane lei).

I. În domeniul agriculturii ºi dezvoltãrii rurale:
� stimularea transformãrii gospodãriilor

þãrãneºti în ferme agricole familiale cu
caracter comercial;

� sprijinirea valorificãrii producþiei agricole
prin mãsuri de piaþã;

� gestionarea durabilã a pãdurilor ºi extinderea
suprafeþelor de pãduri ale þãrii cu minimum
1% în 4 ani „ofensiva verde”;

� siguranþa alimentarã ºi sãnãtatea animalelor;
� reforma instituþionalã ºi asigurarea cadrului

specific aplicãrii politicilor agricole comunitare;
� alocarea eficientã a resurselor bugetare

pentru sprijinirea producãtorilor agricoli ºi
absorbþia fondurilor europene.

� dezvoltarea infrastructurii din spaþiul rural
(340,0 milioane lei);

� construcþii de locuinþe pentru tineri destinate
închirierii (314,8 milioane lei);

� construcþii sãli de sport (90,4 milioane lei).

Figura 17. Obiective pentru anul 2007 în domeniul serviciilor publice, amenajãrii teritoriului ºi lucrãrilor publice

 

Figura 18. Obiective pentru anul 2007 în domeniul agriculturii ºi dezvoltãrii rurale
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J. Programe derulate prin Ministerul
Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale:

� dezvoltarea durabilã a sectorului vegetal, a
sectorului zootehnic ºi piscicol ºi alte
programe (5.584,7 milioane lei);

� „Fermierul” (520,0 milioane lei);
� dezvoltarea durabilã a silviculturii (305,0

milioane lei).

K. În domeniul protecþiei mediului ºi
gospodãririi apelor:

� protecþia ºi conservarea naturii;
����� Strategia naþionala privind protecþia atmosferei;

����� Strategia naþionala privind schimbãrile
climatice;

����� Strategia naþionala de gestionare a deºeurilor;
����� Controlul poluãrii industriale;
����� Finanþarea urmãtoarelor programe:
� Managementul resurselor de apã (850,7

milioane lei);
� Protecþia mediului, conservarea naturii ºi a

diversitãþii biologice, a calitãþii aerului ºi
schimbãrile climatice, gestionarea deºeurilor
(703,0 milioane lei);

� Managementul activitãþii meteorologice
(93,1 milioane lei)

Figura 19. Obiective pentru anul 2007 în domeniul protecþiei mediului ºi gospodãririi apelor

 

L. În domeniul comunicaþiilor ºi tehnologiei
informaþiei:

� realizarea trecerii la Societatea Informaþionalã;
����� promovarea imaginii României prin

integrarea sa în fluxurile informaþionale ºi
tranzacþionale internaþionale;

����� generarea unei creºteri economice prin

dezvoltarea sectorului de comunicaþii ºi
tehnologiei informaþiei;

����� asigurarea unui cadru transparent,
echidistant, sigur ºi deschis, orientat cãtre
furnizarea de servicii publice pentru cetãþenii
României prin tehnologii ITC.
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M. În domeniul ordinii publice ºi siguranþei
naþionale:

� abordarea într-o concepþie nouã, unitarã a
asigurãrii ºi funcþionãrii structurilor naþionale
ºi locale de ordine publicã;

� realizarea interoperabilitãþii cu structurile de
informaþii ºi siguranþã naþionalã din þãrile
membre NATO ºi UE;

� accelerarea mãsurilor de securizare a
frontierei de stat în scopul asigurãrii unui
nivel înalt de control ºi supraveghere la

viitoarele frontiere externe ale Uniunii
Europene;

� asigurarea compatibilitãþii cu reglementãrile
ºi standardele NATO ºi ale Uniunii Europene
în domeniul protecþiei informaþiilor
clasificate;

� extinderea reþelelor de comunicaþii speciale;
� întãrirea cooperãrii interinstituþionale între

instituþiile implicate în implementarea Strategiei
antidrog în scopul prevenirii ºi combaterii
traficului ºi consumului ilicit de droguri.

Figura 21. Obiective pentru anul 2007 în domeniul ordinii publice ºi siguranþei naþionale

 

Figura 20. Obiective pentru anul 2007 în domeniul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei
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N. În domeniul justiþiei:
� asigurarea unui sistem judiciar independent

ºi funcþional, prin completarea cadrului
legislativ privind reforma justiþiei;

� asigurarea transparenþei actului de justiþie;
� îmbunãtãþirea calitãþii actului de justiþie prin

realizarea unei legislaþii unitare ºi coerente,
a unei practici judiciare uniforme ºi a unei
activitãþi de judecatã specializatã;

� sporirea eficienþei ºi responsabilizãrii sistemului
judiciar prin reducerea duratei procedurilor,
responsabilizarea autorilor actului de justiþie;

� îmbunãtãþirea protecþiei drepturilor minorilor;
� consolidarea mediului de afaceri prin

stabilitate legislativã ºi jurisdicþionalã;
����� consolidarea cadrului instituþional ºi

legislativ în domeniul cooperãrii judiciare
internaþionale;

����� reorganizarea sistemului naþional de protecþie
a victimelor ºi de reintegrare socialã a
infractorilor;

����� reforma sistemului penitenciar;
����� prevenirea ºi combaterea corupþiei din

sistemul judiciar.

Figura 22. Obiective pentru anul 2007 în domeniul justiþiei

O. În domeniul apãrãrii naþionale:
� optimizarea capacitãþilor de apãrare ale

României;
� respectarea angajamentelor asumate în

cadrul Alianþei Nord-Atlantice;
� consolidarea sistemului de planificare

multianualã a resurselor pentru apãrare ºi

 

adoptarea integralã a metodelor ºi meca-
nismelor utilizate în NATO;

� participare la Politica Europeanã de Securitate
ºi Apãrare;

� continuarea procesului de modernizare a
tehnicii ºi echipamentelor militare;

� contribuþia specificã la lupta contra terorismului.
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P. În domeniul industrial:
� creºterea competitivitãþii;
����� sporirea rolului cercetãrii ºi dezvoltãrii;
����� promovarea unui management durabil al

resurselor ºi protecþia mediului;
����� obþinerea unei competitivitãþi rele în

domeniul energetic;
����� accelerarea aplicãrii Strategiei de dezvoltare

a industriei miniere;
����� reducerea treptatã a ajutorului de stat pentru

sectorul minereuri, lignit ºi huilã;
�����  îmbunãtãþirea pregãtirii profesionale ºi

ocuparea forþei de muncã.

Bugetele locale ale autoritãþilor administraþiei
publice locale

Pentru anul 2007, în domeniul bugetelor locale
ale autoritãþilor administraþiei publice locale s-a
avut în vedere, cu prioritate, asigurarea condiþiilor
corespunzãtoare funcþionãrii administraþiei publice
locale pentru exercitarea atribuþiilor cu care sunt

Figura 23. Obiective pentru anul 2007 în domeniul apãrãrii naþionale

 

investite aceste autoritãþi în procesul general de
reformã economico-socialã care sã rãspundã
cerinþelor etapei actuale.

 Amplul proces de descentralizare a serviciilor
publice ºi de consolidare a autonomiei locale, de
restructurare a mecanismelor de protecþie socialã a
segmentelor defavorizate ale populaþiei ºi al armonizãrii
politicilor guvernamentale ºi sectoriale cu cele locale
a determinat îmbunãtãþirea sistemului de asigurare a
surselor de finanþare ale administraþiei publice locale
în corelaþie cu responsabilitãþile transferate.

Veniturile totale ale bugetelor  locale  pe  anul
2007 se estimeazã la 30.552,8 milioane lei,
respectiv la 8,0% din produsul intern brut, în
creºtere cu circa 24,0% faþã de anul 2006.

Veniturile proprii ale bugetelor locale sunt esti-
mate la circa 16.835,5 milioane lei, reprezentând
55,1% din totalul veniturilor acestor bugete, în
creºtere cu 38,3% faþã de cele din anul 2006, din
care 10.689,8 milioane lei reprezintã cote defalcate
din impozitul pe venit, respectiv 63,5% din total.
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Figura 24. Evoluþia veniturilor bugetelor locale pe anii 2005-2007

Figura 25. Evoluþia veniturilor bugetelor locale pe anii 2005-2006

 
- milioane lei -

          Figura 26. Structura veniturilor pe anul 2006                Figura 27. Structura veniturilor pe anul 2007

(%) în total
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Figura 28. Cotele defalcate din impozitul pe venit

 
 Total cote  
Defalcate 

82% 

la comune, 
oraşe şi municipii 

47% 

la bugetul  
cons. judeţean 

13% 

Pentru  
Echilibrare 

22% 

Sume de  
echilibrare 

22% 

la bugetul local  
al judeţului 

27% 

la comune, oraşe  
şi municipii 

80% 

pentru cofinanţarea 
programelor 

20% 

7733%%  

De remarcat cã acestea nu pot fi diminuate ci
numai în anumite condiþii, majorate (art.32 alin 5)

 
 Total cote  
Defalcate 

82% 

la sectoarele 
municipiului 

23,5% 

la bugetul  
municipiului 

47,5% 

pentru  
echilibrare 

11% 

Figura 29. Repartizarea cotelor defalcate din impozitul

pe venit pentru municipiul Bucureºti

În completarea veniturilor proprii ale bugetelor
locale, prin proiectul Legii bugetului de stat pe anul
2007 se propune alocarea de la bugetul de stat ºi
bugetul asigurãrilor pentru ºomaj a sumei de
13.717,3 milioane lei, din care:

� 12.338,4 milioane lei sume defalcate din taxa
pe valoarea adãugatã pentru:

� finanþarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeþelor ºi municipiului Bucureºti
(1.307,6 milioane lei);

� finanþarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraºelor, municipiilor ºi
sectoarelor municipiului Bucureºti (8.004,5
milioane lei);

� echilibrarea bugetelor locale (1.544,7 milioane lei);
� retehnologizarea, modernizarea ºi dezvoltarea

sistemelor centralizate de producere ºi distribuþie
a energiei termice (741,6 milioane lei);

� finanþarea drumurilor (400,0 milioane lei);
� finanþarea Programului de dezvoltare a

infrastructurii din spaþiul rural (340,0
milioane lei);

� 1.275,2 milioane lei transferuri de la bugetul
de stat, din care, în principal, pentru:

� drepturile acordate persoanelor cu handicap
(MMSSF) (700,0 milioane lei);

� investiþii finanþate parþial din împrumuturi
externe (MFP) (70,0 milioane lei);

� compensarea creºterilor preþurilor la
combustibili (MAI) (200,0 milioane lei);

� finanþarea lucrãrilor de cadastru imobiliar
(MTTC) (5,5 milioane lei);

� finanþarea programului de pietruire a
drumurilor comunale ºi alimentare cu apã a
satelor (MTTC) (88,7 milioane lei);

� finanþarea acþiunilor privind reducerea
riscului seismic al construcþiilor existente cu
destinaþie de locuinþe (MTTC) (8,5 milioane lei);

� reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit
(MTTC) (9,5 milioane lei);

� retehnologizarea centralelor termice ºi
electrice de termoficare transferate
autoritãþilor administraþiei publice locale
(30,4 milioane lei);

� finanþarea programelor de mediu (MMGA)
(156,7 milioane lei).

� 103,7 milioane lei subvenþii de la bugetul
asigurãrilor de ºomaj cãtre bugetele locale
pentru finanþarea programelor pentru
ocuparea temporarã a forþei de muncã.

Pentru anul 2007, criteriile utilizate pentru
repartizarea pe judeþe a sumelor defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor lo-
cale sunt: capacitatea financiarã calculatã în
funcþie de impozitul pe venit încasat pe locuitor,
în proporþie de 70% din sumele defalcate ºi
suprafaþa judeþului în proporþie de 30% din sumele
defalcate.

Repartizarea sumelor de echilibrare pe unitãþile
administrativ-teritoriale în interiorul judeþului se
face pe baza criteriului excluderii.
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