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INTRODUCERE 

În conjunctura schimbărilor politico-economice care au avut loc în ultime-
le decenii în Europa, dar şi în România, după anul 1989, s-a impus necesitatea 
fundamentării unui nou concept şi a unei noi politici de dezvoltare socio-
economică a continentului. Această tendinţă a fost canalizată către o dezvolta-
re regională, care să urmărească diminuarea discrepanţelor majore dintre dife-
ritele regiuni europene. În acest context, evoluţia sectorului servicii a căpătat 
noi conotaţii, noi dimensiuni, atât la nivel european, dar în mod special în zona 
ţărilor aflate în tranziţie, precum este România, la început de mileniu III. 

În orice societate serviciile de transport au o importanţă deosebită. Prin 
intermediul transportului de mărfuri, produsele sau materialele pot fi expediate 
între diferite unităţi economice sau indivizi. Transportul de persoane permite 
deplasarea indivizilor atât din motive personale (vizite la prieteni, plimbări etc.), 
cât şi pentru a participa la activităţi de natură economico-socială. 

De aceea, îmbunătăţirea eficienţei activităţii de transport a reprezentat 
unul dintre obiectivele revoluţiei industriale, la începutul mileniului III, transpor-
turile reprezentând unul dintre pivoţii majori ai schimburilor economice şi turis-
mului. 

Avantajele datorate transporturilor sunt, în general, numeroase. Existen-
ţa unei eficiente reţele de transport reprezintă o condiţie de bază a creşterii 
economice, a competitivităţii şi a gradului de ocupare a forţei de muncă. 

Din această perspectivă, un rol important îl au regiunile transfrontaliere, 
primele chemate să realizeze interconexiunea sistemelor naţionale de trans-
port. Este motivul pentru care lucrarea de faţă analizează, cu preponderenţă, 
evoluţia reţelelor de transport din zona de frontieră cu Ungaria, principala poar-
tă a României cu Uniunea Europeană.  

 

 
 
 
 
 
 
 



Capitolul 1  
INFLUENŢE LA NIVEL REGIONAL ALE EVOLUŢIEI 

TRANSPORTURILOR ROMÂNEŞTI 

Strategia de dezvoltare a transporturilor a urmărit nu numai crearea unor 
reţele naţionale complexe, dar şi realizarea unui echilibru teritorial al acestor 
reţele. Cu toate acestea, datorită poziţiei geografice, resurselor şi activităţilor 
economice specifice fiecărei zone, sectorul de transport prezintă diferenţe 
apreciabile la nivelul regiunilor de dezvoltare. Astfel, numai din punct de vedere 
al infrastructurii, baza dezvoltării activităţilor economice, existau la nivelul anu-
lui 2001 diferenţe care au fost puse în evidenţă în tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Situaţia infrastructurilor de transport din regiunile de dezvoltare,  
în anul 2001 

Indicatorul UM TOTAL Regiunea de dezvoltare 

   1-NE 2-SE 3-S 4-SV 5-V 6-NV 7-C 8-BI 

Densitatea 
drumurilor 
naţionale 

km/100 
km

2
 

 
6,2 

 
6,7 

 
4,9 

 
7,3 

 
6,6 

 
5,8 

 
5,6 

 
5,9 

 
10,1 

Densitatea 
drumurilor 
naţionale 

km/ 
100.000 
locuitori 

 
65,1 

 
65,4 

 
59,3 

 
72,5 

 
79,7 

 
89,8 

 
67,0 

 
76,2 

 
8,4 

Ponderea 
drumurilor 
publice mo-
dernizate,  
în total 

%  
 

24,3 

 
 

20,9 

 
 

19,6 

 
 

28,1 

 
 

24,9 

 
 

28,0 

 
 

23,6 

 
 

24,6 

 
 

48,3 

Densitatea 
reţelei fero-
viare 

km/1000 
km

2
 

 
47,7 

 
40,5 

 
37,1 

 
48,5 

 
33,7 

 
62,8 

 
52,6 

 
52,8 

 
176,8 

Densitatea 
reţelei fero-
viare 

km/ 
100.000 
locuitori 

 
50,5 

 
39,7 

 
45,1 

 
47,8 

 
40,6 

 
97,0 

 
62,8 

 
66,5 

 
14,0 

Sursa:  Prelucrări date de la MLPTL, 2002. 

 
O problemă importantă, specifică activităţilor la nivelul infrastructurilor din 

transporturi,  a fost distribuirea fondurilor pe diferitele moduri de transport. 
Chiar dacă la nivel naţional acest lucru a însemnat aproape menţinerea până 
în prezent, din punct de vedere cantitativ, a reţelelor infrastructurale existente 
în anul  1990, pentru fiecare mod de transport în parte, politicile de dezvoltare 
specifice sectorului au avut un alt impact la nivelul regiunilor de dezvoltare.  
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Astfel, la căile rutiere s-au menţinut şi chiar accentuat decalajele între 
regiuni. Politica investiţională discreţionară faţă de zonele de dezvoltare a con-
dus la situaţia în care regiunea 2 are cea mai învechită şi mai puţin moderniza-
tă reţea, în timp ce regiunea 3 este cea mai modernă, decalajul fiind, prin nelu-
area în calcul a Regiunii 8 Bucureşti-Ilfov, de peste 42%. Această valoare poa-
te nu spune mare lucru la prima vedere. Dacă luăm în considerare însă faptul 
că decalajul este datorat ponderii drumurilor modernizate în totalul reţelei regi-
onale, se poate concluziona că doar această realitate poate conduce la dimi-
nuarea atractivităţii dezvoltării unor activităţi industriale în zonele cu infrastruc-
tură slab dezvoltată. Este binecunoscut, de altfel, că o reţea de transport co-
respunzătoare, din punctul de vedere al calităţii şi din cel al capacităţii poate 
constitui suportul necesar desfăşurării eficiente a unor activităţi productive sau 
din sfera serviciilor. O reţea de transport modernizată, care să evite apariţia 
unor disfuncţionalităţi în activităţile servite, are  influenţă atât asupra cererii din 
sectorul economic, cu precădere a ramurilor industriale dependente de trans-
port, cât şi asupra ofertei. Din perspectiva cererii, pot fi avute în vedere influen-
ţele datorate amplificării potenţialului pieţelor locale prin asigurarea legăturilor 
diferitelor regiuni de dezvoltare între ele. Din perspectiva ofertei, este de subli-
niat faptul că, prin asigurarea capacităţii infrastructurale adecvate şi a calităţii 
corespunzătoare cerinţelor de transport eficient, este posibilă diminuarea cos-
turilor agenţilor economici şi, în consecinţă, creşterea eficienţei activităţii şi pro-
fiturilor obtenabile. Transporturile de calitate, influenţate într-o mare măsură şi 
de starea infrastructurii, permit reducerea cheltuielilor necesare menţinerii sto-
curilor de materii prime, materiale, semifabricate sau produse finite şi evitarea 
unor întreruperi de producţie. Ca exemplu se poate preciza că, pentru o reţea 
rutieră care străbate o zonă de câmpie, economia ce poate fi obţinută la nivelul 
costurilor de transport prin trecerea unui drum din starea tehnică cea mai defa-
vorabilă în cea considerată a fi bună este de 0,006 $/km pentru autoturisme, 
0,07 $/km pentru autobuze şi 0,059 $/km pentru autocamioane grele. Din aces-
te perspective, politicile specifice infrastructurilor rutiere adoptate în ultimii ani 
au creat decalaje calitative, între diferitele regiuni de dezvoltare, ale reţelelor 
de drumuri fie cu caracter naţional, fie judeţean (comunal, sătesc etc.). De alt-
fel, la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare regională, din perspectiva calităţii 
infrastructurii rutiere, o situaţie bună există doar în regiunile 3 (Sud), 4 (Sud-
Vest), 5 (Vest), 7 (Centru) şi foarte bună în regiunea 8 (Bucureşti). Din păcate, 
pentru celelalte regiuni, politicile de modernizare a infrastructurii rutiere nu au 
fost favorizante, calitatea reţelelor regionale, incluzând atât drumuri naţionale, 
cât şi pe cele comunale sau săteşti, fiind într-o continuă diminuare. Se poate 
afirma de altfel că, în ultimii ani, politicile naţionale care vizează infrastructura 
rutieră s-au axat, cu preponderenţă, pe refacerea şi modernizarea reţelelor 
considerate de Comunitatea Europeană ca fiind prioritare şi sprijinite financiar 
de aceasta. Concret, politica investiţională din sfera infrastructurii rutiere a avut 
evoluţii neuniforme în ceea ce priveşte ponderea alocaţiilor  pentru căile rutiere 
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naţionale, judeţene sau comunale. Astfel, dacă în perioada 1985-1989, drumu-
rilor naţionale le-au fost alocate 48,6% din totalul fondurilor repartizate întreţi-
nerii şi modernizării infrastructurii rutiere, între anii 1990-1992 acest procent a 
scăzut la 45,3%. Ulterior, în perioada 1993-1995, s-a produs o modificare în 
orientarea politicii ce viza modernizarea drumurilor naţionale, alocându-se 
acestui sector 68,7% din totalul fondurilor repartizate sectorului drumuri. Acest 
fapt a condus, practic, la diminuarea susţinerii financiare a drumurilor de cate-
gorie inferioară, cum sunt considerate a fi cele judeţene şi comunale, urmă-
rindu-se ca finanţarea categoriilor de drumuri respective să se facă, cu pre-
ponderenţă, din fonduri regionale, prin delegări de autoritate asupra proprietăţii 
drumurilor judeţene şi comunale de la forurile naţionale către cele regionale, 
lucru care nu s-a realizat însă până în prezent. 

Politicile derulate au avut în vedere şi modernizarea a şase puncte de 
trecere a frontierelor cu Ungaria, Bulgaria şi Ucraina, avantajând astfel derula-
rea unor activităţi comerciale şi industriale, cu preponderenţă în regiunile în 
care se găsesc aceste puncte vamale (regiunile 5 Vest, 6 Nord-Vest, 3 Sud). 

Reţeaua feroviară acoperă, practic, întreg teritoriul naţional, asigurând 
legătura, prin cele opt magistrale, cu toate reţelele feroviare ale ţărilor vecine, 
inclusiv cu numeroase state occidentale sau ale Europei de Sud şi Orientului 
Apropiat. Din păcate, infrastructura şi instalaţiile conexe nu mai corespund ce-
rinţelor de deplasare în siguranţă şi la viteze şi sarcini pe osie conforme cu ce-
le utilizate actualmente în traficul internaţional de mărfuri şi călători din Europa. 
Aceste considerente conduc la concluzia că, din perspectiva transporturilor fe-
roviare, există decalaje importante de calitate şi desfăşurare teritorială a infra-
structurii, o situaţie deosebit de defavorabilă, din punctul de vedere al calităţii 
infrastructurale, existând doar în regiunea 6 Nord-Vest. Important de semnalat 
este şi faptul că politica vizând restructurarea activităţii din transporturile fero-
viare a condus la divizarea fostei Societăţi Naţionale a Căilor Ferate Române 
(SNCFR) în cinci mari companii, dintre care una este răspunzătoare de infra-
structură. Mai mult, în ultimii ani s-au adoptat măsuri de eficientizare a activită-
ţii din sectorul transporturilor feroviare prin constituirea mai multor companii 
feroviare autonome din punct de vedere financiar şi managerial, construite pe 
osatura vechilor regionale (cum ar fi, de exemplu, cele din Bucureşti, Craiova, 
Timişoara etc.). Acest demers va avea un rol important în sprijinirea prioritară a 
activităţilor economice din regiunile de dezvoltare, zonele cu puternice noduri 
feroviare fiind astfel avantajate (cazul regiunilor 8 Bucureşti-Ilfov, 5 Vest etc.). 

În domeniul maritim, regiunea 2 Sud-Est este singura care deţine un 
avantaj datorită poziţiei geografice. Coasta Mării Negre corespunzătoare terito-
riului naţional, de 193,5 km, asigură posibilitatea dezvoltării unor activităţi profi-
tabile din domeniul transporturilor maritime, cu condiţia ca infrastructura speci-
fică să fie realizată în bune condiţii. De altfel, în acest context, au fost derulate 
lucrări investiţionale de modernizare a portului Constanţa, în perspectiva deve-
nirii acestuia drept principala poartă de legătură dintre Europa şi Orient, prin 
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derularea activităţilor de transport atât pe relaţia maritimă, cât şi în forma com-
binată (rutier-feroviar-naval-maritim), ceea ce a necesitat construcţia unor ter-
minale adecvate. Proiecte de extindere a portului există, ele vizând, în princi-
pal, construcţia unui nou terminal pentru pasageri, unul pentru produse petroli-
ere şi unul de depozitare a cerealelor, toate aceste lucrări fiind estimate, la ni-
velul anului 1998, la 370 milioane USD. Terminalul pentru gaz lichefiat, în va-
loare de 154 milioane USD, este deja în construcţie, urmând să înceapă lucră-
rile la terminalul pentru depozitul de cereale, prevăzut a asigura facilităţi de 
stocare şi manipulare, în concordanţă cu cele mai noi tehnologii de pe plan in-
ternaţional. Cu siguranţă, toate aceste acţiuni creează premise favorizante 
dezvoltării unor activităţi industriale în regiunea 2, unde, în afara portului Con-
stanţa, mai există şi cele din Mangalia şi Sulina. 

La transporturile navale, fondurile alocate infrastructurii au fost canaliza-
te cu prioritate către obiectivele care pot asigura, cel puţin parţial, destinaţia 
iniţială, avându-se în vedere că majoritatea lucrărilor din acest domeniu au fost 
începute înainte de anul 1988. În mod evident, sunt avantajate regiunile în care 
există porturi fluviale (3 Sud, 4 Sud-Est), pe această bază activităţile industriale 
având un real suport de dezvoltare. Dunărea, care străbate suprafaţa ţării pe o 
distanţă de 1.075 km, reprezintă un suport potenţial pentru dezvoltarea activită-
ţii de transport fluvial. Porturile care funcţionează de-a lungul Dunării sunt Tul-
cea, Galaţi, Brăila, Giurgiu, Olteniţa şi Drobeta Turnu-Severin. Totodată, există 
canalul Dunăre-Marea Neagră care oferă oportunităţi reale pentru navigaţie. 

În sectorul aviaţiei civile, volumul investiţional specific infrastructurii s-a 
îndreptat cu prioritate către susţinerea lucrărilor de dezvoltare şi modernizare a 
aeroportului internaţional Bucureşti-Otopeni, ceea ce conduce la deţinerea de 
către regiunea 8 Bucureşti-Ilfov a unui real avantaj pentru dezvoltarea unor ac-
tivităţi economice cu caracter industrial. Totodată, prin politica adoptată în ulti-
mii ani, s-a mai urmărit şi asigurarea unui minim de dotare pentru celelalte 
aeroporuri cu trafic internaţional, lucrările vizând creşterea siguranţei activităţi-
lor pentru orice condiţie (ceaţă, îngheţ etc.). De altfel, reţeaua naţională cuprin-
de patru aeroporturi internaţionale – Bucureşti-Otopeni, Bucureşti-Băneasa, 
Constanţa şi Timişoara – şi 13 aeroporturi ce servesc traficul aerian intern. În 
prezent, toate aeroporturile sunt operaţionale, dar volumul de activitate s-a 
modificat, în principal datorită abandonării unor relaţii considerate ca neprofita-
bile. 

Flota aeriană necesită modernizări urgente, existând încă în circulaţie 
modele depăşite atât moral, cât şi fizic. În anul 1997, flota aeriană s-a redus cu 
44 de avioane (39 de călători şi 5 de marfă). 

În mod evident, starea şi gradul de dezvoltare şi modernitate influenţea-
ză atât activitatea de transport, dar şi pe cea a celorlalte domenii economice. 
Pentru analiza mai detaliată a acestor aspecte, în tabelul 2 sunt prezentaţi, sin-
tetic, câţiva indicatori specifici activităţilor economice la nivelul regiunilor de 
dezvoltare. 
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Luând în analiză valorile prezentate în tabelul 2 şi ierarhizând regiunile 
de dezvoltare în funcţie de nivelul indicatorilor analizaţi (tabelul 3), pot fi trase 
următoarele concluzii: 

1. Regiunile cele mai bine reprezentate, din perspectiva activităţii de 
transport, excluzând regiunea 8 Bucureşti-Ilfov, care este cea mai 
puternică, sunt 2 Sud-Est, 6 Nord-Vest şi 3 Sud. La polul opus se si-
tuează regiunile 1 Nord-Est şi 4 Sud-Vest. 

2. Reţelele regionale de transport reprezintă doar părţi arbitrar alocate 
din reţeaua naţională, reîmpărţirea regională a României efectuându-
se doar din anul 1998, o dată cu adoptarea Legii privind regiunile de 
dezvoltare din România. 

3. Dimensiunile şi gradul de modernitate a reţelelor de transport, la ni-
vel regional, nu au fost influenţate de strategii regionale de dezvolta-
re, ele preluând doar tarele şi anacronismele de dezvoltare a întregu-
lui sistem naţional de transport. 

4. În regiunile 6 Nord-Vest, 2 Sud-Est şi 3 Sud, transporturile au cel mai 
mare aport la formarea PIB la nivel regional, ceea ce înseamnă că în 
acele zone activitatea de transport are o intensitate sporită. 

5. Regiunea 2 Sud-Est prezintă cel mai mare grad de atractivitate pen-
tru activitatea din domeniul transporturilor. În această regiune, deşi 
există cel mai mare număr de angajaţi în activităţi specifice transpor-
turilor, comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare, câştigul salarial 
nominal mediu lunar este cu peste 20% mai mare decât media exis-
tentă în celelalte regiuni. 

6. Cu toate că regiunea 6 Nord-Vest are cel mai mare număr de unităţi 
active în domeniul transporturilor (2194), cifra de afaceri a acestora 
reprezintă doar jumătate din cea a unităţilor active din regiunea 2 
Sud-Est, care, deşi mult mai reduse ca număr (1741), înregistrează 
rezultate economice mai bune. Acest fapt se poate explica atât prin 
deschiderea pe care o oferă regiunea (existenţa porturilor la Marea 
Neagră, terminale de transport multimodal, reţea feroviară corespun-
zătoare etc.), cât şi prin mărimea investiţiilor brute ale unităţilor active 
de transport. Aceste investiţii reprezintă, în cifre absolute, cu peste 
60% mai mult decât media regăsită în celelalte regiuni de dezvoltare. 
Acest aspect face posibilă afirmaţia că regiunea 2 Sud-Est este cea 
mai atractivă din punctul de vedere al investiţiilor în transporturi, lucru 
adevărat dacă luăm în considerare nodul de trafic ce urmează să fie 
portul Constanţa, pentru relaţia Europa Centrală şi de Vest – Orientul 
Mijlociu. Este evident că tendinţa de dezvoltare a acestei zone va so-
licita accelerarea adoptării unor măsuri menite să sprijine moderniza-
rea şi dezvoltarea transporturilor combinate, lucru care va favoriza 
întregul proces de dezvoltare a transporturilor româneşti. 
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7. În afara regiunii 8 Bucureşti-Ilfov, cea mai mare atractivitate pentru 
investitori o reprezintă regiunea 2 Sud-Est, zonă în care volumul in-
vestiţiilor brute ale tuturor unităţilor active est superior cu mult celor 
existente în celelalte regiuni. 

8. Nivelul activităţii de transport se regăseşte în gradul de dezvoltare al 
fiecărei regiuni în parte. Acest fapt poate fi pus în evidenţă prin mă-
rimea PIB/locuitor, unde din nou regiunea 8 Bucureşti-Ilfov ocupă 
prima poziţie, urmată de regiunea 5 Vest şi 2 Sud-Est. La polul opus 
găsim din nou regiunea 1 Nord-Est. Diferenţe semnificative sunt ob-
servabile la regiunea 6 Nord-Vest, care ocupă penultima poziţie, şi la 
regiunea 3 Sud, care este doar pe locul 6. Aceste situaţii pot fi expli-
cate prin lipsa de investiţii  în activităţile economice ale acelor zone, 
precum şi prin valorile scăzute ale cifrelor de afaceri din activităţile 
industriale şi comerciale. 

9. Cifra de afaceri pe întreaga activitate economică a regiunilor este în 
concordanţă cu nivelul ridicat sau scăzut al activităţii de transport din 
regiuni, pus cel mai clar în evidenţă de mărimea aportului activităţii la 
formarea PIB. 

10. Ierarhizarea regiunilor după nivelul cifrei de afaceri pe întreaga activ i-
tate economică din zonă reflectă fidel ierarhizarea regiunilor după ni-
velul cifrelor de afaceri din activităţile industriale, comerciale şi din 
construcţii. Această situaţie nu mai este valabilă şi pentru activităţile 
agricole şi turistice. Acest fapt subliniază importanţa redusă pe care 
aceste ramuri o au în crearea PIB-ului regional. 

11. Analizând ultimele două concluzii, putem afirma că nivelul de dezvol-
tare al activităţii de transport influenţează în mod direct nivelul activi-
tăţilor industriale, comerciale şi din construcţii, pentru agricultură şi 
turism acesta nefiind relevant. 
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În afara indicatorului care prezintă numărul mediu de angajaţi în activităţi 
de transport, regiunea 8 Bucureşti-Ilfov deţine cele mai ridicate valori pentru 
toţi indicatorii analizaţi, fapt care corespunde pe deplin cu situaţia economică a 
acestei regiuni. Doar activităţile agricole şi turistice sunt aici în deficit, lucru 
evident datorită dimensiunilor şi structurii regiunii, cea mai mică dintre toate 
regiunile de dezvoltare din România. 

 
Tabelul 3 

Poziţia regiunilor de dezvoltare din România, în funcţie de  
nivelul unor indicatori economici 

INDICATOR NE SE S SV V NV C BI 

TRANSPORTURI 

PIB/ramură 6 3 4 8 7 2 5 1 

Densitatea drumurilor publice 2 6 4 3 7 5 8 1 

Densitatea liniilor de cale ferată 6 7 3 8 2 4 5 1 

Numărul unităţilor active 7 3 5 8 6 2 4 1 

Număr mediu de salariaţi 6 1 3 7 8 4 5 2 

Cifra de afaceri a unităţilor active 7 2 6 8 3 5 4 1 

Investiţiile brute 7 2 4 8 5 3 6 1 

INDICATOR NE SE S SV V NV C BI 

ALTE RAMURI ECONOMICE 

PIB/locuitor 8 3 6 5 2 7 4 1 

Cifra de afaceri pe total activităţi 
economice 

6 3 2 7 8 5 4 1 

Numărul unităţilor active din indus-
trie 

4 5 6 8 7 1 2 3 

Cifra de afaceri din activitatea in-
dustrială 

6 4 2 7 8 5 3 1 

Numărul unităţilor active din comerţ 5 2 3 7 8 5 3 1 

Cifra de afaceri din activităţile co-
merciale 

5 4 2 8 6 7 3 1 

Numărul unităţilor active din con-
strucţii 

6 4 5 8 7 2 3 1 

Cifra de afaceri din activităţile de 
construcţii 

6 2 3 7 4 5 8 1 

Cifra de afaceri din activităţile agri-
cole 

3 1 2 4 6 5 7 8 

Capacitatea de cazare turistică 6 1 4 7 5 3 2 8 

Investiţiile străine 8 6 7 5 2 4 3 1 

Investiţiile brute ale unităţilor active 5 2 6 4 3 8 7 1 

 
Analizând astfel premisele dezvoltării transporturilor româneşti, putem 

evidenţia următoarele aspecte mai importante: 

 Existenţa unei reţele naţionale bine dezvoltate, dar al cărei stadiu de 
modernitate este cu mult sub nivelul solicitărilor. Reîmpărţirea regio-
nală a teritoriului românesc a condus la disparităţi în ceea ce priveşte 
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gradul de înzestrare cu reţele de transport al acestor regiuni de dez-
voltare. În aceste condiţii, în afara strategiei naţionale de dezvoltare 
a transporturilor, este necesară adoptarea unor politici regionale de 
dezvoltare a reţelelor zonale.  

 Inconsecvenţa politicii din domeniul transporturilor, evidenţiată prin 
desele modificări ale strategiei de dezvoltare a sectorului, precum şi 
ale competenţelor autorităţii din domeniu. În acest context, putem 
aminti comasarea sub aceeaşi autoritate a unor activităţi fără legătu-
ră între ele. 

 Atât la nivel regional, cât mai ales pe plan naţional, se observă o sus-
ţinere a dezvoltării transporturilor rutiere, în defavoarea celorlalte 
moduri, ceea ce conduce la apariţia unor grave dezechilibre pe piaţa 
specifică. Unul dintre aceste dezechilibre este cel pus în evidenţă de 
nivelul externalităţilor negative produse de traficul rutier din România, 
dublu ca valoare faţă de aportul întregii ramuri la formarea PIB. 

 Nivelul de modernitate al reţelelor de transport este extrem de redus, 
ceea ce va solicita o accelerare a ritmului de modernizare a infra-
structurilor, lucru ce va angrena un mare efort financiar. Evaluând 
costul modernizării unui singur kilometru de drum public sau de cale 
ferată la circa 500.000 dolari SUA, preţ de altfel scăzut faţă de cel al 
construirii unui kilometru de autostradă, care poate ajunge şi la 10 
milioane dolari SUA, pentru modernizarea a 50% din actuala reţea 
rutieră sunt necesare circa 7,5 miliarde dolari SUA. Întreaga reţea ru-
tieră necesită, pentru modernizare şi adaptare la cerinţele europene 
care includ şi construirea a cel puţin 1500 km de autostăzi, costuri de 
peste 35 miliarde dolari SUA. La fel, pentru modernizarea reţelei fe-
roviare, sunt necesare circa 4 miliarde de dolari SUA. Însumate, doar 
pentru transporturile terestre, modernizarea lor ar solicita un volum 
financiar de circa 10 miliarde dolari SUA, pentru a atinge un grad de 
modernitate de 50%, şi peste 39 miliarde dolari SUA pentru întreaga 
reţea. Acest efort financiar este uriaş şi peste puterile economice ac-
tuale ale României. Luând ca punct de referinţă anul 2000, an în care 
PIB naţional a fost de circa 30 miliarde dolari SUA, este evident că 
pentru a moderniza întreaga reţea de transport terestru ar fi necesar 
să se aloce întreaga valoare a PIB naţional pe o perioadă de circa un 
an şi jumătate. Acest lucru este, evident, imposibil. De aceea, calcu-
lat faţă de cheltuielile bugetare derulate în anul 2000 pentru ramura 
transporturilor, evaluate de Institutul Naţional de Statistică (Anuarul 
statistic al României, 2001) la circa 500 milioane dolari SUA, efortul 
necesar modernizării întregii reţele de transport terestru ar dura circa 
80 de ani. Doar pentru a atinge un nivel de modernitate de 50% din 
actuala reţea de transport ar fi necesare cheltuieli la nivelul anului 
2000 pentru încă 8-10 ani. Această situaţie este gravă, deoarece de-
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calajul între sistemele de transport româneşti şi cele europene se va 
accentua continuu. 

 Dezvoltarea transporturilor multimodale poate crea un avantaj com-
petitiv pentru România. Este cert că nu se va putea reduce decalajul 
existent între situaţia reţelelor de transport din România şi cele ale 
statelor din Uniunea Europeană, fapt care ne va crea un enorm han-
dicap în dezvoltarea economică a României. Singura modalitate prin 
care România ar putea atinge în scurt timp un nivel crescut de atrac-
tivitate al sectorului transporturi este dezvoltarea unei puternice reţe-
le de noduri multimodale de transport, existând la ora actuală condiţii 
propice de evoluţie a acestora. 

 Intensitatea activităţilor de transport influenţează, la nivel regional, 
gradul de dezvoltare economică a întregii regiuni şi, implicit, nivelul 
investiţiilor unităţilor active din acele zone. 



Capitolul 2  
Dezvoltarea reţelelor transeuropene 

şi cooperarea transfrontalieră 

În actualele condiţii de amplificare a relaţiilor transfrontaliere, în special 
pe axele nord-sud şi de-a lungul graniţelor cu ţările Europei Centrale şi de Est, 
Uniunea Europeană acordă o importanţă deosebită problemelor care afectează 
regiunile situate de-o parte şi de alta a graniţelor interne sau externe. Aceste 
probleme au fost şi rămân adevărate obstacole în calea implementării cu suc-
ces a programelor legate de apariţia pieţei unice, de coeziune şi integrare eu-
ropeană, fapt ce a determinat Uniunea Europeană să acţioneze constant, prin 
programe specifice, în scopul eradicării lor. De asemenea, prin recunoaşterea 
noilor regiuni de graniţă (cum sunt cele cu fosta Germanie de Est, Finlanda, 
statele baltice, Polonia, Cehia, Slovacia şi Grecia), prin apariţia "Cartei graniţe-
lor Europei şi a regiunilor transfrontaliere" (în anul 1995) şi prin derularea pro-
iectului intitulat "Asistenţă tehnică şi promovare a regiunilor transfrontaliere" 
(1996-2001), Comisia Europeană şi-a asumat rolul de coordonator şi susţinător 
al regiunilor transfrontaliere.  

În Uniunea Europeană, transporturile şi infrastructura, educaţia, pregăti-
rea profesională şi capacitatea de inovare reprezintă factori de bază ai potenţi-
alului unei regiuni privit din perspectiva localizării afacerilor. Astfel, programele 
de dezvoltare regională, în general, şi cele de dezvoltare regională transfronta-
lieră, în special, îşi propun, printre obiectivele cele mai importante, eliminarea 
obstacolelor şi "legăturilor lipsă" care afectează buna activitate a firmelor şi de-
plasarea călătorilor, îmbunătăţirea calităţii sistemelor de transport şi a infra-
structurii etc.  

2.1. Considerente generale 

Cele mai importante caracteristici ale centrelor de interes major din Uni-
unea Europeană sunt legate de combinarea în spaţiu a noilor tehnologii de 
transport cu logistica modernă şi cu posibilităţile sporite de comunicare, de ac-
cesibilitatea ridicată şi puterea sporită de cooperare inter şi intraregională. Pri-
vite din acest punct de vedere, regiunile transfrontaliere din Uniunea Europea-
nă sunt plasate la distanţe considerabile faţă de zonele centrale şi, uneori, la 
graniţa între comunitate şi ţările Europei Centrale şi de Est. De asemenea, în 
condiţiile realizării pieţei unice europene, ele sunt puse în faţa unei creşteri 
competiţionale fără precedent, fiind în situaţia de a coopera în condiţii dificile.  

Având în vedere că regiunile transfrontaliere sunt regiuni de legătură, ca-
re conectează Europa la vecinătăţi, este evident că îmbunătăţirea serviciilor de 
transport şi a infrastructurii fizice reprezintă una dintre cele mai importante mă-
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suri necesare a fi promovate în aceste regiuni. În acelaşi timp, cooperarea 
transfrontalieră fără drumuri transfrontaliere şi interregionale, fără reţele de 
transport naval sau de zbor este practic imposibilă. 

O analiză în timp a reţelelor de transport şi infrastructură în regiunile 
transfrontaliere a identificat, într-o primă fază, unele restricţii în dezvoltarea lor. 
Astfel:  

 în general, regiunile de-o parte şi de alta a unei frontiere sunt distan-
ţate în spaţiu de zonele centrale, de interes, deţin o populaţie cu 
densitate scăzută (din cauza migraţiei specifice), cererea de mărfuri 
şi servicii este insuficientă, iar reţelele de transport şi comunicaţie 
sunt dezvoltate foarte puţin; 

 în regiuni transfrontaliere dezvoltate, cu densitate ridicată, restricţiile 
privind dezvoltarea reţelei de infrastructură şi transport au fost, de 
cele mai multe ori, de ordin politic şi militar; de asemenea, infrastruc-
tura în regiunile de graniţă dintre Uniunea Europeană şi ţările Euro-
pei Centrale şi de Est a fost tratată necorespunzător, existând impor-
tante influenţe politice cu impact negativ asupra dezvoltării ei; 

 legăturile de transport de-a lungul mărilor şi munţilor (tunele şi po-
duri), caracterizate printr-o complexitate tehnică deosebit de mare, 
erau considerate foarte costisitoare, construcţia lor fiind mereu amâ-
nată în timp. 

Până în anul 1970, nu s-a pus problema dezvoltării unei reţele de infra-
structură şi servicii comune tuturor ţărilor membre ale Uniunii Europene. Atunci 
nu se întrevedea că, pentru regiunile transfrontaliere, transporturile şi infra-
structura vor constitui elemente de bază în decizia de a investi şi de a localiza 
unele afaceri. 

În anii „80–„90, conceptele şi ideile vechi au lăsat locul unor noi viziuni şi 
abordări ale problematicii regionale în context european. În principal, condiţiile 
care au determinat creşterea importanţei regiunilor transfrontaliere au fost:  

1. o implicare sporită a Uniunii Europene în zonele situate de-a lungul fron-
tierelor statelor membre; 

2. apariţia pieţei unice europene a determinat creşterea rolului şi influenţei 
politicii de dezvoltare regională, coeziune economică şi socială a Uniunii, 
care, prin obiectivele, programele şi iniţiativele propuse, a acordat o aten-
ţie deosebită zonelor de frontieră; astfel, cele 59 de programe 
INTERREG desfăşurate în prezent pe teritoriul Uniunii Europene urmă-
resc, în principal, îmbunătăţirea calităţii reţelelor de transport în contextul 
planificării regionale şi al infrastructurii. 
În prezent, regiunile transfrontaliere aflate sub incidenţa obiectivului 1 

(susţinerea zonelor rămase în urmă din punct de vedere al dezvoltării genera-
le), în concordanţă cu politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene, îşi 
stabilesc de cele mai multe ori, ca acţiune de început, îmbunătăţirea şi extinde-
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rea serviciilor de transport şi a infrastructurii, astfel fiind capabile să creeze 
condiţiile fizice necesare susţinerii cooperării economice şi sociale. 

Din această perspectivă, devin evidente şi necesare măsurile de susţine-
re a dezvoltării infrastructurii şi serviciilor de transport atât pe axa nord-sud, cât 
şi pe coridoarele majore de trafic de la vest la est. Acest lucru va însemna, în 
primul rând, îmbunătăţirea şi susţinerea punctelor de trecere a frontierelor şi 
dezvoltarea informaţiilor tehnologice care privesc aceste regiuni, după care se 
va realiza planificarea noilor coridoare necesare susţinerii unui trafic european 
în viitor. 

De asemenea, pentru cele mai multe dintre regiunile transfrontaliere 
foarte sărace, aflate în sudul Europei, concentrarea atenţiei se va face în spe-
cial pe dezvoltarea infrastructurii de drumuri şi de cale ferată şi, în unele situa-
ţii, pe construcţia de tunele şi poduri.  

În ceea ce priveşte graniţa externă a Uniunii Europene, în paralel cu 
dezvoltarea punctelor de trecere a frontierei deja existente, se va urmări crea-
rea de noi graniţe de trecere în interiorul unor regiuni şi traficul internaţional din 
zonă. 

Până în anul 1990, sistemul de transport era puternic legat de punctele 
de trecere a frontierei aflate pe reţeaua de drumuri şi pe cea de cale ferată. În 
timp, dezvoltarea serviciilor de transport a cuprins toate graniţele Europei şi a 
determinat atât creşterea volumului de trafic (trafic în cadrul Uniunii Europene), 
cât şi creşterea comerţului internaţional. Astfel, într-o primă etapă, comerţul 
internaţional era prevăzut a se dezvolta în special pe axele nord-sud şi trecând 
peste Alpi şi Pirinei. Astăzi sunt afectate şi legăturile vest-est, legături ce se 
dezvoltă într-un ritm foarte rapid, toate acestea determinând creşterea sub-
stanţială a volumului traficului de călători în regiunile transfrontaliere. 

2.2. Tendinţe actuale  

În ultimii zece ani, la nivel european, au avut loc transformări majore în 
politica transporturilor. Într-o ierarhie generală, politica serviciilor de transport şi 
a dezvoltării infrastructurii deţine cel mai extins organism al legislaţiei secunda-
re comunitare, după sectorul agricol al Uniunii.  

Existenţa unei "Politici comune de transport a Uniunii Europene" (iu-
lie 1995) a impus ca atingerea obiectivelor stabilite în programele de acţiune 
ale Comisiei Europene să se realizeze în special prin eforturi deosebite îndrep-
tate spre obţinerea eficienţei şi calităţii unui sistem de transport integrat al pie-
ţei unice europene şi spre o mai strânsă relaţie cu ţările vecine. 

Obiectivele generale ale acestei politici depind şi amplasează politica Uni-
unii Europene în aria transportului comercial şi extind mobilitatea transnaţională 
şi transfrontalieră a oamenilor şi bunurilor aflată în expansiune. În prezent, reali-
zarea unor reţele de transport transeuropean – obiectivul fundamental al poli-

ticii transporturilor în UE -, care să corespundă actualelor cerinţe de dezvoltare şi 
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care urmăreşte integrarea gradată a reţelelor de transport şi infrastructură (sol, 
apă, aer) până în anul 2010, se află în curs de implementare.  

"Reţeaua de transport transeuropean", alături de reţeaua energetică şi 
de reţeaua de telecomunicaţii reprezintă iniţiative comunitare "high priority", 
prin felul în care au fost percepute şi acceptate de către Uniunea Europeană: 

1. Toate cele trei reţele comunitare (transport, energie şi telecomunicaţii) au 
fost incluse în Tratatul de la Maastricht. 

2. La aceste reţele colaborează un grup de lucru format din cei mai înalţi 
oficiali ai Consiliului Europei. 

3. Cele trei reţele de importanţă majoră pentru Uniunea Europeană au fost 
încorporate în documentul oficial intitulat Carta albă privind creşterea, 
competitivitatea şi angajarea forţei de muncă, elaborată de Comisia 
Europeană. 
La rândul ei, Agenda 2000 extinde semnificaţia "reţelei de transport 

trans-european" spre ţările Europei Centrale şi de Est, anticipând lărgirea Uniu-
nii Europene şi extinderea pieţei unice europene, pe baza următoarelor conside-
rente: 

a) Construirea şi extinderea "reţelei de transport transeuropean" va 
ajuta la realizarea obiectivelor majore ale Comunităţii Europene  (ob-
iective legate de reducerea fricţiunilor cauzate de crearea pieţei uni-
ce sau întărirea coeziunii economice şi sociale). 

b) Prin construirea şi extinderea "reţelei de transport transeuropean", 
transportul de oameni şi mărfuri este garantat pe termen lung şi în 
condiţii de durabilitate socială şi neafectare a mediului înconjurător. 

c) Capacitatea actuală de transport trebuie să cuprindă cele mai bune 
sisteme şi reţele ale diferitelor tipuri de transport şi să le integreze. 

Ca o componentă de bază a dezvoltării regionale, propunerea constituirii 
unei reţele de transport la nivel transfrontalier în Uniunea Europeană impli-
că luarea în considerare a programelor şi iniţiativelor statelor membre şi pro-
movarea lor la nivel comunitar. În acest scop, programele propuse de Comisia 
Europeană pentru dezvoltarea reţelelor transeuropene în regiuni transfrontalie-
re urmăresc: 

1. crearea şi îmbunătăţirea principalelor legături între regiunile de graniţă; 
2. dezvoltarea infrastructurii din regiunile "insulare" transfrontaliere care fa-

cilitează accesul la reţeaua principală; 
3. combinarea optimală şi conectarea diferiţilor specialişti din domeniul 

transporturilor şi luarea în considerare, în momentul extinderii reţelei, a 
factorilor de mediu. 
În anul 1996, Parlamentul şi Consiliul European au propus Comunităţii un 

ghid pentru dezvoltarea reţelei de transport transeuropean. Ghidul (care are la 
bază o decizie a Consiliului în acord cu articolul 129c din Tratatul UE) stabileşte 
obiectivele, priorităţile şi elementele-cheie ale acţiunilor implicate în reţea, în pe-
rioada imediat următoare anului 2000, şi statuează planul investiţional necesar. 
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Investiţiile propuse sunt de aproximativ 400 miliarde ECU, ele fiind realizate în 
ideea că reţeaua de transport transeuropean va ajuta la dezvoltarea viitoare a 
pieţei unice europene şi la întărirea coeziunii economice şi sociale în comunitate. 
Decizia de extindere a reţelei de transport transeuropean a fost prece-dată de 
trialoguri intense între Parlament, Consiliu şi Comisia Europeană (începute în anul 
1995 – iunie) şi a fost finalizată cu ajutorul Comitetului de Conciliere

1
. 

Principalul element al documentului îl reprezintă o listă
2
 cu 14 planuri 

prioritare (în particular este vizat direct sectorul de transporturi pe calea ferată), 
valoarea totală a investiţiei fiind de aproximativ 90 miliarde ECU.  

2.3. Principalele acţiuni privind dezvoltarea reţelei de transport 
transeuropean 

Actuala reţea de drumuri transeuropene cuprinde drumurile noi, dar şi pe 
cele existente, care deţin standarde comune de siguranţă şi servicii. Potrivit 
Deciziei Consiliul Europei nr. 1692/1996, reţeaua de drumuri este proiectată 
pentru desfăşurarea unei circulaţii intense în condiţiile intensificării traficului 
comunitar. 

Reţeaua de cale ferată transeuropeană cuprinde liniile convenţionale de 
cale ferată, dar şi pe cele situate la mare înălţime. Această reţea joacă un rol 
important în transportul pasagerilor şi al mărfurilor, permiţând în acelaşi timp 
conexiuni cu reţele locale şi regionale de transport. Continuitatea reţelei va 
oferi utilizatorilor, gradat, interoperabilitate prin alinierea tehnică, inclusiv con-
trolul standardizat al trenurilor şi sistemelor de protecţie, precum şi standarde 
stricte de calitate şi siguranţă.  

În documentul Comisiei Europene intitulat "Strategia pentru revitaliza-
rea căilor ferate comunitare" sunt prezentate liniile directoare de acţiune în-
dreptate în special spre declinul traficului de pasageri şi de mărfuri, care afec-
tează în prezent transportul pe calea ferată. De asemenea, se propun soluţii 
viabile acestei alternative. Principalele direcţii prin care se încearcă revitaliza-
rea transportului pe calea ferată, în Uniunea Europeană, sunt: 

 reabilitarea financiară a companiilor de transport pe calea ferată prin 
asumarea responsabilităţilor de către statele membre; 

 introducerea forţelor de piaţă şi operaţionale, ţinând cont de criteriile 
comerciale, prin extinderea transportului liber în regiunile de frontieră 
pentru toate bunurile şi persoanele, realizat cu ajutorul unui program 

                                                        
1
 La aceasta se poate adăuga un total de 270 de amendamente propuse de Parlamentul 
European privind axele majore şi intersecţia punctelor reţelei pentru toate cele cinci tipuri 
de transport, costurile şi criteriile propuse. 

2
 Această listă nu este obligatorie (legal) pentru statele membre, dar ea are o importanţă 
deosebită pentru politica generală a Uniunii Europene; ca exemplu, în anul 1996, 75% din 
suportul financiar al Uniunii Europene s-a îndreptat spre susţinerea bugetului reţelei de 
transport transeuropean.  
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special al Uniunii Europene intitulat "Accesul liber pentru mărfuri" 
(Goods Freeways); 

 integrarea sistemelor naţionale de transport pe calea ferată, care se 
dezvoltă în acord cu criteriile impuse de fiecare stat în parte, acest 
fapt cauzând dificultăţi în operaţiile de trecere a frontierei. 

Din perspectiva îmbunătăţirii transportului de mărfuri pe calea ferată, 
Comisia a propus crearea unui punct central de marketing necesar programului 
Goods Freeways. Aceasta consideră ca necesară creşterea fondurilor aloca-
te, stabilirea plăţilor orientate în special pe costurile de transport, scurtarea 
timpului de trecere a frontierelor şi luarea în considerare a criteriilor calitative. 

Reţeaua de transport transeuropean pe apă cuprinde principalele cursuri 
şi canale, precum şi legăturile dintre ele. În acelaşi timp, reţeaua facilitează le-
găturile de transport între regiunile industriale şi zonele urbane, precum şi legă-
turile lor cu principalele porturi. Porturile costale aparţin, de asemenea, reţelei 
transeuropene de transport. Infrastructura lor permite o serie de servicii – ser-
vicii de feribot, servicii de transport local şi pe distanţe lungi, inclusiv pescuitul 
de coastă, atât pentru transportul pasagerilor, cât şi pentru mărfuri. În scopul 
îmbunătăţirii transportului pe apă, Comisia a aprobat (în anul 1997) "Carta 
verde a porturilor maritime şi a infrastructurii de transport maritim", do-
cument deosebit de important pentru dezvoltarea viitoare a punctelor maritime 
din regiunile transfrontaliere. 

Reţeaua transeuropeană de transport aeronautic cuprinde aeroporturile 
aflate pe teritoriul Uniunii Europene, destinate atât transportului de persoane, 
cât şi transportului de mărfuri. Punctele internaţionale şi comunitare de aero-
porturi reprezintă centrele esenţiale ale acestei reţele, care asigură siguranţa 
transporturilor pe calea aerului, transporturi ce fac legătura între comunitate şi 
restul lumii. 

În prezent, toate aceste reţele – elemente componente ale "reţelei de 
transport transeuropean" – contribuie la amplificarea relaţiilor socio-
economice ce se desfăşoară în regiunile cu un statut special – regiunile trans-
frontaliere. 

Având în vedere iniţiativele privind dezvoltarea infrastructurii şi, în parti-
cular, pe cele legate de îmbunătăţirea legăturilor de transport, pe de-o parte, şi 
pe cele legate de dezvoltarea regională transfrontalieră, pe de altă parte, pu-
tem contura condiţiile necesare unei cooperări regionale transfrontaliere: 

 Instrumentele necesare dezvoltării infrastructurii în regiunile trans-
frontaliere sunt comune cu cele propuse de planificarea regională şi 
corespund în mai mare măsură cerinţelor politicii regionale, naţionale 
şi comunitare. 

 Îmbinarea coordonării planificării infrastructurii de ambele părţi ale 
frontierei. 

 Dezvoltarea legăturilor extensive de infrastructură în regiunile de 
graniţă în scopul reducerii dezavantajelor cauzate de situaţii externe 
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(exemplu, relaţii cu Europa de Sud, zona Alpilor Pirinei, Europa Cen-
trală şi de Est, zona de nord a Europei). 

 Dezvoltarea transportului transfrontalier multinodal care să includă şi 
centre de călătorie. 

 Dezvoltarea reţelelor transfrontaliere în transportul public de pasa-
geri. 

 Construirea sau dezvoltarea în viitor a punctelor de trecere a frontie-
relor la graniţele Uniunii Europene cu Europa Centrală şi de Est, în 
vederea scurtării timpului de aşteptare şi de transport. 

 Dezvoltarea sau crearea, la nivel regional sau local, a reţelelor trans-
frontaliere de energie, telematice sau de comunicaţii. 

 Eliminarea obstacolelor transfrontaliere existente în calea sistemelor 
de utilizare sau plată a transporturilor, energiei, telematicii sau co-
municaţiilor. 

 Dezvoltarea reţelelor informaţionale şi crearea unor bănci de date la 
nivelul regiunilor transfrontaliere. 

 Dezvoltarea sau facilitarea cercetării, dezvoltării sau transferului de 
tehnologie în favoarea acestor regiuni. 

Astfel, în domeniul transportului şi infrastructurii, regiunile transfrontaliere 
vor acţiona ca adevărate "poduri" de legătură între Europa şi vecinii săi (fronti-
ere interne sau externe), fiind judecate prin măsura progresului transpus în rute 
ale unei Europe fără frontiere. 



Capitolul  3 
Programe şi iniţiative comunitare la nivel  

transfrontalier, suport al dezvoltării reţelelor 
de transport european 

Barierele care afectează frontierele tradiţionale au un impact negativ 
asupra dezvoltării cooperării transfrontaliere. Astfel, principalele probleme care 
afectează dezvoltarea economică în regiunile de frontieră pot fi sintetizate prin: 

 slăbiciuni în infrastructura de transport şi telecomunicaţii; 

 pierderea contactelor transfrontaliere şi reţelelor între instituţii publice, 
agenţiile de promovare a turismului şi alte organizaţii inclusiv companii 
private; 

 restricţii în modalităţile de traversare a regiunilor de frontieră (drumuri, 
căi de bicicletă, trasee turistice etc.), în transportul public de-a lungul 
graniţei, în facilităţile şi reţeaua de recreere; 

 dificultăţi în obţinerea unor standarde de calitate aşteptate în special 
pentru grupuri cu venituri mari; 

 perceperea unei concurenţe puternice între zonele de o parte şi de alta a 
graniţei, fapt ce determină o cooperare dificilă. 
O primă încercare de susţinere a reţelelor transfrontaliere în UE a fost în 

anul 1990, prin constituirea Iniţiativei de cooperare transfrontalieră a comunită-
ţii europene, INTERREG I, prin care se intenţiona pregătirea zonelor de frontie-
ră în vederea realizării unei Comunităţi fără frontiere interne.  

În prezent, scopul Iniţiativei s-a axat pe dezvoltarea relaţiilor ce lipsesc 
din reţelele transeuropene de transport şi distribuţie a energiei în regiunile care 
cad sub incidenţa obiectivului 1.  

Iniţiativele comunitare legate de susţinerea reţelei în regiunile transfron-
taliere au luat forma unui proiect general de dezvoltare a serviciilor de transport 
şi infrastructură – proiect intitulat INTERREG. 

Programul european INTERREG are de atins în etapa imediat următoare 
obiective cum sunt: 

 acoperirea problemelor generale de dezvoltare a regiunilor transfrontalie-
re; 

 îmbunătăţirea cooperării  de-a lungul regiunilor de graniţă; 

 găsirea oportunităţilor de cooperare între aceste regiuni; 

 îmbunătăţirea căilor de transport în zone unde există facilităţi relativ puţi-
ne oferite de infrastructură; 

 acoperirea diferenţelor în transportul din regiunile de frontieră; 

 realizarea unor legături între toate sistemele de servicii: energie, teleco-
municaţii şi transporturi. 
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În ordinea susţinerii suportului financiar, proiectele INTERREG trebuie să 
fie compatibile cu obiectivele şi iniţiativele programelor operaţionale transfron-
taliere. 

Având în vedere dezvoltarea cooperării între regiunile transfrontaliere, 
programele operaţionale solicită o planificare integrată,  care să asigure  nevoi-
le zonelor de frontieră, dezvoltarea potenţialului existent în aceste zone şi să 
propună cea mai bună utilizare posibilă a oportunităţilor financiare rezultate din 
piaţa unică  şi din lărgirea Uniunii Europene. 

La baza acestor propuneri, există următoarele argumente care demon-
strează oportunitatea îmbunătăţirii infrastructurii în zonele de graniţă: 

1. Creşterea volumului de trafic şi aderarea noilor state impun bune le-
gături ale reţelei de transport şi bune conexiuni în cadrul regiunilor 
transfrontaliere. 

2. Dezvoltarea unor facilităţi pentru combinarea diferitelor tipuri de 
transport (drumuri, căi ferate, canale) de-a lungul infrastructurii desti-
nate turismului, toate acestea contribuind la promovarea dezvoltării 
economice regionale. 

3. Îmbunătăţirea potenţialului de dezvoltare regională depinde, în primul 
rând, de specificul regiunilor de graniţă şi presupune dezvoltarea in-
ternă, dar şi externă a infrastructurii zonei în scopul realizării celor 
mai bune activităţi pe care regiunea este capabilă să le ofere. 

În scopul îmbunătăţirii reţelelor de transport în regiunile transfrontaliere, 
Comisia Europeană a iniţiat (în special pentru regiunile aflate sub incidenţa ob-
iectivului 1 al politicii de dezvoltare regională) programul  Interreg I. O dată cu 
creşterea complexităţii activităţii de transport european, au apărut completări la 
programul iniţial (programele Interreg II şi III) care acoperă şi alte tipuri de ob-
iective specific regionale: 

1. creşterea importanţei iniţiativelor "soft"; 
2. acordarea unei importanţe sporite iniţiativelor locale/regionale. 
Din această perspectivă, se încearcă a se asigura atât un loc important 

proiectelor mari de infrastructură în contextul problemelor regiunilor aflate de-a 
lungul graniţelor, cât şi obţinerea de avantaje directe de pe urma proiectelor de 
infrastructură care nu servesc numai intereselor de dezvoltare a infrastructurii 
naţionale şi internaţionale ce trece prin zonă (zone sub obiectivul 1). 

În programele Uniunii Europene care privesc graniţa acesteia cu Europa 
Centrală şi de Est, atât guvernele, cât şi regiunile transfrontaliere stabilesc ca 
obiectiv principal îmbunătăţirea infrastructurii de transport. Acest lucru este re-
flectat şi prin utilizarea intensivă a resurselor PHARE alocate cooperării trans-
frontaliere (PHARE CBC), îmbunătăţirii infrastructurii de transport prin iniţiative 
la scară regională (restaurarea legăturilor în punctele de trecere a frontierei). În 
particular, în aceste regiuni de graniţă, dezvoltarea transportului de trecere a 
frontierei şi infrastructura comunicaţiilor se crede că vor deveni cerinţe vitale de 
îmbunătăţire a contactelor şi de extindere a pieţelor. 
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Programele Interreg deţin trei standarde distincte (A, B şi C), cu un buget 
total alocat de 3159 milioane ECU la preţurile anului 1996 (din care 2613 ECU 
merg către regiunile aflate sub obiectivele 1 şi 6): 

 Interreg I (1989–1994); 

 Interreg II A (1994-1999): cooperarea transfrontalieră; 

 Interreg II B (1994-1999): completarea reţelelor energetice; 

 Interreg II C (1997-1999): cooperarea în zone de planificare regională, în 
particular managementul resurselor de apă. 
Zonele eligibile acestor programe sunt toate regiunile NUTS III din Co-

munitate, situate de-a lungul zonelor de frontieră interne şi externe, precum şi 
zone NUTS III stabilite pe frontierele de mare. În cazurile stabilite şi în contex-
tul programelor de cooperare transfrontalieră, asistenţa Comunităţii poate fi 
susţinută prin măsuri garantate în zonele NUTS III adiacente celor prezentate 
anterior. Programul Interreg II combină funcţiile avute de alte două programe 
anterioare (Interreg I şi Regen); până în anul 1996, Interreg II promova coope-
rarea trans-naţională în regiunile aflate într-un proces de creştere semnificativă 
şi urmăreau, în principal, ca obiective prioritare: 

 îmbunătăţirea legăturilor de transport transnaţional; 

 dezvoltarea centrelor multinaţionale de transport (reţele); 

 utilizarea tehnologiei informaţionale pentru susţinerea dezvoltării regio-
nale. 
Iniţiativele comunitare deţin 5,35% din bugetul Fondurilor structurale, fie-

care iniţiativă fiind finanţată din câte un singur Fond. Programele şi obiectivele 
sunt următoarele: 

 Interreg III – cooperarea transfrontalieră (din care: 67% pentru cooperare 
transfrontalieră, 27% pentru cooperare transnaţională şi 6% pentru coo-
perare interregională); 

 Urban II – dezvoltarea durabilă a oraşelor sau zonelor urbane în declin; 

 Leader + – dezvoltarea iniţiativelor locale rurale; 

 Equal – combaterea inegalităţilor şi a discriminării pe piaţa muncii. 
Valoarea totală a acestor iniţiative, în perioada 2000–2006, este de 10,3 

miliarde euro, din care: 4,9 miliarde euro sunt alocate programului Interreg, 2,0 
miliarde euro pentru Leader, 2,8 miliarde euro pentru Equal şi 0,7 miliarde euro 
sunt alocate pentru Urban. 

În cadrul programele de dezvoltare regională transfrontalieră Interreg III 
A, Uniunea Europeană va aloca 47 milioane euro, în perioada 2000–2006, 
pentru dezvoltarea cooperării între regiunile aflate la graniţa între Grecia şi Ci-
pru. Aceste programe sunt finanţate prin iniţiativele comunitare Interreg III A şi 
sunt concentrate pe creşterea cooperării transfrontaliere şi dezvoltarea regio-
nală durabilă. Finanţarea comunitară va atrage alte 15,7 milioane euro din par-
tea sectorului public şi 8,5 milioane euro de la sectorul privat, realizându-se un 
total de 71,2 milioane euro. 
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Alt program susţinut prin iniţiativele Interreg III este cel privind susţinerea 
cooperării transfrontaliere dintre Grecia şi Fyrom (Macedonia), care va primi o 

finanţare din partea Comisiei Europene de aproximativ 73 milioane euro, din 
partea sectorului public circa 24,3 milioane euro şi din partea celui privat 6 mi-
lioane euro. 

Regiunile transfrontaliere între Belgia şi Olanda vor primi (în perioada 
2000–2006) 84,2 milioane euro din partea Comisiei, implicând astfel şi alte 
surse de finanţare: finanţare publică 67,9 milioane euro şi finanţare privată 22,6 
milioane euro. 

De asemenea, au fost aprobate două noi programe de finanţare a coo-
perării transfrontaliere între regiuni din Grecia şi Bulgaria şi între Germania, 
Franţa şi Austria ("South Central Upper Rhine"). Astfel, programele de coo-

perare transfrontalieră dintre Grecia şi Bulgaria vor primi o finanţare de apro-
ximativ 170 milioane euro din partea Comisiei Europene şi 77,2 milioane euro 
din bugetul de stat şi privat, având ca obiectiv principal asigurarea dezvoltării 
infrastructurii de-a lungul zonei muntoase Rhodopi. Acest program va afecta 
circa 2,8 milioane de locuitori. Alte priorităţi ale programului sunt: 

 îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi a controlului de graniţă; 

 dezvoltarea economică şi a forţei de muncă, în particular prin încurajarea 
cooperării în domeniul afacerilor; 

 protejarea resurselor naturale, promovarea resurselor culturale şi îmbu-
nătăţirea calităţii vieţii. 
Zona de graniţă dintre Germania, Franţa şi Austria cuprinde 4,1 milioa-

ne de locuitori, fiind acoperită de programul Interreg III A, prin care Comisia 
Europeană alocă, pentru perioada 2000–2006, aproximativ 31,6 milioane euro, 
contribuţia de stat şi cea privată fiind de 39 milioane euro. Programul are la ba-
ză patru priorităţi: 

 dezvoltarea transfrontalieră în domeniile solidarităţii, securităţii, sănătăţii 
şi administraţiei locale; 

 promovarea dezvoltării durabile, în particular prin îmbunătăţirea infra-
structurii de transport, menţinând, în acelaşi timp, un echilibru între dez-
voltarea sistemelor urbane şi rurale; 

 încurajarea integrării economice şi dezvoltarea resurselor umane; 

 promovarea turismului şi valorilor culturale. 
Un alt program în cadrul Iniţiativelor comunitare Interreg III A se referă la 

zona vest-mediteraneană dintre Italia, Franţa, Spania, Portugalia şi Gibraltar. 

Uniunea Europeană finanţează aproximativ 103,8 milioane euro dintr-un buget 
total de 194,4 milioane euro. Această euro-regiune este constituită dintr-o popu-
laţie mixtă de 77 milioane de locuitori şi cuprinde zonele: Andaluzia, Aragon, In-
sulele Baleare, Cata-lunia, Valencia, Murcia, Ceuta şi Melilla (Spania), Corsica, 
Languedoc-Roussillon, provincia Alpi-Coasta-de Azur şi Rin Alpi (Franţa); 
Algarve şi Alentejjo (Portugalia), Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-
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Romagna, Lazio Liguria, Lombardia, Piemont, Sardinia, Sicilia, Toscana, Um-
bria, Valle d'Aosta (Italia) şi Gibraltar.  

Acest program se axează pe următoarele obiective: 

 întrepătrunderea planificării spaţiale cu dezvoltarea unei zone libere de 
comerţ în bazinul mediteranean; 

 îmbunătăţirea planificării regionale cu sistemele urbane; 

 modernizarea sistemului de transport şi promovarea societăţii informaţi-
onale; 

 dezvoltarea durabilă. 
Pentru programul Interreg III A dintre Spania şi Franţa sunt alocate 84,3 

milioane euro (dintr-un total de 173,9 milioane euro); cele două regiuni de gra-
niţă deţin o populaţie de 4,7 milioane locuitori, iar obiectivele prioritare ale pro-
gramului sunt: 

 restructurarea şi întărirea zonei transfrontaliere din punctul de vedere al 
dezvoltării durabile, în particular prin dezvoltarea unui transport durabil, 
prin managementul zonelor naturale şi al resurselor de apă; 

 dezvoltarea activităţii economice şi susţinerea forţei de muncă prin activi-
tăţile tradiţionale locale, în special cele legate de turism; 

 promovarea unei societăţi bazate pe solidaritate, în special în domeniul 
culturii. 
Putem aminti în continuare şi alte programe în cadrul Iniţiativelor comuni-

tare Interreg III A: 
Între Italia şi Franţa, cu o finanţare din partea Uniunii Europene în va-

loare de 52,3 milioane euro (dintr-un total de 112,2 milioane euro); populaţia 
eligibilă este de 1,1 milioane de locuitori şi acoperă regiunile de graniţă: Corsi-
ca, provincia Sassari din Sardinia şi provincia Livono din Toscana. Priorităţile 
sunt: încurajarea unui transport accesibil tuturor locuitorilor, promovarea unui 
sistem eficient de comunicaţii, informaţii şi tehnologia comunicaţiilor; protejarea 
mediului, promovarea turismului durabil şi a dezvoltării durabile, dezvoltarea 
schimburilor transfrontaliere în toate domeniile de activitate.  

Între Franţa şi Elveţia, cu o finanţare de 20,7 milioane euro (buget total 
de 41,4 milioane euro), populaţia eligibilă fiind de 4,5 milioane de locuitori; pro-
gramul are trei priorităţi: dezvoltarea zonei de graniţă, realizarea unui context 
favorabil pentru schimburile din zonă, încurajarea turismului. 

Între Germania, Luxemburg şi Belgia, cu o finanţare din partea Uniunii 
Europene de 11,4 milioane euro şi cu următoarele priorităţi: dezvoltarea rurală şi 
urbană prin integrarea centrelor urbane şi a zonelor rurale, infrastructură şi co-
municaţii, protecţia mediului înconjurător, turism şi cultură, dezvoltarea sectorului 
IMM. 

Între Italia (provinciile Udine, Gorizia şi Trieste) şi Slovenia (regiuni-
le Obalno-Kraška şi Goriška şi municipiile Kranjska şi Gora), cu o finanţa-
re de 43 milioane euro (dintr-un total de 118 milioane euro). Zona transfrontali-
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eră deţine o populaţie de 1,9 milioane de locuitori, din care 1,7 milioane sunt 
din zona de graniţă a Italiei, şi are o suprafaţă de 200 kmp. Priorităţile progra-
mului sunt: dezvoltarea durabilă a mediului, a transporturilor şi comunicaţiilor, 
colaborarea instituţională şi economică dintre regiunile de frontieră. 

Între Franţa şi Italia, programul de cooperare transfrontalieră are o fi-
nanţare din partea Uniunii Europene în valoare de 63,3 milioane euro (dintr-un 
total de 156,8 milioane euro). Zona deţine o populaţie de 5,3 milioane de locui-
tori, principalele obiective ale programului fiind: promovarea managementului 
de protecţie a mediului şi a valorilor culturale, întărirea identităţii zonei trans-
frontaliere, în particular prin acordarea unei atenţii sporite infrastructurii, mobili-
tăţii forţei de muncă, sistemului de muncă şi sănătate, îmbunătăţirea competiti-
vităţii în zona eligibilă prin acordarea unei atenţii deosebite economiei rurale, 
IMM-urilor şi turismului (zona fiind cu precădere muntoasă). 

Între Olanda, Belgia şi Germania (zona de frontieră Maas-Rin). Pro-
gramul acestei euro-regiuni situate în "centrul" economic al Europei are o fi-
nanţare de 52,7 milioane euro (dintr-un total de 105, 4 milioane euro), popula-
ţia eligibilă fiind de 3,9 milioane de locuitori, cu o suprafaţă de 13275 kmp. Pri-
orităţile programului sunt: dezvoltarea infrastructurii fizice, promovarea coope-
rării economice, ştiinţifice şi tehnologice, susţinerea forţei de muncă, promova-
rea integrării sociale şi culturale, protecţia mediului. 

În aceeaşi perioadă, au fost anunţate în cadrul Iniţiativelor comunitare 
Interrreg trei noi programe de cooperare transfrontalieră (Interreg III A) pentru 
Belgia, Franţa, Luxemburg, Danemarca şi Suedia. Zona de graniţă între 
Franţa şi Belgia (France-Wallonia-Flanders) presupune implicarea atât a par-
tenerilor francezi (regiunea Flemish), cât şi a comunităţii franco-belgiene (regi-
unea Walloon Region şi Brussels). Zona eligibilă cuprinde aproximativ 5 mili-
oane de locuitori, programele finanţate de Comisia Europeană fiind de 87,5 
milioane euro şi urmărind două priorităţi: 

 încurajarea contactelor dintre locuitorii zonelor de frontieră şi dezvol-
tarea infrastructurii şi serviciilor de frontieră; 

 accelerarea dezvoltării durabile bazate pe cooperare. 
Programele de cooperare transfrontalieră între Belgia (regiunea 

Walloon), Franţa (regiunea Lorraine) şi Luxemburg acoperă o populaţie de 
aproximativ 2,6 milioane locuitori şi au o valoare de 24,5 milioane euro. Priori-
tăţile acestor programe sunt:  

 susţinerea dezvoltării spaţiale durabile; 

 construirea unei zone transfrontaliere integrate economic; 

 protecţia mediului; 

 promovarea dezvoltării resurselor umane şi îmbunătăţirea integrării soci-
ale şi culturale. 
Programele ce acoperă zona transfrontalieră între Danemarca şi Suedia 

vor promova cooperarea de-a lungul graniţei între cele două state, zonă ce cu-
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prinde o populaţie de 3,5 milioane de locuitori. Aceste programe vor primi o fi-
nanţare de 30,8 milioane euro de la Comisia Europeană, dintr-un total de 61,7 
milioane euro, valoarea întregului program. Comparativ cu programele prece-
dente, zona eligibilă este constituită din trei regiuni NUTS III daneze, iar coopera-
rea se va realiza între cele mai dezvoltate zone ale celor două ţări (inclusiv Co-
penhaga şi Malmö). Acţiunile se vor îndrepta spre următoarele priorităţi: 

 dezvoltarea şi îmbunătăţirea structurii fizice şi administrative în zona 
transfrontalieră (facilităţi şi servicii comune); 

 realizarea unei regiuni eficient funcţională atât economic, cât şi social; 

 întărirea coeziunii şi atractivităţii zonei transfrontaliere. 
Programele de cooperare transnaţionale Interreg III B, intitulate 

"Northern Periphery" ("Frontiera de Nord"), privesc ţările din partea de nord a 
Uniunii Europene: Scoţia, Finlanda, Suedia, Norvegia, insulele Feroe şi 
Groelanda), contribuţia Comisiei Europene la dezvoltarea cooperării transfron-
taliere fiind, pentru perioada 2000–2006, de 21 milioane de euro. Populaţia din 
zonele eligibile reprezintă numai 1% din populaţia UE, densitatea ei fiind cea 
mai scăzută din comunitate. Priorităţile programului sunt următoarele: 

 diminuarea distanţelor dintre localităţi prin modernizarea infrastructurii fi-
zice şi prin tehnologia comunicaţiilor; 

 utilizarea optimă a resurselor culturale şi naturale; 

 dezvoltarea serviciilor locale. 
În februarie 2002, Comisia Europeană – Direcţia pentru dezvoltare regio-

nală a anunţat adoptarea a cinci noi programe de finanţare a cooperării trans-
frontaliere: trei programe alocate graniţei dintre Germania şi Danemarca 
(Schleswig-Sonderjylland cu o finanţare de 13,8 milioane euro, regiunea 
K.E.R.N. Germania şi Fyns Amt Danemarca, cu o finanţare de 9,9 milioane euro, 
Storstroms Amt – Danemarca şi Ostholstein-Lübeck – Germania cu o finanţare 
de 9,6 milioane euro), un program alocat zonelor de graniţă între Germania şi 
Franţa (Saarland-Moselle/Lorraine-Westpfalz, cu o finanţare de 56,6 milioane 
euro) şi un program pentru zona de nord a Uniunii Europene (cu o finanţare de 
47 milioane euro). 

Programele de cooperare transfrontalieră au următoarele priorităţi: 

 dezvoltarea economică, dezvoltarea infrastructurii; 

 protecţia mediului, natura, energia; 

 resursele umane; 

 reţelele instituţionale şi socio-culturale; 

 susţinerea şi dezvoltarea unei strategii active asupra zonelor de graniţă; 

 promovarea valorilor culturale şi naturale; 

 întărirea cooperării instituţionale etc. 
Programele de cooperare transfrontalieră pentru partea de nord a Uniunii 

Europene se concentrează asupra Suediei, Finlandei şi Norvegiei şi au ur-
mătoarele priorităţi:   
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 dezvoltarea aptitudinilor şi meseriilor locale şi regionale; 

 cooperarea în domeniul afacerilor; 

 dezvoltarea infrastructurii. 
Referitor la programele Interreg III B, acestea vor avea în vedere două 

noi programe de cooperare transnaţională:  

 (1) programul de cooperare între Portugalia şi Spania, concentrate pe 
zona insulelor Azores-Madeira-Canare şi  

 (2) programul de cooperare între Belgia, Danemarca, Germania, Olanda, 
Suedia şi Marea Britanie, zona Marea Nordului.  
Zona transfrontalieră situată în zona insulelor Azore-Madeira-

Canare cuprinde o populaţie de 2 milioane de locuitori, valoarea întregului pro-
gram de cooperare transfrontalieră fiind de 170,7 milioane euro, din care Co-
misia Europeană finanţează 145,1 milioane euro. Obiectivele prioritare ale 
acestui program sunt: 

 dezvoltarea transportului, comunicaţiilor, societăţii informaţionale şi acti-
vitatea de cercetare-dezvoltare; 

 promovarea cooperării economice şi instituţionale, cu accent pe amplifi-
carea parteneriatului între sectorul public şi cel privat; 

 susţinerea întreprinderilor din mediul urban şi dinamizarea zonelor rura-
le. 
Zona transfrontalieră a Mării Nordului cuprinde o populaţie de aproxi-

mativ 62 milioane de locuitori şi o suprafaţă de 600.000 kmp, valoarea totală a 
programului fiind de 278,4 milioane euro, din care Comisia Europeană finan-
ţează 129,2 milioane euro. Acest program pune bazele cooperării în procesul 
de dezvoltare spaţială a Uniunii Europene şi are ca obiective principale: 

 realizarea unui transport durabil, îmbunătăţirea comunicaţiilor şi accesu-
lui la societatea informaţională în zona Mării Nordului; 

 realizarea unei strategii de dezvoltare spaţială transnaţională care să cu-
prindă sistemele urbane, rurale şi maritime din această zonă; 

 dezvoltarea durabilă şi managementul mediului, a valorilor culturale şi 
naturale; 

 integrarea managementului apei în planificarea spaţială, având în vedere 
principiile dezvoltării durabile.  
Un alt program în cadrul Iniţiativei comunitare Interreg III B este cel cu 

privire la dezvoltarea regională transfrontalieră în zona sud-vest europeană, 
între Spania, Portugalia şi regiunile de graniţă franceze: Aquitaine, Midi-
Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes, Limousin şi Auvergne, şi 
Gibraltar). Acestui program i s-a alocat un fond nerambursabil în valoare de 
66,2 milioane euro (dintr-un total de 110 milioane euro). Regiunea transfronta-
lieră are o populaţie de 61,3 milioane de locuitori şi o suprafaţă de 780.000 
kmp, nivelul său de dezvoltare fiind mai redus comparativ cu cel al altor euro-
regiuni. Obiectivele prioritare ale programul sunt: dezvoltarea sistemelor de 
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transport şi comunicaţii, dezvoltarea centrelor rurale şi a complementarităţii te-
ritoriale în activităţi specifice, protecţia mediului, identitatea culturală, îmbună-
tăţirea accesului la societatea informaţională. 

Zona de frontieră dintre Germania şi Olanda, "euro-regiunile" Rin-Waal 
şi Rin-Maas-Nord, va primi un buget de 98 milioane euro, pentru perioada 
2000–2006, programul fiind concentrat pe cinci priorităţi: 

 promovarea acţiunilor de dezvoltare spaţială, inclusiv a infrastructurii; 

 promovarea tehnologiilor şi inovaţiilor; 

 protecţia mediului; 

 dezvoltarea pieţei forţei de muncă; 

 integrarea socio-culturală. 
Programul de dezvoltare transfrontalieră Germania-Franţa va primi 14,8 

milioane euro (dintr-un total de 29,5 milioane euro) din fondurile comunitare. 
Zona de acţiune a programului mai este cunoscută sub denumirea de PAMINA 
(Südpfalz–Mittlerer Oberrhein–nordul Alsaciei). Priorităţile programului sunt:  

 asigurarea competitivităţii regionale şi a unui sistem de transport durabil; 

 crearea unei pieţe a forţei de muncă transfrontaliere; 

 protejarea şi utilizarea resurselor naturale, promovarea sustenabilităţii 
lor; 

 integrarea socio-culturală. 
La începutul anului 2002, Comisia Europeană a adoptat în cadrul Iniţiati-

velor comunitare Interreg III mai multe programe de dezvoltare regională trans-
frontalieră direcţionate spre regiunile aflate la graniţa Uniunii Europene cu ţările 
Europei Centrale şi de Est. 

1. Programul pentru cooperare transfrontalieră între Finlanda şi Ru-
sia privind regiunea Karelia, care va primi finanţare de la Uniunea Europeană 

în valoare de 28 milioane euro (dintr-un total de 70 milioane euro). Concen-
trându-se pe mai mult de jumătate din graniţa rusă, programul va furniza asis-
tenţă zonelor: Kainuu, Karelia de Nord, nordul Ostrobotniei, Murmansk şi Le-
ningrad. Acest program se va axa pe următoarele priorităţi: 

 îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi a sistemelor de comunicaţii; 

 dezvoltarea cooperării în domeniul afacerilor prin promovarea schimburi-
lor şi activităţilor comerciale în zona de frontieră; 

 promovarea schimburilor culturale şi de informaţii şi îmbunătăţirea calită-
ţii vieţii şi participării societăţii civile. 
2. Programul de cooperare transfrontalieră între Finlanda şi Estonia, 

care se concentrează pe regiunile de coastă din sudul Finlandei şi pe întreg 
teritoriul Estoniei. Zona eligibilă cuprinde 3,8 milioane de locuitori (2,4 milioane 
din Finlanda). Uniunea Europeană contribuie la program cu 14,1 milioane euro, 
iar obiectivele principale sunt: 

 îmbunătăţirea reţelelor de transport şi comunicaţii; 
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 îmbunătăţirea condiţiilor de creare de noi locuri de muncă şi a competiti-
vităţii; 

 protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în zona de cooperare 
transfrontalieră. 
3. Programe de dezvoltare regională transfrontalieră între Spania şi Por-

tugalia şi Spania şi Maroc. La programul de dezvoltare regională transfronta-

lieră, Fondul european de dezvoltare regională a contribuit cu 807 milioane eu-
ro (dintr-un total de 1132 milioane euro); acest program a urmărit realizarea a 
patru obiective prioritare: 

 dezvoltarea infrastructurii, planificării spaţiale şi dezvoltării rurale în zona 
transfrontalieră; 

 conservarea mediului, naturii şi resurselor naturale; 

 dezvoltarea socio-economică şi promovarea forţei de muncă; 

 promovarea cooperării şi integrării socio-instituţionale. 
De asemenea, Uniunea Europeană va finanţa programul de dezvoltare 

regională transfrontalieră dintre Spania şi Maroc în valoare de 169,4 milioane 

euro (dintr-un total de 225,9 milioane). Implementarea programului se va face 
pe următoarele priorităţi: 

 restructurarea zonei transfrontaliere; 

 evaluarea, promovarea şi conservarea resurselor; 

 dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea socială şi promovarea forţei de 
muncă; 

 promovarea cooperării şi integrării sociale şi instituţionale.  



Capitolul 4 
Rolul planificării spaţiale şi dezvoltarea reţelelor trans-

europene în regiunea transfrontalieră  
România-Ungaria 

4.1. Planificarea teritorială privită prin prisma  
cooperării transfrontaliere 

Europa zilelor noastre este condiţionată de o cultură şi istorie comună, 
precum şi de un proces al dezvoltării statelor europene începând cu secolul al 
XIX-lea. La începutul perioadei de dezvoltare, întărirea graniţelor statale repre-
zenta o prioritate pentru fiecare naţiune, fapt ce a determinat, într-o primă eta-
pă, apariţia unor adevărate obstacole în calea integrării europene. Frontierele 
erau structurate diferenţiat, fiind caracterizate prin sisteme legale, administrati-
ve, economice şi sociale diferite. Ca rezultat, au apărut şi uneori s-au amplificat 
dificultăţile administrative, economice, sociale şi politice în planificarea spaţială 
transfrontalieră şi între cetăţenii acestor regiuni de graniţă.  

O dată cu amplificarea regionalizării şi a procesului de dezvoltare regio-
nală, planificarea spaţială şi-a propus drept obiectiv prioritar înlăturarea conse-
cinţelor negative ale protejării excesive a zonelor de graniţă de către fiecare 
stat în parte şi de pierderea permeabilităţii lor. Cu timpul, priorităţile s-au adap-
tat şi ele noilor schimbări, aceasta însemnând ca planificarea spaţială să re-
prezinte un mix de acţiuni care să acopere o gamă largă de obiective: dezvol-
tarea regională şi, în special, a regiunilor de frontieră, planificarea regională, 
planificarea dezvoltării naţionale, planificarea judeţelor şi localităţilor. 

Planificarea dezvoltării transfrontaliere, componentă importantă a dezvol-
tării spaţiale a societăţii, economiei, mediului natural, construit şi social, ocupă 
un loc prioritar în sistemul tuturor nivelurilor de planificare: nivelul planificării 
spaţiale comunitare, naţionale şi regionale. 

Astfel, bazele tehnice şi legale ale planificării spaţiale transfrontaliere au 
fost definite de către Consiliul Europei, la Conferinţa Europeană a Ministerelor 
responsabile de planificarea spaţială, în anul 1983, unde au fost propuse Carta 
planificării spaţiale/regionale a Europei  şi Convenţia europeană asupra 
cooperării transfrontaliere între comunităţi teritoriale sau între autorităţi 
(1981). 

Tratatul de la Maastricht şi Cartea albă cuprind unul dintre cele mai im-
portante obiective ale Uniunii Europene, şi anume coeziunea socială şi eco-
nomică de-a lungul Europei. Având în vedere dezvoltarea echilibrată a Uniunii 
Europene, s-a constatat că instrumentul Fonduri structurale şi-a atins limitele şi 
singur nu poate conduce spre o coeziune mai mare şi spre un echilibru între 
periferie şi centru; de aceea au fost constituite Iniţiativele comunitare. 
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Factorul spaţial va deveni mult mai relevant în timp, în special după ce 
ţările din estul Europei vor deveni parteneri economici egali cu statele membre, 
intrarea lor în Uniunea Europeană urmărind aceeaşi politică îndreptată spre un 
echilibru mai stabil între regiunile Europei şi spre cauza siguranţei şi menţinerii 
păcii pe continent. 

Dezvoltarea spaţială, ea însăşi recentă, devine un subiect important al 
preocupărilor

1
 Comisiei Europene, care lansează şi finanţează programe şi 

strategii de dezvoltare spaţială pe termen lung, axate în special pe următoarele 
aspecte: 

1. Creşterea interdependenţei între regiunile europene şi a cooperării între 
acestea. 

2. Convingerea că este necesară o viziune comună asupra planificării şi 
dezvoltării spaţiale. 

3. Controlul migraţiei şi al exodului de specialişti de la periferii spre centru, 
dinspre zonele depopulate care nu sunt capabile să utilizeze potenţialul 
local. 

4. Intrarea provinciilor din Germania de Est combinată cu deschiderea Eu-
ropei de Est, cu apariţia de noi pieţe şi economii (care au avantajul unor 
costuri reduse de forţă de muncă şi un nivel profesional şi de educaţie 
ştiinţifică ridicat), luând în calcul şi dimensiunea est-vest a Europei (ală-
turi de cea de nord-sud). 

5. Aspecte legate de mediul natural care este în pericol pe tot continentul în 
diferite moduri, de urbanizare şi transport de-a lungul Europei. 

4.2. Aspecte generale ale regiunii de cooperare transfrontalieră 
România-Ungaria. Probleme specifice 

Potrivit Legii dezvoltării regionale (Legea nr. 151 din iulie 1998), articolul 
2, un obiectiv important al procesului de dezvoltare regională din România este 
acela de ”stimulare a cooperării interregionale, interne şi internaţionale, a celei 
transfrontaliere, inclusiv în cadrul euro-regiunilor, precum şi participarea regiu-
nilor de dezvoltare la structurile europene care promovează dezvoltarea eco-
nomică şi instituţională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes 
comun şi conforme cu acordurile internaţionale la care România este parte”. 

În ceea ce priveşte cooperarea transfrontalieră, putem spune că întinde-
rea graniţelor României cu statele vecine se realizează pe o lungime de 2946 
km, distribuită astfel: graniţa cu Ucraina pe o lungime de 635 km (21,55%), 
graniţa cu Ungaria pe 448 km (15,10%), cu Iugoslavia pe 544 km (18,46%), 
cu Bulgaria pe 631 km (21,41%) şi Moldova pe 691 km (23,45%). 

                                                        
1
 Comisia Europeană a lansat deja două documente politice principale: Europa 2000 (1991) 
– Perspective pentru dezvoltarea teritoriului comunităţii şi Europa 2000 + (1994) – Coope-
rare pentru dezvoltarea teritoriului european. 
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Cooperarea transfrontalieră româno-ungară se realizează pe o frontieră 
cu o lungime de 448 km, din care 415,8 km este terestră şi 32,2 km este fluvia-
lă. Cele patru judeţe de la graniţa României cu Ungaria compun regiunea de 
cooperare transfrontalieră cu Ungaria (RCTU), regiune care deţine o suprafaţă 
de 2841,3 mii ha (11,9% din teritoriul României) şi o populaţie de circa 2190 
mii de locuitori (9,7% din populaţia totală). Pe teritoriul regiunii există un număr 
de 1298 de localităţi (din care 28 de localităţi urbane) şi patru judeţe: judeţul cu 
teritoriul cel mai mare este Timiş (30,6%), urmat de Arad (27,3%), Bihor 
(26,6%) şi Satu Mare (15,5%). 

Teritoriul RCTU este caracterizat printr-o mare diversitate de elemente 
naturale, în care predominantă este zona de câmpie şi luncă (57% din suprafa-
ţa totală), urmată de cea de dealuri şi podişuri (24,0% din total) şi munte 
(19,0%); terenul destinat agriculturii este în proporţie de 71,5% din total, restul 
fiind ocupat de păduri (20,9%). 

Această regiune este străbătută de o reţea hidrografică bogată, formată 
dintr-un mare număr de cursuri de apă (Tisa, Someş, Mureş, Bega, Timiş, Criş, 
Ier, Aranca), majoritatea drenate de râul Tisa, şi are numeroase lacuri naturale 
şi artificiale. Subsolul, datorită complexităţii structurii geologice din zonă, deţine 
o mare varietate de bogăţii minerale (zăcăminte de ţiţei, lignit, roci utile şi mate-
riale de construcţii, minerale complexe, minereuri complexe, izvoare minerale). 

Privită în contextul general al regiunilor transfrontaliere româneşti, RCTU 
are ponderea cea mai redusă ca suprafaţă ocupată, dar se caracterizează printr-
un grad mai mare de dezvoltare comparativ cu celelalte regiuni transfrontaliere 
(tabelul 4). 

Tabelul 4 
Principalii indicatori ai potenţialului de dezvoltare în regiunea transfronta-

lieră, 1996 

 IDU PIB/loc 
($/loc.) 

Agricultura şi 
silvicultura 
(% din PIB) 

Industria, 
construcţii (% 

din PIB) 

Serviciile 
(% din PIB) 

Speranţa de 
viaţă la naş-

tere 
(ani) 

România 0,794 4130 21 40 39 69,5 

Timiş 0,830 4580 18 35 47 68,7 

Bihor 0,799 4400 23 38 39 67,4 

Arad 0,773 3930 21 34 45 68,4 

Satu Mare 0,753 3890 30 36 34 65,5 

Sursa: Romanian Human Development, 1996, Bucureşti, România. 

 
Astfel, din tabelul 4, se pot observa următoarele caracteristici comune 

ale judeţelor din regiunea transfrontalieră România-Ungaria: 

 indicatorul PIB/locuitor este cu mult peste media naţională la două din 
cele patru judeţe din regiune (Timiş, Bihor), media calculată pe regiune 
fiind superioară celei pe ţară (PIB/locuitor =  4200 $);  
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 indicatorul dezvoltării umane este mai mare decât cel mediu calculat la 
nivel naţional în două din cele patru judeţe din regiune (Timiş, Bihor); 

 în majoritatea judeţelor (3) din regiunea transfrontalieră, sectorul agricol 
contribuie cu 18-30% la crearea PIB, un rol principal revenind sectorului 
de servicii, care are o contribuţie însemnată la formarea PIB din judeţele 
Arad, Bihor şi Timiş. 
 
Probleme specifice regiunilor de frontieră 

Există mai multe probleme specifice în regiunile de frontieră. O proble-
mă-cheie, în special în regiunile de frontieră cu caracter rural, este aceea a 
promovării unor tipuri de activităţi economice care să fie compatibile cu menţi-
nerea unei calităţi ridicate a mediului şi, în unele cazuri, ca mediul înconjurător 
să nu fie afectat excesiv. 

Barierele care afectează frontierele tradiţionale au un impact negativ 

asupra dezvoltării cooperării transfrontaliere. Principalele probleme care afec-
tează dezvoltarea economică în regiunile de frontieră pot fi sintetizate astfel: 

 probleme legate de conflicte potenţiale între turism şi alte aspecte ale 
dezvoltării, în special în cazul zonelor cu turism de masă. Acestea includ 
tendinţe de a depăşi dependenţa de turism şi creează noi dependenţe, 
un dezechilibru structural în economia regională şi incompatibilităţi în 
termenii efectelor negative asupra mediului, eroziunea şi pierderea inte-
grării în cultura locală şi în existenţa comunităţii locale şi a oamenilor; 

 pierderea informaţiilor cu privire la un potenţial puternic de-a lungul regi-
unilor transfrontaliere luate ca întreg, ceea ce afectează dezvoltarea di-
versificării economice, angajarea deplină a investiţiilor existente în infra-
structură şi servicii şi planificarea unei noi dezvoltări; 

 pierderea contactelor transfrontaliere şi a reţelelor între instituţii publice, 
agenţiile de promovare a turismului şi alte organizaţii, inclusiv companii 
private, contacte care se puteau realiza în scopul dezvoltării şi susţinerii 
comune a eforturilor de cooperare, în special în dezvoltarea corespunză-
toare a punctelor tari şi a resurselor de investire, cum ar fi în dezvoltarea 
unor produse de turism şi a unor pieţe calitative noi; 

 slăbiciuni în infrastructura de transport şi telecomunicaţii; acest fapt in-
clude restricţii în modalităţile de traversare a regiunii de frontieră (dru-
muri, căi de bicicletă, trasee turistice etc.), transportul public de-a lungul 
graniţei, facilităţi şi reţea de recreere, dificultăţi în obţinerea unor stan-
darde de calitate aşteptate în special pentru grupurile sociale cu venituri 
mari; 

 lipsa cunoştinţelor şi a tehnologiilor care presupun servicii pentru afaceri 
de calitate ridicată; lipsa unor cunoştinţe de piaţă care sunt necesare la 
susţinerea dezvoltării unor produse de turism. O problemă importantă 
este cea a turismului rural, care pierde astfel beneficii majore şi locuri de 
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muncă, iar locuitorii din aceste regiuni realizează colaborări cu operatori 
externi, cu companii străine de transport şi călătorie; 

 perceperea unei concurenţe puternice între zonele de o parte şi de alta a 
graniţei determină o cooperare dificilă. Această percepţie tinde să fie si-
tuată pe o poziţie greşită în contextul dezvoltării unor activităţi economice 
similare sau complementare de-a lungul graniţei.  
 
Necesităţi şi priorităţi în zona de frontieră dintre România şi Ungaria 
 
1)  Dezvoltarea economică regională: 

 Acţiunile şi măsurile politicilor de dezvoltare economică trebuie să se 
concentreze asupra utilizării durabile a resurselor naturale; de aseme-
nea, trebuie să asigure ca activităţile industriale şi de producţie să nu 
afecteze echilibrul natural din zonă.  

 Calitatea mediului este un factor important în atragerea investiţiilor şi a 
noilor afaceri bazate pe activităţi de servicii şi utilizarea de tehnologii cu-
rate, pentru dezvoltarea pieţei şi marketingului produselor din regiune (în 
special alimente şi artizanat), dar şi pentru industria serviciilor şi  turism. 
Calitatea mediului este importantă pentru păstrarea şi atragerea locuitori-
lor în regiunile de frontieră, pentru viaţă, muncă şi vizitare. 
2) Dezvoltarea unei pieţe regionale a muncii. 
3) Infrastructură şi facilităţi de dezvoltare. 
4) Investiţii şi localizarea afacerilor = atractivitatea regiunii. 
5) Dezvoltarea turismului. 
Dezvoltarea infrastructurii în regiunea de graniţă dintre cele două ţări 

presupune stabilirea unor obiective comune precise în domeniu, astfel: 

 modernizarea şi mărirea fluenţei şi a capacităţii drumurilor de interes re-
gional şi transfrontalier şi aducerea lor la nivelul standardelor europene: 
modernizarea DE 671 şi modernizarea celorlalte drumuri europene; 

 modernizarea căilor de comunicaţii şi a echipamentelor aferente în zone-
le cu potenţial de dezvoltare socio-economică din perspectiva dezvoltării 
zonei transfrontaliere; 

 modernizarea căilor rutiere şi feroviare în zonele turistice de mare atrac-
tivitate, modernizarea gărilor şi a staţiilor CFR de pe aceste trasee; 

 devierea traficului de tranzit prin realizarea arterelor ocolitoare în princi-
palele centre urbane:  
a) dezvoltarea serviciilor de transport integrate; 
b) realizarea şi deschiderea de noi puncte de cooperare transfronta-

lieră cu Ungaria, permanente şi/sau temporare (ocazionale); 
c) integrarea în fluxurile aeriene internaţionale şi dezvoltarea de servi-

cii complementare în cadrul celor patru aeroporturi regionale. 
i) modernizarea infrastructurilor suport ale aeroporturilor; 
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ii) dezvoltarea de servicii specializate (terminale, vămi etc.). 

 extinderea şi îmbunătăţirea echipării fizice şi instituţionale în zonele mar-
ginale (mai puţin dezvoltate) ale regiunii, aflate în apropierea graniţei ro-
mâno-ungare: 
1. îmbunătăţirea şi extinderea sistemelor hidro-edilitare; 
2. îmbunătăţirea şi extinderea asistenţei sanitare şi a serviciilor sociale; 

 dezvoltarea unor centre de excelenţă în domeniul cercetării-dezvoltării, 
în vecinătatea frontierei româno-ungare (ex.: parcuri tehnologice); 

 dezvoltarea serviciilor antreprenoriale şi de reconversie a forţei de mun-
că în centrele aflate în vecinătatea frontierei româno-ungare; 

 dezvoltarea de instituţii şi echipamente moderne, pentru reuniuni cultura-
le, ştiinţifice, politice etc. de anvergură în vecinătatea frontierei româno-
ungare. 

4.3.  Principalii factori restrictivi şi favorizanţi ai cooperării trans-
frontaliere dintre România şi Ungaria 

Studiul regional RO-HU din cadrul Programului PHARE 1996 de coope-
rare transfrontalieră intitulat "Regiunea frontalieră RO/HU – spaţiu economic 
stabil şi diversificat, capabil să asigure prosperitatea generală a populaţiei" a 
vizat, în principal, identificarea şi dezvoltarea relaţiilor comerciale şi de coope-
rare economică între cele două ţări viitoare membre ale UE, relaţii bazate pe 
tratatele, acordurile, convenţiile şi protocoalele încheiate între România şi Un-
garia, după 1990.  

Pe baza analizelor existente în studiul amintit, au fost sintetizaţi principa-
lii factori favorizanţi ai cooperării transfrontaliere dintre cele două ţări, dar şi 
factorii restrictivi care stau în calea amplificării acestor relaţii.  

Prezentăm în cele ce urmează factorii principali favorizanţi ce pot fi avuţi 
în vedere la realizarea strategiei de dezvoltare regională transfrontalieră dintre 
cele două ţări: 

1. Vecinătatea între România şi Republica Ungară se întinde pe câteva su-
te de kilometri, având de o parte şi de cealaltă parte a frontierei fiecărei 
ţări un număr egal de judeţe (patru judeţe) şi o proporţionalitate în ceea 
ce priveşte numărul de localităţi ce sunt circumscrise teritoriului unde se 
poate dezvolta micul trafic de frontieră, respectiv cooperarea transfron-
talieră (tabelul 5). 

2. Complementaritatea sectoarelor economice, în sensul existenţei unor 
judeţe cu o industrie mai dezvoltată în România la frontiera cu Republi-
ca Ungară faţă de judeţele limitrofe din zona de est şi nord-est a Repu-
blicii Ungare, unde există o dezvoltare bazată îndeosebi pe agricultură. 

3. România acordă un regim vamal deosebit de avantajos Ungariei, prin 
acordarea exceptării plăţii taxelor vamale, precum şi prin aplicarea aces-
tora cu niveluri mici de până la 10% într-o pondere însemnată. Acest lu-
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cru este dovedit de faptul că, în anul 1999, din 97 de capitole ale tarifului 
vamal de import al României, taxele vamale în relaţia cu Ungaria sunt 
exceptate la 40 de capitole, la 16 capitole nivelul taxelor vamale nu de-
păşeşte 5%, iar la alte 14 capitole nivelul taxelor vamale este de până la 
20%. Cele mai mari niveluri de taxă vamală care se aplică mărfurilor din 
Ungaria sunt la produsele din capitolul “Băuturi şi lichide alcoolice” (72% 
şi chiar 144%), din capitolul “Carne şi organe comestibile” (până la 
60%), la capitolul “Lapte şi produse lactate, ouă” (până la 45%), la capi-
tolul “Zahăr şi produse zaharoase” (până la 50%). 

Tabelul 5 
Structura teritorial administrativă a regiunii 

 transfrontaliere România-Ungaria 

România 

Localităţi Total Judeţul Timiş Judeţul Arad Judeţul Bihor Judeţul Satu-
Mare 

Oraşe 5 1 3 1 1 

Comune 30 4 12 19 15 

Sate 158 11 27 72 48 

Ungaria 

Localităţi Total Judeţul 
Csongrad 

Judeţul Bekes Judeţul 
Hajdu-Bihar 

Judeţul 
Szabalcs-
Szatmar 

Oraşe 13 2 3 4 4 

Comune 2 1 1 - - 

Sate 148 19 33 32 64 

 
4. Existenţa unui cadrul larg şi diversificat juridic bilateral şi cu perspectiva 

amplificării şi adâncirii acestuia, prin care este sprijinită, în mod efectiv, 
cooperarea economică transfrontalieră dintre România şi Ungaria. Acest 
cadru juridic acoperă practic toate domeniile de activitate. 

5. Cunoaşterea limbii naţionale a celuilalt stat de către populaţia care trăieş-
te în judeţele de la frontiera româno-ungară favorizează sensibil dezvol-
tarea operaţiunilor de export şi de import, precum şi acţiunile de coopera-
re economică şi tehnico-ştiinţifică bilaterale.  

6. Cele două state sunt membre ale Organizaţiei Mondiale de Comerţ, 
bazându-şi relaţiile lor comerciale pe principiile comerţului internaţional 
convenite la scară internaţională, având încheiate acorduri de asociere la 
Uniunea Europeană, ca etapă în vederea devenirii lor ca state membre 
cu drepturi depline. 

7. Orientarea comună a celor două state către integrarea în structurile euro-
atlantice (Uniunea Europeană şi NATO) creează o bază de interese reci-
proce pe linia menţinerii şi consolidării păcii, colaborării şi înţelegerii între 
România şi Ungaria. 
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8. Ca membre CEFTA, atât România, cât şi Republica Ungară dispun de un 
cadru juridic favorabil dezvoltării accelerate a relaţiilor comerciale bilate-
rale. 

9. Promovarea activă a investiţiilor din Republica Ungară în România până 
în prezent şi debutul promiţător al dezvoltării de investiţii din România în 
Republica Ungară (de exemplu, acţiunile recente desfăşurate de SNP 
PETROM S.A. la Szeged, cu o valoare a investiţiei de circa 4 milioane $) 
contribuie la o dezvoltare şi o diversificare accelerată a relaţiilor econo-
mice dintre cele două state. 

10. Alocarea unor resurse financiare directe de către Uniunea Europeană 
prin Programe PHARE, având ca obiectiv dezvoltarea euro-regiunilor din 
centrul şi estul Europei. 

11. Existenţa, pe baza aprobării forurilor de conducere ale Uniunii Europene 
a Programului Credo de cooperare transfrontalieră est-est, cuprinzând 
printre cele nouă regiuni şi regiunea România-Ungaria. 
Principalii factori restrictivi ai cooperării transfrontaliere dintre Româ-

nia şi Republica Ungară care au rezultat din studiul efectuat sub Programul 
PHARE de cooperare transfrontalieră România-Ungaria sunt: 

1. Ungaria a acordat, în anul 1998, produselor importate din România un 
regim vamal diferenţiat în comparaţie cu celelalte ţări membre ale 
CEFTA, cu taxe vamale mai mari cu 5-10% şi chiar peste la unele produ-
se, iar la autoturisme de peste 12%. Acest regim este mai puţin favorabil 
părţii româneşti şi chiar altor ţări nevecine Ungariei, cum ar fi Turcia şi Is-
rael. 

2. Regimul traficului de frontieră a fost reglementat juridic între cele două 
ţări în urmă cu 30 de ani şi, faţă de experienţa cu alte ţări vecine (Ucrai-
na, Bulgaria şi Republica Moldova), este limitat privind distanţa faţă de 
frontieră de numai 15 km, numărul deplasărilor în ţara vecină, ca şi pre-
vederile în cazul necesităţii de asigurări sociale. 

3. Politicile economice ale României şi Ungariei nu concordă între ele şi 
sunt diferenţiate îndeosebi în ceea ce priveşte subvenţionarea de către 
stat a sectorului agro-alimentar. Partea ungară acordă stimulente mult 
mai mari, ceea ce determină ca mărfurile din Ungaria să fie mai competi-
tive pe piaţa României. 

4. Marile probleme economice ale României au condus în ultimii ani la scă-
deri puternice ale ofertei noastre, care va trebui să fie mult mai mare, mai 
competitivă atât ca preţ, cât şi în ceea ce priveşte calitatea şi termenul de 
livrare. 

5. Până în prezent, România nu a dezvoltat suficient investiţiile de capital în 
Ungaria; decalajul este extrem de mare, respectiv Ungaria avea investiţii 
la 31 ianuarie 1999 în valoare de 86,2 milioane $, în timp ce România a 
investit numai câteva milioane de dolari SUA, şi aceasta abia de puţin 
timp.  
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6. Existenţa unei instabilităţi a legislaţiei în domeniul sistemului fiscal, pri-
vind impozitele şi taxele, inclusiv modificarea taxelor vamale, este de na-
tură să restrângă investiţiile străine. 

7. Evidenţierea unor mari decalaje de preţ la aceleaşi categorii de mărfuri 
comercializate între cele două ţări, la export mai ieftine livrate de Româ-
nia, iar la import mai scumpe cumpărate tot de către România. 
În concluzie, putem afirma că, în contextul actualelor tendinţe de coeziu-

ne spaţială şi dezvoltare regională, importanţa infrastructurii şi a serviciilor de 
transport în îmbunătăţirea competitivităţii şi accesibilităţii regiunilor este recu-
noscută de Uniunea Europeană.  

Într-adevăr, reţelele şi sistemele de transport au un rol crucial în termenii 
asistării dezvoltării economice în regiuni. Actorii economici sunt dependenţi şi 
plătesc accesul la diferite pieţe, iar cetăţenii au nevoie de accesul la un sistem 
de transport public corespunzător. Din acest motiv, Uniunea Europeană şi-a 
concentrat atenţia asupra dezvoltării unei reţele de transport prin măsurile şi 
obiectivele propuse în cele două tipuri de politici comunitare: politica de dezvol-
tare regională şi politica transporturilor.   

De asemenea, Programul naţional de aderare a României la Uniunea 
Europeană cuprinde, pe lângă alte elemente deosebit de importante care tre-
buie asumate şi îndeplinite, două obiective majore:  

 consolidarea relaţiilor de bună vecinătate dintre state, inclusiv valorifica-
rea oportunităţilor oferite de cooperarea regională şi cooperarea trans-
frontalieră (oportunităţi legate de obţinerea unor fonduri nerambursabile 
de la Comisia Europeană în scopul dezvoltării regionale în general şi al 
dezvoltării regionale transfrontaliere în special – programele INTERREG, 
PHARE, ISPA); 

 dezvoltarea infrastructurii transporturilor rutiere, prin reabilitarea, moder-
nizarea şi dezvoltarea reţelei de drumuri de interes naţional, îmbunătăţi-
rea confortului călătorilor, creşterea siguranţei circulaţiei, eficientizarea 
transporturilor de mărfuri şi călători, mărirea mobilităţii populaţiei conco-
mitent cu integrarea căilor rutiere magistrale din România în reţeaua 
transeuropeană de transport a Uniunii Europene. 
Acordurile bilaterale sau trilaterale privind planificarea spaţială, încheiate 

de România cu statele vecine, precum şi cele între ţările Benelux, între Ger-
mania şi vecinii săi (Belgia, Franţa, Olanda, Austria, Polonia şi Elveţia) şi, în 
general, între ţările cu frontiere comune au o importanţă specială în procesul 
de cooperare şi planificare transfrontalieră. Cu ajutorul acestor acorduri, pot fi 
înfiinţate comisiile regionale sau alte autorităţi regionale care să se ocupe de 
cooperarea transfrontalieră şi care să poată urmări planificarea dezvoltării zo-
nelor de graniţă. Ca prim obiectiv al comisiilor poate fi cel de a defini, ţinând 
cont de principiul subsidiarităţii, formele concrete de cooperare transfrontalieră 
pe termen lung prin autorităţile responsabile cu acest nivel de planificare.  
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În prezent, cooperarea regională/locală/transfrontalieră continuă să se 
dezvolte cu şi mai mare profunzime şi cu o tot mai mare acoperire, având în 
vedere actualul proces de extindere a Uniunii Europene. Promovarea cooperă-
rii transfrontaliere îmbracă forme concrete: iniţiativele comunitare Interreg I, II 
şi III care vin în sprijinul euro-regiunilor ce şi-au definit propriile concepte de 
panificare spaţială şi dezvoltare transfrontalieră.  

Cu susţinere comunitară, planificarea spaţială are o influenţă pozitivă din 
ce în ce mai mare asupra zonelor situate de-o parte şi de alta a frontierei. Suc-
cesele dezvoltării transfrontaliere în statele membre din Uniunea Europeană au 
la bază respectarea principiului subsidiarităţii în domeniul planificării spaţiale. 
Acest fapt implică o serie de acţiuni concrete urmărite pe termen lung: 

a) elaborarea unor perspective de dezvoltare a zonelor transfrontaliere 
cu participarea municipalităţilor şi a regiunilor implicate; 

b) planificarea transportului în toate zonele de graniţă ale Europei; 
c) dezvoltarea parcurilor naturale în zonele frontaliere; 
d) dezvoltarea industriei transfrontaliere şi promovarea afacerilor; 
e) introducerea planificării spaţiale şi a obiectivelor de dezvoltare trans-

frontalieră în programele de acţiune şi în politica de dezvoltare regio-
nală. 

Tendinţele actuale de globalizare şi regionalizare determină statele co-
munitare să se adapteze noilor schimbări. De foarte multe ori, procesul de 
adaptare este lung şi presupune sacrificii şi concesii. Chiar dacă aparţin unor 
ţări diferite, cele mai multe regiuni de graniţă au la bază o istorie şi tradiţii co-
mune, au trăsături socio-economice comune, împărtăşesc aceleaşi obiceiuri şi 
construiesc aceleaşi proiecte de dezvoltare. Cooperarea regională există în 
multe cazuri şi fără reglementări speciale, dar ea trebuie totuşi privită şi tratată 
prin prisma planificării spaţiale europene. 

În Uniunea Europeană, cooperarea transnaţională, la toate nivelurile de 
planificare, presupune anumite cerinţe pe care şi România trebuie să le înde-
plinească într-un viitor apropiat: 

 să realizeze investigaţii precise asupra problemelor de dezvoltare spaţia-
lă; 

 să analizeze obstacolele legale şi restricţiile care stau în calea cooperării 
de-a lungul graniţelor naţionale; 

 analizele socio-economice privind dezvoltarea spaţială şi cea la nivel 
transfrontalier să se bazeze pe informaţii statistice teritoriale comune; 

 pregătirea unor perspective ale dezvoltării transfrontaliere şi a unor pro-
grame de dezvoltare spaţială globală în contextul dezvoltării regiunilor 
adiacente; 

 determinarea importanţei zonelor metropolitane (reţele urbane) în zonele 
de graniţă; 

 coordonarea zonelor transfrontaliere şi măsurarea efectelor spaţiale; 
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 clasificarea zonelor protejate, a reţelelor biotope şi a parcurilor naturale 
în zonele transfrontaliere;  

 pregătirea programelor de reabilitare şi îmbunătăţire a condiţiilor de me-
diu; 

 planificarea în special a regiunilor de graniţă afectate de marile axe de 
transport (transeuropean) care se vor dezvolta; 

 evaluarea şi monitorizarea programelor transfrontaliere în domeniul 
transporturilor (principalii indicatori de impact utilizaţi în Uniunea Euro-
peană). 
Alături de cele prezentate, mai poate fi menţionată pregătirea unor pla-

nuri regionale transfrontaliere comune, ca fiind cea mai avansată formă a plani-
ficării spaţiale transfrontaliere ce poate fi adoptată. 

În viitor, toate politicile regionale şi de planificare spaţială vor fi plasate într-
un aşa-zis program al perspectivelor de dezvoltare transfrontalieră în vederea 
unei mai bune aplicabilităţi.  

În ceea ce priveşte dezvoltarea regională transfrontalieră din România, 
având în vedere ansamblul problemelor evidenţiate pe parcursul acestui capitol 
şi în special problemele din domeniul infrastructurii transporturilor din aceste 
regiuni, putem aprecia că pot fi avute în vedere următoarele direcţii de acţiune 
privind dinamizarea cooperării transfrontaliere între România şi ţările vecine:  

1. Îmbunătăţirea cadrului juridic privind cooperarea transfrontalieră dintre 
România şi celelalte ţări vecine, astfel încât acesta să fie compatibil cu 
standardele Uniunii Europene şi cu celelalte reglementări. O deosebită 
atenţie va trebui acordată negocierii unor aranjamente comerciale care 
să nu mai creeze disparităţi între nivelul mai avantajos al taxelor vamale 
acordate ţărilor vecine de către România şi mai puţin avantajos acordat 
de aceste ţări mărfurilor provenite din România. 

2. Identificarea transformărilor în starea economico-socială a zonelor trans-
frontaliere şi propunerea de proiecte care să susţină acţiunile ce urmează 
a fi întreprinse în domeniul infrastructurii. 

3. Continuarea Programului Credo de cooperare transfrontalieră est-vest, în 
vederea promovării bunei vecinătăţi şi a stabilităţii sociale în regiunile 
transfrontaliere dintre ţările central şi est-europene, prin aprofundarea 
studierii fenomenelor în judeţele limitrofe ale ţărilor implicate.  

4. Sprijinirea schimburilor de informaţii privind legislaţia celeilalte ţări, referitor 
la activitatea de infrastructură, precum şi la alte activităţi: comerţ exterior, 
financiar-bancară, investiţii, impozite, asigurări, dreptul muncii, prin edita-
rea unor buletine periodice şi alte materiale audio-vizuale. 

5. Intensificarea cooperării între ministerele transporturilor din ţările vecine. 
6. Îmbunătăţirea infrastructurii transporturilor rutiere şi a condiţiilor de trafic, 

cu încadrarea în normele europene; aducerea podurilor de pe traseele re-
abilitate la clasa E de încărcare; dotarea cu echipamente performante, pro-
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tecţia mediului, gestiunea traficului şi siguranţa circulaţiei în zonele trans-
frontaliere. 

7. Derularea contractelor de lucrări de reabilitare pentru cca 700 km de 
drumuri naţionale aflate în lucru, în valoare de cca 330 mil. USD, cofinan-
ţate de BIRD, BERD, BEI, PHARE şi Guvernul României. 

8. Dezvoltarea reţelelor de autostrăzi din România în vederea integrării căi-
lor rutiere magistrale în reţeaua transeuropeană de transport: construcţia 
autostrăzii Bucureşti-Feteşti-Cernavodă, începută în anul 2001 pe tron-
sonul Bucureşti-Drajna (97 km), cu finanţare BEI şi Guvernul României. 
Sectorul Bucureşti-Lehliu (55,7 km) se estimează că se va finaliza la în-
ceputul anul 2004, iar sectorul Lehliu-Drajna (41,6 km) la sfârşitul anului 
2004; stabilirea prin licitaţie publică internaţională (trim. III 2002) a antre-
prenorului general pentru lucrările pe sectorul de autostradă Drajna-
Feteşti-Cernavodă (54 km), lucrări finanţate de UE (ISPA) şi Guvernul 
României; începerea lucrărilor de lărgire la patru benzi a drumului naţio-
nal 5  Bucureşti-Giurgiu şi a variantei de ocolire Adunaţii Copăceni, finan-
ţate tot prin ISPA, şi începerea lucrărilor la varianta de ocolire a munici-
piului Piteşti (15,3 km), cu finanţare BERD, şi a municipiului Sibiu (cu fi-
nanţare ISPA). 
De asemenea, trebuie găsite surse de finanţare pentru completarea reţe-

lei de autostrăzi pe coridoarele paneuropene IV şi IX, pentru care sunt deja 
elaborate studii de fezabilitate, dar care nu au finanţare: Nădlac-Deva (196 
km), Deva-Sibiu (70 km), Sibiu-Piteşti (147 km), Bucureşti-Braşov (170 km), 
Braşov-Sibiu (127 km), centura Bucureşti Nord (46 km), centura Bucureşti Sud 
(45 km), Bucureşti-Buzău-Focşani-Mărăşeşti-Albiţa (339 km) şi variantele de 
ocolire a oraşelor Deva, Sebeş şi Orăştie (55 km). 

În consecinţă, putem afirma că, pentru România – în condiţiile relansării 
economiei naţionale -, cooperarea transfrontalieră este avantajoasă şi poate 
reprezenta unul din punctele forte în demersurile noastre de pregătire şi inte-
grare în structurile comunitare şi în reţeaua transeuropeană de transport.  
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INTRODUCERE 

În prezent, starea transporturilor româneşti este similară cu cea a eco-
nomiei din România, dar, spre deosebire de alte domenii economice, fiind con-
siderate utilităţi publice, sunt mai intens influenţate de evoluţiile economiei na-
ţionale, preluând tarele şi anacronismele acestora. 

Chiar dacă, începând din 1992, au fost demarate o serie de proiecte ca-
re să conducă la realizarea unor mutaţii pozitive semnificative, sectorul trans-
porturi nu a atins o situaţie favorabilă nici faţă de necesităţile interne şi nici faţă 
de cerinţele europene.  

Este motivul pentru care lucrarea de faţă urmăreşte prezentarea: 

 unei analize a situaţiei actuale în care se află sectorul transporturi din 
România, atât din perspectiva infrastructurii, cât şi a activităţii propriu-
zise. Această investigaţie are rolul de a evidenţia premisele modernizării 
sectorului pe plan naţional şi influenţele induse de această evoluţie la ni-
velul regiunilor de dezvoltare româneşti; 

 portofoliului cerinţelor de modelare a politicii de dezvoltare a transporturi-
lor din România în conformitate cu tendinţele UE. Se urmăreşte evidenţi-
erea atât a răspunsurilor date până în prezent de România, dar mai ales 
a acţiunilor necesare a fi implementate pentru alinierea completă a ţării 
noastre la cerinţele europene. 
În contextul obiectivelor amintite, se urmăreşte prezentarea situaţiei în 

care se află infrastructura de transport, pentru toate modurile, la nivelul anului 
2001, şi a activităţilor de transport, puse în evidenţă de programele şi strategia 
ministerului de resort, dar şi evoluţia acestora bazată pe datele statistice ale 
instituţiilor de profil. Se are în vedere, de asemenea, analiza efectelor pe care 
gradul de modernitate al infrastructurii şi serviciilor de transport îl are asupra 
nivelului de dezvoltare a regiunilor româneşti. Evoluţia politicilor comunitare din 
domeniul transporturilor şi a incidenţelor pe care le au acestea asupra strategi-
ei sectorului de transport naţional, din perspectiva aderării României la Uniu-
nea Europeană, constituie un alt capitol important ce este pe larg analizat în 
lucrarea de faţă. De asemenea, sunt puse în evidenţă nu numai răspunsurile 
României faţă de cerinţele europene specifice sectorului transporturi, dar şi ac-
ţiunile şi resursele necesare implementării acestora în vederea alinierii totale a 
României la  procesul de integrare europeană a reţelelor naţionale de trans-
port.  

 
 
 
 
 



 

Capitolul 1 
PREMISE ALE MODERNIZĂRII TRANSPORTURILOR  

DIN ROMÂNIA 

1.1. Strategia dezvoltării transporturilor – elemente definitorii 
şi obiective 

Destinele transporturilor româneşti au fost planificate, de-a lungul timpu-
rilor, de guvernele României printr-un minister de resort. Până nu de mult, 
acest minister se ocupa exclusiv de transporturi, elaborând strategii, politici şi 
acţiuni specifice menite să dezvolte şi să modernizeze acest sector. În ultimii 
10-12 ani, acest aspect s-a modificat şi, din păcate, câteodată nu în bine. Pri-
ma diferenţă între managementul sectorului înainte de anul 1990 şi după  acest 
an este evidenţiată de faptul că strategia de dezvoltare a transporturilor a fost 
periodic modificată, adaptată la cerinţele partidelor aflate la guvernare. Fiecare 
guvern care a venit la conducerea României începând cu anul 1990 a dorit să-
şi impună propria viziune asupra strategiei de dezvoltare a sectorului, dar acest 
lucru a îngreunat procesul firesc de dezvoltare şi modernizare a sectorului, 
precum şi de aliniere a acestuia la noile condiţii privind viitoarea piaţă euro-
peană unică, din două motive. Primul se referă la inexistenţa unei viziuni stra-
tegice de dezvoltare pe termen lung care să nu poată fi afectată de evoluţiile 
politice. Acest fapt a condus la adoptarea unor hotărâri adesea ambigue şi 
chiar contradictorii cu viitoarele acţiuni. Acest lucru s-a resimţit evident, infra-
structura transporturilor româneşti fiind şi în momentul de faţă într-o stare 
proastă, cu toate că au fost realizate numeroase activităţi de refacere şi mo-
dernizare a acesteia. Al doilea motiv este dat de încetineala cu care a fost rea-
lizată strategia de fiecare guvern în parte. În mod concret, în patru ani de gu-
vernare, abia se realiza această strategie, document care nu mai putea fi ad-
optat dacă guvernul se schimba şi o altă doctrină politică se făcea simţită. 
Acest fapt echivalează cu inexistenţa practică a unei strategii, ceea ce este în 
contradicţie flagrantă cu poziţia tuturor autorităţilor, şi anume dorinţa lor de a 
asigura României un sistem de transport modern, eficient şi în concordanţă cu 
cerinţele europene. 

A doua mare diferenţă în managementul acestui sector între perioadele 
de dinainte şi după anul 1990 este dată de structura instituţională, şi ea în con-
tinuă schimbare. Astfel, dacă până în anul 1990 sectorul era administrat de Mi-
nisterul Transporturilor, după acest an ministerul a fost de mai multe ori coma-
sat cu altele, încercându-se promovarea unei instituţii care să gestioneze acti-
vităţi nu numai din domeniul transporturilor. Este cazul transformării Ministeru-
lui Transporturilor în Ministerul Amenajării Teritoriului şi Transporturilor, iar mai 
recent, din anul 2001, în Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuin-
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ţei. Dacă activităţile referitoare la amenajarea teritoriului considerăm că sunt 
într-un fel complementare celor care vizează transporturile, activităţile specifice 
gestionării şi dezvoltării fondului locativ nu-şi găsesc în nici un fel locul alături 
de activitatea de transport. Considerăm că acest sector este extrem de impor-
tant pentru economia naţională, având probleme multiple şi dificile care trebuie 
rezolvate, şi de aceea, pentru a deveni o instituţie eficientă, care să coordone-
ze activităţile specifice transporturilor, trebuie să se ocupe exclusiv de acest 
sector.  

Cu toate acestea, politica economică din domeniul transporturilor este 
exercitată actualmente de către guvern prin Ministerul Lucrărilor Publice, 
Transporturilor şi Locuinţei – MLPTL – succesorul, începând cu anul 2001, al 
Ministerului Amenajării Teritoriului şi Transporturilor.  

MLPTL reprezintă autoritatea de stat în domeniul transporturilor ferovia-
re, rutiere, maritime, fluviale, aeriene, multimodale, construcţiilor şi amenajării 
teritoriului, fiind organizat şi funcţionând potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernu-
lui nr. 3/2001. Structura organizatorică a ministerului cuprinde 24 de direcţii, 
două oficii, două inspectorate şi un corp de control.  Dintre aceste departamen-
te, doar şase au atribuţii specifice în domeniul transporturilor, ceea ce reprezin-
tă, după opinia noastră, un punct slab al actualei instituţii.  

În calitatea sa, MLPTL îndeplineşte, în domeniul transporturilor, urmă-
toarele atribuţii: 

 elaborează şi supune spre aprobare cadrul legislativ adecvat domeniului; 

 aplică şi urmăreşte prevederile Acordului de asociere a României la UE 
şi strategia naţională şi sectorială de pregătire a aderării României la UE; 

 elaborează strategiile de dezvoltare a infrastructurilor şi activităţilor de 
transport; 

 exercită drepturile şi obligaţiile statului ca acţionar la companiile naţiona-
le, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sa, 
până la finalizarea procesului de privatizare; 

 elaborează şi pune în aplicare strategia de privatizare şi asigură gestio-
narea întregului proces de privatizare pentru unităţile de sub autoritatea 
sa; 

 asigură condiţiile unui mediu concurenţial în cadrul fiecărui mod de 
transport, precum şi între moduri; 

 reprezintă interesele statului în cadrul organismelor internaţionale, pe 
baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor stabilite, şi dezvoltă relaţii de 
colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme 
internaţionale interesate de domeniul transporturilor; 

 asigură administrarea, dezvoltarea şi gestionarea infrastructurilor de 
transport şi a echipamentelor de interes naţional din sistemul naţional de 
transport; 
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 concesionează, în numele statului, bunurile proprietate publică ori privată 
ale statului, activităţile şi serviciile de interes naţional; 

 aprobă instrucţiuni şi regulamente obligatorii pentru activităţile specifice 
feroviare, auto, navale şi aeriene; 

 participă la anchetarea evenimentelor sau accidentelor produse în activ i-
tatea de transport; 

 exercită inspecţia de stat privind respectarea regulamentelor interne şi 
internaţionale în activitatea de transport; 

 emite norme obligatorii de licenţiere şi autorizare a agenţilor economici 
care efectuează sau care urmează să efectueze activităţi de transport 
sau activităţi specifice siguranţei traficului şi stabileşte condiţiile de acor-
dare, suspendare sau anulare a licenţelor şi autorizaţiilor; 

 aprobă utilizarea spaţiului aerian, a căilor navigabile în apele naţionale, 
cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale 
Ministerului de Interne; 

 exercită activităţile de registru, inspecţie de stat şi control; 

 emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, 
feroviare, navale, aeriene, combinate şi supraveghează respectarea 
acestora; 

 acreditează instituţii publice subordonate, organisme tehnice specializate 
şi societăţi comerciale autorizate, care să elaboreze şi să pună în aplica-
re normele tehnice şi reglementările specifice transportului rutier şi să 
asigure inspecţia şi controlul tehnic de specialitate; 

 autorizează deplasarea, pe teritoriul României, a mijloacelor de transport 
străine; 

 stabileşte norme şi normative tehnice obligatorii, de proiectare, construc-
ţii, reparare şi exploatare a mijloacelor de transport şi infrastructurilor, 
astfel încât acestea să corespundă şi nevoilor de apărare. 
După cum a fost anterior precizat, în sarcina MLPTL stă şi elaborarea 

strategiei de dezvoltare, restructurare şi modernizare a sectorului, în spiritul 
principiilor reformei promovate de guvern. Obiectivul strategic actual al politicii 
economice în domeniul transporturilor îl constituie accelerarea restructurării şi 
dezvoltării economiei româneşti, prin asigurarea unor condiţii de dezvoltare si-
gure în traficul intern şi internaţional de mărfuri şi, totodată, prin crearea condi-
ţiilor de integrare a sistemului românesc de transport în viitorul sistem euro-
pean unic. 

Politica economică în transporturi are la bază, în acest scop, următoarele 
principii: 

 libertatea de acţiune a întreprinderilor de transport;  

 tratamentul egal, de către stat, faţă de toate întreprinderile şi modurile de 
transport; 

 sprijinirea liberei alegeri a modului de transport de către clienţi; 
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 autonomia financiară şi managerială a întreprinderilor de transport; 

 repartizarea echitabilă a investiţiilor publice către întregul sistem de 
transport, potrivit intereselor populaţiei şi economiei naţionale în ansam-
blu; 

 protejarea factorilor de mediu şi de sănătate a populaţiei şi asigurarea 
unor condiţii pentru un transport eficient şi în maximă siguranţă. 
Pe ansamblu, structura organizatorică a sistemului de transport din ca-

drul MLPTL cuprinde cele cinci moduri de transport (auto, feroviar, aerian, na-
val – maritim şi fluvial –, combinat) care şi-au creat propriile activităţi de întreţi-
nere şi reparaţii mijloace, cale şi instalaţii, precum şi de supraveghere a circu-
laţiei şi navigaţiei. 

Obiectivul imediat al autorităţilor din sectorul transporturilor îl constituie 
stoparea degradării tehnice şi funcţionale a tuturor modurilor de transport, con-
comitent cu conservarea capacităţilor de exploatare. În perspectivă, se urmă-
reşte: 

 reabilitarea transporturilor; 

 alinierea la cerinţele pieţei (viteză, siguranţă, confort, protecţie a mediu-
lui, flexibilitate, diversitate etc.); 

 racordarea la sistemul european. 
Având în vedere aceste obiective, actuala strategie a MLPTL cuprinde 

implementarea unor programe referitoare la: 

 reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor de transport 
pentru îmbunătăţirea confortului călătorilor, creşterea siguranţei acestora 
şi eficientizarea transportului de marfă, creşterea posibilităţilor de mobili-
tate a populaţiei, concomitent cu alinierea sistemului naţional de trans-
port la sistemul european; 

 afirmarea poziţiei României ca "placă turnantă" importantă a transportu-
rilor continentale şi intercontinentale pe principalele direcţii vest-est şi 
nord-sud; 

 organizarea reţelei naţionale pentru toate modurile de transport astfel în-
cât să se asigure o mai bună acoperire a teritoriului, eliminarea zonelor 
deficitare, din perspectivele calităţii şi volumului transporturilor, şi realiza-
rea în condiţii mai bune a nevoilor de deplasare a persoanelor; 

 extinderea finanţării internaţionale prin Banca Mondială sau din surse 
private pentru urgentarea modernizării infrastructurii rutiere, feroviare, 
portuare şi aeroportuare; 

 dezvoltarea şi modernizarea mijloacelor şi a instalaţiilor de transport în 
vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor, a siguranţei circulaţiei şi a secu-
rităţii transporturilor; 

 reorganizarea majoră a sistemului de companii şi societăţi de stat din 
sectorul feroviar, în vederea stopării pierderilor, a reducerii subvenţiilor şi 
a asigurării unui sistem viabil; 
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 restructurarea majoră a Administraţiei Naţionale a Drumurilor prin exter-
nalizarea şi privatizarea activităţilor de reparaţii, întreţinere, semnalizări, 
asigurarea conducerii coerente a programului de construcţie a autostră-
zilor, reconsiderarea clasificării drumurilor, utilizarea eficientă a fondurilor 
interne şi externe şi folosirea în mai mare măsură a produselor şi utilaje-
lor fabricate în România; 

 restructurarea societăţilor cu capital de stat din subordinea ministerului, 
în vederea creşterii eficienţei, a reducerii subvenţiilor şi a pregătirii pro-
cesului de privatizare; 

 stimularea, încurajarea, consolidarea şi liberalizarea pieţei interne de 
transport în sistemul concurenţial, în special pentru transporturile feroviar 
şi aerian; 

 asigurarea protecţiei şi conservării mediului. 
În conformitate cu aceste activităţi, pentru fiecare mod de transport în 

parte, ministerul de resort a elaborat strategii sectoriale, cuprinzând activităţi 
specifice, programe de dezvoltare şi modernizare a fiecărui mod de transport. 

Pus în evidenţă de elementele caracteristice ale strategiei, obiectivul ge-
neral al MLPTL îl constituie susţinerea restructurării şi dezvoltării României prin 
asigurarea unor condiţii de deplasare sigure şi civilizate în trafic intern şi inter-
naţional, care să asigure legăturile tuturor localităţilor din ţară şi ale zonelor izo-
late la reţelele de transport. De asemenea, se consideră ca fiind deosebit de 
importantă afirmarea României ca ţară de tranzit şi alinierea sistemelor de 
transport naţionale la condiţiile europene. 

Obiectivele strategice prioritare sunt: oprirea deteriorării tehnice şi opera-
ţionale a sistemului de transport; reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea in-
frastructurilor; înlocuirea echipamentelor şi mijloacelor de transport în vederea 
alinierii la cerinţele pieţei (viteză, elasticitate, confort, siguranţa circulaţiei şi 
protecţia mediului) şi asigurării interconectării şi interoperabilităţii între reţelele 
şi modurile de transport, în contextul integrării sistemului naţional în cel euro-
pean, al dezvoltării pieţei transporturilor şi al culturii manageriale şi comerciale 
pentru conducerea companiilor/societăţilor de transport, şi aplicarea reglemen-
tărilor Uniunii Europene transpuse în legislaţia naţională. 

Etapizat, realizarea obiectivelor prioritare înseamnă: 
a) pe termen scurt  se are în vedere stoparea deteriorării sistemului de 

transport, consolidarea şi valorificarea capacităţilor existente prin reabilitarea 
infrastructurilor, promovarea competiţiei între moduri şi reorganizarea serviciilor 
de transport; 

b) pe termenele mediu şi lung se au în vedere următoarele:  

 reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor, a echipa-
mentelor şi mijloacelor de transport şi asigurarea interconectării şi inter-
operabilităţii dintre reţelele şi modurile de transport în contextul integrării 
sistemului naţional în cel european; 
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 îmbunătăţirea calităţii serviciilor prin creşterea participării sectorului pri-
vat în managementul şi operaţiunile specifice şi încurajarea concurenţei 
între modurile de transport; 

 dezvoltarea pieţei transporturilor şi a unei noi politici manageriale şi co-
merciale în cazul conducerii companiilor/societăţilor de transport în con-
cordanţă cu tendinţele internaţionale şi cerinţele Uniunii Europene. 
Cadrul pe care se va sprijini politica din transporturi pentru atingerea ob-

iectivelor enunţate anterior are la bază: 

 crearea şi dezvoltarea unei pieţe libere şi eficiente de transport, bazată 
pe reglementările Uniunii Europene, care să permită întreprinderilor pri-
vate şi mijlocii o şansă egală privind activitatea la nivel naţional şi inter-
naţional; 

 separarea utilităţilor publice în segmente specifice monopolurilor naturale 
şi segmente în care concurenţa este posibilă; dezvoltarea monopolurilor 
naturale pe baza unor principii comerciale care să includă obiective f i-
nanciare şi responsabilităţi clar conturate; 

 concesionarea bunurilor aparţinând proprietăţii publice prin procesul re-
organizării regiilor autonome; 

 privatizarea societăţilor comerciale din transporturi atât prin vânzarea in-
tegrală a pachetelor de acţiuni, cât şi prin vânzarea acţiunilor prin inter-
mediul burselor specializate de pe plan naţional şi internaţional; 

 menţinerea unui control al statului asupra capacităţilor de transport fero-
viar şi maritim numai pentru realizarea nevoilor strategice şi de apărare a 
ţării şi pentru valorificarea superioară a potenţialului porturilor româneşti; 

 crearea unui echilibru între modurile de transport de suprafaţă pe terito-
riul naţional, prin acoperirea din venituri a costurilor de operare, a costu-
rilor specifice infrastructurii şi a costurilor externe, precum şi dezvoltarea 
unor sisteme logistice care să permită optimizarea activităţii de transport; 

 dezvoltarea reţelelor modale de infrastructuri care să răspundă cerinţelor 
de mobilitate ale populaţiei şi ramurilor economice, inclusiv legăturile cu 
ţările învecinate, şi adoptarea condiţiilor de integrare în sistemul unic eu-
ropean; 

 asocierea sectorului privat autohton şi extern la finanţarea proiectelor de 
dezvoltare a infrastructurilor rutiere, porturare şi aeroporturare şi de ope-
rare a infrastructurii publice de transport (autostrăzi, porturi, căi ferate) 
prin parteneriatul realizat între sectorul public şi cel privat; 

 reglementarea operării mijloacelor de transport cu grade ridicate de em i-
sii, în vederea reducerii poluării mediului şi a creşterii atractivităţii modu-
rilor şi mijloacelor de transport cu grad scăzut de poluare; 

 creşterea gradului de siguranţă a traficului şi reducerea costurilor externe 
produse prin accidentarea persoanelor şi deteriorarea bunurilor. 
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În mod firesc, întreaga activitate a MLPTL este legiferată prin diferite ac-
te adoptate de parlament, de guvern sau de conducerea ministerului. Aceste 
acte vizează întreaga gamă a activităţilor de transport, precum şi a unor activi-
tăţi complementare, specifice amenajării teritoriului, numărul lor fiind extrem de 
mare, numai de la înfiinţarea MLPTL, de exemplu, fiind adoptate 28 de legi şi 
25 de hotărâri de guvern.  

Numărul foarte mare de legi din domeniul transporturilor, precum şi in-
consecvenţa în timp şi chiar incoerenţa unora dintre ele au făcut necesară 
abordarea mai integrată a acestui domeniu legislativ. În acest sens, o dată cu 
adoptarea în anul 1995 a Cartei albe privind pregătirea ţărilor asociate din Eu-
ropa Centrală şi de Est pentru integrarea în piaţa internă a Uniunii, guvernul a 
făcut public un program naţional de armonizare a legislaţiei româneşti cu cea a 
Uniunii Europene. Responsabilitatea stabilirii acestui program a revenit Depar-
tamentului de Integrare Europeană, care a avut nevoie pentru realizarea lui de 
mai mult de trei ani, cât se anticipase iniţial. Acest lucru s-a datorat atât numă-
rului mare de legi luate în analiză, peste 100, cât şi faptului că o serie de direc-
tive europene au suferit modificări. Departamentul de Integrare Europeană a 
fost asistat de-a lungul programului de GOPA, o firmă specializată de consul-
tanţă, care este specializată în asistenţa tehnică din domeniul armonizării legis-
laţiei naţionale cu cea europeană. În timpul acestui proces, Departamentul a 
pus la punct o Lege generală a transporturilor, care a intenţionat să cuprindă 
un număr de principii preluate din legislaţia Uniunii Europene. În practică, 
această lege s-a dovedit a nu fi viabilă, guvernul, prin ministerul de resort care 
gestionează sectorul transporturilor, urmând să elaboreze legi separate pentru 
transportul rutier, feroviar, maritim, naval şi aerian.  

La momentul actual, legislaţia românească specifică transporturilor este 
incompletă şi nearmonizată în totalitate cu normele comunitare. Actualul gu-
vern şi-a propus să elimine aceste neajunsuri până la data de 31 decembrie 
2003, primul pas în vederea accelerării acestui demers fiind făcut prin deschi-
derea Documentului de poziţie pentru negocierea aderării României la Uniunea 
Europeană, Capitolul 9 – Politica în domeniul transporturilor. Documentul con-
ţine angajamente ferme, cu calendare precise pentru adoptarea şi aplicarea 
cerinţelor din acquis-ul comunitar, iar acolo unde normele impuse nu pot fi im-
plementate în România, datorită situaţiei economice, au fost cerute perioade 
de tranziţie.  

1.2. Starea generală actuală a transporturilor din România 

Prin caracteristicile lor şi în contextul politicii generale, transporturile din 
România au fost concepute să rezolve necesităţile interne de deplasare în teri-
toriu a mărfurilor şi persoanelor, precum şi tranzitul datorat activităţilor comer-
ciale de import-export de pe întregul teritoriu. Specificitatea transporturilor con-
stă în condiţionarea prestărilor de servicii în funcţie de calitatea şi capacitatea 
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infrastructurii. Din această cauză, din perspectiva cererii de infrastructură a 
transporturilor, determinată de dezvoltarea economică, sunt mai importante 
următoarele aspecte: 

 determinarea deplasării bunurilor şi/sau persoanelor faţă de activităţile 
economice şi sociale; 

 sezonalitatea traficului de mărfuri şi călători; 

 diferenţierea în profil teritorial a activităţii de transport; 

 intercondiţionarea diferitelor subsisteme de transport. 
Din această perspectivă, a fost creată infrastructura întregului sistem de 

transport şi, respectiv, structura organizatorică şi funcţională. 
Fiind subordonat principiilor generale de dezvoltare economico-socială, 

sistemul de transport din România a fost dirijat să se dezvolte şi să preia trafi-

cul generat de politica economică aplicată de-a lungul vremii. Astfel, economia 
naţională a impus sistemul de transport, care, la rândul său, a înregistrat per-
manent convulsii generate de evoluţia economică. 

Etapă după etapă, sistemul de transport a acumulat, atât cantitativ, cât 
şi, în special, calitativ, tarele şi anacronismele economiei. 

Organizarea activităţilor de transport şi a celor conexe ce servesc trans-
porturile a suferit multiple schimbări, prezentând, în principal, următoarele as-
pecte generale: 

 evoluţia volumului sau parcursului mărfurilor, pe de o parte, sau a numă-
rului şi parcursului călătorilor, pe de altă parte, nu a fost întotdeauna co-
relată cu cea a PIB; 

 principalul mod de transport, atât pentru mărfuri, cât şi călători, a fost 
înainte de 1990 cel feroviar. În ultimii ani, volumul de mărfuri şi călători 
transportaţi prin intermediul căilor ferate a scăzut continuu; 

 între valorile traficului de mărfuri şi ale celui de călători au existat variaţii 
diferenţiate. Oscilaţiile anuale ale traficului de marfă au variat între o 
scădere cu 35,6% în anul 1992 comparativ cu 1990 şi o creştere în anul 
1999 de 36,6% faţă de anul 1998. În acelaşi timp, traficul de călători s-a 
diminuat cu 18,9% în anul 1999 în raport cu 1992 şi a crescut cu 7,5% în 
1992 faţă de 1990; 

 traficul de călători a fost mai puţin dependent de oscilaţiile PIB, ceea ce 
pune în evidenţă că transporturile de persoane reprezintă o nevoie de 
bază în România; 

 majoritatea mijloacelor de transport au fost concentrate, până nu demult, 
în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Din 
total, pe fiecare dintre moduri, acesta deţinea în anul 1999 95% în do-
meniul feroviar şi, respectiv, 97%, 81%, 36% în domeniile: maritim, fluvi-
al şi rutier; 

 reţeaua infrastructurală rutieră este compusă din drumuri naţionale, jude-
ţene şi comunale şi străzi orăşeneşti. Majoritatea drumurilor naţionale, 
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care reprezintă 20% din totalul drumurilor publice din România, sunt mo-
dernizate; 

 principalele porturi la Marea Neagră sunt Constanţa şi Mangalia, iar la 
Dunăre, cele mai importante sunt Galaţi, Brăila, Giurgiu, Călăraşi, Drobe-
ta Turnu-Severin etc.; 

 în România există două linii aeriene importante: TAROM, care este în 
proprietatea statului, şi LAR, o linie privată înfiinţată în 1990. Aeroporturi 
internaţionale sunt la Bucureşti, Constanţa, Timişoara şi Arad;  

 coordonarea politicii generale de dezvoltare a activităţii de transport fe-
roviar, auto, naval, maritim, aerian s-a făcut şi se face de către MAPTL. 
În afara structurii MAPTL sunt: 
1. transportul auto propriu; 
2. transportul feroviar intrauzinal şi de şantier; 
3. transportul prin conducte; 
4. transportul pe apele interioare din subordinea primăriilor; 
5. transportul urban şi preurban, cu întreprinderi în sistemul transportu-

lui interurban. 
Ca situaţie generală, în anul 2001, în România se foloseau 11.015 km 

căi ferate şi peste 78.000 km căi rutiere publice, pe care s-a realizat un parcurs 
de marfă total de circa 36 miliarde tone-km, din care aproape 18 miliarde tone-
km pe căile ferate şi peste 18 miliarde tone-km pe cele rutiere. Parcursurile 
asigurate pentru pasageri, pe reţeaua interurbană şi internaţională, au fost în 
total de 18.039 milioane pasageri-km, din care pe căile ferate s-au realizat 
10.966 milioane pasageri-km, mai mult decât pe căile rutiere, unde s-au înre-
gistrat 7.073 milioane pasageri-km. 

Comparat cu oricare dintre ţările europene, traficul de mărfuri şi călători, 
în scădere continuă în ultimii 10 ani, dovedeşte lipsa persistentă de mobilitate 
a bunurilor şi persoanelor, cu toate că eforturile investiţionale ale acestui sector 
au reprezentat circa 10% din volumul total al investiţiilor naţionale şi circa 4% 
din PIB, iar personalul angajat a reprezentat circa 5,6% din forţa de muncă uti-
lizată pe plan naţional. 

În România, deşi există condiţii prielnice pentru deplasarea în spaţiu a 
mărfurilor şi călătorilor, ca o consecinţă a dispersării teritoriale a diferiţilor 
agenţi economici din industrie, agricultură, comerţ etc. şi a poziţiei geografice a 
ţării, de tranzit spre alte zone, transporturile joacă totuşi un rol încă redus în 
economie. Astfel, ponderea ramurii transporturilor în structura produsului intern 
brut era la nivelul anului 1990 de 4,5% în România, comparativ cu 6,2% în 
Austria, 7,4% în Belgia, 8,7% în Norvegia şi 8,8% în Ungaria. Această valoare 
a crescut mult, însă la nivelul anului 1997 (a se vedea şi tabelul 1) 

În continuare vor fi prezentate principalele caracteristici ale tuturor modu-
rilor de transport, fiind urmărite evidenţierea evoluţiei şi situaţiei actuale a infra-
structurii şi activităţii de transport. 
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Tabelul 1 
Date statistice privind situaţia transporturilor în Europa 

la nivelul anului 1997 
  UE  ECE ROMÂNIA 

Valoarea  
creată 

PIB – miliarde ECU 
PIB/locuitor – ECU 

7.160 
19.200 

 303,2 
2.888 

30,5*
 

1355* 

 Aport transport la PIB 
% miliarde ECU 

4 
290 

 - 
- 

12,9 
3,9 

Volumul de marfă 
transportată, 
din care prin interme-
diul modului: 
rutier 
maritim 
feroviar 
fluvial 
conducte 

tkm (miliarde) 
tkm/persoană 

tkm/persoană şi zi 
 

% 
% 
% 
% 
% 

2.770 
7.400 

20 
 

43 
41 
9 
4 
3 

 376 
3.944 

11 
 

46 
- 

45 
3 
6 

87,6 
3.885 

11 
 

24,8 
39,3 
28,3 
4,9 
2,7 

Volumul transportului 
de pasageri, 
din care: 
autoturisme 
autobuze 
feroviar 
tramvai/metrou 
aerian 

pkm (miliarde) 
pkm/persoană 

pkm/persoană şi zi 
% 
% 
% 
% 
% 

4.830 
13.000 

35 
79 
8 
6 
1 
7 

 401 
3.822 

11 
52 
29 
14 
2 
3 

31,2 
1.384 

4 
43,4 

- 
50,6 

- 
5,9 

Evoluţia activităţii de 
transport în anii  
1990-1997 

Mărfuri 
creşterea anuală (%) 

Pasageri 
creşterea anuală (%) 

 
+3,0 

 
+2,0 

  
+1,7 

 
- 

 
-1,4** 

 
-3,3** 

* Valori determinate pe baza datelor statistice preluate din Anuarul statistic al României 
2000, INS, 2001, la un curs mediu pentru anul 1997 de 8280 lei =1 ECU. 

** Valori determinate pentru perioada 1994-1997. 
 

1.2.1. Infrastructura transporturilor din România 

I. Infrastructura rutieră 
Pornind de la premisa că în România,  în ultimii 10 ani, traficul de mărfuri 

şi călători a scăzut continuu, proces diferit faţă de cel din oricare altă ţară eu-
ropeană, se poate trage concluzia că nu există o continuitate în evoluţia favo-
rabilă a acestui indicator, atât în ceea ce priveşte relaţia mărfurilor, cât şi cea a 
călătorilor.   

După cum se poate observa din tabelul 2, pe parcursul a şapte ani, între 
1995 şi 2001, lungimea totală a drumurilor publice din România a suferit o mo-
dificare mică, mărindu-se cu doar 7,73%. 

Având în vedere că, din totalul drumurilor publice din România, la nivelul 
anului 2001, doar puţin peste 32% erau modernizate, se poate afirma că există 
o lipsă a preocupărilor pentru îmbunătăţirea calităţii infrastructurii rutiere, ceea 
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ce, în fapt, ar trebui să fie un subiect prioritar al administraţiei. Această situaţie 
este, din păcate, mai veche şi nu pare să se îmbunătăţească o dată cu scurge-
rea timpului. O cauză importantă a acestei stări de fapt este existenţa monopo-
lului de stat în ceea ce priveşte proprietatea infrastructurilor de transport din 
România. 

Managementul unic al statului a demonstrat lipsa de eficienţă datorată 
diverşilor factori: absenţa motivaţiei, evaluări incorecte şi subiective, ceea ce 
conduce la inexistenţa feed-back-ului, sau absenţa interesului pentru atragerea 
de alte surse de finanţare în procesele de modernizare a infrastructurii. 

 
Tabelul 2 

Evoluţia infrastructurii rutiere din România, 
în perioada 1994-1999 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001* 

Total lungime drumuri publi-
ce 

72.859 73.160 73.161 73.260 73.435 78.479 78.492 

Total lungime drumuri mo-
dernizate (km) 
(% din total) 

20.387 
 

27,98 

20.550 
 

28,08 

20.787 
 

28,41 

20.835 
 

28,43 

20.836 
 

28,37 

25.103 
 

31.98 

25.549 
 

32,55 

Drumuri naţionale (inclusiv 
autostrăzi şi drumuri euro-
pene) 
(% din total) 

14.683 
 
 

20,43 

14.683 
 
 

20,06 

14.683 
 
 

20,06 

14.683 
 
 

20,04 

14.685 
 
 

19,99 

- - 

din care, cu îmbrăcăminţi 
uşoare rutiere 
(% din total) 

1.187 
 

8,08 

1.182 
 

8,05 

1.167 
 

7,94 

1.115 
 

7,59 

1.120 
 

7,62 

- - 

Drumuri judeţene şi comu-
nale 

58.176 58.477 58.478 58.577 58.750 - - 

din care, modernizate 
(% din total) 

4.235 
7,27 

4.416 
7,55 

4.491 
7,67 

4.633 
7,90 

4.708 
8,01 

- - 

Drumuri judeţene cu 
îmbrăcăminţi uşoare rutiere 

19.210 19.368 19.620 19.720 19.716 - - 

Densitatea drumurilor publi-
ce pe 100 km

2
 

30,6 30,7 30,7 30,7 30,8 32,9 32,9 

Sursa: Anuarul statistic al României, 2000, INS, Bucureşti, 2001. 
* Date preluate de la MLPTL. 
 

Conceput a se derula în mod etapizat, Programul de refacere şi moder-
nizare al infrastructurii rutiere se derulează extrem de încet, astfel încât, după 
aproape 12 ani de implementare a acestuia, din cele 5 etape, nu a fost finaliza-
tă decât prima. De altfel, la nivelul anului 2002, MLPTL avea în plan: 

 finalizarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor naţionale cuprinse în eta-
pa a II-a, adică 694 km; 

 continuarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor naţionale cuprinse în 
etapa a III-a, circa 546 km; 
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 demararea lucrărilor cuprinse în etapa a IV-a, circa 732 km; 

 demararea acţiunilor pentru finanţarea lucrărilor de reabilitare a drumuri-
lor naţionale cuprinse în etapa a V-a; 

 continuarea lucrărilor la autostrada Bucureşti-Constanţa, pe tronsoanele 
Bucureşti-Fundulea-Lehliu-Drajna şi Drajna-Feteşti-Cernavodă; 

 continuarea activităţilor privind modernizarea şi extinderea la patru benzi 
a DN 5 Bucureşti-Giurgiu; 

 continuarea lucrărilor de modernizare şi introducerea sistemului de taxa-
re la autostrada Bucureşti-Piteşti; 

 atragerea de noi surse de finanţare pentru construirea autostrăzilor Nă-
dlac-Deva şi Bucureşti-Braşov; 

 continuarea unor lucrări referitoare la: construcţia unor variante ocolitoa-
re ale oraşelor de-a lungul culoarului IV (Sibiu, Piteşti); amenajarea 
punctului de frontieră Cenad; refacerea centurilor de nord şi sud ale capi-
talei; construcţia podurilor peste Dunăre în zona Brăila şi Calafat-Vidin. 
Din păcate, şi la nivelul anului 2001, infrastructura rutieră românească nu 

îndeplinea, în mare parte, condiţiile unor reţele moderne, existând zone nume-
roase în care starea acesteia era proastă, dimensiunile nu erau în concordanţă 
cu valorile crescute ale traficului, semnalizarea lăsa de dorit, iar capacitatea 
portantă era subdimensionată. Toate aceste situaţii au două motive principale. 
Primul ar fi lipsa fondurilor necesare pentru realizarea unor ample lucrări de 
refacere, modernizare şi dezvoltare a reţelei rutiere. Acest motiv are o latură 
obiectivă, datorată dimensiunii reduse a cotelor ce pot fi alocate din buget pen-
tru acest tip de lucrări, dar şi una subiectivă, de natură politică. Pe plan interna-
ţional, evoluţiile din zona Balcanilor, dar şi interese de grup sau naţionale diferi-
te de cele ale României au condus la o foarte slabă susţinere financiară inter-
naţională a modernizării infrastructurii rutiere româneşti. 

Cel de-al doilea motiv al nemodernizării reţelei rutiere româneşti este de 
natură politică şi instituţională. Fiecare guvern care a urmărit refacerea reţelei 
rutiere a pus pe primul plan implementarea unor activităţi care să le aducă un 
plus de capital politic, iar lucrările din domeniul rutier erau deseori făcute negli-
jent, cu ajutorul unor companii cel puţin dubioase. 

Toate aceste aspecte au făcut ca, pe ansamblu, situaţia infrastructurii ru-
tiere din România să fie şi la nivelul anului 2002 într-o stare precară, alternând 
zone cu reţele modernizate şi bine întreţinute cu altele aflate într-o stare preca-
ră şi chiar foarte precară. 

La nivelul drumurilor comunale şi orăşeneşti, situaţia este încă şi mai di-
ficilă. Chiar dacă aceste reţele sunt gestionate de autorităţile locale, motiv care 
ar trebui să conducă la o mai bună întreţinere a lor, situaţia nu s-a îmbunătăţit, 
ci dimpotrivă, în numeroase cazuri s-a înrăutăţit. Cel mai concludent exemplu 
este cel al străzilor din Bucureşti care se degradează an de an, iar lucrările de 
refacere nu au fost, până acum, decât soluţii provizorii, neviabile. 
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Întreaga situaţie prezentată anterior impune modificarea mecanismelor 
în ceea ce priveşte activitatea de construcţie şi întreţinere a reţelei rutiere.  

Măsurile de finanţare şi sprijinire prin mecanisme de piaţă a dezvoltării 
infrastructurii rutiere pot  avea în vedere concesionarea implementării proiecte-
lor (statul având rol de antreprenor general), în vederea eficientizării utilizării 
resurselor financiare, dar şi pentru a institui un sistem de răspundere fermă în 
domeniul calităţii.  Facilităţile fiscale pe care statul le are la dispoziţie pentru 
încurajarea activităţilor din orice domeniu sunt cele care au dat roade în toate 
celelalte ţări care au fost în situaţia actuală a României. Descentralizarea şi 
delegarea responsabilităţilor duce la o mai bună responsabilizare a manage-
mentului, iar statul îşi poate păstra rolul de monitorizare a activităţilor propuse 
şi de evaluare a rezultatelor. Astfel, se poate delimita mai strict rolul fiecărui 
partener, cu trasarea şi asumarea concretă a sarcinilor, drepturilor şi obligaţii-
lor. 

Măsurile de ordin legislativ au la bază reglementarea prin lege a zonelor 
de dezvoltare economică, încurajând investiţiile în infrastructura fizică – căi ru-
tiere publice – care pot conduce la apariţia sau dezvoltarea de centre de afa-
ceri (locale, regionale, naţionale sau internaţionale, în special în zonele trans-
frontaliere) ce pot lua forma unor: parcuri tehnologice, parcuri industriale, spaţii 
comerciale, zone de interes turistic sau noduri intermodale. Acestea se impun 
a fi aprobate în “pachete” oferite investitorilor interni sau externi. 

Un alt set de măsuri, ce poate conduce la creşterea satisfacerii nevoilor 
de transport şi, implicit, la extinderea şi modernizarea infrastructurii rutiere, pot 
fi cele de educaţie a consumatorilor. Aici un rol principal trebuie acordat socie-
tăţii civile (prin reprezentanţii săi – asociaţii şi fundaţii), prin stimularea apariţiei 
unei reţele de consultanţă a beneficiarilor, prin implicarea acestora în procesul 
consultativ pentru găsirea şi folosirea celor mai bune informaţii şi rezultate şti-
inţifice disponibile.  Acţiunile precipitate bazate pe impulsuri de moment sau pe 
probe neconcludente se întorc împotriva utilizatorului, fiind urmate de costuri 
repetate de corectare a lor.  Dezvoltarea infrastructurii rutiere fiind o activitate 
cu impact foarte mare asupra mediului înconjurător, trebuie avut în vedere, în 
mod permanent, principiul precauţiei, descris în “Declaraţia de la Rio”. 

În plus, trebuie realizată şi o coordonare concretă între diferiţii adminis-
tratori ai reţelei publice de transport.  Dispersarea responsabilităţilor conduce la 
utilizarea neraţională a resurselor, la repetarea diferitelor activităţi (gen inter-
venţii punctuale, modernizări, reparaţii etc.) sau la impuneri repetate, precum şi 
la pasarea responsabilităţilor între diferite niveluri ale administraţiei publice.  
Atragerea resurselor financiare de la diferite bugete este împiedicată, ceea ce 
se reflectă, în final, în calitatea infrastructurii rutiere. 

Foarte importantă este necesitatea de coordonare a modernizării actua-
lei reţele de drumuri româneşti, în care construcţia de autostrăzi, în majoritatea 
cazurilor, nu se justifică nu numai din punct de vedere ecologic, dar şi econo-
mic. Trebuie avut în vedere, tot timpul, exemplul negativ al construcţiei Canalu-
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lui Dunăre-Marea Neagră, proiect nejustificat nici la această oră, din punct de 
vedere economico-ecologic. Nu sunt mai puţin necesare activităţile de îmbună-
tăţire a semnalizării în trafic şi a marcării rutiere pe toate drumurile publice, lu-
cruri care la ora actuală sunt total deficitare faţă de cerinţele europene vizând 
deplasarea în condiţii optime şi de siguranţă sporită.      

 
II. Infrastructura feroviară 
Reţeaua feroviară are o densitate a liniilor în exploatare de 48 km/1000 

km
2
 şi acoperă, practic, întreg teritoriul ţării, asigurând legătura cu toate reţele-

le feroviare ale ţărilor vecine şi cu cele din Europa şi Orientul Apropiat. Lungi-
mea reţelei era, la nivelul anului 2001, de 11.015 km, din care 2.966 km linie 
dublă, iar 3.866 km linie electrificată (sub 34%). Reţeaua are în teritoriu 1.253 
de staţii şi halte feroviare, 50 de depouri şi remize de locomotive, 120 de revizii 
de vagoane şi ateliere de zonă şi 100 de secţii de întreţinere a liniilor, lucrărilor 
de artă şi instalaţiilor de centralizare şi telecomunicaţii – tabelul 3. 

Infrastructura feroviară este administrată de Compania Naţională de Căi 
Ferate "CFR"-SA.  

Concepţia de dezvoltare a liniilor este în sistem radial, cuprinzând opt 
magistrale şi un inel de legătură, concepţie regăsită şi în alte ţări occidentale. 
Cele opt magistrale sunt: 

 nr. 1 – Bucureşti – Drobeta Tr. Severin – Caransebeş – Timişoara – Jim-
bolia; 

 nr. 2 – Braşov – Făgăraş – Simeria – Deva – Arad – Curtici; 

 nr. 3 – Bucureşti – Braşov – Blaj – Câmpia Turzii – Cluj-Napoca – Ora-
dea – Episcopia Bihorului; 

 nr. 4 – Braşov – Sf. Gheorghe – Miercurea-Ciuc – Deda – Dej – Baia 
Mare – Satu Mare; 

 nr. 5 – Ploieşti – Buzău – Focşani – Mărăşeşti – Bacău – Paşcani – Su-
ceava – Vicşani; 

 nr. 6 – Tecuci – Bârlad – Vaslui – Iaşi – Ungheni; 

 nr. 7 – Urziceni – Făurei – Brăila – Galaţi; 

 nr. 8 – Ciulniţa – Feteşti – Constanţa – Mangalia. 
 

Tabelul 3 
Caracteristicile liniilor de cale ferată din România, aflate în exploatare 

 TOTAL din care 
electrificată 

Linie normală (1) Linie în-
gustă 

An km % km % (2) Total 
(km) 

Total 
% 

cu o 
cale 
(km) 

cu o 
cale 
(%) 

cu 2 
căi 

(km) 

cu 2 
căi 
(%) 

 
km 

 
% 

1980 11110 100,0 2367 21,3 10506 94,6 8082 72,8 2424 21,8 559 5,0 

1990 11348 100,0 3680 32,4 10876 95,8 7927 69,8 2949 26,0 427 3,8 

1991 11365 100,0 3680 32,4 10893 95,8 7944 69,9 2949 25,9 427 3,8 
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 TOTAL din care 
electrificată 

Linie normală (1) Linie în-
gustă 

An km % km % (2) Total 
(km) 

Total 
% 

cu o 
cale 
(km) 

cu o 
cale 
(%) 

cu 2 
căi 

(km) 

cu 2 
căi 
(%) 

 
km 

 
% 

1992 11430 100,0 3782 33,1 10943 95,7 7977 69,8 2966 25,9 427 3,7 

1993 11380 100,0 3758 33,0 10893 95,7 7927 69,6 2966 26,1 427 3,8 

1994 11374 100,0 3866 34,0 10887 95,7 7921 69,6 2966 26,1 427 3,8 

1995 11376 100,0 3866 34,0 10889 95,7 7923 69,6 2966 26,1 427 3,8 

1996 11385 100,0 3960 34,8 10898 95,7 7932 72,8 2966 27,2 427 3,8 

1997 11380 100,0 3943 34,6 10898 95,8 7932 72,8 2966 27,2 425 3,7 

1998 11010 100,0 3929 35,7 10895 98,9 7930 72,8 2965 27,2 58 0,5 

1999 10981 100,0 3942 35,9 10924 99,5 7959 72,9 2965 27,1 - - 

2000* 11015 100,0 - - 10958 99,5 - - - - 57 0,5 

2001* 11015 100,0 - - 10958 99,5 - - - - 57 0,5 

(1) linii la care distanţa între şine este de 1435 mm; 
(2) toate calculele în procente sunt faţă de total. 
* Date preluate de la MLPTL, 2002. 
Sursa: Date şi prelucrări după Anuarul statistic al României, 2000, CNS Bucureşti, pag. 439. 
 

Din actualele linii ferate, 80% au fost construite înainte de cel de-al doi-
lea război mondial. În ultimii ani, una dintre principalele orientări tehnice a fost 
refacerea completă a patului căii şi generalizarea şinei tip ‟49, iar apoi intro-
ducerea celei de tip greu, ‟60 şi ‟65, pe o distanţă echivalând cu 70% din total, 
ceea ce a dus la mărirea considerabilă a portanţei căii. Au fost construite, în 
ultima perioadă, puţine linii, investiţiile alocate fiind îndreptate cu prepon-
derenţă spre dublări de linii, pe principalele magistrale şi artere, şi pentru spori-
rea liniilor electrificate. Cu toate acestea, doar 35,9% din trasee au linii electri-
ficate şi doar 27,1% au linii normale cu două căi. 

În perioada 1990–2001, lungimea liniilor de cale ferată în exploatare a 
scăzut cu 2,93%, în timp ce  lungimea totală a drumurilor publice a avut o creş-
tere de peste 7%, ceea ce accentuează tendinţa de sprijinire a evoluţiei trans-
porturilor rutiere în detrimentul celor feroviare. În aceeaşi perioadă, lungimea 
căilor ferate electrificate a sporit cu 7,1%, faţă de o creştere cu 9,0% a drumuri-
lor modernizate. 

Investiţiile care au fost făcute în liniile de cale ferată nu au contribuit însă 
la creşterea vitezei de circulaţie a trenurilor. Astfel, mutaţiile înregistrate în ul-
timii cincisprezece ani de infrastructura feroviară nu s-au reflectat şi în calitatea 
şi modul de realizare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. La nivelul ultimilor 
ani, erau mari rămâneri în urmă la capitolul reparaţii capitale pentru circa 9000 
km de cale ferată, având ca efect reducerea vitezei de circulaţie, pe o lungime 
de 1617 km (12% din lungimea totală), sub 60 km/oră. 

Infrastructura feroviară din România a fost intensiv exploatată, peste lim i-
tele admisibile realizării transporturilor de calitate şi siguranţă. Astfel, intensita-
tea circulaţiei a fost superioară celor mai încărcate linii ferate europene, pe 
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numeroase porţiuni, ca, de exemplu, magistrala nr. 3 în zona Văii Prahovei, 
magistrala nr. 1, magistrala nr. 8 etc. 

În condiţiile în care fondurile alocate reînnoirii, reparării şi întreţinerii căi-
lor ferate au fost permanent reduse, la acestea adăugându-se şi calitatea din 
ce în ce mai slabă a materialelor folosite în activitatea de întreţinere, infrastruc-
tura feroviară a atins un grad de uzură incompatibil cu cerinţele de realizare a 
unui transport de calitate. Liniile ferate româneşti, în marea lor majoritate, au o 
construcţie care nu permite dezvoltarea unor viteze mari (peste 120 km/h). 

Pentru remedierea acestor carenţe şi alinierea la cerinţele Uniunii Euro-
pene, forurile competente din România au stabilit o strategie de dezvoltare a 
infrastructurii feroviare care cuprinde, sintetic, următoarele proiecte prioritare: 

a) pe termen scurt se are în vedere reabilitarea şi modernizarea infrastruc-

turii prin reparaţii capitale ale căilor de rulare, la poduri, terasamente, tu-
neluri, clădiri şi instalaţii; 

b) pe temen mediu se urmăreşte reabilitarea infrastructurii situate pe traseele 

coridoarelor europene IV (Curtici-Arad-Deva-Teiuş-Vânători-Braşov-Bu-
cureşti-Constanţa) şi IX (Ungheni-Iaşi-Paşcani-Buzău-Bucureşti-Videle-
Giurgiu) şi pe liniile principale unde vor fi lichidate restanţele la reparaţiile 
capitale şi se vor elimina punctele periculoase şi restricţiile de viteză. Toto-
dată, se are în vedere modernizarea staţiilor feroviare din punctele de fronti-
eră: Curtici, Episcopia Bihor, Jimbolia, Giurgiu, Vadu Siret, Ungheni şi Hal-
meu; 

c) pe termen lung se are în vedere modernizarea etapizată a infrastructurii 
situate pe traseele feroviare prevăzute în acordurile europene la care 
România este parte, urmărindu-se creşterea vitezelor de circulaţie până 
la 120 km/h la transportul de marfă şi până la 160-200 km/h la cel de că-
lători. 
În cazul transporturilor feroviare, dreptul de utilizare/acces la infrastruc-

turi de către companiile internaţionale de transport feroviar sau combinat este 
stipulat în acorduri nediscriminatorii în ceea ce priveşte aspectele administrati-
ve, tehnice şi financiare, astfel încât să fie asigurat un management adecvat şi 
sigur al activităţii pe acele relaţii. 

Transportul feroviar se confruntă cu două tipuri de probleme: nivelul zgo-
motului şi poluarea aerului. Există un nivel ridicat al zgomotului în jurul termi-
nalelor de mărfuri, care în momentul de faţă se confundă cu marile aglomerări 
urbane. Este evidentă necesitatea reducerii acestor niveluri ale zgomotului, dar 
percepţia problematicii datorate acestui efect are un grad extrem de mare de 
subiectivitate, ceea ce face dificilă evidenţierea zonelor cu cele mai acute pro-
bleme. De aceea, este necesară elaborarea unor hărţi cu zonele şi intensitatea 
zgomotului, lucru care va creşte gradul de obiectivitate a analizei problematicii 
şi va genera adoptarea celor mai necesare şi urgente măsuri de reducere a 
acestei situaţii. Este posibilă diminuarea nivelului zgomotului prin adoptarea 
unor măsuri tehnice care să vizeze atât infrastructura, cât şi materialul rulant. 
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La nivelul materialului rulant trebuie modificat sistemul de frânare, lucru 
ce ar putea fi realizat în circa 10 ani pentru transportul de mărfuri. Astfel, s-ar 
putea reduce nivelul zgomotului cu 3-5 decibeli, chiar dacă nivelul traficului se 
va dubla, aşa cum prevăd prognozele, ceea ce în mod normal ar trebui să 
conducă la creşterea cu 3 decibeli a nivelului zgomotului.  

Cealaltă problemă o reprezintă poluarea aerului. Este evident că aceasta 
va creşte în următorii 10 ani, prin dublarea traficului feroviar. De aceea trebuie 
utilizate noi rute de transport care, actualmente, sunt mai puţin utilizate. Pentru 
că, în general, aceste rute nu sunt electrificate, trebuie demarate lucrările de 
electrificare concomitent cu cele de îmbunătăţire a parametrilor ecologici ai lo-
comotivelor diesel care vor deservi aceste relaţii până la electrificarea lor. 

Actuala reţea trebuie optimizată prin creşterea capacităţii sale. Sistemele 
convenţionale de transport feroviar devin din ce în ce mai inoperabile în regim 
internaţional, ceea ce solicită adoptarea unor soluţii de îmbunătăţire a situaţiei 
existente atât prin implementarea unor soluţii tehnice moderne, cât şi prin mo-
dernizarea managementului şi a sistemelor de control al activităţilor. 

 
III. Infrastructura navală 
Reţeaua de căi navigabile are o densitate de 6,5 km/1000 km

2
 şi se situ-

ează în întregime în partea de sud şi sud-est a României. Lungimea reţelei este 
de 1690 km, din care 1075 km o reprezintă Dunărea navigabilă în regim interna-
ţional, 524 km reprezintă lungimea braţelor navigabile ale Dunării şi 91 km re-
prezintă căi navigabile artificiale (canalele Dunăre-Marea Neagră şi Poarta Albă 
– Năvodari). La reţeaua de căi navigabile interioare şi la cea maritimă există 35 
de porturi, dintre care 3 sunt maritime, 6 maritimo-fluviale şi 26 fluviale. 

Infrastructurile portuară şi de navigaţie sunt administrate de Compania 
Naţională APM-SA Constanţa, Compania Naţională CAN-SA Constanţa, Com-
pania Naţională APDF-SA  Giurgiu şi Compania Naţională APDM-SA Galaţi. 

Transportul maritim cuprinde trei porturi: Constanţa, Midia şi Mangalia, 
toate fiind administrate de către Compania Naţională “Administraţia Porturilor 
Maritime” S.A. Constanţa. Totodată, există 6 porturi care sunt folosite atât pen-
tru transportul pe apele interioare, cât şi pentru transportul maritim şi alte 26 de 
porturi fluviale. Porturile româneşti au un total de 490 km de cheiuri, din care 
18,1% au mai mult de 50 de ani şi necesită urgent lucrări de reconstrucţie. 

Porturile maritime româneşti şi în special portul Constanta sunt amplasa-
te între piaţa central-europeană şi pieţele din Asia, între materiile prime şi ţiţeiul 
din zona Caucaz şi industria din vestul Europei. Aceste porturi reprezintă, atât 
acum, dar mai ales în viitor, o verigă puternică pentru căile de comunicaţii şi 
afaceri şi un atu pentru dezvoltarea economică a României.  

În acest timp, prin crearea coridorului Rin–Dunăre şi prin deschiderea ţă-
rilor din Comunitatea Statelor Independente din spaţiul estic al Mării Negre şi 
Mării Caspice către vest, porturile şi companiile de transport naval româneşti, 
prin locaţie, infrastructură şi activitate, vor servi o piaţă cu mult mai mare. 
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Dezvoltarea comerţului internaţional determină necesitatea modernizării 
infrastructurii portuare, a adaptării acesteia la noile cerinţe ale pieţei. 

Procesul de transformare a porturilor nu trebuie să fie realizat numai prin 
îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor şi a facilităţilor, ci şi printr-un efort de 
integrare în fluxul comerţului internaţional. 

Portul Constanţa, cel mai mare port maritim al României, amplasat la 
179 mile marine faţă de Bosfor, 85 mile faţă de gura Braţului Sulina, 944 mile 
faţă de Port Said – în comparaţie cu distanţa Port Said–Rotterdam, de 3373 
mile -, prezintă următoarele caracteristici (vezi şi tabelul 4):  

 locaţia sa la un capăt al coridorului Rin–Main–Dunăre permite accesul di-
rect la o rută mai scurtă către Europa Centrală în comparaţie cu porturile 
din vestul Europei. Canalul Dunăre–Marea Neagră are intrarea în incinta 
portului Constanţa Sud, ceea ce înseamnă transbordare directă de cargo 
din nave oceanice în nave pentru ape interioare; 

 portul are o bună interfaţă cu alte moduri de transport şi are adâncimi ale 
bazinelor ce permit accesul navelor cu mărimea până la cea admisă pe 
Canalul Suez; 

 are o mare capacitate de depozitare;  

 existenţa terminalelor ro-ro, ferry–boat şi a zonelor libere Agigea şi Basa-
rabi pe Canalul Dunăre–Marea Neagră oferă facilităţi suplimentare de 
stocare, procesare şi distribuţie a mărfurilor. 
Portul Constanţa are două terminale ro-ro în porturile de nord şi sud: por-

tul de nord are alocată o dană de 364 m lungime şi 13 m adâncime, dispunând 
de două parcări auto, una de 1,7 ha, cealaltă de 2,5 ha, pentru 2000, respectiv 
2800 vehicule; portul de sud are destinată dana 121 cu 214 m lungime şi 14,5 
m adâncime, dispunând de un teren de parcare pentru cca 1800 de vehicule. 

Terminalul ferry-boat este amplasat în dana 120, care are o lungime de 
227 m şi o adâncime de 13,5 m, dispunând de echipamente de încărcare/des-
cărcare a trenurilor feroviare care utilizează cale de rulare standard europeană. 
Operarea se face de către CFR Marfă şi leagă Constanţa de Mersin, Samsun 
şi Derince Turciaţsi Poti Georgiaţ. 

 
Tabelul 4 

Caracteristici ale portului Constanţa 

Caracteristici U.M. TOTAL Portul de 
nord 

Portul de sud 

Anul 2001 În construcţie 

Suprafaţă, din care: ha 3.626 789 2.837 - 

- teren ha 1.784 484 610 1.300 

- apă ha 1.842 305 2.227 1.537 

Lungime diguri km 14,96 3,5 10,46 1,00 

Lungime cheiuri km 65,45 15,45 13,07 36,93 

Număr dane buc. 282 82 50 150 

Adâncimi dane m 7-22,5 7-14 7-19 19-22,5 
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Caracteristici U.M. TOTAL Portul de 
nord 

Portul de sud 

Anul 2001 În construcţie 

Capacitate de depozitare mil t/an 255 85 20 150 

Capacitatea de acosta-
ment/navă 

 
1000 tdw 

 
250 

 
65-80 

 
165 

 
250 

Sursa: Dezvoltarea durabilă a transporturilor din România, Grupul Român pentru Transport 
Durabil, 2002. 

 

Capacitatea curentă a portului Constanţa este de 85 mil. t/an, din care 
36,3 mil. t lichide vrac, 25,7 mil. t vrac solide şi 22,5 mil. t cargo, mărfuri gene-
rale. Suprafaţa totală a portului este de 3626 ha şi permite accesul navelor de 
până la 165.000 tdw, cu pescaj de 17,8 m. 

Zona de radă este împărţită în trei sectoare numerotate de la vest la est. 
Primul sector este pentru nave de până la 40.000 grt, excluzând tancuri. Secto-
rul 2 este pentru nave de peste 40.000 grt, excluzând tancuri, iar sectorul 3 es-
te pentru tancuri, mărfuri periculoase şi LPG. 

Se poate asigura ancorare pentru 40–50 de nave oceanice, adâncimea 
variind între 25 şi 30 m, şi permite manevre de siguranţă în caz de furtună. 

Portul Midia, amplasat la 25 km nord de Constanţa, a fost proiectat şi 
construit, în principal, pentru a servi zona petrochimică a oraşului Năvodari şi 
dispune de un chei de 340 m lungime, echipat cu două macarale de 6,3 t, ca-
pabile a opera până la 200.000 t/an de produse chimice şi petroliere, servind, 
de asemenea, şi necesităţile pescadoarelor. Având adâncimi de 7-7,5 m, portul 
permite accesul navelor de până la 7.000 tdw. 

S-au făcut planuri de mărire şi modernizare a facilităţilor, în mod deose-
bit mărirea adâncimilor din bazine, până la 9 m, pentru a permite astfel accesul 
unor nave de tonaj mai mare (15.000 tdw), ceea ce ar creşte capacitatea portu-
lui la aprox. 2 mil. t/an. 

Există trei docuri plutitoare pentru nave de max. 20.000 tdw şi este crea-
tă deja o bună legătură cu Canalul Poarta Albă–Midia–Năvodari. 

Spaţiile de depozitare acoperite sunt de 2160 mp, iar cele descoperite de 
1780 mp. 

Portul Mangalia este destinat navelor de până la 10.000 tdw şi poate 
opera un volum de mărfuri de 400.000 t/an, având un chei de 400 m, cu adân-
cimea de 8,5-9 m şi fiind servit de macarale de 6,3 t. Există, de asemenea, 
4300 mp de magazii şi 20.000 mp teren pentru depozitare liberă. 

Portul are trei docuri uscate, putând primi nave de până la 250.000 tdw. 
Planurile de dezvoltare sunt îndreptate către facilităţi, în sensul moderni-

zărilor acestora pentru creşterea volumului de mărfuri până la 1 mil. tone. 
În afara navigaţiei pe Dunăre, în România mai există şi canale de navi-

gaţie construite, dintre care cele mai importante sunt Dunăre-Marea Neagră, 
care are o lungime de 64 km, şi canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, cu o lun-
gime de 28 km. 
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Prin by-pass-ul Canalului Dunăre–Marea Neagră faţă de Delta Dunării, 
se realizează o scurtare a drumului spre Europa Centrală de 400 km. 

Canalul, care a fost deschis în 1984, nu a beneficiat, din diverse motive, 
de potenţialul proiectat de 80 mil. t/an. Totuşi, unele dintre probleme, ca, de 
exemplu, embargoul comercial impus în fosta Iugoslavie, care a costat zeci de 
milioane de dolari SUA, sunt acum de domeniul trecutului. Adăugând la aceas-
ta expansiunea comerţului dintre Europa şi noile dezvoltări din Georgia şi par-
tea vestică a Asiei Centrale, această cale de apă este de aşteptat a avea o 
contribuţie majoră în viitor, chiar dacă până în prezent nu şi-a justificat con-
strucţia. 

Canalul are 7 m adâncime şi o lăţime de 90 m. Înălţimea podurilor este, 
faţă de apă, de 17 m. 

La fiecare capăt există porţi duble cu lungimea sasurilor de 310 m şi cu 
timpul maximal de închidere de cca 60 min.  

Canalul este accesibil convoaielor de până la 6 barje de 3000 t fiecare şi 
navelor de până la 5.000 tdw şi are amenajate două porturi: unul în zona locali-
tăţii Basarabi şi unul în Medgidia. Cel mai mare tranzit de mărfuri s-a înregistrat 
în 1989: 12,5 mil. t. În anul 1997, traficul a fost de 10,2 mil. t, iar în 1999, dato-
rită închiderii Dunării, traficul a scăzut la 9,3 mil. t. Canalul este clasificat la ca-
tegoria a VI-a, cea mai mare posibilă, şi de nivel F, în conformitate cu standar-
dele Uniunii Europene şi ale Naţiunilor Unite. 

De-a lungul şenalului navigabil al Dunării, care are o lungime de 1075 
km, există numeroase porturi şi şantiere navale. Dintre acestea, cele mai im-
portante sunt la Galaţi, Brăila, Drobeta Turnu-Severin, Giurgiu, Olteniţa. De 
asemenea, mai sunt porturi la Sulina, Tulcea, Midia, Orşova. 

România are o lungă tradiţie în construcţia de nave, atât pentru cele ma-
ritime, cât şi pentru cele fluviale. În anul 2000, şantierele româneşti aveau an-
gajată o forţă de muncă de circa 27.500 de salariaţi. 

Cele mai multe dintre şantiere au fost privatizate în ultimii ani, cu ajutorul 
capitalului străin.  

În 1996, Şantierul Naval Mangalia a fost preluat de concernul sud-corean 
Daewoo, care a achiziţionat 51% din pachetul  de acţiuni.  În acelaşi timp, Da-
ewoo Heavy Ind. şi Dutch  Bodewes – Volharding Group au realizat o alianţă 
managerială  în anul 2000. 

Daewoo Mangalia Heavy Industries are comenzi până în anul 2003 – 
aprilie, cele mai mari nave comandate fiind 4 transconteinere destinate Ger-
maniei şi alte 7 destinate firmei Sitas. 

Şantierul Naval Galaţi a fost preluat de  Dutch Damen Group începând 
cu 1999 (care deţine 95% din pachetul de acţiuni). În 2000, Norway‟s 
Scandinor AS a preluat 69,5% din Şantierul Naval Brăila, iar Aker Brattvaag 
AS, parte a companiei Aker RGI Group, a preluat 70% din Şantierul Naval Tul-
cea. 
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Şantierul Naval Midia a fost privatizat în anul 1997 şi este în momentul 
de faţă proprietate a peste 60 de acţionari, în general foşti angajaţi, având un 
acţionar majoritar specializat în reparaţii şi conversii ale mineralierelor şi tancu-
rilor, în general, activând pentru armatori din Bulgaria, Grecia şi ţările arabe. 
S.N. Constanţa nu este încă privatizat.  

Având în vedere lipsa tehnologiilor şi a investiţiilor din perioada econo-
miei planificate, după 1989, o serie de echipamente şi facilităţi portuare a tre-
buit să fie modernizate în acord cu legislaţia internaţională la care România a 
aderat. 

În ianuarie 1999, Planul strategic pentru managementul deşeurilor, dez-
voltat în cadrul Proiectului pentru îmbunătăţirea managementului deşeurilor în 
portul Constanţa în acord cu legislaţia românească şi Marpol 73/78, a fost în-
cheiat. Proiectul a avut ca scop ajutarea României de a se alinia la obligaţiile 
Convenţiei internaţionale pentru prevenirea poluării de către nave Marpol 73/78 
şi a fost finanţat de Ministerul Afacerilor Economice al Olandei. 

În octombrie 2001, în cadrul portului Constanţa a avut loc punerea în 
funcţiune a unei staţii de tratare a apelor poluate cu produse petroliere proveni-
te de la nave, investiţia fiind făcută de Guvernul Olandei. 

 
IV. Infrastructura aeriană 
Reţeaua aeriană este compusă din căi internaţionale şi interne care asi-

gură survolul aeronavelor străine şi leagă aeroporturile internaţionale din străi-
nătate cu cele opt din România, deschise traficului internaţional, făcând con-
comitent posibil traficul de marfă şi călători între cele 17 aeroporturi civile exis-
tente în România, structurate astfel: 

 un aeroport destinat în exclusivitate transportului internaţional de marfă 
şi călători – Otopeni; 

 cinci aeroporturi deschise traficului intern şi internaţional – Băneasa, 
Constanţa, Timişoara, Arad, Sibiu; 

 două aeroporturi deschise traficului intern şi ocazional celui internaţional 
– Oradea, Târgu-Mureş; 

 nouă aeroporturi deschise traficului intern – Suceava, Iaşi, Bacău, Tul-
cea, Cluj-Napoca, Craiova, Satu Mare, Baia Mare, Caransebeş. 
Un număr de 19 operatori aerieni asigură curse regulate către 34 de des-

tinaţii şi leagă principalele oraşe ale ţării, prin curse charter, cu un număr mare 
de oraşe ale lumii. Compania TAROM reprezintă principalul prestator în cazul 
transporturilor aeriene din România. 

În prezent, 13 aeroporturi sunt regii subordonate administraţiei publice lo-
cale, iar 4 sunt companii/societăţi naţionale pe acţiuni aflate în subordinea 
MLPTL.  

Pentru dezvoltarea, remedierea carenţelor şi alinierea la cerinţele Uniunii 
Europene, forurile competente din România au stabilit o strategie de dezvoltare 
a infrastructurii aeriene care cuprinde, sintetic, următoarele proiecte prioritare: 
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a) pe termen scurt se are în vedere reabilitarea şi modernizarea infrastruc-
turii prin: realizarea de lucrări de reparaţii capitale la pista de ateriza-
re/decolare a aeroporturilor din Cluj, Satu Mare, Tg. Mureş şi Timişoara; 
realizarea de lucrări de reparaţii capitale la calea de rulare şi platforma 
de îmbarcare/debarcare a aeroporturilor din Arad, Bacău, Oradea, Sibiu; 
realizarea de reparaţii capitale la aerogările din Arad, Cluj, Iaşi; reabilita-
rea, consolidarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de urmărire şi 
supraveghere a traficului prin realizarea de lucrări de reparaţii capitale la 
echipamentul de balizaj pentru aerogările din Bacău, Cluj, Constanţa şi 
Tg. Mureş şi modernizarea mijloacelor de dirijare a traficului aerian şi a 
activităţii de informare aeronautică şi meteorologică la standardele UE şi 
AESZ-EUROCONTROL în centrele din Arad, Bucureşti şi Constanţa; 
continuarea lucrărilor de modernizare şi dezvoltare a Aeroportului Inter-
naţional Bucureşti-Otopeni; 

b) pe termen mediu se prevede continuarea acţiunilor de modernizare şi re-
abilitare a infrastructurii, prevăzute anterior a fi demarate în proiectele de 
pe termen scurt; 

c) pe termen lung se are în vedere finalizarea reabilitării şi modernizării in-
frastructurii aeriene prevăzute în proiectele demarate anterior şi în stra-
tegia pe termenele scurt şi mediu. 

1.2.2. Activitatea de transport în România 

În prezent, starea transporturilor româneşti este similară cu cea a econo-
miei din România, dar spre deosebire de alte domenii economice, transporturile, 
ca utilităţi publice, sunt mai intens influenţate de evoluţiile economiei naţionale, 
preluând atât punctele slabe, cât şi pe cele pozitive ale acestora. 

Actualmente, deşi începând din 1992 au fost demarate o serie de proiec-
te care să conducă la realizarea unor mutaţii pozitive semnificative, sectorul 
transporturi nu a atins o situaţie favorabilă nici faţă de necesităţile interne şi nici 
faţă de cerinţele europene. Sintetic, această situaţie se prezintă astfel (vezi şi 
tabelul 5): 

 mijloacele de transport, cu excepţia noilor avioane intrate în dotarea 
TAROM şi a celor 3.500 de autovehicule noi de mare capacitate importa-
te după anul 1992, au parametrii tehnici şi de exploatare depăşiţi, neco-
respunzători circulaţiei în trafic internaţional şi cu grad sporit de poluare; 

 echipamentele din domeniul informaticii şi al tehnicii de calcul sunt insu-
ficiente şi, datorită ritmului rapid de evoluţie din domeniu, în cea mai ma-
re parte sunt uzate din punct de vedere fizic şi moral; 

 infrastructurile, pe ansamblu, nu îndeplinesc decât într-o foarte mică mă-
sură parametrii tehnici şi de exploatare care să fie în concordanţă cu ce-
rinţele interne (viteză, sarcină pe osie) şi cu cele ale Uniunii Europene (la 
nivel cantitativ, dar mai ales calitativ); 

 oferta de servicii este restrânsă şi scăzută ca nivel calitativ; 
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 personalul angajat, deşi numeric a scăzut continuu, în unele compa-
nii/societăţi este în continuare supradimensionat în raport cu domeniul 
activităţii şi neomogen teritorial şi ca pregătire profesională; 

 rezultatele financiare sunt scăzute şi nu pot asigura resursele necesare 
relansării activităţii. 

 
Tabelul 5 

Activitatea de transport pe moduri,  
la sfârşitul anului 2001 

Mod de 
transport 

Mărfuri transpor-
tate 

(mii tone) 

Parcursul mărfuri-
lor 

(milioane tone-km) 

Pasageri 
transportaţi 

(mii) 

Parcursul pasageri-
lor 

(milioane pasageri-
km) 

Feroviar 72.578 17.960 113.718 10.966 

Rutier 268.496 18.544 200.093 7.073 

Fluvial 11.342 2.746 165,3 19 

Maritim 384 1.474 - - 

Aerian 7 12 1278 2.020 

Sursa: Date preluate de la MLPTL, 2002. 

 

Dezvoltarea continuă a activităţii de transport nu generează doar presi-
uni asupra capacităţii, ci cauzează şi grave probleme ecologice. Efectele dez-
voltării tehnico-economice asupra activităţii de transport au condus la creşterea 
zonelor de conflict între transport şi mediu. Aceste zone au luat forma consu-
mului energetic, poluare, ocuparea teritoriilor, aglomerări, accidente etc. 

Activitatea de transport conduce la apariţia aglomerărilor acolo unde ca-
pacităţile infrastructurale sunt insuficiente pentru a satisface nivelul cererii, mai 
ales în perioadele de vârf. Aglomerările nu produc doar efecte negative asupra 
eficienţei activităţii, dar conduc şi la creşterea consumurilor energetice, a polu-
ării şi, în general, a ineficienţei ecologice. Aglomerările sunt predilecte traficelor 
rutier şi celui aerian. 
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I. Transportul rutier 
Integrarea în sistemul european de transport va conduce la creşterea în-

semnată a valorilor traficului rutier. Astfel, dacă pentru România traficul mediu 
zilnic anual a crescut cu circa 20% până în anul 1995 faţă de anul 1990, se es-
timează ca până în anul 2005 creşterea faţă de anul 1995 să fie cu circa 18%. 
În acelaşi timp, se prevede o creştere a traficului greu şi foarte greu  cu peste 
9% în aceeaşi perioadă de timp, cu implicaţii foarte mari asupra capacităţii por-
tante a infrastructurii rutiere actuale. 

Sectorul transporturilor, fiind unul dintre puţinele sectoare la care con-
sumul de energie a crescut faţă de anul 1989 (cu aproximativ 35%), denotă 
creşterea interesului general faţă de activitatea de transport atât pentru mărfuri, 
cât şi pentru călători.  Cu toate acestea, starea necorespunzătoare actuală a 
reţelei de drumuri produce, singură, consumuri suplimentare de carburanţi pen-
tru autovehicule de circa 1,2 milioane tone anual. Aceste pierderi, regăsite atât 
la operatorii de transport, cât şi la beneficiarii acestor servicii, la care se adau-
gă cheltuielile suplimentare de întreţinere şi reparaţii pentru infrastructura com-
promisă şi afectarea mediului, se estimează la circa 1,6 miliarde USD anual. 
Chiar şi în anii în care a scăzut consumul de alimente, vânzarea de automobile 
a crescut.  La un volum total de aproximativ 88 de miliarde tone/km, raportul 
între transportul de mărfuri pe cale ferată şi cale rutieră este de 28% cale fera-
tă la 25% cale rutieră.  Pentru transportul de călători, la un volum total de apro-
ximativ 31.200 milioane călători/km, se înregistrează următorii coeficienţi: 50% 
pe calea ferată şi 43% pe cale rutieră. 

Pentru un domeniu în care valoarea totală a investiţiilor a reprezentat 
10% din ansamblul investiţiilor la nivel naţional, la o valoare de 4% din PIB, 
având ca personal angajat aproximativ 4,8% din totalul populaţiei active la nivel 
naţional, se constată totuşi o scădere constantă a valorilor volumului de mărfuri 
transportate, aşa cum se prezintă şi în tabelul 6.   

 
Tabelul 6 

Volumul mărfurilor transportate pe căi rutiere 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Volum de mărfuri  
transportate  
(mii tone) 

616.044 649.746 637.352 313.701 
 

278.986 
 

262.943 268.496 

Ponderea volumului 
de mărfuri transpor-
tate pe căi rutiere 
faţă de volumul total 
de mărfuri transpor-
tate în total mărfuri 
transportate (%) 

80,24 77,89 76,41 74,31 77,79 75,37 76,10 

Sursa: Date şi prelucrări date de la MLPTL, 2002. 
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Pe lângă cauzele economice, fireşti pentru o societate în tranziţie, trebu-
ie avute în vedere şi cauze mai puţin normale, precum: lipsa unei strategii naţi-
onale coerente şi stabile pentru acest domeniu (rezultată pe baza unor pro-
gnoze economico-sociale, care să prevadă şi aspectele ecologice), inexistenţa 
unei coordonări reale a activităţilor pe plan local, regional şi naţional, lipsa de 
educaţie a consumatorilor/beneficiarilor în spiritul principiilor durabile, precum 
şi proasta gestionare a resurselor, ceea ce conduce la o funcţionare defectu-
oasă şi cu distorsiuni a pieţei.  Preţurile generate de piaţă nu reflectă, de altfel, 
costul social total al activităţii, nefiind internalizate costurile externe.  

De altfel, noţiuni precum “externalităţi”, “internalizare a externalităţilor”, 
“valoarea statistică a vieţii” şi multe altele sunt puţin sau chiar deloc folosite în 
planurile de dezvoltare a sectorului. Este un deficit care trebuie acoperit. 

Estimarea costurilor sociale totale ale transporturilor rutiere reprezintă o 
preocupare care are în vedere echitabilizarea activităţii diferitelor moduri de 
transport şi introducerea acelor măsuri care să vizeze reducerea costurilor şi 
creşterea beneficiilor. Dificultăţile într-o astfel de abordare nu au fost în totalita-
te depăşite, existând opinii care susţin imposibilitatea evaluării extrem de pre-
cise a tuturor influenţelor produse de externalităţile negative. De altfel, greuta-
tea cuantificării efectelor externe se datorează, în principal, nu lipsei unor me-
tode de calcul, ci faptului că există numeroase aspecte variabile în funcţie de 
factori ce nu pot fi comensuraţi pe pieţe specifice. De altfel, metodologiile de 
calcul utilizate în prezent sunt foarte diferite, iar compararea rezultatelor obţinu-
te nu oferă întotdeauna posibilitatea adoptării unor concluzii comune. Cu toate 
acestea, în numeroase ţări, mai ales din Uniunea Europeană, s-a încercat 
comensurarea monetară a costurilor externe transporturilor rutiere, estimându-
se o dimensiune majoră a acestora, chiar mai mare decât cea pe care activita-
tea propriu-zisă o are în formarea PIB. În tabelul 7 sunt evidenţiate câteva din-
tre rezultatele obţinute în ultima perioadă în estimarea valorilor costurilor exter-
ne datorate activităţii de transport rutier (W. Rothengatter, S. Mauch, 1994). 

După cum a fost anterior prezentat, existenţa costurilor externe specifice 
transporturilor rutiere nu poate fi pusă la îndoială. Chiar dacă există şi în pre-
zent un grad mare de incertitudine referitor la evaluarea acestora, influenţele 
negative pe care le are activitatea de transport asupra factorilor de mediu şi a 
nivelului de sănătate reprezintă un alt lucru unanim acceptat. Bineînţeles, mă-
rimea şi incidenţa acestor influenţe sunt variabile în funcţie de anumite caracte-
ristici ale procesului de transport, precum: modul de transport, tipul şi vârsta 
vehiculului, perioada şi traseul deplasării (condiţiile climatice, starea infrastruc-
turii, intensitatea traficului etc.), stilul de conducere, tipul carburanţilor utilizaţi, 
eficienţa energetică a vehiculului etc. 

Studiile ce au avut ca obiectiv estimarea costurilor externe activităţii de 
transport au pus în evidenţă că 90% din valoarea totală a acestor costuri se 
datorează transporturilor rutiere. Totodată, din multitudinea externalităţilor ne-
gative, cele mai importante sunt: 
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 poluarea chimică a aerului (inclusiv efectele asupra stratului de ozon); 

 poluarea fonică; 

 fenomenul aglomerării; 

 deteriorarea infrastructurii; 

 producerea accidentelor. 
Dintre aceste fenomene, cele mai grave sunt poluarea chimică a aerului 

şi producerea de aglomerări. 
 

Tabelul 7  
Valori ale costurilor externe totale specifice 

activităţii de transport rutier 
 (miliarde USD) 

Ţara Anul 
determi-

nării 

Auto-
turisme 

Autobuze Moto-
ciclete 

Veh. 
marfă 

Total Total în ra-
port de PIB 

(%) 

Belgia 
Danemarca 

Elveţia 
Finlanda 
Franţa 

Germania 
 

Grecia 
Irlanda 
Italia 

Marea Bri-
tanie 

Norvegia 
Olanda 

 
Portugalia 

Spania 
Suedia 

Uniunea 
Europeană 

SUA 

1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1994 
1991 
1991 
1991 

 
1991 
1991 
1991 
1990 
1991 
1991 
1991 

 
1991 
1992 
1994 

6,5 
2,1 
3,8 
2,2 
22,8 
45,8 
- 8,8 
1,7 
1,0 
19,7 

 
26,6 
1,6 
5,3 
2,9 
4,2 
11,8 
3,8 

 
164,2 

- 
- 

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

0,3 
- 

1,6 
 

1,5 
0,1 
0,2 
- 

0,3 
1,2 
0,2 

 
9,1 
- 
- 

0,6 
0,4 
1,0 
0,2 
1,8 
5,0 

24,6 
0,2 
- 

6,8 
 

1,4 
0,2 
0,5 
0,7 
0,5 
1,4 
0,6 

 
20,9 

- 
- 

1,3 
1,0 
0,8 
0,7 

15,0 
9,4 

1,9-9,9 
1,0 
0,5 
6,7 

 
9,0 
0,4 
1,9 
1,3 
0,4 
6,3 
1,0 

 
56,4 

- 
- 

8,7 
3,4 
5,7 
3,3 

40,8 
61,9 

10,7-34,5 
3,2 
1,5 

34,8 
 

38,5 
2,3 
7,9 
4,9 
5,4 

20,7 
5,6 

 
250,6 
110,0 
720,0 

5,4 
3,2 
3,1 
3,3 
4,2 
4,5 

0,8-2,5 
5,6 
4,2 
3,8 

 
4,7 
2,7 
3,3 
2,2 
9,8 
4,9 
3,0 

 
4,2 
2,1 

12,3 

Sursa: D. Fistung, Modernizarea transporturilor rutiere româneşti din perspectiva dezvoltării 
durabile, Teză doctorat, Bucureşti, 2001. 

 

Pe baza datelor statistice puse la dispoziţie de instituţiile româneşti de pro-
fil şi metodologia internaţională aplicată în domeniu, s-a reuşit estimarea nivelului 
costurilor externe datorat transporturilor rutiere. Acesta este considerabil şi mai 
mare ca pondere din PIB decât în situaţia ţărilor occidentale (tabelul 8). 

S-a folosit ca model metodologia aplicată de cercetătorul Rothengatter şi 
valorile utilizate pentru calculul costurilor externe datorate transportului rutier 
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din Marea Britanie, la nivelul anului 1995 (Maddison D. and colab, The true 
costs of road transport, London, 1996). 

Raportat la populaţia ţării, rezultă un nivel al costurilor externe specifice 
transporturilor rutiere de circa 180 USD anual pentru fiecare locuitor, adică 
aproape venitul mediu pe economie pe două luni. 

 
Tabelul 8 

Costuri externe totale datorate traficului rutier din România 
-1995- 

Tip cost Valoare 
(mil. USD) 

Pondere din PIB 
(%) 

Poluare chimică 1.761,0 5,40 

Poluare fonică 117,9 0,37 

Aglomerări 1.600,0 4,90 

Deteriorare infrastructură 126,9 0,39 

Accidente 418,9 1,28 

TOTAL 4.024,7 12,34 

Sursa: D. Fistung, Modernizarea transporturilor rutiere româneşti din perspectiva dezvoltării 
durabile, Teză doctorat, Bucureşti, 2001. 

 

Din păcate, acest aspect conduce la scăderea puterii generale de cum-
părare a populaţiei, a nivelului general de trai, costurile externe fiind suportate 
aproape integral de cei prejudiciaţi (populaţie), şi nu de cei ce le produc (trans-
portatorii). Totodată, nivelul costurilor externe, datorate doar transporturilor ru-
tiere, era în 1995 de 1,9 ori mai mare decât aportul întregii ramuri (transporturi 
rutiere, feroviare, navale şi maritime) la formarea PIB. Acest aspect pune cu 
claritate în evidenţă ineficienţa activităţii actualului sistem de transport rutier şi 
inechitatea faţă de societate, în general, sau de celelalte moduri, în special. 

De aceea se impun măsuri de reducere/eliminare a acestor costuri ex-
terne, una dintre măsurile de bază fiind internalizarea lor. 

O altă problemă importantă pe care o ridică activitatea de transport rutier 
este starea tehnică inadecvată a mijloacelor de transport utilizate, sursa princi-
pală de poluare, dar şi de pierderi economice.  Acestea se regăsesc în special 
în activitatea de transport ce utilizează vehiculele rutiere grele.  Pentru partici-
panţii la traficul rutier este destul de greu să aloce o parte din profituri pentru 
acţiuni vizând protecţia mediului înconjurător, datorită greutăţii pe care o în-
tâmpină în recuperarea investiţiei de la utilizatorii resurselor.  Utilizatorul este şi 
el “stimulat” să consume fără limite, fiindcă nu “percepe” financiar dimensiunea 
pagubelor ecologice pe care le produce. În acest fel, evoluţia consumurilor de-
vine ascendentă – se estimează o creştere a consumurilor de carburanţi cu 
peste 40% în următorii 10-15 ani – şi conduce la utilizarea neraţională a resur-
selor: combustibili, terenuri, materii prime etc. Implicit, ultimii ani au însemnat şi 
o creştere a parcului naţional auto, atât din perspectiva proprietăţilor privată 
sau publică, cât şi pe categoriile de autovehicule (tabelul 9). 



 

 

83 

                                             Tabelul 9 
Numărul autovehiculelor înscrise în circulaţie 

(număr) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 

Autobuze – din 
care: 
în proprietate 
privată 
(%) din total 

 
30.365 

 
3.180 
10,47 

 
30.950 

 
3.375 
10,90 

 
31.259 

 
4.177 
13,36 

 
31.969 

 
4.974 
15,55 

 
32.776 

 
5.490 
16,75 

 
32.283 

 
- 
- 

Microbuze – din 
care:  
în proprietate 
privată 
(%) din total 

 
11.682 

 
6.823 
58,40 

 
12.275 

 
7.220 
58,81 

 
12.804 

 
7.592 
59,29 

 
13.577 

 
8.395 
61,83 

 
14.529 

 
9.013 
62.03 

 
15.859 

 
- 
- 

Autoturisme – 
din care:  
în proprietate 
privată 
(%) din total 

 
2.197.471 

 
2.102.627 

95,68 

 
2.391.869 

 
2.281.355 

95,37 

 
2.605.455 

 
2.476.166 

95,03 

 
2.822.254 

 
2.672.541 

94,69 

 
2.980.014 

 
2.819.119 

94,60 

 
3.128.782 

 
- 
- 

Autovehicule de 
marfă – din care 
private 
(%) din total 

 
343.064 
79.789 
23,25 

 
365.390 
87.775 
24,02 

 
383.516 
114.969 
29,97 

 
410.132 
137.971 
33,64 

 
442.160 
167.331 
37,84 

 
448.601 

- 
- 

TOTAL 2.582.582 2.800.484 3.033.034 3.277.932 3.469.479 3.625.525 

Sursa: Anuarul statistic al României 2000, INS, Bucureşti, 2001. 
* Date preluate de la MLPTL, 2002. 

 

Una dintre problemele pe care le ridică evoluţia continuu ascendentă a 
parcului auto (cu peste 40% doar între anii 1995 şi 2000) o reprezintă proasta 
calitate a vehiculelor, multe dintre ele fiind importate din ţările Uniunii Europene 
fără nici un discernământ privind anul de fabricaţie, uzura, nivelul de poluare 
etc. Acest lucru s-a reglementat destul de tardiv, astfel că parcul naţional auto 
s-a “dotat” cu numeroase autovehicule depăşite din punct de vedere fizic şi 
moral. 

Această situaţie negativă nu poate fi remediată decât prin adoptarea 
unor măsuri ferme care să reducă nivelul surselor mobile de poluare. 

Astfel, pentru internalizarea externalităţilor este necesară adoptarea unor 
măsuri precum: 

 înlocuirea transportului rutier tradiţional cu variante de transport 
intermodal şi combinat; 

 introducerea serviciilor integrate pe baze logistice în locul celor separate; 

 folosirea automobilelor ecologice (sau “proecologice”), cu emisii controla-
te şi zgomot redus; 
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 înlocuirea transportului rutier de mărfuri grele şi voluminoase cu cele cu 
grad ridicat de prelucrare, prin adăugarea la serviciile tradiţionale simple 
a unor activităţi generatoare de valoare adăugată; 

 transformări structurale la transportul de călători prin realizarea unui 
echilibru între transporturile feroviare şi cele rutiere. Acest lucru nu poate 
fi realizat decât dacă transportatorii rutieri vor fi obligaţi să acopere inte-
gral costul social total, deci inclusiv costurile externe; 

 creşterea ponderii transportului public de călători în interiorul localităţilor 
în detrimentul transportului individual.  
Adaptarea sistemului de transport românesc la cerinţele europene şi 

mondiale se poate face nu numai prin adoptarea unor măsuri de natură legisla-
tivă sau economică, ci şi prin măsuri coercitive, care să conducă la  educarea 
consumatorului/beneficiarului în spiritul unei conduite prietenoase faţă de me-
diul ambiant, din care şi el face parte, lucru adesea neglijat. Există numeroase 
astfel de măsuri ce pot fi adoptate. Amintim aici doar câteva, şi anume: intro-
ducerea de cote în preţul anumitor resurse, stimulente fiscale pentru fabricanţii 
de vehicule/subansamble auto ecologice,  prime de asigurare pentru cei care 
nu au avut accidente o perioadă îndelungată, introducerea unor sisteme de 
transport public urban şi interurban fiabile, ieftine şi comode pentru utilizatori 
etc.  

 
II. Transportul feroviar 
Ca în orice economie de tip centralizat, sectorul românesc de transpor-

turi, înainte de anul 1990, s-a bazat foarte mult pe segmentul feroviar. În 1960, 
de pildă, pe căile ferate româneşti se transportau 80% din totalul mărfurilor şi 
70% din cel al călătorilor. Cu toate că utilizarea trenurilor a scăzut între timp, la 
nivelul anului 1989 se transportau încă pe reţeaua feroviară 70% din totalul 
mărfurilor şi 40% din cel al călătorilor. Aceste valori s-au datorat, în primul 
rând, legislaţiei existente în acea perioadă, favorabilă transportului feroviar, 
care stipula că orice transport efectuat pe o distanţă mai mare de 50 km trebu-
ie să se facă cu ajutorul  trenului. Această lege a fost abrogată însă după anul 
1990, ceea ce a condus la scăderea continuă a procentelor pe care transportul 
feroviar le deţine în totalul activităţii de transport din România. Astfel, s-a ajuns 
ca, la sfârşitul anului 2001, transportul feroviar să deţină doar 20,6% din volu-
mul total de mărfuri transportate şi 36,1% din numărul total de persoane ce că-
lătoresc prin intermediul tuturor tipurilor de mijloace de transport pe trasee in-
terurbane şi internaţionale. 

Numărul mijloacelor de transport feroviar, ca urmare a acestor evoluţii, a 
cunoscut o evoluţie constant descendentă în ultimii ani (tabelul 10). 

Analizând cota de piaţă pentru diversele moduri de transport, se consta-
tă că, în anul 2000, cota de piaţă pentru volumul de mărfuri transportate pe ca-
lea ferată a scăzut cu 1% faţă de anul 1999, în detrimentul altor moduri de 
transport, dar a crescut la parcursul mărfurilor cu 3%, devansând toate celelal-
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te moduri de transport. Din cele trei procente câştigate, 0,9% au fost obţinute 
ca urmare a creşterii tranzitului de mărfuri datorate războiului din Iugoslavia. 
De altfel, tranzitul total de mărfuri cumulat pentru anul 1999 a crescut faţă de 
perioada corespunzătoare a anului 1998 la 204%. 

 
          Tabelul 10 

Evoluţia mijloacelor de transport feroviar din România, 
în perioada 1995-2000 

TIP U.M. 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 

Locomotive, 
total, din care: 

buc. 
mii CP 

4.370 
11.876 

4.330 
11.846 

4.022 
11.604 

3.521 
11.659 

3.418 
10.548 

3.448 
- 

a) electrice buc. 
mii CP 

1.060 
7.052 

1.060 
7.052 

1.061 
7.056 

1.084 
7.210 

1.054 
6.428 

- 
- 

b) diesel buc. 
mii CP 

2.357 
4.101 

2.224 
3.994 

2.223 
3.990 

2.206 
4.272 

2.182 
3.941 

- 
- 

Vagoane marfă buc. 
mii tone 

141.867 
6.364 

140.793 
6.344 

140.929 
6.319 

137.086 
6.221 

130.569 
5.947 

107.708 
- 

Vagoane călă-
tori 

buc. 
mii locuri 

6.666 
458 

6.657 
459 

6.653 
459 

6.437 
456 

6.428 
442 

6.429 
- 

Sursa: Anuarul statistic al României 2000, Institutul Naţional de Statistică. 
* Date preluate de la MLPTL, 2002. 
 

Distanţa medie de transport tarifară pe calea ferată a crescut în anul 
1999 la 233,2 km faţă de 231 km în anul 1998. În acelaşi timp, distanţa medie 
de transport al pasagerilor a scăzut de la 99 km în anul 2000 la 96,4 în anul 
2001. Aceste date evidenţiază scăderea continuă a atractivităţii transportului 
de persoane pe calea ferată, în detrimentul altor mijloace de transport, în prin-
cipal cele rutiere. Această tendinţă are mai multe cauze. Dintre acestea, cele 
mai evidente sunt: calitatea scăzută a serviciilor în comparaţie cu preţurile mai 
ridicate decât cele pentru transportul colectiv pe calea rutieră; timpul mare al 
călătoriilor; existenţa, pe numeroase trasee, a unor orare de circulaţie ale tre-
nurilor inadecvate; slaba calitate a infrastructurii care creează mari obstacole în 
deplasarea trenurilor; imposibilitatea transportului "din poartă în poartă" etc. 
Corectarea acestei tendinţe negative de evoluţie a transporturilor feroviare se 
poate realiza doar prin eficientizarea activităţii concomitent cu sporirea gradelor 
de confort şi siguranţă a călătoriei. 

În anul 1999, pentru transportul feroviar de mărfuri s-a folosit un parc 
mediu de 52.399 de vagoane pe zi, faţă de 56.956 de vagoane pe zi în anul 
1998. Aceste vagoane au fost rulate la un interval de 7,04 zile faţă de 6,66 zile 
în anul 1998. Creşterea rulajului se poate justifica prin scăderea vitezei comer-
ciale la toate categoriile de trenuri de la 30,59 km/h în anul 1998 la 29,23 km/h 
în 1999, deşi staţionările vagoanelor în procesele tehnologice de încărca-
re/descărcare, tranzit cu manevră, tranzit fără manevră se menţin la un nivel 
asemănător cu cel din anul 1998. Astfel, parcul mediu de vagoane utilizat zilnic 
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reprezintă 44,9% din total parc. De asemenea, la marfă se observă o scădere 
a parcursului mediu zilnic al vagoanelor de la 64,7 km/zi în anul 2000 la doar 
57,6 km/zi în anul 2001. 

Având în vedere necesarul de  vagoane pentru acoperirea cerinţelor pie-
ţei, a fost necesară adoptarea unui program de reparaţii care să depăşească 
reparaţiile scadente prevăzute. Luând în considerare datele anterioare, a reie-
şit că în 1999 a fost necesară suplimentarea numărului de vagoane la care se 
execută reparaţia capitală. Astfel, numărul vagoanelor la care s-a executat re-
paraţia capitală a reprezentat 16,8% din totalul vagoanelor reparate, fiind mai 
mare cu 20,7% decât în procesul similar efectuat în anul 1998. Pentru satisfa-
cerea cerinţelor clienţilor la nivelul standardelor internaţionale, s-a reuşit în anul 
1999 reabilitarea/modernizarea unui număr de 712 vagoane, program realizat 
integral cu fonduri BERD.  

În mod cert, aceste ultime considerente demonstrează necesitatea adop-
tării şi implementării unei politici investiţionale care să urmărească asigurarea 
unui transport eficient, ecologic, rapid, sigur şi ieftin. Din această perspectivă, 
compania "CFR Marfă" a elaborat în anul 1999 un plan de investiţii şi reparaţii 
care urmăreşte atingerea următoarelor obiective: 

 asigurarea necesarului de vagoane de uz general şi specializate moder-
ne, astfel încât societatea să-şi îndeplinească principala sarcină, şi anu-
me transportul de mărfuri pe calea ferată; 

 modernizarea activităţii de întreţinere, reparaţii şi exploatare prin: asigu-
rarea bazei tehnico-materiale necesare activităţii de întreţinere şi repara-
ţii; îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru salariaţi; informatizarea ac-
tivităţilor astfel încât culegerea, prelucrarea, stocarea datelor, precum şi 
luarea deciziilor să se facă în timp util, pentru creşterea performanţelor 
economice; dotarea subunităţilor cu mijloace performante de primire şi 
transmitere a documentelor;  

 asigurarea independenţei companiei, prin realizarea de sedii proprii; 

 asigurarea condiţiilor pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, prin 
înfiinţarea unor centre de specialitate. 
De altfel, din perspectiva atingerii cerinţelor de pe piaţa internă şi ale 

procesului de integrare în Uniunea Europeană, este necesară adoptarea unei 
politici coerente care să atingă următoarele obiective: 

a) Pe termen scurt  – reabilitarea calităţii serviciilor de transport şi a ser-
viciilor conexe prin achiziţionarea de vagoane de călători pentru trafic internaţi-
onal şi a unor noi tipuri de vagoane (de exemplu, tip FURGON pentru transpor-
tul autoturismelor în trenuri de călători); modernizarea vagoanelor de marfă şi 
călători; reabilitarea locomotivelor etc. 

b) Pe termen mediu: 

 extinderea reţelei interne de legături rapide de tip INTERCITY; 
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 punerea în circulaţie de trenuri expres de noapte pe rutele Timişoara-
Cluj-Iaşi, Galaţi-Timişoara, Bucureşti-Satu Mare-Oradea; 

 suplimentarea de trenuri pe rutele internaţionale Bucureşti-Sofia şi Bucu-
reşti-Budapesta; 

 modernizarea şi completarea parcului de vagoane de călători prin: îmbu-
nătăţiri de fiabilizare pentru revenirea la parametrii constructivi – 140 
km/h; achiziţionarea de vagoane moderne de călători cu viteza maximă 
de circulaţie de 160 km/h; achiziţionarea de vagoane moderne de dormit 
şi cuşetă apte să circule în trenuri expres şi rapide pe reţeaua europea-
nă; achiziţionarea de rame electrice şi diesel pentru exploatarea în trafic 
suburban; 

 cuplarea la legăturile internaţionale ale serviciilor EURO CITY, garanta-
rea duratelor de transport şi a calităţii serviciului prestat pe teritoriul Ro-
mâniei la nivelul standardelor medii europene; 

 mărirea confortului pe calea ferată prin modernizarea vagoanelor de că-
lători şi utilizarea de tehnologii moderne de concepţie românească; 

 dezvoltarea transportului intermodal; 

 introducerea de servicii diversificate de transport pentru mărfuri de tip 
"vagon direct de marfă", "tren direct de marfă", "expres de marfă", 
"transport la termen garantat", "transport din poartă în poartă"; 

 modernizarea şi informatizarea reţelei de transmisie a datelor. 
c) Pe termen lung:  

 în traficul de călători: 
 modernizarea şi completarea parcului de vagoane de călători;  
 perfecţionarea serviciilor de eliberare a legitimaţiilor de călătorie; 

 în traficul de marfă:  
 diversificarea serviciilor de transport; 
 modernizarea şi completarea parcului de vagoane; 
 modernizarea parcului de locomotive în vederea asigurării unei vi-

teze de 200 km/h; 
 informatizarea căii ferate şi realizarea unei reţele de transmisie a 

datelor. 
 
III. Transportul naval 
Activitatea de transport naval a involuat, în marea majoritate a perioadei 

ultimilor ani. Totuşi, există mici diferenţe între sectorul de transport fluvial şi cel 
maritim. Astfel, dacă la transportul maritim cantitatea mărfurilor deplasate a 
scăzut cu peste 74% în perioada dintre anii 1994 şi 2001, iar parcursul mărfuri-
lor, în aceeaşi perioadă, a scăzut cu peste 92%, ajungând la doar 5817 milioa-
ne tone-kilometri în anul 2000, la transportul fluvial situaţia este puţin diferită. 
Pe ansamblu, activitatea de transport fluvial a cunoscut o perioadă de revigora-
re între anii 1994 şi 1997, când cantitatea de mărfuri a înregistrat o creştere de 
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70,4%, iar parcursul mărfurilor o creştere de 128,2%, după anul 1997 şi până 
în prezent producându-se diminuarea activităţii. Astfel, în această perioadă, 
volumul mărfurilor transportate pe căile fluviale navigabile s-a diminuat cu pes-
te 18%, iar parcursul mărfurilor a scăzut cu peste 39%. Toate aceste date ev i-
denţiază tendinţa clară de diminuare a activităţii de transport naval, lucru susţi-
nut de scăderea generală a activităţii economice în România, dar totodată şi de 
neglijarea acestui sector în detrimentul altora mai “profitabile”, precum trans-
porturile rutiere. Aceste carenţe nu au avut decât efectul de a intensifica gradul 
de deteriorare a  mediului. Este bine de cunoscut în detaliu activitatea desfăşu-
rată pe componentele maritim şi fluvial, pentru a putea evidenţia măsurile ne-
cesare pentru dezvoltarea unui sistem de transport durabil. 

În anul 2000, 4226 de nave au utilizat porturile maritime româneşti: 3820 
în Constanţa, 296 în Midia, 110 în Mangalia. 

În tabelul 11 se prezintă evoluţia volumului de mărfuri operate în porturile 
maritime româneşti în perioada 1999-2000. 

Pentru operările mărfurilor voluminoase, precum cărbune, cox şi alte mi-
nereuri, există 13 dane specializate, din care 4 sunt dedicate transbordărilor de 
vrac din nave oceanice în nave de râu sau barje, cu acces direct la CDMN. 

Operatorii specializaţi în acest sens sunt Comvex şi Minmetal. Capacita-
tea totală de depozitare este de 4,5 mil. t (Minmetal – danele 64-67 şi 85, 
Comvex – danele 80-84 şi 94-96). 

 
    Tabelul 11 

Evoluţia volumului de mărfuri operate în porturile maritime din România  
în anii 1999 şi 2000  

milioane tone 

 1999 2000 2000 faţă de 1999 
(%) 

Importuri 12.391 11.535 -7 

Exporturi 9.669 10.538 +9 

Tranzit maritim 1.173 1.550 +32 

Tranzit fluvial 1.299 1.051 -19 

Cabotaj fluvial 7.951 8.430 +6 

 
Chimpex SA este operatorul pentru produse chimice, îngrăşăminte, fos-

faţi, apatită, operând cca 80% din această gamă de produse. Cantităţi mai mici 
din acestea sunt operate de către Socep, Decirom, Dezrobirea. 

Principalii operatori de cereale sunt Agroexport Siloz Port şi Romtrans. 
Capacitatea totală de operare este de 250.000 t/lună, iar capacitatea de stoca-
re este de 90.000 t în 3 silozuri. O nouă capacitate de depozitare de 100.000 t 
este de curând operaţională prin Silotrans în portul de sud, facilitând exportul 
atât prin nave oceanice, cât şi prin barje fluviale. 

Decirom şi Sicim SA sunt principalii operatori de ciment, primul având 
facilităţi pentru transferul cimentului vrac din barje în nave oceanice. 
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Operatorul specializat pentru importurile de ţiţei şi produse rafinate şi 
pentru exporturile de produse chimice şi petroliere este SC Oil Terminal SA 
Constanţa, în danele 69-79. 

Principalii operatori de mărfuri generale sunt: Dezrobirea, Phoenix, 
Socep, Umex, Minmetal, Romtrans, Zona Liberă. 

Operatorul principal pentru conteinere este Socep SA, care dispune de 
dana 52 (241 m lungime; 13,5 m adâncime) şi de o suprafaţă de depozitare 
pentru 3000-4000 de conteinere. 

După 1989, dezvoltarea shippingului românesc a suferit un recul puternic 
şi a fost influenţată de noile fenomene şi condiţii cauzate de schimbările gene-
rale în societatea românească. Flota comercială a fost influenţată de cuantu-
mul debitelor externe, condiţiile tehnice ale navelor, impactul descentralizării, 
scăderea drastică a exportului şi importului, pierderea monopolului flotei pentru 
activităţile de comerţ exterior, liberalizarea transportului internaţional.  

Cele mai multe dintre navele care necesitau reparaţii costisitoare, datori-
tă uzurii fizice sau morale, au fost închiriate, apoi vândute. 

Pentru modernizările cerute, compania NAVROM a negociat cu diverse 
bănci externe (ABN-AMRO Pireu, Mees Pierson, Royal Bank of Scotland, Al-
pha Bank), deoarece băncile româneşti nu au mai fost interesate de afacerea 
shippingului şi datorită lipsei unei legislaţii interne referitoare la garantarea cre-
ditelor.  

Din vânzările de nave s-a putut plăti o parte din cheltuieli, restul fiind su-
portat de CN Petromin, ca garant. 

Datorită necesităţii schimbării politicii în privinţa armatorului, în sensul 
eficientizării activităţii, s-a a adoptat un plan pentru începerea în anul 2001 a 
procesului de privatizare. 

Pentru a asigura modernizarea şi dezvoltarea flotei României, prin HG 
nr. 116/1998 s-au aprobat o serie de facilităţi companiilor româneşti, cum ar fi: 
reducerea cu 50% a taxei pe profit pentru profitul reinvestit, TVA şi taxe vamale 
exceptate pentru importurile de nave şi echipamente, finanţări de la buget de 
până la 30% din preţul de construcţie al navelor noi. 

În anii 1999–2000, s-au făcut primele restructurări pentru anularea pier-
derilor şi stabilirea personalului în funcţie de noile cerinţe. Ca rezultat, compa-
nia a avut pe anul 2000 un profit de 600.000 USD. 

 
IV. Transportul aerian 
Trecerea la economia de piaţă a produs profunde modificări şi în activita-

tea de transport aerian. Chiar dacă şi în trecut transportul de marfă şi călători 
efectuat prin intermediul aeronavelor avea cea mai redusă pondere în activita-
tea ramurii transport (0,2% în anul 1990), la ora actuală transportul aerian a 
înregistrat cea mai accentuată diminuare a ponderii în ramură (de 10 ori, ajun-
gând la doar 0,02% în anul 2001), mult mai mult decât trendul descendent al 
ramurii – tabelul 12. 
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Tabelul 12 
Evoluţia ponderii modurilor în activitatea de transport marfă şi călători, 

în perioada 1990-2001 
-% - 

 Transport marfă Transport călători 

Mod de 
transport 

Mărfuri  
transportate 

Parcursul  
mărfurilor 

Călători  
transportaţi 

Parcursul  
călătorilor 

 1990 1997 2001 1990 1997 2001 1990 1997 2001 1990 1997 2001 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Feroviar 10,9 12,4 20,6 30,7 29,1 44,1 35,3 31,8 36,1 56,8 49,5 54,6 

Rutier 86,4 84,4 76,1 11,4 25,5 45,5 64,4 67,8 63,5 36,9 44,5 35,2 

Fluvial 1,3 2,1 3,2 1,4 5,1 0,7 0,1 0,3 0,05 0,1 0,1 0,09 

Maritim 1,2 1,0 0,1 56,5 40,3 3,6 -- -- -- -- -- -- 

Aerian 0,2 0,1 0,02 0,04 0,02 0,03 0,2 0,1 0,4 6,2 5,8 10,1 

  
Datele prezentate în tabelul 12 evidenţiază scăderea masivă a ponderii 

volumului de mărfuri transportate pe căile aeriene în ultimii 12 ani, concomitent 
cu dublarea numărului total de călători transportaţi, în aceeaşi perioadă. 

Această situaţie s-a datorat transformărilor economice generale şi re-
structurării sectorului de transport aerian. Astfel, prin intrarea în vigoare a Or-
donanţei de Guvern nr. 45/1997 referitoare la înfiinţarea societăţii comerciale 
"Compania naţională de transporturi aeriene TAROM-SA", principalul operator 
român şi deţinător de aeronave a intrat într-un amplu proces de restructurare, 
care a cuprins şi latura patrimonială. Astfel, aeronavele de concepţie veche şi 
care nu mai puteau fi utilizate pe piaţă au fost scoase din exploatare, 
reţinându-se doar flota foarte nouă şi modernă. Aceasta cuprinde 2 Airbus 310, 
6 Boeing 737, 2 ATR 300, 2 ATR 500 şi 5 aeronave tip ATR 42 pentru trafic 
naţional şi regional. În continuare, flota urmează să fie completată cu 8 aero-
nave de tip Boeing 737, seriile 700 şi 800, pentru trafic de lung parcurs. Ca 
urmare a achiziţionării acestor aeronave, media de vârstă a flotei companiei 
TAROM nu depăşeşte 5-7 ani. De altfel, tendinţa de înnoire şi dezvoltare a flo-
tei companiei TAROM este justificată, pe plan naţional, aviaţia civilă înregis-
trând în ultimii ani o continuă scădere a parcului de aeronave, atât în traficul de 
călători, cât şi în cel de marfă – tabelul 13. 

       Tabelul 13 
Evoluţia numărului aeronavelor civile din România  

şi a capacităţii acestora, în perioada 1994-2000 

Tip aeronavă U.M. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Transport 
pasageri 

buc. 
locuri 

59 
5.880 

57 
5.492 

59 
5.610 

39 
3.932 

34 
3.450 

38 
3.630 

28 
- 

Transport 
marfă 

buc. 
tone 

8 
380 

8 
380 

7 
444 

5 
364 

3 
356 

4 
380 

3 
- 
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De altfel, din perspectiva atingerii cerinţelor de pe piaţa internă şi a celor 
generate de procesul de integrare în Uniunea Europeană, s-a adoptat o politică 
ce urmăreşte atingerea următoarele obiective: 

a) pe termen scurt – completarea parcului de aeronave din dotarea com-
paniei TAROM cu tipuri moderne care să respecte cerinţele Uniunii Europene 
referitoare la siguranţă confort şi protecţia mediului; 

b) pe termen mediu: 

 armonizarea sistemului tarifar şi a zonelor de trafic aerian între operatorii 
aerieni aparţinând ţărilor membre ale UE; 

 îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor din aeroporturi, prin dotarea cu 
mijloace de transport şi autospeciale moderne de servire aeroportuară; 

 încurajarea şi stimularea operatorilor aerieni să se doteze cu aeronave 
noi, economice, sigure, confortabile şi performante, în scopul reducerii 
poluării mediului, sporirii gradului de confort şi ofertei de servicii de cali-
tate pentru transportul aerian de mărfuri şi călători; 

 reorganizarea activităţii aviaţiei civile; 

 cooperarea civilo-militară în domeniul controlului spaţiului aerian, cu 
scopul economisirii resurselor şi sporirii siguranţei circulaţiei aeriene; 
c) pe termen lung se are în vedere continuarea şi finalizarea activităţilor 

demarate anterior, urmărindu-se şi: 

 modificarea progresivă a sistemelor de trafic, în contextul obiectivelor 
stabilite prin Programul european de armonizare şi integrare a sistemelor 
serviciilor de dirijare a traficului aerian – EATCHIP şi a Programului eu-
ropean de interfaţare între serviciile de trafic aerian şi aeroportuare – 
APATSI, în scopul sporirii capacităţii sistemelor; 

 îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor din aeroporturi; 

 achiziţionarea de către Compania Naţională TAROM a opt aeronave de 
tip Boeing 737, într-un ritm de două pe an. 
Aviaţia civilă reprezintă un mod de transport foarte sigur. Din păcate, nu 

există un indicator general de măsurare cât mai corectă a nivelului de siguran-
ţă pentru traficul aerian. Totuşi, este util de cunoscut numărul de accidente şi 
de accidentaţi/decedaţi sau volumul de mărfuri distruse. Din fericire, există un 
mic număr de accidente pe relaţiile comerciale ale aviaţiei civile.  

Cu toate acestea, este clar că numărul de accidente va spori o dată cu 
creşterea valorilor de trafic aerian. De aceea, trebuie acţionat în direcţia îmbună-
tăţirii managementului, factorul uman fiind la baza a circa 80% din numărul acci-
dentelor aeriene. Totodată, trebuie adoptate măsurile necesare pentru diminua-
rea/lichidarea situaţiilor de aglomerare atât în spaţiile aeriene, cât şi în cele de la 
sol, astfel încât să se asigure spaţiile necesare manevrelor efectuate în deplină 
siguranţă. 

Aviaţia civilă include servicii aeriene generale şi specifice, precum: pre-
gătire profesională, deplasări de agrement, în interes de afaceri, fotografiere 
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aeriană, deplasări de natură medicală etc. Datorită multitudinii de activităţi în 
care este implicat transportul aerian, este obligatoriu să se asigure siguranţa 
desfăşurării acestor activităţi, atât prin activităţi de analiză, cât şi de prognoză. 

Pentru eficientizarea şi ecologizarea activităţii acestui sector se are în 
vedere implementarea unui mecanism corect de licenţiere şi reglementare a 
operatorilor aerieni, în cazul în care certificatul unui operator a fost refuzat de o 
autoritate naţională de licenţiere. Sunt analizate măsurile ce trebuie adoptate în 
cazul în care una dintre autorităţile naţionale reduce traficul aerian din zona 
unor aeroporturi datorită efectelor negative asupra mediului sau a aglomerării. 
În acest caz se urmăreşte implementarea unei reţele de aeroporturi care să fie 
în stare să preia traficul din zona cu activitate redusă sau închisă. 

 Implementarea legislaţiei comunitare trebuie să se facă pentru toate 
modurile de transport şi în acord cu legile naţionale, reglementările şi procedu-
rile administrative. De asemenea, se are în vedere adoptarea acelor măsuri 
care să aibă ca rezultate utilizarea nediscriminatorie a facilităţilor pe care le 
oferă porturile, aeroporturile sau terminalele multimodale. 

 
V. Transporturile intermodale 
Apărut ca urmare a dezvoltării managementului în transporturi, transpor-

tul combinat a început să fie tratat de sine stătător ca un mod de transport cla-
sic. Datorită dezvoltării unor soluţii tehnice specifice acestui mod de transport, 
denumirea de transport combinat a fost înlocuită cu cea de transport 
intermodal.  

Dezvoltarea acestui mod de transport a devenit prioritară când, pe lângă 
abordarea clasică (eficientizarea economică a transportului), a apărut şi nece-
sitatea reducerii impactului poluant datorat activităţii de transport asupra me-
diului. Analizând impactul diferitelor moduri de transport asupra mediului, se 
constată că cele mai importante probleme apar în cazul transportului rutier. Or, 
tocmai acest mod de transport este cel mai facil şi, în consecinţă, cel mai frec-
vent utilizat în acoperirea nevoii de transport de mărfuri şi persoane specifice 
societăţii moderne.  

Singura alternativă pentru înlocuirea parţială a transportului rutier este 
dezvoltarea soluţiilor de transport intermodal. Pentru a asigura competitivitatea 
sporită a acestui mod de transport, este necesară rezolvarea problemelor le-
gislative şi tehnice care în prezent nu au încă soluţii unitare.  

În România, utilizarea transportului intermodal a fost susţinută ca politică 
prioritară de transport în anii '80, punându-se un accent deosebit pe utilizarea 
paleţilor şi conteinerelor standard în activitatea de transport marfă. De aseme-
nea, s-a dezvoltat o infrastructură corespunzătoare pentru transportul paleţilor 
şi conteinerelor pe toate cele patru tipuri de transport utilizate în transportul 
intermodal: rutier, feroviar, transportul pe apele interioare şi transportul maritim 
scurt (cel din urmă, într-o măsură mai mică). Au fost realizate canale pentru 
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transportul pe apele interioare: Canalul Dunăre–Marea Neagră şi Canalul Du-
năre–Năvodari. 

În perioada următoare, dezvoltarea transportului intermodal s-a diminuat 
mult, datorită atât blocării parţiale a Dunării, cât şi scăderii volumului de trans-
port pe calea ferată. Abia după anul 1998 s-a repus problema susţinerii acestui 
mod de transport pe mai multe direcţii: 

1. Reorganizarea societăţii CFR Marfă prin înfiinţarea filialei de transport 
auto şi de exploatare a terminalelor. În urma acestei reorganizări, ponderea 
mărfurilor expediate în traficul intermodal faţă de cele din traficul feroviar a 
crescut de la 3,6% în anul 1998 la 4,1% în anul 1999, în condiţia scăderii vo-
lumului de mărfuri transportate în trafic feroviar în această perioadă cu 17,7% 
(figura 1 şi tabelul 14). 

      
 Tabelul 14 

Evoluţia volumului de mărfuri transportate  
în trafic intermodal 

Anul 1998 1999 

Total tone transportate în trafic intermodal 2.770.000 2.440.705 

Total tone transportate în trafic feroviar 73.741.532 60.500.147 

 
 

Figura 1 – Evoluţia volumului de marfă în traficul intermodal 

 

 
 
Cu toate acestea, activitatea derulată prin terminalele transconteiniere a 

înregistrat un regres cu 27,4% în anul 1999 faţă de anul 1998. 
2. Extinderea transportului intermodal utilizând feribotul. Preocuparea 

privind utilizarea acestui lanţ de transport a condus, în anul 1999 faţă de 1998, 
la creşterea volumului de mărfuri transportate cu 37% şi a  numărului de voiaje 
efectuate de navele feribot cu 47% (tabelul 15  şi figura 2). 

După cum se observă, în anul 1999, exportul a avut cea mai mare pon-
dere, reprezentând 54% din totalul mărfurilor transportate cu feribotul. De 
asemenea, volumul acestora a înregistrat o creştere cu 100% faţă de anul pre-
cedent. 
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Tabelul 15 
Volumul mărfurilor transportate prin intermediul relaţiilor de feribot 

- tone - 

Anul Export Import Tranzit 

1998 11.029 10.714 7.803 

1999 22.073 11.295 7.047 

 
3. Crearea premiselor de transport pe calea ferată a trenurilor rutiere. 

Îmbarcarea în vagoane a trenurilor rutiere reprezintă o soluţie din ce în ce mai 
des utilizată, întrucât aduce avantaje economice şi reduce impactul negativ al 
traficului asupra mediului. În prezent există ţări în care transportul rutier de 
mărfuri este preluat în ponderi variate (până la 80% în cazul Elveţiei) de trans-
portul feroviar, prin îmbarcarea autotrenurilor pe vagoane de transport special 
construite pentru aceasta. 

Transportul intermodal rutier-feroviar este de două feluri: însoţit şi neîn-
soţit. În primul caz există anumite avantaje legate de securitatea transportului 
şi de reducerea primelor de asigurare. În această categorie se încadrează sis-
temul RO-LA. Modalitatea amintită presupune încărcarea TIR-urilor pe platfor-
me de tren. La început, platformele nu presupuneau o tehnologie deosebită, 
ele fiind adaptate doar într-o măsură foarte mică. 

 
Figura 2 – Volumul mărfurilor transportate prin intrermediul relaţiilor de 

feribot în anii 1998-1999 

 
 
O dată cu trecerea timpului, au fost concepute vagoane-platformă speci-

ale, care asamblate formează o garnitură specială pentru acest gen de trans-
port. Al doilea caz se referă la transportul neînsoţit, cu conteinere standardiza-
te. Majoritatea transporturilor intermodale sunt de acest fel. Avantajele prezen-
tate de această modalitate constau în volumul mult mai mare de mărfuri trans-
portate şi în economiile realizate, legate de plata însoţitorilor. Transportul 
intermodal, atât cel însoţit, cât şi cel neînsoţit, este impus de necesităţile 
schimburilor comerciale intereuropene şi nu numai, intensive pe axa Europa 
Centrală şi de Vest cu sud-estul Europei şi Orientul Mijlociu. În cadrul acestor 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Export Import Tranzit

to
n
e
 

1998

1999



 

 

95 

schimburi, România este plasată practic în mijlocul axei, asigurând atât legătu-
ra neapărat necesară între cele două zone, cât şi distribuţia zonală pentru măr-
furile tranzitate. Aradul, ca principală poartă din vestul României, este favorizat 
şi de situarea sa la distanţe care, cuprinse într-o rază de 1000 de km, ating 
practic toate ţările central-europene. Activităţile de transport intermodal vor fi 
realizate plecând în principal de la terminalul complex aflat în proprietatea so-
cietăţii România-Combi SA. Tot aici trebuie să remarcăm că, pentru asigurarea 
infrastructurii necesare acestui tip de transport, a fost proiectat şi realizat un 
vagon platformă pentru transportul TIR-urilor, care în prezent se află în curs de 
omologare. Pentru creşterea volumului de mărfuri în trafic intermodal va fi ne-
cesară şi elaborarea unui set de pârghii economice care să încurajeze utiliza-
rea soluţiilor intermodale în pofida transportului rutier.  

Analizând astfel premisele dezvoltării transporturilor româneşti, putem 
evidenţia următoarele aspecte mai importante: 

 Existenţa unei reţele naţionale bine dezvoltate, dar al cărei stadiu de 
modernitate este cu mult sub nivelul solicitărilor. Reîmpărţirea regională 
a teritoriului românesc a condus la disparităţi în ceea ce priveşte gradul 
de înzestrare cu reţele de transport al acestor regiuni de dezvoltare. În 
aceste condiţii, în afara strategiei naţionale de dezvoltare a transporturi-
lor, este necesară adoptarea unor politici regionale de dezvoltare a reţe-
lelor zonale.  

 Inconsecvenţa politicii din domeniul transporturilor, evidenţiată prin desele 
modificări ale strategiei de dezvoltare a sectorului, precum şi ale compe-
tenţelor autorităţii din domeniu. În acest context, putem aminti comasarea 
sub aceeaşi autoritate a unor activităţi fără legătură între ele. 

 Atât la nivel regional, cât mai ales pe plan naţional, se observă o susţine-
re a dezvoltării transporturilor rutiere, în defavoarea celorlalte moduri, 
ceea ce conduce la apariţia unor grave dezechilibre pe piaţa specifică. 
Unul dintre aceste dezechilibre este cel pus în evidenţă de nivelul 
externalităţilor negative produse de traficul rutier din România, dublu ca 
valoare faţă de aportul întregii ramuri la formarea PIB. 

 Nivelul de modernitate al reţelelor de transport este extrem de redus, ce-
ea ce va solicita o accelerare a ritmului de modernizare a infrastructuri-
lor, lucru ce va angrena un mare efort financiar. Evaluând costul moder-
nizării unui singur kilometru de drum public sau de cale ferată la circa 
500.000 dolari SUA, preţ de altfel scăzut faţă de cel al construirii unui ki-
lometru de autostradă, care poate ajunge şi la 10 milioane dolari SUA, 
pentru modernizarea a 50% din actuala reţea rutieră sunt necesare circa 
7,5 miliarde dolari SUA. Întreaga reţea rutieră necesită, pentru moderni-
zare şi adaptare la cerinţele europene care includ şi construirea a cel pu-
ţin 1500 km de autostrăzi, costuri de peste 35 miliarde dolari SUA. La fel, 
pentru modernizarea reţelei feroviare, sunt necesare circa 4 miliarde de 
dolari SUA. Însumate, doar pentru transporturile terestre, modernizarea 
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lor ar solicita un volum financiar de circa 10 miliarde dolari SUA, pentru a 
atinge un grad de modernitate de 50%, şi peste 39 miliarde dolari SUA 
pentru întreaga reţea. Acest efort financiar este uriaş şi peste puterile 
economice actuale ale României. Luând ca punct de referinţă anul 2000, 
an în care PIB naţional a fost de circa 30 miliarde dolari SUA, este evi-
dent că pentru a moderniza întreaga reţea de transport terestru ar fi ne-
cesar să se aloce întreaga valoare a PIB naţional pe o perioadă de circa 
un an şi jumătate. Acest lucru este, evident, imposibil. De aceea, calculat 
faţă de cheltuielile bugetare derulate în anul 2000 pentru ramura trans-
porturilor, evaluate de Institutul Naţional de Statistică (Anuarul statistic al 
României, 2001) la circa 500 milioane dolari SUA, efortul necesar mo-
dernizării întregii reţele de transport terestru ar dura circa 80 de ani. Doar 
pentru a atinge un nivel de modernitate de 50% din actuala reţea de 
transport ar fi necesare cheltuieli la nivelul anului 2000 pentru încă 8-10 
ani. Această situaţie este gravă, deoarece decalajul între sistemele de 
transport româneşti şi cele europene se va accentua continuu. 

 Dezvoltarea transporturilor multimodale poate crea un avantaj competitiv 
pentru România. Este cert că nu se va putea reduce decalajul existent în-
tre situaţia reţelelor de transport din România şi cele ale statelor din Uniu-
nea Europeană, fapt care ne va crea un enorm handicap în dezvoltarea 
economică a României. Singura modalitate prin care România ar putea 
atinge în scurt timp un nivel crescut de atractivitate al sectorului transpor-
turi este dezvoltarea unei puternice reţele de noduri multimodale de trans-
port, existând la ora actuală condiţii propice de evoluţie a acestora. 

 Intensitatea activităţilor de transport influenţează, la nivel regional, gradul 
de dezvoltare economică a întregii regiuni şi, implicit, nivelul investiţiilor 
unităţilor active din acele zone. 



 

Capitolul 2 
CERINŢE EUROPENE PRIVIND MODERNIZAREA 

TRANSPORTURILOR  

2.1. Politici şi priorităţi comunitare 

Extinderea pieţei unice europene şi, implicit, liberalizarea circulaţiei măr-
furilor şi persoanelor la nivelul întregului continent constituie o provocare majo-
ră în domeniul transporturilor. În condiţiile în care prognozele indică, pentru 
următorii 10-15 ani, creşterea spectaculoasă a cererii în acest domeniu, mo-
dernizarea transporturilor constituie un obiectiv prioritar al politicilor economice 
în cadrul Uniunii Europene. 

Atenţia deosebită acordată de UE transporturilor este accentuată de im-
plicaţiile majore pe care acest domeniu le are pe plan social. La nivelul întregii 
UE, în anul 2000, transporturile asigurau cca 7% din totalul locurilor de muncă 
(aproximativ 10 milioane angajaţi). Impactul social al domeniului  este amplifi-
cat şi de ponderea ridicată pe care acesta îl deţine la nivelul UE, atât în dome-
niul  investiţiilor, circa 40%, cât şi în cel al consumului energetic, circa 30%.  

În timp ce, în ultimii ani, economia europeană în ansamblul ei a cunoscut 
ritmuri foarte lente de dezvoltare, transporturile au înregistrat creşteri importan-
te atât pentru mărfuri, circa 2,3% pe an, cât şi pentru călători, circa 3,1% pe an. 

În aceste condiţii, realizarea unui sistem paneuropean coerent şi modern 
în transporturi este esenţială, nu numai pentru fluidizarea circulaţiei mărfurilor 
şi persoanelor, ci şi pentru impactul economic major pe care îl poate avea prin 
crearea de noi locuri de muncă atât pe orizontală, cât şi pe verticală. Influenţe 
importante vor apărea şi la nivel regional, prin impactul previzibil al dezvoltării 
infrastructurii asupra economicului.  

În perspectiva anului 2010, politica UE în domeniul transporturilor are la 
bază priorităţile economice comunitare, deoarece, aşa cum se menţionează în 
Cartea Albă publicată de Comisia Europeană în septembrie 2001, “nu poate fi 
concepută o creştere economică sănătoasă, în măsură să creeze locuri de 
muncă şi bogăţie, în absenţa unui sistem de transport eficace, care să permită 
folosirea la maximum a avantajelor pieţei unice şi efectelor mondializării.” 

Principalele priorităţi comunitare în domeniul transporturilor sunt prezen-
tate în continuare. 

 
a. Integrarea sistemelor de transport ale ţărilor candidate. 
Majoritatea ţărilor central şi est-europene şi-au dezvoltat în perioada 

1950-1990, în principal, reţeaua de transporturi feroviare, transportul rutier fiind 
în mare parte neglijat. Dar după anul 1990, transportul rutier a cunoscut o dez-
voltare spectaculoasă, înregistrând în perioada 1990-2000 o creştere de peste 



 

 

 

98 

20%. În aceeaşi perioadă, volumul transporturilor feroviare s-a redus cu aproa-
pe 40%. În aceste condiţii, extinderea şi modernizarea  căilor de transport ruti-
er în ţările central şi est-europene a devenit, în perspectiva extinderii pieţei uni-
ce europene, o prioritate a UE. Dezvoltarea prea rapidă a  volumului de mărfuri 
şi pasageri transportat pe căi rutiere, în condiţiile în care infrastructura cunoaş-
te o dezvoltare mult mai lentă, poate genera efecte negative asupra economii-
lor ţărilor candidate la aderare. 

În privinţa transporturilor feroviare, acestea nu pot deveni competitive 
atât timp cât toate aspectele legate de interoperabilitate nu sunt rezolvate – 
posibilitatea de a opera eficient pe orice secţiune de reţea. Această problemă 
necesită cercetare tehnologică concentrată în special pe integrarea caracteris-
ticilor de concepţie şi de construcţie a căilor ferate şi pe parametrii de calitate a 
materialului rulant, ceea ce va furniza maximum de securitate şi viabilitate eco-
nomică. 

 
b. Dezvoltarea transporturilor în conceptul dezvoltării durabile. 
Provocarea tehnologică în domeniul transporturilor, indusă de cerinţele 

de mediu – reducerea emisiilor nocive, a dependenţei de petrol, ameliorarea 
eficacităţii energetice a tuturor sistemelor de transport şi reducerea nivelului de 
zgomot – este extraordinară. 

Creşterea economică şi a cerinţelor de transport trebuie armonizată cu 
reechilibrarea modurilor de transport. În aceste condiţii, opţiunea UE se în-
dreaptă spre revitalizarea modurilor de transport alternative la transportul rutier 
şi spre dezvoltarea reţelei est-europene de transport rutier. 

În perioada 1997-2000, UE a investit peste 1 miliard euro în cercetare şi 
dezvoltare tehnologică, prioritar în domeniul intermodalităţii, al vehiculelor ne-
poluante, al aplicaţiilor telematice în transporturi. Programul-cadru de cercetare 
al UE în domeniul transporturilor, în perioada 2002-2006, oferă posibiliatea 
aplicării practice a principiilor dezvoltării durabile şi creşterea eficienţei, a efica-
cităţii sistemului de cercetare. Impactul dezvoltării infrastructurii rutiere asupra 
mediului este o problemă importantă, dacă avem în vedere că, în special în 
zonele periferice, zilnic, circa 10 ha de teren intră în acest circuit. Cu toate 
acestea, ritmul de creştere al transporturilor auto devansează pe cel al infra-
structurii, ceea ce duce la existenţa în continuare a unor zone supraaglomerate 
din punctul de vedere al traficului şi, implicit, la un nivel ridicat al poluării. 

UE preconizează o scădere sensibilă a poluării, printr-un program ambi-
ţios care să realizeze crearea unui sistem european unic în transporturile fero-
viare până în anul 2020, urmărindu-se triplarea productivităţii în domeniul fero-
viar, îmbunătăţirea substanţială a eficacităţii energetice şi reducerea cu 50% a 
emisiilor poluante. În aceeaşi perioadă, UE îşi propune înlocuirea carburanţilor 
clasici în proporţie de 20% în transportul rutier. Promovarea combustibililor “cu-
raţi” necesită surse importante de finanţare pentru promovarea unor noi tehno-
logii. Comisia Europeană a reunit mai multe surse de finanţare în cadrul iniţiati-
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vei CIVITAS, lansată în octombrie 2000, iniţiativă care urmăreşte promovarea 
proiectelor de dezvoltare durabilă a transportului auto urban. 

 
c. Aplicarea unei strategii globale de dezvoltare a transporturilor la nivel 

european. 
Implicaţiile majore ce apar din unificarea transportului european necesită 

nu numai armonizarea politicilor de transport, ci şi luarea unor măsuri coerente 
în cadrul altor politici, fie la nivel local, fie la nivel naţional. Astfel, sunt necesa-
re: 

 definirea unei politici economice prin integrarea unor factori care duc la 
creşterea cererii de transport; 

 realizarea unor politici adecvate fiecărei ţări în domeniul urbanismului şi 
al amenajării teritoriului; 

 armonizarea politicilor bugetare şi fiscale astfel încât să poată fi realizată 
reţeaua transeuropeană de transport. 
Orientările de bază ale UE privesc în special următoarele aspecte majore: 

 revitalizarea transporturilor feroviare, cu accent major pe punerea trepta-
tă în funcţiune a unei reţele feroviare separate pentru transportul de măr-
furi; 

 ameliorarea transportului rutier, sector deosebit de flexibil şi, practic, de 
neînlocuit; 

 promovarea transportului maritim şi fluvial, care poate constitui o alterna-
tivă viabilă la transportul rutier şi feroviar. 
Problemele ridicate de dezvoltarea şi unificarea transporturilor la nivel 

european sunt deosebit de complexe, datorită dezechilibrelor existente atât 
între diferitele regiuni ale Europei, în ceea ce priveşte infrastructura, cât şi dife-
renţelor existente în privinţa reglementărilor în domeniul transporturilor. 

Supraaglomerarea principalelor axe de transport şi consecinţele poluării 
mediului fac ca realizarea unor noi trasee paneuropene să devină o prioritate 
absolută. Din această cauză, Comisia Europeană doreşte o concentrare a ori-
entărilor comunitare spre înlăturarea congestionării traficului, spre realizarea 
unor trasee prioritare pentru a prelua fluxurile legate de extinderea UE şi spre 
sporirea accesibilităţii spre zonele periferice. În acest context, se preconizează 
modificarea regulilor de acordare a sprijinului financiar al UE, astfel încât să se 
poată acorda o participare maximală (circa 20% din costul total) proiectelor 
transfrontaliere de certă importanţă. 

Politica UE în domeniul transporturilor, în special în ceea ce priveşte uni-
ficarea reglementărilor naţionale, este deosebit de dificil de aplicat, datorită, în 
principal, dorinţei majorităţii ţărilor europene de a-şi proteja pieţele interne. Dar, 
în acelaşi timp, unificarea reglementărilor naţionale în domeniul transporturilor 
este o necesitate obiectivă în perspectiva creării unei superpieţe europene în 
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care transporturile trebuie să se desfăşoare în condiţii optime de siguranţă şi la 
un înalt grad calitativ.  

După trei ani de tergiversări, miniştrii transporturilor din ţările UE au de-
cis lansarea sistemului de navigaţie şi poziţionare prin satelit – GALILEO – ce-
ea ce va crea un cadru optim desfăşurării şi monitorizării transporturilor euro-
pene. La sfârşitul lunii martie 2002 au fost deblocate fonduri de 450 milioane 
euro pentru demararea proiectului. 

 
d. Ameliorarea condiţiilor de muncă şi a siguranţei în transporturi. 
Principalele propuneri ale UE în acest domeniu vizează uniformizarea 

reglementărilor existente în ţările membre. Direcţiile de acţiune prioritare sunt 
considerate a fi următoarele: 

 reglementarea timpului de lucru al personalului la o durată săptămânală  
medie de 48 de ore; 

 armonizarea interdicţiilor de circulaţie a camioanelor la sfârşitul săptă-
mânii; 

 introducerea unui “atestat de conducere” pentru a controla rapid legalita-
tea activităţii desfăşurate; 

 realizarea unor norme comune privind pregătirea profesională; 

 introducerea până la sfârşitul anului 2004 a tahografului digital, ceea ce 
ar permite înregistrarea continuă a unor informaţii, cum ar fi viteza, tim-
pul de conducere etc.; 

 aplicarea  programului  GALILEO de radio-navigaţie prin satelit, care va 
permite monitorizarea permanentă a localizării mărfurilor şi a diverşilor 
parametri legaţi de conducerea autovehiculelor. 
Siguranţa traficului este o condiţie esenţială de funcţionare la parametri 

competitivi a sistemului feroviar transeuropean. În acest sens, UE are în vede-
re două niveluri de acţiune: 

 un nivel tehnic, constând în fixarea unor standarde europene unice care 
să fie respectate de fiecare componentă a sistemului feroviar; 

 un nivel administrativ, prin fixarea unor îndatoriri şi responsabilităţi pentru 
toţi factorii implicaţi – de la cei ce gestionează infrastructura până la au-
torităţile comunitare. 
În concluzie, priorităţile UE în domeniul transporturilor pot fi sintetizate 

astfel: 
a) Integrarea sistemelor de transport între UE şi ţările candidate, dezvolta-

rea infrastructurii şi creşterea interoperabilităţii dintre diversele tipuri   de 
transport fiind obligatorii pentru creşterea eficienţei acestui domeniu. 

b) Dezvoltarea transporturilor în concordanţă cu conceptul dezvoltării dura-
bile.  Programele UE prevăd investiţii majore în cercetare, în scopul  înlo-
cuirii carburanţilor, în special în serviciile de transporturi publice. Totoda-
tă, realizarea unui sistem unic european în transporturile feroviare va du-
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ce la o mai  judicioasă repartizare a volumului de mărfuri şi călători între 
transportul auto şi cel feroviar. 

c) Aplicarea unei strategii globale de dezvoltare a transporturilor la nivel eu-
ropean, ţinându-se cont şi de programele existente în alte domenii eco-
nomice. 

d) Îmbunătăţirea siguranţei transporturilor şi a condiţiilor de muncă din acest 
domeniu prin uniformizarea legilor tuturor ţărilor membre ale UE. 

2.2. Cerinţe privind modernizarea transporturilor româneşti  
ce decurg din politica UE în domeniu 

Crearea, în perspectivă, a unei pieţe unice europene în domeniul transpor-
turilor face necesară adoptarea de către toate statele candidate a unor măsuri 
care să permită integrarea rapidă a acestora, fără a crea disfuncţionalităţi majore 
în domeniu. În aceste condiţii, România trebuie să-şi remodeleze structurile din 
transporturi şi să implementeze acquis-ul comunitar. Cerinţele UE în acest do-
meniu urmăresc în principal realizarea unui transport durabil. Pentru aceasta, 
România trebuie să-şi orienteze acţiunile în următoarele direcţii majore: 

a) Consolidarea şi îmbunătăţirea pieţei interne a transporturilor, în scopul 
facilitării deplasării libere a bunurilor şi persoanelor în spaţiul comunitar. 

b) Dezvoltarea unui sistem coerent în domeniul transporturilor, atât din 
punctul de vedere al infrastructurii, cât şi din punct de vedere legislativ, 
astfel încât să se poată integra rapid şi fără distorsiuni majore în sistemul 
vest-european. 

c) Reducerea disparităţilor regionale, prin dezvoltarea infrastructurilor de 
transport. 

d) Încurajarea acelor subsisteme de transport care să susţină procesele de 
dezvoltare durabilă şi în special protecţia mediului. 

e) Îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi fluidizarea circulaţiei. 
f) Realizarea acestor cerinţe este obligatorie, cu atât mai mult cu cât inte-

grarea în sistemul european de transport va conduce la creşterea însem-
nată a valorilor de trafic, în special în domeniul rutier. Faţă de anul 1995, 
se estimează o creştere de peste 20% a traficului mediu zilnic până în 
anul 2005. Pentru un domeniu în care valoarea totală a investiţiilor a re-
prezentat 10% din valoarea investiţiilor la nivel naţional, la un procent de 
4% din PIB, şi în care personalul angajat reprezintă aproape 5% din tota-
lul populaţiei active la nivel naţional, se constată totuşi o scădere semni-
ficativă a volumului de mărfuri transportate pe căi rutiere, de la 650 mili-
oane tone în anul 1997 la 280 milioane tone în anul 1999. Cauzele aces-
tei scăderi nu sunt numai de natură economică, ci şi din cauza infrastruc-
turii care nu a reuşit să fie modernizată în concordanţă cu necesităţile 
transportatorilor interni şi internaţionali. După terminarea războiului iugo-
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slav, transportatorii au preferat rutele prin Iugoslavia, care are o infra-
structură rutieră mai bună decât a României. 
O situaţie la fel de precară este şi în transportul feroviar, care, la nivelul anu-

lui 1999, deţinea o pondere de doar 17,5% din volumul total de mărfuri şi 39,8% 
din numărul total de persoane, în totalul activităţii de transport din România.   

În aceste condiţii, îndeplinirea cerinţelor UE în domeniul transporturilor 
devine o necesitate obiectivă. În eforturile sale, România este sprijinită financi-
ar de UE, în special prin programul de preaderare ISPA, dar, în acelaşi timp, 
se fac eforturi deosebite în direcţia atragerii de resurse financiare din sectorul 
particular, care să permită modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea infrastruc-
turii în transporturi într-un timp cât mai scurt. 

Priorităţile sunt determinate nu numai de cerinţele UE în domeniu, ci şi 
de realitatea obiectivă, de starea actuală a transporturilor româneşti. Pentru 
România, aderarea la UE constituie o oportunitate deosebită de a-şi crea o in-
frastructură modernă a transporturilor, o mare parte a eforturilor financiare din 
domeniu fiind preluate de UE. 

Obiectivele majore sunt următoarele: 

 construirea unui sistem de autostrăzi care să permită realizarea prevede-
rilor din “Raportul final TINA” (Programul de evaluare a necesităţilor de 
infrastructură în transporturi în ţările Europei Centrale şi de Est), în sco-
pul integrării infrastructurii româneşti în sistemul de transport al UE; 

 modernizarea infrastructurii feroviare şi rutiere prin construirea unor po-
duri şi variante de ocolire a aglomerărilor urbane pe traseele coridoarelor 
europene nr. 4 şi 9, în scopul asigurării creşterii mobilităţii populaţiei, bu-
nurilor şi serviciilor; 

 îmbunătăţirea actualului sistem de taxe şi tarife în domeniul transporturi-
lor feroviare şi rutiere în vederea creşterii gradului de accesibilitate a 
serviciilor şi a alinierii la standardele europene. 
În conformitate cu cerinţele UE, România şi-a corelat strategia naţională 

în domeniul transporturilor cu “Planul de amenajare a teritoriului naţional”, plan 
în care se regăsesc o serie de aspecte semnificative în legătură cu dezvoltarea 
transporturilor pe plan naţional. Astfel, se are în vedere direcţionarea prioritară 
a fondurilor bugetare spre dezvoltarea echilibrată a reţelei de localităţi şi a in-
frastructurii aferente acestora. Totodată, se urmăreşte gestionarea responsabi-
lă a terenurilor şi utilizarea eficientă a acestora. Un loc prioritar îl ocupă dezvol-
tarea regională, unde, prin crearea unei infrastructuri echilibrate, se pot reduce 
dezechilibrele regionale şi poate fi stimulată dezvoltarea economică. 

UE urmăreşte cu maximă atenţie gradul de îndeplinire a cerinţelor co-
munitare în domeniul transporturilor, atât Comisia Europeană (Raportul Comi-
siei Europene privind România în anul 2001), cât şi instituţiile financiare elabo-
rând periodic rapoarte privind realizările şi neîmplinirile României în acest do-
meniu (Country Assistance Strategy, Banca Mondială, 2001). Sinteza acestor 
rapoarte este prezentată în tabelul 16. 
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2.3. Răspunsuri, acţiuni şi resurse necesare alinierii României  
la cerinţele europene 

Principala problemă cu care se confruntă România în procesul de mo-
dernizare şi dezvoltare a transporturilor este găsirea surselor de finanţare, atât 
pentru acoperirea investiţiilor în curs de execuţie, cât şi pentru demararea unor 
noi proiecte. 

Resursele financiare pentru finanţarea infrastructurii sunt formate în prin-
cipal din: 

 sume alocate de la bugetul de stat pentru lucrări de investiţii (reabilitări) 
pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională prin care se creea-
ză premisele integrării României în sistemul european de transport; 

 sume alocate din fonduri speciale (Fondul special al drumurilor publice şi 
Fondul special al aviaţiei civile) pentru realizarea de lucrări de investiţii, 
întreţinerea şi reparaţia drumurilor naţionale şi judeţene şi a aeroporturi-
lor naţionale şi locale; 

 surse proprii pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente ale infra-
structurii publice; 

 credite externe garantate de stat şi fonduri nerambursabile, PHARE şi 
ISPA, pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională.  
Pentru infrastructura transporturilor naţionale, principalele surse de finan-

ţare au fost BEI, BIRD, BERD, JBIC, Guvernul României şi Comisia Europeană 
prin Programul PHARE. 

Finanţarea din fonduri particulare a infrastructurii este încă la nivel scă-
zut, iar oferta de concesiuni pentru dezvoltarea unui program de autostrăzi, cu 
sprijin BERD, a avut un succes limitat. 

Pentru realizarea efortului financiar necesar proiectelor urgente, se are 
în vedere obţinerea acestora prin: 

 alocarea unui procent de minimum 1,5% din PIB pentru realizarea reţelei 
TINA, precum şi ridicarea componentei bugetare alocate infrastructurii 
(alta decât TINA) la circa 2,6% din PIB. Costurile totale pentru construc-
ţia reţelei de bază TINA şi a reţelei adiţionale se estimează la 15 miliarde 
euro; 

 cofinanţare din partea organizaţiilor financiare europene; 

 finanţare prin Programul ISPA, existând fonduri de 120 milioane euro/an 
în perioada 2000-2010 pentru infrastructura în domeniul transporturilor, 
inclusiv posibilitatea  de finanţare a proiectelor de protecţie a mediului, 
prin componenta ISPA de mediu; 

 consolidarea Fondului special al drumurilor şi a sistemului de tarife de 
acces pe infrastructura rutieră şi feroviară; 

 obţinerea de finanţări pentru proiectele propuse în cadrul Pactului de 
stabilitate în Balcani; 

 încurajarea parteneriatului public-privat în special în domeniul portuar. 
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Obiectivele principale ale lucrărilor de reabilitare a drumurilor îl reprezin-
tă îmbunătăţirea infrastructurii şi a condiţiilor de trafic, cu încadrarea în normele 
europene, creşterea capacităţii portante a sectoarelor reabilitate, îmbunătăţirea 
elementelor geometrice ale drumurilor şi construirea benzii a 3-a pe pante şi 
rampe pentru selectarea traficului greu. 

Început în 1993, programul de reabilitare a drumurilor urmăreşte moder-
nizarea a 8150 km, cu o investiţie estimată de cca 7600 milioane euro până în 
anul 2016. 

În perioada 1994-2000 a fost finalizată o primă etapă în care au fost rea-
bilitaţi circa 950 km de drumuri naţionale, cu o investiţie de circa 525 milioane 
euro. Etapele 2-4, cu finalizare în 2004, prevăd modernizarea a 1500 km de 
drumuri naţionale, cu o investiţie de circa 1050 milioane euro. 

Programul de construire a autostrăzilor prevede lucrări axate în special 
pe culoarele paneuropene 4 şi 9. Până în prezent a fost reabilitată secţiunea 
Bucureşti-Piteşti şi au fost demarate lucrări pe secţiunea Bucureşti-Cernavodă 
(151 km, cu costuri de 557 mil. euro). Până la sfârşitul anului 2005 se prevede 
realizarea a 623 km de autostradă, cu costuri de 4349 mil. euro pe coridorul 4 
de transport paneuropean. 

În ceea ce priveşte reabilitarea căilor ferate, începută în anul 1997, conti-
nuă şi în prezent pe ruta Bucureşti-Braşov, 167 km, lucrări ce urmează a fi finali-
zate în anul 2004. În anul 2002 a început pe coridorul transeuropean 4 moderni-
zarea a încă 400 km cale ferată, cu costuri de 1430 mil. euro, cu termen de fina-
lizare în anul 2007. 

Modernizarea căilor ferate are în vedere nu numai calea de rulare, ci şi 
staţiile de cale ferată, reţelele de telecomunicaţii aferente, consolidarea infra-
structurii şi achiziţionarea de echipamente şi utilaje performante pentru întreţi-
nerea infrastructurii feroviare. 

Pe plan organizatoric, transporturile de marfă pe calea ferată au fost în tota-
litate liberalizate,  subvenţiile au fost eliminate, iar cinci operatori au fost licenţiaţi. 

Activităţi precum cele de întreţinere sau vânzarea de bilete au fost subcon-
tractate fostelor companii de transporturi feroviare de mărfuri şi călători. În anul 
2000, pentru transportul feroviar de mărfuri au fost creaţi opt noi operatori regio-
nali independenţi. 

Transporturile navale constituie un segment sensibil în ansamblul trans-
porturilor româneşti. Flota a fost vândută în proporţie de peste 90% unor arma-
tori străini, o mare parte din ea transformându-se în fier vechi. Chiar şi în aces-
te condiţii, România nu s-a aliniat la cerinţele tehnice europene în privinţa na-
velor. Progrese s-au înregistrat în ceea ce priveşte aspectele legislative, prin 
adoptarea unor acte normative privind ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, pre-
venirea poluării de către nave şi răspunderea civilă privind pagubele prin polu-
are cu hidrocarburi etc. Principala problemă a transporturilor navale româneşti 
este cea a numărului mare de nave reţinute pentru deficienţe în diverse porturi 
ale lumii,  în cadrul activităţii de Port State Control. 
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În ceea ce priveşte reţeaua de căi navigabile interne şi porturi, se urmă-
reşte cu prioritate realizarea unor condiţii optime de navigaţie pe Dunăre şi pe 
canalul Dunăre-Marea Neagră. 

În domeniul transporturilor aeriene, România a manifestat reticenţe în ad-
optarea acquis-ului comunitar privind licenţierea transportatorilor aerieni. Dar, în 
acelaşi timp, România a devenit membru cu drepturi depline a JAA – Organizaţia 
Autorităţilor de Aviaţie Civilă din Europa. România a adoptat parţial legislaţia ca-
re transpune reglementările JAR – Joint Aviation Requirements privind procedu-
rile de certificare a avioanelor, cerinţele privind navigabilitatea, zgomotul, regulile 
privind transportul aerian internaţional şi dotarea aparatelor de zbor civile. 

În ceea ce priveşte aeroporturile, serviciile de trafic aerian şi flota TAROM, 
s-au făcut paşi mici înainte. Privatizarea TAROM nu s-a efectuat, alegându-se 
varianta restructurării. La nivelul infrastructurii, în anul 1998, au fost finalizate lu-
crările primei etape de modernizare a aeroportului Otopeni şi, abia după doi ani, 
în anul 2000, a fost asigurată finanţarea etapei a 2-a. Mai este avută în vedere 
modernizarea aeroporturilor internaţionale de la Constanţa şi Timişoara şi a celor 
regionale de la Cluj, Oradea, Sibiu, Satu-Mare, Bacău şi Iaşi. 

Serviciile de trafic aerian nu au fost aduse la standardele cerute de UE, 
astfel încât, în acest moment, nu corespund parametrilor necesari interopera-
bilităţii cu sistemul vest-european. 

Evoluţia transporturilor româneşti în anii 2000 şi 2001 este evidenţiată în 
rapoartele Comisiei Europene privind România (tabelele 17 şi 18). 

Pe termen scurt, până în anul 2004, România trebuie să-şi orienteze 
eforturile pe câteva direcţii principale (tabelul 19). 

 
Tabelul 16 

Sinteza Raportului Comisiei Europene la capitolul transporturi, 2001 

PROGRESE DEFICIENŢE ŞI RECOMANDĂRI 

România a continuat să înregistreze pro-
grese în ceea ce priveşte armonizarea le-
gislativă. 

Nu au fost înregistrate progrese în ceea ce 
priveşte implementarea acquis-ului privind ta-
hografele şi limitatoarele de viteză pentru sec-
torul transportului rutier. În privinţa transportului 
pe căile navigabile interioare, România nu s-a 
aliniat la cerinţele tehnice europene în privinţa 
navelor. 

 În domeniul transportului aerian, România a 
demonstrat reticenţă în adoptarea acquis-ului 
privind licenţierea transportatorilor aerieni. 

 România va trebui să-şi dezvolte capacitatea 
administrativă pentru întărirea procesului de 
transpunere a acquis-ului comunitar în sectorul 
transportului rutier. 

În ceea ce priveşte reţelele de transport 
transeuropene (TEN), România a înregistrat 
progrese în dezvoltarea şi reabilitarea infra-

Accelerarea acestui proces va depinde de îm-
bunătăţirea situaţiei economice care să permită 
investiţii locale. 
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PROGRESE DEFICIENŢE ŞI RECOMANDĂRI 

structurii sale rutiere. Proiectarea structurii rutiere conform cerinţelor 
TINA, care să permită o sarcină pe osie de 
maxim 11,5 tone, este un obiectiv care se va 
îndeplini pe termen lung, în primul rând datorită 
costurilor implicate. 

S-au înregistrat progrese în domeniul teh-
nologiei şi al siguranţei transporturilor rutie-
re – OG privind aplicarea etapizată în trafi-
cul intern a prevederilor Acordului european 
privind transportul rutier al mărfurilor pericu-
loase, precum şi OG privind aranjamentele 
legale în domeniu. 

 

Progrese limitate s-au înregistrat în privinţa 
armonizării fiscale – prin aplicarea planului 
etapizat în vederea eliminării diferenţelor de 
taxare existente între transportatorii români 
şi cei străini pentru traversarea podului 
Giurgiu-Ruse. 

Noul sistem de tarife pentru traversarea podului 
Giurgiu-Ruse – care a intrat în vigoare la 1 ia-
nuarie 2002 – continuă să favorizeze operatorii 
români. 

În iunie 2001 a fost semnat acordul de tran-
zit pentru transportul rutier de mărfuri – va 
intra în vigoare începând cu 2002. 

 

Transportatorii rutieri au depus eforturi con-
siderabile în adaptarea parcului de maşini, 
pentru a putea corespunde normelor euro-
pene. 

 

Transportul feroviar de mărfuri a fost în to-
talitate liberalizat – subvenţiile au fost elimi-
nate, iar cinci operatori au fost licenţiaţi. 

 

O serie de activităţi, precum cea de întreţi-
nere sau de vânzare de bilete, au fost sub-
contractate fostelor companii de transporturi 
feroviare de mărfuri şi pasageri. 

 

România a adoptat legislaţia care transpu-
ne parţial reglementările “Joint Aviation 
Requirements”, care acoperă procedurile 
de certificare a avioanelor, cerinţele privind 
navigabilitatea, zgomotul, regulile privind 
transportul aerian internaţional şi dotarea 
aparatelor de zbor cu minimum de echipa-
ment. 

 

România a devenit membru cu drepturi de-
pline al JAA – Organizaţia Autorităţilor de 
Aviaţie Civilă din Europa. 

 

Inspectoratul aviaţiei civile – însărcinat cu 
investigarea tehnică a accidentelor şi inci-
dentelor de aviaţie civile – a fost separat de 
direcţia cu specific de aviaţie din (fostul) 
MLPTL. 
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PROGRESE DEFICIENŢE ŞI RECOMANDĂRI 

România a continuat armonizarea legislaţiei 
sale cu acquis-ul comunitar din domeniul 
transporturilor aeriene. 
 
 
 

În sectorul transportului aerian, pentru privati-
zarea companiei TAROM nu s-au primit oferte, 
iar partea română s-a decis să aleagă varianta 
restructurării. Măsurile drastice necesare re-
structurării nu vor putea fi aplicate fără o anga-
jare hotărâtă a factorului politic. 

În sectorul transportului maritim au fost în-
registrate progrese considerabile referitor la 
aspectele legislative, prin adoptarea unor 
acte normative privind: ocrotirea vieţii ome-
neşti pe mare, aplicarea măsurării tonajului 
tancurilor de balast separat la navele petro-
liere, standardele de pregătire a navigatori-
lor, brevetarea/testarea şi efectuarea servi-
ciului de cart, prevenirea poluării de către 
nave, răspunderea civilă privind pagubele 
prin poluare cu hidrocarburi, pregătirea, 
răspunsul şi cooperarea în caz de poluare 
cu hidrocarburi, normele metodologice pri-
vind traficul maritim internaţional, serviciile 
de căutare şi salvare pe mare, precum şi 
standardele minime la bordul navelor co-
merciale. 

 

Instituţiile implicate în implementarea activi-
tăţii de “Port State Control” au fost recent 
reorganizate în vederea asigurării unei mai 
bune coordonări a acestora. 

Principala problemă în domeniul sectorului 
transportului maritim rămâne cea a numărului 
de nave româneşti reţinute pentru deficienţe în 
cadrul activităţii de “Port State Control” – PSC. 

Autorităţile române şi-au asumat un rol activ 
privind “radierea” vaselor naţionale reţinute 
în urma inspecţiilor “Port State Control” – 
PSC. 

România va trebui să considere prioritară reor-
ganizarea, în continuare, a instituţiilor implicate 
în activitatea de “Port State Control” – PSC, 
printr-o stabilire clară a responsabilităţilor aces-
tora. 

România a elaborat măsuri în vederea solu-
ţionării problemelor legate de siguranţa ma-
ritimă. 

 

 Nu s-au înregistrat progrese în sectorul trans-
portului combinat – datorită implicaţiilor financi-
are. 

 Pe termen scurt, România va trebui să se con-
centreze pe trei direcţii importante: soluţionarea 
armonizării fiscale în sectorul transportului ruti-
er, restructurarea companiei TAROM şi dome-
niul siguranţei maritime. 
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   Tabelul 17 
Evoluţii recente ale sectorului transporturi  

în conformitate cu rapoartele UE 

RAPORTUL CE  2000 RAPORTUL CE  2001 

Pentru anul 2000, în ciuda crizelor economice, 
România a înregistrat progrese în dezvoltarea 
infrastructurii de transport şi în particular în 
ceea ce priveşte reţelele transeuropene 
(TEN). În acest sens,  
s-au înregistrat progrese în proiectarea struc-
turii rutiere conform cerinţelor TINA, pentru a 
se putea permite o sarcină pe osie de maxim 
11,5 tone. 

România a continuat să înregistreze progre-
se în ceea ce priveşte armonizarea legislati-
vă. În ceea ce priveşte reţelele de transport 
transeuropene, România a înregistrat pro-
grese în vederea dezvoltării şi reabilitării 
infrastructurii sale rutiere. 

A fost încheiat acordul cu Bulgaria pentru con-
struirea celui de-al 2-lea pod peste Dunăre de 
pe latura sudică a coridorului TEN nr. 4. 

 

 S-au înregistrat progrese în privinţa tehnolo-
giei şi a siguranţei transporturilor rutiere, prin 
aprobarea unei OG privind aplicarea etapi-
zată în traficul intern a prevederilor Acordului 
european privind transportul rutier internaţi-
onal al mărfurilor periculoase, precum şi o 
altă OG privind aranjamentele legale în do-
meniu. 

 Progrese limitate s-au înregistrat în privinţa 
armonizării fiscale, prin aplicarea planului 
etapizat în vederea eliminării diferenţelor de 
taxare existente între transportatorii români 
şi cei străini pentru traversarea podului 
Giurgiu-Ruse. 

Pentru transporturile interioare a fost adoptată 
o nouă legislaţie privind consilierii pe probleme 
de siguranţă a transportului de mărfuri pericu-
loase, precum şi în legătură cu asigurarea 
serviciilor publice ale transporturilor rutiere şi 
ale celor pe căi navigabile interioare. 

 

Sub aspect tehnic, acordul de tranzit pentru 
transportul de mărfuri a fost finalizat, urmând 
ca acesta să fie ratificat. 

A fost semnat în luna iunie 2001 acordul de 
tranzit pentru transportul rutier de mărfuri, 
acord care va intra în vigoare începând cu 
2002. 

 Transportatorii rutieri au depus eforturi con-
siderabile în adaptarea parcului de maşini 
pentru a putea răspunde normelor europe-
ne. 

În luna aprilie 2000, România a semnat Acor-
dul european INTERBUS, ratificat în cursul 
aceluiaşi an. 

 

Legislaţia privind transportul de bunuri pericu-
loase pe calea ferată a fost îmbunătăţită. 

În privinţa transportului de pasageri pe calea 
ferată, cei opt noi operatori regionali recent 
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RAPORTUL CE  2000 RAPORTUL CE  2001 

După ce compania naţională de căi ferate a 
fost restructurată în cinci companii în 1999, 
restructurarea a continuat şi în 2000.  
În ceea ce priveşte traficul regional pe calea 
ferată, au fost creaţi opt noi operatori naţionali 
independenţi. CFR Călători acoperă în conti-
nuare traficul naţional şi internaţional, iar alţi 
doi operatori privaţi au fost licenţiaţi pentru 
transportul de mărfuri. 

înfiinţaţi au revenit la Compania Naţională 
de Transport Feroviar de Călători. 

 Transportul feroviar de mărfuri a fost în tota-
litate liberalizat, cinci operatori fiind licenţiaţi, 
iar subvenţiile eliminate. 

 O serie de activităţi, cum ar fi cea de întreţi-
nere şi de vânzare a biletelor, au fost sub-
contractate fostelor companii de transport 
feroviar de mărfuri şi pasageri. 

Pentru transportul pe căi navigabile interioare, 
o parte din regulamentele privind aspectele 
tehnice ale navelor au fost transpuse. 

 

La începutul anului au fost preluate şi au intrat 
în vigoare o serie de prevederi pentru anumite 
transporturi combinate de mărfuri. 

 

Pentru transportul aerian, legislaţia secundară 
privind licenţierea operatorilor aerieni, investi-
garea tehnică a accidentelor, precum şi certifi-
carea procedurilor pentru avioane şi produsele 
auxiliare a intrat în vigoare în cursul anului 
2000. 

România a adoptat legislaţia care transpune 
parţial reglementările “Joint Aviation 
Requirements”, care acoperă procedurile de 
certificare a avioanelor, cerinţele privind 
nevigabilitatea, zgomotul produs de avioane, 
regulile privind transportul aerian internaţio-
nal şi dotarea aparatelor de zbor civile cu 
minimum de echipament. 

 Din decembrie 2000, România a devenit 
membru cu drepturi depline al JAA – Orga-
nizaţia Autorităţilor de Aviaţie Civilă din Eu-
ropa. 

 Inspectoratul aviaţiei civile însărcinat cu in-
vestigarea tehnică a accidentelor şi inciden-
telor de aviaţie civilă a fost separat de direc-
ţia cu specific de aviaţie din MLPTL. 

România a semnat Convenţia de la Montreal 
privind capacitatea operatorilor aerieni. 

 

În privinţa transportului maritim au fost înregis-
trate progrese în transpunerea acquis-ului co-
munitar, prin adoptarea unor serii de măsuri 
legislative privind navele maritime care trans-
portă mărfuri periculoase, întărirea prevenirii 
poluării, precum şi condiţiile de viaţă şi de lu-
cru la bordul navelor. 

În sectorul transportului maritim, progrese 
considerabile s-au înregistrat mai ales referi-
tor la aspectele legislative, prin adoptarea 
unor acte normative privind: ocrotirea vieţii 
omeneşti pe mare, aplicarea măsurării tona-
jului tancurilor de balast separat la navele 
petroliere, standardele de pregătire a navi-
gatorilor, brevetarea/testarea şi efectuarea 
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RAPORTUL CE  2000 RAPORTUL CE  2001 

serviciului de cart, prevenirea poluării de 
către nave, răspunderea civilă privind pagu-
bele prin poluare cu hidrocarburi, pregătirea, 
răspunsul şi cooperarea în caz de poluare 
cu hidrocarburi, normele metodologice pri-
vind traficul maritim internaţional, serviciile 
de căutare şi salvare pe mare, precum şi 
standardele minime la bordul navelor co-
merciale. 

A fost întărită capacitatea administraţiilor mari-
time, atât sub aspectul pavilionului, cât şi în 
cel al activităţii de “Port-State Control”. 

Instituţiile implicate în “Port-State Control” au 
fost recent reorganizate în vederea asigurării 
bunei coordonări a acestora. 

 Autorităţile române şi-au asumat rolul privind 
“radierea” vaselor naţionale reţinute în urma 
inspecţiilor PSC. 

 România elaborează măsuri în vederea so-
luţionării problemelor legate de siguranţa 
maritimă. 

 România a continuat armonizarea legislaţiei 
sale cu acquis-ul comunitar, deşi într-un ritm 
lent. 

 
Tabelul 18 

Recomandări ale Comisiei Europene cuprinse 
în Rapoartele periodice privind România 

RAPORTUL CE  2000 RAPORTUL CE  2001 

România întâmpină dificultăţi în ceea ce pri-
veşte implementarea acquis-lui în sectorul 
transportului rutier şi aerian. În special, im-
plementarea acquis-ului  în domeniul trans-
portului aerian ar putea ridica dificultăţi deo-
sebite, datorită aspectelor tehnice pe care 
acesta le implică. 

Nu au fost înregistrate progrese referitoare la 
implementarea acquis-ului privind tahografele 
şi limitatoarele de viteză pentru sectorul trans-
portului rutier. În privinţa transportului pe căile 
navigabile interioare, România nu s-a aliniat la 
cerinţele tehnice europene în privinţa navelor. 

 În domeniul transportului aerian, România a 
demonstrat reticenţă în adoptarea acquis-ului 
privind licenţierea transportatorilor aerieni. 

Întărirea capacităţii structurilor administrative 
de a transpune acquis-ul comunitar este o 
prioritate. 

România va trebui să-şi dezvolte capacitatea 
administrativă pentru întărirea procesului de 
transpunere a acquis-ului comunitar în secto-
rul transportului rutier. 

În legătură cu întărirea capacităţilor structuri-
lor administrative în sectorul  transportului 
aerian, precum şi stabilirea autorităţii inde-
pendente pentru investigarea accidentelor 
aeriene, sunt înregistrate dificultăţi serioase.  

România va trebui să facă eforturi deosebite 
în ceea ce priveşte transpunerea acquis-ului 
în domeniul transportului aerian. 

În sectorul transportului maritim, trebuie 
acordată o atenţie deosebită îmbunătăţirii 
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RAPORTUL CE  2000 RAPORTUL CE  2001 

implementării efective a cerinţelor din cadrul 
diferitelor convenţii maritime internaţionale, 
precum şi ale acquis-ului comunitar în do-
meniu. 

 Accelerarea “procesului” TEN va depinde de 
îmbunătăţirea situaţiei economice care să 
permită investiţii locale. 
Proiectarea structurii rutiere conform cerinţelor 
TINA, care să permită o sarcină pe osie de 
maxim 11,5 tone, este un obiectiv care se va 
îndeplini pe termen lung, în primul rând datori-
tă costurilor implicate. 

 Noul sistem de tarife pentru traversarea podu-
lui Giurgiu-Ruse – care a intrat în vigoare la 1 
ianuarie 2002 – continuă să favorizeze opera-
torii români. 

 În sectorul transportului aerian, pentru privati-
zarea companiei TAROM, încă nu s-au primit 
oferte, iar partea română s-a decis să aleagă 
varianta restructurării. Măsurile drastice nece-
sare restructurării nu vor putea fi aplicate fără 
o angajare hotărâtă a factorului politic. 

 Principala problemă în domeniul sectorului 
transportului maritim rămâne cea a numărului 
de nave româneşti reţinute pentru deficienţe 
în cadrul activităţii de “Port State Control” – 
PSC. 

 România va trebui să considere prioritară re-
organizarea, în continuare, a instituţiilor impli-
cate în activitatea de “Port State Control” – 
PSC, printr-o stabilire clară a responsabilităţi-
lor acestora. 

 Nu s-au înregistrat progrese în sectorul trans-
portului combinat – datorită implicaţiilor finan-
ciare. 

 Pe termen scurt, România va trebui să se 
concentreze pe trei direcţii importante: soluţi-
onarea armonizării fiscale în sectorul transpor-
tului rutier, restructurarea companiei TAROM 
şi domeniul siguranţei maritime. 

 Pentru ca procesul de restructurare al compa-
niei TAROM să aibă succes, autorităţile ro-
mâne vor fi nevoite să aplice o serie de mă-
suri drastice. În plus, angajarea factorului poli-
tic va avea un rol important de jucat în cadrul 
procesului de aplicare a acestor măsuri. 
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Tabelul 19 
Sinteza priorităţilor de natură legislativă, pentru sectorul transporturi, 

pentru perioada 2002-2004 

Domeniul Acţiunea Orizont de 
timp 

Transportul rutier Implementarea acquis-ului privind tahogra-
fele şi limitatoarele de viteză 

 
2002-2003 

 Soluţionarea armonizării fiscale 2002-2003 

Transport pe căi navigabile 
interioare 

Adoptarea acquis-ului în legătură cu cerinţe-
le tehnice europene pe care navele româ-
neşti trebuie să le îndeplinească 

 
2002 

Transportul aerian Transpunerea acquis-ului în domeniu 2002-2004 

 Adoptarea legislaţiei care transpune în tota-
litate reglementările “Joint Aviation 
Requirements” 

 
2002-2003 

 Privatizarea sau restructurarea TAROM 2002 

Transportul maritim România va trebui să considere prioritară 
reorganizarea în continuare a instituţiilor 
implicate în activitatea de “Port State Con-
trol”, printr-o stabilire clară a responsabilităţi-
lor acestora 

 
2002 

 Armonizarea în continuare a legislaţiei pri-
vind siguranţa maritimă 

 
2002-2004 

Transportul combinat Progresul în sectorul transportului combinat 2002-2006 

 
În concluzie, putem afirma că România are în domeniul transporturilor un 

obiectiv strategic esenţial – aducerea transporturilor la un nivel care să permită 
integrarea acestora în sistemul unic de transport al Uniunii Europene. În acest con-
text, direcţiile principale de dezvoltare a sistemelor de transport sunt prezentate în 
continuare: 

Introducerea pe scară largă a sistemelor de transport combinate şi 
intermodale, astfel încât să se realizeze reducerea semnificativă a consumului de 
energie şi a poluării mediului. 

Modernizarea infrastructurii în transporturile rutiere şi feroviare pentru creş-
terea gradului de siguranţă şi a capacităţii de transport. 

Realizarea unor servicii integrate în domeniul transporturilor rutiere şi utiliza-
rea pe o scară tot mai largă a automobilelor cu emisii de noxe reduse. 

Gestionarea centralizată a traficului feroviar de mărfuri şi călători în scopul 
optimizării utilizării reţelei de căi ferate şi a parcului de vagoane şi reducerii semni-
ficative a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale materialului rulant. 

Dezvoltarea reţelei de căi ferate electrificate, a căilor de rulare care să per-
mită utilizarea trenurilor de mare viteză, concomitent cu mărirea greutăţii pe osie. 

Atragerea capitalului particular în realizarea unor obiective de infrastruc-
tură, ceea ce ar permite redirecţionarea unor fonduri importante de la bugetul 
de stat spre alte domenii de interes naţional. 
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Extinderea proprietăţii particulare asupra sistemelor de transport şi reali-
zarea unui cadru legislativ care să permită o concurenţă deschisă şi loială. 

Încurajarea prin măsuri fiscale şi legislative a transporturilor de călători în 
comun cu mijloace auto şi obţinerea unui echilibru real între transportul de măr-
furi şi călători pe calea ferată şi transporturile auto. 

Direcţiile prioritare de acţiune în domeniul transporturilor româneşti în 
perspectiva integrării în spaţiul comunitar sunt prezentate în continuare: 

A. Direcţionarea investiţiilor prioritar spre acele segmente care pot asigura o 
integrare cât mai rapidă a sistemului naţional de transport cu sistemele 
de transport ale ţărilor membre ale Uniunii Europene. 

B. Dezvoltarea transporturilor româneşti în concordanţă cu conceptul dez-
voltării durabile. 

C. Realizarea unor politici în domeniul transporturilor care să se integreze 
atât în politica Uniunii Europene din acest domeniu, cât şi în politicile 
economice ale României. 

D. Creşterea siguranţei în transporturi şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă 
din acest domeniu, prin armonizarea legilor româneşti cu cele comunitare.             
 

Concluzii  

Integrarea României în Uniunea Europeană implică adoptarea a nume-
roase programe de modernizare a transporturilor. Cerinţele şi standardele co-
munitare converg către realizarea unei interconexiuni moderne şi viabile între 
toate reţelele de transport ale ţărilor membre şi de aceea România, ţară candi-
dată la admiterea în UE, trebuie să adopte măsuri susţinute pentru îmbunătăţi-
rea serviciilor de resort. În România, la nivelul anului 2001, s-au realizat anumi-
te progrese pe planul modernizării şi extinderii activităţilor de transport, dar rit-
mul acestora este lent şi nu cuprinde întreaga gamă a cerinţelor. Un impedi-
ment major este neadoptarea în totalitate a cerinţelor puse în evidenţă în ac-
quis-ul comunitar, fiind necesară dezvoltarea capacităţii administrative în vede-
rea soluţionării acestei deficienţe. De asemenea, există mari carenţe în soluţi-
onarea armonizării fiscale din sectorul transportului rutier, în restructurarea 
unor mari companii de stat, precum TAROM, sau în crearea unor condiţii mai 
sigure pentru traficul de mărfuri şi pasageri, în cazul transporturilor rutiere şi 
maritime. Nu este mai puţin adevărat că au fost depuse eforturi pentru adapta-
rea parcului de mijloace de transport la actualele cerinţe de ordin tehnico-
economic şi ecologic, din această perspectivă transporturile rutiere şi cele ae-
riene fiind cele mai reprezentative. 

Evaluând doar daunele produse de traficul rutier din România, putem 
aprecia aceste efecte ca fiind catastrofale. Dacă, în cifre absolute, externa-
lităţile negative au valori de aproximativ 4 miliarde dolari SUA anual, raportat la 
PIB, nivelul costurilor externe datorate traficului rutier reprezintă dublul aportu-
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lui pe care întreaga ramură îl are la formarea acestui indicator. Altfel spus, 
anual, fiecare român contribuie la “subvenţionarea” transporturilor rutiere cu 
valoarea a două salarii medii pe economie, această contribuţie nefiind altceva 
decât nivelul cu care scade gradul de sănătate al populaţiei. 

La capitolul infrastructură, România stă, din păcate, destul de prost. Da-
că din perspectiva transporturilor maritime şi aeriene situaţia este cât de cât 
satisfăcătoare, în ceea ce priveşte reţeaua rutieră sau cea feroviară nu sunt 
motive de apreciere. Astfel, în cazul reţelei de drumuri publice, dintr-un total de 
peste 78.000 km, doar puţin peste 32% sunt modernizate, nemaipunând la so-
coteală inexistenţa drumurilor expres sau a autostrăzilor. La fel este şi situaţia 
reţelei feroviare, unde, dintr-un total de peste 11.000 km, doar puţin peste 35% 
sunt electrificate. Această situaţie are şi va avea efecte negative asupra activi-
tăţilor economice atât la nivel regional, cât şi zonal. Modernizarea şi dezvolta-
rea actualei infrastructuri de transport nu are, din păcate, perspective prea op-
timiste. Acest lucru poate fi explicat prin raţiuni politice şi mai ales financiare. 
Dacă la capitolul politic lucrurile se pot modifica relativ rapid, din punct de ve-
dere financiar situaţia este mult mai gravă. Putem estima de altfel că moderni-
zarea întregii reţele terestre de transport va dura circa opt decenii, în condiţiile 
în care întreaga alocaţie bugetară acordată sectorului transporturi ar merge 
către această destinaţie. Acest lucru este inacceptabil, deoarece decalajul între 
reţeaua românească şi cea a ţărilor Uniunii Europene nu va fi niciodată recupe-
rat.  O soluţie considerăm că ar putea fi adoptarea modelului francez. Astfel, 
construcţia, modernizarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurilor de trans-
port rutier pot fi concesionate unor întreprinzători particulari. Concesionarea 
trebuie realizată pe termene medii şi lungi şi trebuie să conducă la realizarea 
rapidă a cerinţelor referitoare la modernizarea şi dezvoltarea reţelei rutiere. 

O altă soluţie ar fi susţinerea dezvoltării transporturilor combinate. Acest 
lucru trebuie realizat pe baza unei legislaţii specifice, care trebuie adoptată în 
regim de urgenţă şi care să conţină elemente de susţinere a dezvoltării termi-
nalelor multimodale şi facilităţi fiscale acordate operatorilor care folosesc un 
sistem combinat de transport. Dezvoltarea transporturilor combinate este posi-
bilă a se derula într-un ritm accelerat, deoarece există premise favorabile, cel 
mai bun exemplu fiind terminalul Constanţa, accesibil pentru transporturile pe 
căi rutiere, feroviare şi maritime, concomitent cu existenţa unui mare spaţiu de 
depozitare, ceea ce poate favoriza transportul conteinerizat al mărfurilor. 

Din păcate, aceste acţiuni nu sunt în planul actualilor guvernanţi. De altfel, 
toate guvernele care au fost la conducerea României după anul 1989 au modificat 
structura instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea de transport, acest lucru 
având efecte negative asupra strategiei sectorului, care nu a cunoscut o continui-
tate firească, apreciem noi. De aceea, şi capitolul transporturi din agenda integrării 
României în Uniunea Europeană a fost deschis de abia în anul 2002, lucru perce-
put ca fiind negativ. De altfel, în afara unor probleme de natură instituţională, crea-
rea premiselor de dezvoltare şi modernizare a transporturilor în conformitate cu 



 

 

115 

cerinţele europene reprezintă o condiţie care va cântări greu în balanţă în momen-
tul în care se va analiza oportunitatea invitării României pentru a accede în Uniu-
nea Europeană, uniune economică, în mod preponderent. 

Crearea, în perspectivă, a unei pieţe unice europene în domeniul transpor-
turilor face necesară adoptarea de către toate statele candidate a unor măsuri 
care să permită integrarea rapidă a acestora, fără a crea disfuncţionalităţi majore 
în domeniu. În aceste condiţii, România trebuie să-şi remodeleze structurile din 
transporturi şi să implementeze acquis-ul comunitar. Cerinţele UE în acest do-
meniu urmăresc în principal realizarea unui transport durabil. Pentru aceasta, 
România trebuie să-şi orienteze acţiunile în următoarele direcţii majore: 

a) Consolidarea şi îmbunătăţirea pieţei interne a transporturilor în sco-
pul facilitării deplasării libere a bunurilor şi persoanelor în spaţiul co-
munitar. 

b) Dezvoltarea unui sistem coerent în domeniul transporturilor, atât din 
punctul de vedere al infrastructurii, cât şi din punct de vedere legisla-
tiv, astfel încât să se poată integra rapid şi fără distorsiuni majore în 
sistemul vest-european. 

c) Reducerea disparităţilor regionale prin dezvoltarea infrastructurilor de 
transport. 

d) Încurajarea acelor subsisteme de transport care să susţină procesele 
de dezvoltare durabilă şi în special protecţia mediului. 

e) Îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi fluidizarea circulaţiei. 
Realizarea acestor cerinţe este obligatorie, cu atât mai mult cu cât inte-

grarea în sistemul european de transport va conduce la creşterea însemnată a 
valorilor de trafic, în special în domeniul rutier. Faţă de anul 1995, se estimea-
ză o creştere de peste 20% a traficului mediu zilnic până în anul 2005. Pentru 
un domeniu în care valoarea totală a investiţiilor a reprezentat 10% din valoa-
rea investiţiilor la nivel naţional, la un procent de 4% din PIB, şi în care perso-
nalul angajat reprezintă aproape 5% din totalul populaţiei active la nivel naţio-
nal, se constată totuşi o scădere semnificativă a volumului de mărfuri transpor-
tate pe căi rutiere de la 650 milioane tone în anul 1997 la 280 milioane tone în 
anul 1999. Cauzele acestei scăderi nu sunt numai de natură economică, ci şi 
din cauza infrastructurii care nu a reuşit să fie modernizată în concordanţă cu 
necesităţile transportatorilor interni şi internaţionali. După terminarea războiului 
iugoslav,  transportatorii au preferat rutele prin Iugoslavia, care are o infrastruc-
tură rutieră mai bună decât a României. 

O situaţie la fel de precară este şi în transportul feroviar, care, la nivelul anu-
lui 1999, deţinea o pondere de doar 17,5% din volumul total de mărfuri şi 39,8% 
din numărul total de persoane în totalul activităţii de transport din România.   

În aceste condiţii, îndeplinirea cerinţelor UE în domeniul transporturilor 
devine o necesitate obiectivă. În eforturile sale, România este sprijinită financi-
ar de UE, în special prin programul de preaderare ISPA, dar, în acelaşi timp, 
se fac eforturi deosebite în directia atragerii de resurse financiare din sectorul 
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particular, care să permită modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea infrastruc-
turii în transporturi într-un timp cât mai scurt. 

Priorităţile sunt determinate nu numai de cerinţele UE în domeniu, ci şi 
de realitatea obiectivă, de starea actuală a transporturilor româneşti. Pentru 
România, aderarea la UE constituie o oportunitate deosebită de a-şi crea o in-
frastructură modernă a transporturilor, o mare parte a eforturilor financiare din 
domeniu fiind preluate de UE. 

Concluzia acestei lucrări este că, în domeniul strategic al transporturilor, 
România, pentru a putea fi acceptată în Comunitatea Europeană, va trebui să-
şi amplifice eforturile, atât din perspectivă tehnico-financiară, cât şi politică. Ac-
tualul stadiu de dezvoltare a sectorului nu va constitui un avantaj al aderării, ci 
mai degrabă un handicap, ţinând cont că activităţile economice din regiune se 
dezvoltă acolo unde sunt asigurate condiţii favorabile, infrastructura transportu-
rilor fiind un pion de bază în acest context. 
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Capitolul 1 
CARACTERISTICI ŞI PERSPECTIVE ALE POLITICILOR 

DE PROTECŢIE A APEI ÎN ŢĂRILE MEMBRE ŞI 
CANDIDATE ALE UNIUNII EUROPENE 

1.1. Aplicarea instrumentelor economice de protecţie a mediului 
pentru resursele de apă în cadrul Uniunii Europene 

Odată cu recunoaşterea legitimităţii teoretice şi practice a instrumentelor 
economice pentru protecţia mediului şi a valorii economice a resurselor naturale, 
(cu prilejul Declaraţiei O.N.U. cu privire la mediu şi dezvoltare de la Rio de Ja-
neiro, din anul 1992), taxele, impozitele, plăţile şi permisele comerciale de me-
diu au fost tot mai mult experimentate şi adoptate pe plan global, pentru pro-
tecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile. 

În cadrul Uniunii Europene, principiile economiei mediului şi utilizarea in-
strumentelor economice au fost infiltrate în mod treptat dar evident în politicile 
de protecţie a mediului la nivel regional, naţional şi european. Conform tratatului 
UE, la baza tuturor politicilor de protecţie a mediului stă principiul “poluatorul 
plăteşte”, iar Programele de Acţiune pentru Mediu ale Comisiei Europene au 
ca una dintre priorităţi, continuarea dezvoltării gamei de instrumente politice şi 
economice pentru protecţia mediului. 

Problemele economico-financiare care sunt luate în consideraţie în im-
plementarea legislaţiei în domeniul apelor în UE sunt următoarele: 

Dezvoltare instituţională 

Cu toate că majoritatea ţărilor candidate vor avea instituţii pentru preveni-
rea poluării apelor şi pentru autorizarea instalaţiilor, acestea nu se vor dezvolta 
oriunde în aceeaşi măsură cerută pentru implementarea întregii legislaţii în do-
meniul apelor. Aplicarea noilor tipuri de standarde – limite de emisii, obiective de 
calitate, cele mai bune tehnici şi nevoia de monitoring amplu împreună cu facili-
tăţile şi prelucrarea datelor, cu o concentrare asupra planificării în cadrul bazine-
lor hidrografice, ar putea uneori să ceară schimbări radicale ale metodelor de 
lucru şi organizării instituţionale asigurate. De aceea este important să se garan-
teze că sunt asigurate bugetele adecvate pentru reorganizare şi instruire. 

Salariile trebuie să fie stabilite la un nivel la care se garantează personalul 
cu instruirile necesare şi experienţa care trebuie reţinută, iar un buget important 
de instruire este inevitabil. Nevoile de instruire trebuie să fie evaluate într-o 
etapă anterioară şi de asemenea trebuie făcute alocaţiile pentru orice reinstruire 
care este necesară. 

Resursele umane sunt necesare pentru: 

 dezvoltarea strategiilor şi planurilor; 
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 dezvoltarea obiectivelor de calitate a apelor şi a valorilor limită de emisii; 

 monitoringul; prelevarea şi analizarea apelor de suprafaţă şi subterane 
precum şi toate evacuările; 

 eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor; 

 inspecţia şi supravegherea instalaţiilor (facilităţilor); 

 luarea măsurilor de impunere; 

 colectarea, analizarea şi raportarea datelor. 
Nu este posibilă generalizarea în ceea ce priveşte cheltuielile de asigurare a 

structurilor instituţionale din cauza varietăţii mari a structurilor organizatorice 
deja în funcţiune şi a variaţiilor mărimii şi complexităţii ţărilor. Totuşi, aspectele 
cele mai costisitoare sunt: 

 personalul profesional şi tehnic suplimentar, instruirea şi dezvoltarea lui; 

 testarea în laborator, serviciile analitice şi asigurarea calităţii; 

 echipamentul de prelevare a probelor şi monitoring; 

 colectarea, stocarea, analizarea şi aranjamentele de raportare a datelor. 

Facilităţi 
Specialiştii consideră că este necesar să se modernizeze facilităţile ca re-

zultat al implementării standardelor directivelor în domeniul apelor. Finanţele 
trebuie să crească pentru cheltuielile de investiţii de capital şi cheltuielile curen-
te în timpul funcţionării. În final, cheltuielile integrale trebuie recuperate de la utili-
zatori/poluatorii apelor; de exemplu consumatorii (sectorul casnic, industrial şi 
agricol). 

Costurile implicate în stabilirea noilor facilităţi vor depinde de standardele 
care trebuie adoptate şi de numărul, tipul şi mărimea facilităţilor necesare pentru a 
îndeplini aceste noi standarde. Costurile finale vor fi, de asemenea, dependen-
te de nivelul curent al epurării disponibile pentru apele uzate, tratării apelor potabi-
le, evacuărilor industriale şi practicilor agricole. Din cauză că va fi nevoie de o atât 
de mare varietate a schimbărilor este imposibil să se dea o cifră pentru cheltuielile 
de implementare a legislaţiei în domeniul apelor. 

Unele studii sunt deja elaborate pentru costurile de conformare cu legislaţia 

EC. Agenţia de Protecţia Mediului din Danemarca
1
 a estimat costurile de con-

formare cu Directiva privind epurarea apelor uzate urbane, Directiva privind 
apa potabilă, Directiva privind nitraţii pentru 10 ţări candidate. Presupunând că 
epurarea apelor uzate este realizată pentru aglomerări cu o populaţie echivalentă 
(p.e.) de 2000 locuitori echivalenţi şi mai mult şi eliminarea azotului şi a fosforului 
este realizată numai pentru localităţi cu peste 10.000 locuitori sau mai mulţi, 
DEPA a estimat costurile totale de conformare pentru cele 10 ţări candidate la 
13,2 miliarde euro. Totuşi această cifră este subestimată deoarece exclude 
lucrările de canalizare. Implementarea Directivei privind apa potabilă este esti-

                                                        
1
 DEPA, 1997. EU‟s udvidelse mod øst – miljømæssige perspektiver. Miljøstyrelsen. 
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mată la 18,6 miliarde euro, în timp ce lucrările agricole pentru conformarea cu Di-
rectiva privind nitraţii au fost estimate la 4 miliarde euro. 

Un studiu
1
 pregătit pentru DG ENV a indicat că pentru sectorul apei chel-

tuielile totale de investiţie pentru cele 10 ţări candidate ar fi de 3,5 miliarde euro 
pe an pe o perioada de 5 ani cu un total de cheltuieli de investiţii pe termen scurt 
de 17,5 miliarde euro. Pe termen lung, pentru realizarea conformării depline după 
o perioadă de 20 ani, cheltuielile totale ar trebui să fie de ordinul a 50 miliarde 
euro, ceea ce înseamnă aproximativ 500 euro pe cap de locuitor. 

Un studiu DISAE în Letonia
2
 a estimat cheltuielile de capital pentru con-

formarea cu Directiva privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/EEC), Direc-
tiva privind apa potabilă (80/778/EEC) şi Directiva privind nitraţii (91/67/EEC) la un 
total de 810 milioane euro. 

Recuperarea costurilor 
Din principiile de mediu ale UE stabilite prin Tratatul de stabilire a Comu-

nităţii Europene face parte şi principiul: “poluatorul plăteşte”. Aceasta înseam-
nă că oricine a cărui acţiune poluează sau afectează în mod negativ mediul ar 
trebui să plătească pentru acţiunile de remediere. În timp ce evaluarea valorii im-
pacturilor asupra mediului întâmpină dificultăţi tehnice considerabile, este mai puţin 
dificil să se calculeze costurile economice ale funcţionării staţiilor de epurare a 
apelor. Principiul “poluatorul plăteşte” deschide calea pentru folosirea economiei 
ca o alternativă a abordării regulatorii pentru controlul poluării. Pentru a implementa 
acest lucru toate acţiunile care au un efect negativ asupra solului, apei sau aeru-
lui trebuie să aibă o valoare economică ataşată lor care este legată de costul de-
gradării mediului. Urmează ca activităţile care sunt mai puţin dăunătoare me-
diului să implice un cost mai mic şi de aceea să fie mult mai justificabile eco-
nomic. În timp ce conformarea cu valorile limită ale emisiilor şi standardele de 
calitate a apei trebuie garantate, stimulentele financiare cum ar fi taxele de mediu 
ar trebui să încurajeze mai mult abordarea mai sănătoasă (durabilă) din punct 
de vedere al mediului. Un asemenea “instrument mixt” este stabilit în al Cincilea 
Program de Acţiune pentru Mediu. 

Instrumentele economice (sau bazate pe piaţă) depind de forţele de pia-
ţă pentru schimbarea preţurilor relative ale bunurilor şi serviciilor care la rândul 
lor modifică comportarea poluatorilor publici şi privaţi cum ar fi protecţia mediului 
sau îmbunătăţirile care pot avea loc. Este o alternativă la controlul de reglementa-
re în sensul că există potenţialul ca monitorizarea poluării să fie avantajoasă din 
punct de vedere economic pentru organizaţiile comerciale şi cetăţeni. 

Principalele instrumente pentru recuperarea costurilor sunt: 

 stabilirea preţurilor; 

 taxe pentru poluare; 
                                                        
1
 Evaluarea costurilor de conformare pentru aproximarea legislaţiei de mediu a EU în CEEC, 
EDC Ltd., May 1997. 

2
 Dezvoltarea Strategiei şi Programului de Aproximare din Letonia, Halcrow, 1998. 
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 permise de piaţă; 

 subvenţii; 

 sisteme de depozite de plată; 

 stimulente de impunere. 
Aplicarea acestor instrumente în sectorul apelor este prezentată pe scurt 

în continuare. 

a) Stabilirea preţurilor 
Stabilirea tarifelor sau a taxelor pentru apă sau apă uzată este făcută la 

niveluri care acoperă cheltuielile pentru colectarea plus epurarea sau captarea 
plus distribuţia şi poate convinge organizaţiile să utilizeze instalaţii pentru eco-
nomisirea apei sau pentru recirculare şi refolosirea apei. Costurile încasate pot fi 
stabilite astfel încât să depăşească costurile curente ale epurării (tratamentului) de 
exemplu. Stabilirea preţurilor marginale (extreme) poate reduce folosirea apei (şi 
implicit poluarea). Este necesar să se controleze taxele pentru epurarea efluen-
tului în acelaşi timp, în cadrul unor relaţii raţionale cu taxele pentru utilizarea apelor. 
Utilizarea diluţiei ca mijloc de îndeplinire a standardelor efluenţilor este pe deplin 
interzisă de legislaţia UE în domeniul apelor. În sectorul apelor, creşterea mare a 
preţului apei atât pentru alimentare, cât şi pentru colectarea şi epurarea apei 
uzate, inevitabilă în ţările candidate deoarece sunt implementate standardele de 
calitate şi protecţie a mediului cerute în legislaţia EC, va încuraja probabil eco-
nomisirea apei şi reutilizarea apelor uzate. 

b) Poluarea şi taxe pentru utilizare 

Taxele pentru poluare sau “taxele” sunt definite ca fiind preţul care trebu-
ie plătit pentru utilizarea mediului. Sunt patru tipuri principale de taxe: 

 taxe pentru efluent, pe baza cantităţilor curente şi/sau a încărcării cu po-
luanţi a efluenţilor sau a unor alternative (de exemplu mărimea instalaţii-
lor industriale), deoarece acestea au nevoie să fie stabilite la un nivel realist 
pentru a încuraja reducerea efluenţilor produşi. Astfel de taxe pot fi folosite 
atât pentru a finanţa cheltuielile de exploatare, cât şi ca taxe pentru îm-
prumuturi pentru investiţii de capital; 

 taxe pentru utilizator, bazate pe consumul de apă sau alte alternative (de 
exemplu valori de proprietate). Costurile ridicate de epurare a apelor uzate 
de canalizare încurajează epurarea în interiorul companiei, de către indus-
trie. Va fi încurajată utilizarea apometrelor deoarece taxele pentru apă 
cresc; 

 taxele pentru produse, de exemplu aplicate pentru procurarea pesticidelor 
sau a îngrăşămintelor care vor cauza poluare înainte, în timpul sau după 
consum. Eficacitatea acestora va depinde de elasticitatea cererii pentru 
produs şi dacă sunt disponibile substanţe mai puţin poluante. Acest tip 
de taxe este folositor pentru controlul surselor de poluare nepunctuale, 
deoarece creşterea taxelor va avea tendinţa să determine reducerea utili-
zării; – taxe administrative, care sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor 
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de exploatare a sistemului de reglementare. În unele ţări, cheltuielile fun-
damentale de administrare a procedurilor de autorizare şi reglementare, 
împreună cu cheltuielile de monitoring sunt plătite printr-o taxă administra-
tivă care reflectă cheltuielile totale de reglementare. Acesta este un exem-
plu de aplicare a principiului “poluatorul plăteşte”. Încasările nu cumulează 
fondurile suficiente pentru îmbunătăţirea infrastructurii. 

c) Acorduri comerciale (care se pot comercializa) 
Autoritatea responsabilă stabileşte o limită a emisiilor totale disponibile a 

poluanţilor şi alocă acest lucru pentru sursele de poluare prin eliberarea acor-
durilor pentru a emite o cantitate stipulată într-o perioadă de timp specificată. 
După distribuţia iniţială, acordurile pot fi achiziţionate sau vândute. Schimbul 
comercial poate fi extern între două organizaţii diferite sau intern între diferite 
instalaţii din aceeaşi organizaţie. 

Acordurile care pot fi comercializate operează cel mai bine dacă: 

 numărul de surse de poluare este suficient pentru a stabili o piaţă; 

 sursele de poluare sunt bine definite şi uşor de măsurat; 

 există diferenţe în cheltuielile marginale ale controlului poluării în firmele 
implicate; 

 există un potenţial pentru inovaţii tehnice; 

 impactul asupra mediului nu depinde de amplasamentul sursei sau peri-
oada din an. 
Specialiştii spun că este posibil să se reducă cheltuielile în acest sistem, 

iar transferurile de încărcare de poluanţi dintre evacuatori devin un element 
reglementat de la sine în cadrul unei limite generale permisibile pentru zonă. 

d) Subvenţii 
Subvenţiile pot include stimulentele, creditele, donaţiile sau împrumuturile 

cu dobândă redusă. Eliminarea subvenţiilor poate ea însăşi să se comporte ca un 
stimulent pentru o mai bună performanţă din punct de vedere al mediului prin 
forţarea inovaţiilor şi reducerea utilizării apelor. 

e) Sistemul de depozitare-rambursare 

Clienţii plătesc o taxă atunci când cumpără un produs potenţial poluant. 
La returnarea la un centru aprobat pentru reciclarea sau depozitarea acestor 
produse, taxele sunt rambursate. Această abordare poate fi folosită pentru articole 
cum ar fi containere de pesticide care altfel ar fi aruncate în mediu şi ar condu-
ce la poluarea apelor. Avantajul unui asemenea sistem este acela că poate fi 
administrat de un sector privat. Costul administrării poate fi ridicat. 

f) Propuneri de punere în aplicare 

Există penalităţi care influenţează poluatorul pentru a se conforma cu 
standardele sau reglementările de mediu. Acestea includ amenzi (pentru de-
păşiri de limite), constrângeri de performanţă (compensări autorităţilor de re-
glementare înaintea începerii unei activităţi potenţial poluante, care sunt returnate 
atunci când sunt întrunite nivelurile corecte de reglementare) şi stabilirea respon-
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sabilităţilor (acolo unde poluatorii sunt făcuţi responsabili de toate degradările 
pe care le cauzează mediului). 

În ceea ce priveşte resursele de apă, Comisia Europeană a susţinut o 
sporire a rolului preţului apei pentru promovarea utilizării durabile şi combaterea 
poluării resurselor de apă, mai ales în vederea adoptării Directivei Cadru a Apelor 
pentru ţările Uniunii Europene. 

Astfel, se consideră că preţul apei este un instrument economic eficient 
şi complet pentru un management ecologic al apelor, având în vedere că: 

1. Evaluarea corectă a preţului apei acţionează ca un stimulent pentru redu-
cerea poluării şi creşterea eficienţei utilizării apei. Astfel, se reduce pre-
siunea asupra mediului şi a resurselor de apă şi se asigură faptul ca re-
sursele disponibile să fie alocate în mod eficient între diferitele utilizări. 

2. Ca urmare, infrastructura de distribuţie şi tratare a apei poate fi dimensi-
onată în mod mai adecvat, ceea ce se traduce prin realizarea cu costuri mai 
reduse a obiectivelor de furnizare a serviciilor de apă şi de protecţie a me-
diului. 

3. Prin intermediul preţului apei, pe baza instrumentelor şi plăţilor aferente 
protecţiei apei, se mobilizează resursele financiare care să asigure suste-
nabilitatea financiară a furnizorilor de servicii şi a infrastructurii apelor, 
precum şi fondurile necesare pentru protecţia mediului. 
Se consideră că principala cauză care stă la baza unor situaţii curente din 

Europa, de utilizare ineficientă, supraexploatare, poluare şi degradare a resur-
selor de apă subterane sau de suprafaţă, a fost tocmai lipsa de importanţă 
acordată aspectelor economice şi de mediu în concepţia politicilor şi strategiilor 
existente în domeniul managementului şi preţului apei. 

Deşi Comisia Europeană a acordat o atenţie deosebită elaborării, adop-
tării şi implementării Directivelor de protecţie a mediului din domeniul apelor, o 
privire atentă de ansamblu asupra stării prezente a resurselor de apă relevă 
faptul că exploatarea şi dezvoltarea durabilă a sistemelor aferente apelor reprezin-
tă încă o problemă şi o prioritate în multe zone din Uniunea Europeană. 

Cu toate că majoritatea indicatorilor sintetici arată o aparentă stabilizare sau 

reducere a “stresului” la care sunt supuse apele, la nivelul Uniunii Europene
1
, 

aceşti indicatori ascund de fapt unele diferenţe şi decalaje semnificative în timp 
şi spaţiu, între diferitele ţări sau regiuni ale UE. 

În acest sens, sunt demne de menţionat unele aspecte: 
1. Extracţia excedentară a apei din sol ameninţă durabilitatea pânzei freati-

ce în multe cazuri, astfel încât salinizarea acesteia prin intruzia apei marine 
este o problemă pentru zonele de coastă din Europa. De asemenea, 

                                                        
1
 Stresul apei apare atunci când cererea de apă depăşeşte cantitatea disponibilă pentru o 
anumită perioadă, sau atunci când calitatea slabă a apei restricţionează utilizarea sa. Con-
form datelor din Environment in the European Union at the turn of the century, European 
Environment Agency, 1999. 
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50% dintre lunci sunt ameninţate datorită supraexploatării apelor subtera-
ne, aceste probleme fiind uzuale mai ales în sudul Europei. 

2. Reducerea debitului râurilor din cauza supraexploatării pentru extracţia 
apei a dus la degradarea stării ecologice a unora dintre râuri, deoarece 
problemele de deficit a cantităţii apei amplifică deseori şi problemele de po-
luare şi calitate a apei. 

3. Numărul râurilor foarte poluate a scăzut în ultimii 20 de ani în Uniunea Eu-
ropeană. Totuşi, creşterea calităţii apei a avut loc mai mult pentru râurile 
mari, iar problema poluării difuze din agricultură este încă prezentă, de-
terminând concentraţii înalte de azotaţi în râuri ce conduc la eutroficarea 
zonelor de coastă. 

4. Există încă unele ape din sisteme de distribuţie mici, comunale sau parti-
culare, pentru care concentraţia de azotaţi este mai mare decât norma de 
50 mg/l stabilită prin Directiva CE cu privire la apa potabilă, ceea ce re-
prezintă un risc pentru sănătatea populaţiei afectate. 
Principalii factori ce explică existenţa acestor situaţii de diferenţe şi deca-

laje chiar pe cuprinsul Uniunii Europene se referă la unele aspecte privind: 

 barierele la adoptarea tehnologiilor mai eficiente; 

 limitele pârghiilor şi stimulentelor pentru reducerea consumului sau utili-
zării apei; 

 cadrul instituţional incomplet; 

 decalajele de integrare a aspectelor de mediu în politicile sectoriale; 

 absenţa sau slaba implementare a politicilor de protecţie a mediului. 
Analiza politicilor curente şi a impactului acestora sugerează faptul că 

actualele politici cu privire la preţul apei nu furnizează întotdeauna semnalele 
necesare pentru o utilizare durabilă şi implicit o protecţie adecvată a resurselor de 
apă. 

Termenul preţul apei, în sensul de instrument economic pentru protecţia 
mediului, are un înţeles conceptual foarte general. El poate fi definit ca valoa-
rea monetară marginală sau totală plătită de utilizatori pentru toate serviciile de 
apă pe care le primesc (ex. distribuţia apei, tratarea apei etc.), inclusiv protecţia 
mediului. 

Deci, preţul apei trebuie să fie alcătuit din taxe şi tarife care să reprezin-
te: 

 elemente legate de cantitatea de apă extrasă din mediu; 

 elemente legate de poluarea emisă în mediu. Preţul total al apei,  
P, plătit de un utilizator dat poate fi descris şi descompus din punct de ve-

dere economic, astfel: P = F + a x Q + b x Y , unde 
F = un element legat de costurile fixe, impozitele şi taxele generale etc. a = 

taxa pe unitatea de apă utilizată; 
b = taxa pe unitatea de poluare produsă; 
Q = cantitatea totală de apă utilizată; 
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Y = cantitatea totală de poluare produsă. 
O reducere a cantităţii de apă utilizată (Q) şi/sau a cantităţii de poluare 

produsă (Y) va avea ca efect reducerea preţului total al apei P achitat 
de către utilizator. 

Astfel, preţul apei este un instrument economic prin care utilizatorii sunt 
stimulaţi să crească eficienţa utilizării apei şi să reducă poluarea apei. 

Integrarea obiectivelor economice şi de protecţie a mediului în cadrul po-
liticilor de evaluare şi stabilire a preţului apei este în prezent foarte diferită, atât 
între statele membre ale UE, precum şi între sectoarele economice, din ţările 
membre ale UE. 

Tabelul nr. 1 
Taxe şi tarife de mediu pentru resursele de apă din Franţa 

 

Nr. 
crt. 

Denumire taxa 
sau tarif 

Baza generală 
de impozitare 

Baza specifică 
de impozitare 

Rata nominală 
în moneda na-

ţională 

Rata nominală 
în euro 

1. Taxa pe apa 
extrasă 

Managementul 
resurselor de 
apă 

Extracţia apei Variază în func-
ţie de originea 
apei şi “sensibili-
tatea” zonei 

Variază în funcţie 
de originea apei 
şi “sensibilitatea” 
zonei 

2. Taxa pe con-
sumul de apă 

Managementul 
resurselor de 
apă 

Consumul public 
de apă potabilă 

Variază în func-
ţie de municipali-
tate 

Variază în funcţie 
de municipalitate 

3. Taxa pentru 
apa furnizată 

Managementul 
resurselor de 
apă 

Furnizarea apei 0,105 FF pe m
3
 0,016 euro pe m

3
 

4. Taxe pe apele 
reziduale la 
utilizator 

Efluenţii din apă 
măsuraţi sau 
estimaţi 

Consumul de 
apă 

Variază în func-
ţie de municipali-
tate 

Variază în funcţie 
de municipalitate 

5. Taxe pe efluen-
ţii din apă 

Efluenţii din apă 
măsuraţi sau 
estimaţi 

Volumul substan-
ţelor poluante 
deversate de 
întreprinderi 

Variază în func-
ţie de agenţia de 
administrare a 
apei 

Variază în funcţie 
de agenţia de 
administrare a 
apei 

Sursa: Environmentally-related taxes data base, OECD/EEA, actualizată cu datele în vigoa-
re la 1.10.2002. 

 
Aşa cum se observă din tabelul nr. 1 de mai sus, pentru cazul Franţei, 

mărimea taxelor şi tarifelor care alcătuiesc preţul apei diferă fie în funcţie de 
originea apei extrase şi de gradul de sensibilitate ecologică a zonei din care 
este extrasă, fie în funcţie de municipalitatea de care aparţin consumatorii sau 
de Agenţia Apei, de administrare şi protecţie a mediului care monitorizează şi 
controlează poluarea apei. 

Pentru cazul Spaniei, taxele percepute au caracter strict de protecţie a 
mediului, fiind vorba despre taxe pe deversările de ape reziduale (tabelul nr. 2): 
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Tabelul nr. 2  
Taxe şi tarife de mediu pentru resursele de apă din Spania 

Nr. 
crt. 

Denumire taxa 
sau tarif 

Baza generală 
de impozitare 

Baza specifică 
de impozitare 

Rata nominală 
în moneda 
naţională 

Rata nominală în 
euro 

1. Taxa pe dever-
sarea de ape 
reziduale 

Efluenţii din apă 
măsuraţi sau 
estimaţi 

Volumul dever-
sărilor de ape 
reziduale muni-
cipale – rata 
normală 

2 ESP pe m
3
 0,012 euro pe m

3
 

2. Taxa pe dever-
sarea de ape 
reziduale 

Efluenţii din apă 
măsuraţi sau 
estimaţi 

Volumul dever-
sărilor de ape 
reziduale indus-
triale – rata nor-
mală 

5 ESP pe m
3
 0,0301 euro pe m

3
 

Sursa: Environmentally-related taxes data base, OECD/EEA, actualizată cu datele în vigoa-
re la 1.10.2002. 

 

Se observă că, în Spania, spre deosebire de Franţa, taxele pe apele re-
ziduale nu mai variază în funcţie de municipalitate sau de agenţia de protecţie 
a apei aferente, ci au rate unitare pe plan naţional, ce diferă doar între sectorul 
utilizatorilor din gospodării şi cei industriali. Problema care se pune este dacă 
nivelul taxei este suficient de mare pentru a stimula reducerea deversărilor de 
efluenţi poluanţi în apă. 

Situaţia este oarecum similară Spaniei şi în cazul Italiei: 
 

Tabelul nr. 3 
Taxe şi tarife de mediu pentru resursele de apă din Italia 

 

Nr. 
crt. 

Denumire taxa 
sau tarif 

Baza generală 
de impozitare 

Baza specifică 
de impozitare 

Rata nominală 
în moneda na-

ţională 

Rata nominală 
în euro 

1. Tarif pentru 
serviciile de apă 

Managementul 
resurselor de 
apă 

Serviciile de apă Formula de 
tarifare 
determinată de 
comisia de mo-
nitoring 

Formula de 
tarifare 
determinată de 
comisia de mo-
nitoring 

2. Taxa pe ape 
reziduale la 
utilizator 

Efluenţii din apă 
măsuraţi sau 
estimaţi 

Volumul şi canti-
tatea de ape 
reziduale 

20 ITL pe m
3
 0,01 euro pe m

3
 

3. Taxa pe ape 
reziduale la 
utilizator 

Efluenţii din apă 
măsuraţi sau 
estimaţi 

Volumul şi canti-
tatea apelor po-
luate deversate 
direct în mediu 

20 ITL pe m
3
 0,01 euro pe m

3
 

Sursa: Environmentally-related taxes data base, OECD/EEA, actualizată cu datele 
în vigoare la 1.10.2002. 

 

Nivelul taxei pentru poluarea apelor din diferite surse este unitar pe plan 
naţional şi se situează la un nivel comparabil cu cel al Spaniei, deci un nivel 
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mic, de cca. 0,01 euro pe m
3
, care nu este de natură să descurajeze în mod 

semnificativ poluarea apelor. 
În ceea ce priveşte sistemul de plăţi (taxe şi tarife) pentru managementul 

şi protecţia resurselor de apă din Germania, acesta prezintă o concepţie puţin 
diferită, deşi nu se poate afirma că ar fi deosebit de complex: 

 
Tabelul nr. 4 

Taxe şi tarife de mediu pentru resursele de apă din Germania 
 

Nr. 
crt. 

Denumire taxa 
sau tarif 

Baza generală 
de impozitare 

Baza specifică 
de impozitare 

Rata nominală 
în moneda na-

ţională 

Rata nominală 
în Euro 

1. Taxa pe efluenţii 
din apă 

Efluenţii din apă 
măsuraţi sau 
estimaţi 

Concentraţia 
poluării (noxe) 

70 DEM pe uni-
tate de noxe 

35,8068 euro pe 
unitate de noxe 

2. Taxa pe 
extracţia apei 

Managementul 
resurselor de apă 

Extracţia apei 0,01-0,4 DEM 
pe m

3
 

0,0051-0,2046 
euro pe m

3
 

Sursa: Environmentally-related taxes data base, OECD/EEA, actualizată cu datele în vigoa-
re la 1.10.2002. 

 
Se observă din tabelul nr. 4 de mai sus că în Germania, taxa pe efluenţii 

poluanţi din apă nu se aplică pe volumul sau cantitatea de ape reziduale de-
versate de utilizatorii industriali sau casnici, ci pe concentraţia efectivă de noxe 
din apă, care constituie baza specifică de impozitare. Din acest motiv, nivelul 
taxei pentru poluarea apei pare mult mai mare dar nu se poate compara efectiv 
cu cel din alte ţări membre UE, datorită bazei de impozitare diferite. 

În plus, sistemul de taxare a poluării apelor din Germania presupune o 
monitorizare de mare precizie şi fiabilitate a calităţii, respectiv a cantităţii de 
noxe şi a toxicităţii apei, ceea ce implică mari investiţii pentru asigurarea insta-
laţiilor şi aparatelor de măsură necesare, pe care Germania şi le poate permite. 

Pe ansamblul ţărilor membre UE, se poate afirma că obiectivul de recu-
perare totală a costurilor financiare (RTC) nu este realizat decât parţial. Acest 
fapt este valabil mai ales pentru serviciile de canalizare şi pentru sectorul agri-
col mai ales din ţările aflate în sudul Europei. În aceste ţări, agricultura repre-
zintă de departe cel mai mare şi mai ineficient consumator de apă iar proble-
mele de deficit de apă sunt cele mai acute. Trebuie subliniat faptul că în UE, 
agricultura beneficiază de preţuri mult mai reduse ale apei, ca rezultat atât al 
subvenţionării directe dar şi al celor încrucişate prin transferurile financiare din-
spre gospodării sau industrie către agricultură. 

Costurile ecologice şi costul de raritate (oportunitate) a resursei nu sunt 
mereu luate în considerare în politicile de stabilire a preţului apei. Conform do-
cumentelor Comisiei Europene, în Belgia, Danemarca, Franţa, Olanda şi Fin-
landa se recuperează o parte a costurilor ecologice şi a costurilor de resursă 
prin taxele şi tarifele aplicate pe poluarea sau extracţia apei. 
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În majoritatea cazurilor în care ţările membre UE au aplicat taxe pe ex-
tracţie şi deversare, acestea sunt concepute în special pentru colectarea unor 
venituri care să fie ulterior utilizate pentru finanţarea activităţilor ce asigură 
creşterea calităţii apelor şi a ecosistemelor aferente lor; de aceea, de obicei ele 
au un nivel relativ mic, deoarece interesul autorităţilor a fost mai degrabă co-
lectarea unor fonduri decât reducerea extracţiei sau a poluării apei, ceea ce ar 
implica scăderea bazei de impozitare. 

De fapt, tocmai acest lucru ar trebui să reprezinte obiectivul urmărit prin 
impozitele, taxele şi plăţile de mediu, deşi ele pot avea astfel o eficienţă cu ca-
racter direct, dar nu este neglijabilă nici cea cu caracter indirect, anume de asi-
gurarea unor fonduri care ulterior să fie alocate special pentru investiţii şi activi-
tăţi de protecţie a mediului (tabelul nr. 5). 

 
Tabelul nr. 5 

Destinaţia fondurilor din taxele pentru resursele de apă, în unele ţări 
membre sau candidate ale UE 

 

Nr. 
crt. 

Ţara Denumirea taxei Ponderea 
alocată 

Destinaţia fondurilor sau obiec-
tivul 

1. Danemarca Taxa pe apele reziduale 
deversate în canale 

100% Finanţarea costurilor staţiilor mu-
nicipale de tratare apei 

2. Danemarca Taxe pe apă 100% Venituri încasate de companiile de 
furnizare a apei 

3. Estonia Taxa pe extracţia apei 50% Fonduri pentru Centrul de Investiţii 
de Protecţia Mediului 

4. Franţa Taxa pe extracţia apei 100% Finanţarea managementului apelor 
la Agenţiile Apei 

5. Franţa Taxa pe consumul apei 100% Finanţarea furnizării apei publice 

6. Franţa Taxa pe furnizarea apei 100% Finanţarea investiţiilor destinate 
furnizării apei 

7. Germania Taxa pe extracţia apei 100% Reducerea extracţiei de apă 

8. Italia Taxa pentru serviciile de 
apă 

100% Se acoperă costurile de adminis-
trare şi investiţii 

9. Letonia Taxa pe extracţia apei 100% 40% la Fondul Naţional , 60% la 
fondurile municipale de Mediu 

10. Marea Brita-
nie 

Taxa pe resursele de apă 100% Recuperarea costurilor guverna-
mentale de administrare a resur-
selor de apă 

Sursa: Environmentally-related taxes data base, OECD/EEA, actualizată cu datele în vigoa-
re la 1.10.2002. 

 

Aşa cum se observă din tabelul nr. 5, doar în Germania, taxa pe extrac-
ţia apei are ca obiectiv declarat descurajarea şi reducerea extracţiilor de apă 
din râuri sau din pânza freatică şi nu colectarea de venituri, deci are un pur ca-
racter de instrument economic şi pârghie pentru protecţia mediului. 
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Deşi în majoritatea ţărilor UE, structura preţului apei pentru uz intern in-
clude elemente cu caracter fix şi elemente cu caracter variabil, având şi rolul 
de pârghie şi instrument de stimulare a utilizării durabile şi a protecţiei apei, 
există încă şi tarife plate, ce nu depind de modul de utilizare sau de poluare. 
Majoritatea taxelor pentru irigaţii se stabilesc pe plan local, în funcţie de supra-
faţa irigată, ceea ce duce la o eficienţă redusă a utilizării apei, mai ales în cazul 
sistemelor de irigaţii gravitaţionale de suprafaţă. 

Pe de altă parte, există situaţia diametral opusă în care producătorii agricoli 
ce pompează apa direct din pânza freatică subterană plătesc în totalitate costul 
financiar al furnizării apei şi deci sunt extrem de motivaţi să utilizeze apa cât 
mai eficient. Totuşi, ei nu plătesc nicăieri costurile ecologice ce rezultă în urma 
extracţiilor lor de apă. 

De asemenea, în cadrul sistemelor de taxe, tarife şi plăţi pentru resurse-
le de apă există şi unele exceptări de la plata acestor taxe, care se aplică în 
unele ţări membre UE sau candidate la aderare. 

De obicei, aceste exceptări şi scutiri de taxe au rolul de a încuraja tot ac-
ţiunile de protecţie a mediului sau de a se asigura o anumită formă de protecţie 
socială (cum este cazul pentru exceptările de taxe pentru extracţia sau consu-
mul apei aplicate în Olanda, Polonia şi Slovenia; a se vedea tabelul nr. 6 de mai 
jos). În aceste cazuri, putem considera că exceptările de taxe se constituie tot 
într-o formă de instrument economic pentru protecţia mediului. 

Alteori, exceptările şi scutirile de taxe pentru resursele de apă se aplică 
din raţiuni cu caracter politic (cum este cazul exceptării diplomaţilor în Danemarca, 
de la plata taxei pentru consumul de apă) sau chiar din raţiuni pur macroecono-
mice şi strategice, îmbrăcând forma unor scutiri de taxe care să încurajeze 
dezvoltarea afacerilor şi a exporturilor (de asemenea, în Danemarca, a se vedea 
tabelul de mai jos). 

 
Tabelul nr. 6 

Exceptări la taxele pentru resursele de apă,  
în unele ţări membre sau candidate ale UE 

 
Nr. 
crt. 

Ţara Denumirea taxei Tipul exceptării Detalii privind exceptarea 

1. Danemarca Taxa pe cantitatea 
de apă 

Exceptări pentru 
diplomaţi 

Diplomaţi 

2. Danemarca Taxa pe cantitatea 
de apă 

Exceptare pentru 
exporturi 

Exporturi 

3. Danemarca Taxa pe cantitatea 
de apă 

Alte exceptări Societăţi private cu TVA, exclusiv 
avocaţi, arhitecţi, contabili ş.a. ac-
tivităţi similare 

4. Lituania Taxa pe extracţia 
apei 

Alte exceptări Proprietarii de teren ce extrag şi 
utilizează apa pe terenul propriu, 
pentru nevoi proprii (fără a o vinde) 
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Nr. 
crt. 

Ţara Denumirea taxei Tipul exceptării Detalii privind exceptarea 

5. Olanda Taxa pe extracţia 
apei subterane 

Alte exceptări Extracţia de către o instalaţie cu 
capacitate de maxim 10 m

3
 pe oră 

6. Olanda Taxa pe extracţia 
apei subterane 

Alte exceptări Extracţia pentru excavaţia unei 
clădiri, pentru testarea apei, pentru 
decontaminarea apelor subterane 

7. Olanda Taxa pe extracţia 
apei subterane 

Sector economic Extracţia apei pentru asigurarea 
apei de clătit pentru reciclarea am-
balajelor 

8. Olanda Taxa pe apa de la 
robinet 

Alte exceptări Apa ce a fost furnizată pentru stin-
gătoare de incendiu, sisteme de 
stropit etc. utilizate în situaţii spe-
ciale 

9. Polonia Taxa pe extracţia 
sau captarea apei 

Extracţia apei 
pentru servicii 
publice 

Apa utilizată de către brigăzile de 
pompieri 

10. Slovenia Taxa pe efluenţii în 
apă 

Alte exceptări Companiile ce investesc în tratarea 
apei reziduale pot beneficia de 
scutiri de taxe, în anumite condiţii 

Sursa: Environmentally-related taxes data base, OECD/EEA, actualizată cu datele 
în vigoare la 1.10.2002. 

 

Politicile bazate pe preţul eficient al apei au un impact semnificativ asu-
pra cererii de apă pentru diferite utilizări. Acest aspect este sesizabil mai ales 
în agricultură, dar rămâne valabil şi pentru utilizarea industrială a apei şi utiliza-
rea apei în gospodării. 

Ca urmare a impactului direct al preţului asupra utilizării şi poluării apei, 
se poate reduce presiunea asupra resurselor de apă. Efectele asupra mediului 
vor fi astfel benefice, deoarece se reduce supraextracţia apei din pânza freati-
că şi are loc regenerarea acesteia, creşterea debitului râurilor şi refacerea lun-
cilor precum şi a ecosistemelor aferente. Totuşi, nu există încă estimări exacte 
a impactului fizic al preţului apei asupra mediului. 

Aplicarea preţului eficient al apei asigură o proiectare corespunzătoare a 
infrastructurii apei (prin corecta estimare a cererii) precum şi colectarea resur-
selor financiare suficiente pentru operarea, întreţinerea şi modernizarea cores-
punzătoare a infrastructurii. 

Costul de producţie al diferitelor sectoare economice (agricultura, indus-
tria, etc.) este în prezent influenţat de aplicarea diferenţiată a principiului recu-
perării totale a costurilor RTC, pe cuprinsul Uniunii Europene. Acest aspect in-
fluenţează competitivitatea respectivelor sectoare, atât în cadrul pieţei Uniunii 
Europene, cât şi în afara UE. De aceea, este nevoie ca în viitor să se realizeze 
abordarea şi aplicarea armonizată a principiilor de stabilire a preţului apei în 
cadrul UE. 

Desigur că o recuperare mai strictă a costurilor ar avea un impact nega-
tiv asupra accesibilităţii serviciilor de furnizare, tratare şi colectare a apei, mai 
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ales pentru grupele de populaţie cu venituri reduse sau pentru unele comunităţi 
rurale şi agricole care achită în prezent doar o mică parte din costurile totale 
ale serviciilor de apă. Totuşi, prin aplicarea RTC nu va avea loc decât o creşte-
re limitată a procentului de venit disponibil alocat de gospodării pentru consu-
mul de apă, iar variaţiile mari ale preţurilor percepute pentru apa de irigaţii în 
UE sugerează faptul că satele şi comunităţile agricole s-ar putea adapta unei 
anumite creşteri a preţului apei utilizate. 

În ultimii ani a avut loc o creştere a preocupărilor şi a rolului acordat pre-
ţului apei ca instrument economic, în multe dintre statele membre ale UE. Are 
loc o tot mai pronunţată includere a obiectivelor de recuperare totală a costuri-
lor financiare şi a celor de protecţie a mediului în cadrul politicilor de stabilire a 
preţului apei. Totuşi, încă nu există date care să ateste o strictă implementare 
a acestor principii pentru managementul durabil şi protecţia apei în toată Uniu-
nea Europeană. 

În ceea ce priveşte politicile preţului apei din ţările ce nu sunt membre 
ale UE, acestea rareori au integrat obiectivele de eficienţă economică şi ecolo-
gică. Acest aspect este adevărat pentru majoritatea ţărilor candidate la adera-
re, inclusiv pentru România, unde rolul potenţial important al structurilor de pre-
ţuri este deseori diminuat de nivelul preţurilor care este mult prea mic pentru a 
putea furniza semnale clare utilizatorilor. 

Totuşi, nu trebuie neglijat faptul că venitul pe cap de locuitor ca şi nivelul 
PIB este încă mult mai mic în aceste ţări, faţă de cel mediu al Uniunii Europe-
ne, ceea ce poate reprezenta o cauză a decalajului existent deocamdată în 
ceea ce priveşte nivelul preţului apei din ţările candidate, faţă de cel din ţările 
actuale membre UE. În plus, aşa cum am arătat mai sus, chiar şi între statele 
membre UE există importante decalaje în domeniul preţului apei, sau în ceea 
ce priveşte ponderea diferitelor taxe şi tarife în preţul apei, diferenţe determina-
te de condiţiile şi priorităţile naţionale, mai ales de structura economică a fiecă-
rei ţări. 

În tabelul nr. 7 de mai jos, am ales cazul Republicii Cehe, luând în con-
siderare faptul că aceasta este o ţară candidată relativ dezvoltată. 
 

Tabelul nr. 7 
Taxe şi tarife de mediu pentru resursele de apă din Republica Cehă 

 

Nr. 
crt. 

Denumire taxa 
sau tarif 

Baza generală 
de impozitare 

Baza specifică 
de impozitare 

Rata nominală 
în moneda na-

ţională 

Rata nominală în 
euro 

1. Taxa pe canti-
tatea de apă 

Managementul 
resurselor de 
apă 

Extracţia din 
ape de suprafa-
ţă 

2 CZK pe m
3
 0,0588 euro pe 

m
3
 

2. Taxa pe canti-
tatea de apă 

Managementul 
resurselor de 
apă 

Extracţia din 
ape subterane 
(pentru băut şi 
alte scopuri) 

2 CZK pe m
3
 0,0588 euro pe 

m
3
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Nr. 
crt. 

Denumire taxa 
sau tarif 

Baza generală 
de impozitare 

Baza specifică 
de impozitare 

Rata nominală 
în moneda na-

ţională 

Rata nominală în 
euro 

3 Taxa pe canti-
tatea de apă 

Managementul 
resurselor de 
apă 

Extracţia din 
ape subterane 
(pentru alte 
scopuri) 

3 CZK pe m
3
 0,0881 euro pe 

m
3
 

4. Taxa pe dever-
sarea de ape 
reziduale 

Efluenţii din apă 
măsuraţi sau 
estimaţi 

Volumul dever-
sărilor de ape 
reziduale în ca-
nale 

17-40 CZK pe 
m

3
, ca suprataxă 

pe preţul apei 
potabile 

0.4994 -1,1752 
euro pe m

3
, ca 

suprataxă pe pre-
ţul apei potabile 

Sursa: Environmentally-related taxes data base, OECD/EEA, actualizată cu datele în vigoa-
re la 1.10.2002. 

 

Totuşi, în cazul Republicii Cehe, putem constata că se acordă o mare 
importanţă protecţiei apelor, prin urmărirea reducerii deversărilor de ape rezi-

duale, având în vedere nivelul relativ ridicat al taxei, ce poate depăşi chiar va-
loarea de 1 euro pe m3. 

În contextul lărgirii Uniunii Europene, având în vedere costurile foarte înalte 
ce au fost estimate pentru conformarea cu acquis-ul comunitar de mediu, în par-
ticular cu legislaţia apei şi resursele financiare limitate ce pot fi mobilizate, sta-
bilirea preţului eficient al apei va juca un rol esenţial în viitoarele politici de ma-
nagement şi protecţie a apei din ţările candidate, inclusiv România. 

1.2. Impactul Directivelor comunitare asupra managementului şi 
preţului apei în statele membre UE 

1.2.1. Aspecte generale 

În cadrul politicii şi legislaţiei de protecţie a mediului a Uniunii Europene, 
sectorul resurselor de apă are un rol important şi a fost unul dintre primele sec-
toare de mediu către care şi-au îndreptat atenţia instituţiile şi organismele co-
munitare. 

După câteva decenii de experienţă, se poate afirma că, în general, legislaţia 
Uniunii Europene în domeniul protecţiei apei a însemnat un progres semnificativ 
faţă de legislaţiile naţionale anterioare, modificându-le şi îmbunătăţindu-le în 
mod evident, din punct de vedere conceptual şi metodologic. 

Primele directive, cu privire la calitatea apei potabile şi a celei publice, 
datorită cerinţelor de monitoring pe care le implicau, au constituit un motor im-
portant pentru reorganizarea şi transparenţa structurilor administrative din do-
meniul apelor. Aceasta a avut ca efect sporirea rolului şi eficienţei opiniei publi-
ce din ţările UE, pentru continuarea şi perfecţionarea politicilor şi măsurilor de ma-
nagement şi protecţie a apei. 

De asemenea, aceste directive, la care s-a adăugat Directiva cu privire la 
apele reziduale, au necesitat un efort considerabil de investiţii în instalaţii şi 
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tehnologii performante de tratare şi filtrare a apei, ceea ce a condus la dezvol-
tarea şi accelerarea procesului de inovare şi implementare a progresului tehnic 
în domeniul tehnologiilor de combatere a poluării apelor. 

Pe de altă parte, se consideră
1
 că, până acum, efectele pozitive de an-

trenare ale altor două directive, anume Directivele cu privire la substanţele de-
versate în apă şi cea cu privire la nitraţi nu au fost până acum prea evidente, 
deoarece impactul pe care îl au pentru industrie şi agricultură face mai dificilă 
adoptarea şi implementarea lor. 

Reformele instituţionale şi progresele tehnologice antrenate de adoptarea 
legislaţiei UE de protecţie a apei s-au reflectat în general în multe aspecte cla-
re de îmbunătăţire a protecţiei şi implicit a calităţii mediului: 

 reducerea poluării apelor din surse punctuale; 

 reducerea concentraţiei de substanţe poluante (noxe) din lacurile, râurile şi 
apele din zonele de coastă din ţările Uniunii Europene, dar au apărut şi 
unele noi probleme sau chiar s-au accentuat deficienţele cu privire la: 

 •continuarea degradării mediului acvatic din Europa datorită poluării difu-
ze din zonele urbane şi din activităţile agricole; 

 deteriorarea rapidă a calităţii unor ape neafectate în trecut. 
Un aspect esenţial pentru fundamentarea celor mai eficiente politici şi 
strategii de protecţie a apei este faptul că preocupările legate de poluarea 
apei nu pot fi tratate disparat de problemele cantitative, deci este necesar 
ca managementul resurselor de apă să fie abordat în mod holistic. 
Astfel, activităţile de captare a apei şi proiectele de dezvoltare a resurse-

lor de apă afectează în mod considerabil şi starea ecologică a ecosistemelor 
acvatice. Cererea de apă a utilizatorilor continuă să sporească presiunea pen-
tru proiecte noi de extracţie a apei sau pentru intensificarea activităţii de extrac-
ţie existente. 

De aceea, cuvântul cheie în ceea ce priveşte managementul şi dezvolta-
rea durabilă a resurselor de apă pentru generaţiile viitoare este integrarea. 

Aceasta se referă la managementul resurselor de apă pentru sau prin : 

 multiple scopuri (furnizarea sau asigurarea apei pentru uz public şi indus-
trial, irigaţii, culturi piscicole, culturi biologice etc.); 

 multiple obiective (creşterea productivităţii economice, a calităţii mediu-
lui, a echităţii sociale şi a sănătăţii umane); 

 multiple mijloace (infrastructuri fizice, legislaţie, instrumente economice 
etc.). 
Experienţa europeană şi succesul Convenţiei Rinului a demonstrat faptul că 

bazinul fluvial este cea mai potrivită diviziune geografică prin care să se realizeze 
integrarea managementului apelor. Combaterea poluării difuze şi satisfacerea 
numeroaselor şi variatelor utilităţi (deseori conflictuale) ale apei, într-o manieră 

                                                        
1
 European Parliament, Directorate General for Research, Use of New Technologies and 
Cost of Water in View of the New Water Directive of the EU, 2000. 
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eficientă şi durabilă necesită abordarea de tip integrat a managementului bazi-
nelor de râuri sau fluviale. 

Necesitatea restructurării politicii Uniunii Europene în domeniul manage-
mentului şi protecţiei apelor a condus la propunerea de adoptare şi implemen-
tare a unei Directive-cadru a apei. 

Principalii factori care stau la baza acestui proiect au fost: 

 recunoaşterea faptului că are loc o degradare a mediului acvatic în Eu-
ropa; 

 nevoia de clarificare şi integrare a acţiunilor politice existente ale UE în 
domeniul apei; 

 estimarea costurilor deosebit de ridicate pe care le implică implemen-
tarea şi conformarea cu directivele Comisiei Europene, cu privire la ma-
nagementul şi protecţia apelor. 
Directiva-cadru a apei reprezintă un element de legislaţie de importanţă ma-

joră, care are rolul de a călăuzi eforturile ţărilor din Uniunea Europeană în anii vii-
tori, în direcţia realizării şi menţinerii unui mediu acvatic durabil în Europa. 

Filozofia directivei-cadru este aliniată principiului subsidiarităţii, astfel încât 
se stabilesc ca unice şi obligatorii la nivelul întregii Uniuni Europene, doar ob-
iectivele generale de calitate a apei, precum şi mecanismele şi procesele de 
realizare a acestora, lăsând totuşi la latitudinea ţărilor membre traducerea lor 
în standarde specifice şi selectarea măsurilor şi a instrumentelor. 

Această abordare poate avea avantaje dar şi unele dezavantaje, deoa-
rece: 

 pe de o parte, avantajul este că se evită prevederile nerealiste, de tip 
centralizat, astfel încât acţiunea să fie cât mai eficientă şi adaptată la si-
tuaţiile şi realităţile locale, specifice; 

 pe de altă parte, există şi riscul (dezavantajul) ca prevederile şi cerinţele 
prea “generoase” să aibă ca efect o slabă implementare a acestora, având 
în vedere costurile foarte mari pe care le implică şi interesele afectate în 
sectoarele productive ale economiilor naţionale din ţările membre UE. 
Costurile reprezintă un element de importanţă crucială pentru estimarea 

perspectivelor reale ale noii Directive-cadru, având în vedere că ea a apărut după 
ce costurile ridicate ale implementării Directivelor cu privire la apa potabilă şi cea 
cu privire la apele uzate, au fost din ce în ce mai mult reflectate în preţul apei. 

În fapt, costurile propriu-zise ce rezultă din Directiva-cadru vor fi mai ales 
în sectoarele productive, în special în agricultură, prin ridicarea subvenţiilor de la 
furnizarea apei, în conformitate cu principiul “preţului de cost complet”. 

Sectorul utilizatorilor publici ai apei (format din gospodării şi parţial din 
utilizatorii industriali) este deja, în general, tarifat pentru costul total (operaţio-
nal şi de capital) al serviciilor de apă, astfel încât directiva va implica costuri mai 
mari doar în cazurile în care va necesita investiţii şi activităţi suplimentare de 
combatere a poluării apei urbane, suplimentar faţă de cerinţele actualei Directive 
privind apele uzate. 
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Un alt aspect care va duce la creşterea costurilor este incorporarea cos-
turilor de mediu, deşi modalitatea prin care aceste costuri vor fi luate în calcul es-
te încă destul de vagă. 

Costurile administrative şi de monitoring ar putea fi, de asemenea, sem-
nificative, mai ales în ţările în care aceste aspecte nu sunt încă bine dezvoltate 
şi instituţionalizate. Aceste costuri vor fi acoperite fie din surse bugetare fie se 
vor reflecta efectiv în preţul apei (prin taxele pe extracţia apei, tarifele pentru 
furnizarea apei etc.). 

De aceea, estimarea costurilor totale ale realizării obiectivelor politicii 
Uniunii Europene în domeniul resurselor de apă – în esenţă, asigurarea bunei stări 
ecologice şi eficacităţii economico-sociale a utilizării apei – este extrem de ne-
cesară pentru a se putea evalua eficienţa raportului costuri/beneficii, a măsuri-
lor propuse şi a se prevedea fezabilitatea implementării Directivei-cadru. 

Totuşi, este demnă de a fi menţionată aprecierea aproape unanimă a 

experţilor
1
 conform căreia estimarea mai precisă a acestor costuri este mai mult 

un exerciţiu speculativ, mai ales atunci când nu există scheme precise de mo-
nitoring a stării mediului. 

Unele studii de caz cu privire la evaluarea costurilor implementării politicii 
UE în domeniul resurselor de apă, pentru două bazine fluviale din Marea Britanie 
(Dee şi Lagan) au demonstrat faptul că, chiar şi în cazul unui stat cu mecanis-
me foarte dezvoltate de management şi monitoring al apelor, costurile supli-
mentare pentru atingerea obiectivului de “bună stare” a apei sunt mari. 

Aceste concluzii ridică serioase probleme cu privire la fezabilitatea im-
plementării Directivei-cadru cu privire la apă, mai ales în ţările membre UE mai 
sărace, ce au lipsuri chiar şi în sistemele de bază pentru managementul şi 
monitoringul apei. 

O serioasă deficienţă a actualei politici în domeniul resurselor de apă a 
Uniunii Europene este dată de posibilitatea limitată de integrare a instrumentelor 
şi politicilor, ce rezultă din oarecum stricta delimitare legislativă şi tehnică, din-
tre aspectele “calitative”(de mediu) şi cele “cantitative” (de management) ale 
resurselor de apă. 

Această delimitare se întemeiază chiar pe textul Tratatului Uniunii Euro-
pene, prin care: 

1. deciziile cu caracter cantitativ, de management al resurselor au nevoie 
de votul unanim al Consiliului Europei, în timp ce 

2. deciziile şi directivele calitative, ecologice, au nevoie doar de votul majori-
tăţii şi se supun procedurii de cooperare cu Parlamentul European. 
Delimitarea reflectă de fapt o realitate politică şi importanţa efectivă pe care 

statele membre o acordă managementului resurselor de apă, ce rămâne pre-
dominant o problemă de responsabilitate naţională. 

                                                        
1
 Idem 1. 
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Totuşi, această divizare creează obstacole importante în calea oricărei 
iniţiative politice integrate pentru managementul şi protecţia resurselor de apă. 

Efectele proiectelor de dezvoltare şi exploatare a resurselor de apă asu-
pra stării ecosistemelor acvatice sunt profunde şi semnificative. Experienţa de la 
nivel global, mai ales cea din SUA demonstrează rolul important pe care stra-
tegiile de conservare a resurselor de apă (prin ceea ce se cheamă “managemen-
tul cererii”) îl poate avea pentru atenuarea acestor impacturi în mod cât mai con-
venabil şi eficient. 

De aceea, noua Directivă-cadru ar trebui să specifice pentru autorităţile 
de administrare a bazinelor fluviale, responsabilităţi cum sunt: 

 o procedură mai clară şi mai strictă de autorizare a noilor proiecte sau 
activităţi de extracţie şi captare a apei; 

 planificarea integrată pe baza unei prognoze riguroase a cererii şi a ofertei. 
Aşa cum se prezintă în forma de proiect actuală, Directiva-cadru a UE în 
domeniul resurselor de apă are un potenţial impact semnificativ în urmă-
toarele direcţii: 

 stabilirea autorităţilor de la nivelul bazinelor de râuri şi fluviale, ca struc-
turi operaţionale de management a resurselor de apă;  

 instituţionalizarea managementului raţional al apei în toate regiunile Uni-
unii Europene (prin planurile de bazin);  

 îmbunătăţirea procesului informaţional şi de cunoaştere a stării de calita-
te a apei, precum şi a impactului diferitelor sale utilităţi (prin monitoring, 
proceduri de autorizare, înregistrarea completă a tuturor activităţilor de 
extracţie şi captare etc.). De fapt, Directiva-cadru se întemeiază pe succe-
sul din trecut al directivelor UE în domeniul resurselor de apă, pentru re-
forma şi dezvoltarea instituţională şi pentru declanşarea acţiunilor eficien-
te. Odată cu implementarea sa, directiva va modifica în mod treptat modul 
de gestiune a apelor din UE, dar rămâne de văzut în ce măsură eforturile 
de implementare se vor transforma într-o mai bună calitate a mediului. 
Optimismul este moderat datorită costurilor ridicate pe care le va imp lica 

atingerea obiectivelor de protecţie a mediului a acestei directive, într-o perioa-
dă de austeritate bugetară a Uniunii Europene şi de alte priorităţi cu caracter 
economic şi social. 

1.2.2. Preţul corect al apei – instrument pentru dezvoltarea durabilă a 
resurselor de apă ale Europei, conform Directivei-cadru a apei 

Directiva-cadru a apei, emisă în decembrie 2000, a prilejuit şi antrenează 

încă (având în vedere că ea urmează a fi implementată în mod coordonat
1
 şi 

                                                        
1
 Modul de implementare al Directivei-cadru a apei este şi el inovator, bazându-se pe parti-
ciparea tuturor factorilor politici şi economici implicaţi. Se oferă Comisiei Europene, state-
lor candidate la integrare şi tuturor agenţilor şansa unui adevărat parteneriat pentru ghida-
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treptat, într-o perioadă de cca 10 ani, de către toate ţările membre sau candi-
date UE) o largă dezbatere de idei, din partea comunităţii ştiinţifice, a organizaţiilor 
neguvernamentale de protecţia mediului, a reprezentanţilor consumatorilor şi 
producătorilor afectaţi, agricoli şi industriali. 

Având în vedere că prevederile Directivei-cadru a apei sunt complexe şi 
cu orizont îndepărtat în timp, a fost unanim recunoscut faptul că implementarea 
va fi mult facilitată prin pregătirea şi stabilirea unor principii şi a unor linii-
călăuzitoare pentru aspectele tehnice şi/sau economice. 

Aceasta reprezintă o adevărată provocare pentru organismele şi factorii de 
specialitate din toate statele membre şi candidate ale UE. Activitatea de im-
plementare va fi urmărită, continuată şi dezvoltată pe baza Strategiei Comune 
de Implementare pentru Directiva-cadru a apei, stabilită în cooperare de către 
statele membre şi Comisia Europeană, în mai 2001. 

Principalul obiectiv al politicii de protecţie a apei prin intermediul preţului 
corect (“fair price” în Directiva-cadru) este sporirea durabilităţii resurselor de 
apă prin luarea în considerare a tuturor acelor elemente legate de cantitatea de 
apă extrasă şi poluarea emisă în mediul înconjurător. 

Teoria şi practica preţului corect al apei se bazează pe mai multe concepte 
ce reprezintă tipurile de costuri ce trebuie aplicate la formarea preţului, pentru 
utilizarea şi dezvoltarea durabilă a apei: 

 costurile financiare ale serviciilor de apă (costurile de furnizare şi ad-
ministrare a acestor servicii, costuri de operare şi întreţinere, costuri de 
capital);  

 costurile ecologice sau de mediu, ce reflectă daunele prilejuite mediu-
lui, ecosistemelor sau utilizatorilor;  

 costurile resursei, ce acoperă pierderile altor utilizatori, înregistrate da-
torită epuizării resurselor de apă. Principiile călăuzitoare pentru imple-
mentarea politicilor de preţ ale apei, conforme cu Directiva-cadru a apei, 
ce iau în considerare atât protecţia mediului cât şi eficienţa economică, se 
referă la: 

 dezvoltarea şi perfecţionarea bazei informaţionale şi de cunoştinţe, 
prin estimarea cererii de apă dar şi a costurilor reale ale serviciilor; 

 stabilirea preţurilor apei la nivelul corespunzător ce asigură recupera-
rea costurilor pentru fiecare sector (agricultură, industrie şi gospodă-
rii), luând în considerare nu doar apele de suprafaţă ci şi cele subtera-
ne; 

 stabilirea bazinului fluvial sau a bazinului râului ca unitate de bază 
pentru evaluarea costurilor ecologice şi economice, deoarece acesta 
reprezintă nivelul la care au loc externalităţile ecologice. 

                                                                                                                                             
rea procesului de implementare şi asigurarea unei implementări efective şi coerente pe tot 
cuprinsul Uniunii Europene. 
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Deşi prin articolul 9 al Directivei-cadru se stipulează faptul că trebuie să se 
creeze o legătură reală între recuperarea costurilor şi utilizarea durabilă a apei, 
în practică pot apărea unele dificultăţi sau conflicte cauzate de drepturile de pro-
prietate asupra resurselor de apă, de caracterul public sau privat al acestora 
etc. 

Un alt obiectiv al politicilor de preţ ale apei este ca prin acest instrument 
să se realizeze o alocare eficientă a resurselor de apă, între diferitele sale utili-
zări. Pentru realizarea în practică a acestui obiectiv, din punct de vedere al 
dezvoltării durabile plenare (economice, ecologice şi umane) va fi necesară 
stabilirea judicioasă a priorităţilor, ţinând seama nu doar de criteriile economice 
şi ecologice, ci şi de cele sociale, astfel încât utilizarea durabilă a apei să nu fie 
definită doar prin preţ, respectiv prin puterea economică a utilizatorilor. 

În acest sens, Comitetul Economic şi Social al UE a propus o ordine a 
priorităţilor în utilizarea resurselor de apă, după cum urmează: 

1. Furnizarea apei pentru consumul de către oameni; 
2. Garantarea cerinţelor ecologice; 
3. Utilizarea apei în agricultură şi industrie; 
4. Utilizarea apei pentru activităţile de agrement şi altele neesenţiale. O altă 

caracteristică a politicilor de preţ ale apei din Uniunea Europeană, prin 
aplicarea Directivei-cadru a apei este faptul că nu se intenţionează stabili-
rea şi aplicarea unui nivel uniform al preţului apei, pentru toate statele şi re-
giunile UE; nivelul preţului va depinde de condiţiile locale de mediu şi de ce-
le socioeconomice. 
De asemenea, implementarea Directivei-cadru a apei, deşi acordă un rol 

esenţial politicilor de preţ ale apei, nu trebuie să ignore şi celelalte reglementări 
necesare, ce nu pot fi înlocuite exclusiv prin instrumente economice şi preţuri. 
Există şi alte priorităţi cărora trebuie să li se acorde atenţie de către autorităţile 
relevante, fiind legate de colectarea datelor, analiza diferitelor utilizări ale apei, 
întocmirea planurilor de management. 

Este necesară o creştere a nivelului de cunoaştere şi precizie atât a ce-
rerii de apă cât şi a cantităţii de poluare generată de utilizatorii apei. Având în 
vedere că, în general, în Europa, consumul apei pentru uz casnic este destul de 
bine supravegheat, vor trebui introduse mai multe dispozitive de măsurare a calită-
ţii şi cantităţii apei utilizate în agricultură şi industrie. Aceasta poate ridica probleme 
de natură tehnică, nu atât din lipsa aparaturii necesare, ci mai ales în ceea ce 
priveşte selecţia punctelor de măsurare şi control, organizarea producţiei agricole 
şi lipsa de transparenţă între sectoarele sau întreprinderile industriale, din raţi-
uni de concurenţă şi competitivitate. 

Aşa cum am arătat mai sus, evaluarea costului utilizării şi serviciilor de apă 
se bazează pe costurile financiare, costurile ecologice sau de mediu şi costuri-
le de resursă sau de oportunitate. 

În ceea ce priveşte costurile financiare, trebuie avut în vedere şi faptul că în 
practică apar unele situaţii delicate în care, din cauza secetei sau a altor cauze 
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ce împiedică funcţionarea normală a serviciilor, preţurile nu permit recuperarea 
costurilor financiare. Au fost cazuri în care, consumul de apă a scăzut ca reacţie 
la creşterea preţului de furnizare şi tratare, afectând rentabilitatea operatorilor 

privaţi ce au reacţionat crescând şi mai mult preţul apei
1
. Astfel, semnalul oferit 

consumatorilor a fost unul negativ, anume faptul că economisirea şi reciclarea 
apei poate avea ca efect nu scăderea, ci creşterea preţului acesteia. 

Acest aspect prezintă şi importanţă teoretică, demonstrând faptul că 
apare un neajuns al economiei de piaţă prin care anumite resurse, cum este cazul 
apei, interesul societăţii şi al mediului, anume economisirea şi protecţia apei, 
vin în contradicţie cu interesele private ce obţin profit din furnizarea (vânzarea) 
apei, în cantitate cât mai mare. 

Este foarte important să se cunoască şi să fie luate în calculul preţului apei 
şi costurile ecologice şi cele de oportunitate, pentru ca într-adevăr implementa-
rea Directivei-cadru a apei în statele membre şi candidate ale UE să reprezinte 
un progres conform cu cerinţele dezvoltării durabile. 

Pentru aceasta, este nevoie de o cât mai mare concentrare şi coordonare 
a eforturilor de cercetare ştiinţifică pentru stabilirea unor criterii şi a unei structuri 
armonizate a acestor costuri, pentru toate statele membre UE. În acest sens, va 
fi necesară reconcilierea punctelor de vedere existente, aparţinând unor diferite 
şcoli şi curente de gândire (de factură neoclasică, neoliberală etc.). Acestea se 
încadrează de la evaluarea activelor de mediu şi a oportunităţilor în termeni mo-
netari până la aplicarea unor metode multicriteriale, bazate pe înţelegerea com-
plexă a dezvoltării durabile, cu obiectivele sale ecologice şi sociale. 

Principiul teoretic care stă la baza preţului corect al apei este cel neoclasic, 
conform căruia utilizarea optimă a apei se realizează atunci când beneficiile 
marginale ale consumului sau utilizării apei sunt egale cu costurile marginale 
totale, ce includ costurile ecologice şi pe cele de oportunitate. Această abordare 
se traduce în structura duală a preţului corect al apei: 

 un element variabil (referitor la volum, nivel de poluare, localizare în timp 
şi spaţiu); 

 un element fix (care să permită recuperarea costurilor financiare). 
Pentru a se preveni interpretarea sau aplicarea greşită a conceptelor le-
gate de costuri stabilite prin politicile de preţ ale apei, conforme cu Direc-
tiva-cadru a apei, este necesară crearea unui cod de norme metodologi-
ce de calcul a diferitelor costuri pentru serviciile şi utilizarea resurselor de 
apă. 
Din motive de adaptabilitate, capacitate de acceptare politică şi disponibi-

litate financiară, politicile de preţ ale apei, conforme cu Directiva-cadru a apei, vor 
fi implementate în mod treptat. 

De asemenea, din punct de vedere al eficienţei instrumentelor economice 
pentru protecţia mediului, în speţă a apei, este important ca taxele şi impozitele pe 

                                                        
1
 Conform unui studiu al firmei Eurowasser, Germania, 1994. 
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utilizarea şi poluarea apei să fie combinate cu unele subvenţii sau stimulente 
care să orienteze investiţiile şi activitatea economică, în direcţia corespunză-
toare. 

De aceea, veniturile obţinute din taxele, tarifele şi plăţile cuprinse în preţul 
apei trebuie destinate unor scopuri precise, astfel încât o proporţie semnificati-
vă a acestora să se întoarcă mai ales în sectoarele cele mai afectate de restructu-
rare. În acest mod, pierderile de venit sau de profit antrenate de creşterea preţu-
lui apelor vor fi parţial sau total compensate prin granturi, subvenţii, credite 
subvenţionate, ajutoare sau investiţii publice în modernizarea reţelelor urbane de 
furnizare şi tratare a apei, sisteme de irigaţii pentru agricultură etc. 

Pe de altă parte, aplicarea instrumentelor economice trebuie însoţită şi de 
educarea şi instruirea generală a publicului astfel încât aspectele de combatere a 
poluării şi de economisire a apei să devină o nouă “cultură ecologică”, bine în-
rădăcinată în întreaga societate europeană. 

Tot în acest sens, este necesar să crească în viitor rolul şi responsabilitatea 
altor factori şi entităţi sociale şi politice, cum ar fi ONG de protecţie a mediului, 
asociaţiile patronale sau sindicatele, care să se alăture dar în acelaşi timp să 
supravegheze activitatea agenţilor tradiţionali din domeniul managementului re-
surselor de apă (autorităţile administrative şi tehnice). 

Programele de cercetare-dezvoltare ale Uniunii Europene vor include în 
mod specific obiective care să contribuie la aplicarea corespunzătoare a in-
strumentelor economice ale politicilor de preţ ale apei, conforme cu Directiva-
cadru a apei. Contribuţiile cercetării la implementarea politicii pot fi cu caracter 
direct (identificarea celor mai bune metode de calcul a costurilor ecologice şi de 
oportunitate etc.) sau indirect (crearea unor noi soiuri de plante agricole cu ne-
cesar redus de apă, tehnologii de economisire a apei în industrie, agricultură, 
gospodării, reducerea pierderilor din reţelele de furnizare etc.). 



 

Capitolul 2 
MECANISMELE ECONOMICE SPECIFICE ÎN DOMENIUL 

RESURSELOR DE APĂ ÎN ROMÂNIA 

În contextul lărgirii Uniunii Europene, având în vedere costurile foarte 
înalte ce au fost estimate pentru conformarea cu acquis-ul comunitar de me-
diu, în particular cu legislaţia apei şi resursele financiare limitate ce pot fi 
mobilizate, stabilirea preţului eficient al apei va juca un rol esenţial în viitoa-
rele politici de management şi protecţie a apei din ţările candidate, inclusiv 
România. 

Managementul în domeniul protecţiei apei în România este reglementat 
prin Legea Apelor nr. 107/1996. De asemenea, în contextul armonizării legislaţiei 
româneşti cu cea europeană, o importanţă deosebită o are instrumentul operativ 
privind apele la nivel european – Directiva-cadru în domeniul apelor. 

Acest nou document legislativ al UE revizuieşte şi reconciliază politica 
UE privind apa şi asigura o bază pentru legislaţii adiacente. 

Directiva-cadru pe apă introduce noi instrumente de lucru în legislaţia 
privind apa a UE: 

 o abordare holistică bazată pe ecologie a statutului apei; 

 planificare pe bazin de râu; 

 o strategie pentru eliminarea poluării, care include o abordare mixtă a li-
mitelor de emisie şi standardelor de calitate a mediului; 

 o asigurare crescută privind informarea şi consultarea publicului; 

 instrumente economice suport în realizarea obiectivelor ecologice. 
Directiva-cadru pe apă oferă ocazii importante pentru managementul mai 

susţinut de mediu în întreaga Europa, reclamând abordări integrate ale mana-
gementului de bazin de râu, ale cooperării internaţionale, ale participării publice 
şi costuri mai realiste ale serviciilor şi bunurilor ecologice. Directiva stabileşte 
baza pentru procesul decizional în toate ţările din Europa, inclusiv în cele care 
sunt în curs de aderare la Uniunea Europeană. 

O evaluare generală a costurilor necesare armonizării legislaţiei comuni-
tare (aspecte legislative, crearea sau dezvoltarea unor structuri instituţionale 
specifice pentru implementarea, monitorizarea şi controlul aplicării noii legislaţii) a 
estimat un necesar de 34 miliarde euro. 

Prin Programul PHARE 2000 – componenta de twinning – este prevăzută 
elaborarea strategiei financiare pentru directivele costisitoare din acquis-ul co-
munitar de mediu: apă, deşeuri, calitatea aerului, prevenirea şi controlul inte-
grat al poluării (IPPC). În prezent, este în curs de derulare Convenţia de înfrăţire 
instituţională (partener – Guvernul Franţei), care se desfăşoară în perioada 15 no-
iembrie 2001- 15 noiembrie 2003. 
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2.1. Aplicarea instrumentelor economice de protecţie a mediului 
pentru resursele de apă în România 

În România, instrumentele economice pentru managementul şi protecţia 
apei includ taxe pentru servicii (pentru tratamentul şi distribuţia apei potabile, apa 
de canalizare şi tratarea apelor epurate), alte taxe, penalităţi şi bonificaţii. Ele 
urmăresc realizarea unui management raţional şi economic al apelor prin asi-
gurarea faptului că consumatorii respectă limitele de calitate pentru apele eva-
cuate în vederea prevenirii epuizării resurselor de apă şi pentru a evita afecta-
rea calităţii. 

Ca şi în celelalte state analizate în capitolul 1, în România există un sis-
tem destul de dezvoltat şi detaliat de taxe pentru extracţia, canalizarea, con-
sumul de apă ca şi pentru deversarea de efluenţi poluanţi în apă, aşa cum se poa-
te observa din tabelul nr. 8: 

Tabelul nr. 8 

Taxe şi tarife de mediu pentru resursele de apă din România 
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Sursa: Environmentally-related taxes data base, OECD/EEA, actualizată cu datele în vigoa-
re la 1.10.2002. 

 
Taxele de extracţie a apei sunt aceleaşi peste tot în România, dar diferă în 

funcţie de sursa de apă (râuri, Dunăre, ape subterane) şi de categoriile de utili-
zatori (industrie, consumul populaţiei, agricultură). În august 2000 taxele pentru 
apă au fost aprobate de Oficiul Concurenţei la un nivel de 0,09 lei/m

3 
pentru 

producţia de electricitate şi 71,2 lei/m
3
 pentru furnizarea apei la nivel municipal 

până la 153,6 lei/m
3
 pentru extracţia de apă industrială din apele subterane. 

Taxele pentru poluare sunt percepute pentru o categorie de poluanţi şi 
urmăresc reducerea conţinutului lor pentru râuri în cadrul limitelor stabilite prin 
lege. Dacă limitele sunt depăşite, se impun penalităţi şi amenzi. Scopul este de a 
reduce impactul nociv asupra mediului pentru anumite activităţi şi de a obliga 
utilizatorii să respecte cadrul legal. 

Veniturile din toate taxele pentru apă sunt folosite pentru a acoperi cos-
turile de funcţionare ale Administraţiei Naţionale “Apele Române”. Nu sunt incluse 
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nici un fel de resurse financiare pentru dezvoltarea infrastructurii în domeniul 
apelor. 

Mecanismul economic specific în domeniul gospodăririi cantitative şi cali-
tative a apelor în România include sistemul de plăţi (preţuri, tarife), bonificaţii şi 
penalităţi, ca parte a modului de finanţare pe principii economice a Administraţiei 
Naţionale “Apele Române”, în scopul funcţionării în siguranţă a Sistemului Naţio-
nal de Gospodărire a Apelor. Apa brută constituie o resursă naturală cu valoare 
economică în toate formele sale de folosire de către utilizatori, care plătesc contra-
valoarea serviciilor prestate de către Administraţia Naţională “Apele Române”. 

Fac excepţie utilizatorii care folosesc apa brută în condiţiile prevăzute de 
art. 81 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996. 

Administraţia Naţională “Apele Române” aplică sistemul de plăţi, bonificaţii 
şi penalităţi pentru serviciile specifice şi comune de gospodărire a apelor. Sis-
temul de plăţi, conform reglementărilor legale în vigoare se bazează pe regula 
“beneficiarul plăteşte”, în funcţie de serviciile de gospodărire a apelor prestate 
de Administraţia Naţională “Apele Române”. 

Pentru implementarea mecanismului economic în domeniul resurselor de 
apă, nivelul preţurilor pentru serviciile şi taxele pentru apă sunt aduse la zi cu 
rata inflaţiei; acelaşi lucru este valabil şi în cazul amenzilor pentru încălcarea 
normelor legale. 

Apa potabilă care este furnizată populaţiei prin sistemele de furnizare a 
apei la nivel municipal este plătită de consumatori, dar preţul cerut este sub cos-
tul real al apei. Tarifele pentru furnizarea apei şi serviciile de canalizare diferă în 
funcţie de municipalitate, în funcţie de tipul de infrastructură folosit. În iulie 2000, 
tarifele variau de la 3780 lei/m

3
 (sau 0,18 $/m

3
) în Ploieşti şi 4670 lei/m

3
 (sau 

0,23 $/m
3
 ) în Bucureşti la 9904 lei/m

3
 (0,48 $/m

3
 ) în Petroşani. 

Preţurile diferă după sursa de apă (râuri interioare, Dunăre, ape subtera-
ne) şi după utilizatori (industrie, populaţie, agricultură etc.). 

Tarifele sunt percepute pentru diverse servicii specifice de gospodărire a 
apelor, ca de exemplu serviciul de monitorizare cantitativă şi calitativă a polu-
anţilor din apele uzate evacuate şi de protecţie a calităţii resurselor de apă. 

Penalităţile se aplică acelor utilizatori de apă la care se constată abateri de 
la prevederile contractuale, atât pentru depăşirea cantităţilor de apă prelevate, 
cât şi a concentraţiilor şi cantităţilor de substanţe impurificatoare evacuate. 

Bonificaţiile se acordă utilizatorilor de apă care demonstrează constant o 
grijă deosebită pentru folosirea raţională şi pentru protecţia calităţii apelor, eva-
cuând, o dată cu apele uzate epurate, substanţe impurificatoare cu concentraţii 
şi în cantităţi mai mici decât cele înscrise în autorizaţiile de gospodărire a apelor. 

Bonificaţiile se acordă în procent de până la 10% din valoarea anuală a 
serviciilor specifice de gospodărire a apelor decontate, pe baza criteriilor stabilite 
prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului. 

Administraţia Naţională “Apele Române” este singura în drept să aplice 
sistemul de plăţi pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor tuturor utili-
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zatorilor, indiferent de deţinătorul cu orice titlu al amenajării precum şi din sur-
sele subterane, cu excepţia apelor geotermale. Tarifele pentru serviciile speci-
fice de gospodărire a apelor sunt diferenţiate pe categorii de surse, ca urmare a 
condiţiilor diferite de asigurare a apei, şi pe utilizatori, pentru stimularea economică 
a utilizării durabile a apelor, aşa cum reiese din tabelul nr. 9: 

Tabelul nr. 9 

Tarifele pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor 
 

DENUMIREA SERVICIULUI U.M. Tarif *) 
(Lei/U.M.) 

SERVICIUL DE ASIGURARE A APEI BRUTE PE CATEGORII 
DE SURSE SI UTILIZATORI 

RÂURI INTERIOARE, LACURI NATURALE SI LACURI DE 
ACUMULARE AMENAJATE DIN ADMINISTRAREA ALTOR 
AGENŢI ECONOMICI 

Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărire comunală), 
instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial, 
producători de energie electrică şi termică prin termocentrale 
şi alţii. 

mc 238,00 

Agenţi economici producători de energie electrică 
prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată. 

mc 1,00 

Irigaţii, piscicultură mc 18,00 

DUNĂRE 

Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărire comunală), in-
stituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial, pro-
ducători de energie electrică şi termică prin termocentrale, pro-
ducători de energie nuclearo-electrică şi alţii. 

mc 28,00 

Agenţi economici producători de energie electrică 
prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată. 

mc 1,00 

Irigaţii, piscicultură mc 18,00 

SUBTERAN 

Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală pen-
tru industrie) exclusiv cei care folosesc apa în scop potabil. 

mc 264,00 

Agenţi economici, de gospodărire comunală pentru populaţie, insti-
tuţii publice, unităţi de cult şi alţii care folosesc apa în scop potabil. 

mc 123,00 

Irigaţii, piscicultură mc 18,00 

Agenţi economici agrozootehnici mc 156,00 

LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE DIN 
ADMINISTRAREA UNITĂŢILOR DE GOSPODĂRIRE A 
APELOR Agenţi economici, industriali, de construcţii montaj, de transpor-
turi, gospodărie comunală (pentru populaţie, industrie etc.), insti-
tuţii publice, unităţi de cult, producători de energie electrică şi 
termică prin termocentrale. 

mc 240,00 

Agenţi economici producători de energie electrică 
prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată. 

mc 1,30 

Irigaţii, piscicultură mc 18,00 
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DENUMIREA SERVICIULUI U.M. Tarif *) 
(Lei/U.M.) 

SERVICIUL PENTRU CĂDEREA MEDIE ASIGURATĂ 
PRIN BARAJELE LACURILOR DE ACUMULARE DIN 
ADMINISTRAREA “APELOR ROMÂNE” 

Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu putere instalată 
mai mică de 4 Mw. 

mcad/lună 1.300.055,00 

Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu putere instalată mcad/lună 1.747.510,00 

cuprinsă între 4 Mw şi 8 Mw.   
Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu putere instalată mai mcad/lună 2.154.114,00 

mare de 8 Mw.   
SERVICIILE SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR   
PENTRU AMELIORAREA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A 
POLUANŢILOR DIN APELE UZATE EVACUATE ŞI DE 

PROTECŢIE A CALITĂŢII RESURSELOR DE APĂ   
a. INDICATORI CHIMICI GENERALI   

- Materii totale în suspensie (MTS) kg 53,00 
- Cloruri (Cl

-
 ), sulfaţi (SO4

2-
) kg 217,00 

- Sodiu (Na
+
), potasiu (K

+
), calciu (Ca

2+
), magneziu (Mg

2+
) kg 217,00 

- Azotaţi (NO3 
-
) kg 217,00 

- Amoniu (NH4 
+
), azot (Ntotal), azotiţi (NO2 

-
) kg 870,00 

- Consum biochimic de oxigen (CBO5) kg 217,00 
- Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda de kg 217,00 

permanganat de potasiu)   
- Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu biocromat de kg 217,00 
potasiu)   

- Fosfaţi (PO4 
3-

) kg 43,00 
- Fosfor (P) kg 870,00 
- Mangan (Mn ) kg 2.175,00 
- Aluminiu (Al

3+
), fier total ionic (Fe

2+
, Fe

3+
) kg 2.610,00 

- Substanţe extractibile cu eter de petrol, produse petroliere kg 1.631,00 
- Detergenţi sintetici anionactivi, biodegradabili kg 870,00 

- Reziduu filtrabil uscat la 105(C kg 217,00 
b. INDICATORI CHIMICI SPECIFICI   

- Sulfiţi (SO3 
2-
), fluoruri (F 

-
), fenoli antrenabili cu vapori de apă kg 870,00 

(C6H5OH)   

- Nichel (Ni
2+

), crom (Cr
3+

) kg 54.389,00 
- Amoniac (NH3) 
- Bariu (Ba

2+
), zinc (Zn

2+
), cobalt (Co

2+
) 

kg 54.389,00 
 
 

kg 2.610,00 

- Sulfuri (S
2-

), hidrogen sulfurat (H2S) kg 2.719,00 
c. INDICATORI CHIMICI TOXICI ŞI FOARTE TOXICI   

- Arsen (As) kg 169.167,00 
- Cianuri (Cn

-
) kg 169.167,00 

- Mercur (Hg
2+

), cadmiu (Cd
2+

) 
- Plumb (Pb

2+
), argint (Ag

+
), crom (Cr

6+
), cupru (Cu

2+
), 

kg 217.556,00 

 
 

kg 54.389,00 
molibden (Mo

2+
)   

d. INDICATORI BACTERIOLOGICI   
- Bacterii coliforme totale 10

6
 bacte-

rii/100 cm
3
 

18,00 
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DENUMIREA SERVICIULUI U.M. Tarif *) 
(Lei/U.M.) 

- Bacterii coliforme fecale 10
4
 bacte-

rii/100 cm
3
 

315,00 

- Streptococi fecali 5x10
3
 bac-

terii/100 
cm

3
 

810,00 

e. INDICATORI FIZICI   
- Temperatura m

3
x°C **) 2,00 

SERVICIUL DE ASIGURARE A GOSPODĂRIRII NISIPURILOR ŞI   

PIETRIŞURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE   
APĂ, MALURILOR ŞI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE   
SERVICIUL DE ASIGURARE A GOSPODĂRIRII 
NISIPURILOR ŞI PIETRIŞURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE 
CURSURILOR DE APĂ, MALURILOR ŞI CUVETELOR 
LACURILOR DE ACUMULARE AMENAJATE 

mc 25.000,00 

SERVICIUL DE ASIGURARE A GOSPODĂRIRII 
NISIPURILOR ŞI PIETRIŞURILOR DIN ALBIA MINORĂ A 
FLUVIULUI DUNĂREA 

mc 14.000,00 

*) Tarifele nu conţin TVA. 
**) Diferenţa de temperatură dintre evacuare şi prelevare. 
Sursa: OU nr. 107/5.09.2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”. 
 

2.2. Caracteristici şi perspective ale politicii de protecţie  
a apei în România 

Actualele tarife brute ale apei sunt prea reduse pentru menţinerea şi 
operarea potrivită a sistemului şi pentru furnizarea fondurilor adecvate pentru 
investiţii. Există în această situaţie un stimulent insuficient pentru utilizatorii 
apei pentru a utiliza apa în mod eficient şi pentru a reduce consumul. Aceasta are 
mai multe cauze: 

 furnizorii municipali, care permit scăpări (pierderi) excesive de la siste-
mul de distribuţie;  

 agricultura, unde tehnologia de irigaţie ineficientă poate persista şi valoa-
rea recoltelor poate fi mai mică decât costul real al apei folosite pentru 
irigarea lor; 

 industrie, unde chiar metode simple de reducere a folosirii apei pot fi ne-
glijate. 
Posibilitatea unui tarif variabil ar putea fi luată în calcul şi cea mai simplă 

cale este aşa-numitul “tarif bloc în creştere”. El cere însă măsurarea cu acura-
teţe a consumului de apă. 

Administraţia Naţională “Apele Române” poate estima cererea şi face plata 
pentru aproximativ 25-30% din scăpări (pierderi) şi furnizează apa companiilor 
de apă la nivel municipal în acord cu acest plan tarifar. Aceasta ar putea penali-
za companiile a căror pierderi din scăpări depăşesc această valoare. În practi-
că, schimbările ar trebui să cuprindă faze într-o perioadă de peste 5 ani pentru 
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a permite companiilor de apă la nivel municipal să aibă timp pentru a se adapta 
la noul sistem. Pentru industrie şi agricultură, Administraţia Naţională “Apele 
Române” poate de asemenea să-şi facă propriile estimări ale cererii sau poate 
negocia o fază introductivă a noii structuri. 

În stabilirea preţului brut al apei sunt două posibile obiective. Primul este 
acela al reacoperirii costurilor în managementul apei şi al doilea este acela de 
a încuraja utilizatorii să folosească apa în mod eficient. În general, aceste obiective 
sunt compatibile, dar circumstanţe pot apărea (cel puţin la nivel teoretic), acolo 
unde un preţ ridicat este necesar cu scopul de a reduce cererea faţă de situaţia în 
care este cerut pentru reacoperirea costului. 

În acest moment, tarife uniforme naţionale sunt stabilite pentru fiecare 
categorie de utilizatori. Aceste tarife sunt cerute pentru orice volum de apă, 
deşi sunt penalităţi pentru supraextracţie dincolo de cantităţile contractuale. 
Tarifele uniforme naţionale ascund diferenţe considerabile în costurile apei dintre 
bazine. Tarifele uniforme cu privire la volumul apei consumate asigură doar un 
interes redus pentru utilizatori să economisească consumul, în afară de cazul în 
care tarifele sunt relativ mari. 

În viitor, tarifele vor fi stabilite la nivelul bazinului râului. Tarifele într-un 
bazin cu resurse limitate vor fi mai ridicate decât într-un bazin cu resurse mari. 
Aceasta ar încuraja, în principiu, utilizatorii mari de apă să se instaleze în bazi-
nele cu tarife reduse, acolo unde apa este abundentă. 

Administraţia Naţională “Apele Române” a calculat tarife pentru fiecare din 
cele unsprezece bazine ale râurilor din România şi a scos în evidenţă, cu 
această ocazie, două probleme: 

 Există mari variaţii ale tarifelor între bazine. Aceasta se datorează în par-
te faptului că majoritatea costurilor protejării împotriva inundaţiilor se întâl-
nesc în bazinele montane de vest, ale căror tarife sunt în consecinţă mai 
mari decât altele. Această diferenţă nu are nici o legătură cu raritatea 
apei. Cu toate acestea, dacă tarifele mai reduc cererea, tarifele vor trebui 
să crească ca procent cu scopul de a asigura fonduri suficiente pentru a 
menţine protecţia. S-ar putea de asemenea să fie necesar să se separe 
costurile pentru protecţia împotriva inundaţiilor pentru întreaga ţară şi să 
se extindă aceste costuri pentru toate furnizările de apă la nivel naţional. 
Aceasta ar însemna că ar există un tarif naţional unic pentru protecţia îm-
potriva inundaţiilor. Se poate să fie şi alte elemente de cost, cum ar fi co-
lecţia de informaţii hidrometrice, a căror costuri ar trebui reacoperite la ni-
vel naţional. Costurile bazinelor râurilor locale vor fi adăugate la aceste 
tarife naţionale pentru a obţine tariful bazinului. Alternativ, statul poate fi-
nanţa protecţia împotriva inundaţiilor direct. Aceasta ar avea ca efect re-
ducerea tarifelor apei; – Bazinul cu cel mai ridicat tarif este Iaşi (Prut) şi 
acesta este de patruzeci de ori mai mare decât cel mai mic tarif (Stanca). 
Costurile de protecţie împotriva inundaţiilor sunt doar o parte a motivului 
existenţei acestei situaţii. În mare parte acest lucru se datorează faptului 
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că populaţia din acest bazin de recepţie este îndepărtată de sursa de 
apă şi costul de operare al unui mare sistem de distribuţie se întinde pe un 
mic volum de furnizare a apei. Dacă costurile ridicate ale apei ar duce la 
dezvoltare în altă parte şi populaţia ar fi în scădere, atunci tarifele ar trebui 
să crească şi mai mult. În acest caz, tarifele înalte ar da un semnal greşit. 
O soluţie ar fi să se unească bazinele mici pentru a crea câteva bazine 
mai mari, astfel încât această problemă a tarifelor ridicate să fie mai puţin 
probabil să apară. 
Schimbările trebuie introduse în mod flexibil astfel încât să poată fi real i-

zate modificări care să elimine consecinţele nedorite şi de asemenea trebuie 
găsite resurse financiare pentru susţinerea acestor schimbări. 

În acest moment, finanţarea managementului apei funcţionează prin: 
a) bugetul de stat sau bugetele locale, pentru lucrări declarate de utilitate 

publică, conform legii; 
b) fondurile utilizatorilor apei; 
c) fonduri obţinute din credite sau obligaţiuni, garantate de guvern sau prin 

autorităţile publice locale pentru lucrări de utilitate publică sau pentru 
asociaţii care doresc să realizeze asemenea lucrări; 

d) fondul apelor. 
Pentru realizarea proiectelor prioritare în domeniul protecţiei mediului, în 

scopul accelerării procesului de implementare a noii legislaţii, a fost adoptată 
Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru Mediu. Analizând Legea nr. 73/2000 
privind Fondul pentru Mediu s-a constatat că prevederile legii nu pot fi aplicate şi 
prin urmare s-a elaborat şi promovat, de către Ministerul Apelor şi Protecţiei 
Mediului, un proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea legii (respectiv 
OU nr. 93/2001), care a fost aprobată de parlament. 

Principalele modificări constau în: 

 sursele de alimentare ale fondului; 

 modul de utilizare a fondurilor acumulate; 

 modificări privind structura organizatorică şi responsabilităţile Adminis-
traţiei Fondului pentru Mediu. 
În baza acestei OU a fost elaborată Hotărârea de Guvern nr. 1174/2001 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii 
organizatorice ale Administraţiei Fondului pentru Mediu. 

Administraţia Fondului pentru Mediu, instituţie de utilitate publică cu perso-
nalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, 
gestionează Fondul pentru Mediu. Organul care aprobă prioritizarea şi finanţarea 
proiectelor este Comitetul de avizare. Principalele atribuţii ale Administraţiei 
Fondului pentru Mediu sunt următoarele: 

 analizează şi aprobă lista cuprinzând priorităţile de utilizare a Fondului 
pentru Mediu stabilită de Consiliul director; 
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 hotărăşte asupra oportunităţii utilizării Fondului pentru Mediu, precum şi 
asupra evaluării proiectelor de către experţi pe care le supune avizării 
Comitetului de avizare; 

 aprobă bilanţul contabil şi execuţia bugetară, pe care le înaintează auto-
rităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 
În vederea participării la finanţarea de investiţii în lucrări şi măsuri cu 

contribuţie importantă la îmbunătăţirea asigurării surselor de apă, la protecţia 
calităţii apelor, s-a constituit fondul apelor, gestionat prin buget separat, elaborat 
de Administraţia Naţională “Apele Române” şi aprobat de Ministerul Apelor şi 
Protecţiei Mediului. 

Fondul apelor a fost creat în 1991 pentru a finanţa unele îmbunătăţiri în 
calitatea apei, în stabilizarea albiilor de râu, controlul inundaţiilor, utilizarea efi-
cientă a apei şi pentru a acoperi cheltuielile în managementul apei în perioadele 
critice (secetă şi inundaţii). 

Fondul apelor este constituit din taxele şi tarifele pentru serviciile de avizare 
şi autorizare, stabilite conform legii, precum şi din penalităţi. Acest fond constă 
în 5% din preţurile şi tarifele tuturor unităţilor de management al apei, în afară 
de veniturile din penalităţile menţionate. 

Fondul apelor, împreună cu alte surse, este folosit pentru susţinerea fi-
nanciară a: 

 sistemului naţional de supraveghere cantitativă şi calitativă a resurselor 
de apă; 

 dotării reţelelor de laboratoare şi sistemului operativ decizional aferent; 

 participării la realizarea sau modernizarea staţiilor şi instalaţiilor de epu-
rare a apelor uzate; 

 realizării lucrărilor privind apărarea de inundaţii, a celor de prevenire şi 
combatere a calamităţilor naturale datorate excesului sau lipsei de apă; 

 dotării sistemului informaţional hidrologic şi operativ în domeniul gospo-
dăririi apelor; 

 înlăturării avariilor sau pentru punerea în siguranţă a construcţiilor hidro-
tehnice; 

 acordării bonificaţiilor pentru cei care au rezultate deosebite în protecţia 
împotriva epuizării şi degradării resurselor de apă; 

 activităţii Comitetelor de Bazin. 
Fondul apelor este reglementat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 107/2002 

privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”. 
Astfel, penalităţile aplicate de Administraţia Naţională “Apele Române” 

potrivit art. 82 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996 constituie venit pentru 
Fondul Apelor. De asemenea, conform Hotărârii Guvernului nr. 455/2001 privind 
aprobarea Planului de acţiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-
2004, tot din fondul apelor, dar şi din surse proprii ale Administraţiei Naţionale 
“Apele Române” în completare de la bugetul de stat, în limita sumelor alocate cu 
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această destinaţie în bugetul MAPM, se asigură realizarea sarcinilor rezultate din 
aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniul apelor, precum şi 
implementarea prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene 
şi a programelor de preaderare din domeniul apelor, în scopul întăririi angaja-
mentelor luate de statul român prin acordurile şi convenţiile internaţionale. 

Penalităţile pentru abateri de la normele privind concentraţiile maxime 
admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate pot ajunge de la 100 de 
lei/U.M. la mai multe milioane, în funcţie de gravitatea depăşirii c.m.a. 

În privinţa cheltuielilor Administraţiei Naţionale “Apele Române”, cheltuielile 
de funcţionare se asigură din venituri proprii, rezultate din aplicarea mecanismului 
economic specific în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor. 

Veniturile proprii provin din prestarea serviciilor de gospodărire a apelor 
precum următoarele: 

 servicii specifice de gospodărire a apelor: 

⇒ serviciul de asigurare a apei brute pe categorii de surse şi utilizatori; 

 râuri interioare, lacuri naturale şi lacuri de acumulare amenajate din 
administrarea altor agenţi economici (agenţi economici – inclusiv ser-
vicii de gospodărie comunală, instituţii publice, unităţi de cult, agro-
zootehnici de tip industrial, producători de energie electrică şi termică 
prin termocentrale şi alţii; agenţi economici producători de energie 
electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată; irigaţii, pis-
cicultură); 

 Dunăre (agenţi economici – inclusiv servicii de gospodărie comunală, 
instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial, producă-
tori de energie electrică şi termică prin termocentrale, producători de 
energie nuclearo-electrică şi alţii; agenţi economici producători de 
energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată; 
irigaţii, piscicultură); 

 subteran (agenţi economici – inclusiv servicii de gospodărie comunală 
pentru industrie, exclusiv cei care folosesc apa în scop potabil; agenţi 
economici de gospodărie comunală pentru populaţie, instituţii publice, 
unităţi de cult şi alţii care folosesc apa în scop potabil; irigaţii, pisci-
cultură; agenţi economici agrozootehnici); 

 lacuri de acumulare amenajate, din administrarea unităţilor de gospo-
dărire a apelor (agenţi economici industriali, de construcţii-montaj, de 
transporturi, de gospodărie comunală – pentru populaţie, industrie 
etc., instituţii publice, unităţi de cult, producători de energie electrică şi 
termică prin termocentrale; agenţi economici producători de energie 
electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată; irigaţii, pis-
cicultură); 

⇒ serviciul pentru căderea medie asigurată prin barajele lacurilor de 
acumulare din administrarea “Apelor Române”; 
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⇒ servicii specifice de gospodărire a apelor, pentru ameliorarea cantitativă 
şi calitativă a poluanţilor din apele uzate evacuate de utilizatori în apele 
de suprafaţă şi de protecţie a calităţii acestora (la materii în suspensie; la 
substanţe în soluţie; la germeni patogeni; la poluarea termică; la sub-
stanţe consumatoare de oxigen); 

⇒ servicii specifice de gospodărire a apelor, pentru ameliorarea cantitativă 
şi calitativă a poluanţilor din apele uzate evacuate de utilizatori în soluri 
permeabile sau în depresiuni cu scurgere asigurată natural şi protecţia 
calităţii apelor subterane (la materii în suspensie; la substanţe în soluţie; 
la germeni patogeni; la substanţe consumatoare de oxigen); 

⇒ servicii specifice de gospodărire a apelor, pentru ameliorarea cantitativă 
şi calitativă a poluanţilor din apele uzate industriale, a apelor de mină sau 
de zăcământ, injectate în straturi de foarte mare adâncime (la materii în 
suspensie; la substanţe în soluţie; la germeni patogeni); 

⇒ serviciul de asigurare a gospodăririi nisipurilor şi pietrişurilor din albiile 
minore ale cursurilor de apă, malurilor şi cuvetelor lacurilor de acumulare 
amenajate. 

 servicii comune de gospodărire a apelor în scopul prelucrării şi utilizării 
acestora: 
– captarea, tratarea şi pomparea apei; 
– distribuţia apei prin reţeaua publică; 
– distribuţia apei pe platforme industriale; 
– distribuţia apei prin reţeaua de irigaţii; 
– distribuţia apei prin reţeaua altor unităţi; 
– transportul apei prin conducte şi canale; 
– asigurarea folosirii potenţialului de turism şi agrement al râurilor, lacuri-

lor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunării şi mării teritoriale; 
– asigurarea folosirii potenţialului piscicol al râurilor, lacurilor naturale, la-

curilor de acumulare amenajate, al Dunării şi mării teritoriale; 
– apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrări de gospodărire a apelor; 
– suplimentarea debitelor; 
– pomparea apelor în vederea protecţiei lacurilor terapeutice, precum şi din 

incinte îndiguite; 
– activităţi conexe legate de valorificarea potenţialelor apelor şi a patri-

moniului; 
– alte servicii privind preluarea şi utilizarea apei, cu potenţialele ei. 
O altă categorie de cheltuieli ale Administraţiei Naţionale “Apele Române” 

sunt cele asigurate de la bugetul de stat, bugetele locale şi din surse proprii ale 
persoanelor fizice şi juridice. Acestea se referă la acţiunile operative de interes 
public de apărare împotriva inundaţiilor, la fenomenele hidrometeorologice pe-
riculoase, la accidentele de la construcţiile hidrotehnice, la cele pentru constitu-
irea stocului de materiale şi mijloace de apărare şi la întreţinerea şi repararea 
lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, la refacerea şi repunerea în 
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funcţiune a lucrărilor de gospodărire a apelor afectate de calamităţi naturale sau 
alte evenimente deosebite. 

Finanţarea investiţiilor privind lucrările, construcţiile sau instalaţiile de 
gospodărire a apelor, declarate de utilitate publică potrivit legii, se asigură de la 
bugetul de stat sau bugetele locale, după caz. 

Administraţia Naţională “Apele Române” poate beneficia de credite cu 
dobândă preferenţială şi facilităţi în domeniul impozitelor şi taxelor, în condiţiile 
legii. 
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1. O nouă abordare la nivel european  
a decalajelor inovaţionale 

Problematica inovării a fost insistent inserată pe agenda UE încă din 
1996, prin primul Plan de Acţiune pentru Inovare din Europa. S-a stabilit atunci 
un cadru pentru asigurarea diseminării unor strategii inovative de succes şi de 
identificare a priorităţilor de acţiune la nivel naţional şi european, în scopul ac-
celerării fluxului de idei cu potenţial comercial, de la cercetarea academică la 
industrie, pentru încurajarea creativităţii, creşterea numărului companiilor ino-
vative şi pentru promovarea deschiderii spre inovare a economiilor central şi 
est-europene. 

Din 1996 până în prezent a avut loc un progres semnificativ în introduce-
rea unei varietăţi de strategii şi măsuri în domeniul inovării atât la nivel naţio-
nal, cât şi regional. Comisia Europeană a acţionat prin ajustarea programelor 
sale în conformitate cu obiectivele înscrise în planul iniţial şi prin luarea în con-
siderare a inovării în reglementările europene. 

Inovarea a fost reiterată, ca un obiectiv fundamental, în cadrul Pro-
gramului Research and Technology Development (1998), adoptându-se noi 
măsuri pentru exploatarea rezultatelor cercetării şi pentru transferul de tehno-
logie, stabilirea criteriilor de evaluare şi a regulilor de valorificare şi diseminare 
a rezultatelor cercetării. Ca urmare a acestor noi reglementări, proiectele de 
cercetare trebuie să conţină un capitol denumit Technology Implementation 
Plan, prin care se evaluează impactul economico-social al utilizării rezultatelor 
şi se stimulează legăturile dintre cercetare, industrie şi antreprenoriat. S-au 
elaborat principii şi linii de acţiune, valabile pentru toate ţările europene, care 
să ofere cel mai adecvat mediu pentru micile afaceri şi antreprenoriat, 
susţinute prin iniţiative în domeniu) financiar, al educaţiei şi formării profesio-
nale. 

Ca urmare a acestor acţiuni, strategia de inovare a devenit în toate ţările 
membre ale UE o nouă strategie orizontală, care leagă arii tradiţionale ca 
economia, industria şi cercetarea, ceea ce a impus: noi structuri administrative 
bazate pe natura sistemică a inovării; creşterea nevoii de inovare şi a încrederii 
în mediul inovativ, prin promovarea unui dialog mai intens între ştiinţă, industrie 
şi publicul larg; dezvoltarea unei viziuni strategice şi a unor prognoze ale 
inovării. 

Aceste progrese în plan strategic şi de reglementare nu au avut efectele 
scontate asupra performanţelor economice ale ţarilor UE. Decalajele de com-
petitivitate şi productivitate faţă de SUA şi Japonia şi, în unele privinţe, chiar 
faţă de unele ţări asiatice, s-au menţinut. 

Au avut loc numeroase analize şi dezbateri care au încercat să explice 
cauzele acestor decalaje. Un pas important în această direcţie s-a făcut în ca-
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drul Consiliului European din martie 2003, care a lansat spre dezbatere docu-
mentul: Politica inovaţională – înnoirea abordării în contextul strategiei de la 
Lisabona. Acest comunicat, împreună cu cel referitor la Politica industrială în 
Europa lărgită, Cartea verde privind antreprenoriatul şi Mai multă cercetare 
pentru Europa, spre 3% din PIB, compun un cadru coerent şi stimulativ, la nivel 
european, pentru dezvoltarea unor strategii de firmă care să susţină creşterea 

competitivităţii prin inovare. 
Documentele oferă o nouă viziune asupra conceptului de inovare şi noi 

criterii de comensurare a performanţei inovaţionale, şi, în consecinţă, a deca-
lajelor dintre ţări. Deşi se menţine opinia potrivit căreia cercetarea are o contri-
buţie majoră la inovare, se pune un accent deosebit pe luarea în considerare şi 
a altor surse ale inovării. Inovarea poate fi incrementală sau radicală, poate 
rezulta dintr-un transfer de tehnologie sau prin dezvoltarea unor noi modalităţi 
de afaceri, poate fi tehnologică, organizaţională sau chiar de prezentare a pro-
duselor. Obiectivul dezbaterilor care transpare din documentele menţionate a 
fost de a oferi o altă optică mai puţin restrictivă asupra conceptului de inovare, 
de a prezenta diferitele direcţii ale inovării şi de a analiza consecinţele acestei 
noi concepţii asupra politicilor inovării şi a modalităţilor de implementare a 
acestora. 

Analizând progresele care s-au făcut în direcţia realizării obiectivului 
formulat la Lisabona în 2000, ca UE să devină cea mai competitivă şi dinamică 
economie din lume, Comisia Europeană a relevat faptul că în domeniul inovării 
şi al valorificării cunoaşterii sunt încă multe nerealizări, reflectate şi de cele mai 
noi date din Innovation Scoreboard 2002 care atestă că decalajul de perfor-
manţă dintre Europa, pe de o parte, şi SUA şi Japonia, pe de altă parte, încă 
există 

Insuficienţele din domeniul activităţii inovaţionale au fost remarcate de 
Comisie ca un factor major al decalajelor de productivitate încă din 2002 şi 
menţionate în documentul: Productivitatea: cheia competitivităţii economiei şi 
întreprinderilor europene. Tendinţele pozitive care se desprind din seriile de 
date publicate recent nu sunt suficiente pentru realizarea, la termenele stabi-
lite, a obiectivului de la Lisabona. Aceste puncte slabe sunt evidente şi din 
Raportul pe 2002-2003 asupra competitivităţii globale (Global Competitiveness 
Report 2002-2003, World Economic Forum). S-a formulat expres necesitatea 
ca, după trei ani de la întâlnirea de la Lisabona, UE să-şi reformuleze politica 
în domeniul inovării, pentru a-şi îmbunătăţi performanţele economice. 

Cea mai frecventă explicaţie, de până acum, privind decalajele inovaţio-
nale dintre UE şi competitorii săi era efortul investiţional mai redus destinat 
cercetării-dezvoltării. În prezent, deşi activităţii de cercetare continuă să i se 
atribuie un rol esenţial în creşterea economică şi în prosperitatea unei naţiuni 
pe termen lung, au fost identificate şi alte surse ale inovării, mai mult sau mai 
puţin ignorate până în prezent. Luarea lor în considerare ar putea oferi expli-
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caţii mai convingătoare asupra discordanţei dintre inputurile şi outputurile cer-
cetării europene. 

Datele mai noi confirmă faptul că în C-D din Europa se investeşte, în 
medie, mai puţin decât în SUA şi Japonia, iar decalajele în privinţa acestui in-
dicator au o tendinţă de creştere. În anul 2000, UE cheltuia în medie 1,94% din 
PIB pentru cercetare, faţă de 2,80% în SUA şi 2,98% în Japonia. Lagul inves-
tiţional în C-D între Europa şi SUA a crescut în acest domeniu de la jumătatea 
anilor '90 şi datorită contribuţiei, comparativ mai reduse, a sectorului privat la 
finanţarea cercetării europene (56% faţă de 75% în SUA şi Japonia). 

Pare paradoxal faptul că deşi Europa avea în anul 2000 mai mulţi doctori 
în ştiinţe şi absolvenţi ai universităţilor cu profil ştiinţifico-tehnic (2,14 milioane, 
în comparaţie cu 2,07 milioane în SUA şi 1,1 milioane în Japonia), numărul 
cercetătorilor la 1000 persoane ocupate este comparativ mai redus (5,4 faţă de 
8,7 în SUA şi 9,7 în Japonia). O posibilă explicaţie ar putea fi brain-drainul tot 
mai accentuat care are loc dinspre Europa spre America. Se apreciază că cea 
75% dintre cei care au obţinut titlul de doctor în Europa preferă să profeseze în 
SUA, iar 50% din brain-gainul înregistrat în SUA provine din Europa; 2,1% din 
numărul total de cercetători care au absolvit o facultate în Europa lucrează în 
afara ţării de origine, iar 2,1% dintre aceştia provin din ţările candidate la inte-
grare. Pierderea de capital uman în ţările europene s-a accentuat de la 49% în 
anul 1990, la 73% în 2000. 

În Europa, se constată o tendinţă de descreştere a numărului de patente 
şi o deteriorare a poziţiei ţărilor UE în comerţul cu produse high-tech. Deficitul 
comercial pe acest segment a crescut de la 9 miliarde în 1995 la 48 de miliarde 
în anul 2000. 

Cel mai serios decalaj se observă în domeniul biotehnologiei. Cu toate 
că producţia ştiinţifică din acest domeniu este mai mare comparativ cu SUA, 
firmele europene nu reuşesc să valorifice rezultatele cercetării, dovedind o 
slabă preocupare în materie de patentare şi comercializare. Chiar în zona eu-
ropeană, unde aceste companii ar putea avea un avantaj local, ele deţin doar 
27,8% din aplicaţiile de patente, comparativ cu firmele americane (51,9%). În 
domeniul nanotehnologiilor, în Uniunea Europeană se află 39% din totalul pa-
tentelor în comparaţie cu 45% în SUA şi Canada. 

Din documentul intitulat Innovation Scoreboard, care oferă, începând cu 
anul 2000, serii de date comparabile pentru ţările membre UE, iar din anul 
2001 şi pentru ţările admise şi candidate, rezultă că performanţa inovativă doar 
a câtorva state membre este la un nivel comparabil cu cel al competitorilor 
mondiali sau chiar mai bună. Cele mai multe ţări europene ar trebui să facă 
eforturi de recuperare a discrepanţelor existente, prin îmbunătăţirea climatului 
şi mecanismelor inovative pentru a se evita adâncirea decalajelor tehnologice 
şi inovaţionale care ar putea să separe regiunile europene în funcţie de per-
formanţa lor inovativă şi, prin urmare, să diminueze capacitatea unora de a 
prospera în "noua economie". 
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Nivelul mediu european al patentelor high-tech (28/1 milion locuitori) as-
cunde o mare variaţie în cadrul ţărilor UE: Finlanda (138), Suedia (95), Olanda 
(58); ponderea în PIB a cheltuielilor publice pentru educaţie (cca 5%) şi a chel-
tuielilor totale pentru C-D (cca 1,9%), s-a schimbat prea puţin în a doua 
jumătate a deceniului al 9-lea, chiar dacă ţările membre au adoptat pachete 
extinse de măsuri (stimulente fiscale, promovarea capitalului de risc, colabo-
rarea între universităţi şi industrie şi strategii selective privind imigrarea) pentru 
a spori investiţiile în domeniul inovării. În cele trei dintre cele mai performante 
ţări membre UE, anterior menţionate, investiţiile publice în educaţie şi cele des-
tinate C-D au o pondere în PIB superioară mediei europene (7,3% şi respectiv, 
circa 3%). 

Se observă mari disparităţi între întreprinderile europene sub aspectul 
capacităţii de a se adapta şi a adopta noul, manifestându-se încă rezistenţă la 
schimbare şi obstacole structurale în calea inovării. 

Cele cinci obiective prioritare ale acţiunii publice în scopul încurajării unui 
sistem inovativ eficient la nivel european, propuse la Lisabona, şi anume: coe-
renţa strategiilor inovării; un cadru de reglementări juridice care să stimuleze 
inovarea; încurajarea creării şi dezvoltării întreprinderilor inovative; îmbunătăţi-
rea interfeţelor-cheie ale sistemului de inovare; o societate deschisă spre ino-
vare trebuie să stea permanent în atenţia guvernelor, întrucât se constată 
unele rămâneri în urmă faţă de termenele stabilite prin agenda de la Lisabona. 
Crearea unor infrastructuri generatoare de noi cunoştinţe, cu impact asupra 
reformelor economice şi asupra modernizării sistemului de asistenţă socială şi 
educaţie, este cu atât mai necesară în ţări ca România. 

Complexitatea procedurilor administrative şi suprareglementările conti-
nuă să fie un serios obstacol în calea creării de noi afaceri şi stimulării antre-
prenoriatului, afectând capacitatea de inovare, cu toate că s-au iniţiat propuneri 
pentru simplificarea acestora. 

Deşi se observă o îmbunătăţire substanţială a condiţiilor de finanţare a 
inovării în ţările UE şi prin dezvoltarea capitalului de risc, trebuie avut în vedere 
că volumul acestui instrument de finanţare a inovării este încă insuficient în ra-
port cu nevoile şi mult mai redus în comparaţie cu cel al competitorilor ameri-
cani. În România utilizarea acestei modalităţi de finanţare este în fază inci-
pientă. 

Cele mai multe dintre statele membre au promovat finanţarea inovării 
private destinate, în special, stadiului iniţial al derulării unei afaceri sau inves-
tiţiile cu capital de risc în sectoare tehnologice avansate, mai ales în fazele de 
dezvoltare ale întreprinderilor. Prin programe ale UE, sunt implementate, de 
asemenea, numeroase acţiuni de promovare a relaţiilor dintre antreprenorii mi-
ci şi mijlocii şi investitori. 

Cercetarea-dezvoltarea de firmă este un indicator important al capacităţii 
naţionale de inovare şi, de aceea, ţările europene investesc sume considera-
bile pentru depăşirea obstacolelor care inhibă dezvoltarea cercetării de firmă. 
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Un loc important îl au, în acest scop, programele multianuale, derulate sub 
umbrela Fondurilor structurale, care includ o serie de măsuri fiscale, precum şi 
măsurile de stimulare a interacţiunilor dintre cercetarea din învăţământul supe-
rior şi institutele de cercetare şi industrie. Înfiinţarea spin-off-urilor în cadrul or-
ganizaţiilor de cercetare publică, încurajarea apariţiei unor noi companii bazate 
pe tehnologiile create în organizaţiile de cercetare publică, dezvoltarea parcuri-
lor tehnologice, a centrelor de transfer de tehnologie şi a oficiilor de legături 
industriale pot avea un rol important şi în România, cu atât mai mult cu cât 
există o experienţă de peste 10 ani în acest domeniu. 

Transferul de tehnologie către IMM-uri, capacitatea lor de a absorbi» 
tehnologiile noi constituie un pilon tradiţional al strategiilor inovaţionale. În ve-
derea revigorării acestui proces, în România s-a elaborat, între 2002 -2003, un 
cadru legislativ adecvat, compatibil cu cel european. În anumite ţări europene, 
inclusiv în România, au fost reconsiderate schemele de mobilitate şi cele pri-
vind subvenţiile pentru C-D care pot intensifica colaborarea dintre diferiţi actori: 
centre de cercetare, universităţi, grupuri de întreprinderi şi companii indivi-
duale. Trecerea de la susţinerea unei singure companii la un grup de companii 
care cooperează în reţea şi care pot coopera şi cu institutele de cercetare este 
o tendinţă generală atât în ţara noastră, cât şi în majoritatea ţărilor membre. 

Comisia Europeană a iniţiat încă din 1997 consultări, materializate ulte-
rior în forumuri europene şi acţiuni-pilot de implementare a unor strategii speci-
fice legate de modul în care se poate oferi suport financiar antreprenorilor cu 
cele mai mari posibilităţi de a pătrunde pe pieţele europene. Obiectivul major 
era de a identifica şi a integra în reţea domeniile de excelenţă, oferind cel mai 
favorabil mediu pentru dezvoltarea spin-off-urilor tehnologice. 

Cu toate aceste strategii şi politici, se observă o insuficientă capacitate a 
întreprinderilor europene de a lansa noi produse şi servicii pe pieţele mondiale 
şi de a reacţiona rapid la schimbările cererii. Rezultatele ultimei anchete CIS 
relevă că la nivel european, doar 51% dintre firmele din sectorul industriei pre-
lucrătoare şi 40% dintre cele ale sectorului de servicii sunt inovative. 

Trecerea de la sistemele de producţie industriale tradiţionale la cele sus-
tenabile este o importantă provocare pentru industria europeană, impunând 
adoptarea unor politici în domeniul cercetării ştiinţifice şi inovării, care să inte-
greze competitivitatea cu obiectivele sustenabilităţii. 

Accelerarea procesului de inovare la nivel european impune ca siste-
mele de educaţie şi training să aibă capacitatea de a oferi cele mai înalte cu-
noştinţe legate de procesul inovării şi să creeze legături mai intense între edu-
caţie şi industrie şi o atitudine generală favorabilă inovării. 

Cooperarea dintre firme şi universităţi sau institute de cercetare nu este 
încă suficient de dezvoltată. În medie, doar 13% dintre firmele europene coo-
perează cu organizaţii aparţinând infrastructurii de C-D şi inovare. 

Documentele la care ne-am referit la începutul acestui studiu au încercat 
să ofere răspunsuri ia o serie de întrebări care apar în mod firesc din pre-
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zentarea decalajelor inovaţionale la nivel european, şi anume: este corect 
înţeles în Europa conţinutul procesului inovativ? de ce se recuperează atât de 
lent aceste decalaje? există un cadru adecvat de transformare a cunoştinţelor 
ştiinţifice în activităţi inovative, produse şi tehnologii? 

Evoluţia conceptului de inovare de la modelul liniar, care are ca punct de 
plecare cercetarea-dezvoltarea, la modelul sistemic, în care inovarea apare 
dintr-un complex de interacţiuni între indivizi, organizaţii şi mediul în care 
aceştia operează, demonstrează faptul că strategia inovaţională trebuie să se 
extindă dincolo de graniţele pe care Ie-a avut până în prezent, şi anume, încu-
rajarea cercetării sau a întreprinderilor inovative eficiente şi de succes, inclusiv 
a IMM-uri sau a unor organizaţii de transfer a ideilor noi de la cercetare la in-
dustrie. Această viziune îngustă asupra inovării trebuie schimbată printr-o 
abordare mai complexă, în care sfera procesului inovaţional, a surselor de ino-
vare să fie mult mai extinsă. 

În concepţia experţilor europeni, inovarea, în sens general, se referă la 
producerea, asimilarea şi exploatarea cu succes a unei noi idei în sfera 
economico-socială. Întrucât firma, de producţie sau servicii este cea care poate 
transpune în practică o nouă idee, politica inovaţională trebuie axată pe com-
portamentul, capacitatea şi mediul în care operează firma. 

Noutatea abordării recente constă în acceptarea unei multitudini de 
surse de inovare şi anume:  

1. o invenţie rezultată într-un laborator propriu de cercetare – cale impor-
tantă şi mult studiată până în prezent; cercetarea generează un flux de idei 
tehnologice şi reînnoieşte continuu cunoştinţele tehnice; 

2. o firmă poate inova preluând o idee nouă de la alte sectoare de activ i-
tate şi adaptând-o pentru a fi utilizată în procesele de producţie proprii sau în 
activitatea de marketing; 

inovarea poate apărea dintr-o serie de paşi mici în direcţia îmbunătăţirii 
proceselor de producţie şi a produselor ("inovare incrementală"), pe care o 
firmă îi face ca reacţie la apariţia pe piaţă a unui competitor inovativ, din dorinţa 
de a se menţine în competiţie; 

3. căutarea noului poate avea loc şi în spaţiul pieţei, fiind vizate atât ino-
varea tehnologică, cât şi reconfigurarea produselor şi a serviciilor existente, 
prin schimbări percepute de către clienţi ca având o valoare mai mare ("value 
innovation"); 

4. o concepţie complet nouă privind efectuarea afacerilor (de pildă, e-
business) care creează noi spaţii de piaţă sau duce la creşterea profiturilor pe 
pieţele existente. 

Competiţia prin inovare este la fel de importantă ca şi cea prin preţuri. În 
multe sectoare ale afacerilor, firmele noi, cu potenţial inovativ în creştere, 
forţează, prin poziţia lor pe piaţă, firmele existente să răspundă provocării de a 
deveni inovative. De aceea, încurajarea apariţiei firmelor noi este un factor im-
portant al creşterii gradului de inovativitate în multe sectoare economice. 
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Chiar dacă cercetarea ştiinţifică contribuie substanţial la inovare, dacă nu 
există o activitate antreprenorială bazată pe rezultatele ei, acest domeniu nu 
contribuie la creşterea economică. Datorită reducerii ciclului de producţie, 
firmele se confruntă în prezent cu necesitatea efectuării unor investiţii capital-
intensive şi pun un accent mai mare pe abilitatea de a reacţiona rapid. Pentru 
întreprinderi, inovarea este un mijloc crucial de a crea un avantaj competitiv şi 
o valoare superioară pentru client. Cu excepţia unor întreprinderi bazate pe 
tehnologie, accentul nu se mai pune atât de pregnant pe aspectele tehnologice 
ale noului produs, ci pe căile inovative ale firmei de a-şi îmbunătăţi poziţia pe 
piaţă. 

În aceste condiţii, conceptului de "inovare tehnologică", care se referă la 
inovarea ce derivă din cercetare, i se poate adăuga noi forme de inovare: or-
ganizaţională, financiară, de prelucrare, de business, de prezentare, care pot 
avea o influenţă pozitivă asupra competitivităţii. 

Viteza şi eficienţa difuzării inovării în economie este elementul critic al 
creşterii productivităţii muncii şi al creşterii economice. Prin forţa competiţiei şi 
imitaţiei, o inovaţie iniţială poate fi dezvoltată şi îmbunătăţită aşa încât impactul 
asupra economiei să fie în fina! de câteva ori mai mare decât la prima aplicare. 
Cea mai importantă contribuţie economică nu o au primii care o adoptă, ci o 
pot avea cei care se adaptează rapid la cerinţele pieţei. 

Realocarea permanentă a resurselor spre activităţile mai eficiente sau 
care produc o valoare economică mai mare, implică creşterea mobilităţii ocu-
paţionale care se constituie într-un factor important de stimulare a inovării. 

Aceste considerente teoretice generale care demonstrează diversitatea 
procesului inovaţional induc dificultăţi în modelarea şi cuantificarea sa. Accep-
tarea procesului inovaţional fie ca model liniar, fie în viziune sistemică impune 
o strategie diferită a C-D, în raport de poziţia pe care o poate avea, de compo-
nentă iniţială (factor de pornire) sau de factor decisiv, intercorelat cu multe alte 
domenii, pentru creşterea vitezei de inovare. 

Deşi în prezent modelul sistemic domină atât dezbaterile teoretice, cât şi 
pe cele politice, multe măsuri operaţionale promovează încă inovarea după 
modelul linear. Înţelegerea corectă a diferitelor ipostaze complementare ale 
inovării ne ajută să explicăm mai bine factorii de influenţă ai procesului ino-
vaţional, alţii decât ponderea cheltuielilor de C-D în PIB, care este, de regulă, 
explicaţia decalajelor de performanţă dintre UE, SUA şi Japonia. 

Această nouă viziune asupra inovării impune noi criterii de evaluare şi 
noi indicatori de măsurare a performanţei inovative, întrucât metodele actuale, 
axate pe comensurarea inovării tehnologice, nu mai sunt adecvate. Demersul 
acesta nu este uşor din punct de vedere practic, întrucât în prezent nu sunt 
înregistraţi statistic alţi indicatori şi nici nu există analize asupra altor tipuri de 
factori determinanţi ai inovării, în afara de cei aflaţi în strânsă legătură cu activi-
tatea de cercetare-dezvoltare. Neluarea în considerare a altor surse ale inovării 
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explică parţial de ce performanţa inovativă ridicată a unor ţări europene nu este 
însoţită de o creştere economică corespunzătoare sau invers. 

Experţii apreciază că alte surse ale inovării pot dobândi, în anumite cir-
cumstanţe, mai multă relevanţă pentru realizarea obiectivului de la Lisabona 
decât activitatea de C-D. Firmele pot deveni mai eficiente adoptând şi adap-
tându-se rapid pieţei, beneficiind de avantajele oferite de reînnoirea manage-
mentului, a marketingului sau dovedind o puternică orientare antreprenorială. 
Setul de interacţiuni cu alte firme, organizaţii şi organisme publice este esenţial 
pentru inovare datorită dependenţei tot mai mari a firmei de inputurile externe, 
sub formă de cunoştinţe, consultanţă, proprietate intelectuală, cooperare în 
reţele etc. 

Acest tip de consideraţii a determinat creşterea importanţei efortului de 
susţinere a "clusterilor" – concentrări geografice de întreprinderi cu activităţi 
complementare, interdependente sau chiar aflate în competiţie, inclusiv ofer-
tanţii de mărfuri şi servicii, ca şi a altor instituţii asociate. 

Cererea şi condiţiile de piaţă, atitudinea clienţilor sunt factori puternici de 
influenţă ai comportamentului inovativ al firmei. Înclinaţia spre inovare a firmei 
este afectată, de asemenea, de mediul în care ea operează: pieţe competitive, 
buna funcţionare a pieţelor de capital (inclusiv capitalul de risc), un mediu de 
reglementare stimulativ şi resurse umane flexibile, mobile şi de înaltă calificare. 

Baza de cunoştinţe, ca sursă a soluţionării problemelor pe care firma nu 
le poate rezolva cu propriile forţe, constituie un aspect critic al problemei. Sis-
temul de educaţie şi formare profesională contribuie decisiv la formarea atitu-
dinii inovative a salariaţilor şi le oferă sau nu cunoştinţele necesare pentru a 
deveni antreprenori de succes. Capacitatea de cunoaştere şi învăţare a popu-
laţiei ,este un factor major al inovării, întrucât determină puterea de creaţie, 
iniţiativa, gradul de acceptare şi adaptare la nou. 

Factorii de răspundere de la nivelul UE trebuie să militeze pentru o înţe-
legere cât mai corectă a conţinutului fenomenului inovării şi sa transpună în 
politici şi strategii specifice mediului european această nouă abordare multidi-
mensională, să definească cu claritate obiectivele şi priorităţile. 



 

2. Evaluarea decalajelor inovaţionale dintre România  
şi alte ţări europene 

Performanţele inovative ale ţărilor membre şi candidate şi ale UE în an-
samblu sunt evaluate de către Comisia Europeană cu ajutorul unor indicatori 
de comparaţie prezentaţi în studiul denumit European Innovation Scoreboard. 
Pe baza acestor date se pot evidenţia atât punctele tari, cât şi slăbiciunile exis-
tente la nivelul UE comparativ cu SUA şi Japonia, cât şi între diferitele econo-
mii europene. 

Cele două studii de acest fel, elaborate pentru anii 2001 şi 2002, eviden-
ţiază că pentru o serie de indicatori ţările cele mai dezvoltate ale UE au valori 
superioare SUA sau Japoniei şi demonstrează o mare variaţie în performanţele 
ţărilor UE şi chiar situaţii divergente pentru unii indicatori ai inovării. Aceste 
consideraţii pledează pentru necesitatea schimbului de opinii şi cunoaşterea 
celor mai bune practici, utilizând metoda" coordonării deschise "definită la Li-
sabona. 

Extinderea UE va schimba semnificativ profilul său inovaţional datorită 
semnificativelor disparităţi care există între ţările membre ale UE şi ţările can-
didate. Pe de o parte, această ultimă grupă de ţări a demonstrat o remarcabilă 
capacitate de transformare a economiilor lor, într-un timp relativ scurt, ceea ce 
poate constitui un test important al capacităţii lor inovative. Pe de altă parte, 
obstacolele existente în cale inovării în ţările candidate sunt o mare provocare 
pentru UE. Unele dintre impedimentele inovării sunt comune atât ţărilor 
membre, cât şi celor candidate (la un alt ordin de mărime): aversiunea faţă de 
risc, subinvestirea în C-D, cooperare limitată între cercetare şi industrie, iar al-
tele sunt specifice acestui nou grup de ţări care au structuri instituţionale, edu-
caţionale şi sociale diferite de cele ale ţărilor membre ale UE. 

Absenţa unor politici specifice pentru încurajarea inovării, lipsa de coor-
donare între strategiile diferitelor sectoare economice implicate în activitatea de 
inovare, resursele umane şi financiare insuficiente pentru implementarea iniţia-
tivelor inovative, ca şi sistemele financiare neconsolidate şi capacitatea redusă 
de absorbţie a cunoştinţelor noi şi de intrare în reţele a firmelor sunt factori limi-
tativi importanţi ai inovativităţii în aceste ţări. O importantă soluţie poate fi încu-
rajarea antreprenoriatului prin strategii care să aibă în vedere modelele 
adecvate acestor ţări sau regiuni. 

Analizele efectuate în acest capitol se bazează pe datele din studiile: 
"2002 European Innovation Scoreboard: Technical Paper No. 4, Indicator and 
Definitions, noi.2002' şi din" Technical Paper nr. 2: Candidate Countries" – 
elaborate de către Comisia Europeană. 

Recomandat cu prilejul Consiliului European de la Lisabona, The Euro-
pean Inovation Scoreboard (ElS) conţine 17 indicatori ai inovativităţii. 
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1. Resurse umane pentru inovare (5 indicatori) 
2. Crearea noilor cunoştinţe (3 indicatori) 
3. Transmiterea şi aplicarea cunoştinţelor (3 indicatori) 
4. Finanţarea inovării, outputuri şi pieţe (6 indicatori) 
Sunt utilizate, în principal, date ale EUROSTAT sau date private dacă 

cele oficiale nu sunt disponibile. Actualizarea datelor s-a realizat pe baza es-
timărilor disponibile la 15 septembrie 2002. Patru indicatori nu au putut fi actua-
lizaţi datorită întârzierii definitivării celei de-a treia anchete selective, Communi-
ty Innovation Survey, efectuate la nivel european. Pentru ţările candidate, ma-
joritatea datelor provin din anchete întreprinse special pentru 2002 EIS, în 
cooperare cu Group of Senior Officials in Innovation Policy. Aceste date naţio-
nale au fost utilizate pentru suplinirea absenţei datelor EUROSTAT (acolo 
unde a fost cazul). 

Resursele umane pentru inovare sunt comensurate cu ajutorul indicatori-
lor: ponderea noilor absolvenţi în ştiinţe şi inginerie în totalul populaţiei în 
vârstă de 20-29 de ani; ponderea celor cu studii superioare în populaţia de 
vârstă cuprinsă între 25-64 de ani; participarea la învăţământul de durată a ce-
lor între 25 şi 64 de ani; gradul de ocupare în industriile prelucrătoare de nivel 
tehnologic mediu şi înalt şi cel din serviciile high-tech. 

Pentru primului indicator menţionat nu există date privind România. Va-
loarea indicatorului la nivel mediu european este de 10,3%, cu decalaje mari 
între ţări. Nivelul cel mai redus este în cazul Luxemburgului (1,8%), iar cel mai 
înalt în cazul Irlandei (23,2%). Ţările central şi est-europene deţin valori cu-
prinse între 4% (Cehia) şi 13, 1% (Slovenia). 

În privinţa ponderii populaţiei cu studii superioare în totalul celor cu 
vârste între 25-64 de ani, România ocupă penultimul loc dintre ţările CEE, cu o 
valoare de 10,0% comparativ cu media europeană, care este de 21,2%. Dintre 
ţările candidate, cel mai înalt nivel îl are Letonia (45%) şi cel mai redus, Malta 
(7%). 

O caracteristică a economiei cunoaşterii este procesul de asimilare con-
tinuă a noilor idei şi cunoştinţe care se acumulează permanent. Procesul de 
învăţare continuă are diferite forme care diferă de la o ţară la alta, ceea ce a 
impus luarea în considerare a tuturor modalităţilor practicate în diferitele ţări. 
Sub acest aspect, România era pe ultimul loc potrivit datelor EUROSTAT pe 
anul 2001, cu un procent de 1,1% în comparaţie cu 8,5% media europeană 
sau cu 16,3% ponderea Lituaniei. 

În ceea ce priveşte gradul de ocupare în industriile prelucrătoare cu nivel 
tehnologic mediu sau înalt, România se află pe o poziţie medie printre ţările 
candidate, cu o pondere de 4,9%. Ce! mai înalt nivel îl are Cehia (9,2%), iar cel 
mai redus Cipru (1,0). În serviciile high-tech din România (mai ales cele bazate 
pe tehnologii informaţionale şi de comunicaţii – TIC) este ocupată 1,4% din 
forţa de muncă, în comparaţie cu 3,6% media UE şi cu 3,2% Ungaria. 
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Cel de al doilea grup de indicatori, referitori la crearea cunoştinţelor, sur-
prinde România pe următoarele poziţii în comparaţie cu alte ţări candidate şi cu 
media europeană (tabelul nr. 1): 

 
Tabelul nr. 1 

Indicatori care reflectă capacitatea de creare a cunoştinţelor 
 % 

cheltuielilor 
publice de 
C-D în PIB 

Contribuţia în% din 
PIB a sectorului 

afacerilor la susţi-
nerea chelt. de C-D 

Patente high-
tech EPO 
aplicate / 
1000000 

populaţie 

Patente 
EPO 

aplicate / 
1000000 

populaţie 

Patente 
USPTO 

aplicate / 
1000000 
populaţie 

UE 0,67 1,28 27,8 152,7 12,4 

Slovenia 0,68 0,83 — 20,6 10,5 

Cehia 0,54 0,81 — 12,1 0,6 

Slovacia 0,24 0,45 — 5,9 0.2 

Ungaria 0,45 0,36 1,5 16,1 0,3 

România 0,10 0,30 — 0,9 0,0 

Polonia 0,45 0,25  2,3 0,1 

Bulgaria 0,41 0,11  3,2 0,1 

Sursa: 2002 European Innovation Scoreboard p. 8-13. 

 
Pentru cea de-a treia grupă de indicatori ai inovării care reflectă gradul 

de diseminare şi aplicare a cunoştinţelor, respectiv ponderea IMM-urilor care 
inovează in-house, ponderea IMM-urilor care inovează în cooperare, nu există 
date pentru România. La nivel european aceşti indicatori au valorile 44 şi, res-
pectiv 11,2% pentru UE, 4,1% pentru Polonia şi 51% pentru Lituania, datele 
pentru aceste două ţări referindu-se doar la primul indicator. 

În cea de a patra grupă de indicatori care cuprind finanţarea inovării, 
outputuri şi pieţe, România figurează cu date numai pentru trei indicatori, şi 
anume: accesul la internet (% din populaţie); ponderea cheltuielilor TIC în PIB 
şi ponderea stocului de investiţii străine directe în PIB. 

 
Tabelul nr. 2 

Indicatori ai finanţării inovării, outputuri şi pieţe 

 Ponderea în PIB a 
cheltuielilor TIC 

Ponderea populaţiei cu 
acces la internet în 

total populaţie 

Ponderea stocului de 
investiţii străine directe 

În PIB 

România 2,2 4,5 17,7 

UE 6,93 31,4 30,3 

Bulgaria 3.80 7,5 26,4 

Cehia 9,50 13.6 42,6 

Polonia 5,90 9,8 21,3 

Slovenia 4,70 30,0 15,5 

Slovacia 7,50 16,7 24,2 

Ungaria 8,90 14,8 43,4 
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Pentru indicatori ca: ponderea valorii adăugate în sectoarele high-tech în 
totalul industriei prelucrătoare; ponderea investiţiilor cu capital de risc investit în 
tehnologii înalte în PIB, ponderea produselor noi pentru piaţă în totalul cifrei de 
afaceri din industria prelucrătoare, ponderea menajelor cu acces la internet, 
ponderea cheltuielilor de inovare în cifra de afaceri din industria prelucrătoare, 
nu sunt date privitoare la România. Ţări ca Polonia, Ungaria, Cehia, Bulgaria 
au raportat date pentru unii dintre aceşti indicatori. 

Un alt studiu, European Innovation Scoreboard 2002-Technical paper 
No. 4 – Candidate countries, identifică liderii în domeniul inovării dintre ţările 
candidate, în comparaţie cu media acestor ţări şi media europeană. Nici una 
dintre ţările candidate nu are o poziţie peste media europeană la cinci dintre 
cei 13 indicatori disponibili, şi anume: ocuparea în serviciile high-tech, cer-
cetarea-dezvoltarea susţinută de sectorul afacerilor; totalul patentelor EPO; 
patentele high-tech USPTO şi accesul la internet. 

Ţările candidate înregistrează poziţii favorabile comparativ cu UE la in-
dicatori ca: ponderea populaţiei cu studii superioare (Bulgaria, Cipru, Estonia şi 
Lituania au ponderi egale sau deasupra mediei europene); ponderea ocupaţilor 
în sectoarele high-tech ale industriei prelucrătoare (Cehia, Ungaria, Polonia şi 
Slovenia sunt aproape de media europeană sau deasupra ei); cheltuielile din 
domeniul comunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale (Cehia, Estonia, Ungaria 
şi Letonia sunt aproape sau peste media europeană), iar stocul de investiţii di-
recte de capital străin pentru Cehia, Estonia, Ungaria şi Malta sunt deasupra 
mediei europene. 

Capacitatea de inovare în ţările candidate este dominată de şase ţări 
care apar ca lideri ia peste patru dintre indicatori: Estonia (8); Cehia şi Slovenia 
(câte 7); Lituania şi Ungaria (5 fiecare) şi Malta (4). Letonia este menţionată de 
două ori printre leaderi, iar Cipru, Slovacia şi Turcia o dată. Polonia, România 
şi Bulgaria nu se regăsesc în topul primelor trei ţări performante. 

Există în prezent disparităţi majore între România şi alte ţări central eu-
ropene candidate atât în privinţa nivelului productivităţii muncii şi salariilor, di-
namicii costurilor, investiţiilor inovaţionale. accelerării transferului de tehnolo-
gie, cât mai ales a atragerii investiţiilor directe de capital. Potrivit datelor pentru 
2001, PIB/loc. al României reprezenta între 25-30% din cel al UE, comparativ 
cu Ungaria, Slovacia şi Cehia, ţări pentru care acest indicator relativ de compa-
raţie era între 40-60%. Potrivit World Investment Report pe anul 2001, inves-
tiţiile străine directe reprezentau între 10-20% din PIB în România, în compa-
raţie cu Bulgaria şi Slovacia – între 25-30% – sau în comparaţie cu Ungaria şi 
Cehia – 30-50%. 

Din datele tabelului nr. 3, în care se compară nivelul a doi importanţi indi-
catori care compun sistemul criteriilor de competitivitate într-una dintre ramurile 
de tradiţie ale industriei româneşti, şi anume chimia (cu un aport de peste 7% 
în anul 2000, după datele Anuarului statistic al României şi de peste 8% după 
datele WIIW), rezultă decalaje semnificative de productivitate (1:2 faţă de 
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Cehia şi Ungaria şi 1:3,3 faţă de media UE), cât şi de nivel al salariilor (1; 7 
faţă de Slovenia şi 15,5-12,5 faţă de media UE). 

 
Tabelul nr. 3 

Nivelul productivităţii muncii şi al salariului mediu  
în industria chimică în unele ţări ale Europei Centrale şi de Est,  

în comparaţie cu media UE 

 Nivelul productivităţii muncii (euro) Nivelul salariului mediu (euro) 

România 85 000 – 90 000 200 – 250 

Polonia 120 000-125 000 700 

Ungaria 180 000 600 

Cehia 180 000 450 

Slovacia 135 000-140 000 350 

Slovenia 165 000 1 500 

UE peste 300 000 3 100 

Sursa: WIIW Industrial Database, Eurostat New Cronos. 

 
Un tablou şi mai relevant al gradului de inovativitate a industriei ro-

mâneşti în competiţia europeană ni-l prezintă comparaţia structurii exporturilor 
către UE, pe ramuri industriale clasificate în funcţie de nivelul lor tehnologic. 

 
 

Tabelul nr. 4 
Structura exporturilor pe tipuri de ramuri 

(%) 

 Tradi-
ţionale 

Cu intensitate 
mare a muncii 

Capital-
intensive 

Orientate de 
cererea de piaţă 

Orientate de pro-
gresul tehnologic 

România 16-17 55 9 16-17 2 

Ungaria 15 15 13 45 12 

Cehia 30 24 20 20 6 

Polonia 20 37 19 18 16 

Slovacia 20 25 25 30 5 

Bulgaria 10 40 30 15 5 

Sursa: WIIW Industrial Database, Eurostat New Cronos.  

 
România se distinge prin ponderea cea mai mare (55%) a exportului de 

produse provenite din ramurile care încorporează un volum mare de muncă, în 
comparaţie cu Ungaria (15%) şi Cehia (24%) şi ponderea redusă în exportul 
către UE a produselor capital – intensive şi cu nivel tehnologic înalt (2%), în 
comparaţie cu Ungaria (12%) şi Polonia (16%). 
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Tabelul nr. 5 
Evoluţia ponderii exporturilor către UE, pe tipuri de industrii grupate 

după calitatea forţei de muncă încorporate 
 1995 2000 

Industrii bazate 
pe forţă de 
muncă slab 

calificată 

Industrii bazate 
pe forţă de 

muncă de înalta 
calificare 

Industrii bazate 
pe forţă de 
muncă slab 

calificată 

Industrii bazate 
pe forţa de 

muncă de înaltă 
calificare 

Cehia 38 12,5 25 14 

Ungaria 40 8 20 16 

Polonia 45 5 32-33 6 

Slovacia 42 6 30 12 

Slovenia 35 8,5 26 9 

Bulgaria 70 7 75 7,5 

România 70 4 64 5,5 

Sursa: WIIW Industrial Database, Eurostal New Cronos. 
 

Tabelul nr. 5 ne oferă informaţii suplimentare pentru analiza nivelului 
tehnologic al industriei româneşti şi a influenţei acestuia asupra competitivităţii 
la export. Se observă că în exportul românesc către UE predomină (70% în 
1995 şi 64% în anul 2000) industriile bazate pe forţa de muncă de calificare 
redusă şi că dintre ţările menţionate, România contribuie în cea mai mică 
măsură Sa exportul către UE cu produse provenite din ramuri care utilizează 
forţa de muncă de înaltă calificare. 

România, ca şi majoritatea ţărilor candidate, a moştenit un sector indus-
trial supradimensionat, distorsiuni structurale considerabile, sisteme de pro-
ducţie ineficiente şi un grad înalt de industrializare, care s-a transformat, mai 
degrabă, într-un dezavantaj în momentul în care au trecut la economia de 
piaţă, printre altele şi datorită subdezvoltării altor sectoare, îndeosebi cel al 
serviciilor. În toate aceste ţări, industria a avut cel mai mult de suferit, ca ur-
mare a transformărilor care au avut loc la începutul tranziţiei. Declinul cumula-
tiv al producţiei industriale în perioada 1990-1993 a fost de aproape 24% pe 
ansamblul ţărilor central şi est-europene. Industria şi îndeosebi industria pre-
lucrătoare a înregistrat un declin, atât în termenii absoluţi, cât şi în termeni rela-
tivi, cu excepţia Ungariei, ţara în care ponderea în PIB a valorii adăugate din 
industria prelucrătoare a rămas aproape constantă. O serie de factori, ca de 
exemplu, pierderea pieţelor tradiţionale de export, liberalizarea comerţului, poli-
ticile macroeconomice restrictive şi restructurarea insuficientă au avut un rol 
major. Recesiunea industriei a excelat în 1993, dar a revenit ocazional în anii 
care au urmat, atât în România, Bulgaria, cât şi în Cehia şi Slovacia. 

Ţările central-europene mai dezvoltate au reuşit să recupereze o parte 
din poziţia pe care a avut-o industria în a doua jumătate a anilor ‟90, datorită 
restructurării active şi eforturilor de privatizare accelerate îndeosebi prin atra-
gerea investiţiilor străine directe. Cu toate acestea, în anul 2000, doar Ungaria 
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şi Polonia au avut o producţie industrială cu 50% şi, respectiv, cu 70% mai 
mare decât în anul 1990. 

Pe parcursul ultimului deceniu, în Bulgaria şi România producţia indus-
trială s-a redus cu peste 40%. Regresul industriei continuă în majoritatea ţărilor 
central şi est-europene, deşi industria prelucrătoare contribuie încă la crearea 
PIB-ului cu o pondere variind între 13% în Bulgaria şi 27% în Republica Cehă. 
Anul 2000 a reprezentat al doilea punct de creştere a producţiei industriale 
(după 1996) în toate ţările candidate. 

Populaţia ocupată în industria prelucrătoare a cunoscut schimbări mult 
mai dramatice în ultimul deceniu. De regulă, acest indicator a descrescut mult 
mai mult decât producţia, aşa încât peste 5 milioane de locuri de muncă s-au 
pierdut în această zonă, în perioada 1990-2000. Aceste schimbări reflectă ten-
dinţele generale care au avut loc pe piaţa muncii în ultimul deceniu, adică re-
ducerea populaţiei ocupate, în general şi restructurarea acesteia pe ramuri, în 
sensul creşterii populaţiei ocupate în sectorul serviciilor şi, nu în ultimul rând, 
apariţia şomajului cronic. În a doua jumătate a ultimului deceniu doar Ungaria 
şi ocazional Polonia au înregistrat creşteri modeste ale populaţiei ocupate în 
industria prelucrătoare. 

În majoritatea ţărilor candidate numărul locurilor de muncă din industria 
prelucrătoare s-a stabilizat recent !a cea 60% din nivelul anului 1990, deşi peri-
colul creşterii şomajului persistă. Cu toate acestea, industria prelucrătoare este 
încă un important ofertant de locuri de muncă în multe dintre ţările candidate. 

În ceea ce priveşte specializarea pe ramuri a industriei prelucrătoare ţările 
candidate oferă un tablou extrem de divers. "Ratele de concentrare a producţiei" 
indică o creştere semnificativă a specializării producţiei între 1990 şi 2000, în 
aproape toate ţările candidate. Specializarea înaltă şi continuă a producţiei este 
în evident contrast cu tendinţa modestă de specializare observată în ţările 
Uniunii Europene, în ultimul deceniu. În general, producţia industriei pre-
lucrătoare este în prezent mult mai specializată în ţările candidate decât în 
Uniunea Europeană şi, în consecinţă, este mult mai vulnerabilă la diferite şocuri. 

În termeni de ocupare, specializarea din industria prelucrătoare a ţărilor 
candidate este mai puţin evidentă, deşi destul de înaltă. Ratele de concentrare 
a forţei de muncă nu s-au schimbat prea mult pe parcursul ultimului deceniu 
(cu excepţia Bulgariei şi a ţărilor baltice). În ţările central şi est-europene se 
observă dominanţa a trei sectoare importante ale industriei prelucrătoare, şi 
anume: industria alimentară-băuturi şi tutun, echipamente de transport, metale 
de bază şi produse din metal, în timp ce în ţările baltice locul 2 este deţinut de 
industria textilă, iar locul 3 este ocupat de produsele din lemn. 

După un deceniu de regres şi de rapidă remodelare, structura industriei 
prelucrătoare din majoritatea ţărilor central şi est-europene candidate este 
aproape asemănătoare cu modelele europene atât în termeni de producţie, cât 
şi de ocupare a forţei de muncă. În comparaţie cu structura industriei la nivel 
mediu al UE, conform datelor EUROSTAT, în unele ţări candidate se înre-
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gistrează (anul 1999; UE: anul 1998) ponderi mai mari ale industriilor: alimen-
tară şi băuturi, textilă, produse din lemn şi metale de bază. Pe de altă parte, 
pentru ţările candidate se înregistrează ponderi mai reduse decât pentru ţările 
UE în industria maşinilor şi a echipamentelor, industria chimică, şi – cu ex-
cepţia notabilă a Ungariei – în industria echipamentelor electrice şi optice. Ma-
joritatea ţărilor central şi est-europene candidate deţin în prezent o structură 
industrială poziţionată undeva între ţările mai puţin avansate din sud şi cele 
mai avansate din nord. În România şi în ţările baltice, atât structura producţiei, 
cât şi a ocupării în industria prelucrătoare au o configuraţie care le distinge atât 
de cea a UE, cât şi de cea a restului ţărilor candidate. 

Schimbările structurale reflectă ritmuri de restructurare diferite şi, în con-
secinţă, creşteri sau reduceri ale eficienţei la nivel de,ramură. Aceste schimbări 
structurale variază în timp de la o ţară la alta, dinamica acestor diferenţe re-
flectă parţial progresul inegal înregistrat în restructurarea industrială. Schim-
barea ponderii producţiei şi a ocupării se materializează în câştiguri (sau pier-
deri) în domeniul productivităţii muncii. Pe parcursul primei perioade de tran-
ziţie (de restructurare pasivă, ce a durat până în 1993), în majoritatea ţărilor 
candidate, datorită declinului producţiei şi păstrării forţate a locurilor de muncă, 
s-a produs o scădere a productivităţii. Ulterior, în majoritatea ţărilor candidate a 
început un proces de redresare a productivităţii. Se disting performanţele Un-
gariei: producţia din industria sa prelucrătoare a crescut cu peste 14% anual, în 
perioada 1993-1999, în Polonia cu peste 10%, în timp ce în România a fost de 
4,4%; în Bulgaria şi Lituania, productivitatea muncii a continuat să scadă. Ex-
ceptând Ungaria şi Polonia, îmbunătăţirea tendinţelor productivităţii muncii a 
fost asociată în toate ţările candidate cu reducerea ocupării în industria pre-
lucrătoare. 

În comparaţie cu faza iniţială a tranziţiei se observă un nou model al 
structurii ramurilor cu câştiguri şt pierderi de productivitate datorate, în special, 
accelerării restructurării active. Observând schimbările relative ale producti-
vităţii muncii în perioada 1993-2000, pe diferite ramuri (relative, faţă de media 
industriei prelucrătoare) se evidenţiază clar două grupe de industrii. "Dintre 
câştigători" (ramuri cu câştiguri de productivitate peste medie) în majoritatea 
ţărilor central şi est-europene se disting două industrii: cea a echipamentelor 
electrice şi optice şi cea a echipamentelor de transport, precum şi industria 
mobilei. Ramura – echipament electric, optic şi de transport – a fost un 
câştigător evident de productivitate în aproape toate ţările candidate. În Unga-
ria, productivitatea a crescut în aceste ramuri cu peste 30% anual, iar în Repu-
blica Cehă, Polonia, România şi Slovacia ritmurile anuale de creştere au fost 
de peste 10%. 

Ramurile perdante în termeni de productivitate relativă sunt, de regulă, 
cele din industria alimentară, băuturi şi tutun, textile, pielărie, produse din lemn, 
cărbune şi rafinarea petrolului şi industria chimică. În unele cazuri, productivita-
tea muncii din aceste ramuri s-a redus în termeni absoluţi. Este cazul majo-
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rităţii ramurilor industriei prelucrătoare din Bulgaria şi Lituania, industriei 
pielăriei din Republica Cehă şi Slovenia şi ai industriei lemnului din România şi 
Slovacia. In general, este evident că ramurile de prelucrare avansată (echipa-
ment electric, optic şi de transport) şi-au îmbunătăţit puternic performanţa de 
productivitate în ultima vreme, în timp ce succesul iniţial al unor sectoare tra-
diţionale (alimentar şi băuturi, cauciuc şi mase plastice şi minerale nemetalice) 
a dispărut. 

Modelul sectorial al schimbărilor productivităţii muncii în ţările candidate 
este diferit de cel care se observă în prezent în ţările membre aie UE, unde se 
remarcă creşteri rapide de productivitate în industria echipamentelor radio-TV 
şi de comunicaţii, în industria echipamentelor de transport şi a metalelor de ba-
ză. Creşteri lente de productivitate s-au înregistrat în industria echipamentelor 
de birou, a confecţiilor şi blănurilor, a mobilei, tipăriturilor şi editurii. Dinamica 
schimbărilor de productivitate în cadrul ramurilor industriei prelucrătoare a fost 
mai mare în ţările candidate decât în UE. 

Este unanim acceptat că investiţiile reprezintă factorul esenţial a! menţi-
nerii şi îmbunătăţirii productivităţii. Această teorie este cu atât mai adecvată 
ţărilor candidate care au moştenit un stoc de capital uzat, neviabil în condiţiile 
economiei de piaţă. Modernizarea capitalului fizic existent şi restructurarea lui 
activă, precum şi formarea resurselor umane necesită eforturi extensive şi re-
surse financiare foarte mari, care de regulă, lipsesc. De aceea, investiţiile 
străine, mai ales cele directe (ISD), au un rol deosebit atât în îmbunătăţirea 
calităţii resurselor umane, cât şi a celor de capital. Industria prelucrătoare re-
prezenta între 20% (Republica Cehă şi Bulgaria) şi circa 30% (Ungaria, Slove-
nia şi România) din totalul investiţiilor în active tangibile. Această pondere co-
respunde, de regulă, celei pe care o are industria prelucrătoare în totalul valorii 
adăugate şi al ocupării. În Republica Cehă, ponderea investiţiilor în industria 
prelucrătoare a fost mai redusă, indicând o deteriorare a structurii pe vârste a 
stocului de capital. 

Există un consens în literatura de specialitate privind rolul investiţiilor 
străine de capital în restructurarea şi creşterea competitivităţii în industria pre-
lucrătoare. Un studiu relativ recent al UNCTAD, efectuat pe un număr de ţări 
dezvoltate şi în curs de dezvoltare, a demonstrat existenţa unei corelaţii 
strânse între infuzia de ISD şi performanţa de export a industriei prelucrătoare. 
Îndeosebi în cazul ţărilor în curs de dezvoltare, impactul iSD creşte o dată cu 
intensitatea tehnologică a exporturilor: o creştere de 1% a ISD/locuitor duce ia 
o creştere de 0,8% a exporturilor de înaltă tehnologie. În ţările în care nu există 
sisteme naţionale de inovare puternice şi în care exporturile sunt efectuate de 
întreprinderile naţionale (cum este cazul încă în multe ţări central şi est-
europene), se ridică problema modalităţilor de a face faţă ritmului schimbării 
tehnice şi de a pătrunde pe acele pieţe pe care domină în special ţările avan-
sate. 
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Industria prelucrătoare din ţările candidate a devenit deosebit de atrac-
tivă pentru ISD, reprezentând jumătate din afluxul de capital străin existent în 
aceste ţări, la finele acestui deceniu. Distribuţia sectorială a ISD este neuni-
formă, reflectând nu numai variaţia atractivităţii diferitelor ramuri pentru investi-
torii străini şi motivaţiile lor investlţionale, ci şi politicile de privatizare care au 
diferit de la o ţară la alta. influxurile de capital străin au fost mai mari în indus-
tria alimentară, băuturi şi tutun (mai ales în Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia, 
Letonia şi Lituania) şi în minerale nonmetalice, ca şi în ramurile orientate cu 
predilecţie către export, ca de pildă, echipament electric, optic şi de transport. 
Intensitatea penetrării ISD în industria prelucrătoare (stocul ISD/persoană ocu-
pată) este mai mare în Republica Cehă, Ungaria, Polonia şi Slovenia. Toate 
ţările candidate prezintă modele similare ale unei distribuţii inegale a ISD pe 
ramuri.  

În Raportul de ţară pentru România publicat de către Comisia Europeană 
în octombrie 2002, se menţionează evoluţiile pozitive care au avut loc după 
publicarea documentului: innovation in a knowledge driven economy, de care 
România a ţinut cont în elaborarea strategiilor sale ulterioare. 

O serie de acte normative care au apărut după anul 2000, ca de pildă 
OG nr. 14 din ianuarie 2002, privind înfiinţarea şi funcţionarea parcurilor tehno-
logice, HG privind Legea C-D şi statutul cercetătorului au avut ca scop impli-
carea sistemului educaţional şi de cercetare în crearea unor IMM-uri inovative, 
viabile şi competitive. 

Crearea Subcomitetului de Dialog Social pentru Cercetare în cadrul 
MEC, în anul 2001, a fost menit să stimuleze dezbaterile pe problema inovării 
între reprezentanţi ai MEC, patronatului şi sindicatelor. Direcţia Generală pen-
tru Tehnologie şi Inovare din MEC a înfiinţat recent o interfaţă electronică de 
înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare din perioada 2000-2001, fi-
nanţată din surse publice, care pot fi aplicate în mediul economico-social. A 
fost creat Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, cu o con-
tribuţie a statului de 1,85 mld. de euro şi s-a dezvoltat un program de finanţare 
cu dobânzi subvenţionate sau alocări nerambursabile pentru firmele nou în-
fiinţate şi pentru microîntreprinderi. 

Guvernul a adoptat, în mai 2001, Planul de acţiune pentru îmbunătăţirea 
mediului de afaceri al IMM-urilor, care este şi parte a strategiei C-D şi inovării 
pe perioada 2001-2004. 

Răspunsul României la cerinţa de a asigura coerenţa politicilor inovaţio-
nate s-a materializat în înfiinţarea a patru consilii consultative în cadrul MEC, şi 
anume; promovarea celor mai bune practici la nivel european în domeniul afa-
cerilor, prin cele şase centre Eurolnfo, studierea, împreună cu Camera de 
Comerţ şi Industrie, a mediului de afaceri şi implementarea standardelor eu-
ropene în domeniul afacerilor. 

http://planul.de/


 

3. Rolul inovării în creşterea competitivităţii 

Din punct de vedere teoretic, existenţa pieţei unice europene va asigura 
eliminarea tuturor barierelor, astfel încât nivelul competitivităţii şi capacitatea 
de a face faţă presiunii concurenţiale vor fi determinate exclusiv de ofertă. În 
ceea ce priveşte competitivitatea ofertei se poate face următoarea distincţie: 
competitivitate prin cost şi competitivitate prin calitate. 

Competitivitatea prin cost este determinată, în principal, de doi factori de 
influenţă: productivitatea şi preţurile factorilor. Efectuarea unor comparaţii ale 
nivelurilor productivităţii presupune existenţa unui sistem de măsurare cât mai 
exactă a outputului real, ceea ce face ca demersul să fie foarte dificil. Pe an-
samblul economiei, de regulă se utilizează nivelul agregat al PIB sau analiza 
pe principalele componente ale PIB

1
 (consumul, investiţiile). Compararea out-

puturilor reale la nivel de ramură industrială presupune însă existenţa posibi-
lităţilor de investigare detaliată a preţurilor produselor din fiecare ţară, ceea ce 
este realizabil în prezent doar pentru câteva economii. Elaborarea unor analize 
comparative pe baza inputurilor este relativ facilă atunci când se are în vedere 
factorul muncă, dar dacă se urmăreşte consumul de capital, energie sau mate-
rii prime, acestea devin realizabile şi concludente numai pentru perioadele pen-
tru care s-au efectuat balanţele legăturilor dintre ramuri. Mai mult decât atât, 
pentru economiile în tranziţie măsurarea stocurilor de capital a devenit aproape 
imposibilă (Havlik şa, 2001). Măsurarea preţurilor factorilor este de asemenea 
foarte dificilă pentru oricare alt factor în afară de muncă. Preţul capitalului este 
puternic afectat de regimul taxelor şi impozitelor {specific fiecărei ţări), dar şi de 
reglementările privitoare la amortizare, care sunt de asemenea diferite, în 
multe cazuri chiar de la o ramură la alta. Poziţia variată a firmelor în raport cu 
piaţa de capital determină diferenţe semnificative ale preţurilor factorilor (cum 
ar fi energia electrică spre exemplu), impunând anumite rezerve cercetătorilor 
în ceea ce priveşte comparabilitatea datelor. 

Nu în ultimul rând, competitivitatea prin cost este influenţată de volumul 
şi natura investiţiilor directe. Există numeroase studii care reflectă în mod just 
gradul ridicat de determinare a performanţelor pe care îl au investiţiile directe 
şi, în particular, investiţiile străine directe. Prin intermediul investiţiilor directe se 
modifică nu numai structura capitalului fix, ci şi tehnicile manageriale şi de pro-
ducţie (best-practices, know-how etc.). Pentru economiile în tranziţie însă, 
efectuarea unor analize relevante este foarte dificilă, întrucât nu există infor-
maţii sistematizate privitoare la sursa echipamentelor (autohtone, de import 
sau implementate în filiale), vârstă şi capacitate de producţie etc. 

                                                        
1
 Metoda aceasta a fost utilizată în cadrul unui proiect comun al Naţiunilor Unite şi Eurostat 
(UN International Comparison Project) 
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Natura şi volumul investiţiilor directe realizate influenţează în mod deo-
sebit caracteristicile calitative ale producţiei obţinute. Astfel, se poate conclu-
ziona că, prin calitate, competitivitatea este un rezultat direct al acestora. 
Măsurarea 24 componentei calitative a competitivităţii este poate mai dificilă 
decât cea a laturii de cost, întrucât implică o analiză a calităţii muncii prestate 
(în prezent există numai informaţii referitoare la nivelul de pregătire a forţei de 
muncă) şi o evaluare a tehnicilor manageriale şi organizaţionale utilizate în 
procesul de producţie. Eficienţa organizaţională are efecte cu mult mai pu-
ternice decât cea tehnologică, ceea ce face ca firmele care beneficiază de un 
know-how adecvat să deţină şi avantajul competitivităţii prin calitate, şi din 
acest punct de vedere se remarcă firmele străine sau cu capital mixt. Analiza 
competitivităţii prin calitate din perspectiva outputurilor ridică problema studierii 
destinaţiei acestora: piaţa naţională sau exportul. În condiţiile în care accesul 
pe oricare dintre aceste pieţe nu este restricţionat sau limitativ din punct de ve-
dere cantitativ (nu este cazul agriculturii), firmele orientate pe export trebuie să 
facă faţă unei concurenţe mai intense (alte firme exportatoare şi producătorii 
autohtoni) şi, în acest caz, profitabilitatea devine o expresie a competitivităţii. În 
anumite cazuri (primele etape ale recesiunii economice din ţările în tranziţie) 
exporturile au avut o natură pauperizantă pentru economiile naţionale, ele ex-
primând nu o creştere a competitivităţii produselor, ci un comportament de tip 
dumping. Întrucât rata marginală a profitului pentru activităţile de export, ca ex-
presie a competitivităţii, este dificil de determinat, numeroşi cercetători preferă 
să analizeze capacitatea unui producător de a-şi vinde produsele peste nive-
lurile de preţ practicate de către competitori. Ierarhizarea performanţelor în 
funcţie de preţurile producătorilor conduce la aşa-numita "diferenţiere verti-
cală", care constă în recunoaşterea calităţii unui produs în funcţie de preţul cu 
care acesta este comercializat. 

În practică, analizele competitivităţii prin calitate (exprimată prin preţ) 
trebuie corelate cu evoluţiile volumului exporturilor, deoarece o creştere a pre-
ţului poate să nu reflecte în mod necesar o creştere a calităţii, ci şi o scădere a 
competitivităţii de preţ. Pe termen lung, o dată cu dezvoltarea economică se 
produce şi o modificare a structurii cererii: cererea de calitate este elastică în 
raport cu veniturile astfel că o creştere reală a veniturilor va determina o 
mişcare a curbei cererii către segmentele de produs cu calitate ridicată. Se 
evidenţiază astfel necesitatea orientării producţiei către acele categorii care 
prezintă o perspectivă favorabilă de comercializare, adică spre produsele cu un 
nivel calitativ ridicat şi, aşa cum se relevă din numeroase studii efectuate până 
în prezent, competitivitatea prin calitate a unui produs poate fi obţinută prin 
susţinere dezvoltării activităţilor inovative în sectorul industrial. 

Analiza competitivităţii producţiei industriale se poate realiza fie dinamic 
(analiza evoluţiei în timp a competitivităţii unui producător, a unei ramuri sau la 
nivel agregat), fie static (analiza eterogenă la nivelul întregii industrii sau eva-
luarea relativă a competitivităţii unei ramuri industriale în raport cu celelalte). 
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Numeroase studii efectuate asupra competitivităţii atât din domeniul pro-
ducţiei industriale, cât şi din domeniul serviciilor au scos în evidenţă necesita-
tea dezvoltării activităţilor de cercetare – dezvoltare direcţionată către sec-
toarele cu potenţial competitiv ridicat (high-tech). Dacă identificarea "nişelor de 
competitivitate" rămâne în responsabilitatea managerilor, dobândirea unei 
poziţii pe piaţă şi apoi menţinerea acesteia depind fundamental de rezultatele 
activităţilor de C-D şi de valorificarea acestora.  

În prezent, distincţia realizată în mod tradiţional între produsele manufac-
turate şi servicii este din ce în ce mai puţin adecvată, pe de o parte, datorită 
utilizării intense şi interoperabilităţii tehnologiilor bazate pe informaţie şi comu-
nicaţii, iar pe de altă parte, datorită creşterii volumului comerţului electronic. 
Totodată, relevanţa unor caracteristici anterior considerate definitorii pentru 
servicii, cum ar fi dificultatea depozitării şi transportului serviciilor şi necesitatea 
interacţiunii directe dintre client şi prestatorul de servicii, s-a diminuat semnifi-
cativ. Mai mult decât atât, există suficiente argumente pentru a se considera 
că, aşa cum o firmă specializată în servicii din anumite sectoare îşi "industriali-
zează" producţia şi dobândeşte din caracteristicile firmelor industriale, există şi 
activităţi din domeniul industrial care se comportă asemeni celor din sectorul 
serviciilor. 

În ceea ce priveşte influenţa exercitată de activitatea de inovare, există 
încă anumite particularităţi ale sectorului serviciilor care evidenţiază distincţia 
dintre sectorul serviciilor şi cel industrial. Cel mai frecvent citate de către 
specialişti sunt: 

- Serviciile sunt prin excelenţă infointensive şi intangibile – numeroase 
produse de tip servicii nu pot fi stocate sau incorporate în bunuri fizice şi, ca 
urmare, producţia şi consumul se realizează simultan. Caracterul intangibil a 
determinat sporirea interesului pentru activităţi ca designul şi serviciile adaptate 
la client (customized services), şi ca urmare, percepţia generală asupra inovării 
în domeniul serviciilor se apropie mai mult de furnizarea serviciilor decât de 
dezvoltarea unor noi servicii sau de îmbunătăţirea proceselor care cresc outpu-
tul sau scad inputurile. 

- Serviciile sunt puternic orientate pe client (client-intensive) – o gamă 
largă de servicii se bazează pe interacţiunea puternică dintre producător şi 
consumator, ceea ce face ca inovarea să aibă un caracter dinamic şi continuu 
şi să se reflecte în modificările incrementale ale produselor şi proceselor din 
acest domeniu. Inovaţia este "descoperită" în momentul în care produsul de tip 
servicii este vândut unui client. În alte cazuri, natura incrementală poate deter-
mina dificultăţi în identificarea componentei inovaţionale propriu-zise a pro-
dusului. Ca urmare a dificultăţilor de identificare şi selectare a inovaţiei din sec-
torul serviciilor, indicatorii clasici de măsurare se dovedesc a fi improprii şi, în 
consecinţă, se observă o slabă reprezentare a sectorului servicii în analizele 
privitoare la activitatea de inovare. 
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- Activitatea de cercetare-dezvoltare – de-a lungul ultimelor două decenii 
activitatea de C-D din domeniul serviciilor s-a extins considerabil, cheltuielile 
destinate acesteia ajungând să deţină o pondere din ce în ce mai mare în tota-
lul cheltuielilor firmelor. Comparativ cu industria prelucrătoare, intensitatea ac-
tivităţii de C-D din sfera serviciilor rămâne încă la nivel scăzut, în general, 
firmele din sectorul serviciilor nu au un departament de C-D şi au tendinţa de 
a-şi dezvolta produsele pe criterii empirice. În domeniul serviciilor inovarea 
este introdusă prin achiziţionarea de tehnologii moderne, prin schimbările or-
ganizaţi bria le sau în structura forţei de muncă şi rareori este asociată unei 
activităţi de C-D ca atare. În consecinţă, măsurarea ariei de cuprindere şi a in-
tensităţii eforturilor de C-D este un demers cu mult mai anevoios decât în sec-
torul industrial. 

- Cooperare şi înscriere în reţea (networking) – un alt factor care contri-
buie la nivelul scăzut al observărilor privitoare la inovarea tehnologică în do-
meniul serviciilor este numărul mare de firme mici. În general, firmele mici deţin 
mijloace financiare reduse în raport cu necesităţile şi cu riscul asociat inves-
tiţiilor în C-D. Într-un mediu în care activităţile de C-D generează economii de 
scară semnificative, cooperarea şi înscrierea într-o reţea sunt soluţii pentru 
partajarea costurilor şi pentru dobândirea de noi cunoştinţe. De asemenea, în 
sectorul industrial sunt din ce în ce mai frecvente parteneriatele în cadrul unor 
reţele, adesea în acestea fiind incluse şi instituţii publice sau educaţionale. Mai 
mult decât atât, cooperarea în cadrul unui sector este deosebit de importantă 
pentru dobândirea şi implementarea standardelor tehnologice absolut nece-
sare pentru ca inovarea să poată fi adoptată. Asupra inovării din sectorul ser-
viciilor nu există suficiente studii şi date cross-country. Cel de-al doilea studiu 
despre inovare Country Innovation Survey (CIS 2) realizat de către Comisia 
Europeană reprezintă una dintre puţinele surse de informaţii cu privire la activi-
tatea de inovare în servicii, la nivelul ţărilor membre ale Uniunii Europene, fără 
însă a oferi date despre SUA sau Japonia. Conform rezultatelor CIS 2, 51% 
dintre întreprinderile industriale sunt considerate inovative

1
, faţă de numai 40% 

dintre firmele specializate în servicii. Pe ansamblul sectorului serviciilor se ob-
servă disparităţi considerabile între diferitele arii ocupaţionale; astfel în dome-
niile high-tech, ca service-ul şi consultanţa pentru computere şi telecomunicaţii 
sau serviciile de intermediere financiară, firmele sunt mai inovative decât cele 
cu activităţi low-tech, cum ar fi transporturile sau distribuţia de bunuri de con-
sum. 

Un alt aspect reflectat în studiu este existenţa unei puternice corelaţii 
pozitive între ratele de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional şi pon-

                                                        
1
 În studiu au fost definite ca inovative acele întreprinderi care au desfăşurat activităţi cu 
caracter inovativ pe parcursul perioadei de analiză (1994-1997). Trebuie menţionat că da-
tele furnizate de studiu reflectă aspectele cantitative ale activităţilor de C-D şi nu le eviden-
ţiază pe cele calitative. 
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derea firmelor inovative din diferitele sectoare economice. Cu toate că nu 
există date relevante care să evidenţieze cauzalitatea fenomenului, se observă 
că studiul reiterează o ipoteză deja consacrată, şi anume: ratele de creştere a 
productivităţii muncii sunt mai ridicate în sectoarele cu activitate inovativă mai 
intensă. 

Conform aceluiaşi studiu (CIS 2) activitatea de inovare din sectorul in-
dustrial este inhibată de existenţa unor bariere puternice: accesul limitat la ca-
pitalul de risc şi la sursele de finanţare externe, lipsa capacităţii interne de ino-
vare, experienţa redusă în utilizarea facilităţilor oferite de noile tehnologii ba-
zate pe informaţie şi comunicaţii (TIC), precum şi nivelul ridicat al riscului aso-
ciat activităţilor inovative. Spre deosebire de sectorul industrial, sectorul servi-
ciilor prezintă anumite particularităţi, ceea ce face că dificultăţile pe care le în-
tâmpină să fie mai puternice. În afara barierelor mai sus menţionate, care pot fi 
considerate ca a fi caracteristice ambelor tipuri de activităţi, pentru sectorul 
serviciilor se evidenţiază suplimentar ca factori descurajanţi ai inovării: 

- Barierele comerciale şi investiţionale. Natura intangibilă şi puternic ori-
entată pe client a serviciilor implică faptul că produsele de acest tip nu se pot 
comercializa în sensul clasic al cuvântului. Deşi introducerea şi extinderea utili-
zării TIC în servicii a redus considerabil dimensiunea problemei, exportatorii 
continuă să acceseze pieţele externe prin intermediul unor baze comerciale 
amplasate la faţa locului, reglementările existente în prezent neputând să le 
protejeze corespunzător interesele. Aplicarea unor politici menite să reducă, 
dacă nu să elimine aceste bariere, va avea ca efect maximizarea efectelor in-
ternaţionalizării pieţelor, prin promovarea difuzării ideilor şi a conceptelor inova-
tive, asigurând totodată premisele favorabile specializării producţiei şi astfel ale 
câştigării unor avantaje comparative. 

- Accesul la sursele de finanţare şi la capitalul de risc. Numeroase firme 
din domeniul serviciilor depind de bunuri intangibile, cum ar fi resursele umane, 
mărcile comerciale şi know-how-u\, care nu sunt protejate prin drepturile de 
proprietate intelectuală şi care nu pot fi "deţinute" asemeni bunurilor tangibile. 
Evaluarea bunurilor intangibile cu ajutorul metodelor contabile tradiţionale are 
ca efect înregistrarea unor valori neconforme cu realitatea şi aceasta produce, 
de cele mai multe ori, dificultăţi insurmontabile în momentul în care o firmă 
doreşte să-şi crească volumul de capital. 

- Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Uşurinţa imitării şi lipsa 
unei legislaţii adecvate de protecţie a proprietăţii intelectuale au fost adesea 
identificate ca impedimente majore în desfăşurarea activităţii de C-D în domeniul 
serviciilor, deşi este recunoscut că problemele mai mari apar în sectoarele slab 
utilizatoare de tehnologie sau în faza de proiectare a serviciilor. Întrucât protejar-
ea drepturilor de proprietate intelectuală în domeniul serviciilor cuprinde cel mai 
adesea mărci comerciale sau drepturi de copiere şi foarte rar patente, se impune 
stabilirea unor reglementări legale adecvate particularităţilor acestui sector. 
 



 

4. Competitivitatea producţiei industriale româneşti 

De-a lungul ultimului deceniu în ţările central şi est-europene s-au pro-
dus modificări semnificative ale structurii industriale. Viteza şi capacitatea de 
adaptare la rigorile economiei de piaţă şi la concurenţa existentă pe piaţa Uni-
unii Europene le-au transformat pe unele dintre ele în învingătoare, iar pe cele-
lalte în învinse. La nivelul UE, cel mai frecvent utilizaţi indicatori de evaluare a 
competitivităţii sunt: 

 productivitatea muncii şi costul unitar al muncii; 

 ritmul de creştere a investiţiilor şi gradul de atractivitate pentru ISD; 

 ritmul de creştere a exporturilor şi ponderea deţinută pe piaţa UE; 

 avantajele comparative relevate şi rata exporturilor, 

 preţul unitar ai exporturilor {indicator care se utilizează în special pentru 
evaluări ale calităţii produselor comercializate). 

a. Analiza competitivităţii producţiei industriale pe baza productivităţii muncii 
Pe parcursul primei perioade de tranziţie, ritmul restructurării a fost ient, 

productivitatea muncii înregistrând scăderi dramatice; în cea de-a doua etapă a 
tranziţiei (după 1993), cu excepţia Bulgariei, toate ţările candidate au avut rit-
muri pozitive de creştere (tabelul nr. 6). 

 
Tabelul nr. 6 

Evoluţia indicilor productivităţii muncii pe principalele ramuri ale indus-
triei prelucrătoare în România şi alte ţări candidate 

 Bulgaria 
'97-'99 

Cehia 
'93-'99 

Ungaria 
'93-'99 

Polonia 
'93-'99 

România 
'93-'99 

Total industrie prelucrătoare -5,5 6,4 14,4 10,9 4,4 

Ind. alimentară, tutun şi băuturi 2,5 -4,6 -7,8 -3,9 -4,5 

Ind. textilă şi produse textile -1,7 -6,8 -8,5 -3,4 -2,7 

Pielărie şi produse din piele -5,6 -9,8 -7,7 -1.6 2,1 

Lemn şi produse din lemn 7,0 -5,6 -4,8 -3,9 -8,3 

Celuloză, hârtie, tipografie -1,4 1,9 -1,6 1,8 -1,1 

Cărbune, petrol rafinat şi combusti-
bili nucleari 

-9,8 -2,1 -12,2 -7,4 -6,1 

Chimie şi produse chimice -8,9 -0,5 -11,4 -2,2 -6,3 

Cauciuc şi produse din plastic -1,9 1,1 -4,6 -0,4 -5,0 

Alte produse minerale ne metalice 4,9 -1,5 -4.8 0,9 -0,4 

Metale prelucrate şi produse 
metalice 

-0,3 -3,7 -2,1 -1,5 -0,8 

Maşini şi echipamente 7,0 1,7 -2,7 2,6 0,8 

Echipamente electrice şi optice 6,2 12,2 21,9 7,2 16,3 

Echipamente de transport -4,8 4,3 19,7 10,1 11,6 

Produse manufacturate altele 6,8 0,7 -6,5 -1,7 10,5 

Sursa: Havlik, 2001. 
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Din datele prezentate în tabelul nr. 6 se observă performanţele deosebite 
ale Ungariei şi Poloniei, cu creşteri medii ale productivităţii muncii mai mari de 
10%. Realizările României au fost însă mult mai mici în comparaţie cu principa-
lele contracandidate la aderare (30%, 4,4% pe an). 

În cea de-a doua etapă a tranziţiei, se evidenţiază apariţia unui anumit 
"model" al ramurilor câştigătoare, respectiv perdante în domeniul productivităţii: 
la nivelul ramurilor industriei prelucrătoare, se observă existenţa a doar două 
domenii cu performanţe peste medie (echipamente electrice şi optice şi echi-
pamente de transport). În particular, în cazul Cehiei s-au înregistrat valori 
pozitive ale creşterii productivităţii şi în industria cauciucului şi a produselor din 
cauciuc. Echipamentele electrice şi optice şi echipamentele de transport se 
detaşează însă ca învingătoare, pentru toate ţările central şi est-europene, cu 
excepţia Bulgariei care, în ceea ce priveşte echipamentele de transport a avut 
un ritm negativ al productivităţii. 

Ramurile considerate perdante în termenii câştigurilor relative de produc-
tivitate sunt industria alimentară, a băuturilor şi tutunului, industria textilelor, a 
pielăriei, a produselor din lemn, industria chimică şi cea a cărbunelui şi petrolu-
lui rafinat (pentru aceasta din urmă, ca şi pentru produsele minerale nemetalice 
în România s-au înregistrat valori pozitive). 

Din analiza datelor prezentate în tabelul nr. 1 se observă că ramurile 
care au generat creşteri semnificative ale productivităţii muncii sunt acelea cu 
grad mai ridicat de prelucrare, în timp ce unele ramuri anterior considerate 
competitive (cauciuc şi mase plastice sau industrie alimentară) au înregistrat 
pierderi. Aşa cum am menţionat anterior, competitivitatea unui produs poate fi 
analizată din perspectiva costurilor sau din cea a calităţii; ambele aspecte sunt 
însă deficitare în economia românească, ceea ce face ca pierderile de compe-
titivitate să fie în continuare semnificative în raport cu celelalte ţări candidate. 
Dacă ţinem cont de faptul că rezultatele Poloniei, Cehiei sau Ungariei nu le 
egalează încă pe cele ale UE, problema competitivităţii producţiei industriale 
româneşti se dovedeşte a fi mai gravă. Din punctul de vedere al specializării 
producţiei industriale, trebuie subliniat faptul că în ţara noastră ponderea cea 
mai mare este deţinută de acele ramuri cu nivel tehnologic scăzut (industrie 
textilă, pielărie), ceea ce pe termen lung poate determina o creştere irecupera-
bilă a decalajului faţă de UE. 

 
b. Aportul investiţiilor străine directe 
Investiţiile au fost şi continuă să fie unul dintre factorii-cheie ai creşterii 

competitivităţii prin inovare. Pentru ţările aflate în tranziţie, importanţa atragerii 
unui volum semnificativ de investiţii este cu atât mai mare, cu cât capitalul 
deţinut anterior era uzat moral şi neadaptat standardelor calitative ale UE. Aşa 
cum am menţionat anterior, existenţa decalajelor de competenţă influenţează 
puternic competitivitatea de ansamblu a unei economii. În ciuda acumulărilor în 
domeniul educaţiei formale şi al pregătirii profesionale, ţările ECE sunt deficita-
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re în ceea ce priveşte cunoştinţele manageriale, ceea ce le face foarte vul-
nerabile. Investiţiile străine şi în special cele directe (ISD) au un rol deosebit 
atât în îmbunătăţirea resurselor umane, cât şi a celor de capital. 

Din totalul investiţiilor în active tangibile în anul 2001, industria pre-
lucrătoare reprezenta 20% în Cehia şi Bulgaria şi aproape 30% în Ungaria, 
Slovenia şi România. În unele ţări ponderea investiţiilor în industria pre-
lucrătoare a fost mai redusă indicând o deteriorare a structurii pe vârste a sto-
cului de capital. 

În literatura de specialitate există un consens privind rolul ISD în restruc-
turarea şi creşterea competitivităţii industriei prelucrătoare. Într-un studiu recent 
al UNCTAD, efectuat pe mai multe ţări dezvoltate şi în curs de dezvoltare, s-a 
probat existenţa unei relaţii strânse între influxurile de ISD şi creşterea exportu-
rilor din industria prelucrătoare. În mod deosebit în ţările în curs de dezvoltare, 
impactul ISD creşte o dată cu intensitatea tehnologică a exporturilor: o creştere 
de 1% a ISD/locuitor generează un spor de 0,8% a exporturilor high-tech. În 
ţările în care nu există sisteme naţionale de inovare puternice şi în care expor-
turile sunt efectuate de către întreprinderile naţionale (cum este cazul în majori-
tatea ţărilor ECE), se ridică problema găsirii unor soluţii de a face faţă ritmului 
rapid al schimbărilor tehnologice şi de a pătrunde pe acele pieţe pe care ţările 
dezvoltate sunt lideri. Cu cât evoluţia avantajelor comparative dinamice este 
asistată de ISD, problema sustenabilităţii şt a îmbunătăţirii performanţelor sto-
cului de capital este mai acută în ECE. 

Conform statisticilor Fondului Monetar Internaţional (bazate pe ra-
portările băncilor naţionale) în perioada 1990-2001 evoluţia stocului de ISD pe 
ansamblul ECE a fost crescătoare (tabelul nr. 7): 

 
Tabelul nr. 7 

Evoluţia stocului de ISD din ECE în perioada 1990 – 2001 
(milioane USD) 

 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

E.SE 4 565 1215 1989 3002 5412 9319 13041 16822 21100 

E.C. 750 12269 17654 30180 39040 44197 61027 68771 82363 98727 

ECE 754 12834 18869 32169 42042 50609 70346 81812 99185 119827 

Notă: E.SE. – Europa de Sud Est – Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Mac-
edonia, Moldova, România şi Iugoslavia; E.C. – Europa Centrală – Ungaria, Polonia, Slova-
cia şi Slovenia; ECE – Europa Centrală şi de Est. 
Sursa: FDI in South-Eastern Europe in the early 2000s – The Vienna Institute for Interna-

tional Economic Studies, 2002. 
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Datele prezentate în tabelul nr. 7 evidenţiază o concentrare a stocului de 

capital străin către Europa Centrală. Existenţa acestor disparităţi în repartiţia 
capitalului străin intrat în întreaga zonă este explicată de către specialişti 
(UNCTAD, 2002) prin nivelul de atractivitate. La aceasta contribuie semnifica-
tiv, potenţialul economic şi de forţă de muncă, dar şi climatul economic şi so-
cial. Din acest punct de vedere, România a fost defavorizată atât de poziţia 
apropiată de o zonă de conflict (ţările fostei Iugoslavii), cât şi de existenţa unui 
climat de instabilitate legislativă în domeniul ISD. 

Rata investiţiilor (ca pondere a formării brute de capital fix în PIB) a avut 
evoluţii fluctuante atât în timp, cât şi de la o ţară la alta. Cehia şi Slovacia au 
înregistrat rate ale investiţiilor de peste 30% din PIB în prima parte a deceniului 
al nouălea, în cea de-a doua parte aceasta diminuându-se, dar rămânând 
totuşi la valori relativ ridicate. În Ungaria şi Polonia (vezi tabelul nr. 8), creşte-
rea ratei investiţiilor a fost stabilă (între 23% şi 26%). 

Tabelul nr. 8 
Evoluţia FBCF ca pondere în PIB în unele ţări candidate 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Cehia 25.3 24.1 27.9 28.4 28.7 32.0 31.8 30.8 28.3 26.8 

Ungaria 19.3 20.9 19.9 18.9 20.1 20.0 21.4 22.2 23.6 23.8 

Polonia 21.0 19.5 16.8 15.9 16.2 18.6 20.7 23.5 25.1 25.5 

România 19.8 14.4 19.2 17.9 20.3 21.4 23.0 21.2 19.4 18.5 

Sursa: prelucrare proprie după WIR, 2002. 

 

În ceea ce priveşte ponderea formării brute de capital fix (FBCF) în PIB, 
ca rezultat al investiţiilor directe, se observă că evoluţia situaţiei în România a 
fost favorabilă, deşi valorile sunt sub cele ale Ungariei sau Poloniei (cu ex-
cepţia perioadei 1992-1995). Având în vedere însă că performanţele generale 
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ale economiei naţionale, chiar şi din perioada menţionată anterior, au fost mai 
slabe decât ale celorlalte ţări candidate (Cehia, Polonia. Ungaria), se poate 
concluziona că deficitul naţional de competitivitate nu provine numai din ab-
senţa capitalului (aşa cum se justifică adesea), ci şi dintr-un management 
neadaptat cerinţelor economiei contemporane. 

Distribuţia sectorială a ISD este neuniformă reflectând nu numai variaţia 
atractivităţii diferitelor ramuri pentru investitorii străini şi motivaţiile lor investiţi-
onale, ci şi politicile de privatizare care au fost diferite de la o ţară la alta. Influ-
xurile de capital străin au fost mai mari în industria alimentară, băuturi şi tutun 
(mai ales în Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia, Letonia şi Lituania) şi în minera-
le nonmetalice, ca şi în ramurile orientate preponderent către export, ca de pil-
dă echipamente electrice, optice şi de transport. Intensitatea penetrării ISD în 
industria prelucrătoare (stocul ISD /persoana ocupată) este mai mare în Cehia, 
Ungaria, Polonia şi Slovenia. Toate ţările candidate prezintă modele similare 
ale unei distribuţii inegale a ISD pe ramuri. 

În ultimii ani au fost efectuate numeroase studii care au analizat impactul 
ISD asupra industriei prelucrătoare din ţările ECE. Barrel şi Holland (2000) au 
demonstrat că ISD contribuie la accelerarea procesului de restructurare. Hunya 
(2000 b) a demonstrat existenţa unei legături pozitive între penetrarea capitalu-
lui străin şi diferitele componente ale competitivităţii pe plan internaţional atât la 
nivel agregat, cât şi la cel sectorial al industriei prelucrătoare. Pe exemplul dife-
ritelor ramuri s-a investigat relaţia dintre influxul de capital străin/persoană 
ocupată şi diferiţii indicatori de performanţă pentru anumite ţari candidate. Ana-
liza de regresie a relevat existenţa unui impact pozitiv semnificativ al ratei de 
penetrare a ISD asupra creşterii producţiei, productivităţii muncii şi costului uni-
tar al forţei de muncă, în perioada 1993-1999. 

După liberalizarea şi reorientarea comerţului, în prezent UE este cel mai 
important partener de afaceri pentru toate ţările candidate. Ponderile reprezen-
tate de UE în totalul exporturilor industriei prelucrătoare au valori cuprinse între 
43% în Bulgaria (1997) şi peste 70% în Ungaria (1998), iar ponderea importuri-
lor între 38% (Bulgaria) şi aproape 70% (în Slovenia). Exporturile de produse 
prelucrate ale acestor ţări către UE au crescut în perioada 1995-1999 cu peste 
75%, cu mult mai rapid decât exporturile altor competitori pe piaţa UE (totalul 
importurilor extra-UE de produse prelucrate a crescut cu 47%). Ungaria, Esto-
nia, Cehia şi Slovacia au înregistrat cea mai rapidă creştere a exportului. În 
consecinţă, ponderea de piaţă a ţărilor candidate în importurile extra-UE a 
crescut de la 9,5% în 1995 la 11,4% în 1999, ajungând la aproape jumătate din 
ponderea pieţei SUA în UE, depăşind-o pe cea a Japoniei. Exporturile de pro-
duse prelucrate ale UE către ţările candidate au crescut în ritm la fel de rapid 
pe parcursul perioadei menţionate (74%), de asemenea mai rapid decât totalul 
exporturilor industriei prelucrătoare extra-UE (32%). Aproximativ 12,5% din to-
talul exporturilor de produse prelucrate extra-UE au avut ca destinaţie finală, în 
anul 1999, ţările candidate, faţă de 9,5% în 1995. Importanţa pieţei UE pentru 
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exporturile şi importurile de produse prelucrate ale ţărilor candidate este astfel 
comparabilă cu cea a pieţei interne pentru ţările membre UE. 

În majoritatea ramurilor şi ţărilor, ponderea UE în totalul comerţului in-
dustriei prelucrătoare a fost foarte ridicată (excepţie fac exporturile industriei 
alimentare şi a băuturilor, a cărbunelui şi petrolului rafinat. Comerţul cu produ-
se prelucrate al ţărilor candidate cu UE s-a specializat pe câteva industrii-
cheie. Evaluarea cu ajutorul ratelor de concentrare arată că ponderea acestor 
trei ramuri în totalul exporturilor industriei prelucrătoare către UE a crescut du-
pă 1995 aproape peste tot în regiune, cu excepţia Bulgariei şi Poloniei: în anul 
1999, ratele de concentrare au depăşit 60% în Bulgaria, Ungaria şi România şi 
75% în Letonia. În Ungaria de exemplu, echipamentele electrice, optice şi de 
transport au deţinut peste 60% din exporturile industriei prelucrătoare. Intre ce-
le mai importante ramuri exportatoare se înscriu textilele şi produsele textile, 
metalele de bază şi produsele din metal, echipamentele electrice şi optice, 
echipamentele de transport, iar în ţările baltice şi industria lemnului şi a produ-
selor din lemn. 

Specializarea importului a fost mai puţin pronunţată, dar a crescut în ma-
joritatea ţărilor candidate (excepţie făcând Cehia). În 1999, ratele de concen-
trare măsurate pentru primele trei ramuri importatoare au înregistrat valori sub 
60% din totalul importurilor industriei prelucrătoare (Ungaria, România şi Slo-
vacia) şi sub 50% din totalul importurilor industriei prelucrătoare din restul ţări-
lor candidate. Cele mai mari ponderi ale importului sunt raportate în industria 
textilă, chimică, a maşinilor şi echipamentelor, a echipamentelor electrice şi 
optice, precum şi în cea a echipamentelor de transport. 
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1. Scurt istoric al fenomenelor migratorii  
vest-europene 

Cu toate că importanţa pe care publicul larg sau guvernele o acordă pro-
ceselor migratorii tinde să se amplifice în ultimele decenii, mai ales în statele de 
destinaţie, literatura de specialitate ţine să precizeze în general că migraţia nu 
reprezintă regula, ci excepţia, şi aceasta din cel puţin două motive: primul, consi-
derat de multe ori cel mai puternic, este inerţia, cea care îl determină pe om – 
poate în cele mai multe cazuri – să nu rişte, să-şi reprime dorinţa – mai mult sau 
mai puţin justificată – de a-şi strămuta domiciliul, părăsindu-şi familia, prietenii şi 
locurile de origine; al doilea are în vedere faptul că trecerea graniţelor face obiec-
tul unui control destul de strict reglementat, pe baza unor proceduri relativ rigide 
(paşapoarte, vize, control vamal etc.), care permit guvernelor limitarea libertăţii 
de mişcare a persoanelor în afara frontierelor, până aproape de cotele dorite. 

Istoria lumii stă martoră a numeroase cazuri de regiuni, state şi chiar con-
tinente care de-a lungul timpului s-au transformat din receptoare în surse ale 
migraţiei externe, sau invers. Se apreciază de exemplu că, aşa cum societatea 
nord sau sud-americană a fost modelată de imigraţia venită din Europa, aceas-
ta din urmă, la rândul ei, în forma pe care o găsim astăzi, este în mare măsură 
rezultatul cumulat al emigrărilor către noul continent, precum şi al altor fluxuri 
migratorii interne sau externe, în special în relaţie directă cu fostele colonii. De 
altfel, Comisia SUA pentru studiul migraţiei internaţionale şi dezvoltare economică 
prin cooperare este de părere că “însuşi procesul de dezvoltare economică tin-
de ca, pe termen scurt şi mediu, să favorizeze migraţia”. Câţiva experţi sunt de 
părere că cea mai bună cale de a frâna valurile migratorii din ţările mai sărace 
este ca statele dezvoltate să-şi deschidă cu adevărat graniţele pentru bunurile 
realizate de potenţialii emigranţi în ţara lor de origine. 

În ceea ce priveşte bătrânul continent, transformarea sa dintr-o regiune de 
emigraţie într-una de imigraţie s-a petrecut pe parcursul mai multor faze. Perioada 
1945-1960 are ca principală trăsătură definitorie reîntoarcerea populaţiei refu-
giate şi/sau dislocate în perioada războiului, a celor din fostele colonii etc. (se 
are în vedere aici şi revenirea etnicilor germani – circa 13 milioane de persoane 
– din partea de est a Europei către, pe atunci, RFG). Cea de-a doua fază 
(1960-1973), corespunde unei relansări economice de amploare a Occidentului, 
care, pentru a se reface pe deplin după război, resimte un deficit acut de forţă 
de muncă, pe care şi-l acoperă prin invitarea unor lucrători din ţările mai sărace – 
iniţial din sudul Europei mai puţin dezvoltat – unde rata şomajului era net superi-
oară (guest workers era). Majoritatea celor sosiţi primeau drept de rezidenţă şi 
de muncă pentru unul-doi ani. Prelungirea peste aşteptări a perioadei de boom, 
care a cuprins ulterior şi Europa Meridională, atrage după sine apelarea la alte 
surse de mână de lucru, care nu întârzie să sosească, atrase de salariile supe-
rioare oferite (Turcia, Maroc, Iugoslavia). 
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Cea de-a treia etapă (1973-1985) debutează sub auspiciile neprielnice ale 
crizei petroliere, care generează stagnare şi chiar recul economic în întreaga 
lume. Afectate de declin, statele vest-europene nu mai au nevoie de forţă de 
muncă suplimentară, multe fabrici închizându-şi porţile. Deşi iniţial sosiţi temporar, 
lucrătorii din exterior nu mai vor să se întoarcă în ţările lor de origine, afectate şi 
ele de conjunctura nefavorabilă. Ei şi-au câştigat dreptul de a rămâne în ţara care 
i-a primit anterior, chiar dacă devin şomeri, şi mulţi decid să o facă. Apar nume-
roase probleme noi, legate de presiunea exercitată asupra securităţii sociale, 
de afişarea unui mod de viaţă diferit (în special, în cazul celor de religie musul-
mană); toate acestea se amplifică pe măsură ce cei rămaşi decid să îşi cheme 
şi rudele apropiate rămase acasă. Spre deosebire de etapa anterioară, când 
migranţii erau în proporţie covârşitoare bărbaţi sosiţi pentru a munci, repartiţia 
pe sexe a noilor sosiţi este sensibil modificată. Procesul reîntregirii familiilor se 
consideră a fi încheiat în linii mari spre sfârşitul primei jumătăţi a deceniului no-
uă, dată de la care se pătrunde într-o altă etapă, cu o tipologie diferită. 

Perioada 1986-1993 aduce cu sine un nou val de imigranţi în Europa de 
Vest, ca urmare a acţiunii concomitente a unui complex de factori. 

Mai întâi, fundalul economic general este relativ mai bun, respectiv mai 
dispus să accepte şi/sau să tolereze forţa de muncă străină, autorizată sau nu. 

În al doilea rând, imigranţii ştiu acum să speculeze mai bine carenţele 
reglementărilor în vigoare; ei depun cereri de azil, ştiut fiind că, pe lângă faptul că 
astfel beneficiază de o minimă asistenţă socială, procedura este extrem de 
greoaie, de lungă durată, permiţându-le destul timp pentru a găsi o altă soluţie, 
chiar în cazul în care cererea lor va fi respinsă. Între 1993-2000, din totalul de 5,7 
milioane de cereri de azil depuse, doar 15% au fost rezolvate favorabil, însă pe 
fondul amplificării problemelor sociale legate de azilanţi şi al deteriorării percepţiei 
naţionalilor privind străinii. 

În al treilea rând, transformările politice intervenite în ţările Europei Cen-
trale şi de Est au avut un cuvânt greu de spus în derularea fluxurilor migratorii, 
al căror vârf este atins în anul 1993. 

Practic, următoarea fază, care intervine ulterior anului 1993, reprezintă 
tocmai urmarea acestor grupe de fenomene, care au determinat ţările Europei 
Occidentale să-şi modifice aproape radical poziţia referitor la problema migraţi-
ei, adoptând, pas cu pas, o nouă politică în materie, menită a descuraja sosirea 
unor noi valuri de azilanţi. 

Acordul de la Schengen din 1985 a reprezentat un prim efort de dezvol-
tare a unei politici europene comune asupra migraţiei. Demersurile ulterioare 
au fost însă lente, întrucât era dificil să se ajungă la un acord, atât în ceea ce 
priveşte lista statelor terţe, ai căror cetăţeni sunt obligaţi să solicite viză de intra-
re, cât şi asupra criteriilor comune de acordare a vizelor; în plus, implementarea 
sistemului informaţional comun pentru controlul frontierelor cerea timp, astfel 
încât Acordul intră în vigoare abia în 1995, incluzând toate statele membre UE, 
cu excepţia Regatului Unit şi a Irlandei (ca ţări insulare, acestea din urmă au 
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preferat să menţină controlul persoanelor la trecerea frontierelor ca şi anterior, 
pentru a reduce controlul intern necesar identificării celor pătrunşi ilegal). 

În 1993, Germania declară că cererile de azil nu pot fi primite de la cetăţenii 
străini care, plecând din ţara lor de origine, au trecut pe teritoriul altor state ce 
prezintă siguranţă. Intră astfel în vigoare principiul solicitării azilului în prima 
ţară care poate oferi protecţie, ceea ce pentru Germania înseamnă pasarea 
răspunderii către vecinii săi. Ulterior, şi celelalte state membre aderă la acest 
principiu. Concomitent, se înăspresc condiţiile de acordare a dreptului de azil, iar 
procedura este mult simplificată şi se derulează într-un interval de timp mai scurt. 

Pe acest fundal, la nivelul anului 1998, în ţările UE (la care se adaugă şi 

Elveţia) se aflau circa 20 de milioane de străini
1
, din care aproape opt milioane 

participau efectiv pe piaţa muncii (tabelul nr. 1, graficul nr. 1). 
Tabelul nr. 1 

Populaţia străină şi participarea acesteia la forţa de muncă în ţă-
rile Europei de Vest, 1998 

 

Ţara Populaţie Forţă de muncă 

Total Străini Total Străină 

mii per-
soane 

mii per-
soane 

% în 
total 

mii per-
soane 

mii per-
soane 

% în 
total 

Europa de Vest – total ţări 361005 19918 6 145748 7835 5 

Austria 8099 737 9 3303 327 10 

Belgia 10253 892 9 4261 375 9 

Danemarca 5333 256 5 2938 94 3 

Franţa 57095 3597 6 26016 1587 6 

Germania 82247 7320 9 27714 2522 9 

Irlanda 3700 111 3 1500 48 3 

Italia 59524 1250 2 19529 332 2 

Luxemburg 430 153 36 234 135 58 

Olanda 15762 662 4 7172 208 3 

Norvegia 4459 165 4 2233 67 3 

Spania 40000 720 2 15917 191 1 

Suedia 8929 500 6 4294 219 5 

Elveţia 7095 1348 19 3994 691 17 

Regatul Unit 58079 2207 4 26641 1039 4 

Sursa: OECD, Trends in International Migration, 2001. 

  

                                                        
1
 Termenul de “străin” are o semnificaţie aparte pentru statele europene, el fiind strâns legat 
de apartenenţa la o etnie, astfel încât cifrele trebuie interpretate cu precauţie. Spre exem-
plu, Germania nu îi consideră străini pe cetăţenii de origine germană care au revenit din 
ţările est-europene, în schimb acordă acest statut celor născuţi pe teritoriul său, dacă pă-
rinţii sunt proveniţi din alte ţări, ceea ce nu este valabil în cazul SUA. 
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Graficul nr. 1 
Repartizarea populaţiei şi a forţei de muncă străine  

între ţările Europei de Vest 

 
 
Ca număr de persoane, cei mai mulţi imigranţi se întâlnesc în Germania 

(peste 7 milioane), Franţa (circa 3,6 milioane), Regatul Unit, Elveţia şi Italia (în-
tre 2,2-1,2 milioane de persoane de origine străină). Aceste cinci ţări concen-
trează aproape 80% totalul emigranţilor. Ca pondere însă, pe primul loc se situ-
ează Luxemburg, unde 36% din populaţie, respectiv 58% din forţa de muncă es-
te de origine străină. Pe locul doi în acest clasament este poziţionată Elveţia 
(19%, respectiv 17%), urmată de Germania, Austria şi Belgia (în jur de 9% în 
ambele cazuri). În restul statelor UE, străinii reprezintă o parte mult mai mică din 
populaţia totală şi din cea activă (între 2%-5%). 

Referitor la procesul lărgirii UE, aflat în curs de derulare, merită subliniat 
că, din totalul imigranţilor, cei proveniţi din ţările central şi est-europene sunt o 
categorie aproape neglijabilă ca dimensiune relativă (aceştia reprezintă doar 
0,23% din populaţia UE), fiind vorba mai ales de persoane sosite din alte ţări deja 
membre sau, respectiv, de noneuropeni. 



 

 

2. Teorii asupra migraţiei 

Evaluarea impactului procesului de aderare la Uniunea Europeană asu-
pra circulaţiei forţei de muncă din România presupune două tipuri de estimări: pe 
de o parte, este vorba de prognoza dimensiunii migraţiei ca atare (care face 
obiectul acestei faze a studiului nostru), iar, pe de altă parte, de evaluarea im-
pactului acesteia asupra economiei şi societăţii în general (care va fi abordată ulte-
rior). Din păcate, fiecare dintre aceste predicţii prezintă un grad de incertitudine 
extrem de ridicat, care derivă, în primul rând, din complexitatea fenomenelor im-
plicate în aceste procese, dar şi din ponderea ridicată a factorilor subiectivi, in-
stabili, care ţin fie de individ, fie domeniul politic-instituţional. 

Analizarea acestor factori în contextul integrării României în UE presupune 
compunerea unui “câmp de forţe” de intensităţi diferite şi sensuri uneori contrare, 
dar care, ca regulă generală, conduc la ideea unui potenţial ridicat al emigraţiei, fără 
însă a putea fi cuantificată cu suficientă acurateţe dimensiunea reală a influenţelor. 

Mai mult decât atât, având în vedere caracterul extrem de eterogen al im-
pulsurilor şi consecinţelor fenomenelor migratorii, este dificilă însăşi clarificarea 
din punct de vedere teoretic a acestora, literatura de specialitate fiind caracte-
rizată printr-o paletă largă de abordări, a căror evoluţie şi perfecţionare se pro-
duce de-a lungul timpului, conducând la conceperea unor modele diferite. 

 

a) Abordarea neoclasică 

Principiile acesteia se cristalizează începând cu primii mari gânditori ai 

economiei politice (Adam Smith, Ravenstein
1
). Se porneşte de la ipoteza că 

individul îşi maximizează funcţia utilităţii generale atât cât îi permite dreapta con-
strângerilor bugetare. Elementul central al teoriei este nivelul comparativ al sala-
riului între diferite regiuni. Se consideră că principala cauză a manifestării fe-
nomenelor migratorii o reprezintă deosebirile între regiuni, privitoare la starea 
de echilibru/dezechilibru dintre cererea şi oferta de forţă de muncă, care conduce, 
pe de o parte, la înregistrarea unor niveluri diferite ale salariilor, iar, pe de altă par-
te, la manifestarea unui deficit de forţă de muncă în unele regiuni, respectiv a 
unui surplus în altele. 

Aceste decalaje cauzează migrarea forţei de muncă dinspre regiunile cu 
salarii joase către cele cu salarii comparativ mai mari. Ca urmare, creşte oferta de 
forţă de muncă din aceste din urmă regiuni şi scade corespunzător în zonele 
de emigraţie, ajungându-se, în final, la egalizarea nivelului salariilor şi la echilibra-
rea cererii cu oferta de forţă de muncă în toate regiunile. 

Abordarea iniţială a fost ulterior extinsă, conducând la apariţia altor vari-
ante. Spre exemplu, încercând să explice migraţia rural-urban – care se mani-

                                                        
1
 Ravenstein, E., The Laws of Migration, Journal of the Statistical Society, 52, 1889. 
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festă chiar şi atunci când ratele şomajului sunt înalte în mediul citadin – 
Torado şi Harris1 renunţă la ipoteza că pieţele muncii din regiunile receptoare 
şi emiţătoare tind să se echilibreze, factorul determinant constituindu-l deca-
lajele de venit şi probabilitatea ca noii veniţi să-şi găsească un loc de muncă. 

Este important de menţionat că, în optica acestei teorii, relaţiile comerciale 
dintre diferitele regiuni joacă un rol major, astfel încât, dacă ele sunt lăsate să 
funcţioneze liber, pot substitui practic funcţiile pe care le îndeplineşte migraţia 
persoanelor, şi anume, egalizarea salariilor şi echilibrarea pieţei muncii. 

În acest sens, raţionamentul după care se ghidează teoria este următorul: 
Dacă schimburile comerciale au loc între o regiune dezvoltată (caracterizată printr-o 
pondere mare a lucrătorilor înalt calificaţi) şi una mai puţin dezvoltată (unde predo-
mină forţa de muncă slab calificată), fiecare se va specializa pe anumite tipuri de 
bunuri (şi anume, bunuri care solicită o pregătire superioară a salariaţilor în primul 
caz, respectiv produse a căror realizare nu necesită cunoştinţe avansate, în cel de-
al doilea). Pe termen lung, comerţul ar induce următoarele tendinţe: în regiunile 
dezvoltate salariile muncitorilor necalificaţi scad, iar cele ale forţei de muncă cu pre-
gătire superioară cresc, în timp ce în regiunile mai puţin dezvoltate efectele sunt 
exact contrare, astfel încât, în final, se ajunge la o egalizare a preţului factorilor. 

Evident că fenomenele migratorii nu pot fi rupte de ceea ce se petrece în 
economie, astfel încât în realitate asupra acestora acţionează numeroşi alţi 
factori, care le pot modifica modul de manifestare, intensitatea sau chiar sen-
sul. Din aceste considerente, abordările teoretice nu se opresc aici, ele încer-
când să integreze şi alte restricţii, cum ar fi spre exemplu cele care decurg din 
libera circulaţie a capitalurilor. 

În acest sens, o primă abordare este cea a modelului neoclasic unisecto-
rial, care porneşte de la ipoteza unei migraţii perfect neîngrădite a forţei de 
muncă şi a capitalului, între două regiuni. Conform denumirii sale, modelul pre-
supune că sistemele economice (state, regiuni) realizează una şi aceeaşi mar-
fă şi, prin urmare, sunt alcătuite dintr-un singur sector de producţie, iar schimbu-
rile de produse între diferitele sisteme nu se justifică. În virtutea acestor prem i-
se, regiunile dotate relativ abundent cu capital, dar deficitare în ceea ce priveşte 
forţa de muncă, vor oferi salarii înalte, în schimb vor suporta o diminuare a investi-
ţiilor locale; economiile care, dimpotrivă, se bucură de o relativă abundenţă a forţei 
de muncă, vor tinde să ridice preţurile pentru capital, respectiv investiţii. În aces-
te condiţii tendinţa va fi ca migrarea capitalului, respectiv a forţei de muncă să se 
desfăşoare în sensuri opuse: capitalul se va scurge către economiile cu forţă de 
muncă abundentă şi ieftină, în timp ce lucrătorii vor migra către economiile cu 
salarii înalte (care înregistrează deficite de forţă de muncă) şi unde capitalul este 
comparativ mai abundent. Ideea care rezultă implicit din model este aceea a 

                                                        
1
 Harris, J., and Torado, M.P., Migration, Unemployment and Development: A Two Sector 
Analysis, American Economic Review, 60, 1970. 
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convergenţei pe termen lung a proceselor de dezvoltare manifestate în cadrul di-
feritelor economii naţionale. 

Ţinând seama de faptul că, în realitate, orice economie produce mai multe 
tipuri de bunuri, modelul neoclasic bisectorial lărgeşte spectrul analizei, accep-
tând că fiecare regiune este structurată pe mai multe sectoare, ramuri şi sub-
ramuri economice, astfel încât participarea la schimburile internaţionale este sti-
mulativă, cu scopul de a valorifica avantajele comparative deţinute. Pe lângă mi-
grarea factorilor de producţie, există posibilitatea obţinerii unor câştiguri supli-
mentare prin schimburile internaţionale de produse finite sau prin îmbunătăţi-
rea alocării resurselor între sectoarele aceleiaşi regiuni. 

Conform acestui model, procesele care au loc pot fi descrise simplificat în 
felul următor: Ca urmare a unui stimul iniţial (de exemplu, creşterea cererii pentru 
exportul unei economii naţionale), sectorul orientat spre export din ţara respectivă 
va cunoaşte un aflux de capital (fie autohton, fie din exterior). Noile capacităţi de 
producţie vor avea nevoie de lucrători suplimentari, pentru atragerea cărora va fi 
nevoie de mărirea salariilor. Forţa de muncă poate proveni iniţial din piaţa internă 
dar, în timp, dacă salariile cresc suficient de stimulativ, vor fi atraşi şi lucrători imi-
granţi. În final, atât capitalul, cât şi ocuparea vor spori concomitent. Se demon-
strează astfel că mâna invizibilă nu conduce automat la echilibrarea şi convergen-
ţa sistemelor economice, la generarea dezvoltării, pretutindeni şi uniform, nici mă-
car pe termen lung. Atât forţa de muncă, cât şi capitalurile pot migra în acelaşi 
sens, şi anume către regiunile cu salarii ridicate, idee care trebuie reţinută, în spe-
cial, pentru a nu cădea în capcana iluziei că aderarea României la UE va rezolva – 
fie şi pe termen lung – de la sine problemele economice ale dezvoltării, în general 
sau ale migraţiei, în particular. De altfel, în prezent, cu toată amploarea pe care au 
luat-o în ultimele decenii fenomenele de delocalizare industrială, cea mai mare 
parte a investiţiilor străine se acumulează tot în ţările dezvoltate din punct de vede-
re economic, care oferă salarii mari. (Acesta este şi motivul pentru care se susţine 
că procesul creşterii economice tinde să devină cumulativ, autoîntreţinut. În com-
petiţia internaţională, în condiţiile în care forţele pieţei sunt lăsate libere, tendinţa 
este de amplificare a decalajelor şi nu de diminuare a acestora, contrar celor afir-
mate de teoria economică clasică, bazată pe teza avantajului comparativ.) 

 

b) Teoria capitalului uman 

Este meritul lui Sjaastad
1
 de a fi introdus în circulaţie acest model, care 

tratează migraţia ca pe o investiţie a individului în propriul său viitor. În funcţie de 
nivelul cunoştinţelor acumulate, oamenii îşi estimează atât beneficiile, cât şi 
costurile pe care le-ar implica participarea pe piaţa muncii din regiunea lor natală 
sau din alte regiuni. Migraţia apare atunci când beneficiile nete (câştiguri – costuri) 
estimate a fi obţinute în exterior le depăşesc pe cele care pot fi realizate pe plan 

                                                        
1
 Sjaastad, L.A., The Costs and Returns of Human Migration, The Journal of Political 
Economy, 70, 1962. 
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local. Costurile mutării sunt privite în sens larg, dincolo de cele monetare – 
cheltuieli de transport, diferenţele în ceea ce priveşte costul vieţii, pierderile 
băneşti survenite în urma migrării – fiind puse în balanţă inclusiv costuri de ordin 
psihologic, ca de exemplu, cele ce decurg din separarea de familie şi prieteni. 
Meritul acestei teorii este acela de a pune în lumină faptul că fiecare individ îşi 
evaluează propriile costuri şi beneficii într-o manieră diferită, dependentă de o 
multitudine de caracteristici personale, precum vârsta, sexul, nivelul de pregătire, 
astfel încât fenomenele migratorii nu pot fi explicate exclusiv pe seama corelaţiilor 
macroeconomice. În acest sens, se apreciază că, în general: 

 probabilitatea ca o persoană să emigreze scade pe măsură cu înaintarea în 
vârstă, întrucât beneficiile ce urmează a fi obţinute sunt estimate pentru 
a perioadă comparativ mai redusă;  

 o  pregătire superioară măreşte  probabilitatea  de  a  migra,  întrucât 
aceasta reduce mult din riscurile inerente care pot să apară;  

 cu cât distanţa până la ţara de destinaţie este mai mare, cu atât sporesc 
riscurile şi costurile migraţiei, astfel încât sunt preferate ţările mai apropi-
ate, despre care şi informaţiile referitoare la oportunităţile oferite sunt mai 
uşor de obţinut. Modelul este, de asemenea, util în formularea unor apreci-
eri privind migraţia temporară şi/sau periodică, specifică unor ţări ca Ger-
mania sau Elveţia (guest workers). Migraţia periodică şi/sau de revenire 
poate fi rezultatul: 

 reducerii costurilor estimate, întrucât migrantul deţine informaţii suficiente de 
la prima sa vizită;  

 preferinţei pentru modelul de consum din ţara de origine, chiar dacă veni-
turile realizate în ţara de destinaţie sunt superioare;  

 nereuşitei înregistrate la migrarea anterioară. 
Migraţia pendulară nu poate fi explicată însă pe deplin, decât dacă se au în 

vedere şi efectele care se produc după declanşarea circulaţiei persoanelor asupra 
economiei din ţara receptoare sau din cea de origine. Dacă în ţara de imigraţie 
salariile sunt flexibile, este de aşteptat ca acestea să scadă, ca urmare a spori-
rii ofertei de forţă de muncă pe seama noilor intraţi. În caz contrar, când sindicate-
le reuşesc menţinerea nivelului salariilor, rezultatul va fi o creştere a şomajului. Es-
te de remarcat că în ambele situaţii (diminuarea salariilor sau amplificarea şomaju-
lui) migranţii vor căpăta motive suplimentare pentru a reveni în ţara de origine, 
în special dacă, între timp, situaţia economică a cunoscut o îmbunătăţire. 

Spre deosebire de teoria neoclasică, abordarea prin prisma capitalului 
uman ţine seama de eterogenitatea şi particularităţile indivizilor, punând accentul 
pe caracteristicile socioeconomice ale potenţialilor migranţi. 
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c) Informaţii asimetrice asupra calificărilor 

În contrast cu cele prezentate anterior, se porneşte de la premisa că patronii 
din ţara de destinaţie nu au suficiente informaţii despre aptitudinile şi calificările 
celor veniţi din exterior şi, de aceea, ei preferă să plătească acestora un salariu 
care reflectă productivitatea marginală medie a unui imigrant, ceea ce conduce la 
două situaţii diferite: fie salariul oferit nu este stimulativ pentru cel care solicită un 
loc de muncă, fie acesta este mult superior celui din ţara de origine. 

În timp, patronii pot face eforturi pentru a se informa mai bine asupra ap-
titudinilor imigranţilor, iar aceştia din urmă vor apela din ce în ce mai mult la 
certificate şi alte simboluri care să le ateste calificările, astfel încât repartiţia 
imigranţilor pe niveluri de calificare va lua forma literei U, cele mai mari ponderi 
deţinându-le extremele: cei necalificaţi şi cei cu o pregătire superioară. 

 
d) Migrarea familiei 
Această abordare postulează că decizia de a migra nu aparţine indivizi-

lor izolaţi, ci ea este luată în cadrul familiei. Dimensiunea familiei şi numărul 
membrilor aducători de venit sunt deci parametrii care modifică atât costurile, 
cât şi beneficiile care trebuie estimate în luarea deciziei. Investigând influenţa pe 
care tendinţa de creştere a ratei de participare a femeilor pe piaţa muncii o in-
duce asupra fenomenelor migratorii, Mincer

1
 ajunge la concluzia că apar două 

consecinţe contrare. Pe de o parte, creşte dependenţa de celălalt soţ în luarea 
deciziei, ceea ce diminuează din fluxurile migratorii, iar, pe de altă parte, fam i-
lia devine mai instabilă, fapt care este de natură a încuraja migraţia. 

O altă noutate a acestei teorii este aceea că familiile nu îşi apreciază ve-
niturile doar în termeni absoluţi, ci şi prin comparaţie cu alte familii

2
 – alese ca 

model de referinţă – astfel încât decizia de a migra nu depinde doar de decalajele 
cu exteriorul, ci şi de inegalităţile din ţara de origine, care, cu cât sunt mai ac-
centuate, cu atât stimulează mai mult emigrarea. În plus, dacă piaţa muncii este 
dezechilibrată, familiile acceptă migraţia ca modalitate de reducere a riscurilor 
şi de obţinere a unor venituri suplimentare, mai ales dacă sistemul de securitate 
socială nu reuşeşte să suplinească aceste pierderi. 

 
e) Reţele migratorii 
Introducând o viziune dinamică, această teorie priveşte migraţia ca pe un 

proces care se autoîntreţine, întrucât riscurile ce pot să apară sunt mult dim i-
nuate prin apartenenţa la reţele sociale şi de informaţii. 

Primii plecaţi sunt supuşi întotdeauna celor mai mari costuri şi riscuri. Ul-
terior, rudele şi prietenii acestora au de acoperit costuri psihologice şi moneta-
re mai reduse, beneficiind de ajutorul celor mai vechi, astfel încât probabilitatea 
ca migraţia să se producă sporeşte. O dată cu noii sosiţi, spectrul reţelei se 
lărgeşte, atrăgând şi alte persoane dintre cele rămase acasă. 

                                                        
1
 Mincer, J., Family Migration Decisions, Journal of Political Economy, 86, 1978. 

2
 Stark, O., The Migration of Labour, Cambridge, 1991. 
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O lacună a acestui model este aceea că poate induce ideea unei migraţii 
nestăvilite, până la depopularea completă a ţării de origine. Sesizând aceste nea-
junsuri, adepţii ei au încercat să explice care ar fi principalele frâne în calea acestui 
proces, argumentând că, în primul rând, nu toţi cetăţenii din ţara de emigraţie be-
neficiază de avantajele acestor reţele şi, în al doilea rând, migraţia va slăbi ca in-
tensitate în timp, ca urmare a creşterii salariilor în zonele care anterior erau mai 
puţin dezvoltate. Este de reţinut oricum ideea că o înrăutăţire relativă2 a condiţiilor 
economice dintr-un stat, în comparaţie cu un altul, va afecta procesele migratorii 
pe termen lung, prin crearea unor reţele adiţionale care tind să se autoîntreţină. 

 

f) Factorii de atracţie şi de respingere. O vedere de ansamblu 

Practic, această teorie îşi propune să integreze toate cunoştinţele de pâ-
nă acum, pornind de la un model cauzal bazat pe factorii care influenţează deci-
zia individului de a migra (schema nr. 1). În cadrul acestora, se face deosebire 
între factorii economici şi cei neeconomici, între factorii de atracţie (pull factors), 
care ţin de ţara receptoare şi cei de respingere (push factors) care descriu, cu 
precădere, condiţiile din ţara de origine, la care se adaugă şi factori d2e natura 
reţelelor de contacte (fluxuri de informaţii, costul transportului etc.). 

Pe lângă factorii deja menţionaţi, numeroase studii empirice au încercat 
cuantificarea influenţelor exercitate asupra fenomenelor migratorii de către 
numeroşi parametri, cum ar fi: oportunităţile de ocupare din ţara de provenienţă 
şi/sau din cea de destinaţie, distanţa care separă cele două ţări, nivelul de 
educaţie, starea civilă, prezenţa/absenţa unui cămin şi deţinerea unei locuinţe 
în proprietate, şocurile înregistrate de regimurile politice aflate la guvernare, 
structura sectorială a economiei (se apreciază că o pondere mare a ocupării în 
agricultură induce o propensiune redusă pentru emigraţie, populaţia rurală fiind 
mai puternic legată de locul de baştină) etc. 

Schema nr. 1 

Factori care favorizează decizia de a migra 
 

Categorie Factori de atracţie  
(Cerere de migraţie) 

Factori respingere (Ofertă 
de migraţie) 

Reţele / Altele 

Economici Locuri de muncă vacante, 
recrutare de forţă de mun-
că, salarii mai bune, îmbă-

trâni-rea/declinul populaţiei 
(în ţara primitoare) 

Şomaj, subocupare, salarii 
scăzute, creşte-re demo-
grafică, deposedarea de 

terenuri agricole (în ţara de 
origine) 

Costul comunicaţiilor, al 
transportului 

Neeconomici Reunificarea familiei Războaie, persecuţii Factori politico-instituţionali, 

organizaţii de asistenţă, flu-
xuri de informaţii privind 
oportunităţi de găsire a locu-

rilor de muncă, salarii, spirit 
de aventură etc. 

Sursa: prelucrări după Philip Martin; Jonas Widgren, International Migration: Facing the 
Challenge, Population Bulletin, Vol. 57, No. 1, March 2002. 



 

 

3. Reducerea decalajelor în materie de venituri principa-
la miză pentru relaxarea fenomenelor migratorii 

Întrucât literatura de specialitate recunoaşte aproape fără excepţie că cel 
mai important factor care contribuie la alimentarea fenomenelor migratorii îl re-
prezintă decalajele în materie de venituri (după unele aprecieri, o creştere a 
decalajului de venituri – măsurate la paritatea puterii de cumpărare – cu 1% 
echivalează cu o sporire a stocului de imigranţi în ţara primitoare cu 0,4%), am 
considerat extrem de utilă o încercare de previzionare a acestora pentru un 
interval de circa două decenii, pentru a vedea în ce măsură este posibilă rela-
xarea acestei restricţii pe o perioadă de timp medie spre lungă, în cazul Româ-
niei, ca viitoare membră a UE. Din considerente legate de necesitatea utilizării 
unei metodologii unitare şi pornind de la informaţiile de care am dispus, am 
ales anul 1998 ca moment de pornire; toţi indicatorii valorici au fost exprimaţi în 
dolari la paritatea puterii de cumpărare. 

La începutul perioadei de referinţă pentru previziunile noastre (1998), 
decalajele între România şi ţările UE consemnează valori ridicate (graficul nr. 
2, anexa nr. 1).  

Graficul nr. 2  

Produsul intern brut per capita şi productivitatea muncii în România şi 
ţările UE – anul 1998 

 
 

Din punct de vedere al produsului intern brut ce revine pe un locuitor, aces-
tea se înscriu între 5,7/1 comparativ cu Luxemburgul (34844USD PPP/pers, 
respectiv 6153 USD PPP/pers în România), 3,3/1 comparativ cu media UE15 
(20419 USD PPP) şi 2,1/1 faţă de nivelul atins de Grecia (12982 USD PPP). 
Posibilităţile de asigurare a unui nivel de trai ridicat – net superioare în UE – se 
realizează pe fondul unor productivităţi valorice pe măsură. În ceea ce priveşte 
nivelul productivităţii naţionale a muncii (calculată ca raport între PIB şi populaţia 
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ocupată), UE consemna valori de 3 ori mai mari decât în România (47452 USD 
PPP/pers. ocupată, comparativ cu 15701 USD PPP/pers. ocupată), Luxemburg 
de 4 ori mai mari, iar Grecia de 2,2 ori mai mari. 

Prognozele populaţiei ţin seama de o singură variantă de calcul în cazul 
ţărilor UE15, elaborată prin extrapolarea tendinţelor manifestate aici în ultimii 20 
de ani. Pentru România, am avut în vedere mai multe variante (graficul nr. 3, 
anexa nr. 2), şi anume: 

1. o variantă în care populaţia creşte după o tendinţă caracterizată ca opti-
mistă (Po); 

2. o creştere a populaţiei oarecum realistă (Pr); 
3. o variantă pesimistă (Pp); 
4. 4.o variantă în care caracteristicile demografice rămân constante (Pc). 

În toate cazurile populaţia în vârstă de muncă (15-64 de ani) astfel rezultată 
(4 variante) este însă mai redusă numeric la finele perioadei comparativ cu 
anul de pornire (1998). Acestei din urmă categorii de populaţie i-au fost ata-
şate diferite variante de rate de activitate: 
a) o stabilitate a ratei de activitate a populaţiei în vârstă de muncă la nivelul 

anului de referinţă (Ras); 
b) o rată de activitate în scădere, prin extrapolarea tendinţelor ultimului 

deceniu (Rat); 
c) o rată de activitate optimă, în sensul că este atins nivelul cerut prin 

Strategia Europeană a Ocupării, de 70%; 
Prin combinarea premiselor privind evoluţia populaţiei totale cu cele pri-

vind ratele de activitate, au rezultat 12 variante de niveluri posibile ale popula-
ţiei active a României anului 2020. Fiecăreia îi corespund câte trei valori diferite 
ale ratelor de ocupare a populaţiei totale (astfel încât, în final, au rezultat 36 de 
estimări privind numărul efectiv al persoanelor ocupate din anul terminal): 

I. cazul în care rata de ocupare a populaţiei active este stabilă, aceeaşi cu 
cea din anul de pornire (Ros); 

II. cazul în care rata de ocupare evoluează conform tendinţelor din ultimii 
ani – varianta cea mai pesimistă (Rot); 

III. varianta unei rate de ocupare apropiate de normalitate, de un optimism 
moderat corespunzătoare unei rate naturale a şomajului de 5% (Roo). 
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Graficul nr. 3 
Populaţia României – evoluţii probabile 

 
 

Modelul a condus la constatarea că, cel mai probabil, populaţia ocupată 
a României anului 2020 va fi inferioară numeric celei din prezent (anexele nr. 3 şi 
4). Din 36 de situaţii posibile, numai 11 contrazic afirmaţia anterioară (fiind vor-
ba în general de combinaţii de două sau mai multe ipoteze optimiste). Cele mai 
drastice reduceri (până la 52,5% din nivelul iniţial) rezultă prin combinarea unor 
variante pesimiste. În general însă, numărul persoanelor participante efectiv pe 
piaţa muncii din 2020 se înscrie între 70-80% din cifra corespunzătoare anului 
de referinţă (1998). 

Pentru estimarea nivelului veniturilor, s-a ales ca ancoră ritmul mediu anual 
de evoluţie a PIB (exprimat în USD PPP), plecând de la ideea că apropierea dintre 
România şi ţările UE în ceea ce priveşte nivelul PIB per capita – indiferent de cum 
va evolua populaţia – nu poate fi realizată fără o creştere substanţială a volumului 
total al rezultatelor economice. În acest fel, dinamica productivităţii naţionale a 
muncii, deşi din punct de vedere strict matematic apare ca un rezultat, reprezintă 
în realitate restricţia majoră a îndeplinirii cu adevărat a oricăror prognoze. 

În cazul României, au fost selectate (anexele nr. 5 şi 6) patru variante posi-
bile de creştere a PIB: ritmuri medii anuale de 4,6% (cel constatat în cazul 
Greciei, în perioada de după aderarea la UE), 3% (limita inferioară, sub care 
economia României riscă o explozie a decalajelor), 8% (varianta cea mai opti-
mistă, greu de realizat, întrucât este vorba de o medie pe 22 de ani consecutivi 
– caz rar sau deloc întâlnit între ţările lumii) şi, respectiv, 6% (un optimism ridi-
cat, dar ceva mai moderat). Ţărilor Europei Occidentale le-au fost ataşate doar 
trei variante ale dinamicii PIB, toate de nivel comparativ mai redus, având în ve-
dere, pe de o parte, constatările din realitatea ultimelor decenii sau chiar a peri-
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oadei curente şi, pe de altă parte, nevoia mai puţin resimţită aici de creşteri ab-
solute substanţiale ale veniturilor totale şi per capita, combinată mai ales cu un 
efort pentru lărgire şi susţinere a noilor state: 1,5%, 2% şi respectiv 3,5%. 

Prin agregarea variantelor de creştere a PIB din România şi din UE (4 x 3) 
cu cele de creştere a populaţiei totale din România (anexa nr. 1) au rezultat în 
final 48 de posibile decalaje remanente (la sfârşitul perioadei 1998-2020) între 
nivelul PIB per capita din România şi cel din fiecare ţară actualmente membră 
UE15. Conform calculelor noastre, în anul 2020, posibilitatea ca venitul mediu pe 
locuitor (în USD PPP) din România să îl depăşească pe cel al UE este de maxim 
10/48, şi aceasta numai în ipoteza (puţin probabilă) ca ritmul mediu anual al PIB 
din ţara noastră să nu scadă în nici un an sub 8% (desigur, deja 5 ani din inter-
valul de prognoză au trecut şi acest eveniment nu a avut loc, astfel încât ar fi ne-
cesari ani de creştere economică cu două cifre). 

I. Variantele mai realiste pentru România (4,6%, 3%) nu pot asigura 
depăşirea actualelor decalaje; din aceste posibile stări viitoare, doar aproxima-
tiv jumătate ar permite o apropiere sensibilă de veniturile medii din Europa Occi-
dentală (considerând media UE15 100%, România ar atinge 50-60%, faţă de 
numai 30,1% în 1998). Comparaţiile cu fiecare ţară vest-europeană în parte 
sunt şi mai neliniştitoare, cu o singură excepţie. Românii ar putea atinge şi depăşi 
veniturile medii ale grecilor, dar numai dacă PIB-ul total al acestora din urmă nu va 
creşte cu mai mult de 2% pe an şi, în plus, populaţia din ţara noastră nu evoluează 
conform variantei optimiste. În general însă, recuperarea decalajelor este extrem 
de înceată (0,25 – 1 puncte procentuale pe an), ba chiar decalajele sporesc da-
că dinamica PIB în România – măsurată prin ritmul mediu anual de creştere – nu 
o depăşeşte cu mai mult de 3 puncte procentuale pe cea a Occidentului, iar 
acesta din urmă se dezvoltă cu un ritm anual mai rapid de 2%. 

Graficul nr. 4 

PIB-ul per capita al României anului 2020 comparativ cu cel  
al unor ţări din UE* 

 
*) Varianta în care în România PIB creşte cu 4,6% pe an şi populaţia evoluează conform 
variantei realiste, iar în UE PIB creşte cu 1,5% pe an. 
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Ca o exemplificare, aflată la limita dintre realism şi optimism moderat (în 
România populaţia evoluează conform variantei realiste, iar PIB-ul un ritm de 
4,6% pe an; în UE creşterea economică nu depăşeşte 1,5% anual), graficul nr. 3 
ilustrează decalajele ce ar mai rămâne de recuperat în anul 2020 între România şi 
unele ţări membre UE15: Grecia ar fi depăşită cu 17 procente, dar celelalte ţări 
membre ar continua să surclaseze România cu 30-40% sau chiar mai mult. 

5. Cele două variante optimiste (8% şi 6%) ar putea conduce la reduce-
rea sensibilă a decalajelor, dar şi în acest caz, depăşirea lor apare ca puţin 
probabilă, fiind consemnată doar în cazul Greciei sau în ipoteza în care op-
timismul pentru ţara noastră este maxim, iar dinamica ţărilor dezvoltate se 
situează la limita de jos. 
În urma analizelor noastre, principalele concluzii se cantonează însă pe 

un alt plan, şi anume cel al productivităţii muncii (anexele nr. 7 şi 8). Indiferent de 
varianta aleasă pentru evaluarea nivelului PIB per capita din România anului 
2020, chiar şi în cazurile în care decalajele în materie de venituri medii cu ţările 
dezvoltate se adâncesc, productivitatea naţională medie a muncii din România 
este obligată să se multiplice cu valori pe care le-am putea numi pe alocuri uriaşe. 
Chiar cele mai pesimiste variante din punct de vedere al ritmului de creştere 
economică, combinate cu cele mai optimiste posibilităţi de ocupare a forţei de 
muncă naţionale, nu pot avea loc decât dacă eficienţa muncii sporeşte cu peste 
45-50% (12 cazuri din 144 posibile). Ţintele de un pesimism moderat în mate-
rie de venituri medii au nevoie de salturi impresionante ale productivităţii (nive-
luri de peste două – trei ori mai mari decât în prezent). Variantele pesimist-
realiste de creştere a PIB presupun – ca regulă generală – o populaţie ocupată de 
două până la cinci ori mai eficientă şi mai capabilă să dea naştere la valori eco-
nomice. Variantele cele mai optimiste din punct de vedere al nivelului venituri-
lor din România anului 2020 au ca restricţie majoră o creştere de peste 10 ori a 
rodniciei muncii, într-un interval de numai două decenii. 

În condiţiile evoluţiilor demografice probabile, creşterea nivelului de trai din 
România este condiţionată în mod determinant de utilizarea mai eficientă a po-
tenţialului de care dispune, a capitalului uman naţional. Munca devine o restric-
ţie majoră atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, care nu poate fi ocolită 
decât prin atragerea într-o măsură mai mare a diverselor categorii de populaţie 
potenţial active pe piaţa muncii, pe de o parte, şi, în egală măsură, prin măsuri 
menite să-i asigure acesteia posibilitatea practică de a realiza în fiecare zi mai mult 
decât ieri. Procesul este îngrijorător nu doar prin evaluarea eforturilor pe care le-ar 
presupune (materiale, financiare şi umane), cât mai ales prin consecinţele care 
decurg din nerealizarea lui efectivă. 

Chiar şi obiectivele economice modeste pot fi extrem de greu de pus în 
practică. Pe măsură ce analiza macroeconomică sumară pătrunde în detaliu, apar 
noi şi noi restricţii, a căror înlăturare poate părea la un moment dat ca extrem 
de dificilă, dacă nu imposibilă. Evoluţiile dorite pot fi atinse doar printr-o politică 
mult mai detaliată, decât simpla ţintă iluzorie a stabilizării macroeconomice, iar 
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instrumentele sunt cu atât mai eficiente cu cât ele se adresează mai puţin ob-
iectivelor generale, ci îşi propun înlăturarea dificultăţilor majore, a locurilor înguste 
(credite, investiţii, tehnologii, noi cunoştinţe, locuri de muncă), care, o dată puse 
în mişcare, produc efecte asupra rezultatelor agregate. Numai prin eforturi cu 
adevărat remarcabile, prin perioade de acumulări îndelungate, neîntrerupte şi 
dificile, urmate de scurte momente de salturi în materie de cunoştinţe, aptitu-
dini, calificări, tehnologii, economia României va putea intra cu adevărat în rân-
dul statelor dezvoltate. Şi, în plus, aceste eforturi nu pot fi ocolite nici dacă româ-
nii ar accepta să se îndepărteze de nivelul de venituri al europenilor din eşalo-
nul fruntaş.  

Practic, orice prognoză a migraţiei nu poate face abstracţie de aceste con-
statări fundamentale; chiar şi în cazul unor ritmuri de creştere accelerate, Ro-
mânia va avea nevoie de multe decenii pentru a se apropia de nivelul PIB pe locui-
tor al ţărilor vest-europene, astfel încât acest factor va influenţa puternic fenomene-
le migratorii încă 30-50 de ani. De altfel, dimensiunea acestui decalaj reprezintă în 
sine un factor perturbator, cu multiple implicaţii. Astfel, spre exemplu, tocmai ca ur-
mare a salariilor mult mai reduse din România, s-a ajuns la situaţia ca valoarea 
transferurilor referitoare la veniturile din muncă ale lucrătorilor români în străinătate 
să reprezinte circa 20% din salariile nete ale tuturor angajaţilor naţionali la ni-
velul anului 2000, egalând şi chiar depăşind ca dimensiune investiţiile străine. 

În ceea ce priveşte decalajul privind oportunităţile de ocupare, influenţa 
apare la prima vedere mai degrabă “neutră”, mai ales prin prisma indicatorului 
rată de şomaj. În realitate, şi acest factor favorizează mişcarea est -> vest, din 
mai multe considerente (rate mult mai înalte de ocupare şi de activitate ale popula-
ţiei totale şi ale celei în vârstă de muncă – obiectiv de 70% pentru UE – existenţa 
pe piaţa forţei de muncă a Europei Occidentale a unor zone vacante, în special 
referitor la calificările înalte, dar nu numai). 

O concluzie similară se desprinde şi în ceea ce priveşte analiza compara-
tivă a mişcării naturale a populaţiei, atât România, cât şi UE aflându-se în faza finală 
a tranziţiei demografice; dar, dacă pentru o ţară săracă şi de dimensiuni reduse 
ca a noastră posibilitatea intervenţiei prin politici demoeconomice este limitată 
– şi chiar “autolimitată”, pasivă – Uniunea Europeană pare a iniţia o atitudine 
mult mai activă. 

Într-o cuvântare ţinută în 12 iulie 2000, comisarul european pentru justiţie 
şi afaceri interne, Antonio Vitorino, declara: “UE se confruntă cu o transformare 
a situaţiei economice şi demografice… politica imigraţiei zero din ultimii 25 de 
ani nu mai dă rezultate.” Numeroase studii atrag atenţia asupra tendinţelor pe 
termen mediu şi lung în ceea ce priveşte declinul demografic al Europei dezvol-
tate, care, pentru a putea fi contracarate, ar presupune cote mult mai înalte de 
imigraţie, comparativ cu cele manifestate până în prezent (în funcţie de obiectivul 
ales, de 3 până la 50 de ori mai mari – vezi tabelul nr. 2). 
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Tabelul nr. 2 
Creşterea imigraţiei în Uniunea Europeană – sursă de acoperire a decli-

nului demografic? 

Ţări Imigranţi 
în 1995 

(mii 
pers.) 

Migraţia necesară anual în perioada 2000-2050 pentru a menţine: 

Populaţia din 1995 Populaţia în vârstă de 
muncă din 1995 

Rata de dependenţă a 
populaţiei vârstnice

*
 

Migranţi 
(mii 

pers.) 

Coeficient de 
multiplicare a 

imigraţiei 
(1995=1) 

Migranţi 
(mii 

pers.) 

Coeficient de 
multiplicare a 

imigraţiei 
(1995=1) 

Migranţi 
(mii 

pers.) 

Coeficient de 
multiplicare a 

imigraţiei 
(1995=1) 

UE 15, 270 949 3,5 1588 5,9 13480 49,9 
din care: pri-
mele 4 ţări 

237 677 2,9 1093 4,6 8884 37,5 

Franţa 7 29 4,1 109 15,6 1792 256,0 
Germania 204 344 1,7 487 2,4 3630 17,8 

Italia 6 251 41,8 372 62,0 2268 378,0 
Regatul Unit 20 53 2,7 125 6,3 1194 59,7 
celelalte 11 ţări 33 272 8,2 495 15,0 4596 139,3 
SUA 760 128 0,2 359 0,5 11851 15,6 

* Raportul dintre populaţia în vârstă de peste 65 de ani şi cea cuprinsă între 15-64 de 
ani. Sursa: United Nations, Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and 
Ageing Population? 

 
 

6. Factorii politici şi instituţionali – un element 
 în plină schimbare 
Aparent, integrarea României la UE ar trebui să implice, cel puţin în faza fi-

nală, permiterea liberei circulaţii a persoanelor şi a forţei de muncă, condiţie care, 
dacă ar fi aplicată de la bun început, ar putea conduce la şocuri migratorii impor-
tante. Tocmai de aceea, ţările Uniunii au impus o îndeplinire graduală a acestei 
condiţii, atât în cazul mai vechilor state aderate (Grecia, Spania, Portugalia), cât şi 
al celor noi sau viitoare (între care şi România). Tratatul de la Amsterdam, care a 
intrat în vigoare din 1999, prevede adoptarea până în 2004 a unei politici comune 
privind imigraţia şi azilul politic, având drept scop gestionarea eficientă a migraţiei, 
urmărirea şi supravegherea coordonată a traficului ilegal de persoane, adoptarea 
unei poziţii comune în domeniul cererilor de azil venite din partea cetăţenilor unor 
terţe ţări. Până la clarificarea politicii oficiale, estimările privitoare la dimensiunea şi 
implicaţiile fenomenelor migratorii est-vest rămân hazardate. 

Prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, anumite aspecte ale 
politicii în domeniul migraţiei devin responsabilitatea UE, şi anume cele referi-
toare la: 

 azil; 

 libera circulaţie a persoanelor; 

 acordarea vizelor; 

 reglementarea trecerii frontierei externe a UE; 
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 politica imigraţiei; 

 drepturile cetăţenilor proveniţi din terţe ţări. 
În tratatul de constituire a Comunităţii Europene, amendat prin Tratatul de la 

Amsterdam, sunt definite obiectivele care vor trebui atinse de UE în ceea ce 
priveşte politica imigraţiei şi azilului (articolele nr. 61-63): 

 eliminarea oricărui control al persoanelor, fie că este vorba de cetăţeni 
UE sau ai altor ţări, la trecerea frontierelor interne; 

 măsurile care se impun la trecerea frontierelor externe UE (standarde şi 
metode de control al persoanelor, reguli de acordare a vizelor); 

 măsuri de fundamentare a condiţiilor pentru ca cetăţenii altor ţări să poa-
tă beneficia de libertatea de a călători în interiorul UE pe o perioadă de 
maximum trei luni; 

 măsuri privind azilul (criterii şi mecanisme de stabilire a statului membru ca-
re este responsabil de rezolvarea cererii de azil, standarde minime de re-
ceptare a solicitanţilor de azil, standarde minime pentru statutul de refugiat 
şi pentru procedurile de acordare şi retragere a acestuia); 

 măsuri privind refugiaţii provenind din terţe ţări (standarde minime pentru 
acordarea  unei  protecţii  temporare,  promovarea  unui  efort  comun, 
echilibrat între statele membre, pentru primirea refugiaţilor şi suportarea 
consecinţelor ce decurg din aceasta); 

 măsuri pentru stăvilirea imigraţiei ilegale, inclusiv repatrierea celor care 
staţionează ilegal pe teritoriul unui stat membru; 

 măsuri vizând imigraţia, respectiv condiţiile de intrare şi de şedere ale ce-
tăţenilor din terţe ţări, proceduri de acordare a vizelor pe termen lung, in-
clusiv a celor acordate pe motiv de reunificare a familiei; 

 măsuri care definesc drepturile şi condiţiile pentru ca cetăţenii unor terţe ţări, 
rezidenţi în mod legal într-un stat membru, să se poată strămuta în alt 
stat membru. 
Exceptând ultimele două tipuri, aceste măsuri urmează a fi adoptate în 

decursul a cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, adi-
că cel mai târziu în 2004. 

În opinia unor autori, o dată cu aderarea cu drepturi depline a noilor membri 
(10 din 2004, încă 2 ulterior, plus, eventual, Turcia) este de aşteptat ca, dacă 
se trece direct la aplicarea principiului liberei circulaţii a persoanelor şi a forţei 
de muncă, numai în primul an valul de imigranţi proveniţi din aceste ţări să se 
ridice la cifra de 335.000 de persoane, urmând ca până în 2010 afluxul să repre-
zinte 160.000 de persoane (din care 80% se vor cantona în Germania şi Austria). 

Ca urmare, Austria şi Germania au solicitat – şi au obţinut câştig de cauză – 
ca imigraţia provenită din ţările nou intrate în Uniune să nu fie acceptată pentru 
primii doi ani. Ulterior, cele 15 ţări actual membre au dreptul să aplice, în mod 
individual, aceeaşi politică încă trei ani, perioadă care poate fi la rândul ei pre-
lungită până cel mult la nivelul anului 2011. 
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În ceea ce priveşte atragerea forţei de muncă înalt calificate din exterior, 
un studiu efectuat la comanda Guvernului Regatului Unit clasifică metodele 
de abordare a acestei problematici în cinci tipuri: 

 instituirea unui sistem comprehensiv de atragere a imigranţilor înalt calificaţi 
(acesta există deja în Germania – “cardul verde”- şi în SUA – viza H1B);  

 operarea unor modificări minore asupra mecanismului de acordare a per-
misului de muncă, pentru ca persoanele respective să poată avea acces 
mai rapid pe piaţa muncii (permis de lucru în regim de urgenţă pentru 
specialiştii TIC în Olanda, sau sistemul de acordare a dreptului de muncă în 
Irlanda);  

 introducerea unor exceptări în sistemul de acordare a permiselor de 
muncă sau o relaxare a reglementărilor în vigoare, pentru a facilita intere-
sele angajatorilor în recrutarea specialiştilor străini (de exemplu, în Irlanda 
transferurile intracompanii sunt exceptate de la acordarea permisului de 
muncă, iar în Olanda nu fac obiectul testelor obligatorii pentru integrarea 
pe piaţa muncii);  

 acordarea unor stimulente fiscale pentru lucrătorii străini plătiţi cu salarii 
mari (în special, în ţările nordice); 

 politici pentru încurajarea reîntoarcerii în ţara de origine a propriilor spe-
cialişti care au emigrat anterior (Irlanda). 
În 2000, o dată cu boomul noilor tehnologii din domeniul comunicaţiilor, 

patronii ramurilor implicate în acest proces au obţinut din partea guvernului fe-
deral un program prin care se acordă dreptul la muncă (green card) pentru 
specialiştii în computere, plătiţi cu peste 100.000 DM anual (45.000 USD). Du-
pă ce în primul an au fost astfel încadrate 8.000 de persoane, în 2001 Germania 
şi-a propus atragerea a 50.000 de lucrători înalt calificaţi anual, fie prin acordarea 
aşa-numitelor green card, fie prin selecţia specialiştilor pe baza unei grile de 
punctaj, fie prin acordarea statutului de imigrant, în cazul în care persoana res-
pectivă este angajată de un patron naţional (este, în special, cazul studenţilor 
străini care absolvă cursurile unei universităţi germane). Se dorea, de asemenea, 
redactarea şi promulgarea primei legi referitoare la imigraţie până la sfârşitul 
anului 2001, lucru care însă nu s-a reuşit. 

Cel puţin până în prezent, factorii politici instituţionali joacă mai degrabă un 
rol frenator decât unul stimulativ pentru emigraţia din România către UE. Ţările 
membre au început să-şi edifice o politică comună în materie de migraţie, într-
un context care înclina net balanţa către respingerea noilor veniţi, reflectând 
teama guvernelor şi, mai ales, a publicului larg de la nivel naţional de perturbaţii-
le care pot să apară. Având în vedere însă unele fenomene semnalate deja, şi în 
special îmbătrânirea demografică (care generează încă de pe acum dificultăţi şi 
nemulţumiri manifeste în legătură cu sistemul de pensii şi asigurări), dar şi une-
le disfuncţionalităţi de pe piaţa muncii, unele guverne vest-europene, mai ales la 
îndemnul patronilor, sunt tentate să îşi modifice poziţia. Am spune chiar că, în 
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momentul actual, factorii politici-instituţionali sunt poate cel mai greu de prezis. 
Oricum, chiar dacă nu vor avea loc adevărate răsturnări de situaţie, este cert 
că, cel puţin în ce-i priveşte pe cei supercalificaţi, atitudinea ţărilor de destinaţie 
va fi net favorabilă, fapt care ar solicita o contrareacţie din partea României, pen-
tru a reduce pierderea în materie de capital uman care ar interveni în acest caz. 

 
7. Emigraţia din România. Încotro? 

Există numeroase încercări de prognozare a fenomenelor migratorii, mai 
mult sau mai puţin reuşite, inclusiv în ceea ce priveşte ţările care vor adera la UE; 
în funcţie de factorii pe care acestea pun accent, de modelul teoretico-
metodologic ales şi de premisele mai mult sau mai puţin obiective de la care se 
porneşte, rezultatele obţinute variază însă în limite extrem de mari, ceea ce ridică 
numeroase semne de întrebare asupra oportunităţii şi utilităţii unui asemenea 
demers (de la un studiu la altul, amplitudinea prognozată a migraţiei nete variază 
între 2%-50% din populaţia României, pentru următorii 30 de ani). 
 

Graficul nr. 5 
Cetăţenii din Europa Centrală şi de Est care ar dori să lucreze  

în străinătate 

 
Sursa: Sondaj IOM (1998), în IZA Research Report No. 3, July 1999 (Assessment of 

Possible Migration Pressure and its Labour Market Impact Following EU 
Enlargement to CEE, Thomas K. Bauer, Klaus F. Zimmermann). 
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Pornind de la ideea că decizia de a migra aparţine, dincolo de orice, per-
soanei, se poate formula o primă estimare prin interogarea eventualilor sub-
iecţi. Există, în cazul ţărilor central şi est-europene (între care şi România), o serie 
întreagă de factori favorizanţi ai emigraţiei, de natură diferită, printre care putem 
aminti: costul relativ redus al transportului, renunţarea la sistemul vizelor (chiar 
dacă numai pentru circulaţia persoanelor, nu şi pentru cea a forţei de muncă), 
posibilităţile de informare oferite de noile tehnologii din domeniul comunicaţiilor 
şi, nu în ultimul rând, factori subiectivi care ţin de percepţia şi sistemul de valori 
ale individului (graficul nr. 5). 

În ceea ce priveşte înclinaţia de a emigra definitiv, la nivelul anului 1998, 
România se situa pe primul loc în rândul celor câteva ţări din Europa Orientală 
care au făcut obiectul unui sondaj, 21% din populaţie declarând că acest lucru 
este probabil sau foarte probabil. Aceeaşi constatare rămâne valabilă şi în ce-
ea ce priveşte dorinţa de a emigra pentru muncă pe o perioadă de câţiva ani 
sau de câteva luni (36%, respectiv 47% din răspunsuri fiind afirmative). 

Evident că, apreciate ca atare, cifrele respective conduc la concluzii de-
zolante, chiar catastrofale, valabile în linii mari şi pentru celelalte ţări candidate, 
dar şi pentru statele vizate ca destinaţie, între care pe primul loc se situează ca 
şi până acum Germania, Austria, Franţa, Regatul Unit (tabelul nr. 3). 

 
Tabelul nr. 3  

Ţările vizate de potenţialii emigranţi din Europa Centrală şi de Est 
 

Ţara de 
destina-

ţie 
 

Ţara de 
origine 

Germania Austria Franţa Regatul Unit Scandinavia Alte ţări 
din UE 

pen-
tru 

emi-
grare 

pen-
tru 

munc 
ă tem-
porar

ă 

pen-
tru 

emi-
grare 

pen-
tru 

munc 
ă tem-
porar

ă 

pen-
tru 

emi-
grare 

pen-
tru 

munc 
ă tem-
porar

ă 

pen-
tru 

emi-
grare 

pen-
tru 

munc 
ă tem-
porar

ă 

pen-
tru 

emi-
grare 

pen-
tru 

munc 
ă tem-
porar

ă 

pen-
tru 

emi-
grare 

pen-
tru 

munc 
ă tem-
porar

ă 
România 12 5 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 
Polonia 36 15 4 3 5 5 6 7 5 5 4 5 
Cehia 38 5 26 6 17 6 24 5 17 10 4 5 
Slovacia 17 0 8 1 2 1 4 0 1 1 3 1 
Ungaria 25 10 13 6 2 2 3 2 2 2 1 1 
Slovenia 1 0 4 0 1  2 0 1  1 0 
Croaţia 43 26 9 6 3 2 4 2 6 7 6 6 
Bulgaria 15 5 2 1 2 1 1 1 1 1 5 2 

Sursa: Sondaj IOM (1998), în IZA Research Report No. 3, July 1999 (Assessment 
of Possible Migration Pressure and its Labour Market Impact Following EU 
Enlargement to CEE, Thomas K. Bauer, Klaus F. Zimmermann). 

 

Dacă avem în vedere însă că între intenţie şi faptă există o mare distan-
ţă, care nu se reduce de la sine, estimările cu privire la migraţia potenţială sunt 
mult diminuate. Astfel, în ceea ce priveşte gradul de pregătire pentru punerea 
efectivă în aplicare a planurilor de emigrare, România ocupă cel mai adesea 
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ultimele locuri. Procentul celor care îşi perfecţionează cunoştinţele de limbi 
străine în vederea emigrării, al celor care îşi sporesc calificarea în acelaşi scop 
sau au solicitat deja un loc de muncă în exterior, ne situează pe penultima po-
ziţie (13%, 9%, respectiv 4%). Cu excepţia demersurilor întreprinse în vederea 
obţinerii de informaţii, pregătirile pentru emigrare sunt mult inferioare intenţiilor, 
ceea ce denotă mai degrabă o nemulţumire faţă de condiţiile de muncă şi viaţă 
din interior, decât o hotărâre fermă de a părăsi ţara. 

Referitor la capacitatea de absorbţie a ţărilor actualmente membre UE, 
chiar în cazul în care aceste scenarii s-ar pune în aplicare, ele ar conduce la un 
aflux anual de imigranţi din Europa de Est (incluzând şi fosta Uniune Sovietică) 
de circa 0,2-2,1% din populaţia existentă. Ţinând seama că în prezent Germania 
se confruntă deja cu o rată anuală netă de imigraţie de aproximativ 1% din popu-
laţie, perspectiva unor evoluţii catastrofice pare mai degrabă fantezistă

1
. 

 
Tabelul nr. 4  

Gradul de pregătire a eventualei emigrări 
% 

 

 Polonia Cehia Slovacia Ungaria Slovenia Croaţia Bulgaria România 

Învăţarea unei 
limbi străine 

39 24 17 13 14 16 10 13 

Obţinerea unei 
calificări 

21 17 9 10 13 12 7 9 

Vinderea pro-
prietăţilor per-
sonale 

11 1 2 0 2 3 0 2 

Obţinerea de 
informaţii 

38 13 14 8 9 12 15 14 

Solicitarea 
unei slujbe 

28 5 5 4 2 4 6 4 

Găsirea unui 
loc de cazare 

23 5 4 2 2 4 3 1 

Solicitarea ac-
telor necesare 

24 3 3 3 2 3 5 2 

Contactarea 
unor persoane 

16 3 2 6 2 5 7 4 

Altele 12 4 2 2 3 7 2 4 

Sursa: Sondaj IOM (1998), în IZA Research Report No. 3, July 1999 (Assessment of Possible 
Migration Pressure and its Labour Market Impact Following EU Enlargement to CEE, 
Thomas K. Bauer, Klaus F. Zimmermann). 

 

O variantă mai realistă de previzionare întâlnim în cazul unui raport înaintat 
Comisiei Europene de un colectiv de autori, sub coordonarea lui Herbert Brucker, 
care porneşte de la analiza proceselor migratorii de până acum în cazul Germaniei 

                                                        
1
 SOPEMI – Trends in International Migration: Annual Report, OECD, Paris, 1998. 
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şi extrapolează concluziile la întreaga Uniune Europeană, pe baza unui model 
econometric atent construit. 

 
 

Caseta nr. 1 
Un model econometric de evaluare a migraţiei potenţiale 

Modelul porneşte de la premisa că indivizii îşi construiesc aşteptările privind venitu-
rile (în ţara lor natală şi în exterior) pornind de la decalajele constatate în trecut. Astfel, 
valorile prezente ale migraţiei sunt determinate de valorile trecute ale raporturilor de veni-
turi. 

 
msth – ponderea stocului populaţiei migrante în populaţia ţării de origine wf – salariile din 
ţara receptoare wh – salariile din ţara de origine ef – rata de ocupare în ţara receptoare eh 
– rata de ocupare în ţara de origine 
FREE – variabilă ce desemnează libertatea de circulaţie în interiorul UE GUEST – varia-
bilă dependentă de acordurile instituţionale încheiate între ţara de origine şi UE cu privire 
la circulaţia forţei de muncă 

COUNTRY – variabilă ce cuantifică influenţa altor factori politico-instituţionali speci-
fici h – ţara de origine f – ţara receptoare 

 

Sursa: Herbert Brucker ş.al., Raport înaintat Comisiei Europene, 2001. 

Tabelul nr. 5 

Previziuni cu privire la migraţia din Europa Centrală şi de Est către UE 15 
 

 Rezidenţi din 
ţările central şi 
est-europene 

Intrările nete de rezidenţi din ţările est-europene 

Anul 1998 2005 2010 2015 2020 2025       2030 
Austria 103000 30020 17739 9972 5107 2101         286 
Belgia 10773 3140 1855 1043 534 220I          30 
Danemarca 8863 2583 1526 858 439 181           25 
Finlanda 11985 3493 2064 1160 594 245I          33 
Franţa 22000 6412 3789 2130 1091 449           61 
Germania 554869 161720 95560 53721 27510 113201      1539 
Grecia 20131 5867 3467 1949 998 411           56 
Irlanda 200 58 34 19 10 4|            1 
Italia 34490 10052 5940 3339 1710 704           96 
Luxemburg 700 204 121 68 35 14|            2 
Olanda 9606 2800 1654 930 476 196           27 
Portugalia 781 228 135 76 39 16|            2 
Spania 10539 3072 1815 1020 523 215           29 
Suedia 26191 7634 4511 2536 1299 5341          73 
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 Rezidenţi din 
ţările central şi 
est-europene 

Intrările nete de rezidenţi din ţările est-europene 

Anul 1998 2005 2010 2015 2020 2025       2030 
Regatul Unit 39000 11367 6717 3776 1934 796         108 
UE 15 853128 248650 146927 82597 42299 17406|     2368 
din care, proveniţi din România: 
în UE 15 173931 50693 29955 16839 8624 3549I        483 
în Germania 109256 49223 29035 16255 8238 32751        265 

Sursa: Prelucrări pe baza prognozelor UE. 

 

Prelucrând cifrele rezultate din acest studiu, se poate aprecia că, în ipo-
teza în care UE îşi va deschide porţile pentru intrarea forţei de muncă din Ro-
mânia, în următorii 30 de ani, totalul cumulat al emigranţilor români către piaţa 
vest-europeană poate atinge până la 700.000-1.000.000 de persoane (tabelul nr. 
5). O asemenea cifră ar reprezenta circa 3-5% din populaţia actuală a României 
şi ar amplifica şi mai mult declinul demografic, generând multiple efecte asupra 
economiei şi societăţii, în general (directe şi indirecte, pe termen scurt, mediu şi 
lung etc.). 

Dacă, în plus, avem în vedere că aprecierile se referă doar la circulaţia 
persoanelor având ca destinaţie UE, iar în ultimii 25 de ani aceasta a cumulat 
doar 62% din totalul emigraţiei române, cu tendinţă de scădere în ultimii ani (până 
la mai puţin de 40% în 2000), ca urmare a reorientării celor plecaţi către alte 
destinaţii mai permisive (Canada, SUA, Australia), ar fi necesară aproximativ o 
dublare a ratei emigraţiei pentru a putea reflecta ansamblul procesului (de la 3-5% 
din populaţia actuală la 6-10%). Comparativ însă cu nivelul prognozat al populaţiei 
totale a ţării, aflată şi aşa în declin, pierderea umană pentru România ar înregistra 
în plus încă unul-două puncte procentuale. 

Dincolo însă de cifrele ca atare – ipotetice şi discutabile, oricum – este 
poate la fel de important să se aibă în vedere caracteristicile tipologice ale celor 
care pleacă sau urmează să părăsească ţara. Ridicarea bruscă a restricţiilor 
pentru migrarea forţei de muncă înspre UE, în condiţiile actualelor decalaje privind 
veniturile, chiar dacă pentru ţările actualmente membre nu ar reprezenta decât un 
val ceva mai puternic, ar putea produce însă efecte dezastruoase pentru Ro-
mânia, şi aceasta din mai multe considerente. 

În primul rând, avem în vedere ponderea extrem de ridicată a sectorului 
primar în totalul populaţiei ocupate şi greutatea specifică a populaţiei rurale, de 
asemenea peste medie, care se constată în ţara noastră. Dacă ar fi să dăm 
crezare teoriilor care afirmă că persoanele care activează în agricultură sunt cel 
mai puţin pasibile a emigra, am ajunge la concluzia că, practic, potenţialul mi-
grator al României este cantonat în mai puţin de două treimi din populaţia ocu-
pată (sectorul secundar şi cel terţiar), respectiv în mai puţin de jumătate din 
cea totală (mediul urban). În plus, nimic nu garantează că, o dată pornit, talazul 
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plecărilor va antrena, în proporţii egale, diferitele profesii, calificări, ramuri, grupe 
de vârstă, ba dimpotrivă, este de aşteptat ca structura populaţiei active naţionale 
să fie profund afectată. 

În prezent, România nu este pregătită să facă faţă unei asemenea situaţii, 
impunându-se cu acuitate implementarea unei politici naţionale active în do-
meniu, pentru a preveni şi atenua, prin diferite pârghii, eventualele şocuri, care, 
chiar dacă s-ar manifesta temporar, ar putea produce efecte incalculabile. 
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INTRODUCERE 

Aderarea şi integrarea României în Uniunea Europeană presupune şi 
adoptarea de către ţara noastră a politicii comerciale comune a Uniunii, pre-
cum şi promovarea aceluiaşi cadru juridic al relaţiilor externe faţă de toate ţările 
terţe UE. În cadrul negocierilor de aderare a României la UE, demarate în fe-
bruarie 2000, capitolul rezervat armonizării politicii comerciale ocupă un loc 
principal în cadrul celor 31 de capitole de negociat, fiind, totodată şi unul dintre 
cele mai dificile. 

Alinierea la politica comercială externă a UE implică deci pentru Româ-
nia acordarea aceluiaşi tratament comercial faţă de terţi. Altfel spus, aceasta 
înseamnă aplicarea prevederilor acordurilor comerciale ale UE în relaţiile eco-
nomice cu alte state sau grupări de state din afara acesteia.  

Politica comercială comună a fost una dintre primele politici conturate şi 
aplicate în totalitate de statele UE încă din 1957. Tratatul de la Roma, care a 
pus bazele integrării europene, cerea ţărilor membre să aplice un tarif vamal 
comun faţă de ţările terţe, aceleaşi tipuri de măsuri de protecţie comercială şi 
de promovare/stimulare a exporturilor, precum şi acelaşi tratament comercial în 
relaţia cu statele terţe. 

Mai mult, UE a prezentat o poziţie comună în cursul tuturor evoluţiilor 
importante ale comerţului internaţional din ultimii 30 de ani şi, prin urmare, a 
fost un protagonist major pe scena comercială internaţională. Tratatul de la 
Roma acordă Comisiei Europene abilitatea de a negocia acordurile comerciale 
ale Uniunii cu ţările terţe şi de a reprezenta statele membre (indiferent de nu-
mărul acestora) în toate forumurile comerciale internaţionale, inclusiv în Orga-
nizaţia Mondială a Comerţului (OMC). 

Politica comercială comună a UE a fost pusă în slujba asigurării funcţio-
nării şi apărării Uniunii Vamale între ţările membre, motiv pentru care ea cu-
prinde numeroase instrumente – deseori cu aplicarea discriminatorie – de re-
stricţionare artificială a schimburilor comerciale cu ţările terţe. În acest context, 
ca urmare a reducerii importanţei relative a instrumentului clasic de politică 
comercială (taxa vamală), în politica comercială externă a UE, obstacolele ne-
tarifare capătă o pondere în continuă creştere, ele având un efect protecţionist 
mult mai puternic comparativ cu cele puse în aplicare de celelalte ţări dezvolta-
te, deşi în cercurile comunitare este negat acest lucru. Un exemplu în acest 
sens îl constituie înmulţirea restricţiilor cantitative la import, inclusiv sub forma 
deghizată a aranjamentelor de limitare “voluntară” a exporturilor de produse 
industriale; apărute iniţial ca o reacţie la agresivitatea exportatorilor japonezi, 
aceste aranjamente au devenit un instrument caracteristic al politicii comerciale 
a UE. 

Pierderea competenţelor naţionale în ceea ce priveşte negocierea şi în-
cheierea de acorduri comerciale cu ţările terţe UE şi trecerea acestor compe-
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tenţe la nivel comunitar, respectiv Comisia Europeană, a dat şi dă naştere în 
continuare la numeroase dispute între ţările membre. Un exemplu elocvent şi 
de dată recentă îl constituie divergenţele majore dintre Franţa şi Marea Britanie 
privind încheierea unui acord de zonă de comerţ liber între UE şi NAFTA, ce 
poartă denumirea de TAFTA (Trans-Atlantic Free Trade Agreement). 

Studiul de faţă îşi propune să analizeze şi să prezinte succint principiile 
şi mecanismele politicii comerciale comune a UE*, evoluţia actuală şi de per-
spectivă a cadrului juridic ce reglementează schimburile comerciale ale Uniunii 
cu ţările terţe, precum şi “poziţia” UE în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comer-
ţului (OMC). 

Autorii, cercetători ştiinţifici în cadrul “Sectorului de Integrare Europeană” 
din Institutul de Economie Mondială, ţin să mulţumească conducerii şi specia-
liştilor din cadrul Direcţiei de Integrare Regională din Ministerul Industriei şi 
Comerţului pentru sprijinul acordat în faza de documentare a acestui studiu. 

 
Coordonatorul 

*
 Notă: denumirea de Uniune Europeană, ce înlocuieşte pe cea de Comunitate 
Economică Europeană sau Piaţa Comună, a fost adoptată de la 1 noiembrie 
1993, dată la care a intrat în vigoare “Tratatul de la Maastricht”. Pentru uniformi-

zare, pe tot parcursul studiului vom folosi această denumire. 



 

 

Capitolul I 
POLITICA COMERCIALĂ COMUNĂ – PILON PRINCIPAL 

AL INTEGRĂRII ECONOMICE 
ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE 

1.1. Prevederile Tratatului de la Roma privind punerea 
în aplicare a unei politici comerciale comune (PCC) 

Tratatul de la Roma dispune în articolul 9: Comunitatea este fondată pe 

o uniune vamală care acoperă ansamblul schimburilor de mărfuri şi care com-
portă interdicţia aplicării, între statele membre, a taxelor vamale la import şi 
export şi a oricăror taxe cu efect echivalent, precum şi adoptarea unui tarif va-
mal comun în relaţiile cu ţările terţe” 

Articolul 110 din Tratatul de la Roma introduce o legătură între realizarea 
uniunii vamale şi instituirea unei politici comerciale comune. Conform textului 
acestui articol, prin stabilirea unei uniuni vamale între ele, “statele membre în-
ţeleg să contribuie, conform interesului comun, la eliminarea progresivă a re-
stricţiilor din calea schimburilor internaţionale şi la reducerea barierelor vama-
le”. În context, autorii Tratatului au avut în vedere faptul că uniunea vamală 
singură nu poate să asigure o desfăşurare normală a schimburilor comerciale, 
atât intra, cât şi extracomunitare, acestea putând fi influenţate de multitudinea 
de obstacole netarifare rămase nereglementate. De precizat însă că, în timp ce 
pentru punerea în aplicare a unei PCC, Tratatul de la Roma prevedea unele 
direcţii foarte generale, pentru realizarea uniunii vamale erau prezentate obiec-
tive detaliate şi termene precise. Ideea “conducătoare” a promotorilor actualei 
UE era aceea că avantajele ce vor fi dobândite de către statele membre în 
primul stadiu al realizării uniunii vamale vor determina partenerii comunitari să 
nu mai renunţe la procesul în care s-au angajat deja şi, chiar cu preţul unor re-
nunţări, al unor compromisuri, să continue a avansa. Această “teorie a lansă-
rii”, cum este numită în literatura economică de specialitate

1)
, se bazează pe 

aşa-numitele “puncte de ireversibilitate”, descrise a fi acel stadiu de realizare a 
unor elemente ale procesului de integrare, în care s-au dobândit avantaje 
apreciabile, de natură să determine statele membre să accepte concesii pentru 
a nu pune în cauză ceea ce s-a reuşit să se înfăptuiască. Asemenea “puncte 
de ireversibilitate” au fost considerate: realizarea uniunii vamale (1 iulie 1968), 
organizarea de pieţe agricole unice (1968-1970), uniformizarea regimurilor co-
merciale faţă de ţările terţe (1970-1972). Aceasta a făcut ca autonomia politici-
lor naţionale să fie din ce în ce mai mult limitată, nu numai de caracterul adop-

                                                        
1)

 În literatura economică de limba franceză se foloseşte termenul de théorie du tremplin, iar 
în cea anglo-saxonă, termenul de spill over. 
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tării deciziilor la nivelul comunitar în principalele sectoare ale economiei, dar şi 
datorită creşterii interdependenţelor între economiile statelor membre, ca urma-
re a realizării uniunii vamale şi a pieţei agricole unice. 

În literatura economică occidentală s-a considerat că elaborarea şi înfăp-
tuirea politicii comerciale externe a UE au fost puternic determinate de faptul 
că această politică era parte integrantă a însuşi procesului de integrare eco-
nomică. “Nu trebuie uitat – remarca în acest sens reputatul specialist francez, 
Maurice Byé – că, dacă o politică comercială comună este primul pas al unei 
politici economice comune, ea nu poate fi decât un mijloc în vederea realizării 
unor acorduri largi

2)
. În acest sens se consideră că PCC nu trebuie înţeleasă şi 

nici abordată ca un scop în sine, ci ca unul dintre mijloacele şi chiar unul dintre 
mijloacele cele mai importante de asigurare a unei dezvoltări accelerate şi 
concertate a procesului de unificare economică şi monetară în UE. De altfel, în 
concepţia promotorilor acestei “construcţii europene”, realizarea PCC avea va-
loare de simbol, deoarece se consideră că, odată înfăptuită, ea declanşează 
“reacţii în lanţ” de evoluţii integraţioniste şi de “puncte de ireversibilitate”. Ulte-
rior, efectuarea unor paşi importanţi pe calea realizării PCC a presupus adop-
tarea şi funcţionarea unor reglementări de politică tarifară şi netarifară aplicate 
în mod unitar de către toate ţările membre ale actualei UE în relaţiile cu ţările 
terţe, care să ţină cont nu numai de interesele unei ţări sau ale alteia din cadrul 
UE, ci şi aşa-numitele “interese comunitare”. Evoluţia în timp a demonstrat că 
“medierea” acestor interese a putut fi realizată în domeniul PCC, astfel: pe de o 
parte, interesele Comunităţii au impus anumite proceduri de negociere obliga-
torii, necesare salvgardării interesului general al sistemului, iar, pe de altă par-
te, confruntarea în cadrul sistemului dintre interesul general şi interesele naţio-
nale a dus la declanşarea unui proces, menit să conducă la realizarea de com-
promisuri. 

După cum se menţionează în cel mai apreciat “ghid” al construcţiei “ca-
sei comunitare”

3)
, “PCC a UE exprimă însuşi dinamica unificării europene: ea 

rezultă, atât din motive politice ce figurează în preambulul Tratatului de la Ro-
ma, cât şi din logica integrării europene”. 

Realizarea obiectivelor generale definite de către Articolul 2 al Tratatului 
de la Roma – şi anume: “stabilirea unei pieţe comune, apropierea progresivă a 
politicilor economice, dezvoltarea armonioasă a activităţilor economice...” – 
presupunea elaborarea şi punerea în funcţiune a unor activităţi comune în di-
verse domenii, printre care Articolul 3 prevedea: “stabilirea unei politici comer-
ciale comune”. În acest sens, PCC apărea, în primul rând, ca un instrument în 
serviciul altor obiective şi nu ca un scop în sine. În al doilea rând, PCP, în vizi-

                                                        
2)

  Maurice Byé – “Rélations économique internationales”, Ed. Dalloz, 1971, Paris, p. 481, 
Troisième édition. 

3)
  “Joly Communautaire”, Tome V: “Politique commerciale commune et mesure anti-
dumping”, Bruxelles, 1996, Introduction, p. 1 . 
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unea “arhitecţilor” comunitari, urma să se “încadreze” în efortul mondial general 
de liberalizare a schimburilor comerciale între ţările lumii, conform angajamen-
telor asumate în cadrul fostului GATT. 

1.1.1. Dispoziţiile Tratatului de la Roma şi modificările 
aduse de Tratatul de la Maastricht 

Tratatul de la Roma fundamenta PCC în cadrul Articolelor 110-115, ale 
căror prevederi au fost modificate ulterior prin Tratatul de la Maastricht. 

Astfel, potrivit Articolului 113 din Tratatul de la Roma şi a modificării 
acestuia prin Articolul G paragraf 28 al Tratatului de la Maastricht: “politica co-
mercială comună este fondată pe principii uniforme, în ceea ce priveşte: modi-
ficările tarifare, încheierea de acorduri comerciale cu ţările terţe, uniformizarea 
măsurilor de liberalizare, politica de export, precum şi măsurile de protecţie 
comercială ce trebuie luate în caz de dumping şi de subvenţii”

4)
. De asemenea, 

ambele tratate menţionează: “Comisia UE, pentru punerea în aplicare a PCC, 
avansează propuneri Consiliului Ministerial”, apoi urmează a fi negociate diverse 
acorduri comerciale cu ţări terţe, grupuri de ţări sau organizaţii internaţionale spe-
cializate. “Comisia prezintă recomandări Consiliului Ministerial, care autorizează 
deschiderea negocierilor respective”. În luarea acestei decizii, Consiliul poate hotă-
rî cu o majoritate calificată de voturi (în prezent, 62 dintr-un total de 87). 

Principiile formulate în Tratatul de la Roma referitor la punerea în aplica-
re a unei PCC a ţărilor membre au fost adoptate şi legiferate de Consiliul Minis-
terial al UE în septembrie 1962, care a stabilit şi un program detaliat de realiza-
re a uniunii vamale, a unei politici comune în domeniul importului şi exportului, 
precum şi cazurile şi domeniile de aplicare a măsurilor de salvgardare. 

Ulterior, Curtea de Justiţie a UE a fost chemată să definitiveze câmpul 
de aplicare şi domeniile PCC, conform Articolului 113 din Tratatul de la Roma. 
Ca de exemplu, în Avizul său nr. 1/1994, referitor la Organizaţia Mondială de 
Comerţ (OMC), Curtea de Justiţie a apreciat: “comerţul cu servicii nu poate fi 
exclus din câmpul de aplicare a Articolului 113, intrând în noţiunea de PCC”. 

1.2. Factori interni şi externi ce au determinat  
şi condiţionat politica comercială comună a UE 

Pentru aprofundarea studierii mecanismului PCC al UE în afara exami-
nării obiectivelor, a scopurilor ce sunt prevăzute în acest domeniu, considerăm 
important de analizat factorii care au condiţionat întregul proces de elaborare şi 
de realizare a politicii comerciale şi care, în mod obiectiv, au constituit variabi-
lele date ale problemei. 

                                                        
4)

 Louis Cartou – “LUnion Européenne. Traité de Rome -P aris – Maastricht”, Ed. Précis 
Dalloz, Paris, 1994. 
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Apreciem că abordarea acestora este de natură să faciliteze înţelegerea 
acţiunilor desfăşurate până acum în acest domeniu şi să permită, îndeosebi, 
descifrarea direcţiilor în care această politică comercială va evolua în viitor, 
oferindu-ne, totodată, criteriile de selectare, de desprindere a tendinţelor majo-
re, de durată, de manifestările accidentale, tranzitorii sau cu caracter de impro-
vizaţie. Am apreciat util ca aceşti factori – cu rol definitoriu asupra PCC, fie în 
sensul accelerării, fie al frânării acesteia – să-i grupăm în factori interni şi ex-
terni, recunoscând că această clasificare a lor este susceptibilă de a fi îmbună-
tăţită, dată fiind natura complexă a lor, influenţele multiple pe care le generea-
ză şi relaţia de intercondiţionare în care se află. 

1.2.1. Factori interni. Accentuata vocaţie comercială a ţărilor  
membre UE şi a UE ca entitate 

Prin potenţialul său economic, financiar şi tehnico-ştiinţific, UE lărgită 
ocupă un loc însemnat în ansamblul economiei mondiale, constituind un factor 
important, cu profunde implicaţii, în raporturile politice şi economice internaţio-
nale. 

Comerţul exterior al ţărilor UE a înregistrat în întreaga perioadă 1958-
1999 un ritm de creştere mediu anual de circa 10%, devansând creşterea co-
merţului mondial şi a schimburilor efectuate de marea majoritate a celorlalte 
ţări sau regiuni, fapt ce a dus la creşterea constantă a ponderii UE în ansam-
blul fluxurilor comerciale internaţionale. 

Ţările membre ale UE realizau la nivelul anilor „70 peste două cincimi din 
schimburile comerciale mondiale, depăşindu-şi, de departe, principalii parteneri 
comerciali, atât din punct de vedere al mărimii absolute, cât şi al ritmului de 
creştere a participării ei la fluxurile comerciale internaţionale. Valoarea globală 
a exporturilor şi importurilor ţărilor UE depăşeşte de circa trei ori pe cea a SUA, 
de zece ori pe cea a Rusiei şi de peste cinci ori a Japoniei. De altfel, această 
vocaţie comercială sau dependenţă de comerţul internaţional este ilustrată atât 
de faptul că în ţările membre ale UE se înregistra cea mai ridicată valoare a 
exporturilor pe locuitor, cât şi de proporţia remarcabilă în care schimburile co-
merciale se regăsesc în produsul naţional brut

5)
. Realizând, pe ansamblul ţări-

lor membre, în 1970 o treime din suma valorilor produsului naţional brut al tutu-
ror ţărilor lumii dezvoltate, peste 40% din rezervele de aur şi devize internaţio-
nale, deţinând două treimi din flota comercială, ţările membre ale UE au deve-
nit în anii „70 un mare centru comercial al lumii, iar UE cel mai puternic negoci-
ator pe planul comercial internaţional, fiind pe cale să devină şi un important 
centru tehnologic mondial.  

Ţările membre comunitare au fost puternic angrenate în diviziunea inter-
naţională a muncii, pe ansamblul Comunităţii peste o cincime din venitul naţio-

                                                        
5)

 Vezi şi: Aurel Ghibuţiu – “Tendinţe în politica comercială a ţărilor vest-europene” Editura 
Politică, Bucureşti, 1976. 
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nal se realiza prin activitatea de comerţ exterior. Pentru ţările membre de mai 
mici dimensiuni (Belgia, Olanda, Irlanda), comerţul exterior avea o importanţă 
vitală în contextul întregii economii. 

Deşi a avut loc o concentrare puternică a schimburilor comerciale între 
ţările membre, un proces puternic de intracomunizare a comerţului – evidenţiat 
prin creşterea ponderii acestuia de la 29% în 1958 la peste 50% în anul 1973 – 
valenţele comerciale ale statelor membre nu au putut fi, totuşi, satisfăcute pe 
măsura potenţialului de export şi import de care dispune. Aceasta s-a manifes-
tat prin creşterea schimburilor comerciale extracomunitare, de asemenea într-
un ritm superior comerţului mondial. 

UE nu se putea replia asupra ei însăşi din punct de vedere al schimburi-
lor comerciale, ea trebuind să menţină un larg schimb de mărfuri cu ţările terţe, 
chiar şi numai pentru faptul că era tributară aprovizionării cu materii prime din 
aceste ţări şi că trebuia să-şi asigure debuşee pentru producţia sa industrială. 
Ţările membre se bucurau, de altfel, de o destul de ridicată capacitate concu-
renţială, iar structura comerţului lor exterior, compusă, în principal, din produse 
primare la import şi din produse finite la export, era deosebit de avantajoasă. 

De aceea, remarca Maurice Byé, “la scara ansamblului comercial inter-
naţional”, UE nu intenţiona să se “închidă”, să se izoleze. Tariful vamal comun 
şi regimul de prelevări agricole erau considerate ca necesare în această fază 
de mutaţii structurale prin care trecea Comunitatea. Astfel, noţiunii de tarif 
“educator“, lansată de Frederic List, i-a urmat cea de tarif “reeducator“

6)
.  

Dependenţa UE de fluxurile comerciale internaţionale a determinat-o să 
fie tot aşa de interesată în asigurarea accesului său pe pieţele de export şi de 
aprovizionare extracomunitară, cum erau partenerii ei extracomunitari în găsi-
rea soluţiilor care să permită dezvoltarea, în continuare, a schimburilor comer-
ciale cu ţările membre comunitare. Aceasta a făcut ca UE să nu poată ignora, 
pe termen lung, interesele comerciale ale partenerilor săi comerciali, să negli-
jeze respectarea regulilor comerciale internaţionale – îndeosebi a principiului 
nediscriminării în regimul comercial – a codului de conduită a statelor în rapor-
turile economice internaţionale, cod a cărui forţă a constat tocmai în interesul şi 
cerinţa respectării lui de către toate statele. 

 
ETEROGENITATEA CONCEPŢIILOR ŞI INTERESELOR 

ECONOMICE ALE STATELOR MEMBRE 

Elaborarea şi înfăptuirea PCC a ţărilor membre UE au fost puternic mar-
cate de divergenţele economice şi de concepţie ale ţărilor membre. Deşi ţările 
membre au parcurs o perioadă de circa 43 de ani de integrare, se recunoaşte 
şi astăzi că lucrurile nu au evoluat aşa cum prevedeau “vizionarii” integrării, în 
sensul instalării în scurt timp a unui automatism care să conducă statele spre 

                                                        
6)

 Maurice Byé – “Rélations économiques internationales”, Dalloz, 1971, p. 482. 
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un federalism crescând, care să realizeze chiar şi trecerea în acest domeniu 
de la economic la politic. Deşi perioada parcursă a adus unele schimbări în ac-
tivitatea statelor membre, se mai menţinea încă deschis conflictul între unele 
ţări, ca Germania şi Olanda, cu vechi tradiţii şi potenţial de largă deschidere la 
competiţia internaţională şi la comerţul mondial, pe de o parte, şi alte ţări 
membre, ca Italia şi Franţa, care deţineau economii de un tip diferit, fapt la care 
se adăuga dorinţa celei din urmă de a asigura dezvoltarea echilibrată şi a unui 
sector agricol. În acest context erau situate conflictele intracomunitare în defini-
rea unor poziţii unice în cadrul negocierilor comerciale ale “Rundei Kennedy”, 
al convenţiei de asociere a statelor africano-malgaşe, al procesului de lărgire 
geografică a UE şi al noii runde de negocieri multilaterale GATT (Runda To-
kyo). 

Alături de această problemă cu caracter general, a cărei influenţă se re-
găsea încă pregnant asupra definirii PCC a UE, considerăm important să se 
precizeze că anumite orientări speciale au fost rezultatul influenţei exercitate 
de chiar un singur stat membru. Astfel, a fost, de exemplu, cazul politicii comu-
nitare în Africa, impusă la origine de către Franţa. 

După cum se ştie, la sfârşitul negocierilor privind adoptarea Tratatului de 
la Roma, Franţa a prezentat în mod surprinzător o nouă condiţie a aderării sa-
le: salvgardarea relaţiilor comerciale cu teritoriile africane care făceau parte din 
fostul sistem colonial francez. Amendamentul francez prevedea stabilirea noilor 
relaţii pe baza a două principii ce erau respinse de ceilalţi parteneri ai săi co-
munitari:  

a) uniunea vamală care să asigure produselor africane debuşee în metropolă;  
b) o politică de preţuri care să asigure achiziţionarea de către ţările membre 

comunitare a produselor tropicale la cursuri superioare celor ale pieţei 
mondiale. Franţa a reuşit, până la urmă, să se impună şi aşa s-a “născut” 
regimul de asociere a ţărilor africane, stipulat chiar de prevederile Tratatu-
lui de constituire a UE. Franţa a avut câştig de cauză, atât în 1962, la în-
cheierea cu aceste ţări a “Convenţiei de la Yaoundé”, cât şi în 1970, la re-
înnoirea Convenţiei. Mai mult chiar, cu ocazia definitivării condiţiilor de 
aderare a Angliei la UE, s-a prevăzut că politica de asociere va fi continua-
tă, ca urmare a modificării statutului Angliei. 
O influenţă decisivă a avut Franţa şi în ceea ce priveşte politica de aso-

ciere sau de încheiere a unor acorduri preferenţiale cu ţările în curs de dezvol-
tare din zona mediteraneană. Ea a determinat, în acest caz cu sprijinul Ger-
maniei, menţinerea acordului de asociere a Greciei la UE, în situaţia creată de 
prima lovitură de stat militară a “coloneilor” (1974).  
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DIFERENŢIERILE ÎN CONCEPŢIILE POLITICE PRIVIND FINALITATEA 
INTEGRĂRII VEST-EUROPENE 

Evoluţia concepţiilor politice ale statelor membre privind felul de realizare 
şi finalitate a integrării vest-europene, modul lor de concertare la nivelul UE au 
avut, continuă să aibă şi vor avea o însemnată influenţă asupra întregii PCC, 
deoarece în funcţie de soluţionarea acestora va depinde delimitarea de compe-
tenţe între statele naţionale şi UE ca entitate. 

În imprimarea unui caracter interstatal sau suprastatal procesului de in-
tegrare vest-europeană, în influenţarea “stilului” instituţional al Comunităţii, este 
bine cunoscut rolul deţinut de Franţa, îndeosebi în perioada gaullistă. Pentru 
Generalul de Gaulle, statul naţional era veritabila forţă motrice a istoriei, singu-
ra realitate a economiei mondiale, care trebuie păstrată. De aceea “el s-a opus 
integrării, pronunţându-se pentru cooperare, în general, şi chiar pentru coope-
rarea politică, care ar fi putut plasa Franţa în fruntea unei diplomaţii europene”. 

În domeniul PCC a UE această coordonată de bază a poziţiei franceze 
s-a regăsit, îndeosebi, în ceea ce priveşte încheierea de acorduri cu ţările terţe. 
Astfel, Franţa a militat, în mod consecvent, pentru constituirea de delegaţii mix-
te, compuse din reprezentanţi ai statelor membre şi ai Comisiei sau a cerut în-
totdeauna excluderea Comisiei ca participantă de la negocieri, ori de câte ori 
anumite incertitudini de interpretare a prevederilor Tratatului i-o permitea. Aşa 
a fost cazul în negocierile privind Convenţia de la Yaoundé sau în cele privind 
aderarea de noi state la UE. Totodată, în acelaşi spirit, în acei ani „70 Franţa a 
influenţat adoptarea formulei celei mai puţin comunitare privind momentul de 
consultare a Parlamentului European. 

Poziţia franceză a constituit unul din factorii endogeni care au acţionat în 
sensul limitării la maximum posibil a competenţelor şi a libertăţii de acţiune a 
instituţiilor comunitare în domeniul politicii comunitare. În aprecierea acestei 
influenţe trebuie, însă, să ţinem seama şi de paradoxul diplomaţiei franceze 
sub conducerea generalului de Gaulle, care ţinea de stilul său: optând pentru 
cooperare şi nu pentru integrare, era logic ca instituţiile comunitare să nu fie 
tratate ca instituţii ale Comunităţii, dar dorindu-se afirmarea concepţiilor sale 
asupra cooperării, a “Europei europenilor”, în mod paradoxal s-a apelat la mij-
loace, la procedee care ţineau mai mult de natura conflictului şi nu de cea a 
cooperării, mai mult de unilateralism decât de compromis. În acest sens, se pot 
aminti fie procedeul veto-ului francez, exprimat pe calea conferinţei de presă, 
în timp ce negocierile mai continuau la Bruxelles (de exemplu, în 1963 în legă-
tură cu aderarea Angliei), fie politica “scaunului gol”, practicată în maratonul 
problemelor agricole în anul 1965. Toate aceste atitudini au generat, în acea 
perioadă, partenerilor comunitari ai Franţei sentimentul că UE nu este un scop 
în sine

7)
. 

                                                        
7)

 Vezi şi: Aurel Ghibuţiu – "Comunitatea Economică Europeană". Documentar, Editura Poli-
tică, Bucureşti, 1973. 
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DELIMITAREA COMPETENŢELOR ÎNTRE STATELE NAŢIONALE  
ŞI UE, CA ENTITATE 

Specific acestui factor endogen este faptul că acţiunea sa a fost întot-
deauna confruntată cu relaţia dialectică naţional-instituţional: pe de o parte ce-
rinţele naţionale erau diferenţiate de la o ţară la alta şi fiecare căuta să influen-
ţeze orientarea politicii comerciale externe comunitare în funcţie de interesele 
proprii, iar, pe de altă parte, caracterul instituţional al Comunităţii, ca entitate, 
impunea necesitatea formulării unei poziţii unitare la solicitările externe, chiar 
dacă această poziţie era rezultatul unui compromis. 

PCC a UE, ca element constitutiv al politicii externe, a fost, pe de o par-
te, terenul cel mai vizibil de manifestare a suveranităţii unui stat, iar, pe de altă 
parte, domeniul care prezenta o importanţă majoră pentru interesele naţionale. 

Atât din prevederile formulate în Tratatul de la Roma, cât şi din întreaga 
evoluţie de până acum a UE, rezultă că statele membre au preferat în dome-
niul PCC certitudinile independenţei naţionale incertitudinilor unei integrări ale 
căror finalităţi politice nu au fost încă precizate. În acest sens, se poate conclu-
ziona că activitatea externă a Comunităţii a fost rezultanta a două tendinţe con-
tradictorii, deşi ambele logice, ale statelor membre: păstrarea controlului asu-
pra politicii externe a Comunităţii, în condiţiile încredinţării, totuşi, a competen-
ţei de a le angaja în anumite domenii, cum ar fi cel al politicii comerciale. De 
menţionat faptul că, Tratatul de la Roma conţine un anumit număr de dispoziţii 
care permit, în mod expres UE, ca entitate, să intre în relaţii cu statele terţe în 
vederea încheierii de angajamente tarifare (articolul 111, paragraful 2; articolul 
113, paragraful 1; articolul 114), acorduri comerciale (articolele 113 şi 114), 
acorduri de asociere (articolul 238) sau pentru angajarea de relaţii în cadrul 
organizaţiilor internaţionale (articolele 229, 230 şi 231). 

Statele membre au totuşi posibilitatea să influenţeze modul de exercitare 
de către entitate a acestor competenţe în relaţiile externe, fie pe baza prevede-
rilor Tratatului de la Roma, privind participarea statelor la elaborarea politicii 
comerciale externe, fie prin existenţa obligativităţii exprimării acordului unanim 
al ţărilor membre în vederea aderării unui stat terţ (articolul 237). 

1.2.2. Factori externi 

Este bine cunoscută politica de dominare economică dusă de SUA faţă 
de ţările Europei Occidentale în perioada după al doilea război mondial. În ce-
ea ce priveşte poziţia americană faţă de integrarea vest-europeană, politica ei 
a fost extrem de dualistă: ea a promovat “unitatea europeană”, ca apoi să dea 
înapoi în faţa consecinţelor realizării ei. Ideea de bază a SUA era, de fapt, în-
cercarea de a îmbina o Europă supranaţională cu o comunitate atlantică puter-
nic integrată, sub conducerea americană. 

În faţa acestei susţinute tentative americane, Franţa a fost cea care “a 
tras semnalul de alarmă” împotriva pericolului instalării ireversibile a hegemo-
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niei americane în Europa de Vest. Apărându-şi propriile interese, Franţa a an-
trenat conştiinţa politică a celorlalţi parteneri comunitari şi i-a determinat să-i 
susţină poziţia

8)
. 

Totodată, Franţa a fost aceea care a cerut, pe plan vest-european, pune-
rea sub control a investiţiilor americane, a declanşat neîncrederea în dolarul 
american ca valută internaţională, arătând că el nu mai are valoarea ce i se 
atribuie, a influenţat adoptarea politicii agricole, atât de criticată de americani, a 
ridicat problema decalajului economic şi tehnologic între SUA şi Europa Occi-
dentală şi consecinţele acestuia. Criticile americane au devenit şi mai susţinute 
o dată cu proliferarea sistemului de relaţii preferenţiale de către UE cu ţările 
terţe, îndeosebi cu cele în curs de dezvoltare. 

În funcţie de acest factor extern, integrarea în cadrul UE a cunoscut mai 
mult o orientare interstatală decât suprastatală, iar în politica comercială a UE  
s-au regăsit unele orientări specifice acestei perioade. Astfel, pentru a evita tot 
ceea ce ar fi putut să întărească influenţa americană în UE, Franţa s-a opus, o 
lungă perioadă de timp, în mod sistematic, aderării Angliei la această grupare. 

Orientările de PCC adoptate de UE – datorită locului şi rolului acesteia în 
economia mondială, poziţiei ei de principală grupare comercială, păienjenişului 
de relaţii speciale pe care şi le-a creat în relaţiile cu unele state – au exercitat o 
puternică influenţă asupra fluxurilor comerciale internaţionale, determinând în 
mare măsură orientarea lor geografică, volumul, structura şi uneori chiar efici-
enţa lor. 

Aceasta a făcut ca marea majoritate a statelor terţe să adopte o politică 
comercială activă faţă de UE, încercând ca, prin reaşezarea pe noi baze juridi-
ce a raporturilor lor cu acest organism, să evite sau să atenueze efectele şi im-
plicaţiile nefavorabile ale reglementărilor şi măsurilor cu caracter protecţionist 
ale UE în domeniul politicii comerciale, inclusiv al celei agricole. 

În anii '70 – '80 peste 100 de ţări terţe au recunoscut UE, acreditând pe 
lângă ea misiuni diplomatice, dintre care 80 de state au semnat cu UE acorduri 
de asociere, zone de liber schimb, acorduri de cooperare comercială, acorduri 
şi aranjamente pe produse etc., cu prevederea unor facilităţi la exporturile lor 
pe pieţele comunitare, cum ar fi suprimarea sau reducerea taxelor vamale de 
import, înlăturarea restricţiilor cantitative şi a altor bariere netarifare, reglemen-
tarea comerţului cu produse “sensibile” etc. 

Trebuie însă arătat că, îndeosebi în etapa respectivă (1970-1975), de 
definitivare a politicii comerciale externe comunitare, “mecanismul procedural 
al UE a fost foarte greoi şi neeficient, în sensul că era foarte dificil din partea 
UE de a avea iniţiativa în cadrul unor acţiuni cu ţările terţe, de a antama chiar 
negocieri exploratorii, înainte ca elementele de fond ale mandatului Comisiei 
UE să fi făcut obiectul unor dezbateri între ţările membre, să se ajungă sau “să 

                                                        
8)

 Vezi şi: Maurice Allais – “La libération des rélations économiques internationales”, Ed. 
Gauthier, Paris, 1972. 
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se negocieze” mai întâi o poziţie comună comunitară. Aceasta a determinat ca 
ţărilor terţe să le revină iniţiativa în reanalizarea raporturilor lor cu UE sau în 
vederea angajării de negocieri comerciale multilaterale, cum a fost cazul în 
rundele de negocieri din cadrul GATT: Dillon, Kennedy şi Tokyo. 

Iniţiativele statelor terţe au fost de natură, de cele mai multe ori, să acce-
lereze procesul de elaborare şi de convenire, la nivel comunitar, a concepţiilor 
de politică comercială şi a orientărilor strategice, să grăbească punerea în apli-
care a politicii agricole comune, au constrâns factorii de răspundere la nivel 
comunitar să ajungă la definirea unor politici globale faţă de ţările în curs de 
dezvoltare. 

Un exemplu, în acest sens, l-a constituit şi deschiderea dialogului între 
CAER şi UE. Este ştiut că la nivel comunitar s-a decis ca, începând cu 1 ianua-
rie 1974, să se adopte şi faţă de ţările ex-socialiste o politică comercială comu-
nă (în relaţiile cu celelalte ţări terţe aceasta s-a aplicat încă din 1970, faţă de 
ţările ex-socialiste acordându-se o derogare). Aceasta a însemnat că, ţările 
membre comunitare nu mai puteau încheia, pe cale bilaterală, acorduri comer-
ciale cu ţările respective, ele trebuind să fie negociate de către Comisia UE, în 
numele Comunităţii, ca entitate. Deşi era convenită, în principiu, această orien-
tare, statele membre comunitare nu au dat dovadă că ar fi grăbite să cedeze 
competenţele şi în acest domeniu, iar, pe de altă parte, Comisia UE nu a avut 
iniţiativa să supună Consiliului de Miniştri, spre dezbaterea ţărilor membre, 
concepţia sa privind modalităţile de promovare, după 1 ianuarie 1975 (când 
expira marea majoritate a acordurilor comerciale bilaterale ale ţărilor socialiste 
cu ţările comunitare) a relaţiilor comerciale cu ţările ex-socialiste, membre ale 
CAER. 

 
APARTENENŢA UE LA DIFERITE ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 

ŞI RESPONSABILITĂŢILE CE-I INCUMBAU  
PE PLAN INTERNAŢIONAL 

Din partea acestui factor exogen de influenţare a PCC a UE distingem 
două aspecte importante: elaborarea şi realizarea măsurilor de politică comer-
cială cu luarea în considerare a obligaţiilor, în sensul strict al termenului, ce 
decurg pentru UE din calitatea de membru la numeroase organizaţii internaţio-
nale (GATT, UNCTAD, FMI, BIRD, OCDE, acorduri internaţionale pe produse 
etc.) şi reflectarea în orientările de politică comercială a UE a măsurilor concer-
tate pe plan internaţional în vederea reducerii şi eliminării decalajelor economi-
ce şi tehnologice care separă ţările în curs de dezvoltare de ţările dezvoltate 
economic (exemplu: strategia generală a dezvoltării; deceniile ONU pentru 
dezvoltare; sistemul generalizat de preferinţe care prevede acordarea de scutiri 
de taxe vamale la importul produselor industriale provenind din ţările în curs de 
dezvoltare).  
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În ceea ce priveşte influenţa apartenenţei UE la diferite organizaţii eco-
nomice internaţionale asupra PCC, în primul rând, menţionăm că, în virtutea 
Articolului 234 al Tratatului de la Roma, ţările membre s-au angajat să respecte 
angajamentele asumate anterior prin convenţii internaţionale, inclusiv în cadrul 
organizaţiilor internaţionale. Dintre acestea, GATT-ul şi în prezent OMC era 
singura organizaţie internaţională care, în virtutea prevederilor articolului XXIV 
al Acordului general

x)
, are competenţa să controleze modul de constituire şi 

funcţionare a unei uniuni vamale sau a unei zone de liber schimb, atunci când 
unele ţări membre GATT/OMC participă la asemenea forme de integrare eco-
nomică. Există, de altfel, prevăzută obligaţia ca orice acord, care îşi propune 
constituirea unei uniuni vamale sau zone de liber schimb, să fie supus spre 
examinarea părţilor contractante GATT/OMC în vederea analizării compatibili-
tăţii lui cu cerinţele promovării unui comerţ liber de noi îngrădiri. Prevederile 
articolului XXIV al Acordului general au creat un adevărat sistem juridic, care 
se străduieşte să concilieze clauza naţiunii celei mai favorizate cu conceptul de 
integrare regională. Semnificaţia reală a acestui articol a fost de a asigura ţările 
membre GATT/OMC că proiectele de acord examinate au în mod efectiv ca 
obiectiv constituirea unei uniuni vamale sau zone de liber schimb (care, în con-
cepţia GATT-ului din anii ‟50, reprezintă o contribuţie la liberalizarea schimburi-
lor internaţionale, cu condiţia ca noile forme să nu ridice obstacole comerţului 
cu ţările terţe) şi nu sunt o formă mascată de acordare între anumiţi participanţi 
a unui regim preferenţial prin dejucarea clauzei naţiunii celei mai favorizate. 

GATT-ul a fost, de altfel, prima organizaţie internaţională în care s-a ma-
nifestat şi apoi s-a afirmat caracterul unitar al Comunităţii. Începutul s-a făcut 
cu “Runda Kennedy” (4 mai 1964-30 iunie 1967), în cadrul căreia statele mem-
bre ale UE au folosit un singur purtător de cuvânt. Originalitatea poziţiei în ca-
drul GATT constă în faptul că s-a reuşit concilierea individualităţii fiecăruia din-
tre membrii UE – care îşi păstrau, pe mai departe, calitatea de parte contrac-
tantă – şi caracterul unitar al Comunităţii. “Runda Kennedy” de negocieri co-
merciale multilaterale din cadrul GATT a marcat poziţia de partener unic al UE 
pe planul comercial internaţional. 

În baza prevederilor GATT, tariful vamal comun al UE, element principal 
al politicii comerciale, a făcut de mai multe ori obiectul analizei de către celelal-
te ţări membre GATT. Dintre aceste examinări, cele mai însemnate au fost: 
negocierile din anii 1960-1962, în cadrul “Rundei Dillon”, cu care ocazie s-a 

                                                        
x)
 Articolul XXIV, paragraful 4, prevede: Părţile contractante recunosc că este de dorit să fie 
lărgită libertatea comerţului prin dezvoltarea, pe calea acordurilor liber încheiate, a unei in-
tegrări mai strânse între economiile ţărilor participante. Ele recunosc, de asemenea, că re-
alizarea unei uniuni vamale sau a unei zone de liber schimb trebuie să aibă ca scop facili-
tarea comerţului între teritoriile constitutive şi să nu ridice obstacole comerţului celorlalte 
părţi contractante cu aceste teritorii. 
Instruments de base et documents divers. Volume IV. 

Texte de lAccord général, 1969, Geneve, p. 43. 
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dezbătut situaţia ce se crea prin introducerea de către cele şase ţări fondatoare 
ale UE a unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţările terţe, au fost evidenţiate 
modificările survenite în gradul de protecţie tarifară faţă de tarifele naţionale ce 
se aplicau anterior constituirii uniunii vamale a UE de către ţările membre şi au 
fost solicitate de către părţile contractante GATT compensaţii tarifare din par-
tea UE. Renegocierile din anii 1973-1974 între UE şi un număr de 16 ţări inte-
resate în obţinerea de compensaţii, ca urmare a modificărilor în regimul co-
mercial faţă de ţările membre GATT intervenite prin aderarea Angliei, Dane-
marcei şi Irlandei la UE. Obiectul acestor negocieri l-a constituit retragerea lis-
telor de concesii acordate în cadrul GATT de către cele patru teritorii care au 
constituit noua uniune vamală lărgită (UE “în şase”; Anglia; Danemarca şi Ir-
landa) şi oferirea de către aceste teritorii a concesiilor acordate anterior în ca-
drul GATT de către UE “în şase”. Comunitatea lărgită a fost astfel debitoare 
faţă de ţările terţe cu drepturile juridice deţinute de către acestea în cadrul 
GATT din listele anterioare de concesii acordate de cele patru teritorii vamale 
şi creditoare cu drepturi juridice care decurg pentru ţările terţe din oferta de 
concesii pe care Comunitatea a făcut-o în noua sa componenţă de nouă ţări

9)
. 

Aceste negocieri, care erau pe punctul de a compromite începerea efectivă a 
unei noi runde de negocieri comerciale în cadrul GATT, au reuşit să se încheie 
în luna august 1974, UE admiţând să-şi amelioreze oferta globală de compen-
saţii făcută ţărilor membre GATT în cursul anului 1973. 

Apartenenţa UE la GATT a determinat, astfel, modificarea taxelor vama-
le prevăzute iniţial în cadrul tarifului vamal comun şi garanţia că nivelul de pro-
tecţie al acestora nu o să fie mărit în viitor de către UE prin măsuri cu caracter 
autonom. 

Un alt exemplu, în sensul influenţei apartenenţei UE la GATT asupra ori-
entărilor ei de politică comercială, l-a constituit lansarea politicii globale medite-
raneene de către UE în 1975, modificată în urma criticilor vehemente adresate 
în cadrul GATT de către SUA, Canada, Japonia, Australia, alte ţări dezvoltate, 
cât şi de ţări în curs de dezvoltare din Asia şi America Latină faţă de acordurile 
de asociere încheiate de UE cu Maroc şi Tunisia. În cadrul acestei politici glo-
bale, UE a fost nevoită să încorporeze elemente de cooperare, de natură să 
reducă caracterul preferenţial al acestor acorduri şi să echilibreze compatibilita-
tea acestora cu prevederile GATT-ului. 

1.3. Mecanismele politicii comerciale comune a UE 
şi efectele asupra comerţului intra şi extracomunitar 

Mecanismele PCC, aşa cum au fost ele concepute prin Tratatul de la 
Roma, au suferit modificări importante o dată cu adoptarea “Actului unic euro-
pean” în 1986 şi a Tratatului de la Maastricht în 1992. Ca de exemplu, noţiunea 

                                                        
9)

 Vezi şi: Ion Aurel – “Politica comercială a Pieţei Comune vest-europene”, Teză de docto-
rat, Bucureşti, 1975. 
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de uniune vamală în sensul de unificare tarifară este, după 1993 (intrarea în 
vigoare a prevederilor Actului unic), depăşită ca sferă de cuprindere şi impor-
tanţă. Astfel, prin Articolul 13 al Actului unic, care se adaugă Articolului 8 al 
Tratatului de la Roma, piaţa internă unică este concepută ca un “spaţiu fără 
frontiere în care libera circulaţie a mărfurilor este complet asigurată”, spre deo-
sebire de uniunea vamală care nu putea realiza acest lucru în condiţiile exis-
tenţei multitudinilor de obstacole netarifare

10)
. În context, se apreciază că, libe-

ra circulaţie a mărfurilor, care este una din cele patru mari libertăţi legiferate 
prin Actul unic, a necesitat o lărgire considerabilă a conceptului de “uniune va-
mală”, conferindu-i acesteia o însemnătate nu numai tarifară sau bugetară, ci 
“fundamental economică”. În special, obligaţia de a asigura loialitatea schimbu-
rilor şi de a plasa ansamblul operatorilor în concurenţă identică au făcut nece-
sară aplicarea în comerţul cu ţările terţe a unei legislaţii vamale comunitare, 
omogene şi obligatorii, prin adoptarea unui nou cod vamal comunitar. Crearea 
acestui spaţiu fără frontiere interne a avut ca efect obligarea legiuitorului co-
munitar sau naţional să suprime orice dispoziţie din legislaţia vamală cu inci-
denţa în termeni de formalităţi sau de control, asupra trecerii libere a unei fron-
tiere intracomunitare. 

1.3.1. Crearea şi funcţionarea uniunii vamale 

În decurs de peste 30 de ani, uniunea vamală (UV) a evoluat continuu. 
Au fost eliminate toate taxele vamale interne, ţările membre adoptând un tarif 
vamal comun (TVC), realizând astfel, treptat, o piaţă internă unică. 

Acceptate în prezent, aceste evoluţii constituie rezultatul multor ani de 
eforturi legislative, negocieri şi compromisuri, atât pe plan intra, cât şi extra-
comunitar. Sarcina creării unui sistem vamal al celor 15 ţări nu s-a încheiat în-
că, dar cadrul legal de lucru este operabil. În prezent UE progresează constant 
către o integrare vamală viitoare la mai multe niveluri operaţionale. Existenţa 
unui comerţ şi a unei industrii comunitare cât mai competitive este rezultatul 
unei legislaţii mai moderne, simple, clare şi mai uniform aplicate. 

În eforturile UE către crearea Uniuni Economice şi Monetare (UEM), poli-
tica vamală joacă un rol important în ceea ce priveşte simplificarea legislaţiei la 
importul de mărfuri. Problemele apărute în edificarea UEM ne reamintesc pro-
blemele pe care le-au întâmpinat în crearea uniunii vamale. Paralela dintre in-
tegrarea monetară şi cea vamală este evidentă. Aşa cum integrarea vamală a 
deschis calea integrării şi în alte domenii, UEM va servi drept cadru şi inspiraţie 
altor cooperări şi armonizări în alte domenii, poate chiar şi în ceea ce priveşte 
fiscalitatea, domeniu mult rămas în urmă. 

În prezent, Comisia Europeană este autorizată să pregătească noi obiec-
tive pentru politica vamală şi aplicarea lor în practică. În opinia experţilor co-

                                                        
10)

 Vezi şi: “L’Union douanière – Commentaire”, în: “Joly Communauitaire”, juillet 1996, Lu-
xemburg. 



 

 

 

256 

munitari, politica vamală reprezintă un instrument multifuncţional şi poate de-
veni cu mult mai eficient şi apt în acţiunile sale

11)
 . Cum a evoluat aceasta, care 

este exact rolul ei şi cum poate face faţă “provocărilor” actuale, vom analiza şi 
vom prezenta, în cadrul acestui subcapitol. 

 
REGLEMENTĂRI DE BAZĂ ÎN DOMENIUL VAMAL  

AL UNIUNII EUROPENE 

Legislaţia vamală a UE este fructul unei evoluţii îndelungate, care a în-
ceput, în 1958, prin armonizarea progresivă a legislaţiilor naţionale în domeniu, 
finalizându-se în 1968 prin instituirea unui tarif vamal comun în schimburile cu 
ţările terţe şi ulterior prin adoptarea unui Cod vamal (1992), acesta din urmă 
fiind considerat ca singurul compatibil cu funcţionarea pieţei interne unice. 

După 1 ianuarie 1994, legislaţia vamală a UE se află, în principal, reunită 
în două Acte, unul al Consiliului Ministerial, iar altul al Comisiei Europene, în 
cadrul cărora sunt regrupate diversele reglementări vamale existente şi cărora 
li se aduc completări şi simplificări ulterioare. 

În primul rând este Reglementarea nr. 2913 din 1992 a Consiliului Minis-
terial

12)
, ce stabileşte Codul vamal comunitar, fondat pe Articolele 28, 100 A şi 

113 ale Tratatului de la Maastricht şi modificat, în ceea ce priveşte definirea 
“teritoriului vamal” al UE, prin Anexa 13 a Actului privind condiţiile de aderare a 
Austriei, Finlandei şi Suediei la UE

13)
. 

În al doilea rând este Reglementarea nr. 2454/1993 a Comisiei Europe-
ne, din 2 iulie 1993, ce fixează anumite dispoziţii de aplicare a Reglementării 
Consiliului ce stabileşte Codul vamal

14)
. 

Experţii comunitari apreciază că, din nefericire pentru lizibilitatea acestor 
dispoziţii, dacă Reglementarea Consiliului a beneficiat după adoptarea sa de o 
mare stabilitate, Reglementarea de aplicare a Comisiei a fost modificată de 
şapte serii de dispoziţii, cuprinzând peste 200 de amendamente. 

În ciuda acestor imperfecţiuni se consideră că această nouă legislaţie 
vamală constituie cea mai vastă codificare întreprinsă vreodată în dreptul co-
munitar, ea putând servi ca exemplu şi în alte domenii ale integrării europene. 

Pe plan instituţional, Articolul 247 al Codului a creat “Comitetul Codului 
Vamal”, compus din reprezentanţi ai statelor membre şi prezidat de un repre-
zentant al Comisiei. Dispoziţiile necesare de aplicare a Codului sunt decise de 
Comisie după consultarea Comitetului, potrivit aşa-numitei proceduri: ”Comitet 
de Reglementare”. În anumite cazuri prevăzute în Cod, Comisia are dreptul de 
decizie, atât în mod automat (de exemplu, restabilirea de taxe vamale atunci 

                                                        
11)

 Vezi şi: “The customs policy of the European Union”, colecţia “Europe on the move”, Eu-
ropean Commission, Bruxelles, 1999. 

12)
 Vezi şi: “Journal officiel al UE” – seria “L”/302 – 19 octombrie 1992, Bruxelles. 

13)
 Vezi şi: “Journal officiel al UE” – seria “C”/241 – 29 august 1994, Bruxelles. 

14)
 Vezi şi: “Journal officiel al UE” – seria “L”/253 – 11 octombrie 1993, Bruxelles. 
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când plafoanele fixate au fost atinse), cât şi după consultarea cu un grup de 
experţi vamali ai statelor membre (de exemplu, decizii luate ca urmare a unei 
rambursări de taxe percepute abuziv). 

 
REGIMUL DE IMPORT AL UNIUNII EUROPENE 

Definitivarea PCC (1973), încheierea “Rundei Uruguay” (1994), precum 
şi evoluţia politico-economică din ţările Europei Centrale şi de Est şi din spaţiul  
ex-URSS au permis o simplificare a regimului de import al UE, care era carac-
terizat, până în 1994, printr-o mare complexitate (reglementarea comunitară a 
importurilor opera distinctă nu numai între ţările vizate: ţări membre GATT şi 
asimilate, ţări cu comerţ de stat, dar şi între regimuri de liberalizare a importuri-
lor şi măsurile de aplicare a restricţiilor cantitative

15)
. 

În prezent, regimul de import al UE este structurat prin două reglementări: 

 Reglementarea UE nr. 3285/1994 a Consiliului Ministerial, ce instituie 
regimul de taxe comune; 

 Reglementarea UE nr. 519/1994 a Consiliului Ministerial, care succede 
reglementării anterioare aplicabile ţărilor aşa-zise cu “comerţ de stat” 
cum ar fi: ţările membre ale CIS, Albania, Coreea de Nord, Mongolia, Vi-
etnam şi China. 
Regimul de import general (aplicat în baza Reglementării 3285/1994) se 

aplică importurilor din ţările terţe, cu excepţia produselor textile şi agricole, su-
puse unui regim specific. Articolul 1, paragraful 2 din această reglementare 
consemnează principiul libertăţii de import a produselor originare din ţările ter-
ţe, sub rezerva măsurilor de salvgardare ce pot fi luate în virtutea capitolului V 
din respectiva Reglementare. 

Referitor la măsurile de salvgardare, ţările membre, conform Reglemen-
tării, sunt obligate să informeze Comisia atunci când evoluţia importurilor dintr-
o ţară terţă ar putea face necesară recurgerea la aceste măsuri, declanşându-
se o procedură de consultări şi de examinare a situaţiei create. Când, în urma 
acestor consultări între statul membru reclamant şi Comisie există elemente şi 
probe suficiente pentru a justifica deschiderea unei anchete antidumping, Co-
misia deschide respectiva anchetă în decurs de o lună de la depunerea plân-
gerii şi publică un “Aviz” în Journal Officiel al UE, rezumând informaţiile care au 
fost reţinute la originea acestei acţiuni. 

 
SCURT REZUMAT AL REGLEMENTĂRII   

ANTIDUMPING A UE16) 

                                                        
15)

 Vezi şi: “Politique commerciale commune et mésures anti-dumping” în: chapitre I, Le 
Regime des importations, Bruxelles, 1996. 



 

 

 

258 

Regulile antidumping ale UE sunt cele prevăzute în Reglementarea Consi-
liului (CE) nr. 384/1996 ale cărei prevederi au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1995. 
Un rezumat al acestei reglementări, pe articole, este cuprins în Anexa 1. 

Această reglementare reflectă noile acorduri în domeniul antidumping 
convenite în ultima rundă de negocieri GATT (Runda Uruguay)

17)
 . 

Reglementarea antidumping a UE acoperă toate produsele, în afara ce-
lor care cad sub incidenţa Tratatului privind Comunitatea Europeană a Cărbu-
nelui şi Oţelului (CECO). Aceste produse sunt reglementate printr-o decizie 
distinctă a Comisiei (2277/96) care are prevederi identice cu Reglementarea 
384/96. 

Reglementarea antidumping a UE cuprinde patru cerinţe care trebuie în-
deplinite înainte de a fi luate orice măsuri antidumping. 

Dumping 
Preţul de export al produsului vândut în UE este considerat ca fiind de 

dumping dacă este mai mic decât preţul comparat pentru acel produs pe piaţa 
internă. 

Prejudiciu 
Industria UE trebuie să fi suferit un prejudiciu material, adică trebuie să fi 

întâmpinat dificultăţi semnificative şi cuantificabile. 
Legătura cauzală 
Trebuie demonstrat că importurile la preţ de dumping cauzează prejudi-

ciul identificat mai sus. În acest context trebuie să existe asigurarea că alţi fac-
tori, în afara dumpingului nu au cauzat prejudiciul. 

Interesul comunitar 
Chiar dacă dumpingul, prejudiciul şi legătura cauzală au fost stabilite, 

măsurile antidumping sunt impuse numai dacă sunt în interesul comunitar. In-
teresul comunitar se referă la interesele UE ca întreg, incluzând industria co-
munitară, utilizatorii şi consumatorii. 

Dumpingul apare atunci când pentru un produs exportat, preţul de vân-
zare în UE este mai mic decât preţul aceluiaşi produs vândut pe piaţa internă. 

În esenţă, pentru a calcula dumpingul trebuie făcută o comparaţie de 
preţuri pentru acelaşi produs vândut pe două pieţe diferite: cea internă şi cea a 
UE. Reglementarea antidumping a UE cere ca această comparaţie să fie co-
rectă. Ea trebuie să fie făcută pe cât posibil pentru vânzări efectuate în acelaşi 
moment şi la acelaşi nivel de comerţ. Nivelul comerţului înseamnă că vânzările 
către un tip de cumpărător (de exemplu, angrosist sau detailist) pe piaţa inter-
nă trebuie comparate cu acelea către cumpărători similari din UE. 

 
  

                                                        
17)

 Precedentele reglementări antidumping ale UE au avut următoarele numere de referinţă: 
3017/79; 2176/48; 2423/88; 3283/94. 
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NIVELUL COMERŢULUI 
 

Preţuri pentru diferiţi cumpărători 
 

a Angrosist Detailist 

Intern 10 20 

UE 15 25 

 
Dacă Comisia compară preţul de vânzare cu amănuntul cu preţul de 
vânzare angro atunci ar putea să descopere dumpingul, deşi, în fapt 
nu este dumping dacă se face o comparaţie corectă care să ia în con-
siderare nivelul comerţului. 

 
Atunci când se face o comparaţie corectă, sunt trei elemente care trebu-

ie identificate:  

 produsele analizate trebuie să fie produse similare;  

 trebuie identificată valoarea normală a produsului; 

 trebuie calculat preţul de export al produsului. 
Aşa cum este stabilit în Reglementare, dumpingul are loc numai atunci 

când preţul de vânzare intern dintr-o ţară terţă (valoarea normală) este mai ma-
re decât preţul de export pentru acelaşi produs. 

Procesul de calculare a cifrelor pentru valoarea normală şi preţul de ex-
port este adesea foarte complicat datorită diferenţelor ce pot să existe între 
produsele comparate şi care ar putea să împiedice realizarea unei comparaţii 
corecte. Atunci când se descoperă astfel de diferenţe, care afectează compa-
raţia de preţ, Comisia va face unele ajustări. 

Determinarea produselor similare este relevantă în două etape ale an-
chetei antidumping: 

 pentru calcularea dumpingului: pentru a asigura că produsele care sunt 
comparate sunt aceleaşi; 

 pentru evaluarea prejudiciului: pentru a identifica mărimea impactului pe 
care o au importurile pretinse ca fiind dumping asupra producţiei de pro-
duse concurente din industria UE. 
Pentru calcularea dumpingului, comparaţia corectă este posibilă numai 

pentru produsele care sunt identice sau, dacă nu sunt identice, pentru cele ca-
re au caracteristici asemănătoare pe cât posibil. Dacă produsele pot fi conside-
rate ca fiind similare este o chestiune de fapt. Atunci când produsele care se 
compară sunt identice nu va fi nici o problemă. Pot să apară însă dificultăţi 
când trebuie făcute comparaţii între produsele care nu sunt identice. Atunci 
când există diferenţe între produse similare, o comparaţie corectă poate fi făcu-
tă numai dacă se aplică ajustările şi reducerile pentru a compensa aceste dife-
renţe. 
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Valoarea normală este termenul utilizat pentru a descrie preţul intern al 
unui produs. Valoarea normală este calculată uzual pe baza preţului plătit sau 
de plătit în cursul unor tranzacţii normale de către un client independent pe pia-
ţa internă. Atunci când vânzările nu se fac în cursul unor tranzacţii comerciale 
normale sau nu se fac către un client independent vor fi folosite metode alter-
native de calcul. Atunci când se consideră că preţurile interne fie nu sunt capa-
bile să permită o comparaţie corectă, fie din alte motive sunt considerate ca 
fiind îndoielnice, Comisia va calcula cifra pentru valoarea normală pe baza: 

a) fie a costurilor de producţie din ţara de origine la care se vor adăuga 
ajustările pentru vânzare, a costurilor generale şi administrative şi a unei 
marje rezonabile de profit, 

b) fie a preţurilor de export reprezentative pentru o ţară terţă corespun-
zătoare. 
Dacă valoarea normală este calculată pe baza actualelor preţuri interne, 

unui exportator îi va fi relativ uşor să monitorizeze valorile sale normale pentru 
a se asigura că nu vinde la preţuri de dumping. Atunci când Comisia foloseşte 
un calcul pentru a construi preţul, situaţia devine mai complicată şi de aceea 
este nevoie să privim în detaliu aceste situaţii. 

Comisa poate sau trebuie să folosească calculul de construire a preţului 
în trei situaţii: 

 când nu sunt vânzări sau vânzările sunt insuficiente pentru a fi reprezen-
tative; 

 când vânzările interne nu se fac în cursul unor tranzacţii comerciale 
normale, de exemplu când se fac în pierdere; 

 când vânzările sunt făcute către o companie asociată. 
În urma anchetei, Comisia prezintă un raport Comitetului de Reglemen-

tare Vamală şi poate, potrivit concluziilor acestor investigaţii, fie să procedeze 
la închiderea anchetei, fie să propună Consiliului Ministerial să adopte măsuri 
de supraveghere sau de salvgardare. Aceste măsuri pot fi adoptate şi în caz 
de urgenţă, dar termenul lor de aplicare nu trebuie să depăşească 200 de zile. 
În cazul ţărilor în curs de dezvoltare nici o măsură de salvgardare nu poate fi 
aplicată atât timp cât ponderea acestor ţări în importul comunitar a produsului 
considerat nu depăşeşte 3%. 

1.3.2. Uniunea vamală – fundament al UE şi element esenţial al pie-
ţei interne unice (PIU) 

Uniunea vamală a UE a fost, practic, constituită la 1 iulie 1968, dată la 
care s-a definitivat – cu un an şi jumătate înaintea calendarului iniţial stabilit – 
procesul de eliminare treptată a tuturor taxelor vamale, a restricţiilor cantitative 
şi a altor taxe şi măsuri cu efect echivalent, realizându-se, astfel un prim pas 
spre libera circulaţie a mărfurilor între cele şase ţări membre originare. 
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Faţă de ţările terţe a fost instituit un tarif vamal extern comun, al cărui ni-
vel mediu era de 8,14%, începând cu 1 ianuarie 1972, când s-a aplicat ultima 
tranşă a reducerilor convenite în cadrul GATT cu ocazia “Rundei Kennedy”. 
Trebuie remarcat că, în cazul UE, care grupează ţări puternic dezvoltate din 
punct de vedere industrial, acest nivel de taxe, aparent redus, asigură producă-
torilor comunitari o preferinţă destul de importantă. 

În condiţiile înfăptuirii uniunii vamale aceasta a reprezentat principalul 
factor de impulsionare a schimburilor comerciale între ţările membre. În peri-
oada 1958 – 1972 comerţul intracomunitar a înregistrat un ritm mediu anual de 
15,3%, creşterea fiind de circa opt ori în timp ce schimburile extracomunitare 
au crescut doar de circa patru ori. Ponderea comerţului intracomunitar în im-
porturile totale ale UE reprezenta în 1972 peste 50%, faţă de circa 30% în 
1958. 

În concluzie, se poate aprecia că realizarea uniunii vamale a UE a 
schimbat, astfel, în mod radical, pe de o parte, condiţiile de efectuare a schim-
burilor comerciale intracomunitare iar, pe de altă parte, condiţiile de acces pe 
pieţele comunitare ale exporturilor ce provin din ţările terţe ale UE. 

Uniunea vamală a reprezentat, totodată, un element esenţial al PIU a 
UE, împreună cu celelalte patru elemente de bază: libera circulaţie a mărfurilor, 
persoanelor, serviciilor şi capitalului. Fără echivoc, se poate considera că 
această piaţă unică integrată, de 370 de milioane de consumatori, este cea 
mai mare din lumea ţărilor industrializate. Piaţa unică fără frontiere economice 
interne reprezintă un catalizator pentru integrarea economică a UE, efectele 
uniunii vamale a UE extinzându-se asupra multor domenii

18)
. 

Uniunea vamală, extinde, dezvoltă şi deschide calea către o piaţă comu-
nă unică, unde mărfurile circulă libere oriunde. Ea reprezintă o bază sigură 
pentru o integrare mai profundă. Fără o uniune vamală, politica de dezvoltare 
comercială comună, piaţa agricolă comună şi coordonarea efectivă a politicilor 
economice şi monetare nu ar fi fost posibile. 

Obiectivele iniţiale ale uniunii vamale ale UE înscrise în Tratatul de la 
Roma au fost următoarele: 

 să contribuie la buna desfăşurare a comerţului mondial; 

 să promoveze un comerţ liber şi ordonat; 

 să îmbunătăţească atractivitatea poziţiei UE pentru industria şi comerţul 
Uniunii şi să contribuie la crearea de noi locuri de muncă; 

 să asigure protecţia cetăţenilor şi afacerilor în toate domeniile ce implică 
importuri sau exporturi pe o cale clară, uniformă, sigură, cât mai eficient 
posibil; 

 “securizarea” frontierelor pieţei unice, asigurând beneficii maxime tuturor; 

                                                        
18)

  Vezi şi: “L’Union Européenne et le commerce mondial”, colecţia “L’Europe en 
mouvement”, Commission Européenne, Bruxelles, 1999. 
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 să faciliteze un sistem practic de colectare a veniturilor, a taxelor vamale, 
TVA şi a impozitelor indirecte; 

 să centralizeze statisticile de bază privind comerţul intra şi extra-UE. 
Unificarea tarifară a “celor 6” a fost încheiată în 1968: toate taxele vama-

le şi restricţiile dintre cele şase state fondatoare ale Comunităţii erau eliminate 
şi a fost introdus un tarif vamal comun – un tarif extern era aplicat în relaţiile cu 
terţi: “Oportunităţile noi de export” create prin eliminarea taxelor interne au dat 
un imbold economiilor ţărilor membre. Comerţul dintre statele membre s-a am-
plificat, ceea ce a determinat un optimism în ceea ce priveşte posibilităţile pie-
ţei, iar investiţiile în Comunitate au crescut. Consumatorii au beneficiat de ac-
cesul la o gamă mai largă de produse şi de preţuri mai reduse. 

Legislaţia vamală, în afară de ceea ce ţine în mod esenţial de uniunea 
tarifară, a fost creată progresiv căutând să asigure ca orice marfă care era im-
portată în Comunitate, nu era numai subiectul aceloraşi reguli tarifare şi a ace-
loraşi prevederi vamale, asigurându-se că tariful vamal este aplicat în acelaşi 
fel oriunde. Au fost elaborate regulile comune, de origine, procedura de depozi-
tare şi toate celelalte instrumente. 

Punctul culminant l-a constituit Documentul Administrativ Unic (SAD, 
Single Administrative Document). În 1998 un pas important l-a constituit simpli-
ficarea procedurilor vamale. SAD a fost creat ca o declaraţie ce înlocuia 150 de 
documente diferite ce erau utilizate anterior de administraţiile vamale dintre 
statele membre. 

În acelaşi timp au fost necesare şi introduse alte legi (dispoziţii) vamale 
pentru a transforma uniunea tarifară într-o reală uniune vamală. 

Piaţa internă unică a intrat în vigoare, asigurând în mod real patru dezi-
derate: libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor într-o 
piaţă fără frontiere interne. Piaţa unică a eliminat rolul punctelor vamale de co-
lectare a taxelor indirecte/TVA dintre statele membre şi a permis uniunii vama-
le ce stă la baza Comunităţii să devină evidentă pentru toţi. 

În 1994, codul vamal a consolidat întreaga legislaţie comunitară într-un 
singur text, a statuat un cadru pentru procedurile de import şi export ale Comuni-
tăţii. Principiul de bază a fost că procedurile pot să evite întreruperea fluxurilor 
comerciale prin stabilirea echilibrului optim între un comerţ liber şi responsabilita-
tea comercianţilor pe de o parte şi necesitatea unui control pe de alta. 

PIU reprezintă “motorul" unei mai mari armonizări într-o multitudine de 
domenii vamale şi nevamale. 

Ca o consecinţă a acestei integrări a fost că UE a devenit nu numai cel 
mai important partener comercial cu ţările terţe, dar şi comerţul intracomunitar 
a crescut considerabil. 

PIU, bazată în mod esenţial pe uniunea vamală, este fundamentul pe ca-
re UE îşi adoptă iniţiativele privind politicile de creştere economică, competitivi-
tate şi de ocupare a forţei de muncă. 
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PIU serveşte drept catalizator strategiei de dezvoltare economică a UE. 
Acest lucru nu ar putea fi posibil fără existenţa uniunii vamale şi a principiului 
său de liberă circulaţie a mărfurilor.  

Înaintea constituirii PIU, libera circulaţie a mărfurilor în cadrul comunităţii 
nu a fost o realitate. 

Numeroasele formalităţi vamale erau încă existente, de exemplu modali-
tăţile de colectare a TVA şi a taxelor indirecte şi în scopuri statistice. Înainte de 
1993, transportatorii erau opriţi la graniţele din interiorul Comunităţii pentru 
“vamă” şi taxe vamale şi chiar pentru inspecţii. 

Legislaţia vamală, deşi armonizată, nu era aplicată în mod uniform. În 
pofida absenţei taxelor vamale în comerţul dintre statele membre, de fapt exis-
tau diferenţe în formalităţile administrative sau a celor dintre comerţul intraco-
munitar şi cel cu ţările terţe. Vămuirea la frontierele interne ale Comunităţii ne-
cesită pierdere de timp. “Fluxul” constant de legi, reglementări şi standarde noi, 
atât la nivel comunitar, cât şi naţional privind sănătatea şi protecţia consumato-
rilor etc. erau aplicate în mod formal de serviciile vamale la graniţele interne, 
deoarece ele existau de fapt. Primul pas în edificarea unei pieţe unice reale a 
fost înlocuirea formalităţilor la frontierele interne cu sisteme noi statistice, fisca-
le şi alte modalităţi de control, care nu necesitau control sau documentaţie în 
momentul în care mărfurile traversau graniţe interne. 

De la 1 ianuarie 1993 toate verificările vamale la graniţele interne, inclu-
siv cele care necesitau Documentul Administrativ Unic (SAD), au fost eliminate 
la circulaţia mărfurilor. Verificările s-au păstrat numai pentru medicamente şi 
pentru imigrare, dar cele de rutină la graniţele interne au dispărut. 

 Ce rezervă viitorul? 

În prezent sunt 12 ţări candidate să adere la UE. Politica vamală este un 
domeniu de o importanţă deosebită, în cadrul acestui proces, experţii comuni-
tari plecând de la “considerentul” că un “lanţ are tăria pe care i-o dă tăria fiecă-
rei zale din care este format”

19)
 . 

Rolul sistemului vamal este dat de crearea unei administraţii vamale efi-
ciente moderne, un element indispensabil al pachetului de criterii de aderare. 
Controlul frontierelor externe pentru o Uniune Europeană lărgită va fi el însuşi 
o sarcină majoră, în timp ce rolul important al vămilor într-o piaţă unică cere 
competenţe specifice. Recunoaşterea acestei importanţe, se reflectă în inclu-
derea domeniului vamal ca un sector prioritar în accesul partenerilor la proce-
sul de aderare. În consecinţă, el se regăseşte în programul PHARE de asisten-
ţă tehnică pentru ţările candidate. 

În general, se apreciază că s-a produs deja un progres considerabil în 
cooperarea mai strânsă dintre administraţiile vamale ale ţărilor candidate şi ale 
ţărilor membre UE. Se consideră că este notabilă, îndeosebi, adoptarea unei 

                                                        
19)

 Vezi şi: “The Customs Policy of the European Union”, Bruxelles, 1999. 
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noi legislaţii vamale de către ţările candidate. Totuşi anumite lucruri au rămas 
nerealizate în special în ceea ce priveşte atingerea unei capacităţi operaţionale 
echivalente cu cea existentă în UE. Aceasta mai ales în cazul unor domenii 
dificile pentru ţările candidate, de exemplu: aplicarea unei politici agricole co-
mune. 

Operaţionabilitatea sistemului vamal al UE şi legislaţia comercială afe-
rentă va fi ea însăşi o sarcină dificilă pentru administraţiile vamale ale ţărilor 
candidate. Pentru aceasta o strategie specifică a pregătirii a fost adoptată în 
comun de Comisia UE, ţările membre şi ţările candidate. S-au elaborat ”hărţi 
rutiere” pentru a trasa rutele ce vor fi urmate; capacităţile operaţionale vor fi 
fixate folosind ghiduri pentru diferite sectoare ale punctelor vamale.  

O verificare a progreselor înregistrate este efectuată de subcomitetele 
mixte pentru probleme vamale din cadrul acordurilor de asociere semnate de 
UE cu ţările candidate. 

UE este implicată permanent în multe negocieri comerciale şi vamale 
multilaterale. În ipostaza sa de cel mai mare bloc comercial al lumii va continua 
să joace un rol substanţial în forurile internaţionale, în special în OMC. Comisia 
UE ia parte ca negociator şi purtător de cuvânt în numele UE, dar consultându-
se cu ţările membre. 

OMC şi-a anunţat de curând o nouă rundă “Runda Mileniului” ce îşi pro-
pune, printre alte obiective, îmbunătăţirea accesului la pieţe, comerţul cu pro-
duse electronice, comerţul preferenţial şi facilităţile comerciale, în special sim-
plificarea şi armonizarea procedurilor vamale. 

Simplificarea şi armonizarea procedurilor vamale vor fi, de asemenea, 
abordate şi de Organizaţia Mondială a Vămilor (fostul Consiliu de Cooperare 
Vamală) care este un forum mai mult de natură tehnică ce tratează metodele şi 
procedurile vamale, funcţionând sub auspiciile OMC. 

 Program de consolidare: ―Uniunea vamală 2002" 

Interoperabilitatea administraţiilor vamale ale UE şi cooperarea dintre ele 
este redată mai dificil de structurile, responsabilităţile, culturile şi tradiţiile lor diferi-
te. 

Acest lucru asigură totuşi un mediu fertil pentru idei noi. Armonizarea le-
gislaţiei vamale este în prezent virtual completă. Totuşi, diferenţele dintre apli-
carea detaliată a regulilor comune dintre statele membre poate însemna că 
efectele sunt uşor diferite. 

Efectul existenţei PIU nu este exact acelaşi cu al altor asemenea entităţi. 
O mai omogenă aplicare a legislaţiei vamale armonizate de către administraţii-
le vamale ar fi dus la un profil mai pronunţat. 

Acest lucru implică un cadru pentru discuţii şi decizii privind problemele ne-
legalităţii. Aceste probleme au fost cuprinse în programul “Uniunea vamală 2001”. 

În 1996, Parlamentul şi Consiliul au adoptat propunerile Comisiei Euro-
pene privind un program de acţiune pentru sistemul vamal al UE al anilor 2000.  
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Acesta a acceptat un ghid al serviciilor vamale şi al rolului pe care doreş-
te să îl aibă sistemul vamal în UE. Fără a încălca drepturile privind competen-
ţele naţionale, Programul este prelungit şi a fost intitulat “UV 2002” prin inclu-
derea programelor de tehnologie informatizată prezente şi viitoare (precum 
Transit) şi programul de şcolarizare “Mathaeus”. Va fi de asemenea deschis 
accesului ţărilor candidate la aderare la aceste programe. 

 Ce este ―Uniunea vamală 2002‖? 
Obiective 
Unul din principalele obiective ale programului este să evite divergenţe 

operaţionale în materie la nivel naţional. Programul de acţiune recunoaşte că 
desfiinţarea graniţelor interne cere un control eficient de înaltă calitate la grani-
ţele externe.  

Acţiunea individuală a fiecărei administraţii este incapabilă să atingă 
acest obiectiv prin forţe proprii. 

Cum? 
Prin adoptarea unui spirit de parteneriat şi cooperare care se dezvoltă în-

tre Comisia Europeană şi statele membre. Acesta este considerat ca unul din 
cele mai importante elemente ce trebuie să fie pus în funcţiune în atingerea 
obiectivelor “Uniunii vamale 2002”. 

Acţiuni 
“Uniunea vamală 2002” prevede, printre altele: 

 vizite pentru a vedea aplicarea efectivă a procedurilor vamale din statele 
membre de către echipe formate din reprezentanţi ai Comisiei Europene 
şi ai statelor membre (denumite echipe de “monitorizare”) pentru a identi-
fica cele mai bune practici, sau eventualele necorelări, în măsurile de 
control; 

 Comisia Europeană şi statele membre să contribuie la combaterea frau-
delor vamale. În acest context, să colecteze, să analizeze şi să foloseas-
că informaţiile folosind calculatoarele şi asigurându-se că neregulile sunt 
îndeaproape; 

 Comisia Europeană să susţină orice acţiune de îmbunătăţire a metodelor 
de lucru ale administraţiilor vamale, de exemplu, prin utilizarea analizelor 
de risc, a tehnicilor de audit post-import prin verificarea performanţelor 
comercianţilor şi computerizarea procedurilor vamale; 

 organizarea de seminarii, cu participarea operatorilor comerciali, pentru 
identificarea problemelor apărute şi a acţiunilor ce pot fi întreprinse şi a 
celor mai bune practici ce pot fi utilizate în mod general; 

 schimburi de oficiali vamali între diferite administraţii pentru a-şi împărtă-
şi reciproc experienţa şi pentru programe comune de şcolarizare în ve-
derea unei viitoare dezvoltări; 

 computerizarea procedurilor vamale la nivelul UE. 
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Computerizarea 
Pentru creşterea eficientă este necesară computerizarea tuturor opera-

ţiunilor vamale. În prezent există computerizate la nivel comunitar numai datele 
de bază operaţionale (TARIC, “tariful de lucru” care combină pentru fiecare 
produs taxele vamale generale, taxele vamale preferenţiale şi detalii ale tuturor 
măsurilor aplicate la import; (date de bază privind administrarea sistemului de 
cote etc.). 

În prezent există o preocupare deosebită atât a serviciilor vamale comu-
nitare cât şi a partenerilor din Convenţia Comună de Tranzit pentru computeri-
zarea controlului operaţiunilor de tranzit. Operaţiunile vamale comunitare de 
tranzit sunt indispensabile pentru piaţa unică dacă se permite mărfurilor impor-
tate pentru care nu se plătesc taxe vamale să circule către destinaţia finală fără 
a fi oprite pentru controale vamale interne. 

Din a doua jumătate a anului 1999 un sistem computerizat a început să 
acopere progresiv necesităţile operaţionale ale tuturor statelor membre ale UE 
şi ale partenerilor din Convenţia Comună de Tranzit: Norvegia, Islanda, Elveţia, 
Polonia, Cehia, Slovacia şi Ungaria. 

Expediţiile de mărfuri au devenit foarte sensibile la factorul “timp”. Indus-
tria foloseşte din ce în ce mai mult sistemul de livrare just in time şi devine foar-
te importantă livrarea rapidă. 

Toate acestea duc la preocuparea sistemului vamal de a găsi noi idei şi 
sisteme pentru rezolvarea acestor cerinţe.  

Cum se poate însă găsi echilibrul ideal între facilitatea accesului şi con-
trol? Crearea pieţei interne, sporirea comerţului cu restul lumii şi în special cu 
estul Europei, induc presiuni noi asupra sistemului vamal pentru asigurarea 
unei mai mari simplificări şi reducere a cheltuielilor de control. 

Referitor, în concluzie la unificarea vamală, experţii Comisiei UE apreci-
ază că s-a parcurs un drum lung, dar el nu a ajuns la final, atâta timp cât co-
merţul intra UE cât şi cel cu terţii nu poate fi eliberat de orice fel de limitări sau 
control. Aceştia se întreabă retoric dacă se va întâmpla acest lucru vreodată, 
răspunsul dându-l tot ei: “da”, dar nu într-un viitor apropiat. În opinia acestora, 
rolul vămii trebuie să se adapteze şi să se schimbe potrivit noilor necesităţi, să 
armonizeze şi, poate, să unifice procedurile şi practicile din tot teritoriul vamal. 
În acest sens, se consideră că, primii paşi au fost făcuţi: 15 servicii vamale na-
ţionale activează, în prezent, ca unul singur. 

1.3.3. Crearea şi funcţionarea politicii agricole comune (PAC) 

Cunoaşterea aprofundată a mecanismului instituţional şi funcţional al PAC, 
în general, a modului de funcţionare a fiecăreia dintre pieţele unice de mărfuri 
agricole şi a reglementărilor specifice fiecărui produs nu face obiectul studiului de 
faţă. 

Strânsa interdependenţă a factorilor interni şi a celor externi în cadrul 
procesului de integrare economică vest-europeană face însă ca politica co-
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mercială a UE în domeniul agricol să nu poată fi tratată decât în contextul larg 
al întregii politici agricole comune. 

Agricultura a ocupat un loc deosebit în sistemul de măsuri prevăzute de 
Tratatul de constituire a UE. Dacă pentru mărfurile industriale, unificarea pieţe-
lor naţionale într-o piaţă putea fi obţinută, în mare parte, prin eliminarea trepta-
tă a taxelor vamale în comerţul dintre ţările membre şi renunţarea la restricţiile 
cantitative, în domeniul agricol aceasta se putea face prin cu totul alte mijloace 
şi anume prin trecerea la o politică agricolă comună şi unitară. Acest lucru a 
fost condiţionat, în primul rând, de situaţia specifică a agriculturii în ţările origi-
nare ale UE. În toate aceste ţări, după al doilea război mondial, agricultura a 
fost supusă reglementărilor de stat, care s-au extins atât asupra sferei produc-
ţiei, cât şi asupra comerţului exterior cu produse agricole. În acest scop, s-a 
aplicat un sistem complex de măsuri, ca de exemplu stabilirea preţurilor de 
fermă la produsele agricole garantate de stat, subvenţionarea producţiei, mo-
nopolizarea de către stat a comerţului cu unele produse agricole, inclusiv co-
merţul exterior. 

În aceste condiţii, crearea unei pieţe comune a mărfurilor agricole, printr-
o simplă anulare a barierelor vamale şi a altor bariere care separă, în general, 
pieţele naţionale, nu a fost posibilă. Era necesară, înainte de toate, unificarea 
diferitelor sisteme naţionale de reglementare a agriculturii într-un sistem unic, 
comun pentru toate ţările membre. 

Elaborarea politicii comune de reglementare a agriculturii s-a dovedit, în-
să, a fi o problemă deosebit de grea, datorită diferenţierilor importante existen-
te între sistemele naţionale de reglementare, în nivelul productivităţii muncii din 
domeniul agriculturii, în condiţiile social-economice ale statelor, în ponderea 
agriculturii în economia fiecărei ţări etc. Aceste deosebiri au determinat, încă 
de la început, profunde contradicţii între ţările participante. 

Conflicte de interese au existat şi continuă să se accentueze atât între 
ţările UE (îndeosebi între cel mai mare producător de mărfuri agricole – Franţa 
– şi cel mai mare importator – Germania), cât şi în interiorul ţărilor. 

Exportatorii principali de mărfuri agricole – Franţa, Olanda şi Italia – spe-
rau să obţină cu ajutorul politicii agricole comune acces liber la pieţele celorlal-
te ţări comunitare, înlăturând atât pe producătorii locali, fără capacitate de con-
curenţă, cât şi pe furnizorii din ţările terţe. 

În acelaşi timp, importatorul principal de mărfuri agricole din ţările UE – 
Germania – care procura din ţările terţe două treimi din produsele alimentare 
importate, căutau să nu-şi micşoreze aceste proporţii de import, care condiţio-
nau, într-un anumit fel, exporturile sale industriale în cadrul comerţului 
extracomunitar. 

Adoptarea unei PAC era impusă chiar de însăşi natura problemelor agri-
cole, la care se adaugă – ca o recunoaştere a necesităţii de acţionare în acest 
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sens – refuzul tuturor statelor membre de a lăsa problemele complexe ale 
acestui domeniu pe seama “mecanismului pieţei”

20)
. 

Discordanţa dintre interesele participanţilor la UE s-a resimţit în întregul 
proces de elaborare a PAC. La semnarea Tratatului de la Roma, participanţii la 
UE nu au reuşit să ajungă la un acord în privinţa principiilor PAC

21)
. În anii ur-

mători, nereuşindu-se progrese în elaborarea principiilor generale ale acestei 
politici, participanţii la UE au adoptat calea coordonării condiţiilor concrete pri-
vind reglementarea comună a pieţelor agricole naţionale. Ca rezultat, din anul 
1962 au început să fie puse în funcţiune sistemele unitare de reglementare a 
pieţelor de desfacere, rezolvându-se, în principiu, şi problemele creării Fondu-
lui European de Orientare şi Garantare a Agriculturii (FEOGA), pentru finanţa-
rea PAC. 

În prezent, UE dispune de un mecanism de protecţie şi de sprijinire a 
schimburilor intracomunitare, a cărui gestiune este înfăptuită de organele co-
munitare. Acest mecanism s-a substituit sistemelor naţionale de producţie şi 
asistenţă. În ceea ce priveşte politica de preţuri şi de piaţă, remarcăm originali-
tatea, în multe privinţe, şi caracterul novator al acesteia, în condiţiile funcţionă-
rii mecanismelor specifice economiei de piaţă. 

În reglementarea regimului comun de schimburi comerciale cu ţările ter-
ţe, s-a avut în vedere “vocaţia” comercială a UE, dublului rol: atât de principal 
importator, cât şi de mare exportator, fapt ce a determinat ca PAC să exercite 
o influenţă deosebită asupra comerţului internaţional cu produse agricole. De 
această vocaţie comercială a UE s-a ţinut seama încă din momentul elaborării 
politicii agricole comune, excluzându-se posibilitatea unei izolări totale a pieţe-
lor comunitare de fluxurile comerciale internaţionale. 

Până la sfârşitul anului 1974 au fost adoptate şi puse în aplicare regle-
mentări comunitare privind organizarea de pieţe unice pentru 95% din produc-
ţia agricolă a ţărilor membre. 

Organizarea comună a pieţelor se bazează pe următoarele principii: 
a) libera circulaţie a produselor agricole în interiorul UE, cu caracter de piaţă 

internă; 
b) unicitatea preţurilor produselor agricole; 
c) asigurarea preferinţei comunitare, în vederea desfacerii prioritare a pro-

duselor ţărilor membre şi creşterii gradului de autoaprovizionare a Co-
munităţii, paralel cu instituirea unui sistem de restituiri la export, de fapt, 
adevărate subvenţii; 
o responsabilitate financiară comună, exercitată prin FEOGA. 

                                                        
20)

 Vezi şi: Mario Corti – “Politique agricole et construction de l'Europe”, Bruxelles, 1971. 
21)

 Deşi Tratatul de la Roma consacră acestei probleme Articolele 38 – 47, esenţialul problemei a 
fost lăsat pe seama negocierilor ulterioare, care s-au dovedit pe cât de importante, pe atât de 
dificile. 
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O dată cu crearea pieţelor agricole unice, la importul din ţările terţe a fost 
pus în aplicare un sistem unitar de protecţie, mult mai accentuat decât în trecut, 
prin taxe mobile de prelevare, taxe de compensaţie, suprataxe de prelevare. 

Funcţionarea PAC a condus la creşterea producţiei comunitare, intensifi-
carea schimburilor intracomunitare cu produse agricole, paralel cu o scădere 
continuă, relativă a importurilor din ţările terţe. Între 1958-1972, importurile in-
tracomunitare de produse agricole au crescut de circa şapte ori faţă de numai 
96% cât a reprezentat creşterea importurilor din ţările terţe. 

O particularitate de seamă a politicii comerciale promovate de UE în re-
laţiile cu ţările terţe a constituit-o adaptarea şi aplicarea unui sistem propriu de 
reglementări comerciale externe în cadrul PAC, sistem care a înlocuit mijloace-
le clasice de protecţie la frontiere (taxe vamale, contingentări etc.) şi a "îmbo-
găţit" cu un mijloc nou de limitare a importurilor, arsenalul mijloacelor protecţio-
niste de politică comercială. 

Aceste reglementări au avut ca scop ridicarea gradului de autosatisface-
re la produsele agricole prin limitarea importurilor din ţările terţe sau eliminarea 
efectelor acestora asupra pieţei agricole unice (ce are caracteristicile unei "pie-
ţe interne unice" din punct de vedere al circulaţiei libere a celor mai importante 
produse agricole, nivel uniform de preţuri interne, sistem comun de protecţie la 
frontiere etc.). 

În scopul aplicării preţului comunitar ridicat şi puternic susţinut, intervenţii 
foarte precise au fost prevăzute pentru fiecare produs: măsuri de protecţie îm-
potriva importurilor din ţările terţe, taxe vamale, taxe de compensaţie, preţuri 
prag sau preţuri de referinţă ce duc la aplicarea de prelevări, sistemul restituiri-
lor la export ce permite alinierea preţului produsului exportat la nivelul preţului 
mondial etc. Politica de susţinere a preţurilor, în funcţie de situaţia fiecărui pro-
dus, a dus fie la o îmbunătăţire a gradului de autosatisfacere, fie la oprirea de-
teriorării lui, influenţând defavorabil posibilităţile ţărilor terţe de export cu pro-
duse agricole pe piaţa comunitară. 

În cadrul acestor reglementări economico-comerciale de piaţă, taxa de 
prelevare ocupă locul central în sistemul unitar de protecţie instituit faţă de im-
porturile de produse agricole din ţările terţe. 

Taxa de prelevare se defineşte ca o diferenţă ce rezultă din compararea 
preţului intern de comercializare comunitar (preţ indicativ, un preţ susţinut) şi 
preţul mondial înregistrat pe pieţele externe cele mai reprezentative pentru 
produsul respectiv. Ca şi contingentele şi marea majoritate a taxelor vamale, 
taxa de prelevare se adresează fluxului comercial de import. Caracterul său 
"liberalist", ar consta, însă, în aceea că spre deosebire de sistemul contingen-
tărilor, taxa de prelevare nu stabileşte nici o limită cantitativă importurilor. Ca şi 
taxa vamală ea "loveşte" produsul străin, dar îl lasă să pătrundă. Acest aspect 
prezintă importanţă dacă este pus în legătură cu existenţa, încă, a unui impor-
tant deficit comunitar la produsele alimentare. 
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Prin modul specific cum influenţează formarea preţului, prelevarea se 
deosebeşte de taxa vamală, afectând în mod diferit domeniul concurenţei intra 
şi extracomunitare, în măsura în care aceasta se face prin preţ. În cazul prele-
vării, preţul intern (preţul indicativ de bază) este cel care se determină mai în-
tâi, iar suma prelevării este consecinţa, pe când în situaţia taxei vamale nivelul 
acesteia este cauza, iar preţul efectul. Astfel, un preţ intern oarecare poate fi 
stabilit la adăpostul prelevării, pe când taxa vamală nu permite aceasta. În 
acest fel, prelevarea se dovedeşte a fi un instrument de protecţie comercială 
mult mai eficient ca taxă vamală. 

Acest instrument specific de politică comerciala, datorită remarcabilelor 
sale "virtuţi" a afectat în mod considerabil eficienţa exporturilor ţărilor terţe spre 
pieţele statelor membre ale UE. 

În timp ce o taxă vamală se aplică în mod uniform tuturor furnizorilor ex-
terni, nu modifică competitivitatea între aceştia şi rămâne neschimbată indife-
rent de diferenţa între preţul mondial şi preţul intern al produsului importat, taxa 
de prelevare a suprimat orice fel de concurenţă bazată pe elementul preţ, ridi-
când în mod automat orice nivel de preţ sau puţin peste nivelul preţului comu-
nitar garantat producătorului naţional. 

Natura foarte protecţionistă a acestui mecanism al prelevării a constat în 
aceea că un exportator dintr-o ţară terţă care dorea să-şi menţină volumul des-
facerilor sale pe piaţa comunitară – chiar cu sacrificiul de a suporta taxa de 
prelevare printr-o reducere corespunzătoare a preţului de vânzare – nu o putea 
face aşa cum exista posibilitatea în cazul unei taxe vamale fixe. Deşi nivelul de 
protecţie introdus prin taxe mobile se poate determina ca o diferenţă dintre pre-
ţul mondial şi preţul comunitar pentru fiecare produs în parte contrar taxei va-
male fixe, această diferenţă de preţ se schimbă atât de la an la an prin deciziile 
administrative ale Consiliului de Miniştri al UE, cât şi prin oscilaţiile factorilor 
conjuncturali ai pieţei mondiale. 

Instituirea unui sistem comun de măsuri discriminatorii faţă de importurile 
de produse agricole provenite din ţările terţe – al cărui principal mecanism era 
taxa de prelevare – capătă întreaga sa semnificaţie dacă este raportată la situ-
aţia UE ca principalul importator de produse agricole în întreaga lume, ceea ce 
a dat pondere şi o importanţă deosebită orientărilor comunitare în domeniul 
politicii comerciale externe. 

O dată cu înlocuirea pârghiilor tarifare şi netarifare "clasice " (taxele va-
male şi contingentele) folosite de ţările membre cu taxele de prelevare şi alte 
taxe mobile pentru protejarea pieţei comunitare la importurile din ţările terţe, a 
crescut în mod considerabil şi gradul de protecţie sporind valul de nemulţumiri 
şi critici din partea exportatorilor tradiţionali din ţările terţe.  

De aceea în cadrul ultimei runde de negocieri comerciale multilaterale 
din cadrul GATT (Runda Uruguay) principalii parteneri comerciali ai UE au soli-
citat cu tărie, iar UE a acceptat în final, să înlocuiască acest sistem al prelevări-
lor variabile la import, prin includerea diferenţei de preţ comunitar faţă de cel 
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mondial în cuantumul taxei vamale (procedeu denumit "Tarificare"), urmând ca 
apoi nivelul taxei vamale rezultate să fie consolidat (în sensul de a nu mai creş-
te) şi pe viitor să fie supus unui proces de reducere continuă. 

1.3.4. Reglementarea cadrului juridic al relaţiilor  
economice externe cu ţările terţe 

După realizarea unificării tarifare, unul dintre obiectivele majore ale UE a 
fost armonizarea şi coordonarea politicilor economice ale statelor membre, în 
vederea realizării şi definitivării pieţei interne comunitare şi promovării unei po-
litici coordonate în relaţiile cu ţările terţe.  

În cadrul acestor preocupări s-au înscris eforturile de elaborare şi punere 
în funcţiune a politicii comerciale comune (PCC) faţă de ţările terţe. Existenţa 
unor diferenţieri între regimurile comerciale ale ţărilor membre comunitare faţă 
de ţările terţe ar fi condus, în mod inevitabil, la distorsiuni şi dificultăţi suscepti-
bile să compromită, din exterior, chiar caracterul unitar al pieţelor interne ce 
erau în curs de organizare. Totodată, apariţia unor divergenţe între poziţiile ad-
optate de ţările membre în mod individual în cadrul organismelor internaţionale 
cu caracter economic, comercial şi valutar ar fi putut prejudicia influenţa UE, ca 
entitate, asupra relaţiilor economice internaţionale şi locul ei în economia mon-
dială. De altfel, Tratatul de la Roma prevedea în articolele 110-116, ca unul 
dintre obiectivele principale care urma a fi realizat, stabilirea unei politici co-
merciale comune faţă de ţările terţe, care să fie în mod uniform aplicabilă de 
către toate ţările membre şi promovată pe plan comunitar de către Comisia Eu-
ropeană

22)
. 

În domeniul PCC faţă de ţările terţe au fost luate, în anii 1970 – 1973, o 
serie de măsuri care au avut menirea să stabilească raportul competenţelor în 
materie de politică comercială între UE, ca entitate şi ţările membre. 

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 1970, UE ca entitate avea compe-
tenţa exclusivă de elaborare şi aplicare a unei politici comune de negocieri tari-
fare şi comerciale cu ţările terţe nesocialiste. La sfârşitul anului 1969, Consiliul 
Ministerial al UE a adoptat o hotărâre privind uniformizarea progresivă a acor-
durilor comerciale cu ţările terţe şi negocierea acestora. Pornindu-se de la 
principiul "competenţei comunitare depline", s-a prevăzut totuşi, aplicarea pro-
gresivă a acesteia, precum şi măsuri tranzitorii de natură derogatorie. Astfel, s-
a prevăzut ca statele membre să mai poată negocia şi încheia, cel târziu până 
la data de 31 decembrie 1972, acorduri cu acele ţări terţe cu care negocierea 
la nivel comunitar nu era încă posibilă. Deschiderea unor astfel de negocieri 
trebuia, totuşi să fie autorizată de către Consiliul Ministerial la propunerea Co-
misiei Europene, pe baza concluziilor desprinse în cursul consultărilor prealabi-
le. Rezultatele negocierilor erau comunicate Comisiei şi statelor membre, 

                                                        
22)

 Vezi şi: A. Ghibuţiu – "Politici comerciale în relaţiile economice internaţionale", Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, Bucureşti. 
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acordul putând fi încheiat numai dacă nu se formula nici o obiecţie din partea 
acestora. 

Cu toate că, în decizia respectivă nu se menţiona că derogarea priveşte 
în mod expres relaţiile cu ţările socialiste, dispoziţiile cu caracter tranzitoriu şi 
excepţional amintite au fost prevăzute în vederea aplicării lor în relaţiile con-
tractuale cu aceste ţări. În acest sens, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 
1970 şi  
31 decembrie 1972 a fost prevăzută o procedură comunitară de consultări 
obligatorii între ţările membre ale UE, cu ocazia negocierii acordurilor comerci-
ale sau a protocoalelor anuale cu ţările socialiste. Pentru anul 1973 s-a prevăzut 
introducerea unei politici comerciale comune privind negocierile comerciale cu ţări-
le socialiste şi instituirea, în situaţiile în care asemenea negocieri nu vor putea fi 
organizate de ţările socialiste cu Comunitatea, a unei proceduri obligatorii de con-
sultări între ţările CEE. 

În cadrul Conferinţei la nivel înalt a şefilor de state şi guverne – Paris, 
1972 – ţările membre comunitare s-au declarat hotărâte să promoveze faţa de 
ţările socialiste europene "o politică de cooperare bazată pe reciprocitate". 

Derogarea acordată, în mod excepţional, în decembrie 1969 privind 
menţinerea posibilităţii în continuare, într-un cadru bilateral, a cadrului juridic 
de desfăşurare a schimburilor comerciale, a expirat la 31 decembrie 1972. Dat 
fiind că majoritatea acordurilor comerciale erau în vigoare până la sfârşitul anului 
1974, s-a prevăzut posibilitatea ca protocoalele pentru anul 1974 să se prelun-
gească prin "tacita reconducţiune", iar acordarea de eventuale majorări de con-
tingente să se facă de către ţările comunitare pe o bază autonomă, "nenegoci-
abilă". 

Pentru anul 1975, încă din luna mai 1974, cu ocazia sesiunii Consiliului 
Ministerial al UE, s-a reafirmat hotărârea statelor ca acordurile să nu mai fie 
reînnoite după 31 decembrie 1974 pe o bază bilaterală, iar negocierea de 
acorduri comerciale să fie, în mod exclusiv, în competenţa Comisiei Europene. 
Numai instituţiile comunitare puteau, deci, să dispună asupra liberalizării anu-
mitor importuri încă contingentate, se puteau pronunţa asupra oportunităţii 
aplicării de reduceri ale taxelor vamale şi puteau aprecia contrapartida concesi-
ilor de natură comercială ale partenerilor în eventualitatea încheierii unor acor-
duri comerciale între ţări socialiste şi UE, ca entitate. 

Încheierea de acorduri comerciale de către ţările socialiste cu UE, ca en-
titate, ridica, bineînţeles, atunci, în primul rând, problema recunoaşterii diplo-
matice a UE, fapt nerealizat până în 1989. 

Uniunea Europeană – ea însăşi, prin natura ei, generatoare de distorsi-
uni în comerţul mondial – pentru a-şi consolida poziţia şi a juca un rol tot mai 
important în relaţiile economice internaţionale şi-a lărgit treptat, în anii '70 poli-
tica de creare a unor relaţii speciale cu ţările terţe, asigurându-şi, sub o multi-
tudine de tipuri de acorduri şi aranjamente, cadrul juridic propice satisfacerii 
intereselor sale economice, comerciale şi chiar politice. 
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În anii 1970 – 1975, având în vedere reglementările UE şi ţinând seama 
de efectele acestor măsuri, asupra volumului, structurii şi eficienţei schimburilor 
comerciale internaţionale, majoritatea ţărilor terţe au negociat cu Comunitatea, 
ca entitate, în vederea facilitării condiţiilor de acces al exporturilor pe pieţele 
comunitare. Astfel, un număr de peste 100 de state au recunoscut Uniunea 
Europeană şi au acreditat pe lângă ea misiuni diplomatice. Dintre aceste ţări, 
circa 90 au încheiat acorduri de asociere la UE de zone de liber schimb, acor-
duri comerciale preferenţiale, acorduri sau aranjamente de produse etc., cu 
prevederea unor facilităţi – diferenţiate în funcţie de natura acordurilor – la im-
portul comunitar (cum ar fi suprimarea totală sau parţială a taxelor vamale, a 
taxelor de prelevare şi a altor taxe de import pe pieţele UE, suprimarea restric-
ţiilor cantitative şi a altor bariere netarifare). 

Prin "relaţiile speciale" stabilite între UE şi unele ţări terţe s-a creat, ast-
fel, un ansamblu comercial, cu o pondere însemnată în comerţul mondial, rela-
ţii care au dus şi duc la existenţa unor segmente aparte ale pieţei internaţiona-
le, ce se izolează de fluxurile comerciale obişnuite. 

Este bine ştiut că, relaţiile economice internaţionale, tratamentul naţiunii 
celei mai favorizate şi în mod concret clauza "are ca obiect stabilirea şi menţi-
nerea, în permanenţă, a egalităţii fundamentale, fără discriminare, între toate 
ţările interesate

23)
.  

În prezent, marea majoritate a specialiştilor consideră că o restrângere a 
ariei de aplicare a acestui principiu şi chiar o compromitere a valorii sale este 
provocată de către exacerbarea fenomenului de integrare economică regională 
a acelor forme care prevăd acordarea între statele membre a unor avantaje şi 
preferinţe care nu se extind şi ţărilor terţe. 

Extinderea în ultimii zece ani a unor acorduri speciale (acorduri de aso-
ciere, de liber schimb, sau pur şi simplu preferenţiale) sunt considerate de tot 
mai multe ţări membre GATT/OMC ca fiind o aplicare abuzivă a prevederilor 
Acordului General, a Articolului XXIV, care prevede exceptarea de aplicarea 
principiului clauzei naţiunii celei mai favorizate a uniunilor vamale şi zonelor de 
liber schimb constituite în scopul lărgirii libertăţii comerţului, cu condiţia să nu 
ridice obstacole comerţului cu ţările terţe, acorduri care prin natura lor preferen-
ţială ameninţă întreaga structură a OMC şi aduc prejudicii liberalizării generale, 
pe o bază nediscriminatoare a comerţului internaţional. 

                                                        
23)

 Vezi şi: "Instruments de base" şi "Documents diverse" – texte de L'Acord General, 1969, 
Geneva. 



 

 

Capitolul II 
TENDINŢE ALE POLITICII COMERCIALE 
A UNIUNII EUROPENE FAŢĂ DE ŢĂRILE  

ÎN DEZVOLTARE 

 

2.1. Asocierea ţărilor din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP) la Uniu-
nea Europeană (Convenţia de la Lomé) 

La baza cadrului juridic între UE şi ţările foste colonii din Africa, Caraibe 
şi Pacific stau prevederile Articolului 131 din Tratatul de la Roma, care au per-
mis mai întâi semnarea în iulie 1963 a primului acord comercial preferenţial 
între UE şi 18 ţări africane ("Convenţia de la Yaoundé"). În 1969 această formă 
juridică de "legare" a ţărilor foste colonii de UE a fost reînnoită şi îmbunătăţită 
prin semnarea unui nou acord (Convenţia Yaoundé II), cu valabilitate până în 
1974. Această primă formă de asociere a acestor ţări la UE prevedea doar un 
acces preferenţial al produselor primare din ţările respective pe pieţele comuni-
tare şi ajutor financiar de urgenţă în consolidarea independenţei politice. 

O dată cu aderarea Marii Britanii (în 1973) s-a pus problema atât a lărgi-
rii ariei geografice a Convenţiei de la Yaoundé, prin includerea inclusiv a ţărilor 
în dezvoltare din Commonwealth, cât şi a lărgirii obiectivelor asocierii. După 
aproape doi ani de negocieri şi consultări, la 28 februarie 1975 a fost semnată 
la Lomé (Togo) o nouă Convenţie de asociere, între 46 de ţări din zona ACP şi 
UE, compusă la acea dată din 9 ţări. Convenţia Lomé I a intrat în vigoare în 
aprilie 1976, având valabilitate până în februarie 1980. Câmpul de aplicare a 
prevederilor Convenţiei Lomé I a  fost lărgit prin includerea de noi domenii, 
cum ar fi:

24)
 

 sporirea accesului preferenţial pe piaţa ţărilor UE prin includerea produ-
selor industriale şi a marii majorităţi a produselor agroalimentare (cu ex-
cepţia celor care concurau produsele din ţările comunitare); 

 sprijinirea (financiar, tehnic şi uman) a procesului de dezvoltare industria-
lă în aceste ţări; 

 acordarea de asistenţă tehnică şi financiară sporită pentru dezvoltarea şi 
modernizarea agriculturii; 

 promovarea cooperării regionale intra-ACP; 

 ajutoare speciale pentru ţările cele mai sărace din ACP (cu un PIB pe lo-
cuitor sub 100 de dolari); 

                                                        
24)

 Vezi şi: Katarina Focke – “De Lomé I vers Lomé II”, Bruxelles, 1980. 
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 sporirea volumului asistenţei financiare acordate acestor ţări prin Fondul 
European de Dezvoltare şi Banca Europeană de Investiţii (de la 1 miliard 
de dolari în cazul "Convenţiei Yaoundé II" la 3,5 miliarde de dolari în ca-
zul "Lomé I"). 

 crearea unor fonduri speciale pentru compensarea pierderilor suferite în în-
casările de export, ca urmare a scăderii volumului vânzărilor ("Stabex" – 
pentru materiile prime agricole şi "Sysmin" – pentru produsele minerale); 

 sprijinirea procesului de formare a cadrelor, modernizarea învăţă-
mântului, promovarea culturii etc. 

 La 31 octombrie 1979 a fost semnată "Convenţia Lomé I" între 51 de ţări 
ACP şi UE, aceasta intrând în vigoare la 1 martie 1980 şi expirând la 28 
februarie 1985. Volumul asistenţei financiare acordate de UE ţărilor 
semnatare ale "Convenţiei Lomé II" s-a majorat la circa 5,5 de miliarde 
dolari, acordându-se totodată facilităţi suplimentare pentru promovarea 
exporturilor acestor ţări pe pieţele ţărilor comunitare

25)
. 

A III-a Convenţie de la Lomé – "Lomé III", a fost semnată la 8 decembrie 
1984 şi a intrat în vigoare la 1 mai 1986, incluzând 65 de ţări membre ACP şi 
având valabilitate până la 1 februarie 1990. "Lomé III" a avut prevăzut un vo-
lum de asistenţă financiară pentru ţările ACP de 7,5 miliarde de dolari, iar textul 
Convenţiei semnat de cele două părţi cuprindea 294 de articole (faţă de 191 în 
cazul "Lomé III"), punându-se un accent deosebit pe dezvoltarea  agricolă şi 
rurală "piaţa unghiulară" în cadrul noii Convenţii

26)
. 

La 3 şi 4 noiembrie 1995, în Insula Mauriciu a avut loc reuniunea la nivel 
ministerial dintre reprezentanţi ai UE şi 70 de ţări membre ACP, care  s-a în-
cheiat cu semnarea celei de a 4-a Convenţii de asociere – "Lomé IV". Această 
nouă Convenţie a fost valabilă până în februarie 2000, ea fiind considerată ca 
una dintre cele mai fructuoase, respectiv cu rezultatele cele mai spectaculoase 
pe planul comerţului şi cooperării economice, financiare şi culturale din istoria 
relaţiilor UE – ACP

27)
. Acordul intervenit consemna, în final, că ţările ACP vor 

putea beneficia de o sumă globală de 13,3 miliarde de ECU în perioada 1995-
2000 faţă de 12 miliarde de ECU în perioada 1990-1995. Cu acest prilej au fost 
puse bazele unei cooperări mai largi şi întărite între ţările UE şi cele 70 de ţări 
ACP, care să fie şi în conformitate cu noile reglementări ale Organizaţiei Mon-
diale a Comerţului (OMC), fixate prin Declaraţia finală de închidere a Rundei a 
8-a (Runda Uruguay) semnată de UE la 12 aprilie 1994, la Marrakech (Maroc). 
Potrivit angajamentelor asumate de UE în cadrul acestei Runde la sfârşitul 
anului 2000 facilităţile comerciale preferenţiale acordate de UE ţărilor ACP vor 
                                                        
25)

 Vezi şi: "La Convention de Lomé II. Analyse chapitre par chapitre" – colecţia "Information" 
No. 194/1980, Bruxelles. 

26)
 Vezi şi: "Lomé III. Analyse de la Convention CEE, ACP”, în colecţia: "Information", 
 No. 123/1985, Bruxelles, aprilie  – 1985. 

27)
 Vezi şi: "Les Quinze et les pays ACP revient à leur coopération", articol publicat în: "Le 
Figaro économie" – 4 noiembrie 1995, Paris. 
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expira, acestea urmând să fie "aliniate" la cele acordate tuturor ţărilor membre 
GATT/OMC cu care au fost încheiate acorduri comerciale de diverse tipuri. 

În februarie 2000, după 18 luni de negocieri, reprezentanţii Comisiei Eu-
ropene şi ai celor 71 de ţări membre ACP au parafat la Bruxelles o nouă "Con-
venţie", practic a V-a, care va avea o durată de 20 de ani şi care va consemna 
o intensificare fără precedent a relaţiilor  economice între UE şi ţările ACP

28)
. 

Noul parteneriat economico-comercial-financiar şi cultural între UE şi ce-
le 71 de ţări este considerat a fi cel mai ambiţios, scopul lui fiind "eradicarea 
sărăciei în aceste ţări"

29)
. 

La 23 iunie 2000, data celei de a 25-a aniversări a primei convenţii de la 
Lomé, la Cotonou (Benin) a fost semnat noul Acord de Parteneriat ce leagă 71 
(ulterior 77) de ţări ACP şi Uniunea Europeană pentru o durată de 20 de ani. 
La ceremonia semnării acestui acord, denumit pe scurt “Acordul de la Coto-
nou", s-a apreciat că "relaţiile viitoare între UE şi ACP vor inaugura o nouă eră 
de cooperare şi vor defini un nou model de cooperare Nord-Sud, sub influenţa 
conjugată a liberalizării schimburilor şi a mondializării"

30)
. Cadrul noului parte-

neriat constituie "un instrument preţios pentru dezvoltarea ţărilor ACP, noul 
acord înscriindu-se în analele cooperării între UE şi ACP", a declarat, cu acest 
prilej ministrul Comerţului şi Turismului al Benin. 

Volumul asistenţei financiare iniţiale prevăzute prin "Acordul de la Coto-
nou" este de 13,5 miliarde de euro, la care se adaugă 9 miliarde de euro neuti-
lizate din Acordul precedent (1995-2000). La rândul său, Paul Nielson, membru 
al Comisiei Europene, responsabil cu relaţiile de cooperare – dezvoltare  şi aju-
tor umanitar, a apreciat că "Acordul de la Cotonou" este un "eveniment istoric 
şi politic", pentru că după rezultatul descurajator al deschiderii "Rundei Mileniu-
lui" din cadrul OMC, din decembrie 1999 de la Seattle (SUA), "el face dovada 
că există încă loc pentru o relaţie adevărată şi profundă între Nord şi Sud". 

"Acordul de la Cotonou" a fost prevăzut să intre în vigoare abia în 2002, 
după ratificarea lui de către parlamentele naţionale a ţărilor ACP, a ţărilor UE şi 
a Parlamentului comunitar, perioada în care va funcţiona "Convenţia Lomé IV-
bis". Acordurile de parteneriat regionale, ce vor intra şi ele în vigoare în perioa-
da  
2002-2008, vor avea, în concepţia experţilor Comisiei Europene, menirea de a 
crea, până în 2020, a unor zone de comerţ liber între UE şi aceste ţări, axate 
pe reciprocitatea graduală şi nu numai pe preferinţele comerciale unilaterale. 
Ţările ACP cele mai puţin dezvoltate, care nu vor fi în măsura să se "integreze" 
în asemenea acorduri de zonă de liber schimb, vor continua să beneficieze de 

                                                        
28)

 Vezi şi: "The Future on the ACP Countries", articol publicat în: "Intereconomics", ianuarie 
– februarie 2000, Londra. 

29)
 Vezi şi: "Partnerschip for the 21

st
 century – a Preliminary Assement of the EU – ACP 

Agrement", studiu publicat în revista: "Development and Coperation", nr. 2/2000, Berlin. 
30)

 Vezi şi: "Bulletin Quotidien EUROPE", nr. 7744/24 iunie, editat de Comisia Europeană, 
Bruxelles. 
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regimul vamal preferenţial al UE, care va fi acordat tuturor ţărilor lumii din 
această categorie şi după 2004, în conformitate cu Sistemul Generalizat de 
Preferinţe (SGP) instituit încă din 1971

31)
. 

2.2. Evoluţia cadrului juridic al relaţiilor economice 
ale Uniunii Europene cu ţările din Bazinul Mării Mediterane 

Relaţiile comerciale  privilegiate pe care ţările comunitare le-au întreţinut 
tradiţional cu ansamblul ţărilor din Bazinul Mediteranean au determinat UE să 
încheie, la date şi modalităţi diferite, o serie de acorduri cu aceste ţări, care se 
situau la nord şi la sud de Marea Mediterană, cu excepţia Libiei. Cadrul juridic 
al acestor relaţii s-a concretizat prin acordurile de asociere încheiate de UE cu 
ţările din nordul mediteranei: Cipru, Malta şi Turcia şi prin acorduri de coopera-
re cu ţările din sudul Mediteranei. Ulterior, negocierea acordurilor euro-
mediteraneene a constituit o nouă etapă în evoluţia cadrului juridic al relaţiilor 
economice dintre aceste ţări şi UE, în timp ce cererile de aderare ale Ciprului, 
Maltei şi Turciei înscriu raporturile lor cu UE într-o perspectivă radical diferită. 

Iniţial, Grecia a fost prima ţară asociată la UE (1961), urmată de Turcia 
(1963), Malta (1970), Cipru (1972), acordurile încheiate având drept obiectiv 
principal realizarea unei uniuni vamale între ţările respective şi  UE. După ade-
rarea Greciei la UE (1 ianuarie 1981), cele trei ţări au continuat procesul de 
asociere la UE, dar dintre aceste ţări, numai acordul cu Turcia prevedea expli-
cit posibilitatea aderării la UE, celelalte fiind considerate doar ţări cu "vocaţie 
europeană"

32)
. 

2.2.1. Cadrul juridic al relaţiilor economice dintre UE şi Turcia 

Acordul de asociere semnat la Ankara, la 12 septembrie 1963 şi intrat în 
vigoare la 1 decembrie 1994, prevedea trei etape pentru realizarea unei uniuni 
vamale între Turcia şi UE: o etapă pregătitoare, o etapă tranzitorie şi o etapă 
definitivă. 

Etapa pregătitoare, demarată la 1 decembrie 1964, a avut o durată de  
8 ani, în care au fost adoptate măsuri menite să favorizeze schimburile comer-
ciale reciproce (deschideri de contingenţe de import, în special pentru produse-
le turce, licenţe preferenţiale etc.) şi să susţină financiar economia turcă prin 
intermediul fondurilor UE. 

Pentru a trece la a doua etapă, cele două părţi contractante au semnat, 
la 23 noiembrie 1970, un protocol adiţional acord, precum şi un nou protocol 
financiar, intrate în vigoare la 1 ianuarie 1973. Această etapă desfăşurată pe o 
durată de 12 ani a permis trecerea progresivă la înfăptuirea unei uniuni vama-
le. O decizie a Consiliului de Asociere UE – Turcia, reunit în septembrie 1986 a 

                                                        
31)

 Vezi şi: “Bulletin Quotidien Europe", nr. 7747, din 29 iunie 2000, Bruxelles. 
32)

 Vezi şi: "Relations avec les pays méditerranéens", în: "Joly Communautaire", decembrie 
1998, Bruxelles.  
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definit un calendar precis de eliminare de către UE, cu începere de la 1 ianua-
rie 1987, a taxelor vamale percepute la importul de produse agricole; de fixare 
a liniilor directoare în ceea ce priveşte libera circulaţie a muncitorilor turci şi a 
familiilor lor în ţările UE, de provocare a unor acţiuni de cooperare în producţie. 

Decizia nr. 1/1995 a Consiliului de Asociere UE – Turcia din 22 decem-
brie 1995 a marcat trecerea la etapa definitivă a uniunii vamale, prevăzute prin 
Articolele 2 şi 5 ale Acordului de la Ankara din 1963. Potrivit acestei decizii, 
taxele vamale de import sau export, precum şi alte taxe cu efect echivalent 
sunt complet eliminate în schimburile dintre cele două Părţi, începând cu 1 ia-
nuarie 1996. Turcia s-a aliniat de la 1 ianuarie 1996 la tariful vamal comun al 
UE faţă de ţările nemembre şi aplică după această dată deciziile de modificare 
a tarifului vamal comun al UE. Pentru acordarea de preferinţe generalizate la 
import (SGP), Turcia dispune de o perioadă de 5 ani pentru a se alinia la acest 
sistem al UE, începând de la 1 ianuarie 1996. Pentru a ajuta Turcia să realize-
ze uniunea vamală cu UE, au fost alocate din resursele bugetare comunitare şi 
cele ale Băncii Europene de Investiţii fonduri în valoare de peste 1 miliard de 
euro, dar beneficierea de aceste fonduri a fost blocată de Grecia şi de situaţia 
politică internă a Turciei. 

La 14 aprilie 1987, Guvernul Turciei a prezentat oficial cererea de adera-
re la UE, Consiliul Ministerial al UE înaintând, pe 27 aprilie această cerere 
Comisiei Europene pentru a elabora un "Aviz" în conformitate cu Articolele: 
237 din Tratatul de la Roma; 98 din Tratatul CECO; 205 din Tratatul Euroatom. 

La 18 decembrie 1989 avizul Comisiei Europene la cererea de aderare a 
Turciei a fost negativ, fapt ce nu a permis deschiderea negocierilor de aderare. 
Un rol important în redactarea acestui aviz negativ l-au jucat relaţiile politice 
tensionate dintre Turcia şi Grecia, respectiv refuzul hotărât al Greciei de a în-
treprinde acest demers. Astfel, cererea de aderare a Turciei a rămas "îngheţa-
tă" până la reuniunea Consiliului European de la Helsinki (decembrie 1999), 
când "cei 15" au luat act din nou de “dorinţa Turciei de a deveni membră cu 
drepturi depline a UE", fără însă să stabilească o dată precisă pentru începe-
rea negocierilor de aderare. 

Cu prilejul vizitei oficiale efectuate la Bruxelles la sfârşitul lunii septem-
brie 2000, de către ministrul afacerilor externe al Turciei, Ismail Cem, au avut 
loc discuţii cu Gunther Verheugen, membru al Comisiei Europene responsabil 
cu lărgirea UE, precum şi cu o serie de membri ai Parlamentului comunitar re-
feritoare la aderarea acestei ţări la "cei 15". 

La încheierea vizitei, ministrul turc a declarat, într-o conferinţă de presă 
că relaţiile Turciei cu UE sunt "pe o cale bună", ceea ce va permite ca negocie-
rile de aderare între cele două părţi să înceapă "înainte de sfârşitul anului 
2001"

33)
. Ministrul turc a mai declarat că, deşi continuă să existe o serie de 

"opinii divergente" între cele două părţi, în special pe plan politic, totuşi, în ur-

                                                        
33)

 Vezi şi: "Bulletin Quotidien Europe", nr. 7806/26 septembrie 2000, Bruxelles. 
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ma acestui dialog, acestea ar putea fi rezolvate în timp, acum "mingea aflându-
se în terenul Turciei". Potrivit aprecierilor ministrului turc, pentru ţara sa nu sunt 
probleme deosebite pe plan economic pentru a îndeplini criteriile de aderare, 
respectiv de a adopta "acquis-ul comunitar" şi de a se alinia la prevederile Uni-
unii Economice şi Monetare a UE, rămânând doar ca Turcia să facă tot ce este 
posibil să se conformeze criteriilor politice stabilite la Copenhaga. În acest sens 
Guvernul turc şi-a stabilit, ca "obiective prioritare", următoarele: accelerarea 
lucrărilor privind adoptarea reformelor legislative care să corespundă criteriilor 
UE în domeniile: drepturile muncitorilor, libertatea de a organiza demonstraţii şi 
manifestări de protest, legea privind partidele politice; reorganizarea şi o mai 
bună funcţionare a sistemului judiciar, care să elimine tortura şi violarea drep-
turilor omului şi să permită dezvoltarea libertăţii de gândire şi exprimare; com-
baterea terorismului; transformarea radicală a Consiliului Naţional de Securita-
te şi creşterea numărului civililor ce fac parte din acesta şi altele.  

Reuniunea la nivel înalt a UE din 12–13 decembrie 2002 de la Copenha-
ga, prin Declaraţia finală adoptată de cei 15 lideri comunitari, a stabilit că o de-
cizie finală privind începerea negocierilor de aderare cu Turcia să fie luată la 
sfârşitul anului 2004, cu prilejul summit-ului respectiv. Un rol hotărâtor în adop-
tarea unei decizii favorabile îl vor avea “rapoartele de ţară”, întocmite şi pre-
zentate de Comisia Europeană în august 2003 şi august 2004. 

2.2.2. Cadrul juridic al relaţiilor economice dintre UE şi Malta 

Acordul de asociere dintre UE şi Malta, semnat la Valetta la 5 decembrie 
1970, intrat în vigoare la 1 aprilie 1971, viza de asemenea realizarea, în două 
etape, a unei uniuni vamale între cele două părţi. Prima etapă, programată 
pentru o perioadă de 5 ani, prevedea eliminarea progresivă a taxelor vamale la 
importul reciproc de produse industriale. Din diverse motive această etapă a 
fost prelungită succesiv, până în martie 1994,  când cele două părţi au convenit 
un program de reforme prioritare în vederea definitivării uniunii vamale şi pre-
gătirii economiei malteze în vederea aderării. 

A doua etapă, în curs de desfăşurare şi în prezent, a marcat succese no-
tabile pe linia liberalizării schimburilor comerciale reciproce, fără însă să defini-
tiveze complet uniunea vamală între cele două părţi. 

La 16 iulie 1990, Guvernul maltez a înaintat oficial Consiliului Ministerial 
al UE cererea de aderare la Comunitate, iar la 17 septembrie 1990 Consiliul a 
solicitat Comisiei Europene elaborarea "Avizului" necesar deschiderii negocie-
rilor. La 3 iulie 1993, Comisia a dat un Aviz favorabil, dar a solicitat Guvernului 
maltez ca, înainte de începerea negocierilor, aceasta să clarifice unele proble-
me legate de: reforma economică a ţării, problema compatibilităţii neutralităţii 
ţării cu prevederile Tratatului de la Maastricht, precum şi participarea adecvată 
a Maltei la instituţiile comunitare. 

În urma unor schimbări în majoritatea guvernamentală a Maltei, această 
candidatură la UE a fost suspendată în 1996, însă reactivată în 1998. Abia în 
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decembrie 1999, Consiliul European de la Helsinki a luat decizia de începere 
oficială a negocierilor de aderare în 2000, alături de celelalte ţări candidate 
plasate în "valul" al II-lea al procesului de lărgire (România, Bulgaria, Slovacia, 
Lituania, Letonia). 

Summit-ul de la Copenhaga, din 12–13 decembrie 2002, a decis ca Mal-
ta să adere la UE, alături de alte 9 ţări candidate, începând cu 1 mai 2004. 

Tratatul de aderare a Maltei la UE a fost semnat la 16 aprilie 2003 la 
Atena. La 7 martie 2003, Malta a organizat un referendum popular, în cadrul 
căruia locuitorii ţării, cu o participare la urne de 91%, au spus “Da” aderării în 
proporţie de 53,5%, ceea ce permite Parlamentului maltez să ratifice acest tra-
tat. Astfel, de la 1 mai 2004, Malta va deveni membră a UE cu drepturi depline, 
ceea ce va atrage schimbări majore în viaţa politică şi economică a acestei ţări. 

2.2.3. Cadrul juridic al relaţiilor economice dintre UE şi Cipru 

Acordul de asociere semnat la Nicosia la 19 decembrie 1972 şi intrat în vi-
goare la 1 iunie 1973, viza, de asemenea, realizarea uniunii vamale între UE şi 
Cipru, pe parcursul a două etape. Prima etapă prevedea reducerea progresivă a 
taxelor vamale la importul reciproc de produse industriale. Această etapă a fost 
prevăzută să se încheie la 30 iunie 1977, dar ea a fost prelungită până la sfârşi-
tul anului 1986. După această dată, Acordul de asociere UE – Cipru a fost com-
pletat cu un nou protocol referitor la trecerea la cea de a doua etapă, în care tre-
buia să se ţină seama şi de aderarea Spaniei şi a Portugaliei la UE (1 ianuarie 
1986), semnat la 19 octombrie 1987 şi intrat în vigoare la 1 ianuarie 1988. Acest 
nou protocol prevedea definitivarea uniunii vamale între cele două părţi tot în do-
uă etape. Prima etapă, cu o durată de 10 ani (1997), prevedea suprimarea pro-
gresivă a taxelor vamale la importul reciproc de produse agricole, membre de 
protecţie şi salvgardare pentru anumite produse industriale importate în Cipru din 
UE, punerea în aplicare a unor reguli comune de origine a mărfurilor, armoniza-
rea politicilor vamale ş.a. Cea de a II-a etapă şi ultima, prevăzută pentru o peri-
oadă de 5 ani (1998-2002) are drept obiectiv adoptarea de către Cipru a tarifului 
vamal al UE faţă de terţi, realizarea unei libere circulaţii a mărfurilor industriale şi 
agricole şi armonizarea politicilor vamale în acest sens. 

La 3 iulie 1990, Guvernul cipriot a depus oficial cererea de aderare la 
UE, Consiliul Ministerial al UE, în reuniunea sa din 17 septembrie 1990, solici-
tând Comisiei "Avizul" pentru începerea negocierilor. În Avizul dat la 3 iulie 
1993, Comisia a confirmat "vocaţia europeană" a acestei ţări de a aparţine UE, 
dar a solicitat amânarea deschiderii negocierilor până la reglementarea "pacifi-
că, echilibrată şi durabilă" a problemelor politice cipriote (ocuparea părţii de 
nord a Ciprului de către Turcia). Până la rezolvare, Comisia a propus dezvolta-
rea unui dialog structurat şi a unei strategii de preaderare îndeosebi în dome-
niul economic. După decizia Consiliului European din decembrie 1997 de la 
Luxemburg, Cipru a început oficial în aprilie 1998 negocierile de aderare la UE, 
alături de ţările din "primul val" (Polonia, Ungaria, Cehia, Slovenia şi Estonia. 
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În urma deciziei summit-ului de la Copenhaga (12–13 decembrie 2002), 
Cipru va deveni ţară membră a UE de la 1 mai 2004, tratatul de aderare fiind 
semnat la 16 aprilie 2003 la Atena. Cipru nu a prevăzut ca aderarea la UE să 
fie ratificată printr-un referendum popular. 

2.2.4. Cadrul juridic al relaţiilor economice între UE şi celelalte ţări 
mediteraneene. Acordurile euro-mediteraneene 

Urmarea acordurilor de cooperare încheiate de UE în anii 1975-1978 cu 
aceste ţări, redefinite şi înnoite în 1992 în cadrul noii politici mediteraneene a 
Comunităţii, acordurile prezente, semnate sau în curs de negociere cu ţările 
din sudul şi estul Mediteranei se înscriu pe linia parteneriatului "euro-
mediteranean". Acest cadru vizează următoarele aspecte principale: 

 pe plan politic: stabilirea unui dialog permanent; 

 pe plan comercial: realizarea unei zone de comerţ liber, prin eliminarea ta-
xelor vamale şi a restricţiilor cantitative din calea schimburilor reciproce; 

 pe plan economic: dezvoltarea cooperării, acordarea de asistenţă finan-
ciară şi tehnică din partea UE şi armonizarea legislaţiilor privind liberta-
tea de stabilire, liberă circulaţie a serviciilor şi a capitalurilor. 
Conferinţa ministerială din noiembrie 1995 de la Barcelona, care a reunit 

pe "cei 15" cu: Algeria, Cipru, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Malta, Maroc, Siria, 
Tunisia, Turcia şi Autoritatea Palestiniană, a statuat cadrul juridic de realizare a 
acestui parteneriat, adoptând o nouă formă de cooperare pe plan politic, eco-
nomic şi social şi un program de acţiune pe termen lung care să asigure "stabi-
litatea politică şi prosperitatea regiunii confruntată cu războaie şi recesiuni 
economice timp de aproape jumătate de secol"

34)
. 

Politica parteneriatului are la bază consolidarea democraţiei, respectarea 
drepturilor omului şi a regulilor de drept ca elemente esenţiale în cadrul relaţii-
lor euro-mediteraneene. 

Locul principal în implementarea parteneriatului îl deţine negocierea şi 
încheierea unor acorduri de asociere între UE şi cele 9 ţări din estul şi sudul 
Mediteranei, care să ducă apoi la realizarea unei vaste zone de comerţ liber 
între părţile asociate. Până în prezent au fost negociate, semnate şi intrate în 
vigoare acorduri de asociere doar cu Israel şi Tunisia, celelalte ţări aflându-se 
în diferite faze de negociere cu UE. 

În această perspectivă, Consiliul Ministerial al UE a adoptat, la 23 iulie 
1996, Reglementarea nr. 1488/96, referitoare la iniţierea unui program de mă-
suri financiare şi tehnice (MEDA), care să susţină realizarea obiectivelor parte-
neriatului euro-mediteranean

35)
. Volumul total al asistenţei prevăzute pentru 

perioada 1996-1999 s-a cifrat la 3424,5 milioane de euro. 

                                                        
34)

 Vezi şi : "The European Union and its Partners in the Meditteranean", în: colecţia "Europe 
on the mouve", Bruxelles, 1997. 

35)
 Vezi şi: "Journal officiel", Seria L, nr. 180/30 iulie 1996, Bruxelles. 
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2.2.4.1. Acordul de asociere UE – Israel 

La 20 noiembrie 1995 a fost semnat, la Bruxelles, un acord euro-me-
diteranean ce stabileşte o asociere între UE şi Israel, înlocuind astfel acordul 
de comerţ şi cooperare existent între cele două părţi din 1975. Acest acord, 
încheiat pentru o perioadă nedeterminată, a intrat în vigoare abia la 1 iunie 
2000, până la această dată funcţionând un acord interimar. Acest acord institu-
ie un dialog politic între cele două părţi şi creează o zonă de comerţ liber, com-
pletată cu măsuri vizând intensificarea cooperării economice. 

Dialogul politic, destinat să dea o stabilitate politică şi economică în regi-
une, se realizează la nivel ministerial şi la nivel parlamentar, în mod regulat. 

Zona de comerţ liber ce va fi creată între cele două părţi, este conformă 
cu reglementările OMC (articolul XXIV) şi cu celelalte acorduri similare încheia-
te de UE cu alte ţări terţe. Ea prevede eliminarea într-o perioadă de 5 ani a ta-
xelor vamale la importul reciproc de produse industriale şi reducerea nivelului 
acestor taxe la unele produse agricole, menţinând un grad de protecţie tarifară 
şi netarifară pentru o serie de produse agricole. 

Acordul de asociere UE-Israel mai prevede armonizarea politicilor în 
domeniul concurenţei, asigurarea şi respectarea dreptului proprietăţii intelectu-
ale, asigurarea liberei circulaţii a capitalurilor, promovarea cooperării în dome-
niul ştiinţei şi tehnologiei, în domeniul energiei, dezvoltării infrastructurii etc. 

Pentru urmărirea îndeplinirii prevederilor Acordului a fost instituit un 
Consiliu mixt de asociere care se reuneşte, la nivel ministerial, o dată pe an, 
alternativ la Tel Aviv şi Bruxelles. 

2.2.4.2. Acordul de asociere UE – Tunisia 

Semnat la 17 iulie 1995 şi intrat în vigoare la 1 martie 1998, Acordul de 
asociere UE – Tunisia este încheiat pentru o perioadă nedeterminată şi are ca 
scop principal "intensificarea relaţiilor politice şi economice către cele două 
părţi, pe bază de reciprocitate şi parteneriat. Respectarea principiilor democra-
tice şi a drepturilor omului constituie în acest context, un element esenţial"

36)
. 

Principalele elemente ale Acordului sunt: 

 dialog politic regulat, la nivel ministerial şi parlamentar; 

 crearea unei zone de comerţ liber, în conformitate cu reglementările 
OMC, într-o perioadă de 12 ani; 

 adoptarea de măsuri comune vizând: libertatea de stabilire, liberalizarea 
comerţului cu servicii, libera circulaţie a capitalurilor; 

 promovarea cooperării economice şi tehnico-ştiinţifice. 

                                                        
36)

 Vezi şi: "L'accord euro-méditerranéen avec la Tunisie", în colecţia: "Joly Communautaire", 
decembrie 1998, Bruxelles. 



 

 

283 

Acordul prevedea crearea unui Consiliu Mixt de Asociere, care se va re-
uni o dată pe an şi va analiza respectarea prevederilor, luând decizii de intensi-
ficare a relaţiilor reciproce.  

2.2.4.3. Strategia comună a UE cu privire la regiunea mediteraneană, 
adoptată de Consiliul European în iunie 2000 

Consiliul European, reunit în zilele de 19-20 iunie la Santa Maria de 
Feira (Portugalia), a adoptat o Strategie şi viziune nouă a dezvoltării relaţiilor 
cu ţările din regiunea mediteraneeană sub forma unei “Carte euro-
mediteraneene pentru pace şi stabilitate”

37)
. 

Principalele obiective pe plan economic avansate în cadrul acestei stra-
tegii vizează: 

 realizarea unei zone de comerţ cu ţările din sudul şi estul Mediteranei 
până în 2010; 

 sporirea asistenţei financiare acordate de UE acestor ţări în perioada 
2000–2006, care să atingă un sfert din volumul total al asistenţei financi-
are acordate de UE ţărilor terţe în dezvoltare; 

 promovarea investiţiilor de capital în regiune; 

 influenţarea instituţiilor financiare internaţionale (FMI, BIRD) pentru a 
spori volumul creditelor acordate acestor ţări; 

 coordonarea eforturilor în vederea sprijinirii proceselor de tranziţie şi mo-
dernizare economică în ţările respective. 

2.3. Cadrul juridic al relaţiilor economice dintre UE 
şi ţările membre ale Consiliului de Cooperare  
a Golfului (CCG) 

La 25 mai 1981, şase ţări, şi anume: Arabia Saudită, Kuweit, Quatar, 
Emiratele Arabe Unite, Oman şi Bahrain au semnat un acord privind crearea 
Consiliului de Cooperare a Golfului (CCG), cu sediul la Riad, în special din mo-
tive politice, respectiv de securitate faţă de agresivitatea militară a Irakului. Ul-
terior, în noiembrie 1981, au semnat un acord economic vizând crearea unei 
pieţe comune a ţărilor din Golf, prin eliminarea taxelor vamale din cadrul 
schimburilor comerciale reciproce şi instaurarea graduală, într-o perioadă de 5 
ani, a unui tarif vamal comun în schimburile cu ţările terţe

38)
. Ulterior, ţările 

membre ale CCG au adoptat măsuri de politică economică şi monetară comu-
ne, propunându-şi chiar să introducă o monedă comună. 

                                                        
37)

 Vezi şi: “Stratégie commune de L'Union Européenne à l‟égard de la region 
méditerranéenne”, în: Bulletin Européen, iulie 2000, Bruxelles. 

38)
 Vezi şi: “La Communauté Européenne et le Conseil de Coopération des Etats du Golfe”, 
în: “Europe Information”, 80/1985.  
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În iulie 1984 au avut loc primele contacte oficiale între Comisia Europea-
nă şi Secretariatul CCG, privind încheierea unui acord de cooperare între cele 
două părţi. La 1 martie 1985, în urma Reuniunii din Bahrain, cele două părţi au 
convenit să încheie un acord global, care să acopere toate domeniile, în vede-
rea dezvoltării cooperării economice şi a comerţului. Acest acord a fost semnat 
abia în 3 martie 1990, intrând în vigoare la 1 ianuarie 1991.  

Cu prilejul celei de a 9-a Reuniuni a Consiliului Mixt, la nivel ministerial,  
UE – CCG, ce s-a ţinut pe 2 noiembrie 1999 la Dubai, în comunicatul final dat 
publicităţii

39)
 s-a precizat că cele două părţi vor continua eforturile pentru reali-

zarea unei zone de comerţ liber depline până în 2001, precum şi o armonizare 
a tarifului vamal extern al CCG cu tariful vamal comun al UE, în scopul creării 
unei uniuni vamale. De asemenea, au fost precizate unele acţiuni menite să 
promoveze mai mult investiţiile ţărilor UE în regiunea Golfului, precum şi o co-
operare mai largă în domeniul energiei şi infrastructurii. 

2.4. Cadrul juridic al relaţiilor economice dintre UE  
şi ţările Americii Latine 

În politica sa comercială faţă de ţările din America Latină, UE a ţinut 
seama de o serie de priorităţi, şi anume

40)
: 

 să consolideze democraţia şi reforma politică pe întregul continent; 

 să ofere asistenţă economică pentru a reduce decalajul faţă de ţările 
dezvoltate; 

 să promoveze exporturile sale şi investiţiile de capital într-o regiune pu-
ternic dominată de SUA; 

 să încurajeze iniţiativele în vederea integrării regionale a ţărilor din zonă, ca 
apoi să stabilească un cadru juridic adecvat cu grupările respective. 
Primele realizări în stabilirea unui cadru juridic care să promoveze relaţii-

le economice între UE şi ţările Americii Latine s-au consemnat în anii '80, prin 
încheierea unor acorduri comerciale nepreferenţiale sau de cooperare econo-
mică, care prevedeau, în principal, un anumit grad de liberalizare la exportul 
acestor ţări pe pieţele comunitare şi promovarea unor forme de cooperare în 
domeniul industrial şi agricol. 

În vederea intensificării relaţiilor economice şi stabilirii unui cadru juridic 
mai evoluat, UE a luat iniţiativa organizării unor conferinţe la nivel înalt sau mi-
nisterial cu ţările latino-americane care să ducă la un dialog oficial şi perma-
nent între cele două părţi. 

În 1993, UE a semnat un acord de cooperare economică şi comercială 
cu ţările membre ale Pactului Andin (Venezuela, Columbia, Ecuador, Bolivia şi 

                                                        
39)

 Vezi şi: “EU – CCG Ministerial Meetind and 9
th
 Joint Council”, Press Relase, Dubai, 2 

noiembrie 1999. 
40)

 Vezi şi: “Uniunea Europeană îşi întăreşte legăturile cu America Latină”, în: “Dialog Euro-
pean”, nr. 3 mai –iunie 1993, Bruxelles. 
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Peru), iar în 1995 un acord comercial cu Mexicul şi un acord-cadru cu ţările 
aparţinând grupării Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay). 

În context, oficialităţile UE apreciau că mărimea pieţei latino-americane, 
cu o populaţie de circa 490 de milioane de locuitori şi capacitatea ei de dezvol-
tare o fac foarte atractivă pentru investiţii şi comerţ

41)
. 

În 1994, miniştrii de externe ai UE şi ai ţărilor din America Latină, întruniţi 
la Sao Paolo, au căzut de acord să elaboreze o nouă strategie pe termen me-
diu şi lung, care să consolideze cooperarea într-o gamă de domenii, printre ca-
re comerţul, industria, economia precum şi ştiinţa şi tehnologia. 

La întrunirea din Corfu, în 1994, şi la cea de la Cannes, în 1995, liderii 
UE au cerut Comisiei să prezinte noi idei privind strângerea legăturilor cu Me-
xicul, cu grupul de ţări Mercosur, înfiinţat în 1991, şi cu Chile. 

Răspunzând acestei cereri în toamna anului 1995, Comisia a prezentat 
un document de strategie care a lansat un apel pentru un parteneriat mai pu-
ternic cu America Latină. În acest document, Comisia a decis să facă eforturi 
pentru strângerea legăturilor politice cu regiunea prin instituirea unui dialog 
asupra chestiunilor privind pacea şi stabilitatea. Consolidarea pieţei libere şi a 
integrării regionale a fost identificată ca o altă prioritate, cu accentul pe spor i-
rea potenţialului comercial şi economic al Americii Latine şi pe transferul de 
tehnologie către această regiune. "Integrarea europeană este  un experiment 
unic", a subliniat Comisia, "iar ţările Americii Latine pot beneficia de pe urma 
acestei experienţe". S-a considerat că sunt de importanţă specială trei domenii 
principale ale cooperării viitoare. UE  a declarat că va ajuta şi va sprijini efortu-
rile de consolidare a procesului democratic din America Latină prin eforturi v i-
zând întărirea instituţiilor şi a reformei, modernizarea aparatului guvernamental 
şi întărirea capacităţii acestora de a formula politici sectoriale în domenii, cum 
ar fi educaţia, îngrijirea sănătăţii şi dezvoltarea rurală. 

Această strategie cere UE să depună eforturi în sprijinul reformei eco-
nomice şi al îmbunătăţirii competitivităţii internaţionale a Americii Latine. Ţările 
UE trebuie să fie dispuse să împărtăşească Americii Latine experienţa lor în 
domenii cum ar fi: dezvoltarea sectorului privat şi cooperarea economică, in-
dustrială şi ştiinţifică, s-a precizat în raportul Comisiei. 

Documentul a scos în evidenţă şi alte domenii de interes comun, printre 
care sprijinul pentru cooperarea şi integrarea regională, educaţie şi instruire şi 
eforturi pentru combaterea pagubelor ecologice, promovarea dezvoltării de 
surse energetice sustenabile şi acţiuni de combatere a consumului şi traficului 
de droguri. Pentru a finanţa această cooperare, Comisia a stabilit un buget de 
1,3 miliarde de euro pe perioada 1995-1999, o creştere semnificativă în com-
paraţie cu ajutoarele totalizând 3 miliarde de euro, acordate între 1976-1994. 

                                                        
41)

  Vezi şi: "Union Européenne – Amérique Latine: à la recherche d'un nouveau parteneriat", 
în: "Problèmes économiques", nr. 2635/13 octombrie 1999. 
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Deşi majoritatea acestor propuneri a primit sprijinul statelor membre ale 
UE, sugestiile Comisiei ca UE să-şi sporească prezenţa economică şi comer-
cială în regiune, prin stabilirea unor acorduri de comerţ liber cu Mexicul şi cu 
ţările Mercosur, s-au dovedit controversate. 

Apogeul relaţiilor bilaterale dintre UE şi America Latină l-a reprezentat 
Reuniunea la nivel înalt de la Rio de Janeiro, din 28-29 iunie 1999, la care au 
participat 46 de şefi de state şi de guverne din 15 ţări UE şi 31 de ţări din Ame-
rica de Sud,  America Centrală şi Caraibe. 

În comunicatul final dat publicităţii la încheierea reuniunii, cunoscut sub 
denumirea de "Declaraţia de la Rio", "Cei 46", au hotărât să depună eforturi 
sporite în vederea intensificării schimburilor comerciale şi cooperării, echilibrării 
acestora şi deschiderea unor negocieri vizând asocierea acestor ţări la UE (po-
trivit datelor statistice comunitare, la nivelul anului 1998, exporturile UE în ţările 
latino-americane se cifrau la circa 53 de miliarde de dolari, în timp ce importuri-
le UE din aceste ţări însumau 38 de miliarde de dolari, "Cei 15" situân-du-se pe 
locul doi, după SUA, în comerţul total al acestor ţări

42)
. 

În 2002, în Spania, a avut loc a doua Reuniune la nivel înalt între ţările 
UE şi ţările Americii Latine, care potrivit experţilor francezi, a consemnat reali-
zări concrete pe planul relaţiilor economice bilaterale şi în acest sens, s-a con-
siderat că poziţia comunitară faţă de raporturile cu aceste ţări va trebui "mult 
schimbată şi întărită"

43)
. 

2.4.1. Cadrul juridic al relaţiilor economice între UE şi Mercosur  
şi Chile 

Mercosur (Mercado Comun del Sur) sau Piaţa Comună a Sudului a luat fiin-
ţă în martie 1991, prin acordul semnat de Brazilia, Argentina, Uruguay şi Para-
guay, fiind, în prezent, considerată cea mai reuşită formă de integrare între ţări în 
curs de dezvoltare. Având o populaţie de 225 de milioane de locuitori şi un produs 
intern brut de peste 1.000 de miliarde de dolari, Mercosur reprezintă cel mai mare 
şi mai dinamic bloc economic din America Latină şi a doua mare piaţă integrată de 
pe continentul american, după NAFTA (SUA – Canada – Mexic). 

În 1996, Chile şi Bolivia au primit statutul de ţări asociate la Mercosur. În 
multe privinţe, ţările Mercosur au folosit ca model UE în realizarea eforturilor lor 
pe calea integrării economice. De altfel, în mai 1992, cele două părţi au semnat 
un acord interinstituţional, în baza căruia UE s-a angajat să împărtăşească 
grupării Mercosur experienţa sa în procesul de integrare regională, fiind, de 
asemenea, stabilit şi un dialog ministerial neoficial

44)
. 

                                                        
42)

 Vezi şi: “Le Mercosur attend de l'Europe une ouverture large de ses marchés", în: "Le 
Figaro économie", 3 juillet 1999, Paris. 

43)
 Vezi şi: "Si les Quinze s'unissaient pour prospecter l'Amérique Latine", în: " Le Figaro 
économie", 6 nov. 2002,  Paris. 

44)
  Vezi şi: “Mercosur consideră UE drept model”, în revista: “Dialog european”, mai – iunie, 
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În ianuarie 1995, Mercosur a realizat o uniune vamală, respectiv a elim i-
nat taxele vamale şi restricţiile cantitative din comerţul reciproc şi a instaurat un 
tarif vamal comun în schimburile cu ţările terţe. Gruparea intenţionează să eli-
mine, înainte de 2006, actualele bariere din calea liberei circulaţii a mărfurilor, 
serviciilor şi capitalului, deci să se realizeze şi între aceste ţări o piaţă internă 
unică, după modelul UE. Argentina şi Brazilia  au decis să realizeze în avans 
această piaţă unică, respectiv până la sfârşitul anului 2001. 

În 1994, Consiliul Ministerial al UE a aprobat o strategie, în două faze, 
pentru reglementarea cadrului juridic cu Mercosur şi Chile, care să permită 
dezvoltarea  relaţiilor reciproce. Un prim pas a fost făcut în decembrie 1995, 
când a fost semnat un acord-cadru de cooperare economică şi comercială în-
tre UE şi Mercosur şi altul în iunie 1996 între UE şi Chile al căror obiectiv final 
era negocierea şi încheierea unui Acord de asociere, care să continue un dia-
log politic privind crearea unei zone de comerţ liber şi promovarea cooperării 
economice, tehnico-ştiinţifice şi culturale între cele două părţi. 

A doua fază a demarat după summit-ul de la Rio de Janeiro (iunie 1999), 
respectiv la 24 noiembrie 1999, când a avut loc prima reuniune a Consiliului de 
Cooperare UE – Mercosur, care a stabilit calendarul negocierilor şi procedurile 
şi metodologia  acestor negocieri

45)
. 

Primele runde de negocieri au avut loc la 6-7 aprilie 2000, respectiv 10-11 
aprilie 2000 şi 21-23 iunie 2000 cu Chile. Aceste negocieri au demarat greoi, 
datorită divergenţelor legate de “Dosarul” agricol UE, Franţa nedorind să inclu-
dă, deocamdată, în zona de comerţ liber şi produsele agricole, în timp ce 
Mercosur insistă pentru liberalizarea reciprocă a acestor schimburi în cadrul 
acestui acord. În cursul lunii septembrie 2000, Pascal Lamy, membru al Comi-
siei Europene, responsabil cu politica comercială a UE, aflat în vizită oficială în 
Chile, Argentina şi Uruguay, a fost extrem de prudent în ceea ce priveşte dura-
ta de realizare a viitoarei zone de comerţ liber între cele două blocuri regionale, 
legând acest proiect de liberalizare vamală de necesitatea studierii şi analizării 
incidenţei asupra economiilor şi politicilor comerciale ale acestor ţări aflate în 
plin proces de industrializare

46)
. 

2.4.2. Cadrul juridic al relaţiilor economice dintre UE şi Mexic 

Primul acord comercial între UE şi Mexic a fost semnat la 15 iulie 1975 şi 
a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1975, cu valabilitate de 5 ani, dar cu clauza 
prelungirii lui anuale. Acest acord era de tip nepreferenţial şi a avut ca obiecti-
ve principale promovarea cooperării industriale, în domeniul energiei, al ştiinţei 
şi tehnologiei şi al asistenţei financiare pentru dezvoltare. 

                                                        
45)

 Vezi şi: “First Cooperation Council EU-Mercosur”, Press Relase, Brussels, 24 nov. 1999. 
46)

 Vezi şi: “Le Commissaire Lamy a invité les pays du Mercosur et Chile à examiner l‟impact 
de la liberalisation sur  le libre échange”, în: “Bulletin Quotidien Europe”, nr. 7809/29sept.  
2000. 
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În 1995 s-a semnat un nou acord comercial şi de cooperare economică 
între UE şi Mexic, care a pus bazele, doi ani mai târziu lărgirii cadrului juridic 
între cele două părţi, prin încheierea unui acord privind realizarea unei zone de 
comerţ liber. 

Acordul a fost semnat la 8 decembrie 1997 de Comisia Europeană şi 
statele membre ale UE şi Mexic, iar până la rectificarea acestuia a funcţionat 
un acord intermediar de la data de 1 iulie 1998. Acordul de zonă de comerţ li-
ber dintre UE şi Mexic a intrat în vigoare pe data de 1 iulie 2000.  

Acordul prevede: 
a) crearea unei zone de comerţ liber în concordanţă cu articolul XXIV al 

GATT/OMC; 
b) semnarea unui acord de integrare economică privind comerţul cu servicii, 

compatibil cu articolul V al GATS;  
c) deschidere pieţelor publice;  
d) liberalizarea mişcărilor de capital şi a plăţilor; 
e) coordonarea politicilor privind concurenţa şi proprietatea intelectuală; 
f) crearea unui sistem de reglementare a cadrului juridic privind investiţiile 

şi un cadru eficient de rezolvare a litigiilor şi semnarea acestui acord de 
zonă de comerţ liber va duce, în opinia experţilor comunitari, la liberaliza-
rea a peste 96% din comerţul dintre UE şi Mexic până cel mai târziu în 
2007. 
Acordul acoperă în întregime comerţul cu bunuri şi elimină aproape în în-

tregime discriminările privind comerţul cu servicii. 
Lista completă a taxelor vamale care vor fi desfiinţate a fost completată 

până la 1 ianuarie 2003; în prezent 82% din importurile industriale ale Mexicu-
lui pot intra liber în UE, acelaşi lucru fiind valabil pentru 50% din exporturile UE 
către Mexic

47)
. Sunt incluse produse pentru exportul cărora se plăteau tarife de 

până la 20%, cum ar fi motoare, echipament pentru telecomunicaţii, telefoane 
celulare, telefoane publice, o serie de produse farmaceutice şi chimice, compo-
nente radio – TV şi echipamente medicale. Aranjamentele specifice pentru au-
toturisme includ o reducere a tarifelor de la 20% la 3,3% tariful urmând să dis-
pară în 2003.  

Începând din 2003, când comerţul cu produse industriale a fost aproape 
complet liberalizat în cadrul NAFTA, exporturile Mexicane în UE fiind exceptate de 
la plata taxelor vamale, iar exporturile UE în Mexic vor avea de “suportat” o taxă 
vamală de maximum 5%. De exemplu, exporturilor de încălţăminte şi textile din 
UE li se va aplica o reducere de taxe vamale de la 35% la 5%. Acest calendar de 
reducere a taxelor vamale va plasa operatorii economici din ambele tabere pe pi-
cior de egalitate cu alţi parteneri preferenţiali. Comerţul cu produse agricole dintre 
UE şi Mexic, care reprezintă 7% din totalul comerţului bilateral cu bunuri, va fi libe-

                                                        
47)

 Vezi şi: “Latest Developments in the Conclusion of Free Trade Agrements with Mexico”, 
în: “Last Update”, mars 2003, Brussels. 
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ralizat în proporţie de 62% până în 2003. Accesul preferenţial pe piaţa mexicană 
va fi posibil pentru o serie de exporturi importante pentru UE, cum ar fi cele de: 
bere, anumite legume, fructe şi sucuri de fructe, băuturi alcoolice (votcă, coniac, 
anumite mărci de whisky, gin), flori, roşii şi tutun. Taxele vamale pentru vinuri se 
vor reduce de la 20% la 15% şi urmează ca Mexicul să elimine treptat taxele va-
male percepute la importul din UE de ulei de măsline. Mexicul va beneficia de ac-
ces preferenţial pe pieţele UE pentru exporturile de: cafea, avocado, flori, fructe, 
sucuri de fructe şi miere. Pe lângă prevederile referitoare la normele sanitare şi 
fitosanitare, urmând  a fi înfiinţat şi un comitet special care va fi însărcinat cu rezol-
varea problemelor din acest domeniu. 

Pieţele publice  
Agenţilor economici ai UE le va fi garantat accesul pe pieţele publice ale 

Mexicului în condiţii similare celor acordate ţărilor NAFTA. Pieţele, la nivel de 
guvern federal, includ cea mai mare parte a întreprinderilor guvernamentale şi 
sectoare-cheie cum ar fi: petrochimia (Pemex), compania naţională de electrici-
tate (CFE) şi construcţiile. Acordul conţine reguli clare care garantează trans-
parenţa legislaţiilor. 

Concurenţa 
Prevederi suplimentare privind concurenţa, protejarea proprietăţii intelec-

tuale şi mecanismul de reglementare a litigiilor vor crea premisele pentru des-
făşurarea activităţii agenţilor economici în condiţiile corecte, acordul prevăzând 
măsuri de salvgardare reciprocă în acest sens. 

La nivelul anului 2000, UE a exportat în Mexic mărfuri în valoare de circa  
9 miliarde de dolari şi a importat din această ţară produse în valoare de circa  
5 miliarde de dolari, ponderea deţinută în Mexic, în totalul schimburilor comer-
ciale ale UE cu ţările din America Latină, fiind de numai 14%. Ţinând seama de 
faptul că PIB al Mexicului reprezintă circa 20% din PIB-ul total al regiunii, se 
consideră că volumul comerţului în această ţară este relativ scăzut

48)
. În ace-

laşi timp, pentru Mexic ţările UE deţin în ansamblu doar 6% din volumul total al 
schimburilor sale comerciale. 

2.5. Forumul de Cooperare Economică dintre  
Uniunea Europeană şi ţările Asiei de Sud-Est (ASEM) 

Asia, cu jumătate din populaţia globului şi cu un sfert din producţia mon-
dială a constituit un “pol” economic de atracţie permanent pentru UE, în special 
după 1990. În acelaşi timp şi ţările asiatice erau îndreptăţite să-şi îmbunătă-
ţească cadrul juridic al relaţiilor economice cu UE – cea mai integrată piaţă din 
lume. 

Un prim pas în direcţia reglementării cadrului juridic cu o parte a ţărilor 
din Asia  l-a constituit semnarea, la 7 martie 1980 a unui “Acord–cadru de coo-

                                                        
48)

 Vezi şi: “Convorbiri cu Mexicul despre comerţul liber”, articol publicat în: “Dialog euro-
pean”, nr. 3/iunie 2000. 
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perare comercială, economică şi de asistenţă pentru dezvoltare”, dintre UE şi 
ţările membre atunci ale ASEAN (Asociaţia Ţărilor din sud-estul Asiei – grupare 
regională, creată în 1969, prin Acordul de la Bangkok de către Indonezia, Ma-
laiezia, Filipine, Singapore, Thailanda şi Brunei). 

În 1994, Comisia Europeană a  “reacţionat” la evoluţia spectaculoasă a 
economiilor ţărilor asiatice, adoptând liniile directoare ale unei noi strategii, 
fondate pe un parteneriat economic şi politic cu aceste ţări, care să ducă la 
realizarea unui nou cadru juridic, menit să intensifice relaţiile bilaterale. Obiec-
tivele principale ale UE în cadrul acestei strategii erau: intensificarea relaţiilor 
economice pe o bază reciprocă, contribuirea la realizarea păcii şi stabilităţii po-
litice în regiune printr-un dialog politic lărgit şi acordarea de asistenţă sporită 
pentru dezvoltarea ţărilor mai sărace din zonă

49)
. 

Reuniunea la nivel înalt din 1-2 martie de la Bangkok a pus bazele creării 
Forumului de Cooperare Economică UE – Asia (Asia Europe Meeting – ASEM) 
prin semnarea acestui nou cadru juridic de către UE şi 10 ţări asiatice (7 ţări 
membre ASEAN: Indonezia, Malaiezia, Filipine, Singapore, Thailanda, Brunei, 
Vietnam şi  alte 3 ţări: Japonia, China şi Coreea de Sud). 

ASEM reprezintă un forum similar cu cel existent din 1989 (dar instituţio-
nalizat la nivel înalt în 1993) între SUA şi alte 17 ţări din zona Asiei şi a Ocea-
nului Pacific, respectiv APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). ASEM a 
fost creat din iniţiativa UE în scopul realizării unui cadru juridic adecvat promo-
vării comerţului şi investiţiilor reciproce de capital. De la Forumul fondator al 
ASEM (martie 1996) până în martie 1998 “dialogul” UE – Asia nu şi-a găsit o 
concretizare, ca în cadrul APEC.  

La sfârşitul lunii martie 1998, la Londra, a avut loc a doua întâlnire la ni-
vel înalt între reprezentanţii celor 15 ţări membre ale UE şi în 10 ţări din Asia. 

Pentru început, şefii de stat şi de guverne din cele 25 de ţări membre ale 
ASEM, reuniţi la Londra, au trebuit să facă faţă unor cereri de lărgire cu noi 
membri ai Forumului, atât de o parte: India, Birmania, Pakistan, Australia, No-
ua Zeelandă, cât şi de cealaltă parte: Elveţia, Turcia, Polonia, Rusia, Ucraina 
fără însă să se ajungă la o hotărâre în acest sens  sau la vreun acord de prin-
cipiu, ca urmare a opiniilor contradictorii majore existente între “cei 25”, referi-
toare la acest proces.  

Criza financiară pe care o traversează ţările din Asia de Sud-Est de mai 
multe luni a monopolizat dezbaterile, după cum opina cotidianul francez “Le 
Figaro”. UE a marcat într-un mod concret “solidaritatea” cu aceste ţări, anun-
ţând crearea unui Fond de asistenţă tehnică (Trust Fund ), de 50 de milioane 
de dolari, care să servească la restructurarea sectorului bancar asiatic. Deşi, 
gestul “celor 15” pare a fi modest, comparativ, de exemplu, cu “cecul” de 1,7 
miliarde de dolari acordat de SUA la începutul acestui an Thailandei, Uniunea 
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Europeană a precizat că ea a militat în cadrul FMI pentru acordarea ajutorului 
de “urgenţă” de 35 de miliarde de dolari ţărilor din zonă aflate în criză (de men-
ţionat că cele  
15 ţări ale UE deţin împreună 30% din cotele de participare la FMI, faţă de 
18% în cazul SUA şi 6% în cazul Japoniei). 

La summit-ul de la Londra, la cererea  Coreei de Sud, “cei 25” au hotărât 
să creeze un “Grup de reflexie şi perspectivă”, care să contureze mai bine locul 
şi rolul ASEM în economia mondială a secolului XXI (acest grup a ţinut deja 
prima şedinţă la Cambridge, iar la sugestia preşedintelui Franţei, Jacques Chi-
rac, conducerea acestuia a fost încredinţată belgianului Alexander Lamfalussy 
(fost preşedinte al Institutului Monetar European, cu sediul la Frankfurt). 

Pe lângă organizarea unor forumuri anuale ale oamenilor de afaceri din 
cele 25 de ţări, la reuniunea de la Londra a ASEM s-a propus şi un plan de ac-
ţiune pentru promovarea investiţiilor, facilitatea schimburilor comerciale reci-
proce, crearea unui Centru al tehnologiei mediului înconjurător, ţinerea unui 
forum în domeniul agriculturii, crearea unui cadru de cooperare euro-asiatic 
pentru o mai bună coordonare a politicilor economice şi sociale, de combatere 
a şomajului în special (de menţionat că în cele 25 de ţări ale ASEM există în 
prezent circa 40 de milioane de şomeri: 18 milioane în UE şi 22 de milioane în 
cele zece ţări asiatice). 

Interesul principal însă al cooperării în cadrul UE – ASEM îl constituie 
volumul important al schimburilor comerciale, care în 2002 au totalizat  
362 de miliarde de dolari (142 de miliarde de dolari exporturi ale UE–15 în cele 
zece ţări şi 220 de miliarde de dolari importuri). 

Comisia Europeană a elaborat în cursul anului 2000 "Documentul de 
funcţionare" adresat perspectivelor şi priorităţilor viitoare în procesul ASEM ca-
re a fost prezentat ca document de lucru la cel de al treilea summit ASEM ce a 
avut loc la SEUL, în Coreea de Sud, între 20 – 21 octombrie 2000, cu partici-
parea preşedintelui Comisiei Europene, Romano Prodi, a celor 15 şefi de state 
membre UE şi a celor zece şefi de state din ţările asiatice.  

Comisia Europeană şi-a propus să discute, ca priorităţi specifice pentru 
acest summit, probleme legate de securitate, de cooperare economică şi co-
mercială mai puternică, intensificarea cooperării pentru educaţia şi protecţia 
consumatorilor şi o posibilă lărgire a participanţilor la ASEM

50)
. 

Cu privire la contribuţia pregătirilor pentru acest summit, "documentul de 
funcţionare" comentează realizările ASEM şi încercările cărora le face faţă pro-
cesul. Este confirmat faptul că avantajul ASEM constă în caracterul său infor-
mal, în multidimensionalitatea sa (tratând în mod egal problemele economice, 
politice şi culturale) şi fundamentul de parteneri egali între cele două regiuni 
(Asia şi UE). 

                                                        
50)

 Vezi şi: "Les relation Europe-Asie prennent chair", în: "Le Figaro économie", 23 octombrie 
2000, Paris. 
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În continuare, s-au sugerat anumite priorităţi generale pe care procesul 
ASEM le va aborda în anii următori în domeniile politic, economic şi cultural. 

De asemenea, au fost propuse anumite priorităţi specifice, care aveau să 
fie incluse în summit-ul de la Seul: 

 intensificarea dialogului între Asia şi UE pe probleme regionale şi de se-
curitate globală; 

 cooperarea mai puternică în domeniul economic şi comercial, 
incluzându-se un dialog în ceea ce priveşte politica socială; 

 intensificarea schimburilor cultural-educaţionale; 

 cooperarea în domeniul protecţiei consumatorilor; 

 o posibilă lărgire a participanţilor la gruparea ASEM. 
Chris Patten, responsabilul Comisiei Europene pentru Relaţii Externe, a 

precizat că "summit-ul de la Seul a avut loc exact în perioada în care ţările asi-
atice încep să-şi revină după crizele din 1997-1998 şi când importanţa politică 
şi economică a UE a devenit tot mai mare. UE se pregăteşte pentru lărgire şi 
este vorba despre noi responsabilităţi în politica externă şi de securitate, pe 
baza creşterii puternice a economiilor, a succesului introducerii euro precum şi 
deschiderii pieţei unice. Mai mult decât înainte, Asia şi UE trebuie să colabore-
ze, ca parteneri egali, pentru a face faţă încercărilor comune într-o lume din ce 
în ce mai interdependentă". 

Acest al treilea summit (după cel de la Bangkok în 1996 şi la Londra în 
1998) se apreciază că a avut o importanţă specială în relaţiile politice, econo-
mice şi culturale dintre cele două regiuni. 

ASEM III are ca obiective-cheie pentru prima decadă a noului mileniu ac-
ţiuni comune ca parteneri egali. În context, s-a apreciat că, pentru rememora-
rea vechilor realizări şi discutarea viitoarelor probleme, din punct de vedere 
politic, Asia şi UE pot găsi cauze comune în promovarea păcii şi stabilităţii în 
acele zone unde conflictele rămân o problemă reală şi serioasă. Din punct de 
vedere economic, reluarea creşterii economice susţinute în Asia va avea un 
impact pozitiv asupra creşterii economice mondiale, în general, şi asupra UE în 
particular. Partenerii asiatici ai ASEM reprezintă 31,5% din populaţia globului, 
produc 18,9% din PIB-ul mondial, reprezintă 24,7% din exporturile mondiale de 
bunuri (15,9% din servicii), 17,5% din importurile mondiale de bunuri (22,5% 
din servicii) şi generează 7,5% din investiţiile financiare directe străine, în timp 
ce absorbţia de investiţii este de 14,5%. Din punct de vedere cultural, sporirea 
înţelegerii mutuale şi contactele directe între cele două regiuni vor contribui în 
mare măsură la înţelegerea reciprocă, precum şi la facilitarea schimburilor poli-
tice şi economice. 

A.S.E.M. IV va avea loc la sfârşitul lunii iulie 2003, în localitatea Dalian 
din China, reuniunea, la nivel de experţi, pregătitoare a acestui nou summit, 
având loc la începutul lunii iunie 2003 la Paris. Cu acest prilej au fost precizate 
noi domenii de cooperare economică între cele două părţi, precum şi dorinţa 
de a liberaliza, în continuare, schimburile comerciale reciproce. 
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2.6. Cadrul juridic al relaţiilor economice  
dintre Uniunea Europeană şi India 

Primul demers pe linia stabilirii unui cadru juridic care să reglementeze 
relaţiile economice între UE ca entitate şi India a avut loc în anul 1973, când s-
a şi semnat un acord-cadru, care prevedea în special promovarea cooperării 
economice şi tehnico-ştiinţifice între cele două părţi. 

Ulterior, la 23 iunie 1981, s-a semnat un nou acord, mai larg, între UE şi 
India, denumit "Acord de cooperare comercială şi economică", având o valabili-
tate de 5 ani, cu prelungire automată a acestuia, în absenţa unei denunţări ex-
prese cu 6 luni înainte. Acest acord, de tip nepreferenţial, ce înlocuia pe cel 
încheiat în 1973, conţinea prevederi mult mai ample şi acoperea aproape toate 
domeniile vieţii economice, după cum urmează:

51)
 

 pe  plan comercial, se prevedea promovarea celor mai utile mijloace 
pentru dezvoltarea şi diversificarea schimburilor reciproce; 

 pe planul cooperării economice, erau prevăzute măsuri vizând promo-
varea cooperării industriale, transferului de tehnologie, dezvoltarea in-
vestiţiilor, sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii din India, seminarii de 
informare etc.; 

 pe planul asistenţei pentru dezvoltare, acordul plasa India în rândul celor 
mai importante ţări beneficiare de ajutor financiar din partea UE, atât prin 
intermediul transferurilor directe în condiţii preferenţiale, cât şi prin des-
chiderea de credite instituţionale, care acopereau necesităţile de finanţa-
re a unui număr mare de sectoare, mai ales în domeniul agricol şi al in-
frastructurii. 
Evoluţiile ulterioare ale relaţiilor economice dintre ţările UE şi India au re-

clamat o lărgire a cadrului juridic, care să permită o intensificare a schimburilor 
comerciale şi cooperării economice între cele două părţi. 

Astfel s-a ajuns ca, la 28 iunie 2000, să aibă loc la Lisabona primul 
summit bilateral UE – India, menit să "exploateze mai bine potenţialul enorm 
de cooperare economică între cele două părţi"

52)
. La acest summit, UE a fost 

reprezentată de primul-ministru al Portugaliei (ţară ce deţinea preşedinţia UE în 
semestrul respectiv) şi de Javier Solana, responsabilul cu politica externă şi de 
securitate comună a UE, iar India a fost reprezentată de primul-ministru Atal 
Behari Vajpayee. 

                                                        
51)

  Vezi şi: "Accords bilateraux et autres engagements qui lient Les Communautés à des 
pays tiers", Commission des CE, Bruxelles, 1988, p.140. 

52)
  Vezi şi: "Le Premier sommet bilateral devrait marquer un approfondissement 
considerable des relations et lanser un certain nombre d'initiatives et des projets", în: 
"Bulletin Quotidien Europe", No. 7745-iunie 2000, Bruxelles. 
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"Declaraţia comună", dată publicităţii la încheierea reuniunii de la Lisa-
bona, marchează "o nouă strategie de dezvoltare a relaţiilor UE – India, bazată 
pe un parteneriat de comerţ şi cooperare pentru secolul 21"

53)
. 

Printre obiectivele principale ale acestui parteneriat, incluse în Declaraţia 
comună, menţionăm: 

 intensificarea relaţiilor economice între UE şi India, prin intermediul dia-
logului politic, dialogului în cadrul societăţii civile, al dialogului economic 
între oamenii de afaceri şi al cooperării. În acest sens, ca prim pas s-a 
produs crearea unei mese rotunde comune de personalităţi (oameni de 
ştiinţă, universitari, cercetători, ziarişti) care să îmbunătăţească cunoaş-
terea realităţilor în domeniile respective; 

 dezvoltarea economică şi a securităţii regionale în Asia, prin consultări 
reciproce; 

 liberalizarea schimburilor comerciale reciproce, prin iniţierea unui pro-
gram concret de acţiune în domeniu; 

 promovarea cooperării în domeniul ştiinţei şi tehnologiei informaţiei, al 
aviaţiei civile, biotehnologiei şi serviciilor financiare; 

 acordarea de asistenţă financiară şi tehnică Indiei pentru modernizarea 
infrastructurii şi a protecţiei mediului înconjurător; 

 promovarea investiţiilor de capital din ţările UE, prin eliminarea restricţii-
lor şi adoptarea de facilităţi sporite de către Guvernul Indiei. 
În vederea urmăririi aplicării acestui nou parteneriat strategic între UE şi 

India, s-a hotărât să se ţină anual reuniuni la nivel înalt, următorul summit fiind 
programat să aibă loc în India, în 2003. 

2.7. Cadrul juridic al relaţiilor economice  
dintre Uniunea Europeană şi Africa de Sud 

Summit-ul UE de la Viena (decembrie 1998) a hotărât accelerarea nego-
cierilor privind încheierea unui acord comercial şi de cooperare cu Africa de 
Sud, negocieri antamate în iunie 1995, dar derulate greoi, în special din motive 
politice. În acest context, în martie 1999 negocierile de realizare a primului ca-
dru juridic, care să reglementeze relaţiile economice dintre UE şi Africa de Sud, 
au fost finalizate.  

Summit-ul UE de la Berlin (iunie1999) a aprobat încheierea acestui 
acord, cu valoare de test, pentru viitoarele relaţii între UE şi Africa de Sud, ast-
fel că acesta a putut fi semnat la 11 octombrie 1999 la Bruxelles, el intrând în 
vigoare, în ceea ce priveşte aspectele legate de schimburile comerciale, la 1 
ianuarie 2000. 

În principal, acordul va stabili o zonă a liberului schimb între UE şi Africa 
de Sud pe următorii 12 ani, liberalizând aproximativ 95% din comerţ. Acordul 

                                                        
53)

  Vezi şi: "EU-India summit. Joint Declaration", Press Release, Brussels, 28 June 2000. 
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va genera, în opinia experţilor Comisiei Uniunii Europene, beneficii pe termen 
lung şi avantaje comerciale pentru ambele părţi

54)
.  

Acordul va da Africii de Sud acces preferenţial la piaţa UE, în special 
pentru textile şi îmbrăcăminte, produse chimice, alimente şi legume. Africa de 
Sud va acorda un statut scutit de taxe vamale pentru 86% din importurile pro-
venite din UE, iar UE va acorda o scutire de taxe vamale de 95% pentru toate 
exporturile Africii de Sud. În plus UE va aplica o reducere tarifară mai rapidă, 
iar majoritatea liberalizării introduse de UE s-au încheiat până în 2002. Redu-
cerile tarifare ale Africii de Sud vor fi concentrate în cea de-a doua jumătate a 
celor 12 ani ai perioadei de tranziţie (2006-2012). Acordul prevede şi coopera-
rea între părţi în sectorul infrastructurii, al mediului înconjurător, al ştiinţei şi cul-
turii. Acordul mai prevede şi un dialog politic permanent între cele două părţi, 
precum şi asistenţă financiară din partea UE pentru anumite programe de dez-
voltare regională în Africa de Sud. 

 

                                                        
54)

  Vezi şi: "Acord comercial cu Africa de Sud", în: "Dialog european", ian.-febr.2000, Comi-
sia Europeană, Bruxelles, traducere în limba română. 



 

 

Capitolul III 
TENDINŢE ALE POLITICII COMERCIALE COMUNE A 

UNIUNII EUROPENE FAŢĂ DE FOSTELE ŢĂRI 
SOCIALISTE 

3.1. Asocierea ţărilor din Europa Centrală şi de Est 
la Uniunea Europeană 

Transformările rapide şi profunde petrecute în ţările foste membre ale 
CAER în cursul anului 1989 au determinat o schimbare radicală de ambele 
părţi a modului de  reglementare a cadrului juridic între aceste ţări şi Uniunea 
Europeană. 

Abia se semnaseră în 1989-1990 “Acordurile de comerţ şi cooperare 
economică şi comercială” de către UE cu Ungaria, Cehoslovacia şi Polonia, ca 
bază a relaţiilor comerciale şi economice pe următorii 10 ani, că evoluţia situa-
ţiei politice din aceste ţări şi ulterior din toate celelalte state membre ale fostului 
“Pact de la Varşovia” a impus o nouă abordare din partea UE a raporturilor b i-
laterale şi multilaterale cu aceste ţări din Europa Centrală şi de Est (TECE). 

Prima reuniune consacrată viitorului relaţiilor dintre UE şi TECE – foste 
membre ale CAER a avut loc la Bruxelles la 5 februarie 1990, prilej cu care mi-
niştrii de externe ai celor 12 ţări UE de atunci s-au pronunţat în favoarea pro-
punerii Comisiei UE de a stabili acorduri de asociere (din a 2-a generaţie) cu 
ţările TECE care aplică programe de reformă politice şi economice şi se orien-
tează către economia de piaţă. Aceste acorduri trebuia să înlocuiască acorduri-
le de comerţ şi cooperare încheiate anterior şi să ofere un cadru suplu şi con-
structiv, care să permită găsirea soluţiilor adaptate condiţiilor specifice din fie-
care ţară

55)
. Aceste acorduri de asociere au fost astfel concepute încât ele să 

constituie o alternativă la o eventuală aderare a fostelor ţări socialiste. 
Comunicatul reuniunii preciza, de asemenea, că acordurile de asociere 

se adresează tuturor TECE (cu excepţia URSS care reprezintă un caz aparte, 
având în  vedere dimensiunile şi puterea militaro-economică a acestei ţări). 

Cu ocazia Consiliului European de la Dublin (28 aprilie 1990) şefii de stat 
şi de guvern ai “celor 12” au convenit să angajeze imediat negocieri cu fiecare 
ţară TECE pentru încheierea de acorduri de asociere, care să prevadă un ca-
dru instituţional pentru dialogul politic. 

La 1 august 1990, Consiliul Ministerial al UE a aprobat liniile-directoare 
ale asocierii, în baza cărora Comisia UE a început discuţii exploratorii cu ţările 
care au solicitat asemenea negocieri. Comisia UE, în urma discuţiilor explora-

                                                        
55)

 Vezi şi: “Piaţa comună”, documentar realizat în cadrul Institutului de Economie Mondială, 
1993, p. 26. 
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torii, a propus Consiliului de Miniştri al UE, la sfârşitul anului 1990, un mandat-
cadru în baza căruia se vor negocia viitoarele acorduri de asociere. Tot cu 
acest prilej s-a comunicat că aceste acorduri de asociere din a doua generaţie 
vor fi denumite acorduri europene şi că ţările ce doresc să înceapă negocierile 
trebuie să îndeplinească anumite condiţii

56)
: 

a) respectarea drepturilor omului (inclusiv respectul minorităţilor etnice şi 
democratice); 

b) aplicarea multipartitismului în viaţa politică; 
c) organizarea de alegeri libere; 
d) instaurarea economiei de piaţă. 

Acordurile de asociere, propuse de Comisia UE pentru a fi semnate cu 
TECE, includeau cel puţin trei capitole esenţiale: 

 dialogul politic; 

 libertatea  schimburilor şi libera circulaţie a bunurilor şi a persoanelor; 

 cooperarea economică, financiară şi culturală. 
Avantaje ce urmau, în opinia experţilor comunitari, să decurgă din înche-

ierea acordurilor de asociere de către TECE cu UE: 

 instituirea unei zone de liber schimb ar contribui la amplificarea şi diversi-
ficarea  rapidă a schimburilor bilaterale şi ar elimina temerile unor co-
mercianţi şi investitori occidentali faţă de ireversibilitatea proceselor din 
TECE; 

 sprijin financiar de la bugetul UE, cât şi din partea unor guverne ale ţări-
lor membre sau al unor bănci private; 

 acordarea de asistenţă financiară în cadrul programului PHARE; 

 includerea statelor respective pe lista ţărilor beneficiare ale programelor 
de cercetare ştiinţifică şi învăţământ: TEMPUS – formare profesională şi 
schimburi interuniversitare; LINGUA – perfecţionarea limbilor străine; 
ERAMUS – stagii de studii pentru studenţi şi profesori în universităţi 
vest-europene, precum şi la “Fundaţia europeană pentru formare profe-
sională”. 
Acordurile de asociere încheiate au la bază un model-tip de Acord Euro-

pean de Asociere, clauzele lor fiind similare în conţinut (domenii, natura şi vo-
lumul concesiilor, perioada de tranziţie), deosebiri existând doar în anexele la 
acorduri. Acordurile sunt de tip mixt, acoperind sfere de competenţă comunita-
ră şi naţională, fiind încheiate pe o perioadă de timp nelimitată. 

                                                        
56)

 Vezi şi: Ana Bal – “Acordurile de asociere la UE a ţărilor central şi est-europene”, în co-
lecţia: “Biblioteca Economiei Mondiale”, nr.15/1994, Institutul de Economie Mondială, Bu-
cureşti, 1994. 
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În ceea ce priveşte conţinutul acordurilor de asociere, ele au un cadru 
comun, adaptat situaţiei specifice fiecărei ţări partenere, şi include următoarele 
elemente

57)
: 

 în privinţa dialogului politic, erau prevăzute întâlniri bilaterale regulate la 
cel mai înalt nivel, pentru discuţii cuprinzând toate domeniile de interes 
comun în interesul sprijinirii reformelor şi ajungerea la poziţii comune în 
domeniul politicii externe; 

 în ceea ce priveşte schimburile comerciale s-a prevăzut realizarea pro-
gresivă a unei zone de comerţ liber între cele două părţi ale acordurilor, 
concesiile comerciale urmând să fie reciproce. Totuşi, având în vedere 
decalajul economic însemnat între cele două părţi s-a convenit ca, înfăp-
tuirea în decurs de 10 ani a acestei zone de comerţ liber, respectiv elimi-
narea taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative din calea schimburilor 
comerciale reciproce să se facă pe baza principiului asimetriei, în sensul 
că UE va realiza acest lucru în primii 5 ani ai perioadei, urmând ca TECE 
să procedeze la fel în următorii 5 ani ai perioadei, pentru a proteja indus-
tria şi agricultura faţă de  concurenţa puternică a mărfurilor din ţările UE; 

 în privinţa altor probleme legate de activitatea  de comerţ exterior, acor-
durile includeau un număr de măsuri de tipul clauzelor ce interziceau in-
troducerea de noi restricţii comerciale, clauze de salvgardare, măsuri an-
tidumping şi definirea produselor originare (reguli de origine). Însă se 
preciza ca, în condiţiile stricte, TECE să se poată deroga de la unele 
clauze, în scopul protejării unor sectoare industriale “tinere” şi a celor 
supuse restructurării; 

 în privinţa mişcărilor lucrătorilor, acordurile prevedeau asigurarea pro-
gresivă a liberei circulaţii a forţei de muncă şi a persoanelor între cele 
două părţi; 

 în privinţa dreptului de stabilire s-a convenit ca UE şi fiecare ţară asocia-
tă să garanteze companiilor şi agenţilor fiecărei părţi, un tratament  ne-
discriminatoriu numit “tratament naţional” pentru stabilirea de noi activi-
tăţi economice şi profesionale pe teritoriul ambelor părţi, prevăzându-se 
pentru TECE unele derogări de la aceste prevederi, privind garantarea 
tratamentului naţional în scopul protejării industriilor nou apărute şi sec-
toarelor supuse restructurării; 

 în privinţa plăţilor şi transferurilor financiare, părţile au convenit să-şi au-
torizeze orice plăţi legate de mişcarea bunurilor, serviciilor şi persoane-
lor, la fel şi transferurilor financiare legate de investiţii, inclusiv repatrie-
rea capitalului şi a beneficiilor rezultate din investiţii, în valute liber con-
vertibile; 

                                                        
57)

 Vezi şi: Cornel Albu, Eugen Andreescu – “Noua etapă a integrării vest-europene”, în: 
“Conjunctura economiei mondiale”, anuar IEM, Bucureşti, 1991, p. 87. 
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 în privinţa concurenţei şi a altor prevederi economice, regulile de concu-
renţă, similare celor aplicate  în UE urmau să fie introduse şi în ţările 
asociate. De asemenea, TECE urmau să aplice regulile de protejare a 
proprietăţii intelectuale, industriale şi comerciale, similare celor existente 
în UE; 

 în privinţa  armonizării legislaţiei s-a prevăzut faptul că armonizarea legi-
lor TECE la cele comunitare este o precondiţie majoră pentru integrarea 
economică în UE. Astfel, ţările asociate  urmau să asigure compatibilita-
tea legislaţiilor cu cea comunitară, iar Comunitatea va acorda asistenţă 
tehnică pentru acest proces; 

 în privinţa  cooperării economice se prevedeau facilităţi pentru intensifi-
carea acţiunilor între firme în toate domeniile de interes reciproc; 

 în privinţa  “cooperării” culturale, părţile au hotărât să promoveze coope-
rarea culturală pentru sporirea înţelegerilor reciproce dintre popoarele 
lor, programele culturale deja existente în UE urmând să fie extinse şi la 
nivelul ţărilor asociate; 

 în privinţa “cooperării” financiare, pentru atingerea obiectivelor acordu-
rilor, s-a prevăzut ca ţările asociate  să beneficieze de asistentă finan-
ciară sub formă de împrumuturi şi donaţii, asistenţa incluzând progra-
mele PHARE şi împrumuturile Băncii Europene de Investiţii (BEI); 

 în privinţa  cadrului instituţional au fost create: Consilii de Asociere la ni-
vel ministerial cu misiunea monitorizării implementării acordurilor euro-
pene, asistate de Comitete de Asociere, care vor asista procesul imple-
mentării acordurilor şi vor face unele recomandări necesare adoptării 
normelor comunitare; Comitete Parlamentare de Asociere între parla-
mentarii ţărilor asociate şi ai Parlamentului European; 

 în privinţa intrării în vigoare a acordurilor, acestea se bazau pe Articolul 238 
din Tratatul  Comunităţii Economice Europene, ce impune ratificarea de 
către toate statele membre a acordurilor încheiate de UE ca şi acordul 
Parlamentului European. Având în vedere însă că, la nivel naţional, pro-
cesul ratificării poate dura mai mult, s-a prevăzut instituirea acordurilor 
interimare, dând astfel posibilitatea intrării în vigoare anticipate a unor 
prevederi indispensabile bunei funcţionări a noului cadru juridic; 

 în privinţa clauzelor democratice şi ale drepturilor omului, toate acordu-
rile fac referinţă în preambul la reformele politice, la respectarea drepturi-
lor omului şi a principiilor democratice şi a angajamentelor părţilor în le-
gătură cu  tratatele CSCE: “Respectul pentru principiile democratice şi 
drepturile omului stabilite de Actul final de la Helsinki şi de Charta de la 
Paris pentru o Nouă Europă, ca şi principiile economiei de piaţă, inspi-
rând politicile interne şi externe ale părţilor şi constituind elemente esen-
ţiale ale prezentei Asocieri”, acordurile cuprinzând şi măsuri de luat în 
cazul când una dintre părţi nu-şi respectă obligaţiile. 
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După doi ani de pregătiri şi negocieri, la data de 16 decembrie 1991 s-au 
semnat la Bruxelles acordurile  de asociere cu Ungaria, Polonia şi Cehoslova-
cia. Având în vedere că intrarea în vigoare a acestor acorduri europene de 
asociere are loc după ratificarea lor de către Parlamentul European, parlamen-
tele naţionale ale celor 12 ţări membre ale CE şi parlamentele ţărilor asociate 
(procedură care poate dura 12-18 luni), părţile au semnat, la aceeaşi dată, 
acorduri intermediare care permit aplicarea anticipată a prevederilor privind 
aspectele comerciale şi economice ale asocierii (pentru intrarea în vigoare a 
acordurilor interimare este necesară aprobarea Parlamentului European şi a 
parlamentelor ţărilor asociate). Acordurile interimare cu aceste ţări, care acope-
reau aspectele comerciale ale acordurilor europene, adică libertatea de circula-
ţie a mărfurilor şi prevederile respective privind plăţile, circulaţia capitalului şi 
regulile de origine, au intrat în vigoare la 1 martie 1992. 

Negocieri privind acorduri europene similare au fost finalizate cu Româ-
nia şi Bulgaria şi textele  au fost semnate la 1 februarie 1993 pentru România 
şi 8 martie 1993 pentru Bulgaria. Intrarea în vigoare a acordurilor interimare cu 
aceste două ţări a avut loc la 1 mai 1993 pentru România, iar în cazul Bulgariei 
la 1 septembrie 1993. 

În 1995, acorduri de asociere similare au fost semnate de către Comisia 
UE cu Estonia, Letonia, Lituania, iar în 1996 cu Slovenia.  

Scopul final al acestor acorduri de asociere a TECE la UE îl constituie  
pregătirea economiilor acestor ţări în vederea aderării şi, în principal, ajutora-
rea ţărilor asociate în adoptarea acquis-ului comunitar, în special a acquis-ului 
pieţei interne unice

58)
. 

 
LĂRGIREA SPRE ―EST‖ – PRIORITATE ACTUALĂ A POLITICII 

EXTERNE A UE 

 
Conform Articolului 237 din Tratatul de la Roma şi Articolului “0” din Tra-

tatul de la Maastricht, “orice stat european poate să solicite să devină membru 
al Comunităţii”. Principalele condiţii pe care trebuie să le îndeplinească un stat 
care doreşte să devină membru al UE sunt: 

a)  aplicarea principiilor democraţiei şi respectarea drepturilor omului; 
b) acceptarea sistemului comunitar şi capacitatea statului solicitant  de a 

implementa acest sistem (datorită extinderii cadrului juridic, economic şi 
politic comunitar, obligaţiile ţărilor membre au devenit tot mai dificil de 
transpus în practică. Îndeplinirea obligaţiilor presupune o economie 
funcţională şi competitivă şi un cadru juridic şi administrativ adecvat ce-
lui comunitar; 

c) acceptarea şi realizarea unei politici externe şi de securitate comune; 

                                                        
58)

 Vezi şi: “L‟Elargissement de l‟Union Européenne, în colecţia: “L‟Europe en mouvement”, 
Commission Européenne, Bruxelles, mai 1994. 
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d) recunoaşterea întocmai a Tratatului de la Maastricht, fără nici un fel de 
act adiţional (cazul Marii Britanii şi Danemarcei); 

e) acceptarea jurisprudenţei Curţii Comunitare; 
f) aplicarea acordurilor comerciale încheiate de UE cu ţările terţe; 
g) subscrierea la declaraţiile şi rezoluţiile adoptate în cadrul UE. 

Până la sfârşitul anului 1998 au depus cereri de aderare la UE următoa-
rele ţări: Turcia (14 aprilie 1987), Cipru (3 iulie 1990), Malta (16 iulie 1990), El-
veţia (20 mai 1992), Polonia (5 aprilie 1994), România (22 iunie 1995), Slova-
cia (27 iunie 1995), Letonia (13 octombrie 1995), Estonia (24 noiembrie 1995), 
Lituania (8 decembrie 1995), Bulgaria (14 decembrie 1995), Cehia (17 ianuarie 
1996), Slovenia (10 iunie 1996). 

Ceea ce trebuie remarcat este faptul că, dacă în cazul Spaniei şi Portu-
galiei de la momentul depunerii cererii de aderare şi până la finalizarea nego-
cierilor au fost necesari 6-7 ani, în cazul ultimei lărgiri (1 ianuarie 1995 pentru 
Austria, Suedia şi Finlanda) au fost necesare termene mult mai scurte (circa 2 
ani). Explicaţia acestei operativităţi se datorează gradului înalt de integrare al 
acestor ţări anterior aderării prin intermediul Acordului de Liber Schimb CEE – 
AELS şi a Spaţiului Economic European. Mai mult, produsul intern brut/locuitor 
în aceste ţări se situează peste media comunitară, iar schimburile comerciale 
ale acestor ţări cu Uniunea Europeană se situează între 58-70% din totalul 
schimburilor externe ale fiecărei ţări

59)
. 

Norvegia, deşi a semnat Acordul de aderare la UE în urma unui referen-
dum naţional, a respins pentru a doua oară aderarea (prima oară Norvegia tre-
buia să intre în CEE la 1 ianuarie 1973 împreună cu Irlanda, Danemarca şi Ma-
rea Britanie, dar în urma referendumului rezultat a fost tot negativ). Cea mai 
veche cerere de aderare la UE aparţine Turciei (1987), dar până în prezent UE 
nu a întreprins nimic pentru a da curs acestei cereri. Până în anul 2005 şanse-
le Turciei de a demara negocierile de aderare la UE sunt aproape nule. 

O situaţie inedită o reprezintă Elveţia, ţară care a respins în 1993, prin 
referendum, aplicarea Acordului care instituie Spaţiul Economic European  
CEE – AELS, dar care a depus în schimb cererea de aderare la UE în luna iu-
lie 1992. Miza pentru Elveţia de a fi în interiorul UE este enormă dacă ţinem 
cont de faptul că aproape 80% din schimburile comerciale ale acestei ţări se 
derulează cu ţările Uniunii Europene. O pondere atât de ridicată nu are nici o 
altă ţară din cele 15 ţări membre ale UE. 

Consiliul European, reunit la Copenhaga în iunie 1993, a convenit că ţă-
rile asociate din Europa Centrală şi de Est care doresc acest lucru vor putea 
deveni membre ale UE. În Comunicatul final al summit-ului s-a precizat că ade-
rarea va avea loc de îndată ce ţara respectivă asociată va fi în măsură să-şi 
asume obligaţiile care decurg din aderarea sa, îndeplinind condiţiile economice  

                                                        
59)

 Vezi şi: Cornel Albu, Eugen Andreescu – “Consideraţii privind viitoarea lărgire spre Est a 
UE”, articol publicat în: “Conjunctura economiei mondiale”, anuar IEM, Bucureşti, 1995. 
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şi politice cerute, aşa cum sunt ele enunţate în concluziile acestei reuniuni. 
Capacitatea Uniunii de a asimila noi membri menţionând în acelaşi timp elanul 
integrării europene şi respectând coeziunea sa  internă ca şi principiile sale 
fundamentale constituie, de asemenea, un element important care răspunde 
interesului general, atât al UE, cât şi al ţărilor candidate, se menţionează în 
comunicatul respectiv.  

Consiliul European, reunit la Corfu (Grecia) în iunie 1994, a cerut Preşe-
dinţiei şi Comisiei să-i prezinte un raport cu ocazia viitoarei reuniuni asupra 
evoluţiei procesului de apropiere realizată de la Consiliul European de la Co-
penhaga, ca şi asupra strategiei de urmat pentru pregătirea aderării. 

Documentul intitulat “Cartea albă” (White Paper) este parte integrantă a 
strategiei de preaderare, adoptată de Consiliul European de la Essen din luna 
decembrie 1994, pentru ţările asociate din Europa Centrală şi de Est. Acest 
document, redactat de Comisia UE, are rolul de a ajuta aceste ţări să-şi pregă-
tească economia pentru a funcţiona în conformitate cu regulile Pieţei Interne 
Unice a Uniunii Europene. 

Cartea albă este doar un element al strategiei de preaderare, strategie 
bazată pe două instrumente principale: acordurile europene, care ajută TECE 
să atingă obiectivul final al aderării la UE şi relaţiile structurate între ţările aso-
ciate şi instituţiile UE, ce completează acordurile de asociere bilaterale, furni-
zând un cadru multilateral propice întăririi dialogului şi consultărilor. 

Din punct de vedere juridic, Cartea albă nu face parte din negocierile de 
aderare propriu-zise, ea concentrându-se asupra măsurilor comunitare care nu 
sunt de natură să creeze şi să menţină Piaţa Internă, fără modificarea  relaţiilor 
contractuale dintre Uniune şi TECE, relaţii bazate pe acordurile europene, iar 
din punct de vedere economic, Cartea albă urmăreşte adoptarea de către ţările 
asociate a unor politici macroeconomice bine concepute, condiţie esenţială 
pentru succesul reformelor şi al strategiei de preaderare

60)
. 

În opinia experţilor, alinierea progresivă la politicile comunitare, care v i-
zează construcţia Pieţei Interne Unice, va întări competitivitatea economiilor 
ţărilor din Europa Centrală şi de Est şi va mări beneficiile tranziţiei contribuind 
astfel la instaurarea şi consolidarea stabilităţii macroeconomice, iar o dată cu 
reformele din T.E.C.E. se vor crea instituţiile şi un sistem de reguli juridice şi 
comerciale care garantează pentru agenţii economici securitatea şi transparen-
ţa ce stau la baza economiei de piaţă

61)
. 

Alinierea la legislaţia Uniunii cu privire la Piaţa Internă Unică vizează, de 
fapt, facilitarea integrării în economiile de piaţă industrializate din UE a econo-
miilor ţărilor din răsăritul Europei, care au atins stadii diferite de dezvoltare 

                                                        
60)

 Vezi şi: “De la Essen la Cannes. Itinerarul strategiei româneşti de integrare europeană”, 
Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995. 

61)
 Vezi şi: Ana Bal – “Perspectivele integrării depline a ţârilor est-europene în UE, Editura 
Academiei Române, Bucureşti, 1996. 
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economică, dar toate fiind încă în tranziţie, ele necesitând reexaminări periodi-
ce, care vizează asigurarea unei concordanţe cu eforturile făcute în direcţia 
reformei economice. 

Cartea albă se referă în principal la legislaţia esenţială pentru funcţiona-
rea Pieţei Interne Unice, prezentând această legislaţie astfel încât să fie puse 
în evidenţă măsurile-cheie pentru fiecare sector, măsurile care ar trebui să fie 
tratate cu prioritate, dar fără a se stabili o ordine a priorităţilor între sectoare, în 
acelaşi timp acest document descriind structurile administrative, dar totodată şi 
organizarea care trebuie realizată în fiecare sector. 

Cartea albă se adresează tuturor statelor cu care Uniunea a încheiat 
acorduri de asociere, fiind un document de referinţă general care nu îşi adap-
tează recomandările la nevoile particulare ale unei ţări, ea cuprinzând două 
părţi: prima parte analizează, în termeni politici, obiectivul, contextul şi natura 
acestui exerciţiu şi indică urmările posibile, iar a doua parte, anexa, conţine o 
prezentare detaliată a legislaţiei comunitare în domeniul Pieţei Interne Unice.  

Acest document reprezintă un instrument prin care se facilitează, pentru 
ţările asociate, crearea unor instituţii şi mecanisme care să le facă apte de a 
deveni părţi componente ale Pieţei Interne Unice a UE, un instrument principal 
de realizare a unei creşteri economice şi durabile şi a unui nivel ridicat de pro-
tecţie socială şi de ocupare a forţei de muncă, a unor standarde elevate ale 
nivelului de trai şi calităţii vieţii, a coeziunii economice şi sociale

62)
. 

Raportul Comisiei UE – “Agenda 2000” – dat publicităţii la 16 iulie 1997 a 
recomandat începerea negocierilor de aderare cu cinci state din Europa Cen-
trală şi de Est: Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia şi Estonia, la care s-a adău-
gat şi Cipru. Pe baza acestei recomandări, summit-ul UE din decembrie 1997 
de la Luxemburg a decis începerea negocierilor de aderare cu aceste ţări în 
martie 1998. 

Summit-ul UE din decembrie 1999 de la Helsinki a decis începerea ne-
gocierilor de aderare în februarie 2000 şi cu cel de-al doilea grup de ţări candi-
date, respectiv: România, Bulgaria, Slovacia, Letonia, Lituania, la care s-a 
adăugat, ulterior şi Malta, deşi “recomandările” Comisiei Europene au fost de 
neîncepere a acestor negocieri, în special datorită neîntrunirii criteriului eco-
nomic. Decizia, mai mult politică, de la Helsinki a pus relativ pe picior de egal i-
tate cele  
10 ţări central şi est-europene în cursa de aderare la UE. 

Pe baza rapoartelor de ţări realizate şi prezentate de Comisia Europeană 
în august 2001, summit-ul din decembrie 2001 de la Laeken (Belgia) a decis o 
nouă împărţire a acestor ţări în procesul aderării, în “10+2”, respective: Polo-
nia, Ungaria, Cehia, Slovenia, Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru şi 
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 Vezi şi: “White Paper. Preparation of the associated countries of central and eastern Eu-
rope for integration into the internal market of the Union”, Commission of the European 
Communities, Brussele, 3.05.1995. 
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Malta, care au fost nominalizate să adere la 1 ianuarie 2004 (ulterior 1 mai 
2004), în timp ce România şi Bulgaria au fost plasate din nou în “valul doi”, 
fixându-le ca  
dată-ţintă a aderării: 1 ianuarie 2007. 

Summit-ul UE de la Copenhaga (decembrie 2002) a confirmat această 
nouă împărţire a ţărilor candidate, marcând încheierea negocierilor de aderare 
cu “cei zece” şi stabilind o foaie de parcurs şi o dată fixă, 1 ianuarie 2007, pen-
tru România şi Bulgaria. 

La 16 aprilie 2003, la Atena, şefii de state şi de guverne din cele 15 ţări 
actuale ale Uniunii Europene şi cele 10 ţări aderente, care şi-au încheiat nego-
cierile de aderare în decembrie 2002, au semnat Tratatul de Aderare, docu-
ment ce a consemnat dorinţa “celor 25” de a continua procesul de creare a 
unei uniuni mai largi între popoarele Europei, pe baze juridice stabile. Semna-
rea oficială a Tratatului de Aderare va fi urmată de procesul de ratificare a 
acestuia de către parlamentele naţionale din ţările aderente, proces precedat 
de organizarea şi ţinerea unor referendumuri naţionale în ţările respective. In-
strumentele de ratificare naţionale va trebui să fie depuse la Bruxelles, până la 
30 aprilie 2004 cel târziu, pentru ca Tratatul de Aderare a “celor 10” să intre în 
vigoare la 1 mai 2004. 

3.2. Cadrul juridic actual al relaţiilor economice dintre Uniunea 
Europeană şi Rusia 

Marcând un eveniment de cotitură, şefii guvernelor UE au semnat în iu-
nie 1999 o strategie comună privind Rusia. Aceasta va acoperi iniţial o perioa-
dă de patru ani. Decizia semnalează nu numai o etapă nouă a relaţiilor între 
Uniune şi Rusia, ci reprezintă şi primul document de politică externă aprobat 
de statele membre ale UE în cadrul noii Politici Externe de Securitate Comună 
(PESC), prevăzută în Tratatul de la Amsterdam (iunie 1997). 

"Strategia comună reprezintă un salt calitativ pentru relaţiile externe ale 
UE", a explicat un diplomat de frunte care a lucrat la elaborarea documentului. 
"Strategia va îndeplini şi o altă sarcină importantă, dacă va reuşi să tempereze 
frustrarea crescândă a Moscovei căci în ochii Occidentului statutul ei de putere 
mondială se erodează continuu. Strategia este un semnal extrem de important 
pe care UE îl dă Rusiei”

63)
. 

Valoarea unei baze mai oficiale a relaţiilor între cele două părţi a fost clar 
demonstrată de tensiunile apărute în timpul crizei din Kosovo. Relaţiile dintre 
Rusia şi UE s-au deteriorat semnificativ deoarece Europa occidentală s-a soli-
darizat împotriva liderului sârb, Slobodan Miloşevici, care continuă să se bucu-
re de sprijinul aliaţilor săi tradiţionali de la Moscova. Dificultăţile relaţiilor dintre 
UE şi Rusia au fost exacerbate deoarece ţările candidate din Europa Centrală 
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  Vezi şi: "UE face curte puternicului său vecin", în: "Dialog european", nr.1/ianuarie 2000. 
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şi de Est se apropie de aderarea la UE. Intrarea în NATO a Republicii Cehe, a 
Ungariei şi a Poloniei în 1999 a creat de asemenea tensiune cu Moscova. 

Situaţia politică şi economică a Rusiei rămâne precară. Fostul preşedinte 
Boris Elţân a schimbat numeroase guverne, dând ţării şase prim-miniştrii în 18 
luni. Pe acest fundal dificil, politica UE a urmărit, cu puterile ei limitate, să facă 
tot posibilul pentru a stimula sentimentele reformiste din Rusia. Principala ca-
racteristică a strategiei comune este să asigure Moscova că are un rol în Euro-
pa, mai degrabă decât să o împingă spre izolaţionism. 

Această dorinţă prioritară a fost clar exprimată în documentul de strate-
gie comună. UE se angajează să coopereze mai strâns cu Rusia şi întâmpină 
cu bucurie reîntoarcerea Rusiei în "familia europeană". 

Într-o şedinţă la New York, la mijlocul lunii septembrie 1999, comisarul 
pentru afaceri externe, Chris Patten, s-a întâlnit cu ministrul rus de Externe, 
Igor Ivanov. Ambele părţi au exprimat sprijinul lor pentru transformarea în reali-
tate a cuvintelor inspirate din documentul strategiei comune. 

UE nu vrea ca unele crize să încetinească procesul de reformă demo-
cratică, pe care o consideră elementul-cheie care va permite UE să ofere spri-
jin Rusiei. În cercurile oficiale se consideră că, după reorganizarea din UE, Ru-
sia are mai mulţi "parteneri". Pe lângă comisarul pentru relaţii externe, Chris 
Patten, şi miniştrii individuali de externe ai statelor care deţin preşedinţia UE, 
un rol important este jucat şi de Javier Solana, înaltul reprezentant al UE pen-
tru PESC. El are rolul de a prezenta lumii o linie comună a politicii externe a 
UE. Din perspectiva trecutului, atingerea unei astfel de poziţii comune nu este 
o sarcină uşoară.  

Pentru Rusia, ecuaţia devine mai interesantă datorită faptului că Javier 
Solana a eliberat recent postul de secretar general al NATO. Poziţia adoptată 
de alianţă faţă de Kosovo a răcit mult relaţiile bilaterale între UE şi Rusia în va-
ra anului 1999. 

Oricare ar fi dificultăţile, semnalele care vin din ambele părţi indică hotă-
rârea lor de a realiza cu succes strategia UE. "Rusia este prima pe lista mea 
de priorităţi, deoarece dacă această relaţie nu va fi o reuşită şi dacă nu vom 
juca un rol în dezvoltarea economică şi politică a Rusiei, ea va fi în viitor o sur-
să de instabilitate pentru continentul nostru, poate cea mai mare sursă de in-
stabilitate", a declarat dl. Patten în timpul audierii din Parlamentul European 
pentru confirmarea sa în postul de nou membru al Comisiei (decembrie 1999). 
Chris Patten consideră că Moscova are nevoie de ajutor, mai ales pentru a fa-
ce faţă traficului de stupefiante, administraţiei financiare slabe, fraudei şi crimi-
nalităţii şi că Rusia trebuie atrasă în spaţiul european pentru a reduce proble-
mele, mai ales atunci când, după următoarea etapă a lărgirii, va avea o graniţă 
comună cu UE. O dată cu aderarea Finlandei, UE a avut prima graniţă comună 
cu Rusia şi următoarele etape ale lărgirii vor apropia şi mai mult ţara de statele 
membre ale UE. Strategia UE stabileşte o serie de obiective. Ea îşi propune să 
consolideze democraţia, domnia legii şi instituţiile publice şi să ajute integrarea 
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Rusiei într-un "spaţiu economic şi social european comun". Printre ideile meni-
te să promoveze cooperarea pentru întărirea stabilităţii şi securităţii în Europa 
se numără posibilitatea creării unui mecanism permanent de dialog asupra po-
liticii şi securităţii

64)
. 

Pentru UE, dependentă de importurile de energie, dintre care multe pro-
vin din fostele state sovietice şi din Rusia, strategia are şi scopul de a realiza o 
cooperare sporită în dezvoltarea politicilor energetice. 

O dată cu creşterea criminalităţii la frontierele de est, strategia UE se 
preocupă să fie stopate spălarea banilor şi traficul ilegal de stupefiante şi fiinţe 
umane. Deşi strategia nu are în vedere alocarea de noi şi importante fonduri, 
ea include promisiunea de a acţiona în vederea înfiinţării, la un moment dat, a 
unei zone a liberului schimb între cele două părţi. UE s-a angajat, de aseme-
nea, să sprijine eforturile Rusiei de a întruni condiţiile de aderare la Organizaţia 
Mondială a Comerţului. 

Strategia comună implică şi un important obiectiv intern – o coerenţă 
sporită a activităţilor generale externe ale UE faţă de Rusia. Aceasta înseam-
nă, în practică, consolidarea nu numai a politicii şi instrumentelor Comunităţii, 
ci şi pe cele ale statelor membre. Strategia îi va face pe membrii Uniunii să 
vorbească cu un singur glas în problema relaţiilor dintre UE şi Rusia, inclusiv 
să facă un front comun în cadrul instituţiilor financiare internaţionale, cum ar fi 
Fondul Monetar Internaţional. 

Implementarea strategiei se află deja în curs. La mijlocul lunii iulie 1999, 
în timp ce deţinea preşedinţia UE, Finlanda a elaborat un plan de acţiune pen-
tru implementarea strategiei. Un dialog economic la nivel înalt între UE şi Rusia 
a avut loc la Moscova în octombrie 1999 sub auspiciile UE şi ale Comisiei, şi 
factori importanţi de conducere din Guvernul rus. 

Relaţiile viitoare au constituit o preocupare şi pentru conducerea rusă, 
care, cu ocazia întâlnirii la vârf de la Helsinki din decembrie 1999, a prezentat 
propria strategie a Rusiei. Potrivit unor diplomaţi ruşi, Rusia va adopta o abor-
dare pragmatică la început pentru a asigura că parteneriatul şi cooperarea 
funcţionează eficient, mai degrabă decât să se concentreze prematur pe legă-
turi instituţionale. Diplomaţii consideră că după anul 2010 va veni timpul să se 
evalueze alte căi de extindere a cooperării. 

Noua strategie a UE de cooperare cu Rusia se bazează pe mai mulţi fac-
tori, subliniaţi în preambul şi în primul articol al strategiei comune a UE. De cea 
mai mare importanţă, explică UE este "domnia legii şi respectul pentru drepturi-
le omului", în special cele ale minorităţilor, "stabilirea unui sistem pluripartit cu 
alegeri democratice şi libere, precum şi liberalizarea economică în vederea 
dezvoltării economiei de piaţă". Experţii UE apreciază că, implementarea de-
plină a acordului de parteneriat între cele două părţi presupune continuarea şi 
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  Vezi şi: "EU-RUSSIA SUMMIT. Join Declaration", în: “Press Release”, Paris, 30 octom-
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succesul reformelor politice şi economice din Rusia. UE doreşte să încurajeze 
acest proces prin cooperare regională, prin dezvoltarea unui dialog politic regu-
lat privind aspectele bilaterale şi internaţionale, şi să ofere asistenţă tehnică 
pentru implementarea reformei economice. 

Uniunea afirmă că este "conştientă de necesitatea de a îmbunătăţi con-
diţiile privind afacerile şi investiţiile, precum şi condiţiile în domenii cum ar fi 
înfiinţarea companiilor, legislaţia muncii, prestarea de servicii şi circulaţia capi-
talului". UE consideră că noul acord cu Rusia va crea climatul corect pentru 
dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor. 

Problemele legate de mediu reprezintă o altă preocupare a UE, la fel şi 
cooperarea în activităţile spaţiale, precum şi promovarea cooperării culturale şi 
a schimbului liber de informaţii. 

Principalele obiective ale acordului între UE şi Rusia prevăd: 

 stabilirea unui cadru pentru dialog politic; 

 promovarea comerţului, a investiţiilor şi a relaţiilor economice; 

 întărirea libertăţii politice şi economice în Rusia; 

 sprijinirea eforturilor Rusiei pentru consolidarea democraţiei, dezvoltarea 
economiei şi trecerea de la tranziţie la o economie de piaţă; 

 crearea unei baze pentru cooperarea economică, socială, financiară şi 
culturală; 

 crearea unui cadru adecvat pentru integrarea treptată a Rusiei într-o zo-
nă mai largă de cooperare în Europa; 

 crearea condiţiilor pentru stabilirea viitoare a unei zone a liberului schimb 
între UE şi Rusia, precum şi a condiţiilor pentru libertatea de a înfiinţa 
companii, comerţul transfrontalier în domeniul serviciilor şi circulaţia capi-
talului. 

3.3. Cadrul juridic actual şi de perspectivă al relaţiilor economice 
dintre Uniunea Europeană şi Ucraina 

Cu prilejul celei de-a treia reuniuni la nivel înalt între Uniunea Europeană 
şi Ucraina, ce s-a ţinut la Paris la 15 septembrie 2000, preşedintele francez 
Jacques Chirac (în calitatea sa de preşedinte şi al Consiliului European în acel 
semestru) a declarat presei că "mai mult ca niciodată noi dorim ca Ucraina să 
se apropie de UE, deoarece ea este a Europei, prin aşezarea sa geografică, 
prin cultura sa şi prin capacitatea sa de a aduce o contribuţie importantă la 
stabilirea de ansamblu a continentului european”

65)
. În context s-a apreciat că 

UE este pregătită să se angajeze într-un proces de cooperare mai intensiv cu 
Ucraina în toate domeniile, în special în ceea ce priveşte punerea în aplicare a 
Acordului de parteneriat şi cooperare (APC) şi a strategiei comune a UE în fa-
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 Vezi şi: "EU-RUSSIA SUMMIT. Join Declaration", în: “Press Release”, Paris, 15 septem-
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voarea Ucrainei, adoptată la Reuniunea Consiliului European din decembrie 
1999 de la Helsinki. 

Preşedintele ucrainean, Leonid Kutchma, a insistat, de asemenea, asu-
pra importanţei celor două instrumente juridice pentru intensificarea imediată a 
relaţiilor economice cu "cei 15", reiterând, totodată, că "obiectivul strategic pe 
termen lung al ţării sale este aderarea la UE". Kutchma a mai precizat, cu 
acest prilej că, de la alegerile din 1999, poporul ucrainean, "cu o majoritate 
zdrobitoare, a ales calea integrării europene", fără altă "alternativă a acestei 
căi". Preşedintele ucrainean, în cuvântul său, nu a exclus că ţara sa îşi va in-
tensifica, de asemenea, relaţiile cu Rusia ("un partener strategic"), precum şi 
cu alte ţări din fosta URSS. Preşedintele Chirac şi preşedintele Comisiei Euro-
pene, Romano Prodi, au salutat amândoi această "orientare europeană" a 
Ucrainei, dar au prezentat că e "prematur să se pună problema unei aderări la 
UE", metoda cea mai bună fiind aceea a unei apropieri "pas cu pas". 

În  Comunicatul final al Reuniunii de la Paris au fost precizate următoare-
le aspecte principale: 

 intensificarea în domeniul politicii de apărare şi securitate comună, prin 
iniţierea unor consultări periodice între cele două părţi; 

 închiderea definitivă a centralei nucleare de la Cernobâl la 15 decembrie 
a.c., cu respectarea angajamentului Grupului celor 7 ţări puternic indus-
trializate (G-7) de a participa la cofinanţarea construirii a două centrale 
nucleare mai mici; 

 acordarea de către UE a unui nou program de asistenţă financiară, însă 
după ce va fi reluată finanţarea din partea FMI către această ţară; 

 acordarea de asistenţă tehnică, prin intermediul programului TACIS al 
UE, pentru promovarea reformelor economice în Ucraina, în special în 
domeniile: fiscalităţii, comerţului, agriculturii şi privatizării; 

 susţinerea de către UE a unei aderări rapide a Ucrainei la Organizaţia 
Mondială a Comerţului (OMC), inclusiv prin acordarea unei asistenţe 
tehnice în acest sens, care să permită acestei ţări o participare mai largă 
la comerţul mondial. Această aderare la OMC, ar permite Ucrainei şi UE 
să procedeze la deschiderea de negocieri în vederea încheierii unei zo-
ne de comerţ liber între cele două părţi; 

 eliminarea de către UE a Ucrainei de pe lista ţărilor considerate ca fiind 
încă cu economie planificată (non-market economy) în cadrul acţiunilor 
antidumping iniţiate de Comisia Europeană

66)
. 

În ceea ce priveşte lărgirea UE prin aderarea celor 10 ţări din Europa Cen-
trală şi de Est, preşedintele Kutchma a precizat explicit poziţia favorabilă a ţării 
sale faţă de acest proces, subliniind că "noi susţinem actuala lărgire a UE, deoa-
rece aceasta contribuie la stabilitatea politică în Europa, inclusiv a Ucrainei". 
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Preşedintele ucrainean a menţionat însă că această lărgire trebuie să ţină sea-
ma şi de "interesele noastre" şi că nu trebuie să ducă la o "nouă divizare în blo-
curi a Europei". Preşedintele Comisiei Europene, Romano Prodi a dat asigurări 
că UE va discuta cu Ucraina impactul politic, economic şi comercial al lărgirii 
asupra acestei ţări. 

3.4. Cadrul juridic al relaţiilor economice  
dintre Uniunea Europeană şi China 

După un prim acord-cadru de cooperare economică, semnat între UE şi 
China în 1978, la 21 mai 1985 a fost încheiat un "Acord de cooperare comerci-
ală şi economică între UE şi China", care a intrat în vigoare la 1 octombrie 
1985

67)
. Acest acord, încheiat pe o perioadă de 5 ani şi prelungit prin "tacită 

reconducţiune", avea ca obiective principale, următoarele: 

 acordarea reciprocă a clauzei naţiunii celei mai favorizate (n.n. China ne-
fiind membră GATT); 

 promovarea cooperării în domeniile: industrial, agricol, minier, ştiinţă şi 
tehnologie, energie, transporturi şi comunicaţii, protecţia mediului încon-
jurător; 

 facilitarea investiţiilor de capital ale ţărilor UE pe teritoriul Chinei; 

 acordarea de asistenţă financiară şi tehnică de către UE pentru moderni-
zarea economiei. 
  Pe data de 25 martie 1998 Comisia UE a adoptat o comunicare intitula-

tă "Către un parteneriat global cu China". Această comunicare a fost aprobată 
de Consiliul de Miniştri al UE la 29 iunie 1998

68)
. 

Respectiva comunicare prezenta recomandări care vizau ameliorarea re-
laţiilor UE cu China, în încheiere menţionându-se că, Comisia UE va înainta 
periodic rapoarte Consiliului şi Parlamentului European privind progresele rea-
lizate în legătură cu propunerile expuse. Perioada la care se referea documen-
tul menţionat era cuprinsă între martie 1998 şi martie 2000. 

În luna septembrie 2000 Comisia UE a făcut bilanţul acţiunilor întreprinse 
pentru punerea în aplicare a propunerilor cuprinse în comunicarea Comisiei UE 
într-un raport publicat în "Bulletin Quotidien Europe". Astfel după adoptarea 
comunicării relaţiile UE-China s-au intensificat considerabil. Primele întâlniri la 
nivel înalt între UE-China au deschis calea către un dialog politic mai larg. Dis-
cuţiile s-au extins asupra unor probleme cum sunt securitatea regională, eco-
nomia şi comerţul şi drepturile omului. 

Pe data de 19 mai 2000 UE şi China au semnat un acord bilateral care 
deschide calea către aderarea Chinei la Organizaţia Mondială a Comerţului 
(OMC). Aderarea Chinei la OMC va fi, în opinia experţilor, o "provocare" majo-
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  Vezi şi: "Accords bilateraux et autres engagements qui lient les Communautés à des pays 
tiers", Commission des Communautés Européennes, Bruxelles, 1998. 

68)
  Vezi şi: "Bulletin Quotidien Europe", Commission Européennes,  Bruxelles, 27 mars 1998. 
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ră pentru UE, care va consta în punerea la punct a unor metode reciproc ac-
ceptabile pentru a verifica respectarea de către China a obligaţiilor către OMC 
şi în a o ajuta să le respecte. 

În ceea ce priveşte relaţiile comerciale, Comisia Uniunii Europene şi Cen-
trul Chinez de Promovare a Comerţului Exterior au lansat în 1998 un "dialog co-
mercial UE-China" în vederea promovării contactelor între oamenii de afaceri din 
cele două ţări. Acest proces probabil că se va amplifica, pe 23 octombrie 2000 
urmând a avea loc o nouă întâlnire bilaterală, în acelaşi timp cu întâlnirea anuală 
la vârf UE-China. În octombrie 1999, după mai mulţi ani de pregătiri, delegaţia 
UE la Beijing şi societăţile provenind din ţări membre ale UE au lansat Camera 
de Comerţ a UE la Beijing. Ea va contribui la identificarea şi suprimarea obstaco-
lelor care împiedică accesul pe pieţe şi la promovarea prezenţei comerciale a UE 
în China. Camera se autofinanţează în întregime şi are deja 180 de societăţi 
membre. 

Susţinerea reformelor economice şi sociale a constituit şi ea o prioritate 
în perioada menţionată (martie 1999-martie 2000).  

În prezent există patru proiecte însumând 22 de milioane de euro, care 
urmăresc obiective legate de OMC, după cum urmează: 

 un program de pregătire a aderării la OMC care ar urma să înceapă în no-
iembrie 2000 şi care urmăreşte formarea de funcţionari chinezi însărcinaţi 
cu punerea în aplicare a obligaţiilor care vor decurge în urma aderării; 

 o iniţiativă de mare amploare vizând susţinerea reformei şi restructurarea 
sectorului de servicii financiare, care va începe la sfârşitul acestui an; 

 un proiect privind colectarea şi difuzarea datelor statistice; 

 un program destinat creării unui mecanism transparent şi nediscrimi-
natoriu de trecere la pieţele publice. 
Între cele două părţi se mai află în pregătire o serie de proiecte care vor 

contribui la constituirea unui sistem modern şi eficace de protejare a drepturilor 
de proprietate intelectuală, cu aplicabilitate în 2001. 

La sfârşitul lunii martie 2000, la Beijing, au avut loc negocieri între o delega-
ţie a Uniunii Europene, condusă de Pascal Lamy, membru al Comisiei Europene 
responsabil cu schimburile comerciale externe şi autorităţi chineze având în frunte 
pe ministrul comerţului exterior, Shi Guangsheng. Aceste negocieri au vizat susţi-
nerea de către Uniunea Europeană a intrării Chinei în Organizaţia Mondială a 
Comerţului în schimbul unor facilităţi pe care Guvernul chinez să le acorde expor-
tatorilor şi marilor firme din ţările comunitare, similare, într-un fel, cu cele acordate 
firmelor din SUA ce operează pe teritoriul chinez

69)
. 

De menţionat faptul că, în 2002, Uniunea Europeană a înregistrat un de-
ficit în schimburile comerciale cu China de cca 35 de miliarde de euro, în creş-
tere cu cca 3 miliarde de euro faţă de cel realizat în 2001.

                                                        
69)
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Capitolul IV 
TENDINŢE ALE POLITICII COMERCIALE COMUNE A 
UNIUNII EUROPENE FAŢĂ DE ŢĂRILE DEZVOLTATE 

4.1. Spaţiul Economic European – noua formă  
de reglementare a cadrului juridic al relaţiilor economice din-
tre Uniunea Europeană şi ţările membre ale Asociaţiei Euro-
pene a Liberului Schimb   (AELS) 

Generalităţi 
Relaţiile economice dintre ţările AELS şi UE ca entitate au ocupat, în is-

toria Comunităţii, un loc principal, ţinând seama de importanţa primordială a 
legăturilor politice, economice şi comerciale existente între cele două organis-
me regionale

70)
. 

Prima fază a acestor relaţii, care corespunde şi primului cadru juridic in-
stituit între cele două organisme regionale vest-europene, s-a derulat în peri-
oada 1972-1992 şi a fost marcată de încheierea acordurilor de zonă de comerţ 
liber pentru produsele industriale (iulie 1972), limitate la domeniul comercial. 
Acest acord, ce prevedea eliminarea taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative 
din calea schimburilor reciproce de produse industriale într-o perioadă de 5 ani, 
a fost definitivat abia în 1982, când s-au operat ultimele eliminări de taxe va-
male. Având în vedere, lărgirile ulterioare ale UE şi adâncirea integrării eco-
nomice în cadrul acesteia, acest cadru juridic a devenit prea "restrictiv" pentru 
a îngloba relaţiile economice între UE şi ţările AELS. Semnarea, la 2 mai 1992, 
la Porto, a Acordului de creare a "Spaţiului Economic European" a constituit 
cea de-a doua etapă şi totodată, un salt calitativ, în relaţiile bilaterale UE – 
AELS. 

Aderarea Austriei, Finlandei şi Suediei la UE, de la 1 ianuarie 1995, a 
constituit momentul de "vârf" al acestor relaţii. 

 
Spaţiul Economic European (UE-AELS) – cea mai mare  

piaţă integrată din lume 
Intrarea în vigoare de la 1 ianuarie 1993 a Acordului care instituie Spaţiul 

Economic European (SEE) reprezintă un eveniment cu implicaţii majore asupra 
arhitecturii geopolitice şi economice a Europei. Acordul a fost ratificat de Par-
lamentul UE, Suedia, Austria, Norvegia, Finlanda şi Islanda, singura ţară care 
nu a ratificat acest tratat a fost Elveţia. Acest spaţiu economic format în 1992 
din cele 12 ţări membre UE şi cele 6 ţări membre ale AELS însumau o popula-
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ţie de peste 380 de milioane de consumatori, ceea ce reprezintă cea mai mare 
piaţă integrată din lume. 

Conceptul de SEE conturează o nouă formă de integrare între ţările AELS şi 
UE, menită să adâncească interdependenţele dintre economiile ţărilor vest-
europene. 

Pornind de la zona de liber-schimb deja creată între UE şi AELS, SEE în-
globează, geografic, aceleaşi ţări, respectiv cele 18 ţări membre, dar el se diferen-
ţiază de zona de liber-schimb prin aceea că, în afară de domeniul comercial speci-
fic zonei, aceasta comportă sau implică o cooperare mai largă, într-un număr mare 
de domenii (economic, cercetare-dezvoltare, transporturi, protecţia mediului încon-
jurător, social şi chiar cultural). Faptul că mişcarea integraţionistă din cadrul UE 
înregistrează în prezent, sau mai bine zis începând cu anul 1985, o reorientare a 
direcţiei de pe plan orizontal – prin lărgirea ariei ţărilor participante, pe plan vertical 
– adâncirea integrării economice, punându-se în aplicare planul de creare a unei 
pieţe interne unice până în 1992, a generat un interes major în ţările AELS pentru 
crearea SEE, respectiv pentru o "apropiere" mai strânsă faţă de cel mai mare im-
portator şi exportator mondial

71)
. 

Argumentul principal ce a stat la baza deciziei de creare a SEE din partea 
ţărilor AELS a fost "teama" acestora că, o dată cu încheierea procesului de forma-
re a pieţei unice în UE – care presupune liberalizarea completă a schimburilor co-
merciale intracomunitare, accesul produselor industriale provenite din AELS va fi 
îngrădit din nou, producându-se o diferenţiere ca regim comercial, faţă de cele din 
ţările UE sau temerea că ar avea acelaşi regim ca acela din alte ţări terţe (cu refe-
rire la Japonia). Or, după cum relevau datele statistice, ţările UE reprezentau de 
departe, principalul partener comercial al AELS. În 1992, circa 60% din importurile 
AELS au provenit din UE (116 miliarde de dolari), iar 56% din exporturile AELS s-
au îndreptat spre ţările comunitare (106 miliarde de dolari). 

De asemenea, în cercurile de decizie din AELS se aprecia că, în contextul 
formării şi funcţionării pieţei interne unice în UE, acordurile de zonă de li- 
ber-schimb existente, între cele două grupări nu mai corespund, planând perma-
nent o anumită incertitudine asupra modului de realizare a exporturilor AELS în UE 
în condiţii de free trade. 

Interesul deosebit pe care ţările AELS l-au manifestat pentru crearea SEE 
rezultă şi din tendinţa de dezintegrare a acestei grupări regionale, prin dorinţa unor 
ţări de a adera la UE şi de a părăsi gruparea. Astfel, Austria, Suedia, Finlanda şi 
Norvegia prezentaseră deja, oficial, cererea de aderare la UE, acestea având deja 
mai multe runde de negocieri cu autorităţile comunitare. 

Pe de altă parte, UE dorea, de asemenea, să-şi menţină în continuare relaţi-
ile privilegiate cu ţările AELS, având în vedere, în primul rând, faptul că, şi în cazul 
ei, AELS reprezenta principalul partener comercial (în 1992, de exemplu, 27% din 
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totalul exporturilor extra-CEE s-au îndreptat spre ţările AELS, depăşind nivelul cu-
mulat de 24% înregistrat pe relaţiile SUA şi Japonia). 

Deşi antamat în 1984 la Luxemburg, procesul de creare a SEE a demarat 
greoi, concretizarea acestui concept având loc abia la Reuniunea la nivel înalt a 
UE din decembrie 1989 de la Strasbourg, unde reprezentanţii UE şi AELS au con-
venit ca, în 1990, să ajungă la un acord global pentru intensificarea conlucrării lor 
în direcţia creării SEE, stabilind totodată, orientările generale referitoare la desfă-
şurarea oficială a negocierilor globale. 

Reuniunea a fixat, de asemenea, termene precise de ajungere la acest de-
ziderat, hotărând ca direcţiile de acţiune, în detaliu, ale acestui proiect să fie defini-
tivate între cele două părţi în cursul anului 1991, iar punerea în aplicare a înţelege-
rilor privind crearea şi funcţionarea SEE să coincidă, în timp, cu cea a pieţei inter-
ne unice în CEE, respectiv, începând din anul 1993. 

Negocierile şi dezbaterile care au avut loc în cursul anilor 1989 şi 1990 între 
reprezentanţii UE şi AELS au scos, însă la iveală, unele probleme "delicate", de 
dispute, de opinii controversate în ceea ce priveşte reglementările ce vor statua 
SEE. 

Deşi, în ianuarie 1990, la Geneva, în cadrul reuniunii miniştrilor de externe ai 
ţărilor AELS s-a convenit un mandat comun de negocieri, stabilindu-se conţinutul 
şi modul de desfăşurare a acestora, totuşi, ulterior au apărut poziţii divergente în 
rândul ţărilor membre referitoare la diverse reglementări ale viitorului SEE, care 
lezau unele interese naţionale deosebite. Astfel, AELS consideră că fiecare din 
ţările membre, din raţiuni de politică internă, este îndreptăţită să-şi stabilească 
propriul său catalog de derogări, care formează, în ansamblu, un inventar global 
ce apără interesele AELS. 

Una din problemele delicate şi deosebit de controversate a fost aceea a luă-
rii deciziei în cadrul viitorului SEE, deoarece se apreciază că ţările AELS refuzau 
să fie puse în faţa unui fapt împlinit şi reclamau un mecanism de codecizie, care 
să le apere interesele lor specifice, în timp ce UE considera aceasta o tentativă de 
imixtiune în treburile sale.  

Autorităţile UE susţineau că, instituirea SEE impune din "start" ţărilor AELS 
să accepte cele patru "libertăţi" fundamentale ale UE, respectiv, libera circulaţie a 
persoanelor, a mărfurilor, a capitalurilor şi serviciilor. 

În concluzie, procesul de creare a SEE a fost considerat un fapt împlinit, 
acesta corespunzând şi teoriei "arhitecţilor" comunitari ai Europei concentrice, care 
văd în centru o Uniune Europeană puternică şi unită, înconjurată de al doilea cerc 
format din cele 6 ţări AELS, care să ducă la crearea Statelor Unite ale Europei de 
Vest. Acest "spaţiu economic european" este înconjurat la rândul său de un alt 
cerc concentric, şi anume, cel al ţărilor mai vechi asociate la UE (Turcia, Malta, 
Cipru), urmat în sfârşit, de cercul ţărilor est-europene asociate la UE

72)
. 

                                                        
72)

  Vezi şi: "EFTA and the EEA: a functioning partenerschip", în: "EFTA Bulletin", septem-
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Cea de a 14-a
 
reuniune a Consiliului mixtual SEE, format din miniştrii 

afacerilor externe ai celor patru ţări AELS (Islanda, Norvegia, Elveţia şi Liech-
tenstein) şi 15 ţări UE, ce a avut loc la Bruxelles, la 19 septembrie 2000, a ana-
lizat funcţionarea acordului între cele două grupări regionale şi a trasat liniile 
directoare de evoluţie a cadrului juridic reciproc

73)
. Principalele concluzii des-

prinse în cadrul acestei reuniuni au evidenţiat buna funcţionare a acordului de 
SEE, necesitatea lărgirii prevederilor acestuia şi în domeniul schimburilor de 
produse agricole, lărgirea cooperării în domeniul protecţiei mediului înconjură-
tor, sănătate şi protecţie socială, precum şi intensificarea dialogului politic. 

De asemenea, Consiliul mixt SEE a dezbătut implicaţiile viitoarei lărgiri a 
UE asupra relaţiilor economice bilaterale, însărcinând Comitetul mixt SEE să 
evalueze, într-un raport viitor, principalele consecinţe şi măsurile ce urmează 
să fie întreprinse în această direcţie. 

4.2. Cadrul juridic actual şi de perspectivă al relaţiilor economice 
dintre Uniunea Europeană şi SUA 

Dacă nu se ţine seama de acordurile intervenite în cadrul GATT/OMC în-
tre UE şi SUA, nici-un acord comercial global nu există între cele două entităţi 
(la nivel sectorial, între UE şi SUA au fost semnate de-a lungul timpului mai 
multe acorduri acoperind domenii ca: energie atomică, mediu înconjurător, 
produse textile, produse siderurgice, vinuri, tehnologie mineralogică, citrice, 
anumite produse din carne, deşeuri radioactive ş.a.). 

După Reuniunea la nivel înalt a UE de la Madrid (decembrie 1995), în 
care s-a hotărât stabilirea unui cadru juridic adecvat dezvoltării relaţiilor eco-
nomice cu SUA, în martie 1996 a fost stabilit un cadru general şi un plan co-
mun de acţiune, în cadrul semnării aşa-numitei "Agende Transatlantice". 

Existenţa a numeroase probleme "delicate" şi contradicţii între cele două 
părţi nu a făcut posibilă stabilirea exactă şi implementarea unui calendar pre-
cis, menit să finalizeze un cadru juridic global al relaţiilor UE – SUA. 

În cursul lunii februarie 1998, Leon Brittan, membru al Comisiei Uniunii 
Europene responsabil cu relaţiile economice externe, a relansat proiectul de 
creare a unei "noi pieţe transatlantice" prin prezentarea, făcută Executivului 
comunitar, a obiectivelor acordului de zonă de comerţ liber preconizat a se în-
cheia între "cei 15" şi SUA. 

De menţionat că, relaţiile UE – SUA au marcat o uşoară  intensificare 
după adoptarea "festivă" acum 2 ani, a "Agendei transatlantice", dar fără să se 
concretizeze într-un act juridic bilateral până în prezent. 

Leon Brittan, apreciat ca un promotor consecvent al intensificării relaţiilor 
bilaterale UE-SUA, a prezentat o nouă formă a proiectului de creare a unei zo-

                                                        
73)

  Vezi şi: "Conclusions of the 14
h
 Meeting of the EEA Council", în: "Press Release", Brus-

sels, 19 septembrie 2000. 
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ne de comerţ liber între cele două părţi, în ideea de a obţine acordul tuturor ţă-
rilor membre, în special al Franţei, reticentă la acest proiect. 

În opinia lui Leon Brittan, încheierea acestui acord şi, respectiv, funcţio-
narea propriu-zisă a zonei de comerţ liber va conduce la o creştere suplimenta-
ră, cu un punct procentual a PIB, atât al "celor 15", cât şi al SUA, în următorii  
5 ani

74)
. 

Succint, acest proiect cuprinde următoarele obiective: 

 crearea unei zone de comerţ liber în domeniul serviciilor; 

 reducerea progresivă până la "zero", până în anul 2010, a tuturor taxelor 
vamale percepute în schimburile reciproce cu produse industriale; 

 eliminarea barierelor "tehnice", respectiv, norme şi standarde ce afectează 
comerţul bilateral, prin extinderea acordurilor de recunoaştere reciprocă (de-
ja în vigoare) şi intensificarea măsurilor de armonizare a acestora; 

 liberalizarea reciprocă în domeniile: pieţe publice, proprietate intelectua-
lă, investiţii de capital. 
După cum se poate observa, ţinând seama de obiecţiile Franţei, proiectul 

de acord nu conţine nici o referire la liberalizarea schimburilor cu produse agri-
cole şi în domeniul audiovizualului. 

Potrivit comentariilor apărute, la acea dată, în presa de specialitate, după 
prezentarea proiectului de acord, acest proces bilateral de liberalizare a schimburi-
lor de mărfuri şi servicii între cei doi principali "actori" din lume riscă să aducă un 
prejudiciu sistemului multilateral promovat de Organizaţia Mondială de Comerţ 
(OMC), discriminând şi descurajând ţările terţe, din Asia şi America Latină mai 
ales, în încercarea lor de majorare a cotei de piaţă pe cele două mari spaţii eco-
nomice. Principalele probleme bilaterale, care, în opinia SUA, împiedică realizarea 
acestui acord cu UE sunt legate de: protecţionismul politicii agricole comune a UE, 
acordurile preferenţiale încheiate de UE cu ţările terţe, reglementările de piaţă in-
ternă unică, unele aspecte de politică monetară şi energetică a UE, deficitul co-
mercial în creştere înregistrat de SUA cu UE în ultimii ani. 

De partea cealaltă, ultimul Raport al Comisiei Europene (Report on Uni-
ted States Barriers to Trade an Investment) menţiona următoarele probleme ce 
amână semnarea acordului cu SUA

75)
: 

 aplicarea unilaterală a legislaţiei americane în virtutea "Secţiunii 301" din 
Trade Act din 1974 şi a Omnibus Trade and Competitiveness Act din 
1988; 

 legislaţia americană asupra achiziţiilor publice (Buy America Act); 

 recurgerea la consideraţii de securitate naţională (Export Administration 
Act); 

                                                        
74)

  Vezi şi: Cornel Albu – "Uniunea Europeană-SUA: negocieri privind viitoarea zonă de comerţ 
liber", în: "Piaţa internaţională", 20 aprilie 1998, IEM. 

75)
  Vezi şi: "Relations commerciales avec les Etats-Unis", în colecţia: "Joly Communautaire", 

decembrie 2002, Bruxelles. 
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 aplicarea extrateritorială a anumitor legi americane în privinţa: Cubei, 
Iranului, Irakului şi Libiei (legea "Helms-Burton" şi legea "d'Amato"); 

 subvenţiile directe acordate de SUA exportatorilor săi  prin Foreign Sales 
Corporation; 

 anumite bariere tarifare şi obstacole tehnice menţinute de autorităţile 
americane la importul, în special, de produse agricole, din ţările UE; 

 anumite aspecte ale legislaţiei americane privind dreptul de proprietate 
intelectuală. 
Evoluţiile  relaţiilor economice dintre SUA şi UE din anii 1999 – 2002 nu au 

permis însă ajungerea la un acord. Pe plan multilateral, în cadrul OMC, deschide-
rea “Rundei Mileniului”, în noiembrie 1999 la Seattle a fost marcată de un eşec 
total, la bază stând dezacordul dintre poziţia UE şi cea a SUA privind o nouă libe-
ralizare a schimburilor cu produse agricole, respectiv desfiinţarea reglementărilor 
protecţioniste de import şi de subvenţionare la export a politicii agricole comune  a 
UE. Pe plan bilateral, ostilităţile reciproce şi unele măsuri de “represalii” comerciale 
luate de o parte şi de alta au dus la  o escaladare a “războiului” comercial transa-
tlantic, făcând imposibilă derularea unor negocieri vizând încheierea acordului de 
zonă de comerţ liber. La începutul lunii octombrie 2000, cele două părţi au încheiat 
un “armistiţiu” în ceea ce priveşte rezolvarea principalelor diferende dintre ele, în 
sensul amânării discutării ”dosarelor sensibile”, în care sunt confruntate schimburi-
le comerciale comunitaro-americane  (în special cele legate de subvenţionarea  
exporturilor), fără însă, în opinia experţilor, de a se vedea o finalizare a acestora, 
care să permită deblocarea negocierilor în privinţa încheierii acordului de zonă de 
comerţ liber preconizat

76)
. 

La 25 iunie 2003, la Washington, a avut loc o nouă reuniune la nivel înalt 
între Uniunea Europeană şi SUA, ce a vizat relansarea relaţiilor economice şi 
politice transatlantice, în pofida tensiunilor provocate de războiul din Irak şi a 
altor divergenţe comerciale şi politice. În plan economic, summit-ul SUA – UE a 
dat startul negocierilor pentru ajungerea la un  vast acord în domeniul transpor-
tului aerian între cele două părţi, iar pe plan comercial s-a ajuns la un compro-
mis de principiu, care să permită deblocarea negocierilor în cadrul actualei 
runde OMC (runda “Doha”). 

4.3. Cadrul juridic actual şi de perspectivă al relaţiilor economice 
dintre Uniunea Europeană şi Canada 

Ca şi în cazul SUA, primele relaţii “contractuale” între UE ca entitate şi 
Canada s-au materializat în încheierea unor acorduri sectoriale, acoperind do-
menii ca: utilizarea  energiei atomice în scopuri nemilitare, protecţia mediului 
înconjurător, cooperarea în domeniul ştiinţei şi tehnicii fuziunii nucleare ş.a. 

                                                        
76)

 Vezi şi: “Treve dans la guerre commerciale transatlantique”, în: “Le Figaro économie”,  
2 octombrie 2000, Paris. 
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Bazele cadrului juridic actual, ce reglementează relaţiile economice între 
UE şi Canada, au fost puse abia în 1976. 

La 6 iulie 1976, la Ottawa, a fost semnat Acordul-cadru de cooperare 
economică şi comercială între UE şi Canada, acord ce a intrat în vigoare la 1 
octombrie 1976 şi care a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată, denunţa-
rea sa putând avea loc pe baza unui preaviz de un an

77)
. 

Acordul a favorizat un cadru propice pentru dezvoltarea schimburilor şi 
cooperării economice între ţările UE şi Canada. Este vorba de un acord nepre-
ferenţial, fondat pe aplicarea principiului clauzei naţiunii celei mai favorizate. 
Acordul prevede, în principal promovarea cooperării economice, în scopul în-
curajării realizării unor legături mai strânse între industriile din ţările comunitare 
şi cele din Canada, mai ales sub forma de societăţi-mixte de producţie şi co-
mercializare. De asemenea, prevede încurajarea investiţiilor reciproce de capi-
tal, a schimburilor  de tehnologie, precum şi acţiuni comune pe terţe pieţe. Pro-
dusele siderurgice din cadrul CECO sunt cuprinse în acord, un Comitet mixt de 
cooperare fiind creat şi însărcinat să evidenţieze posibilităţile practice de con-
lucrare între firmele canadiene şi cele din ţările comunitare. 

Acordul din 1976 a fost completat în 1995 prin o serie de acorduri dis-
tincte în domeniul ştiinţei şi tehnologiei şi al formării cadrelor şi educaţiei. 

Pe plan politic, o “Declaraţie asupra relaţiilor dintre UE şi Canada” a fost 
semnată la 22 noiembrie 1990, la Roma. Deşi ea nu modifică cu nimic preve-
derile acordului din 1976, totuşi ea a creat noi mecanisme de consultare, atât 
pe plan politic, cât şi economic. 

4.4. Cadrul juridic actual şi de perspectivă al relaţiilor economice 
dintre Uniunea Europeană şi Japonia 

După eşecul negocierilor angajate în anii '70 în vederea încheierii unui 
acord comercial între UE şi Japonia, cele două părţi au convenit să promoveze 
relaţiile economice bilaterale printr-o procedură de “dialog permanent”. Excep-
ţie a făcut semnarea la 1 iunie 1977 a unui acord  sub forma unor “schimburi 
de scrisori” între Comisia UE şi Guvernul Japoniei privind modalităţile de coo-
perare în domeniul protecţiei mediului înconjurător

78)
. 

La 18 iulie 1991, la Haga, a fost semnată o “Declaraţie comună UE – Ja-
ponia” în scopul de a da o dimensiune politică acestor relaţii şi de a  intensifica 
cooperarea în diverse domenii. Declaraţia a creat un cadru instituţional de con-
sultări: summit-uri anuale cu participarea preşedintelui în exerciţiu al Consiliului 
European, preşedintele Comisiei Europene şi primul-ministru al Japoniei; reu-
niuni anuale la nivel ministerial şi la nivel de “înalţi funcţionari”. 

                                                        
77)

 Vezi şi: “Les Relations avec le Canada”, în colecţia: “Joly Communautaire”, decembrie 1998, 
Bruxelles. 

78)
 Vezi şi: “Accord bilateraux et autres engagements qui lient les Communautes a des pays 
tiers”, Bruxelles, ianuarie 1988, p.144. 
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La 29 mai 1995, Consiliul Ministerial al UE a adoptat, la propunerile Co-
misiei “liniile directoare pentru eliminarea obstacolelor în comerţul Japoniei şi 
pentru a intensifica cooperarea economică cu această ţară”. 

“Dialogul” dintre UE şi Japonia a fost intensificat după summit-ul din iulie 
1995. Cu acest prilej, cele două părţi au convenit patru categorii de măsuri:

1
 

 eliminarea, într-o perioadă de 3 ani, a obstacolelor netarifare la importul 
din UE, ce derivă din reglementările specifice pieţei japoneze; 

 reducerea taxelor vamale la importul japonez din ţările UE pentru unele 
produse ca: încălţăminte, articole din piele, confecţii, conserve din peşte; 

 eliminarea reciprocă a unor obstacole rezultând din norme şi certificate 
tehnice; 

 eliminarea unor obstacole “structurale” ce rezultă din raporturile “produ-
cători – distribuitori”. 
În ceea ce priveşte accesul produselor japoneze pe piaţa comunitară, 

restricţiile cantitative pentru diverse produse industriale au fost eliminate în 
1998. La 31 iulie 1991, UE a încheiat cu Japonia un aranjament tranzitoriu în 
sectorul autovehiculelor, care comportă două elemente: UE elimină restricţiile 
naţionale la importul de autovehicule din Japonia, iar în schimb, autorităţile ja-
poneze se angajează să-şi autolimiteze, la un anumit nivel negociat anual, ex-
porturile sale pe pieţele comunitare. De exemplu, pentru 1998, Japonia a con-
venit cu UE autolimitarea exporturilor sale în cele 15 ţări comunitare la 1,19 
milioane de bucăţi. 

La 19 iulie 2000, la Tokyo, a avut loc cel de al 9-lea summit între UE şi Ja-
ponia, care a stabilit direcţiile prioritare ale promovării comerţului şi cooperării 
economice bilaterale pentru următorii 10 ani

80)
. Programul, denumit Decade of 

Japan-Europe Cooperation, include un dialog politic permanent, vizând promo-
varea păcii şi securităţii în lume, precum şi obiective vizând intensificarea schim-
burilor comerciale şi a fluxurilor  de investiţii, a cooperării economice în diverse 
domenii, care să valorifice mai bine potenţialul economic al celor două părţi, care 
deţin împreună 35% din PIB-ul mondial. 

                                                        
1
 Vezi şi: “Les Relations avec le Japan”, în colecţia: “Joly Communautaire”, decembrie 1998, 
Bruxelles, p. 19. 

80)
 Vezi şi: “Japan – EU Summit. Joint Conclusions”, în: “Press Release”, Brussels, 20 july 2000. 



 

 

Capitolul V 
CONSIDERAŢII PRIVIND PERSPECTIVELE 

ŞI POSIBILE IMPLICAŢII ALE LĂRGIRII 
UNIUNII EUROPENE ÎN 2004 

5.1. Dificultăţile finalizării negocierilor în 2002  
şi a aderării în 2004 

Reuniţi pe data de 18 noiembrie 2002, la Bruxelles, miniştrii de externe 
ai celor 15 ţări membre ale UE şi ai celor 10 ţări candidate în primul “val” la 
aderare au decis, cu aproape 30 de zile înainte de summit-ul de la Copenhaga, 
ca dată efectivă a aderării să fie 1 mai 2004 şi nu 1 ianuarie 2004, cum se fixa-
se iniţial

1)
. Această decalare cu 4 luni a datei lărgirii UE este considerată “f i-

rească”, având în vedere timpul prea scurt necesar ratificării tratatelor de ade-
rare după semnarea acestora la 16 aprilie 2003 în capitala Greciei, la Atena. 
Cu acest prilej, având în vedere necesitatea urgentării încheierii negocierilor de 
aderare până la sfârşitul anului 2002, care să permită redactarea celor 6000 de 
pagini ale tratatelor de aderare până în aprilie 2003, miniştrii de externe ai “ce-
lor 15” au precizat omologilor lor ai “celor 10” că, restricţiile bugetare decise la 
summit-ul de la Bruxelles, din 23-24 octombrie 2002 sunt negociabile”. Această 
precizare a fost făcută ca urmare a “poziţiei” comune adoptate la summit-ul 
“celor 10” din 12-13 noiembrie 2002 de la Varşovia, privind solicitarea unei ma-
jorări a alocărilor de la bugetul comunitar prin presiuni individuale asupra Co-
misiei Europene în această ultimă fază a negocierilor. 

Cea mai spinoasă problemă rămâne cea legată de subvenţiile agricole, 
respectiv eşalonarea ajutoarelor directe propuse a fi acordate agricultorilor din 
cele 10 ţări candidate, şi anume: 25% în 2004 din nivelul acordat fermierilor din 
ţările actuale ale UE şi până la 100% în 2013. Poziţia Comisiei Europene este 
“intangibilă” în acest domeniu, de teama de a nu se repeta conflictele între 
Germania şi Franţa şi, respectiv Franţa şi Marea Britanie ce au precedat summit-ul 
de la Buxelles de la sfârşitul lunii octombrie 2002, legate de finanţarea politicii 
agricole comune (de menţionat că ţările aderente solicită o perioadă de numai  
6 ani pentru a atinge nivelul de 100% al ajutoarelor directe acordate fermierilor 
comunitari). 

Data de 1 mai 2004, fixată pentru intrarea în UE a celor 10 noi ţări mem-
bre, este şi ea intangibilă, deoarece numai aceasta permite noilor state să par-
ticipe la alegerile legislative pentru Parlamentul European ce sunt programate 
în iunie 2004. 

                                                        
1)
 “L‟Europe à vingt-cing naitra le 1

er
 mai 2004”, în “Le Figaro”, 19 nov. 2002. 
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Publicarea, la începutul lunii octombrie 2002, de către Comisia Europea-
nă a celor 13 Rapoarte de ţară, însoţite şi de un Raport de strategie a lărgirii, 
care împreună însumează cca 2000 de pagini, prin care 10 ţări candidate (Po-
lonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru şi 
Malta) au primit aviz favorabil pentru a deveni membre ale UE, începând cu 1 
mai 2004, a dat naştere la numeroase comentarii în presa de specialitate occi-
dentală.  

Astfel, cotidianul francez “Le Figaro” include în numărul său din 10 oc-
tombrie, o analiză amplă în care relevă, pe lângă importanţa acestui eveni-
ment, o serie de dificultăţi cu care se va confrunta, în lunile următoare, acest 
nou proces de lărgire, al 5-lea din istoria UE. La aceeaşi dată, cotidianul brita-
nic “Financial Times”, evidenţiază, pe baza evaluărilor Comisiei Europene, 
principalele probleme nerezolvate încă de cele 10 ţări propuse să adere de la 1 
ianuarie 2002, privind adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar. 
Menţionându-se dificultatea pentru aceste ţări de a introduce într-un timp aşa 
de scurt (1999-2002), în legislaţiile naţionale cele 80.000 de pagini de legislaţie 
comunitară, experţii occidentali, dar şi ai Comisiei Europene relevă necesitatea 
ca aceste ţări să depună eforturi “supraomeneşti”, pentru ca negocierile la cele 
31 de capitole de aderare să fie finalizate până la 31 decembrie 2002. De pre-
cizat că, la data publicării rapoartelor de ţară, situaţia se prezintă astfel (număr 
de capitole închise provizoriu): Cipru –28, Slovenia –28, Estonia –28, Lituania 
–28, Polonia –27, Slovacia –27, Letonia –27, Ungaria –26, Cehia –25, Malta –
25, (în cazul celor două ţări candidate, pentru care Comisia nu a fixat o dată 
precisă pentru aderare, luând doar notă de dorinţa acestora de a adera de la 1 
ianuarie 2007, situaţia era următoarea: Bulgaria –22 şi România –13)

1)
. 

Dificultăţile cele mai însemnate ţin de încheierea negocierilor privind 
agricultura, mediul înconjurător şi politica regională, unde ţările candidate şi 
Comisia nu au ajuns la soluţii de compromis, ţinând seama de solicitările de 
fonduri prea mari ale noilor aderenţi şi posibilităţile limitate ale UE, constrânsă 
să reducă cheltuielile bugetare de către principalul contribuabil –Germania.  

De altfel, analiştii au aşteptat cu interes summit-ul UE din 24-25 octom-
brie 2002 de la Buxelles, care a analizat rapoartele Comisiei şi au putut vedea 
cum a funcţionat “motorul franco-german” al integrării, “gripat” serios în ultima 
perioadă în urma disensiunilor majore privind reforma politicii agricole comune, 
respectiv finanţarea agriculturii comunitare. Rezultatele acestui summit, deşi 
favorabile, nu au clarificat şi soluţionat în întregime primele dificultăţi ale lărgirii, 
rezolvarea acestora fiind amânată până la summit-ul din decembrie 2002 de la 
Copenhaga. 

În opinia experţilor occidentali, dificultăţile vor ţine şi de procesul de rati-
ficare, de către parlamentele naţionale a celor 25 de ţări, a tratatelor de adera-

                                                        
1)
 Vezi și :  “Annex 6 : State of play of negotiations”, în: “Towards the Enlarged Union”, Commis-

sion of of European Communities, Brusseles, 9.10. 2002.  
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re, ce au fost semnate în aprilie 2003 la Atena, având în vedere timpul extrem 
de scurt la dispoziţie (mai-noiembrie 2003), precum şi “precedentul norvegian” 
din noiembrie 1993, când parlamentul acestei ţări, în urma votului negativ al 
populaţiei cu prilejul referendumului organizat, nu a ratificat tratatul de aderare 
semnat de Guvern şi UE în luna aprilie a aceluiaşi an. 

Dificultăţile finalizării negocierilor cu “cei 10” într-un timp aşa de scurt au 
fost precizate şi menţionate în dese rânduri, reliefându-se mereu necesitatea 
depunerii unor eforturi considerabile de ambele părţi. 

După cum s-a apreciat, nici Consiliul European, ce s-a reunit la Sevilla, 
în zilele de 21-22 iunie 2002, marcând sfârşitul mandatului preşedinţiei spanio-
le, nu a adus clarificări importante privind lărgirea Uniunii Europene în 2004, ba 
mai mult, prin deciziile adoptate, a plasat acest proces sub semnul incertitudi-
nii

1)
. 

Concluziile summit-ului de la Sevilla referitoare la procesul de lărgire au 
fost extrem de ambigue şi au “pasat” întreaga problematică preşedinţiei dane-
ze, respectiv summit-ului de la Copenhaga, din decembrie 2002. Deşi, mai în-
tâi s-a precizat că “progrese decisive au fost realizate în negocierile de aderare 
în primul semestru 2002”, ceea ce a dus la concluzia că aceste “negocieri se 
află în prezent în faza lor finală”, totuşi s-a apreciat că, la capitolele cele mai 
dificile: agricultură, politici regionale şi coordonarea instrumentelor structurale, 
dispoziţii bugetare şi financiare, instituţii, negocierile bat pasul pe loc, “poziţiile 
comune” abia fiind adoptate sau în curs de adoptare. De asemenea, în conclu-
ziile  
summit-ului de la Sevilla s-a mai subliniat faptul că, pentru a respecta întrutotul  
criteriile de aderare, ţările candidate trebuie “să continue să progreseze pentru 
punerea în aplicare efectivă a acquis-ului comunitar”, ceea ce a lăsat să se în-
ţeleagă că, în acest domeniu, mai erau multe de făcut. O mărturie în acest 
sens o constituie şi faptul că, Raportul Comisiei privind planul de acţiune în 
materie a fost apreciat pozitiv abia în octombrie 2002, de Consiliul European, 
ceea ce demonstrează că procesul de adoptare a acquis-ului, de către ţările 
candidate, se află la “jumătatea drumului”

2)
.  

Concluziile summit-ului de la Sevilla se încheie cu o frază extrem de am-
biguă, ce lasă conducerii Uniunii Europene numeroase “portiţe de scăpare: to-
tuşi, acest obiectiv comun nu va putea fi atins în termenele prevăzute, decât 
dacă fiecare ţară candidată adoptă un program de lucru realist şi constructiv”. 
Altfel spus, succesul încheierii negocierilor depinde numai de efortul ţărilor 
candidate, Comisia UE, prin Rapoartele de ţară întocmite în octombrie 2002, 
urmând să precizeze stadiul finalizării acestora şi să propună măsurile ce vor 
trebui luate în continuare.  

                                                        
1)
 Vezi şi: C. Albu – “Procesul de lărgire a UE, încă sub semnul incertitudinii”, în: “Tribuna econo-
mică”, nr. 35/28 august 2002, p. 69. 

2)
  Vezi şi: “Pourquoi l‟Europe patine”, în: “Le Figaro”, 24 octombrie 2002, Paris. 
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În presa “comunitară de specialitate”
1)

 s-a apreciat că summit-ul de la 
Sevilla nu a putut disipa climatul de incertitudine privind “foaia de parcurs” a 
aderării la UE, cu referire la ultimele stadii ale negocierilor, aşa cum au fost ele 
fixate de către Consiliul European de la Laeken (decembrie 2001). Divergenţe-
le majore dintre poziţiile ţărilor membre şi cea comunitară în dosarele “grele” 
ale aderării: Franţa, Olanda, Italia (agricultură), Germania şi Marea Britanie 
(buget), Spania, Grecia, Irlanda (politică regională) nu au permis deschiderea 
la timp şi apoi avansarea negocierilor, la aceasta contribuind şi cererile prea 
mari de fonduri din partea ţărilor candidate. În acest context, summit-ul de la 
Sevilla nu a putut fixa o dată precisă pentru aderarea celor 10 ţări nominalizate 
la Laeken, găsind o formulare vagă: “după reuniunea din toamna viitoare”.  

Referitor la rolul pe care l-a jucat preşedinţia daneză (iulie-decembrie 
2002) în procesul aderării în acest al doilea semestru, comentariile şi aprecieri-
le au fosat împărţite. 

După nouă ani, – când Consiliul European de la Copenhaga, în iunie 
1993, a statuat criteriile economice şi politice solicitate ţărilor ce vor să aderare 
la UE – Danemarca a dorit să încununeze semestrul ei de preşedinţie a Consi-
liului UE, din nou la Copenhaga în decembrie 2002, printr-un “summit istoric”, 
potrivit expresiei primului-ministru danez, Anders Fogh Rasmussen, care să 
marcheze lărgirea Uniunii cu încă noi 10 ţări membre. Pentru a atinge acest 
scop, Danemarca nu a lăsat negocierile să treneze, datorită întârzierii deciziei 
de reformă a politicii agricole comune, respingând orice legătură între aceasta 
şi procesul de lărgire.  

Totuşi, primul-ministru danez, Anders Fogh Rasmussen, a declarat la  
6 noiembrie 2002, în faţa Parlamentului European, că “lărgirea este încă de-
parte de a fi asigurată, noi mai având încă mult de lucru pentru a o finaliza”

2)
.  

În context, se consideră că prin această declaraţie, Danemarca a ţinut 
totuşi să menţină presiunea asupra ţărilor candidate şi Comisiei pentru încheie-
rea negocierilor la capitolele restante. În afara de capitolele “grele”: agricultură 
(7) şi dispoziţiilor bugetare (29), la care s-au adoptat soluţii de compromis de 
“ultim moment”, au mai fost o serie de probleme specifice fiecărui stat candidat 
ce nu au fost încă soluţionate până la 1 noiembrie 2002, după cum urmează: 
politica concurenţei (capitolul 6), cu Polonia (adaptarea ajutoarelor de stat, în 
general); transporturi (capitolul 9) cu Cehia, (cabotaj), impozite şi taxe (10) şi 
uniunea vamală (25) cu Malta (în special legat de perceperea TVA); instituţii 
(30), cu Cehia, Ungaria şi Letonia (legat de numărul de locuri ce le-au fost atri-
buite în Parlamentul European şi cel de voturi în Consiliul Ministerial) ş.a.  

                                                        
1)
 Vezi şi : “L‟Elargissement le début de la fin de negotiations”, în: ”Europolitique”,  nr. 2695,  
26 iunie 2002.  

2)
 Vezi şi : “L‟Elargissement: avancée des travaux en vue de Copenhague”, în: “Europolitique”, 7 
nov. 2002, Bruxelles.   
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În acelaşi timp, rapoartele de ţară ale Comisiei UE, date publicităţii pe  
9 octombrie 2002 au reliefat o serie de probleme ce urmează a fi reglementate 
în continuare, pentru a putea definitiva capitolele de negociere închise provizo-
riu. Cele mai multe din aceste probleme sunt legate de perioadele de tranziţie 
în aplicarea acquis-ului comunitar şi de clauzele de salvgardare. 

În documentul de închidere a summit-ului de la Bruxelles (24-25 octom-
brie 2002), intitulat “Concluziile Preşedenţiei”, se menţionează că “Uniunea 
aprobă propunerile Comisiei vizând să includă în tratatele de aderare, pe lângă 
o clauză generală de salvgardare pe plan economic, două clauze de salvgar-
dare specifice, privind funcţionarea pieţei interne, domeniul justiţiei şi al afaceri-
lor interne”

1)
. În continuare, se precizează că, în timpul unei perioade ce poate 

merge până la  
3 ani, începând cu data aderării, o clauză de salvgardare poate fi invocată 
atunci când un stat membru va prezenta o cerere bine motivată în acest sens, 
fie din iniţiativa Comisiei”. (De precizat că, în cazul ultimei lărgiri a UE din 1995, 
prin aderarea Austriei, Suediei şi Finlandei, în tratatele de aderare au fost pre-
văzute clauze de salvgardare de numai 1 an). Aceasta denotă pe de o parte, 
temerea autorităţilor comunitare că angajamentele asumate, de multe ori în 
pripă, de ţările candidate nu vor fi respectate, iar, pe de altă parte, că, aceste 
încălcări ale acquis-ului comunitar ar putea fi repetate. 

În acest context se poate aprecia că, dificultăţile privind finalizarea până 
la 31 decembrie 2002 a negocierilor de aderare au fost greu de depăşit, ţările 
candidate fiind supuse unor presiuni mult mai puternice legate de respectarea 
angajamentelor ce şi le vor asuma. 

Dificultăţile majore au ţinut totuşi de oferta comunitară propusă ţărilor 
candidate în ceea ce priveşte ajutoarele directe acordate fermierilor şi fondurile 
alocate în cadrul politicii regionale

2)
. Fără o suplimentare şi o scurtare a timpu-

lui de acordare a acestora de la data aderării, ţările candidate riscă să piardă 
încrederea populaţiei în avantajele aderării şi, în cazul Poloniei, Cehiei, Slova-
ciei, să pună sub semnul întrebării rezultatelor referendumurilor privind aproba-
rea intrării în UE, ce vor fi organizate în anul 2003. În prezent, potrivit sondaje-
lor de opinie realizate în aceste ţări “entuziasmul” pentru aderare fiind sub 60% 
faţă de 70% în anul 2002. 

În ultimă instanţă, dificultăţile procesului actual de lărgire au ţinut şi de 
redactarea celor 6000 de pagini ale tratatului de aderare, care cu greu a fost 
încheiată în ianuarie 2003, pentru a putea primi Avizul Parlamentului European 
în februarie 2003.  

                                                        
1)
  Vezi şi : “Conseil Europée de Bruxelles – Conclusions de la Présidence”, în: “Eropolitique”, nr. 
2723, 30 octombrie 2002, paragraf 8. 

2)
  Vezi și : “ EU candidates in line to receive extra money”, în: “Financial Times”, 15 nov. 2002. 



 

 

 

324 

5.2. Posibilele implicaţii ale lărgirii Uniunii Europene 
de la 15 la 25 de membri  

5.2.1. Pe plan instituţional 

Perspectivele apropiate ale unei extinderi fără precedent a UE, compara-
bilă ca semnificaţii cu crearea pieţei unice interne şi a monedei unice, au rele-
vat necesitatea unei revizuiri a actualului sistem instituţional, care, în ultimii ani 
nu s-a mai dovedit eficient nici pentru formula celor 15 state. 

Încercările anterioare (Actul Unic Vest-European, Tratatul de la Maastricht şi 
cel de la Amsterdam), deşi au adus modificări importante, nu şi-au atins obiectivul 
propus. În decembrie 1999, la Helsinki, decidenţii politici ai UE au stabilit convoca-
rea unei conferinţe interguvernamentale în perioada februarie-decembrie 2000. 
Aceasta urma să soluţioneze aspectele rămase deschise la Amsterdam, care să 
asigure ameliorarea capacităţii decizionale, în paralel cu creşterea premiselor pen-
tru adâncirea integrării europene într-un cadru extins. 

Lucrările Conferinţei Interguvernamentale s-au finalizat pe data de 11 
decembrie 2000, după patru zile de negocieri şi discuţii ale şefilor de state şi 
de guverne ale celor 15 state membre ale Uniunii Europene. Se încheia atunci 
cel mai lung summit din istoria Uniunii Europene şi un nou tratat a fost adoptat: 
Tratatul de la Nisa. După ratificarea lui de către parlamentele statelor membre, 
Uniunea va putea primi în interiorul său primul grup de state central şi est-
europene. Prin prisma obiectivului major al acestei reuniuni, şi anume pregăti-
rea extinderii Uniunii Europene prin reformarea structurii internaţionale, dosare-
le principale aflate la masa dezbaterilor au vizat mărimea Comisiei Europene, 
ponderea voturilor în cadrul Consiliului de miniştri, extinderea numărului de 
domenii în care deciziile se iau cu majoritate calificată, numărul total de locuri 
şi repartiţia acestora în cadrul Parlamentului European, modificări în cadrul 
mecanismului decizional al Băncii Central Europene, adoptarea principiului fle-
xibilităţii şi al cooperării consolidate. 

La summit-ul din decembrie 2000 de la Nisa, liderii Uniunii Europene 
aprobau un nou tratat care urmărea “acomodarea” instituţiilor comunitare cu 
problemele specifice viitoarei extinderi. După una din cele mai bulversate dez-
bateri din istoria Uniunii Europene, liderii au ajuns la un acord comun stabilind 
un set important de reforme instituţionale, care vor avea, în opinia noastră, un 
impact asupra “managementului” viitor al Comunităţii. 

Preşedintele Jacques Chirac a menţionat: “Acordul de la Nisa a fost un 
mare succes al Uniunii Europene”. Dar liderii multor alte state membre UE au 
fost foarte critici atât în ceea ce priveşte substanţa acordului, cât şi asupra 
eforturilor susţinute ale Franţei de a forţa consensul şi de a-şi promova propriile 
priorităţi naţionale. “Acesta este cel mai îngrijorător tratat al Uniunii Europene 
de până acum”, citatul aparţine unui negociator şi a fost făcut public în jurnalul 
“European Voice”, o publicaţie de afaceri a autorităţilor UE. Editorialul mai 
menţionează că “sunt mari dubii asupra faptului că schimbările din tratat sunt 
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suficiente pentru evitarea unei potenţiale crize”. Evaluarea publicaţiei “The 
Economist” a fost în orice caz mai pozitivă: “Summit-ul a provocat poate dez-
ordine. Dar, oricum... este binevenit”. 

Forţele care au stat în spatele reformelor menţionate în Tratatul de la Ni-
sa sunt rezultatul noii perspective de extindere a Uniunii Europene în următorii 
2-5 ani. Instituţiile trebuie să se reformeze pentru a face faţă noului val de 
membri şi totodată procedurilor de votare şi de luare a deciziilor. Scopul a fost 
realizarea schimbărilor instituţionale necesare şi în acelaşi timp eficientizarea 
activităţii celor două instituţii-cheie ale Uniunii Europene: Comisia Europeană şi 
Consiliul de Miniştri. 

Primul scop al stabilirii unui cadru instituţional care va pregăti aderarea 
celor 12 noi membri a fost atins şi de aici motivul evaluării pozitive făcute în 
ianuarie 2001, de publicaţia “The Economist”, chiar dacă experţii britanici erau 
de acord că, nivelul eficienţei şi operativităţii instituţionale, ca ultim scop, nu a 
fost atins. În Uniunea Europeană au existat, de asemenea, în acea vreme mul-
te opinii îngrijorătoare conform cărora se vor pierde consistenţa politică şi coe-
ziunea Uniunii, deoarece reformele în ţările candidate nu au fost finalizate. O 
îngrijorare mai realistă a oamenilor de afaceri din UE era că noul proces de 
luare a deciziilor se va dovedi lent şi împovărător şi că lărgirea pieţei interne 
unice comunitare  
– poate cel mai important scop al extinderii Uniunii Europene – va afecta co-
merţul şi economiile a 27 de ţări. 

În literatura economică de specialitate, atât străină cât şi din ţara noas-
tră, se consideră că, acest al 5-lea val al extinderii UE este o provocare fără 
precedent, în special pe plan instituţional, care presupune acţiuni conjugate de 
reformă a organismelor comunitare

1)
.  

În context, se consideră că, după peste 45 de ani de evoluţie pe “orizon-
tală” şi verticală”, UE se află la răscruce. În viitorul apropiat Uniunea Europea-
nă trebuie să găsească soluţii pentru mai multe provocări simultane cu care se 
confruntă. Ultima Conferinţă Interguvernamentală, încheiată prin summit-ul de 
la Nisa (7-11 decembrie 2000) a demonstrat potenţialul îngrijorător de mare de 
blocaj. Premisa principală a participanţilor a fost temerea că ar putea pierde, 
iar nu oportunitatea că ar putea câştiga, rezumându-se la un joc ineficient şi 
inadecvat de sumă nulă. Orice concesie a fost interpretată ca o capitulare. În 
ciuda succeselor incontestabile obţinute în domeniul integrării, statele membre 
par îndepărtate de logica iniţială a fondatorilor. Astfel, raporturile de forţă sunt 
încă dominante, deşi una dintre ideile geniale ale fondatorilor fusese exact 
substituirea raporturilor de forţă cu raporturi de cooperare, fără legătură directă 
cu mărimea partenerilor. Logica celui mai mic numitor comun a prelevat la Nisa 
şi rezultatele au fost, de aceea, modeste. Majoritatea şefilor de state şi guver-

                                                        
1)
 Vezi și : A.M. Dima – “ Provocările noii reforme instituționale”, în revista: “Piața financiară”, ia-

nuarie 2001. 
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ne a fost mai preocupată de blocarea acţiunii viitoare a Uniunii decât de folosi-
rea oportunităţii de a progresa prin proiecte comune. Totuşi, Tratatul de la Nisa 
este perceput ca având două merite importante

1)
: 

 simpla sa existenţă şi faptul că nu mai există obstacole în calea extinde-
rii;  

 deschide o mai cuprinzătoare dezbatere post-Nisa despre cum va arăta 
Uniunea Europeană în viitor. 
Summit-ul de la Nisa a căzut de acord ca procesul post-Nisa să se încheie 

cu o nouă conferinţă interguvernamentală în 2004 pentru a completa reforma con-
stituţională a Uniunii Europene. Obiectivele conferinţei din 2004 vor fi: 

 simplificarea tratatelor prin divizarea lor în părţi constituţionale şi părţi 
nonconstituţionale; 

 statutul juridic al Cartei drepturilor fundamentale; 

 acordul asupra viitoarei diviziuni a puterilor de decizie între instituţiile 
Uniunii Europene, guvernele naţionale şi autorităţile regionale. 
Aceste subiecte, deşi foarte importante, nu reprezintă decât componente 

ale unei evaluări fundamentale pe care Comisia Europeană, prin preşedintele 
ei, Romano Prodi, le propune pentru ca dezbaterea să atingă o arie mai largă 
şi să fie mai vizionară. Tema dezbaterii este cel mai bine ilustrată de titlul “De-
claraţiei” şefilor de state şi guverne: “Ce dorim noi pentru viitorul Uniunii?” Ro-
mano Prodi consideră că nu poate fi clădit nimic pozitiv şi durabil fără implica-
rea imediată a întregii Europe, incluzând şi ţările candidate. 

Preşedintele Comisiei propunea trei faze pentru dezbaterea privind viito-
rul Europei. 

 Faza întâi, care a început deja şi care este dedicată unei “reflecţii des-
chise”, în timpul căreia trebuie să aibă loc cea mai cuprinzătoare dezba-
tere posibilă la toate nivelurile societăţii civile şi a cercurilor politice şi şti-
inţifice. Trebuie să fie stimulată o dezbatere cu participare de masă care 
să permită unei Uniuni lărgite să opereze democratic, legitim şi eficient. 
Dezbaterea trebuie să producă în final concluziile operaţionale privind 
obiectivele urmărite şi mijloacele care urmează să fie utilizate pentru a le 
îndeplini. 

 Faza a doua, care a debutat după summit-ul de la Laecken (Belgia), de-
cembrie 2001, se numeşte “reflecţie structurată” şi este dedicată cristali-
zării în jurul sintezelor operaţionale ale opiniilor reprezentative culese în 
faza anterioară. 

 A treia fază va fi conferinţa interguvernamentală propriu-zisă, ce urmea-
ză să înceapă în 2004. 
Conform aprecierilor existente, o sinteză a provocărilor pe plan instituţio-

nal relevă următoarele
1)

: 

                                                        
1)
  Vezi și: Romano Prodi – discurs pronunțat în fața Parlamentului European, la Strasbourg, 17 

ianuarie 2001. 
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 provocarea lărgirii sau provocarea eficacităţii: să aibă loc lărgirea în aşa 
fel încât Uniunea să rămână eficientă. Această problemă este legată atât 
de metodă, care include în special problemele instituţionale ce s-au aflat 
în centrul negocierilor la Nisa, cât şi de substanţă, care include răspunsul 
la ce fel de entitate va fi Uniunea şi ce fel de valori va împărtăşi; 

 consecinţele instituţionale ale lărgirii (probleme metodei). Modelul institu-
ţional actual, cu excepţia unor mici retuşuri, corespunde Uniunii iniţiate 
de numai 6 membri. Pentru a asigura eficacitatea unei Uniuni cu 27 de 
membri sau mai mulţi este nevoie de o reformă instituţională, demarată 
deja, însă modest, la Nisa. 

 
Metoda comunitară (metoda Monnet)  

vs. metoda interguvernamentală 

Acquis-ul comunitar este în primul rând rezultatul metodei comunitare, 
adică a jocului triunghiular instituţional (Comisie, Consiliu, Parlament), a votului 
majoritar, a rolului de iniţiativă a Comisiei, a primordialităţii dreptului comunitar, 
a respectului faţă de rolul ţărilor mici în acest ansamblu. 

Metoda interguvernamentală a fost şi ea folosită în arhitectura comunitară  
– exemplu PESC –, dar contribuţia sa istorică la construcţia comunitară este mică. 

Această evoluţie către metoda interguvernamentală coincide cu apariţia 
unor tensiuni între ţările mari şi cele mici, aproape inexistente timp de 45 de ani 
de evoluţie a UE. În cadrul procedurii interguvernamentale, ţările mici au sen-
timentul că mărimea şi greutatea statelor reprezintă elementul determinant

2)
. 

În concluzie, sfidarea lărgirii, care a reprezentat sursa problemelor speci-
fice la Nisa, pune probleme metodei: nu este în discuţie alegerea între metoda 
comunitară şi cea interguvernamentală, ci determinarea ponderii lor în viitorul 
“construcţiei” europene. 

 
Problemele de fond ale Uniunii 

Dezbaterea în jurul reformei instituţionale a lăsat oarecum în umbră pro-
blemele de substanţă ale “construcţiei ” comunitare. 

Au fost evocate arhitecturi instituţionale savante, au fost enunţate sin-
tagme ca “Centru de gravitaţie”, “avangardă”, “grupuri-pionier”, dar cu puţine 
referiri la conţinut şi finalitate. 

În acest sens, câteva teme de reflecţie privind fondul problemei, se im-
pun:  

 direcţia construcţiei “comunitare” (ce fel de entitate va fi UE); 

 proiectul “civilizaţional” şi geopolitic pe care trebuie să-l circumscrie con-
strucţia comunitară; 

                                                                                                                                             
1)
  Vezi şi: A. Mocearov – “Uniunea Europeană la răscruce. Procesul post-Nisa”, Comisia de In-
tegrare, Parlamentul României, iunie 2001. 

2)
  Vezi și: P. Prisecaru – “Teoria integrării economice europene”, Editura “Sylvi”, Bucureşti, 2001. 
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 locul Uniunii Europene în lume; 

 relaţiile cu SUA, Rusia, China etc. 
În orice caz, logica instituţională trebuie însoţită de logica culturală şi a 

diversităţii istorice. “Diversitatea este avantajul real al Europei, arma ei secre-
tă

1)
”. A devenit din ce în ce mai limpede că viitoarea lărgire a Uniunii Europene 

va fi unică în felul ei şi nu va semăna decât în mică măsură cu extinderile pre-
cedente. Sunt două motive care duc spre această concluzie. 

Primul motiv este determinat de decalajul mai mare între actualii preten-
denţi şi UE, comparativ cu decalajul faţă de Uniune al Greciei, Spaniei sau Por-
tugaliei, la data aderării. Contribuţia celor 10 ţări asociate din centrul şi estul 
Europei la UE va fi aproape o treime în număr de cetăţeni, dar numai 4% în 
PIB. Media PIB pe locuitor în cele 10 ţări candidate reprezintă numai o treime 
din aceeaşi medie la nivelul UE. În plus, ţările din centrul şi estul Europei par-
curg încă procesul de transformare a economiilor lor după 50 de ani de planifi-
care centralizată. Exigenţele pentru aderare ca membru cu drepturi depline 
prezintă o sfidare majoră pentru ţările în tranziţie pentru că ele sunt nevoite să 
preia acquis-ul comunitar, plecând de la un nivel mai jos decât al oricărui alt 
candidat precedent. În acelaşi timp, UE nu stă pe loc şi devine din ce în ce mai 
complexă, integrându-se în continuare în domenii diverse (uniunea monetară, 
cooperarea în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne sau al politicii externe şi 
al apărării). 

Politologul şi scriitorul Timothy Garton Ash atrăgea atenţia, într-un articol 
publicat în “Le Monde” (august 1999), că acquis-ul creşte mai repede decât 
capacitatea ţărilor din “Est” de a-l asimila şi propunea, în consecinţă, derogări, 
pentru a face realistă posibilitatea de integrare în UE a ţărilor candidate. 

Al doilea motiv este că extinderea spre centru, est şi sud a UE va schim-
ba fundamental felul cum va arăta viitoarea Uniune. În ciuda unor transformări 
mai mult sau mai puţin rapide în ţările candidate, intrarea noilor membri în UE 
va determina creşterea decalajelor în ceea ce priveşte dezvoltarea şi prosperi-
tatea în interiorul Uniunii. De la început, fiecare nou membru va supraîncărca 
sistemul de redistribuire la nivel comunitar în agricultură şi în ceea ce priveşte 
fondurile structurale. Logica echilibrului intereselor comunitare va avea de su-
ferit dacă costurile politicilor de integrare vor deveni o permanentă sursă de 
conflict între actualii şi viitorii membri, între statele bogate şi cele sărace, între 
statele mari şi mici. Uniunea Europeană are deci nevoie de un nou contract de 
solidaritate pentru a nu produce suprasolicitarea donatorilor şi frustrarea bene-
ficiarilor

2)
. 

 

                                                        
1)
  Vezi şi: Dominique Moisi – “Finacial Times”, 15 ianuarie 2001. 

2)
  Vezi şi: A. Cociuban – “Racordarea economiei României la economia Uniunii Europene”, teză 
de doctorat, februarie 2002, Bucureşti, p. 122. 
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Compromisul instituţional realizat  
prin Tratatul de la Nisa 

Principalele reforme instituţionale, care sunt de cel mai mare interes pen-
tru evoluţia procesului de integrare în UE în perspectiva extinderii viitoare, sunt 
legate de:  

 sistemul de votare; 

 componenta potenţial lărgită a Comisiei Europene şi a Parlamentului Eu-
ropean; 

 structura Băncii Centrale Europene. 
 
Domeniile acoperite de schimbarea sistemului de votare 
Comisia Europeană şi multe state membre au creat presiuni pentru a 

creşte numărul de probleme care sunt supuse sistemului de votare prin vot ma-
joritar, sistem opus sistemului de votare pe baza unanimităţii care a funcţionat 
dificil cu 15 state membre şi care va crea dificultăţi de negociere cu cei 12 noi 
membri. 

Comisia a propus 50 de noi domenii spre a fi luate în considerare. Doar  
30 de domenii au fost aprobate pentru acest sistem de votare.  

Domeniile în care se va trece de la unanimitate la majoritate calificată, în 
privinţa luării deciziilor o dată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Nisa, sunt 
următoarele: 

 libera circulaţie a cetăţenilor Uniunii Europene; 

 cooperarea judiciară şi civilă; 

 nominalizarea membrilor: Comisiei, Curţii de Conturi, Comitetului Eco-
nomic şi Social, Comitetul Regiunilor; 

 politica industrială; 

 cooperarea economică, financiară, tehnică, cu ţările terţe; 

 aprobarea statutului parlamentarilor; 

 statutul partidelor politice la nivel european; 

 aprobarea regulamentelor de procedură în cadrul Curţii de Justiţie şi al 
Tribunalului de Primă Instanţă. 
În cele mai disputate cinci domenii, catalogate de Comisie drept dome- 

nii-cheie, situaţia s-a conturat în felul următor:  
1. În domeniul fiscalităţii s-a menţinut luarea deciziilor prin unanimitate la 

nivelul tuturor măsurilor care urmează să fie adoptate. 
2. Statu-quo-ul a fost menţinut şi în ceea ce priveşte politica socială. 
3. Trecerea la majoritate calificată a fost aprobată la nivelul politicii de coe-

ziune (fondurile structurale), dar această decizie nu va fi pusă în practi-
că, la solicitarea Spaniei, decât după adoptarea perspectivelor financia-
re plurianuale aplicabile o dată cu 1 ianuarie 2007. Prin urmare, aplica-
bilitatea de facto este posibilă numai în 2013, la încheierea agendei 
2007-2012. 
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4. În domeniul Justiţiei şi al Afacerilor Interne, trecerea la votul majorităţii 
calificate a fost amânată, iar atunci când se va aplica ea nu va viza sec-
toarele esenţiale ale acestei politici. Totuşi, la nivelul cooperării judicia-
re, Tratatul de la Nisa prevede trecerea la majoritatea calificată, dar în 
ceea ce priveşte controlul frontierelor interne şi libera circulaţie a cetăţe-
nilor din afara Uniunii aplicarea majorităţii calificate a fost amânată până 
la 1 ianuarie 2004. Germania a solicitat, de asemenea, menţinerea con-
trolului asupra politicii de azil. 

5. Politica comercială comună va include negocierea şi încheierea acordu-
rilor internaţionale în domeniul comerţului cu servicii şi al aspectelor co-
merciale ale proprietăţii intelectuale. Fiind vorba de negocieri comer-
ciale, votul majorităţii calificate, care funcţiona deja în cazul schimburilor 
de mărfuri, a fost extins şi la nivelul schimburilor de servicii, al investiţii-
lor şi al proprietăţii intelectuale. Franţa este “responsabilă” pentru menţi-
nerea unanimităţii la nivelul problemelor privind cultura (cinema şi audi-
ovizual), sănătatea, educaţia şi formarea profesională. 

Calea parcursă între obiectivul suprimării dreptului de veto la nivelul a 
cincizeci de domenii şi reformarea autentică a procesului decizional nu s-a sol-
dat cu progrese semnificative. Statu-quo-ul cu privire la dreptul de veto se 
menţine aşadar în numeroase domenii (cultură, pentru Franţa, azil, pentru 
Germania, fiscalitate/politică socială, pentru Marea Britanie). Trecerea la votul 
majorităţii calificate este amânată pentru: imigraţie (2004), ajutoare regionale 
(2007, Spania păstrându-şi dreptul de veto asupra viitoarei legi privind progra-
marea bugetară, care va fi adoptată în 2006). 

 
Procedurile de votare prin majoritate calificată 

Mulţi observatori ai Uniunii Europene consideră că eficacitatea sistemului 
de votare prin majoritate calificată este absolut vitală pentru o eficientă funcţio-
nare într-o Europă extinsă. Procedura de votare prin majoritate calificată, ori-
cum, este pe cale de a deveni mult mai complicată în momentul în care preve-
derile Tratatului vor intra în vigoare în 2006. 

Propunerile iniţiale ale Franţei de a se redimensiona sistemul de votare 
în favoarea ţărilor mai mari a generat o revoltă în rândul ţărilor cu o populaţie 
mai mică, cum ar fi: Portugalia, Finlanda şi Grecia. Germania, cel mai prosper 
şi mai popular stat membru UE, cu cea mai dezvoltată economie şi cu 80 de 
milioane de rezidenţi a optat pentru un sistem de votare comensurat în funcţie 
de mărimea ţării, dar Franţa a rezistat, căutând să menţină paritatea franco-
germană. 

Prin tratatul de la Nisa, o majoritate calificată este realizată numai atunci 
când următoarele trei criterii sunt satisfăcute: 

 o propunere a fost aprobată cu o majoritate de voturi; 
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 un procent de 71,7% din voturi (adică 170 de voturi din 237) a aprobat 
propunerea. Această cifră va creşte la 74,7% (adică 258 din 345 total vo-
turi) atunci când toate cele 12 noi membre vor adera; 

 membri cu o populaţie egală cu cel puţin 62% din totalul populaţiei UE au 
aprobat propunerea. 
Compromisul a fost că, în final, s-a obţinut sistemul de votare, cu sigu-

ranţă, mai complicat decât precedentul. 
Schimbările sistemului de votare continuă să creeze o disproporţie sen-

sibilă între ţările mici şi cele mari (Anglia, Franţa, Germania, Italia şi Spania) în 
ceea ce priveşte procesul de decizie. 

Cel de-al treilea criteriu referitor la populaţie, creează un nou mecanism 
de veto pentru Germania care, având foarte puţini aliaţi, poate împiedica orice 
propunere deja stabilită prin vot majoritar. 

Noile proceduri vor da posibilitatea Poloniei, atunci când va deveni 
membru cu drepturi depline în UE, să manifeste un nou “front” de influenţă în 
Europa. Cu 27 de voturi, Polonia va avea tot atâtea voturi ca Anglia, Franţa, 
Germania şi Italia, care au câte 29 de voturi. În plus, mărimea populaţiei, apro-
ximativ 39 de milioane de locuitori îi va crea o putere adiţională de veto. Con-
sensul multor observatori este că noul sistem de votare va îngreuna procesul 
de luare a deciziilor, dar problemele nu vor apărea cel puţin în perioada urmă-
toare, deoarece noile proceduri de votare nu vor intra în vigoare decât după 
intrarea noului val de membri. 

Tabelul nr. 1  
Numărul de voturi deţinute de statele membre în Consiliul Ministerial 

Membri În prezent Modificări în urma 
Tratatului 

Populaţie (mil.) 

Germania 10 29 82 

Marea Britanie 10 29 59 

Franţa 10 29 59 

Italia 10 29 58 

Spania 8 27 39 

Olanda 5 13 16 

Grecia 5 12 11 

Belgia 5 12 10 

Portugalia 5 12 10 

Suedia 4 10 9 

Austria 4 10 8 

Danemarca 3 7 5 

Finlanda 3 7 5 

Irlanda 3 7 4 

Luxemburg 2 4 0,4 

Sub total 87 237 375 

Ţări candidate 

Polonia 8 27 39 
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Membri În prezent Modificări în urma 
Tratatului 

Populaţie (mil.) 

România 6 14 23 

Cehia 5 12 10 

Ungaria  5 12 10 

Bulgaria 4 10 8 

Slovacia 3 7 5 

Lituania 3 7 4 

Letonia 3 4 2 

Slovenia 3 4 2 

Estonia 3 4 1 

Cipru 2 4 1 

Malta 2 3 0,4 

Total 134 345 481 

Sursa: “Communautés Européennes – 2001”, Luxembourg, févr. 2001. 

 
Componenţa Comisiei Europene 
Propunerile înaintate, în special de marile ţări, au fost de a limita numărul 

de Comisari comunitari. Acest lucru presupunea că, într-o nouă Uniune Euro-
peană, multe ţări să nu aibă un Comisar. Ţările mai mici au insistat în continua-
re pentru menţinerea propriului comisar într-o Uniune Europeană lărgită. 

Compromisul la care s-a ajuns a fost ca fiecare ţară să aibă în continuare 
cel puţin un Comisar până când numărul atins va fi de 27. Ţările mari pot, de ase-
menea, să continue să aibă doi comisari, la fel ca în trecut, până la 31 decembrie 
2004. În orice caz, când numărul Comisarilor va ajunge la 27 membri, UE trebuie 
să decidă prin unanimitate, o nouă procedură de numire a Comisarilor comunitari 
care să ducă la diminuarea numărului lor. Cu 20 de Comisari, Comisia Europeană 
este deja considerată prea mare pentru a funcţiona eficient. Consensul comun es-
te că mulţi Comisari au puţin de făcut şi adesea se interferează în activitatea celor-
lalţi. Situaţia se va agrava fără îndoială când numărul lor va ajunge la 27. 

În orice caz, există o îmbunătăţire adusă de acest Tratat privind modul în 
care Comisarii sunt numiţi şi care va ajuta în minimizarea problemei de supra-
încărcare a Comisiei Europene. Prin Tratatul de la Nisa, preşedintele Comisiei 
Europene poate fi ales printr-o majoritate calificată de voturi. Fiecare ţară poate 
nominaliza un candidat pentru a se desemna portofoliile şi de a numi un vice-
preşedinte. În acest mod, Preşedintele, ca şi alţi şefi de state, poate numi cei 
mai pregătiţi candidaţi în cele mai importante portofolii (de exemplu, comerţ, 
Piaţa Unică, telecomunicaţii şi industrie) şi să numească indivizi mai puţin cali-
ficaţi pentru alte portofolii mai puţin importante. Astfel, creşterea puterii execu-
tive a preşedintelui poate atenua într-o oarecare măsură, efectele negative, 
posibil a fi generate de creşterea numărului de comisari. 
 

Repartizarea locurilor în cadrul Parlamentului European 
Numărul parlamentarilor comunitari, care în prezent este de 626 (care 

urma să rezulte după viitoarele lărgiri), era limitat de tratatele anterioare la 700. 
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Noul acord permite creşterea acestui număr la 732. Şi de data aceasta, Ger-
mania îşi păstrează poziţia de lider, menţinându-şi numărul de 99 de parlamen-
tari, în timp ce restul cedează din numărul lor, permiţând accesul ţărilor candi-
date. Pe ultima poziţie se află Malta, cu cinci parlamentari. 

 
Tabelul nr. 2  

Repartizarea locurilor în Parlamentul European 

Ţara Nr. de locuri în 
prezent 

Nr. de locuri 
după extindere 

Ţara Nr. de locuri după 
extindere 

Germania 99 99 Polonia 50 

Marea Britanie 87 72 România 33 

Franţa 87 72 Cehia 20 

Italia 87 72 Ungaria 20 

Spania 64 50 Bulgaria 17 

Olanda 31 25 Slovacia 13 

Grecia 25 22 Lituania 12 

Belgia 25 22 Letonia 8 

Portugalia 25 22 Slovenia 7 

Suedia 22 18 Estonia 6 

Austria 21 17 Cipru 6 

Danemarca 16 13 Malta 5 

Finlanda 16 13 TOTAL 732 

Irlanda 15 12   

Luxemburg 6 6   

TOTAL 626    

Sursa: Parlamentul European, Strasbourg, ianuarie 2001. 

 
Structura Băncii Central Europene 
Chiar dacă problema structurii instituţionale a Băncii Central Europene 

nu s-a situat în centrul atenţiei oficialilor comunitari la Nisa, tratatul prevede o 
clauză potrivit căreia schimbările în procedura de decizie a băncii nu vor cere 
lansarea unei noi conferinţe interguvernamentale. Numărul guvernatorilor Băn-
cii a ajuns la 18 membri numai după intrarea Greciei în zona euro, aceasta în-
semnând o creştere la 31 de membri, în condiţiile extinderii zonei euro la 25 de 
ţări. Este greu de imaginat un scenariu în care ţări ca Germania sau Franţa ar 
accepta un sistem de guvernare prin rotaţie în favoarea Letoniei sau a Slovaci-
ei. Există şi alternativa menţinerii unui loc sigur pentru ţările cu un PIB mai ma-
re de 10% sau mai mult din PIB total al zonei euro, ceea ce ar calma spiritele, 
garantând un loc pentru Germania, Franţa şi Italia. Acest lucru ar însemna 
acordarea unui singur loc pentru grupuri de câte trei ţări mai mici şi reducerea 
la 12 a numărului de guvernatori. La prima vedere, pare cea mai eficientă solu-
ţie, dar nu lipsită de critici din partea statelor mici. Oricum, summit-ul de la Nisa 
a demonstrat că, deşi nu este pe lista priorităţilor, reforma Băncii Central Euro-
pene nu va fi deloc un lucru uşor. 
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Cooperarea întărită: un mecanism mai eficient 
Domeniul în care rezultatele s-au suprapus într-un mod eficient aşteptări-

lor a fost acela al cooperărilor întărite. Mecanismul cooperării întărite, unul din-
tre succesele prevalent teoretice ale Tratatului de la Amsterdam, permite state-
lor membre să colaboreze şi chiar să se detaşeze în anumite domenii în care 
îşi permit o evoluţie mai rapidă în raport cu celelalte state. Condiţiile riguroase 
şi restricţiile ataşate însă acestei proceduri, limitau posibilităţile practice de a 
face apel la ea. Modificările care apar în noul Tratat de la Nisa urmăresc pro-
movarea unui mecanism al cooperărilor întărite mai operaţional

1)
. 

1. Dacă până în prezent era nevoie de majoritatea statelor membre pentru 
a instaura o cooperare întărită, după summit-ul de la Nisa, minimum opt 
state se pot detaşa pe baza unui astfel de raport, fără a exista riscul ca 
acţiunile lor să fie limitate de vreun veto. În perspectiva extinderii, numă-
rul minimum de state necesare pentru instaurarea unui raport de coope-
rare întărită va fi de o treime din totalitatea statelor membre. 

2. Cooperarea întărită poate viza orice domeniu, inclusiv piaţa internă (fis-
calitatea). 
La nivelul primului pilon Uniunea Economică şi Monetară, politicile comuni-

tare – va fi suprimată posibilitatea ca un stat membru să se opună instaurării unei 
cooperări întărite. Ulterior, Consiliul poate decide cu majoritate calificată asupra 
oricărui proiect de cooperare întărită.  

După momentul Nisa, cooperările întărite pot viza şi cel de-al doilea pilon  
– politica externă şi de securitate comună – pentru punerea în practică a unor acţi-
uni comune. Există totuşi restricţii, acestea referindu-se la domeniul militar şi al 
apărării.  

Pentru al treilea pilon – cooperare judiciară în materie penală – votul va fi, 
de asemenea, suprimat. 

În raport cu cei trei piloni, implicarea Parlamentului în mecanismul de de-
clanşare a unei cooperări întărite se concretizează în felul următor: aviz conform în 
domeniul primului pilon, necesitatea de a fi consultat (pilonul al III-lea) şi informat 
(pilonul al II-lea). 

În “Concluziile” summit-ului de la Bruxelles, din 24-25 octombrie 2002, referi-
tor la “problemele instituţionale”, pe baza ultimelor propuneri ale Comisiei, însuşite 
şi de Consiliul Ministerial, au fost precizate unele elemente

2)
.  

 
Consiliul Ministerial 
Pentru perioada de la data aderării “celor 10” până la 31 decembrie 

2004, în cazul deciziilor Consiliului, care necesită o majorare calificată, numă-

                                                        
1)
 Vezi şi: G. Truică, E. Geană, A. Macri – “Repere şi puncte de vedere referitoare la dezbaterea 
privind viitorul UE”, Institutul European din România, Bucureşti, octombrie 2001. 

2) 
Vezi şi: “Conseil Européen de Bruxelles. Conclusions de la Presidence”, Document 

“Europolitique”, no. 2723, 30 oct. 2002, p. 11-13. 
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rul de voturi acordate ţărilor membre este următorul: câte 10 voturi: Germania, 
Marea Britanie, Franţa şi Italia; 8 voturi: Spania şi Polonia; câte 5 voturi: Olan-
da, Grecia, Cehia, Belgia, Ungaria şi Portugalia; câte 4 voturi: Suedia şi Aus-
tria; câte 3 voturi: Slovacia, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania, Letonia, 
Slovenia şi Estonia; câte 2 voturi: Cipru, Luxemburg şi Malta. În total: 124 de 
voturi. Deciziile sunt adoptate dacă ele au întrunit 88 de voturi favorabile, când 
ele sunt luate având la bază o propunere a Comisiei. În alte cazuri, deciziile 
sunt adoptate dacă ele au întrunit cel puţin 88 de voturi, care exprimă votul fa-
vorabil a cel puţin două treimi din ţările membre. 

Dacă mai puţin de zece noi state aderă la Uniunea Europeană în virtutea 
viitorului tratat de aderare, pragul majorităţii calificate este fixat printr-o decizie 
a Consiliului, de aşa manieră încât să atingă, pe cât posibil, 71,26% din numă-
rul total al voturilor. Începând de la 1 ianuarie 2005, pentru deciziile Consiliului 
ce necesită o majoritate calificată, voturile statelor membre sunt următoarele: 
câte 29 de voturi: Germania, Marea Britanie, Franţa, Italia; câte 27 de voturi: 
Spania şi Polonia; 13 voturi: Olanda; câte 12 voturi: Grecia, Cehia, Belgia, Un-
garia, Portugalia; câte 10 voturi: Suedia şi Austria; câte 7 voturi: Slovacia, Da-
nemarca, Finlanda, Irlanda şi Lituania; câte 4 voturi: Letonia, Slovenia, Estonia, 
Cipru şi Luxemburg; 3 voturi: Malta. În total: 321 voturi. Începând de la aceeaşi 
dată, deciziile sunt adoptate dacă ele au întrunit 232 de voturi favorabile, când 
ele sunt luate având la bază o propunere a Comisiei. În alte cazuri, deciziile 
sunt adoptate dacă ele întrunesc cel puţin 232 de sufragii ce exprimă votul fa-
vorabil a cel puţin două treimi din ţările membre. 

 
Parlamentul European 
De la data aderării până la alegerile pentru legislatura 2004-2009 a Par-

lamentului European, numărul total al deputaţilor şi numărul locurilor atribuite 
fiecărui stat membru vor fi fixate potrivit aceleiaşi metode ca şi cea care a fost 
utilizată pentru a calcula numărul locurilor atribuite statelor membre actuale. 

Începând cu legislatura 2004-2009 a Parlamentului European, fiecărui 
stat membru i se va atribui un număr de locuri corespondent sumei: 

 numărul de locuri care i-a fost atribuit prin declaraţia anexată “Actului fi-
nal” al Tratatului de la Nisa; 

 numărului de locuri rezultând din atribuirea a celor 50 de locuri care nu 
vor mai fi date Bulgariei şi României şi care vor fi repartizate conform 
dispoziţiilor Tratatului de la Nisa. 
Numărul total al locurilor astfel obţinut va fi, pe cât posibil, apropiat cifrei de 

732 şi atribuţiile vor respecta echilibrul între statele membre actuale. Acelaşi prin-
cipiu de proporţionalitate este aplicat atribuţiilor locurilor noilor state membre. 

 
Preşedinţia Consiliului  
În scopul de a da noilor state membre timpul necesar de a se pregăti să 

exercite preşedinţia, Consiliul European de la Bruxelles confirmă că ordinea de 
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rotaţie actuală va fi menţinută până la sfârşitul anului 2006. Consiliul va decide, 
cel mai târziu după un an de la aderarea noilor state, ordinea rotaţiei la preşe-
dinţie pentru 2007 şi anii următori.  

5.2.2. Pe planul integrării economice 

Cea de a 5-a lărgire a UE, cu un număr de state (10) ce depăşeşte pe 
cel din celelalte 4 lărgiri (9), va avea, fără îndoială, implicaţii deosebite pe pla-
nul integrării economice în Europa. Numărul mare de ţări ce aderă şi nivelul 
scăzut de dezvoltare economică şi socială a acestora faţă de actualele ţări ale 
UE vor slăbi, în opinia specialiştilor, cel puţin în următorii ani, procesul de inte-
grare, aflat în multe domenii în plină reformă. Sub titlul: “Prea mulţi... şi prea 
săraci”, cunoscutul specialist maghiar, András Inotai, atrăgea atenţia asupra 
nenumăratelor sfidări pe plan economic şi social cu care se va confrunta UE cu 
25 de ţări membre, precum şi asupra “diluării” mecanismelor integrării comuni-
tare, greu încercate în ultimii ani

1
. 

În aceeaşi ordine de idei, Pedro Solbes, membru al Comisiei Europene, 
responsabil cu Afacerile economice şi monetare, aprecia, pe 2 decembrie 
2002, în cotidianul “Handelsblalt”, că vor fi necesari “cel puţin 20 de ani, în me-
die, pentru cele 10 ţări candidate, doritoare să adere la UE în 2004, să atingă 
nivelul economic al actualilor membri”. În context, acesta menţiona, făcând 
comparaţie cu aderarea Spaniei în 1986, că economia Poloniei se află în pre-
zent la un nivel de dezvoltare de două ori mai scăzut decât economia spaniolă 
în momentul aderării. 

Semnificativă este opinia recentă a lui Valery Giscard D‟Estaing, fost 
preşedinte al Franţei şi actualul preşedinte al Convenţiei de Reformă Instituţio-
nală a UE, referitoare la implicaţiile negative ale lărgirii cu cei 10 noi membri: 
cei 15 ”pun carul înaintea boilor, lărgind UE înainte a consolida construcţia ca-
sei comunitare”

2)
. Acesta face referire directă la nerealizarea reformei politicii 

agricole comune a UE, la stadiul de început al reformei instituţionale (un prim 
set de concluzii în această direcţie va fi prezentat, de cei 250 de experţi ce al-
cătuiesc Convenţia, în aprilie 2003), precum şi la dificultăţile de aplicare, în 
prezent, a multor din politicile comune (regională, socială, de mediu). 

În cercurile comunitare de specialişti se menţionează, făcând referire la 
precedentele patru lărgiri, că actuala lărgire găseşte UE mult mai nepregătită 
să asimileze noi membri, pe fondul existenţei unor contradicţii majore între 
principalele ţări membre, între ţările mari şi ţările mici, între ţările ce compun în 
prezent zona Euro (cu aluzie directă la respectarea “Pactului de stabilitate bu-
getară”). 

                                                        
1)
  Vezi și: A. Inotai – “Strategic issues of EU enlargement”, în: “Intereconomics”, july/august 2002. 

2)
  Interviu acordat ziarului “Le Figaro”, la 5 decembrie 2002. 
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În schimb, Comisia Europeană, în “Raportul strategic”, publicat la 9 de-
cembrie 2002

1)
, vede în noua lărgire mai mult implicaţii pozitive decât negative 

asupra procesului de integrare în UE. Astfel, se precizează că, aderarea “celor 
10” la UE “va întări unitatea continentului şi va contribui la o eră de pace dura-
bilă şi de prosperitate”. De asemenea, experţii Comisiei, autori ai Raportului 
menţionat, apreciază că viitoarea lărgire “va produce beneficii economice sub-
stanţiale” şi va da “mai multă greutate relaţiilor externe ale UE”. 

Până în prezent, nu a fost realizat un studiu amănunţit privind efectele 
pozitive şi riscurile pentru integrarea comunitară a noului val de lărgire. La 
summit-ul de la Sevilla (21-22  iunie 2002) s-a luat hotărârea de a se înfiinţa un 
grup de experţi independenţi, care să întocmească şi să prezinte până în apri-
lie 2003 un Raport aprofundat asupra consecinţelor politice şi economice ale 
viitoarei lărgiri, precum şi asupra implicaţiilor potenţiale ale nelărgirii UE. Neli-
niştile manifestate în rândul cercurilor de specialişti şi al opiniei publice din ţări-
le comunitare, referitor la noua lărgire, au în vedere starea de pregătire a can-
didaţilor la aderare, respectiv modul în care aceştia îşi respectă angajamentele 
luate în prezent. 

Pornind de la recomandările summit-ului de la Laeken (14-15 decembrie 
2001), ca 10 state din cele 12 candidate să adere la UE începând cu 2004, 
Comisia Europeană şi-a intensificat controlul în aceste ţări, vizând urmărirea 
adoptării acquis-ului comunitar. În context, se menţionează că 205 misiuni de 
experţi ai Comisiei au permis verificarea rezultatelor obţinute în 17 domenii di-
ferite, cu concursul a cca 800 de specialişti mandataţi de către “cei 15”. Într-un 
prim raport publicat se apreciază că “până în prezent, punerea în aplicare a 
angajamentelor a fost, în mare, respectată”. Din cele 372 de capitole, care re-
prezintă transpunerea acquis-ului comunitar în cele 10 ţări candidate, 304 au 
fost, în linii mari, adoptate, dar în 213 cazuri au fost prevăzute perioade de 
tranziţie, de la 3 la 7 ani

2)
. Aceste derogări temporare, ce se referă la probleme 

sensibile, care vor apărea şi în continuare, apreciindu-se că multe din acestea 
având în vedere şi timpul scurt rămas la dispoziţie până la finalizarea negocie-
rilor, va trebui să fie soluţionate nu prin aranjamente tehnice, ci pe cale politică 
(cu referire la problema divizării Ciprului sau la pachetul financiar ce va fi oferit 
candidaţilor). 

Temerile autorităţilor comunitare au în vedere în principal, capacitatea 
administrativă a acestor ţări de a implementa şi a urmări aplicarea acquis-ului 
comunitar de către 10 ţări nou aderente. Cea mai controversată problemă este 
cea legată de “costul” lărgirii, respectiv atât de finanţarea agriculturii cât şi de 
cel al politicii regionale în principal, oferta comunitară fiind considerată de cele 
10 state candidate ca fiind insuficientă, ca volum şi ca timp de acordare. 

                                                        
1)
  “Towards the Enlarged Union”, în: “Strategy Paper and Report of the European Commission 
on the progress towards accession by each of the candidate countries”, Brussels, 9.10.2002. 

2)
  Vezi şi: “Le feu vert de Bruxelles à l‟élargissement”, în: “Le Figaro”, 7 octombrie 2002. 
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În perioada 2004-2006 cele 10 ţări aderente la 1 ianuarie 2004, vor be-
neficia prin extinderea prevederilor politicii agricole comune (PAC) a UE, de 
fonduri comunitare în valoare de cca 9,6 miliarde de euro din care ajutoarele 
directe se vor cifra la 2,6 miliarde de euro.  

În ceea ce priveşte fondurile structurale, destinate politicii regionale şi 
celei de coeziune socială, “cei 15” au decis ca acestea să se situeze la un nivel 
de  
23 de miliarde de euro în perioada 2004-2006 (faţa de cca 26 de miliarde de 
euro cât propusese Comisia UE). 

 
Tabelul nr. 3 

―Costul‖ finanţării lărgirii UE cu cele 10 state membre  
                                                                                              – milioane euro – 

 2004 2005 2006 2004-2006 

Agricultură din care:  
- subvenţii agricole  
- ajutoare directe la producător 
- dezvoltarea rurală 

2048 
516 

- 
1532 

3596 
749 

1173 
1674 

3933 
734 

1418 
1781 

9577 
1999 
2591 
4987 

Fonduri structurale 7000 7500 8.500 23.000 

Politici interne (cercetare şi dezvol-
tare, educaţie, transporturi, energie) 

1141 1096 1071 3308 

Susţinere administrativă 503 558 612 1673 

TOTAL fonduri 10759 13.400 15966 40125 

Contribuţia celor 10 ţări aderente la 
bugetul UE 

-5066 -5147 -5335 -15.546 

Sold net pentru UE 5693 8253 10.633 24.579 

Sursa: Europolitique, no. 2712, 21 sept. 2002, Bruxelles. 

 
La 10 noiembrie 2002, cele 10 ţări candidate să adere în 2004 au hotărât 

să solicite UE o suplimentare a “pachetului” financiar de cca 1,5 miliarde de 
euro în primii doi ani de la aderare şi o reducere cu trei ani a perioadei de 
acordare în totalitate a ajutoarelor directe (2010) în loc de 2013)

1)
, Polonia, 

Cehia şi Slovacia sunt cele mai nemulţumite de oferta comunitară în domeniul 
agriculturii, demonstraţiile de stradă ale agricultorilor din aceste ţări fiind eloc-
vente în acest sens. 

Sector-cheie în economia acestor ţări, agricultura contribuie, în medie, 
cu 8% la PIB (1,6% pentru UE-15), în cadrul acestui sector lucrând cca 20% 
din populaţia activă (faţă de 5% în medie în UE-15). 

Potrivit unui studiu elaborat în Franţa, integrarea agriculturii celor 10 ţări 
în politica agricolă comună a UE ar putea duce la dispariţia a jumătate din lu-
crătorii agricoli ai acestor ţări. 

                                                        
1)
  “EU candidates in line to receive extra money”, în: “Financial Times”, 15 noiembrie 2002. 
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Costul bugetar al lărgirii, după ultimele evaluări ale Comisiei Europene, 
ar urma să atingă în perioada 2004-2006, în medie 14 miliarde de euro pe an, 
respectiv cca 15% din bugetul UE şi 0,15% din PIB cumulat al celor 15 ţări 
membre actuale ale UE. Costul lărgirii se apreciază că ar continua să crească 
ulterior, pentru a se stabiliza în 2013 la un nivel apropiat de 0,3% din PIB al 
Uniunii Europene lărgite. 

Temeri serioase se ridică şi în domeniul aplicării politicii regionale comu-
ne a UE la noii aderenţi, aceasta fiind al doilea post important de cheltuieli în 
bugetul comunitar, după agricultură. Lărgirea UE, cu cele 10 state membre de 
la 1 mai 2004, lansează o nouă sfidare pentru viitorul acestei politici, supuse 
unor puternice stări conflictuale între “cei 15”

1)
.  

Între 2000 şi 2006, UE va afecta 213 miliarde de euro, respectiv o treime 
din bugetul total, politicii de “coeziune” care urmăreşte să reducă decalajele de 
dezvoltare între regiunile ţarilor membre. Fondurile structurale sunt repartizate 
între 211 entităţi regionale UE (26 în Franţa, 40 în Germania, 37 în Marea Bri-
tanie etc.), potrivit programelor plurianuale corespunzătoare celor trei tipuri de 
“obiective”: obiectivul 1 – pentru regiuni al căror PIB este inferior nivelului de 
75% al mediei comunitare; obiectivul 2 – pentru zonele de reconversie indus-
trială, agricolă sau urbană; obiectivul 3 – “pentru proiecte-ţintă”. Dar beneficiarii 
actuali se tem că îşi vor vedea locurile ocupate de noile state membre, 6 din 
cele 10 ţări aderente în 2004 având un PIB pe locuitor sub 40% din media UE-
15. În context, se menţionează că o dată cu aderarea celor 10 ţări, teritoriul şi 
populaţia UE va creşte cu 30%, dar “bogăţia” sa nu va creşte decât cu 5%, 
PIB-ul mediu pe locuitor scăzând cu cca 10 procente. Până în prezent, se 
apreciază că aplicarea politicii regionale comune a permis reducerea cu o trei-
me a disparităţilor între “cei 15”. Venitul pe locuitor în cele mai puţin prospere 
ţări (Grecia, Portugalia, Spania) s-a majorat de la 68% din media comunitară în 
1998 la 80% în 2001, dar diferenţe încă mari continuă să existe între diferite 
regiuni. Temerea este că, o dată cu lărgirea, multe regiuni care beneficiază în 
prezent de aceste fonduri se vor afla, prin simplu “efect statistic”, la un nivel 
superior pragului de 75% din venitul mediu comunitar, fiind considerate regiuni 
“bogate” şi, în consecinţă nu li se vor mai aloca sumele corespunzătoare.  

Noilor state membre li se vor aloca în perioada 2004-2006 fonduri struc-
turale de la bugetul UE în sumă totală de 23 de miliarde de euro. Dar, după 
2006, UE lărgită va trebui să definească, în opinia specialiştilor comunitari, un 
“nou echilibru pentru a-şi exprima solidaritatea sa cu noii veniţi”

2)
. 

În opinia multor experţi occidentali, lărgirea UE de la 15 la 25 de state 
membre va avea, probabil, implicaţii negative asupra situaţiei utilizării forţei de 
muncă în actualele ţări membre, ducând, în primii ani, la o creştere a şomaju-
lui. Temerea că lărgirea UE din 2004 va antrena distorsiuni serioase pe piaţa 

                                                        
1)
 “La cohésion à l‟épreuve de l‟élargissement”, în: “Le Figaro économie”, 6 nov. 2002, Paris. 

2)
 Carsten Hefeker – “European integration under pressure” – “Intereconomics”, may/june 2002. 
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forţei de muncă din ţările comunitare este larg răspândită
1)

. Potrivit unei anche-
te realizate în luna august 2002 de “Eurobarometru”, 40% din cetăţenii UE pre-
văd că aderarea “celor 10” va provoca o creştere a şomajului în ţările lor. În 
context, se consideră că, dacă libera circulaţie în cadrul UE este respectată, în 
ţările actuale ale UE vor sosi 335.000 de persoane în vârstă de lucru din cele 
10 ţări aderente în 2004. Un raport al Comisiei Europene în acest sens, estima 
că în Germania şi Austria vor sosi cca 80% din acest total. 

Temerea în faţa acestei presiuni “migratorii” este legată, în special, de di-
ferenţele însemnate între nivelurile de salarizare. Astfel, se apreciază că sala-
riul mediu în ţările din Europa Centrală şi de Est este sub 50% din media co-
munitară. De asemenea, rata şomajului ridicată (18% în Polonia, de exemplu) 
îi constrânge pe mulţi lucrători din aceste ţări să accepte condiţii de muncă mai 
puţin avantajoase din ţările UE. 

Lărgirea UE în 2004 ar putea provoca o mişcare masivă de delocalizare, în 
scopul de a profita de costul scăzut al forţei de muncă din noile ţări aderente. Dar, 
se consideră că, decizia de implementare a unor firme în aceste ţări va trebui să 
ţină seama şi de nivelul productivităţii muncii şi al calificării forţei de muncă. 

Experţii comunitari apreciază că, fluxul migrator al forţei de muncă se va di-
minua treptat, o dată cu majorarea nivelului de dezvoltare economică şi socială din 
cele 10 ţări, citând ca exemplu Spania, care, la 10 ani de la aderare a înregistrat o 
reducere însemnată a numărului celor ce plecau la muncă în celelalte ţări UE, ca 
urmare a egalizării condiţiilor de muncă şi de viaţă cu aceste state. 

5.2.3. Pe planul integrării monetare 

Evoluţia contradictorie a integrării monetare în cadrul zonei Euro în cei 
peste 4 ani de la crearea acesteia (1 ianuarie 1999), neapartenenţa a trei ţări 
comunitare (Marea Britanie, Danemarca şi Suedia) au determinat autorităţile şi 
experţii Comisiei UE să nu “forţeze” ţările candidate să îndeplinească în mo-
mentul aderării condiţiile cerute de includere în această zonă. Dar, prin cerinţe-
le criteriului al treilea al aderării stipulate în 1993 la Copenhaga, ca ţările can-
didate să aibă “capacitatea de a îndeplini obligaţiile de membru, inclusiv adera-
rea la obiectivele Uniunii Economice şi Monetare”, li s-a solicitat acestor ţări să 
adopte treptat măsuri vizând îndeplinirea celor cinci criterii de convergenţă ca-
re permit admiterea unei ţări în zona Euro. 

Prin programele economice şi monetare de preaderare, toate ţările can-
didate la aderare şi-au inclus ca obiective principale: reducerea ratei inflaţiei, a 
deficitului bugetar şi a datoriei publice în perioada 2001-2004. De asemenea, o 
dată cu trecerea efectivă la utilizarea euro în cele 12 ţări membre ale UE 
(1 martie 2002), aceste ţări au adoptat măsuri vizând lărgirea ariei de utilizare 
a monedei unice şi în economiile lor.   

                                                        
1)
 Sandrine Gautier – “Emploi – l‟élargissement fait peur aux Européens”, în: “Le Figaro 
économie”, 13.08.2002, Paris.   
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Legarea într-o formă sau alta a monedelor naţionale de euro, coordona-
rea politicilor monetare şi financiare cu cea promovată de Banca Centrală Eu-
ropeană au constituit paşi importanţi în “apropierea” ţărilor candidate de cerin-
ţele zonei Euro. 

Atât în raportul de ansamblu, cât şi în rapoartele de “ţară”, întocmite şi 
publicate de Comisia Europeană la 9 octombrie 2002, se face menţiunea că 
aceste ţări nu sunt obligate să adere la zona Euro o dată cu aderarea la UE, 
dar că într-o perioadă de 3-5 ani de la data admiterii, ele pot fi incluse în 
această zonă, după o analiză temeinică a performanţelor economice efectuate 
de Comisia Europeană. De menţionat că, unele ţari candidate (Letonia, de 
exemplu) şi-au exprimat dorinţa de a adera la zona Euro o dată cu aderarea la 
UE (1 mai 2004), dar răspunsul Comisiei Europene a fost negativ, motivaţia 
acestui răspuns fiind complexitatea şi rigurozitatea mult prea mare a mecanis-
melor zonei Euro cărora trebuie să le facă faţă noii membri. 

Problemele deosebite cu care se confruntă în prezent zona Euro, legate 
de nerespectarea “Pactului de stabilitate”, convenit la Lisabona în iunie 1999, 
precum şi de menţinerea convergenţei economice între statele membre, se 
apreciază că ar putea fi mult amplificate prin aderarea noilor state membre, cu 
economii încă aflate în faza de tranziţie. 

La începutul lunii decembrie 2002, Banca Centrală Europeană a publicat 
un raport privind rolul internaţional al euro, care constată că acest rol a crescut 
destul de puţin de la lansarea monedei unice la 1 ianuarie 1999

1
). Astfel, în 

totalul rezervelor valutare deţinute de băncile centrale ale ţărilor lumii, ponde-
rea dolarului SUA este în prezent de 68% (70% în 1999), în timp ce ponderea 
Euro este de 13% (11% în 1999). Pe pieţele financiare internaţionale, euro es-
te în prezent moneda pentru 29% din emisiunile de obligaţiuni pe plan mondial, 
în timp ce dolarul deţine o pondere de 44%. Raportul BCE concluzionează că, 
fără o consolidare a zonei Euro, acest rol internaţional al euro rămâne un “rol 
regional”, în timp ce dolarul va avea mult timp rol de “monedă universală”. În 
acest context, Comisia Europeană şi BCE caută să ţină cât mai departe adera-
rea la zona Euro a celor 10 ţări candidate, pentru a nu slăbi şi mai mult con-
vergenţa economică între actualele ţări membre. Deocamdată, zona Euro se 
pregăteşte să primească noi membri din rândul actualelor ţări UE, probabil în 
2004, după desfăşurarea referendumurilor naţionale în acest sens, programate 
în Marea Britanie, Suedia şi Danemarca, în toamna anului 2003. Dar, sondaje-
le de opinie realizate în aceste trei ţări în cursul anului 2002 nu au fost favora-
bile aderării la zona Euro, ba mai mult procentul celor care au spus “Nu” a 
crescut în loc să scadă, ceea ce pune sub semnul întrebării chiar organizarea 
acestor referendumuri în 2003 (cazul Marii Britanii). 
  

                                                        
1)
  I.P. Robin – “L‟Euro reste une monnaie regionale face au dollar”, în: “Le Figaro économie”, 5 
dec. 2002, Paris. 
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ANEXA 1 

REZUMATUL REGLEMENTĂRII ANTIDUMPING A UNIUNII 

EUROPENE  (NR. 384/1996), PE ARTICOLE
1) 

Articolul 1 Principii Un produs oferit la un preţ de dumping este definit ca fiind 
acela al cărui preţ de export către UE este mai mic decât 
preţul produsului similar în ţara exportatoare. 
Produsul similar este definit ca fiind acela care este ase-
mănător în toate privinţele sau având caracteristici foarte 
asemănătoare cu cele ale produsului considerat. 

Articolul 2 Determi-
narea dump-
ingului 

Pentru a stabili dacă apare dumpingul se face o comparaţie 
între preţul de export şi valoarea normală. 

 Valoarea normală se stabileşte în mod uzual pornind de 
la preţul intern în afară de cazurile în care:  

(I) nu există vânzări sau producţie internă;  
(II) vânzările pe piaţa internă sunt insuficiente pentru 

a fi reprezentative (uzual, mai mici de 5% din vo-
lumul exporturilor către UE); 

(III) vânzările interne sunt făcute în pierdere. 
În aceste situaţii se foloseşte, de obicei, valoarea normală 
construită. Aceasta se bazează pe costuri + cheltuieli gene-
rale, administrative şi cele cu vânzările + un profit rezonabil 
sau pe preţurile într-o ţară terţă. 

 Este folosit preţul de export, în afară de situaţia care nu 
inspiră încredere datorită asocierii dintre exportatori şi 
importatori. În acest ultim caz preţul de export este 
construit plecând de la preţul primei vânzări indepen-
dente. 

 Comparaţia dintre preţul de export şi valoarea normală 
trebuie să fie corectă. Trebuie să se păstreze proporţiile 
pentru ajustările corespunzătoare legate de factorii care 
afectează comparabilitatea de preţ. 

 Marja de dumping este calculată pe baza comparaţiei 
dintre media ponderată a valorii normale cu media 
ponderată a preţurilor pentru toate tranzacţiile de ex-
port către UE. 

Articolul 3 Determi-
narea preju-
diciului 

Aceasta va implica o examinare obiectivă a volumului im-
porturilor de dumping şi a efectului importurilor de dumping 
asupra preţurilor UE pentru produse similare. 
A existat o creştere semnificativă a volumului importurilor? 
A existat o subevaluare semnificativă a preţului faţă de 
preţurile UE? 
Trebuie evaluat de asemenea, impactul rezultat din aceste 
importuri asupra industriei comunitare. 
Aceasta implică o evaluare a tuturor indicilor şi factorilor 

                                                        
1)
 Vezi şi: "Ghid practic al procedurilor şi practicilor antidumping al UE pentru exportatorii români", 
Ministerul Comerţului şi Industriei, Departamentul de Comerţ Exterior, Bucureşti, februarie 
1997. 
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economici relevanţi reflectând starea industriei, începând 
cu declinul vânzărilor, profiturile, procentul din piaţă etc. 
Trebuie, de asemenea, demonstrat că importurile de dum-
ping sunt cauze ale prejudiciului şi că prejudiciul nu este 
cauzat de alţi factori. 

Articolul 4 Definirea in-
dustriei 
comunitare 

Industria comunitară este definită ca având o proporţie ma-
joră din totalul producţiei în UE sau, în cazuri speciale, 
dintr-o regiune a UE. 

Articolul 5 Iniţierea pro-
cedurilor 

Anchetele sunt iniţiate după primirea unei plângeri scrise 
dacă există dovada suficientă a dumpingului, a prejudiciului 
şi a legăturii cauzale şi există suficient sprijin pentru plânge-
re din partea industriei comunitare. 
Comisia trebuie să înceapă ancheta în 45 de zile de la pri-
mirea plângerii. 

Articolul 6 Ancheta Aceasta stabileşte procedurile cu privire la perioada de re-
ferinţă, dreptul la audieri şi accesul la informaţii. 
Comisia trebuie să încheie ancheta în 15 luni de la iniţiere. 

Articolul 7 Măsuri 
provizorii 

Ca urmare a determinării provizorii a dumpingului şi a pre-
judiciului, comisia poate impune măsuri provizorii. 
Acestea trebuie impuse în 9 luni de la iniţiere şi pot avea o 
durată maximă de 9 luni (de notat că întreaga anchetă tre-
buie să fie încheiată în 15 luni). 
Mărimea taxei este, de obicei, cea mai mică dintre marja de 
dumping sau cea de prejudiciu. 

Articolul 8 Angaja-
mente 

Angajamentele de preţ pot fi oferite ca urmare a determină-
rii provizorii a dumpingului şi prejudiciului. 

Articolul 9 Încheierea 
fără măsuri 
sau impune-
rea de taxe 

Anchetele sunt încheiate, de obicei, atunci când procentul 
de piaţă al exporturilor unei ţări este mai mic de 1% sau 
marja de dumping este mai mică de 2%. 
Dacă sunt impuse taxe definitive, mărimea taxei este, de 
obicei, cea mai mică dintre marja de dumping şi cea de pre-
judiciu. 

Articolul 10 Retroacti-
vitate 

Taxele provizorii pot fi încasate de către UE dacă există 
dumping şi prejudiciu. 
În anumite condiţii, taxele pot fi percepute retroactiv până la 
90 zile înainte de aplicarea măsurilor provizorii. 

Articolul 11 Durată, re-
vizuiri, 
rambursări 

Taxele definitive expiră în 5 ani de la impunere, dacă nu 
sunt subiectul unei revizuiri. 
Revizuirile de încetare au loc după 5 ani atunci când indus-
tria UE poate să furnizeze dovezi că prejudiciul ar putea să 
reapară dacă încetează măsurile. 
Pot avea loc revizuiri interimare la cererea unei părţi intere-
sate dacă circumstanţele s-au schimbat semnificativ. 
Vor avea loc revizuiri pentru noii veniţi care încep să expor-
te după ce ancheta a fost încheiată şi care altfel ar trebui să 
se confrunte cu taxa cea mai ridicată. 
O revizuire va fi încheiată în mod normal în 12 luni. 
Un importator poate cere rambursarea taxelor dacă poate fi 
arătat că marja de dumping a fost eliminată. 

Articolul 12 Absorbţie Comisia poate redeschide o anchetă dacă taxele au fost 
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absorbite de exportator; adică, dacă a fost o mişcare insufi-
cientă în preţurile de vânzare din UE. 

Articolul 13 Deturnarea 
de trafic 

Pot fi aplicate taxe produselor sau părţilor care fac obiectul ta-
xării şi care ocolesc taxa fie prin fraudă vamală sau prin opera-
ţii de asamblare simplă în UE sau în terţe ţări. 

Articolul 14 Prevederi 
generale 

Acesta se referă la o serie de prevederi incluzând: 
- originea produselor; 
- suspendarea taxelor dacă s-au schimbat temporar condi-
ţiile de piaţă; 
- înregistrarea importurilor; 
- cereri de raportare ale statelor membre. 

Articolul 15 Consultări 
între statele 
membre 

De obicei, consultările au loc în Comitetul Special Consulta-
tiv. 

Articolul 16 Vizite de ver-
ificare 

Acestea se referă la procedurile care guvernează vizitele 
Comisiei pentru a verifica informaţiile date în legătură cu 
dumpingul şi cu prejudiciul. 

Articolul 17 Eşantiona-
rea 

Dacă numărul reclamanţilor, exportatori şi importatori, este 
mare, anchetele se pot rezuma la folosirea eşantioanelor 
corespunzătoare. 

Articolul 18 Lipsa de 
cooperare 

Atunci când companiile nu cooperează, concluziile Comisiei 
sunt bazate pe informaţiile disponibile, iar rezultatul acesto-
ra poate duce la un tratament mai puţin favorabil decât în 
caz de cooperare. 

Articolul 19 Confiden-
ţialitatea 

Informaţiile confidenţiale nu vor fi trecute de exportator sau 
de reclamant în documentele puse la dispoziţie celorlalte 
părţi interesate în efectuarea verificării cu condiţia să se 
pregătească rezultate neconfidenţiale. 
Informaţiile prezentate Comisiei în acest context, pot fi folo-
site numai în scopurile anchetei antidumping. 

Articolul 20 Dezvăluirea Acesta expune procedura prin care părţile interesate pot 
solicita dezvăluirea fundamentelor în baza cărora au fost 
impuse taxele. 

Articolul 21 Interesul 
comunitar 

Măsurile antidumping trebuie să fie în interesul comunitar, 
bazate pe o apreciere a intereselor diferite, considerate ca 
un întreg incluzând interesele industriei interne, ale indus-
triilor utilizatoare şi ale consumatorilor. 

Articolul 22 Prevederi 
finale 

Anumite elemente referitoare la aplicabilitatea altei legislaţii 
pentru produsele agricole. 

Articolul 23 Abrogarea 
legislaţiei 
existente 

Reglementările antidumping anterioare ale UE sunt abroga-
te. 

Articolul 24 Intrarea în 
vigoare  

Reglementarea a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1995. 
Prevederile pentru limitele de timp au intrat în vigoare de la 
1 septembrie 1995. 
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ANEXA 2 

UNIUNEA EUROPEANĂ: PROPUNERI DE REGLEMENTARE A 

LITIGIILOR COMERCIALE ÎN CADRUL OMC
1)  

 
În cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), care a înlocuit de la  

1 ianuarie 1995 GATT-ul, a fost creat Organul de Reglementare a Diferendelor 
Comerciale (ORD), menit să soluţioneze conflictele dintre ţările membre legate 
de  încălcarea regulilor de bază ale sistemului comercial multilateral. 

Acordul de creare a ORD, semnat de toate ţările membre OMC, preia o 

parte din modalităţile de rezolvare a litigiilor existente în cadrul GATT, dar pre-

vede îmbunătăţiri pe linia creării unor comisii de experţi, durata de judecată, 
precizarea unor termene fixe, a căror nerespectare duce la aplicarea măsurilor 
fără consimţământul părţii cauzate etc. 

În cursul anului 1999, existenţa unui număr însemnat de litigii nesoluţio-
nate au determinat dezbateri aprinse între principalele puteri comerciale ale 
lumii: Uniunea Europeană (UE), SUA şi Japonia, având drept scop reexamina-
rea reglementărilor Acordului ORD. 

UE, ca primă putere comercială a lumii şi-a făcut cunoscută poziţia sa în 
acest demers, propunând o serie de remedii eficiente. 

Pentru reexaminarea sistemului de reglementare a conflictelor OMC, pro-
punerile UE au în vedere în principal îmbinarea diplomaţiei şi dreptului prin in-
termediul celor două faze principale (negocierile şi reglementarea juridică). În 
ceea ce priveşte negocierile UE ar dori ca orice acord amiabil să fie realizat în 
două luni. Negocierile trebuie să ia sfârşit după un an de zile iar dacă una din-
tre părţi doreşte prelungirea acestora ea trebuie să solicite o nouă rundă de 
negocieri. 

UE ar dori, în paralel, şi o întărire a preocupărilor juridice care ar presu-
pune printre altele o reformă a modului de formare a comisiilor juridice. În pre-
zent, membrii comisiilor sunt aleşi pornind de la o listă de experţi. UE sugerea-
ză crearea unei grupe de 15 până la 24 de experţi împărţiţi în grupuri de câte 
3. Aceştia trebuie să reprezinte toate zonele geografice, dar să opereze în mod 
independent. În acelaşi timp se consideră că ar trebui crescută transparenţa, 
făcând publice toate argumentele prezentate în faţa Comisiei sau a Organului 

de apel şi facilitarea accesului la informaţie pentru ţările terţe în aceleaşi condi-

ţii ca şi pentru părţile direct implicate în litigiu. 
Organismul de soluţionare a litigiilor al OMC a făcut deja dovada eficaci-

tăţii sale având în vedere faptul că de la crearea sa în 1995 a înregistrat 154 

de cereri de consultare, a format 54 de grupuri speciale şi a adoptat 18 rapoar-

                                                        
1)
 Prelucrare după: “Differends commerciaux: l UE peut-elle faire entendre sa voix au sein de l 
OMC”, în: “Problèmes économiques”, no. 2635, 13.10.1999, Paris. 
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te ale comisiilor juridice, performanţe care reprezintă un veritabil vot de încre-
dere al membrilor OMC. 

În 1996, pentru prima dată, UE s-a aflat mai des în postura de reclamant 

decât de acuzat în afacerile supuse rezolvării OMC. În 1997 această tendinţă 

s-a accentuat având loc 16 consultări în care UE a fost parte reclamantă şi 10 
în care s-a aflat pe banca acuzării. În 1998 UE a fost implicată direct în 7 litigii 
din 10, la jumătate dintre acestea fiind parte acuzată. Conflictele în care UE a 
fost implicată în 1998 au situat-o pe poziţii adverse în primul rând cu ţările în 
dezvoltare. 

 
Implicarea UE în soluţionarea litigiilor comerciale 

 
Anul UE parte 

reclamantă
1
 

UE parte 
acuzată

1
 

UE parte terţă Număr total de litigii (in-
clusiv cele în care UE nu a 

fost implicată) 

1995 2 (1) 8 (2) 2 (1) 27 

1996 7 (1) 4 (3) 14 (7) 37 

1997 16 (5) 10 (3) 10 (2) 50 

1998
2
 7 11 (1) 1 25 

TOTAL
3
 32 33 27 139 

Sursa: Comisia UE, EUROSTAT, ianuarie 2000. 
1) Prima cifră este cea a consultărilor iar cea dintre paranteze este cea a procedurilor 
care implică grupurile speciale. 
2) Pentru primele 6 luni. 
3) Din 139 de afaceri, 92 se referă la UE. 
 
În opinia experţilor, acest rol activ şi hotărât al UE se explică în mare 

parte prin lansarea strategiei comunitare de acces liber pe pieţe. Regulamentul 
privind obstacolele comerciale (ROC) deschide o nouă cale de recurs faţă de 
procedurile de soluţionare a litigiilor OMC, în sensul că oferă posibilitatea în-
treprinderilor UE să depună o plângere oficială şi să ceară Comisiei UE să 
deschidă o anchetă privind practicile ţărilor terţe atunci când se consideră leza-
te de faptul că o ţară terţă a încălcat regulile comerciale multilaterale. Echilibrul 

intereselor comunitare în cadrul OMC se traduce deci din ce în ce mai mult 

printr-o abordare strategică a mecanismului de reglementare a litigiilor OMC 
care constă în încercarea de a-l utiliza ca instrument de deschidere a pieţelor 
pentru că asigură respectarea strictă a obligaţiilor multilaterale de către parte-
nerii comerciali ai UE. În context, se apreciază că, numărul de plângeri depuse 
de UE ar putea fi mai mare dacă statele sale membre ar fi pregătite să facă 
front comun pentru a-şi apăra interesele. În final UE pare să cedeze la ideea 
neutralităţii regulilor de drept, dar în realitate se consideră că acestea reflectă 
un raport de forţe şi confruntarea între sisteme juridice diferite. Puterea domi-
nantă îşi impune propriile sale reguli de drept. În acest sens, se citează ca 
exemplu SUA, care nu acceptă deciziile OMC decât dacă ele îi servesc intere-
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sele. Legea de ratificare a Acordului de la Marrakech, în vigoare în prezent sti-
pulează că Congresul american poate cere ieşirea din OMC, dacă SUA sunt 
condamnate de 3 ori în cadrul Organului de reglementare a diferendelor. 

Concluzia experţilor comunitari este aceea că “legea celui mai tare” nu a 
dispărut în totalitate o dată cu jurisdicţionalitatea şi UE trebuie să răspundă 
unei noi provocări, aceea de a “dezechilibra balanţa justiţiei” în favoarea sa 
pentru că SUA apar în prezent ca fiind singura ţară capabilă să-şi impună pro-
pria interpretare a regulilor OMC. 

 
ANEXA 3 

 
LOCUL ÎN ECONOMIA MONDIALĂ AL ŢĂRILOR CANDIDATE LA 

ADERARE ÎN UE 
(date pentru anul 2000) 

Nr. 
crt. 

Ţări Populaţie 
mil. loc. 

Suprafaţă 
mil. km 

Produsul intern 
brut 

Produsul intern brut  
pe locuitor 

    miliarde 
dolari 

loc în ier-
arhia 

mondială 

dolari loc în 
ierarhia 

mondială 

în% din 
media 
UE-15 

1. Polonia 39 313 161,8 25 4148 75 40 

2. Cehia 10 79 53,9 45 5390 68 57 

3. Ungaria 10 93 47,2 51 4710 72 51 

4. Slovacia 5 49 18,5 65 3700 81 48 

5. Slovenia 2 20 20,0 65 10050 50 69 

6. Estonia 1 45 4,9 113 4900 71 42 

7. Letonia 2 65 6,9 97 3450 93 33 

8. Lituania 3 65 10,8 82 3600 82 30 

9. Cipru 0,8 9 11,4 81 14250 41 80 

10. Malta 0,4 0,3 3,6 118 9012 58 55 

11. Bulgaria 8 111 12,4 80 1550 119 24 

12. România 22 238 37,4 52 1691 113 27 

13. Turcia 65 775 202,1 22 3107 90 29 

Total  ţări = 13 169 1872 590,9 - Medie 
5350 

- 24 

UE = 15 ţări 376 2997 8440,2 - 22447 - 100 

Sursa: EUROSTAT şi CANSTAT, Bruxelles, 2002. 
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1. INVESTIŢII ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ ŞI 
ÎMPRUMUTURI STRĂINE CONTRACTATE DE ROMÂNIA 

ÎN SECOLUL AL XX-LEA 

În secolul al XX-lea economia românească s-a înscris în fluxurile de 
schimburi şi relaţii cu economiile naţionale europene în general, cu deosebire 
cu cele care s-au constituit în vremea noastră în Uniunea Europeană, nu numai 

pe calea comerţului exterior
1
, ci şi pe calea plasamentelor de capital vest-european 

în ţara noastră. 
Aceste plasamente s-au desfăşurat pe temeiul confluenţei a două mari 

procese istorice. Primul ţine de procesul de transformare a economiei noastre 
naţionale în direcţia modernizării, proces care reclamă, fireşte, resurse financi-
ar-bancare cu mult peste posibilităţile sale reale, interne. Cel de al doilea ţine de 
procesul de expansiune a economiilor ţărilor vest-europene spre ţările din cen-
trul şi sud-estul continentului nostru, în vederea comparaţiei rentabilizării proprii-
lor capitaluri, dincolo de graniţele lor naţionale. 

Ambele procese au apărut şi s-au dezvoltat încă înainte de secolul al 
XX-lea. Dar abia după 1900 până în prezent, ele vor propulsa plasamentele 
considerate la dimensiuni, ritmuri care îmbracă forme nemaicunoscute înainte. 

O analiză la obiect focalizată pe trei segmente principale ale evoluţiei 
economice româneşti va fi edificatoare. 

I. Anii de dinaintea Primului Război Mondial 
1. Datele existente, atâtea câte sunt disponibile, ne învederează că la înce-

putul secolului al XX-lea (1901-1902) suma totală a plasamentelor de capital 
străin în economia românească, comparativ cu cea existentă pe timpul lui Al.I. 
Cuza (1862-64), era mai mare de aproape şase ori, înscriindu-se astfel într-un 
ritm mediu anual de 4,8%. O atare creştere a făcut ca ponderea acestor pla-
samente în capitalul total al ţării, la debut de secol, să ajungă la aproape 59%, faţă 
de 27% cât reprezenta în anii competiţiei (1862-1864). 

Dincolo de caracterul relativ al acestor date, ele ne îndrituiesc indubitabil să 
constatăm că economia românească debutează în secolul XX sub auspicii 
dominate de investiţii străine. 

Sub aceleaşi auspicii economia noastră naţională evoluează şi în anii 
următori. Între 1901-1902 – 1912-1913, adică în timp de un deceniu, valoarea 
totală a plasamentelor de capital străin se măreşte cu peste 45%, într-un ritm 
mediu de 4%, ritm sensibil apropiat de cel înregistrat în aceeaşi perioadă de 
timp (5,3%), de capitalul total investit în economia noastră. 

                                                        
1
 Vezi studiul anterior apărut parţial în Colecţia “Biblioteca Economică”: Relaţiile comerciale ex-
terne româno-vest-europene (UE) la sfârşitul secolului al XX-lea, CIDE, Bucureşti, 2002. 



 

 

 

356 

În virtutea unor atari sporuri şi ritmuri, în ajunul Primului Război Mondial 
ponderea investiţiilor străine în capitalul total al economiei româneşti era de 
peste 50% (51,7%). Capitalul naţional românesc, între aceleaşi date, se mă-
reşte cu peste 98%, într-un ritm mediu de 7,0%, date evident superioare celor 
înregistrate de capitalul străin, dar nu îndeajuns de mari, încât să întreacă 
ponderea acestuia din urmă, deţinând în continuare o pondere minoritară 
(48,3). 

Primul Război Mondial şi anii care i-au urmat vor schimba substanţial datele 
problemei, însă prezenţa plasamentelor de capital străin se va menţine în con-
tinuare la cote ridicate în economia noastră naţională. 

2. Până atunci să privim mai îndeaproape datele dintre anii 1901-1902-
1912-1913 şi câteva semnificaţii relevante care se desprind din ele. 

O primă imagine asupra ponderilor ocupate de capitalul străin şi cel au-
tohton în principalele ramuri ale economiei noastre, între anii menţionaţi, este 
prezentată în tabelul nr. 1. 

Din datele tabelului se pot formula cel puţin trei constatări. 
 

Tabelul nr. 1  
Ponderea capitalurilor autohtone şi străine în ramurile principale  

ale economiei româneşti 1901/1902 – 1912/1913 
Capital total = 100 

 

Ramuri şi sectoare 1901-1902 1912-1913 Diferenţa ponderală 
Între 1901-1902 şi 

1912-1913 

Autohton Străin Autohton Străin Autohton Străin 

TOTAL 41,1 58,9 48,3 51,7 +23,8 -23,8 

1. Industrie       

a) Mare 13,3 86,7 20,0 80,0 +6,7 -6,7 

b) Mică 100,0 - 100,0 - 0,0 - 

2. Comerţ       

a) Mare 100,/0 - 60,0 40,0 -40,0 +40,0 

b) Mic 100,0 - 100,0 - 0,0 - 

3. Sistemul bancar       

a) Bănci comerciale 26,7 73,3 36,5 63,5 +9,8 -9,8 

b) Bănci funciare 100,0 - 100,0 - 0,0 - 

c) Bănci de asigurări - 100,0 - 100,0 - 0,0 

4. BNR 100,0 - 100,0 - 0,0 - 

5. Întreprinderi de stat 3,7 96,3 3,4 96,6 -0,3 +0,3 

6. Agricultură 100,0 - 100,0 - 0,0 - 

 
La început de secol plasamentele de capital străin în economia Români-

ei reprezentau, cum am mai spus, 58,9% din capitalul total investit al ţării, ceea 
ce însemna că ponderea plasamentelor autohtone se ridica doar la 41,1%, dife-
renţa dintre ele fiind de 17,8% în favoarea investiţiilor străine. Ponderea de 
58,9% era rezultatul faptului că investiţiile străine deţineau în proporţie de 
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100% capitalul băncilor de asigurare, în sectorul de stat greutatea lor specifică 
depăşea pe cea autohtonă cu 92,6 puncte procentuale, în industria mare cu 
73,4 puncte procentuale, iar în cazul băncilor comerciale cu 46,6 puncte procen-
tuale. 

În ajunul Primului Război Mondial investiţiile străine, repet, reprezentau 
51,7% din totalul investiţiilor de capital total al economiei ţării, sumă mai mică cu 
7,2 puncte procentuale faţă de situaţia din 1901-1902, dar care continuă să 
depăşească ponderea investiţiilor autohtone cu 3,4 puncte procentuale. 

De reţinut, că această diferenţă în favoarea plasamentelor străine faţă de 
cele autohtone este mai mică decât cea semnalată în perioada 1901-1902 cu 14,4 
puncte procentuale, şi aceasta pentru că investiţiile româneşti se înscriau între 
1912-1913 într-o pondere cu 7,2 puncte procentuale mai mare decât cea deţinută 
la început de secol. 

De bună seamă, se reflecta pe acest plan o creştere simţitoare a resurselor 
interne disponibile pentru investiţii autohtone în diferite ramuri şi sectoare ale 
economiei naţionale. 

Dar, deşi cu o pondere mai mică decât cea constatată între 1901-1902, 
plasamentele străine deţin încă majoritatea în capitalul total al economiei. Şi 
aceasta, ca urmare a faptului că diferenţele de ponderi în favoarea acestora, pe 
sectoare şi ramuri, se menţin constant la valori mari: în băncile de asigurări deţin 
monopolul total, în sectorul de stat superioritatea ponderală este de 93,2 puncte 
procentuale, în industria mare de 60 puncte procentuale, în bănci comerciale de 
27 puncte procentuale şi numai în comerţul en gros diferenţa este mai mică cu 20 
de puncte procentuale. 

Într-o privire de ansamblu plasamentele străine, între 1901-1902 – 1912-1913 
scad cu 23,8 puncte procentuale. Dar această diferenţă se datorează unei 
creşteri pozitive de ponderi de 40,3 puncte procentuale şi, respectiv unei scăderi 
de 16,5 puncte procentuale. În primul caz, se înscriu diferenţele pozitive la co-
merţul en gros, cu 40 puncte procentuale şi cu 0,3 la sectorul de stat. În cel de 
al doilea caz, diferenţele în scădere privesc băncile comerciale -9,8 şi industria 
mare -6,7. 

3. Atari modificări în ceea ce priveşte locul ocupat de plasamentele străi-
ne în sectoarele economiei noastre au stat, concomitent, la baza unor modificări 
şi transformări de structură a economiei ţării. Ne referim aici la rolul în schimba-
re al plasamentelor de capital străin şi autohton în structura menţionată. 

Tabelul nr. 2 prezintă datele orientative principale. Câteva sumare con-
statări se impun de la sine. 

În primul rând, între 1901-1902 şi 1912-1913, investiţiile de capital în total 
economie şi-au modificat structura repartiţională pe ramuri economice, cu o in-
tensitate de valoare extrem de ridicată. Coeficientul corespunzător de intensita-
te al schimbărilor structurale se înscrie într-o valoare de 7,9, pe parcursul, practic, 
al unui deceniu. 
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Tabelul nr. 2 
Structura sectorială a plasamentelor de capital total autohton şi străin 

1901-1902 – 1912-1913 
 

Ramuri şi sectoare Total plasamente în 
economie 

Plasamente străine Plasamente autohtone 

1901-

1902 

1912-

1913 

Diferen-

ţa 

1901-

1902 

1912-

1913 

Diferen-

ţa 

1901-

1902 

1912-

1913 

Diferen-

ţa 

1. Industrie          

a) Mare 10,5 14,6 +4,1 15,5 22,6 +7,1 3,4 6,0 +2,6 

b) Mică 10,5 6,3 -4,2 - -  25,6 12,9 -12,7 

2. Comerţ          

a) Mare 0,2 1,0 +0,8 - 0,8 +0,8 0,5 1,3 +0,8 

b) Mic 8,6 6,3 -2,3 - - - 20,9 12,9 -8,0 

3. Bănci          

a) Comerciale 5,3   6,5 20,2  3,4 28,0 +21,2 

b) Funciare 7,0{1,4 }23,9 +16,9 7,1{- 20,2{ +13,1 6,8:3,4 { { 

c) Asigurări 0,3   0,6      

4. BNR 8,8 10,4 +1,6 - -  21,4 21,6 +0,2 

5. Întreprinderi de stat 47,4 30,2 -17,2 77,4 56,4 -21,0 4,3 2,2 -2,1 

6. Agricultură 7,0 7,3 +0,3 - -  17,1 15,1 -2,0 

TOTAL 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 

 
Pentru comparaţie, să notăm că acelaşi coeficient pentru o perioadă de 

200 de ani se ridică la valoare maximă de 10. 
Schimbările cele mai semnificative, care au influenţat considerabil transfor-

mările menţionate, sunt lesne de observat în: sectorul de stat, sistemul bancar 
privat şi industrie. 

Plasamentele de capital străin privite din aceeaşi perspectivă repartiţio-
nală pe ramuri economice se înscriu şi ele într-un intens proces de restructura-
re. Calculele efectuate ne arată că valoarea coeficientului respectiv se ridică la 
8,2, fiind superior celui pe economie cu 3,8%. 

Sectoarele de plasament care au contribuit la o atare cifră impresionantă 
sunt: sectorul de stat, sistemul bancar şi ramura industriei mari, adică aceleaşi 
pe care le-am întâlnit pe total economie. 

Cu alte cuvinte, investiţiile de capital străin au jucat un rol important în 
prefacerile structurale ale întregii economii. 

Se cuvine a menţiona, în acelaşi timp, că plasamentele de capital autohton 
privite din aceeaşi perspectivă s-au impus plasamentelor străine la cote cel pu-
ţin egale. 

Coeficientul de care am pomenit, potrivit aceloraşi calcule, ne indică o 
valoare de 8,27. Transformările cele mai importante, surprinse în acest coeficient, 
au avut loc în sectorul bancar, în sectorul industrial şi cel al statului, adică în 
aceleaşi ramuri vizate de transformările respective atât în restructurarea pla-
samentelor străine, cât şi pe întreaga economie. 
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Cu alte cuvinte, efortul investiţional în anii anteriori Primului Război Mon-
dial a fost de natură, ca în materie de transformări structurale, să egaleze forţa 
de acţiune a plasamentelor străine în restructurarea economică a ţării. 

4. În perioada analizată investiţiile străine în economia românească s-au 
afirmat şi consolidat pe două principale căi: pe calea împrumuturilor de stat şi 
pe calea investiţiilor directe în economie. Să încercăm o succintă analiză a fie-
căreia dintre aceste căi: 

Împrumuturile contractate de statul român în străinătate, în formele sale de 
tip modern, datează de pe la mijlocul secolul al XIX-lea. Ele ne captează aici 
interesul analitic cu prioritate faţă de plasamentele directe, nu atât pe conside-
rente pur istorice, cât pe raţiuni strict economice. 

Cel puţin până la Primul Război Mondial, ponderea împrumuturilor de stat în 
plasamentele străine de capital au prevalat substanţial ponderea investiţiilor 
directe. Ceva mai departe vom încerca şi o aproximare cifrică. 

Din amplele aspecte, reale de cercetare, pe care le ridică astfel de plasa-
mente de capital străin în economia noastră naţională, la începutul secolului, 
aş reţine aici trei. 

Un prim aspect priveşte amploarea şi intensitatea înregistrate de respec-
tivele plasamente în ţara noastră. 

Între 1864 şi 1916, adică timp de 52 de ani, statul român a contractat 47 
de împrumuturi, în medie, câte un împrumut la fiecare an. 

Valoarea însumată a capitalului nominal contractat de statul român în 
toată această perioadă se ridică la cifre impresionante, chiar şi pentru acele 
vremuri: în 1864 împrumutul încheiat reprezenta 38% din încasările bugetare ale 
statului; în 1900 se acumulaseră împrumuturi nominale scadente la acea dată, 
care întreceau de peste 10 ori încasările bugetare respective, iar în preajma 
războiului le depăşeau de peste 13 ori. 

Aceste împrumuturi grevau bugetul central cu anuităţi anuale care oscilau 
între 15-40% din încasări. Dobânzile plătite de statul român reprezentau valori 
care urcau de la 10 la 30% din aceleaşi încasări bugetare. 

Să menţionăm din capul locului, că aceste împrumuturi constituiau ceea ce 
în limbaj contabil-financiar se numea “datoria publică externă”. În suma totală a 
împrumuturilor contractate între 1864-1916 peste 80% o constituia această 
“datorie externă”. Pe etape ea se repartiza astfel: 1864-1899 la 91,4%, iar între 
1903-1916 la 69% din total. 

În mod corespunzător din suma totală a datoriei externe cca 60% revenea 
anilor de dinainte de 1900 şi 40% anilor care au urmat, până la Primul Război 
Mondial. Dar suma medie anuală a acestor 40% întrecea aceeaşi medie anuală a 
perioadei anterioare (1864-1899) cu aproape 38% şi cu peste 22,5%, pe cea 
contractată în medie, anual, pe întreaga perioadă analizată aici (1864-1916). 

Situaţia statului român, de debitor pe pieţele externe de capital, nu era 
de natură singulară, specifică, ci comună multor altor ţări europene. Ceea ce ar pu-
tea fi caracterizat ca “specific naţional” în acest caz ar fi legat de destinaţia res-
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pectivelor împrumuturi contractate. Este şi cel de al doilea aspect pe care aş fi 
dorit să-l relev. 

El priveşte, în principal, faptul că “datoria externă” a statului român înain-
te de Primul Război Mondial se constituise în vederea lansării şi realizării de 
lucrări publice de anvergură naţională, în speţă, construcţia de căi ferate. Spre de-
osebire de alte state europene, statul român a fost pe aceea vreme proprietarul, 
aproape absolut şi managerul constant al acestui important sector al economiei 
naţionale. 

Forţa economică care fundamenta această lucrare este ilustrată de faptul că 
din sumele totale contractate în străinătate între 1864-1916 o pondere de peste 
70% revenea Căilor Ferate Române. 

În anii de până la 1900 ponderea era de aproape 82%, iar în anii ulter i-
ori, până la Întâiul Război Mondial, de aproximativ 57%. 

În această împrejurare se şi explică faptul că în structura “sectorială” a 
capitalului străin investit în “întreprinderile de stat” din România reveneau sume 
ce întreceau plasamentul unui astfel de capital în oricare alt sector al economiei 
noastre naţionale (tabelul nr. 2). 

Statisticile epocii au înregistrat, cu o acribie de invidiat, cifrele bilanţiere 
ale operei de construcţie a Căilor Ferate Române – din vremea respectivă. Aici 
se cuvine să menţionăm două elemente distincte ale gestionării statale a sec-
torului considerat. 

Primul priveşte faptul că în bilanţul anual al CFR, încasările se soldau 
permanent cu excedente peste cheltuieli. În bugetele centrale ale statului român 
se vărsau din beneficiile CFR-ului sume considerabile, atingând peste 2% din 
capitalul nominal investit. 

Cel de al doilea element se referă la faptul că plata acestor împrumuturi 
cu dobânzile aferente au constituit, permanent, pentru finanţiştii guvernamentali 
români imbolduri pentru menţionarea unor cote ridicate de fiscalitate. De notat, că 
aceasta se referă nu numai la perioada de până la Primul Război Mondial, ci şi 
la anii următori, până aproape de jumătatea secolului al XX-lea, când generaţiile 
de urmaşi au beneficiat nu numai de satisfacţia folosirii unui mijloc modern, euro-
pean de transport, dar şi de apăsări fiscale lăsate moştenire de predecesori. 

Cel de-al treilea aspect la care vreau să mă refer priveşte originile naţio-
nal-statale ale creditorilor statului român. 

Primul lucru de relevat arată că în proporţie de 100% împrumuturile con-
tractate de statul român în străinătate proveneau din Europa de Vest. 

Trebuie menţionat apoi că dintre ţările vest-europene, creditoare statului ro-
mân, se numără: Germania, Franţa, Anglia, la care am putea adăuga Austria şi 
Italia. 

Iată, cum arată tabelul ţărilor vest-europene creditoare românilor. 
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Tabelul nr. 3  
Structura pe ţări vest-europene creditoare  

statului român, 1864-1916 
În% din total 

Anii Germania Franţa Anglia Austria şi Italia 

1864-1899 83,3 I 12,0 3,5 1,2  

1900-1916 61,8 I 17,9 19,6 0,7  

1864-1916 74,7 | 14,4 10,0 0,9  

 
 

În loc de comentariu la aceste date, aş menţiona doar că ele aduc un sufi-
cient argument factologic al enumerării ţărilor menţionate şi în textul care pre-
cede tabelul, precum şi un criteriu lipsit de orice echivoc în ierarhizarea partici-
pării ţărilor respective la implementarea de investiţii proprii în ţări ca România. 

5. Cum spuneam, cea de-a doua cale de receptare a plasamentelor de 
capital străin în ţara noastră a fost cea a investiţiilor directe. 

În structura plasamentelor de capital total străin în România, ponderea 
investiţiilor directe a fost minoritară faţă de ponderea împrumuturilor străine 
contractate de statul român. Bunăoară, între 1901-1902 valoarea ponderii respec-
tive era de 28,5%, iar între 1912-1913 de 80%. Cifrele ne conduc lesne la cel 
puţin două constatări; mai întâi, din start, nivelurile celor două componente ale 
plasamentelor de capital total străin prezentau disparităţi substanţiale: 3,5 : 1, iar 
în al doilea rând, că, în timp, disparitatea dintre ele se micşorează la 1,25:1, ceea 
ce înseamnă că pe parcursul deceniului anterior Primului Război Mondial evolu-
ţia componentelor în cauză a înregistrat intensităţi diferite. 

Într-adevăr, în timp ce împrumuturile străine, între 1901-1902 – 1912-1913, 
cresc cu 7,7%, într-un ritm mediu mai mult decât modest, de 0,7%, investiţiile 
directe străine se amplifică de 2,8 ori, într-un ritm accelerat de 11,1%, adică, 
ultimele prezentând o dinamică cu mult superioară faţă de cea a primelor 
(11,1% : 0,7%), dar nu îndeajuns de mare încât nivelul atins de împrumuturi 
între 1912-1913 să fie întrecut de cel al investiţiilor străine. Datele, fireşte, con-
semnează o stare de fapt istorică, dar ele reclamă o explicaţie analitico-
economică. Ea ar putea consta în aceea că joncţiunea intereselor româneşti cu 
cele străine, în perioada la care ne referim, s-a înfăptuit mai întâi, pe plan su-
prastructural (transporturi, comunicaţii), şi mai apoi interesul s-a deplasat spre baza 
structurilor, respectiv a producţiei, a factorilor ei de creştere (industrie, de exem-
plu). După cum vom vedea în cele ce urmează, investiţiile directe străine în Româ-
nia au vizat direct tocmai această bază. 

Se cuvine deci să privim investiţiile străine şi în contextul situaţiei investi-
ţiilor directe existente în ansamblul economiei. 
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Tabelul nr. 4 
Structura investiţiilor directe în economia românească după sursele ei 

statal-naţionale 1901-1902 – 1912-1913 
Total = 100 

Anii Străine Autohtone Diferenţa 

1 2 3 2-3 

1901/1902 81,3 18,7 +62,6 

1912/1913 57,4 42,6 +14,8 

 

Câteva constatări se impun de la sine: 
a) Între cele două momente consemnate în tabel ponderea investiţiilor 

străine directe în totalul investiţiilor directe din economia românească 
scade, în timp ce investiţiile directe autohtone se menţin într-o pondere 
în creştere cu 23,9 puncte procentuale; 

b) Disparităţile dintre cele două ponderi de investiţii directe pe durata unui 
deceniu se micşorează cu 47,8 puncte procentuale. 

Cele două tendinţe menţionate semnifică fără dubii că în acest timp are 
loc o afirmare semnificativă a rolului factorului investiţional internaţional în eco-
nomia românească, fără ca aceasta să însemne diminuarea forţei şi capacităţii 
investiţionale de major interes, în economia ţării noastre a capitalului autohton. 
Este convingător faptul că ponderea acestuia şi între 1901-1902, dar şi între 1912-
1913 depăşeşte ponderea investiţiilor directe autohtone, rămânând la nivel 
constant majoritar. 

Aceste schimbări structurale în investiţiile directe din România de dinain-
tea Primului Război Mondial au fost propulsate de dinamici evolutive semnifica-
tive. 

Între 1901-1902 şi 1912-1913 investiţiile directe totale din economia na-
ţională se măresc de peste 4 ori (indice = 417,6%), însă cele străine cresc doar 
de aproape 3 ori (indice = 294,6%), pe când cele autohtone de peste 9,5 ori (indice 
= 952%). Ritmurile medii anuale de creştere, în mod corespunzător se înscriau 
în valori de 15,4%, 11,4% şi 25,3%. 

O consecinţă relevantă a acestor dinamici, pe lângă cele structurale, arătate 
mai sus, ar consta în diminuarea disparităţilor dintre cele două fluxuri de inves-
tiţii directe – străine şi autohtone: de la 4,4:1 în 1901-1902 la 1,3: 1 în 1912-1913. 

Spre el s-au îndreptat, în ce sfere şi sectoare de activitate s-au plasat in-
vestiţiile directe străine? 

Datele din tabelul următor ne oferă un prim şi semnificativ răspuns.  
Se observă lesne, mai întâi că între 1901-1902 industria a captat marea 

majoritate a investiţiilor directe străine, în timp ce sectorul bancar abia a atras 
1/3 din volumul lor. 
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Tabelul nr. 5 
Structura investiţiilor directe străine în economia românească, 1901-1902 

– 1912-1913 
În% 

Anii Industrie Bănci Comerţ exterior 

1901/1902 70,3 29,7 I 

1912/1913 51,4 49,9 | 2,7 

 
După un deceniu situaţia se schimbă semnificativ. Ponderea industriei în 

respectivele investiţii scade cu 18,9 puncte procentuale, iar a sectorului bancar 
creşte cu 20,2 puncte procentuale. O parte – este adevărat redusă – este în-
dreptată în acest timp şi spre comerţul exterior. 

Se cuvine să precizăm, totodată, că valoarea absolută a investiţiilor di-
recte străine, plasate atât în industrie, cât şi în bănci, a crescut considerabil. 

Bunăoară, în industrie pomenitele investiţii, între 1901-1902 şi 1912-1913, s-
au mărit de peste 2 ori (indice = 215,3%), într-un ritm de 7,9%, iar în bănci capita-
lul s-a amplificat potrivit unui indice, de 454,5%, ritmul înregistrat fiind de 16,3%. 

La precizarea de mai sus să mai adăugăm că investiţiile directe străine din 
sectorul industrial au depăşit, şi la începutul şi la finele perioadei considerate, vo-
lumul investiţiilor respective din sectorul bancar, inclusiv din cel al comerţului exte-
rior. Între 1901-1902 depăşirea era de ordinul a 236%, iar între 1912-1913 de 
112%. 

6. Dintre investiţiile străine directe în economia naţională românească 
înainte de Primul Război Mondial, o analiză aparte se cuvine a fi dedicată celor 
cantonate în sectorul industrial. 

Mai întâi să oferim o imagine de ansamblu asupra plasamentelor directe 
străine pe ramurile industriale existente la acea dată în ţara noastră. 

 
Tabelul nr. 6 

Structura pe ramuri industriale a investiţiilor străine directe în 1915 
 

Ramuri % Ramuri % 

Petrol 72,9 Alimentară 1,6 

Lemn 9,0 Hârtie 1,3 

Zahăr 7,2 Textile 0,9 

Energie electrică, gaz, apă 4,4 Materiale de construcţie 0,5 

Metale 1,8 Chimicale 0,4 

   100,0 

 
Constatarea generală care se poate face pe baza acestor date constă în 

aceea că investiţiile directe străine s-au îndreptat spre toate ramurile industria-
le din ţară. 

Însă ramurile preferate de investitorii străini, în care s-au concentrat 93,5%, 
adică majoritatea zdrobitoare a capitalurilor lor, au fost: petrolul, lemnul, indus-
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tria zahărului şi energia electrică. În afară de industria lemnului, cu îndelungată 
tradiţie în economia românească, toate celelalte trei ramuri industriale sunt apariţii 
noi în ţara noastră. Cu alte cuvinte spus, aceste ramuri noi sunt creaţii emina-
mente de import ale capitalului străin. 

Ramurile “tradiţionale” au fost şi ele vizate de respectivele plasamente 
directe străine, dar într-o proporţie mai redusă, de 6,5%. 

7. Dacă privim însă apartenenţa naţională a investiţiilor directe în fiecare 
ramură industrială aparte vom observa poziţionări ale capitalului străin cu totul 
relevante. 

Tabelul nr. 7 
Structura apartenenţei naţionale a investiţiilor străine directe pe ramuri 

ale industriei în 1915 
În% 

Ramuri Ponderi Ramuri Ponderi 

Străin Autohton Străin Autohton 

Petrol 91,9 8,1 Alimentară 30,8 69,2 

Lemn 69,7 30,3 Hârtie 45,9 54,1 

Zahăr 94,0 6,0 Textile 22,7 77,3 

Energie electrică 96,3 3,7 Materiale de construcţie 27,0 73,0 

Metale 66,3 33,7 Chimicale 71,1 28,9 

   Total industrie 82,1 17,9 

 
Reiese astfel că 4/5 din plasamentele directe în ramurile industriale ale 

ţării proveneau din străinătate şi numai 1/5 din resurse autohtone. 
Primele deţineau poziţiei majoritare în şase din cele zece ramuri con-

semnate în tabel, unde ponderile lor se înscriau în valori de 96,3-54,5, iar cele-
lalte în patru ramuri, ponderile lor oscilând între 77,3-3,7%. 

Este în afara oricărei îndoieli că industria din România înaintea Primului 
Război Mondial era, în fond, o creaţie nemijlocită a investiţiilor directe din afara 
graniţelor ţării. 

Din datele cuprinse în tabelele anterioare se desprinde poziţia specială 
pe care industria petrolului o ocupă în plasamentele directe străine în ţara 
noastră. Reiterăm faptul că din totalul investiţiilor directe străine aproape 3/4 se 
concentrau în respectiva ramură industrială, iar din totalul investiţiilor realizate 
în ramură 92% erau de provenienţă străină. 

Acest fapt este explicabil dacă ţinem seama că petrolul reprezenta o no-
uă sursă energetică a economiilor europene şi mondiale, iar România apărea 
pe harta energetică a lumii ca ţară deţinătoare de zăcăminte potenţial bogate 
în petrol. Petrolul românesc capătă astfel un interes economic primordial internaţi-
onal, depăşind cu mult prin importanţă economică perimetrul strict naţional. 

Faptul că petrolul românesc era aproape singurul produs industrial naţional 
care se exporta şi intra în tranzacţiile internaţionale cu ponderi semnificative, 
confirmă pe deplin şi complementar cele de mai sus. 
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8. Cât priveşte apartenenţa naţională a plasamentelor directe de capital 
străin, aceasta poate fi descrisă sugestiv de datele cuprinse în tabelul următor. 

 
Tabelul nr. 8 

Structura investiţiilor directe străine după apartenenţa  
statal-naţională în 1915 

în% 

Ţara % Ţara % 

Germania 23,7 Belgia 9,2 

Olanda 19,2 Franţa 7,5 

Anglia 19,1 Italia 1,5 

Austro-Ungaria 12,8 Altele 7,0 

 

Rezultă că circa 75% din investiţii provin din primele patru ţări specificate în 
tabel, între care, în ordine descrescătoare s-au situat: Germania, Olanda, An-
glia şi Austro-Ungaria. 

Alte trei ţări au investit capitalul lor în industria românească în proporţie de 
aproape 20%. De reţinut, că volumul total al investiţiilor analizate a provenit, în 
primul deceniu al secolului al XX-lea, din ţările vest-europene. 

Nu mai puţin semnificative ni se par şi datele referitoare la investiţiile di-
recte pe ramuri industriale, provenind din diverse state ale Europei (tabelul nr. 9). 

 
Tabelul nr. 9 

Structura investiţiilor directe străine pe ramuri şi pe  
apartenenţă statal-naţională 

 

Ramuri Germania Olanda Austro-
Ungaria 

Belgia Franţa Anglia Italia Altele 

Petrol 23,7 19,2 12,8 9,2 7,5 19,0 1,5 7,1 

Lemn - - 92,0 7,7 - - - 0,3 

Zahăr - - 14,2 72,2 13,6 - - - 

Energie electrică 31,3 - - 12,9 51,2 4,6 - - 

Metale - - 48,6 38,7 9,4 - - 3,3 

Alimentară 28,5 - 47,7 11,9 - - - 11,9 

Hârtie - - 100,0 - - - - - 

Textilă - - 42,9 31,4 13,9 10,7 - 1,1 

Materiale de con-
strucţii 

- - - 95,4 - - - 4,6 

Chimicale 51,4 - 48,6 - - - - - 

 
Astfel, două dintre ţările menţionate în tabel – Belgia şi Austro-Ungaria 

şi-au plasat investiţiile directe în industria din România în câte opt ramuri, din 
cele zece specificate. Franţa în cinci ramuri, Germania în patru ramuri, Anglia în 
trei ramuri, Olanda şi Italia în câte o ramură industrială. 
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Apoi de reţinut, că unele ţări au plasamente cu ponderi absolut majoritare 
în diferite ramuri. Austro-Ungaria, de pildă, deţine ponderea totală în investi-
ţiile din industria hârtiei, Germania -51,4% în industria chimicalelor, Belgia în 
industria materialelor de construcţie -95,4%, Franţa în produse electrice – 
51,2% etc. 

Toate însă au plasamente directe în ramura cea mai atractivă: petrolul. 
Capitalurile investite aici provin din ţări ca (în ordine descrescătoare): Germa-
nia, Olanda, Austro-Ungaria, Belgia şi Franţa. 

1. La începutul secolului al XX-lea economia românească a înregistrat un 
masiv volum de investiţii străine de capital, atât sub forma împrumuturilor 
contractate de statul român, cât şi sub formă de plasamente directe în 
principalele ramuri de producţie ale ţării, în special în industrie. 

2. Împrumuturile contractate de statul român au fost dirijate în cea mai ma-
re parte în construcţii de utilitate publică, naţională, în primul rând, în con-
strucţia şi dezvoltarea căilor ferate române – proprietate a statului ro-
mân. 

3. Plasamentele directe străine s-au îndreptat cu precădere spre ramurile in-
dustriale, şi mai ales spre acele ramuri industriale, nemaicunoscute îna-
inte în ţara noastră. Între acestea, petrolul ocupă un loc de excepţie prin 
importanţa sa internaţională pe harta energetică de la acea vreme. 

4. Apartenenţa statal-naţională a investiţiilor totale străine în România, la 
acea dată, este aproape în exclusivitate de origine europeană, mai exact 
vest-europeană. Între principalele state europene investitoare în economia 
românească se numără: Germania, Anglia, Franţa, Olanda, Austria – ţări ca-
re în anii noştri s-au constituit în Uniunea Europeană. 

 

II. Perioada interbelică (1921-1938) 
1. Economia românească din acea vreme era o economie deschisă pla-

samentelor de capital extern, înainte de toate, ca spaţiu cu multiple oportunităţi 
de interes major pentru investiţii directe. 

La o privire de ansamblu asupra epocii se poate spune că aceste plasa-
mente, deşi evoluează în împrejurări complet diferite de cele de dinainte vreme, 
continuă tendinţele anterioare, căpătând în acelaşi timp valenţe noi, cu conse-
cinţe marcante asupra economiei noastre naţionale. 

Pentru început să fixăm câteva repere cantitative de orientare generală 
în materie. 

Datele disponibile, cu tot caracterul lor esenţialmente relativ, de lucru, 
ne arată că între anii 1921-1938 plasamentele străine totale de capital în Ro-
mânia s-au mărit de cca 2 ori, înregistrând astfel un ritm mediu anual de 2,5%. 

Urmărind traseul parcurs de evoluţia lor în acest timp ne reţin atenţia do-
uă inegalităţi de creştere şi de intensitate de creştere. Între 1921-1934 valoarea 
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(constantă) a investiţiilor considerate se dublează, şi aceasta cu o intensitate 
de 5,5%. Dacă privim evoluţia lor pe segmentul 1927-1938 creşterea va fi de 
numai cca 17%, iar ritmul de 1,4%, mărimi evident mai scăzute decât cele con-
statate mai înainte. De bună seamă, că în primul caz avem de-a face cu un 
trend ce oglindea o expansiune deosebit de susţinută a plasamentelor directe stră-
ine într-o economie aflată în plin proces de reconstrucţie postbelică şi de avânt 
conjunctural. În cel de-al doilea caz, am avea de-a face cu căderea vertiginoasă a 
economiei româneşti, sub impactul puternic al crizei economice mondiale 
(1929-1933), urmată de o lentă şi prelungită fază de depresiune, care a generat 
un proces de încetinire a plasamentelor directe de capital extern, dacă nu chiar 
de retragere a lor spre sursele de origine, ceea ce coincidea şi cu restrângerile 
de disponibilităţi investiţionale de pe pieţele europene şi transatlantice, din anii 
premergători celui de-Al Doilea Război Mondial. 

Urmărind în paralel traiectoria parcursă de investiţiile directe totale din 
economia românească, vom observa că aceasta descrie în segmentul 1921-
1934 o curbă de creştere egală cu un indice de 238% şi de ritm de 6,8%, fapt 
care face ca în întreaga perioadă analizată, 1921-1938, investiţiile respective 
să înregistreze un spor de peste 2 ori mai mare şi un ritm de 2,9%, mărimi evi-
dent superioare celor înregistrate de plasamentele directe străine, după cum 
superioare vor fi şi mărimile corespunzătoare de spor şi de ritm ale investiţiilor 
directe autohtone, în speţă indicele 320%, ritmul 9,4%, pentru anii 1921-1934 
şi indicele 270%, cu un ritm de 3,7% pentru întreaga perioadă 1921-1938. 

Anii reconstrucţiei postbelice au creat, într-adevăr, oportunităţi de plasa-
mente directe deosebit de atractive şi pentru disponibilităţile de capital auto-
hton. Amploarea investiţiilor directe autohtone nu a fost însă îndeajuns de ma-
re pentru a le imprima forţa necesară de rezistenţă în faţa intemperiilor create 
de criza mondială şi de supravieţuire post-criză. 

Drept urmare, traseul parcurs de aceste plasamente directe se situează 
pe o curbă cu mult sub cea parcursă de investiţiile directe străine. Cum arătam, 
acestea din urmă au înregistrat între 1927-1938 un spor de cca 17% şi un ritm 
de 1,4%, în timp ce plasamentele directe totale se înscriau într-un indice de 
numai 106%, cu un ritm anemic de 0,6%, iar cele autohtone coboară la 92% şi 
înregistrează astfel un ritm corespunzător negativ de -0,1%. 

În atare situaţie, investiţiile directe străine vor continua, ca şi înainte de 
război, să se menţină pe o poziţie dominantă în plasamentele directe totale din 
economia noastră naţională interbelică, depăşind constant greutatea specifică 
a investiţiilor directe autohtone în valoarea plasamentelor pomenite. Un scru-
pulos studiu de caz dezvăluia că în structura capitalului social total al tuturor 
Societăţilor Anonime din România interbelică, ponderea capitalului extern se 
înscria în următoarele valori: 67,14% în 1921; 56,40% în 1927; 58,75% în 1934 
şi 62,06% în 1938. 

Semnificaţia reală a acestor proporţii ne este pusă în evidenţă de datele 
cuprinse în tabelul nr. 10. 
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Tabelul nr. 10 
Ponderea capitalului extern în acţiuni ale S.A. din România pe principale-

le ramuri de activitate – 1921, 1927, 1934, 1938 
în% 

Ramuri Capitalul social 

1921 1927 1934 1938 

Total S.A. În economie 67,14 56,40 58,75 62,06 

Industrie 78,79 66,18 67,68 66,44 

Bănci* 39,09 25,00 29,15 39,07 

Comerţ 13,75 47,00 41,36 47,43 

Asigurări 88,41 93,42 76,12 80,45 

Transporturi şi comunicaţii 50,28 15,58 73,31 79,57 

Altele 39,20 20,00 10,98 41,51 

* Fără B.N.R. 

 

Observăm, mai întâi, că datele acoperă întreaga epocă interbelică şi 
principalele ei momente de referinţă, oglindind astfel prezenţa constantă a pla-
samentelor directe străine în economia românească a vremii. 

Apoi ni se mai impune în atenţie faptul că datele relevă prezenţa capitalului 
extern în absolut toate ramurile de activitate, ceea ce indică fără nici un dubiu 
capacitatea de răspândire a investiţiilor directe străine plasate în economia 
noastră naţională. 

Valorile ridicate ale ponderilor deţinute de aceste investiţii fac o dovadă pe 
deplin probatorie a forţei plasamentelor respective în procesul de implementare 
a investiţiilor în ţara noastră. 

Dar ce anume fluxuri interramuri au străbătut ele, spre ce anume ramuri şi-
au îndreptat cu prioritate preferinţele şi, fireşte, cu ce rezultate s-au soldat res-
pectivele fluxuri? Tabelul nr. 11 ne va înlesni, sperăm, drumul către aflarea 
unor răspunsuri cel puţin acceptabile. 

 
Tabelul nr. 11 

Structura capitalului străin acţionar al S.A. din România pe ramuri de acti-
vitate – 1921, 1927, 1934, 1938 

în% 

Ramuri 1921 1927 1934 1938 

Industrie 73,2 84,9 81,1 79,6 

Bănci 17,7 8,9 9,7 9,5 

Comerţ 6,3 4,4 3,1 3,4 

Asigurări 0,9 1,3 1,1 0,9 

Transport 1,3 0,3 4,8 6,2 

Alte ramuri 0,6 0,2 0,2 0,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Datele vorbesc de la sine şi sunt în afara oricărei îndoieli. Traduse în 

termeni economici proprii aceste date desemnează “industria” – deţinătoare a 
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unei valori probabile de 3/5 – ca ramură fundamentală preferenţială a investiţii-
lor directe străine plasate în economia românească interbelică. 

Industria s-a bucurat de o preferenţialitate aparte din partea investitorilor 
străini şi înainte de Primul Război Mondial. Cele prezentate în prima parte a 
studiului de faţă fac dovada concludentă în acest sens. După cum constatăm, 
industria rămâne şi în continuare, pe parcursul întregii perioade interbelice, în 
centrul preferinţelor, deşi condiţiile şi împrejurările istorice, concrete au fost cu 
totul altele decât în trecut. 

De bună seamă, că la baza acestei continuităţi stătea o multitudine de 
factori comuni şi de durată şi care şi-au menţinut constant expresivitatea sinte-
tică, în cel mai înalt grad de rentabilitate. Toate informaţiile existente şi disponi-
bile conduc la constatarea că, dintre toate ramurile de activitate economică exis-
tente în România până la izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, industria 
a fost sfera în care se obţinea cea mai mare rată de profitabilitate. 

În primă instanţă, explicaţiile nu ar putea fi altele decât cele rezultate din 
analiza la obiect a factorilor tradiţionali, “clasici” şi a acţiunii lor concret-istorice, în 
perimetrul unui “studiu de caz”, fie el circumscris şi la o dimensiune naţională, ca 
“România interbelică”. Ţinând seama de profilul cercetării de faţă vom încerca o 
explicaţie mai largă, pornind de la informaţiile pe care ni le oferă tabelul nr. 12. 

Datele învederează indubitabil că în industria din România investiţiile 
străine directe au fost omniprezente pe parcursul întregii perioade interbelice. 

 
Tabelul nr. 12 

Ponderea capitalului acţionar străin al S.A. industriale din principalele 
ramuri în România – 1927, 1934, 1938 

 

Ramuri 1927 1934 1938 

Petrol 77,00 75,30 73,84 

Cărbune 80,00 65,32 60,44 

Metale 70,00 52,03 61,63 

Energie electrică 30,00 77,91 73,52 

Alimentară 55,62 77,55 74,06 

Textilă 60,00 62,80 62,79 

Materiale de construcţii 31,27 56,44 63,32 

Lemn-hârtie 41,46 55,76 57,17 

Chimice 75,00 77,49 68,02 

Sticlă-ceramică 60,00 69,16 49,69 

Pielărie-încălţăminte 52,00 36,87 31,12 

Tipografice 15,00 2,42 10,24 

Altele 2,87 16,36 49,10 

Total industrie 66,18 67,68 66,44 



 

 

 

370 

De asemenea, ele atestă concludent faptul că respectivele investiţii au sus-
ţinut cu fondurile necesare producţia desfăşurată în toate ramurile de profil din 
ţară. 

Totodată, prin ponderile ridicate deţinute, în special în sectoarele industriilor 
de bază, investiţiile considerate şi-au asigurat forţa necesară de monitorizare 
corespunzătoare a tuturor factorilor implicaţi în desfăşurarea eficientă a activi-
tăţilor specifice domeniului industrial. 

Indirect, datele din tabel ne mai dezvăluie o semnificaţie – de major inte-
res – potrivit căruia investiţiile directe străine, prin poziţia lor precumpănitoare 
în industria românească, monitorizau nu numai producţia, ci implicit şi oferta de 
produse de aceste ramuri de activitate economică pe piaţa internă a ţării. 

O imagine cantitativă, fie şi relativă, asupra acestei semnificaţii ar putea 
fi aproximată, fără prea mari exagerări, prin evocarea unor calcule efectuate în 
epocă de autorităţi în materie. 

Potrivit acestor calcule producţia industrială proprie, autohtonă, acoperea, în 
1937, aproape tot consumul intern de produse ca: vagoane şi locomotive, piese 
forjate, piese turnate din fontă şi oţel, construcţii metalice, mobile de metal şi 
lăcătuşerie, articole de menaj, ambalaj metalic, sârme, cuie şi articole de sârmă, 
şuruburi, butoaie etc. 

Conform aceloraşi calcule producţia internă acoperea la momentul menţio-
nat, mai mult de 75% din consumul autohton al unor produse ca: fontă (93,5%), 
oţel (76%), laminate (94,2%) ş.a. De asemenea, în măsură mai restrânsă consu-
mul intern era acoperit de produse din producţia autohtonă ca: metale laminate 
(53,2%), unelte şi scule (41%), lucrări diferite din metale (40,1%), produse electro-
tehnice (21,9%), aparate şi maşini (13,4%), automobile (12,2%) etc. 

Urmarea firească era că pe piaţa autohtonă românească produsele in-
dustriale de bază se valorificau la preţuri remuneratorii pe măsură, adică, folo-
sind o expresie curentă printre specialiştii epocii, preţuri ale unor produse “care 
fac obiectul cartelurilor internaţionale”. Dintre acestea, făceau parte produse 
ca: fonta, oţelul, tabla de fier laminat, plumbul, arama, cositorul, acidul sulfuric, 
carburantul de calciu, parafina, cimentul, celuloza, zahărul. 

Investiţiile directe străine în industria noastră românească interbelică, privite 
şi dintr-o altă perspectivă, capătă complementar celor arătate până acum, noi 
semnificaţii. Datele din tabelul următor ne vor înlesni descifrarea acestora. 

Datele ne reţin atenţia, mai ales, în privinţa gradului relativ înalt de con-
centrare a investiţiilor directe străine în ramurile industriei extractive, respectiv 
producătoare de resurse energetice: proporţia lor se ridică la aproape 50% din 
volumul total al investiţiilor citate, iar dacă le scrutăm structural vom observa lesne 
că peste 80% dintre ele sunt în industria petrolului. Este una din noile semnif i-
caţii de care pomeneam. Situaţia am mai întâlnit-o, cum am văzut şi până 
acum, şi înainte de război. În anii interbelici ea se distinge însă în mod aparte prin 
câteva caracteristici de excepţie, dintre care aici am releva câteva. 
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Tabelul nr. 13 
Ponderea capitalului acţionar străin al S.A. industriale din România pe 

principalele ramuri – 1927, 1934, 1938 
în% 

Ramuri 1927 1934 1938 

Petrol 47,6 39,4 33,9 

Cărbune 14,7 7,7 8,3 

Metale 10,6 8,6 12,8 

Energie electrică 1,2 9,2 7,2 

Alimentară 11,4 13,9 10,6 

Textilă 4,7 7,6 10,7 

Materiale de construcţii 1,4 3,9 5,2 

Lemn-hârtie 4,2 4,3 4,3 

Chimică 2,1 3,5 4,9 

Sticlă-ceramică 1,0 0,9 0,8 

Pielărie-încălţăminte 0,8 0,5 0,4 

Tipografice 0,3 0,3 0,2 

Altele X 0,2 0,7 

Total industrie 100,0 100,0 100,0 

×Sub 0,1. 

 

Producţia de petrol românesc interbelic situa ţara noastră în 1937 pe lo-
cul 6 în lume şi pe locul 2 în Europa. Din producţia de petrol, cca 25% erau des-
tinate consumului naţional, intern şi 75% consumului extern, adică, se exporta 
pe pieţele din întreaga lume. Peste 50% din valoarea exportului total românesc 
interbelic era reprezentată de produsele petroliere, iar după cantităţile de produ-
se petroliere exportate, România, la aceeaşi dată (1937), se situa pe locul 5 în 
lume şi pe locul 1 în Europa. 

La finalul acestui demers analitic se cuvine a menţiona apartenenţa statal-
naţională a deţinătorilor de investiţii directe în industria petrolieră din România, 
iar pentru relevanţa datelor interbelice le vom alătura celor referitoare la epoca 
antebelică. 

Tabelul nr. 14 
Structura capitalului străin investit în industria petrolieră din România 

după apartenenţa statal-naţională – 1913, 1938 
în% 

 

Ţara 1913 Ţara 1938 

% Rang %  Rang 

Germania 34,9 I Anglia 27,9  I 

Anglia 16,9 II Anglia-Olanda 22,0  II 

Anglia-Olanda 16,4 III Franţa 21,0  III 

Franţa 8,3 IV Belgia 8,7  IV 

Olanda 7,5 V Italia 4,7  V 

Belgia 4,3 VI Olanda 0,8  VI 
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Ţara 1913 Ţara 1938 

% Rang %  Rang 

Italia 1,4 VII Germania 0,5  VII 

Altele din Europa 3,3  Altele din Europa 0,8  

SUA 7,0  SUA 13,6  

Total 100,0  Total 100,0  

Datele conduc la două constatări importante: 
1. peste 90% din investitorii străini în industria petroliferă românească 

aparţineau statelor vest-europene; 
2. circa 50% din capitalurile lor proveneau din trei ţări: Germania, Anglia şi 

Olanda, în 1913, şi Anglia, Olanda şi Franţa, în 1938. 



 

 

2. MIŞCAREA CAPITALULUI PUBLIC EXTERN 

2.1. Evaluări orientative şi globale 

Pentru o imagine de ansamblu mai clară asupra mişcării capitalului extern, 
înfăţişăm mai jos un tabel, credem, relevant a ceea ce a însemnat îndatorirea 
contractată în străinătate, la câteva momente mai semnificative (din punct de 
vedere al subiectului nostru), intrările care s-au efectuat, pentru ca după aprecie-
rile cifrice referitoare la ieşirile de capital achitat, să aproximăm datoria totală 
rămasă la fiecare din momentele reţinute. 

Rezultatele calculelor întreprinse le redăm în tabelul nr. 15. 
 

Tabelul nr. 15  
Mişcarea capitalului public extern între 1916-1940 

- miliarde lei 1929 - 

Anii Capitalul iniţial angajat Intrări Ieşiri Capital rămas 

1916 102,8 - (50,8) 52 

1933 119,8 +17 -34,8 85 

1940 118,3 -1,5 -42,9 75,4 

 
Din orice unghi am privi aceste date ele ne învederează că mişcarea ca-

pitalului public extern, timp de aproape un sfert de veac, s-a desfăşurat în două 
faze: una între 1916 şi 1933, iar cea de-a doua între 1933 şi 1940. 

Este adevărat că perioada se întinde pe un număr inegal de ani: prima 
pe 17, iar cealaltă pe 7 ani. Dar, indiferent de aceasta se impun atenţiei câ-
teva aspecte mai generale care solicită unele comentarii, nu atât pentru a 
formula problemele, cât mai ales pentru a le schiţa în vederea dezvoltării lor 

ulterioare, pe parcursul studiului de faţă şi a găsi, fie şi cu caracter aproxima-
tiv, răspunsuri la ele. 

Dintr-un început se observă, bunăoară, că la toţi indicatorii cuprinşi în tabel, 
datele sunt în ascensiune în prima fază şi în reflux în cea de a doua fază. La 
acest fapt să mai adăugăm şi o constatare preliminară. 

Cifrele nu acuză disparităţi prea mari de la un moment istoric la altul. Or, 
între cele referitoare la anul 1916 şi cele privitoare la anii următori există o dis-
paritate istorică concretă care oricum am aborda-o, se înscrie în mărimi deo-
sebit de mari. 

Spre deosebire de situaţia din 1916, în 1933 şi 1940, prin îndatoririle sa-
le externe statul român angaja un potenţial (resurse) de cel puţin 2 ori mai ma-
re (populaţie, teritoriu etc.). De asemenea, întreaga literatură analitică în materie 
nu pune nici un moment la îndoială necesitatea atragerii de resurse bugetare şi 
pe calea îndatoririlor de stat, interne şi externe, în anii de după 1916, adică după 
anii Unirii. Şi oricât de discutabil ar fi nivelul interbelic de valorificare a resurselor 
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disponibile din ţara noastră, posibilităţile după 1916 erau mult mai mari decât 
înainte. Unii analişti ai epocii, de la noi şi de aiurea, au încercat să arate că după 
război pieţele de capital străin european şi nord-american şi-au schimbat dimen-
siunile structurale, fluxurile de interese financiare, mai ales pentru ţări ca Ro-
mânia, de exemplu. 

În ce măsură s-a răsfrânt o asemenea situaţie asupra împrumuturilor ex-
terne de stat ale ţării noastre, vom încerca să precizăm în continuare. 

2.2. Capitalul iniţial angajat 

Datoria externă a statului nu era singura îndatorire publică de stat, ci numai 
o parte, căci alături de ea statul a contractat împrumuturi şi pe plan intern. Cea 
externă era însă cea mai importantă. În 1916 ponderea ei în totalul datoriei pu-
blice era de 87%, în 1933 de 85,1%, iar în 1940 de 75,1%. Procesul a mers 
descrescând, între cele două momente extreme (1916 şi 1940), diminuarea pon-
derilor în cauză fiind de 11,9 puncte procentuale. Dar datoria externă a rămas pe 
întreaga perioadă analizată fundamentul obligaţiilor statal-bugetare faţă de credi-
torii guvernamentali. Aceste obligaţii au vizat, după cum vom vedea, viaţa finan-
ciară de stat în toate verigile sale, dar şi importante procese din afara acesteia, 
respectiv din economia naţională. 

Cuantumul ei în expresie analitică contemporană este uriaş. La preţurile din 
1929, pe baza cărora am calculat capitalul extern datorat de România, se ridica la 
valoarea a 92 de vagoane de aur fin, în 1933 la 107 vagoane, iar în 1940 la 106 
vagoane. 

Pentru comparaţie să arătăm că în România interbelică, mai exact din 1921 
şi până în 1938 s-a produs în total o cantitate însumată de 5,163 vagoane de aur 
fin. 

Sub raportul dinamicii, capitalul s-a mărit relativ puţin. Faţă de 1916 în 1933 
era mai mare cu 16,5%, dar în 1940 scade la 115%. Acesta înseamnă că între 
1933 şi 1940 indicele coborâse la 98,7%. Ritmurile oglindesc şi ele intensitatea 
lentă a procesului. Între 1916 şi 1933, ritmul mediu anual de creştere se ridica la 
0,9%, între 1916 şi 1940 se înscria într-o valoare de 1,6%, pentru ca între 1933 şi 
1940 să scadă la -0,2%. 

Strict economic cauza trebuie căutată în intrările mici de capital împru-
mutat, de numai 15,5 miliarde de lei, până în 1933, când s-a realizat o sumă de 
17 miliarde de lei, pentru că între 1933 şi 1940 acest capital s-a diminuat cu 1,5 
miliarde de lei. 

În schimb, ieşirile au fost mult superioare intrărilor de capital public extern. 
Între 1916 şi 1940 s-a înregistrat o ieşire (diminuare) de capital în sumă de 
77,7 miliarde de lei: în faza 1916-1933 au ieşit 34,8 miliarde de lei, în timp ce 
în faza 1933-1940 au mai ieşit 42,9 miliarde de lei. Pe ansamblu, suma ieşirilor 
întrecea pe cea a intrărilor de peste 5 ori. Să mai observăm că în timp ce intră-
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rile, aşa puţine cum au fost, au avut o tendinţă coborâtoare, în timp ce ieşirile, 
dimpotrivă, au înregistrat o tendinţă crescătoare. 

2.3. Capitalul rămas de plată 

Ca şi capitalul iniţial şi cel rămas de plată nu a reprezentat în epocă singura 
formă de datorie externă. Datoria externă a constituit o parte a capitalului datorat 
de stat, împreună cu cel al capitalului public intern. Şi în acest caz capitalul ex-
tern datorat a deţinut ponderea cea mai importantă. În 1916 ea era de 77,8%, în 
1933 de 85,7% şi în 1940 de 68,4%. 

Spre deosebire de capitalul iniţial extern, capitalul extern rămas de plată 
prezintă unele particularităţi. Valoarea ponderilor acestuia în 1916 şi 1940 este 
mai mică decât cea a ponderilor capitalului extern iniţial, în limitele a 9,2 puncte 
şi, respectiv, 6,7 puncte. Trebuie menţionat apoi că în timp ce capitalul extern ini-
ţial de la un moment de timp are o pondere în scădere, cel rămas de plată a de-
ţinut între 1916 şi 1933 o pondere în creştere; numai între 1933 şi 1940 aceasta a 
fost în scădere. Pe ansamblu, scăderea primului a fost mai mare (11,9 puncte) 
decât a celui de-al doilea (9,4 puncte), ceea ce înseamnă că rolul creditului pu-
blic intern rămas de plată era mai mare decât a celui iniţial intern. 

Are loc o uşoară deplasare a resurselor de credit public de la cel extern la 
cel intern. Ponderile acestuia, în inferioritate faţă de cele ale creditului public 
extern, explică, între altele, şi rolul său limitat în viaţa financiară publică. 

Revenind la temă să spunem că şi acest capital public extern datorat, ca şi 
cel iniţial, reprezintă valori imense. Potrivit aceluiaşi calcul folosit anterior, în 1916 
acesta reprezenta 46,8 vagoane aur fin, în 1933 valora 77,1 vagoane, iar în 1940 
era egal cu 67,8 vagoane. Cu asemenea sume este uşor de înţeles de ce acest 
capital s-a menţinut constant, cu ponderi majoritare în capitalul public extern iniţi-
al. În 1916 mărimea respectivei ponderi era de 50,9%, în 1933 de 72,1%, iar în 
1940 de 64%. Practic, capitalul public extern îşi conservase prin capitalul public 
rămas de plată forţa de influenţă de nezdruncinat în finanţele publice româneşti 
interbelice, mai ales că datoria publică externă datorată prin evoluţiile sale, mai 
sus arătate, se înscria în aceeaşi dinamică şi ritm, ca şi cea iniţială. 

2.4. Câteva comentarii suplimentare 

a) Procesele prezentate analitic, şi anume intrările modice de capital ex-
tern, ieşirile masive şi, în mod corespunzător, creşterile şi, respectiv, diminuările 
lente ale acelor capitaluri reclamă o informaţie suplimentară şi asupra altor as-
pecte. Încă de la mijlocul secolului trecut statul român a început să apeleze la 
finanţa vest-europeană pentru obţinerea de mijloace băneşti suplimentare surselor 
fiscale bugetare. Perioada la care ne referim aici face parte componentă din 
această acţiune. Numai că pieţele financiare externe care acordau împrumuturi de 
stat au fost în permanentă schimbare. Dar nici statul român nu a rămas acelaşi.   
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Pieţele şi creditorii externi ai guvernelor României înainte de Primul Răz-
boi Mondial se deosebeau de situaţia celor din ajunul celui de-Al Doilea Răz-
boi. O mărturie concludentă ne-o oferă datele din tabelul nr. 16.  

Dacă efectuăm un calcul al schimbărilor structurale pe baza acestor date 
constatăm că mărimea coeficientului respectiv este de peste 33 – cifră enormă. 

 
Tabelul nr. 16 

Structura pe ţări a creditorilor statului român, 1914-1940 
-% - 

Ţările – 1914 Total 100 Ţările – 1940 Total 100 +/- 

Germania 54,2 Germania 13,4 -40,8 

Franţa 36,9 Franţa 35,4 -1,5 

Alte ţări 8,9 Alte ţări 51,2 +42,3 

 
Două ar fi explicaţiile: mai întâi, căderea vertiginoasă a locului finanţelor 

germane în creditele de stat româneşti. Cu aproape 55%, Germania deţinea înain-
te de 1916 aproape monopolul în materie. Dar în 1940, cu nici 15% era un creditor 
oarecare. Apoi, dar nu în ultimul rând, de observat o creştere considerabilă a pon-
derii “Alte ţări” în aceleaşi credite, de data aceasta, cu o pondere de peste 40% 
aceste “Alte ţări” vor avea să decidă în finanţele externe româneşti interbelice. Dar 
care era componenta acestor “Alte ţări”? Le vom enumera în ordinea descrescă-
toare a ponderilor deţinute: Anglia 19,6; Elveţia 6,4; Belgia 4,9; Cehoslovacia 2,7; 
Olanda 2,1; Italia 0,7; America 0,7; Suedia 0,6; Altele 13,5. Dacă înainte de 1916 
România avea două ţări creditoare şi un număr mic de state cu o pondere de sub 
10%, în ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial se ajunsese ca numărul lor să se 
ridice la 8, iar un grup de “altele” deţineau o pondere de peste 13%. Şi poate nu 
atât numărul ţărilor creditoare să ne reţină atenţia, cât mai ales forţa economico-
financiară a respectivelor ţări, în anii interbelici. 

Unele erau cunoscute încă înainte de război ca ţări de mare prestigiu financiar 
european. Altele, apărute ca state independente, ca şi noi, după conflagraţia 
din 1916-1918. Unele participaseră direct în război, altele şi-au păstrat neutrali-
tatea. Urmările războiului au fost însă resimţite foarte diferit de aceste ţări sub 
raport economico-financiar. Plasamentele de credit public în România erau, firesc 
lucru, reflexul eforturilor lor de a fi concurenţiabili şi de a se afirma pe pieţele respecti-
ve de capital. O dată cu declanşarea crizei economice mondiale toate grupările fi-
nanciare din ţările pomenite, pentru a-şi pune la adăpost investiţiile, bat în retrage-
re şi vor face cale întoarsă spre căutarea de noi plasamente pe alte noi pieţe. 

b) Ce reprezentau în fond datoriile de care ne ocupăm aici ? Care era 
structura lor formală şi de fond ? 

Pentru cercetarea structurii formale vom folosi informaţiile unui foarte cu-
noscut economist român, fost ministru de finanţe, dintr-un studiu alcătuit pe la mij-
locul deceniului al patrulea. Le-am grupat, cu mici rectificări, în tabelul nr. 17.  
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Reiese că respectivele împrumuturi aveau ca obiect achitarea unor datorii 
contractate înainte de Primul Război Mondial (pct. 1 şi 3, cu ponderi 16,6% + 
12,7% = 29,3%), preluate de statul român reîntregit pentru acoperirea cheltuielilor 
prilejuite de război, pace şi Unire, reprezentând 59,9% (pct. 2, 4) şi numai 23,5% 
împrumuturi postbelice de gestiune bugetară curentă. Altfel spus, avem de-a face 
nu atât cu împrumuturi propriu-zise în care să aibă loc un flux de valori monetare 
pentru acţiuni curente şi de perspectivă, ci cu nişte obligaţii datorate unor eveni-
mente şi procese trecute, consumate deja, despre care doar convenţional se poa-
te spune că aveau la bază obiective de investiţii, în înţelesul larg şi obişnuit al ter-
menului. 

Tabelul nr. 17  
Structura împrumuturilor externe după obiectul  

şi perioadele contractate 
- calculat la cursurile anului respectiv - 

Denumirea împrumuturilor Mii lei Pondere în total 

1. Contractate înainte de război 18692.088 16,6 

2. Subvenţionarea cheltuielilor de război 
a) datorii interaliate 
b) Relief Bond 

 
35756.331 
1389.315 

 
31,9  
1,2 

3. Preluate în sarcina României pentru executarea tratatelor 
de pace 

14232.249 12,7 

4. Rezultând din consolidarea bonurilor de tezaur din timpul 
războiului şi imediat după 

15829.267 14,1 

5. Aranjamente speciale 5750.844 5,1 

6. Emise pentru lichidarea unor sarcini bugetare 20562.215 18,4 

TOTAL 112122.309 100,0 

 
Ideea o putem contura mai clar dacă privim structura de fond a datoriilor 

contractate. Ca şi mai sus vom folosi pentru aceasta informaţiile unui reputat 
specialist în materie care se referă tot la momentul surprins de noi în tabelul nr. 
17. O primă imagine în această privinţă ne este oferită de datele din tabelul 
nr. 18. 

 
Tabelul nr. 18 

Structura utilizării împrumuturilor contractate în străinătate la 1 aprilie 1934 
-% - 

Folosirea împrumuturilor Pondere în total împrumut 

1. Căi ferate 22,1 

2. Datorii interaliate 30,0 

3. Aprovizionarea ţării şi cheltuieli necesare activităţii statale 
1918-1921 

21,3 

4. Lucrări productive 2,5 

5. Expropriere 0,2 

6. Acţiuni sociale, credit agricol, drumuri 2,0 

7. Datorii rezultând din tratatele de pace 10,5 
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Folosirea împrumuturilor Pondere în total împrumut 

8. Dezvoltarea şi între-ţinerea armatei 1,0 

9. Diferenţa de curs şi plata de amortismente şi arierate de 
CFR 

5,7 

10. Diverse şi stabilitate monetară 3,0 

11. Fond rulment pentru tezaur (buget) 1,7 

TOTAL 100,00 

 
În această listă sunt enumerate domeniile activităţilor vizate de împrumu-

turile respective din punct de vedere strict financiar şi completează prin detalie-
re datele din tabelul anterior. 

Dar, cea de-a doua imagine alcătuită pe baza aceloraşi informaţii, este, 
credem, cea mai relevantă şi ne-o oferă datele din tabelul următor. 

 
Tabelul nr. 19 

Structura împrumuturilor externe contractate după caracterul economic 
al utilizării lor 

- în% - 

Categorii de împrumuturi Suma totală Din care: 

Productivă Neproductivă 

Datorii antebelice: 1. Rentele unificate 100 100 - 

Datorii postbelice 
1. Interaliate 
2. Despăgubiri de război 
3. Pentru aprovizionare 
4. Răscumpărare de căi ferate 

 
100 
100 
100 
100 

2,68 100 100 
100 

97,32 

Datorii contemporane: 
1. Împrumutul stabilizării 7% -1929 
2. Împrumutul de dezvoltare% – 1931 

 
100  
100 

 
43,2  
60,22 

 
56,80  
39,78 

Altele rezultând din tratatele de pace 100 13,94 86,06 

TOTAL 100 26,57 73,43 

 
Cu toate rezervele faţă de aceste departajări, datele pun în evidenţă că 

din opt categorii de împrumuturi se înscriu în valori cu caracter: 
a) productiv: două cu o sumă egală cu zero; două cu 100%; patru cu 

ponderi între 2,68% şi 60,22%; 
b) neproductiv: două cu o sumă egală cu zero; două cu 100% şi patru cu 

ponderi între 39,78% şi 97,32%; 
c) pe ansamblu: din valoarea totală a celor opt categorii de împrumuturi 

26,57% aveau un caracter productiv, iar 73,43% un caracter neproductiv. 
Se pare că investitorii străini atunci când îşi plasau disponibilităţile în credite 

de stat în ţări ca România de atunci, acordau preferinţă plasamentelor în activi-
tăţi neproductive, fiind pentru ei mai rentabile, dacă ţinem seama de faptul că 
deşi se “intra” mai greu pe o atare piaţă, se “ieşea” mai repede şi mai lesne. 
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Perioada postdecembristă 

În prezent ţara noastră traversează o perioadă de reaşezare a structuri-
lor sale economice pe temeiul unei economii de piaţă de tip occidental şi de re-
racordare a economiei naţionale la fluxurile intereuropene, în condiţiile în care 
ultimele şi-au găsit o nouă matcă de desfăşurare prin crearea Uniunii Europe-
ne, apariţie cu totul nouă pentru însăşi Europa. 

1. La o primă privire generală constatăm că direcţia procesului de 
reracordare este aceeaşi ca şi cea străbătută înainte de cel de-Al Doilea Răz-
boi Mondial în sensul expansiunii constante an de an, şi în proporţii crescânde 
a investiţiilor totale dinspre Vest spre România. Traiectoria procesului poate les-
ne fi urmărită pe baza datelor din tabelul nr. 20. 

Din aceste date rezultă neîndoielnic şi în mod limpede că procesul s-a des-
făşurat cu o intensitate relativ accelerată. – Un ritm mediu anual de peste 50% 
la o creştere de 41 ori a respectivelor investiţii în ţara noastră probează convingă-
tor. 

Tabelul nr. 20 
Dinamica investiţiilor totale străine în economia românească în perioada 

postdecembristă, 1990-1999 
În milioane $ 

Anii Suma 1990 = 100 În lanţ Anii Suma 1990 = 100 În lanţ 

1990 230,0 100,0  1995 5899,0 2565,0 119 

1991 1180,0 513,0 513 1996 7472,0 3248,0 127 

1992 2552,0 1109,0 216 1997 9772,3 4248,0 130 

1993 3444,0 1497,0 135 1998 11348,1 4934,0 116 

1994 4938,0 2147,0 143 1999 9442,5 4105,0 83 

 

În multe privinţe acest lucru este explicabil dacă ţinem seama de faptul că 
perioada analizată este marcată de profunde prefaceri în mai toate domeniile 
vieţii social-economice şi politice şi că prefacerile respective necesită investiţii 
urgente. 

Dar, dincolo de toate acestea nu se poate trece cu vederea că nivelul iniţial 
de pornire, adică de implementare în ţara noastră a investiţiilor vizate a fost 
extrem de scăzut şi că volumul total derulat, până la urmă relativ, depăşeşte cu 
mult dimensiunile sale reale absolute. După cum nu se poate ignora faptul că 
asupra variaţiilor anuale înregistrate de investiţiile străine acţionaseră, mai mult ca 
sigur, factori nu numai de natură pur economică. 

Mărimea coeficienţilor de variaţie calculaţi pentru datele din tabel depăşea 
cu mult baremurile cât de cât “normale” ale oricărui proces economic: ea ajun-
gea, bunăoară, la 75%. 

Supoziţia noastră pare cel puţin la prima vedere cu atât mai plauzibilă, 
cu cât în componenţa investiţiilor analizate ponderea unora dintre elementele 
sale constitutive era nu numai foarte mare, dar şi relativ mult îndepărtată de even-
tualul impact asupra economiei reale a ţării, fiind astfel mult mai permeabilă la 
factori neeconomici, decât la cei pur economici. Tabelul nr. 21 este probator. 
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Tabelul nr. 21 
Structura investiţiilor totale străine în economia românească după formula lor 

de realizare, 1991-1999 
În% 

Anii Latura publică 
externă 

Investiţii străine 
directe 

Anii Datoria publică 
externă 

Investiţii străine 
directe 

1991 96,4 6,0 1996 96,0 4,0 

1992 97,0 3,0 1997 87,0 13,0 

1993 97,0 3,0 1998 82,0 18,0 

1994 93,0 7,0 1999 89,0 11,0 

1995 93,0 7,0    

 
Datele, fireşte, au caracter probator sub raport cantitativ – statistic. Pentru a 

le descifra conţinutul de fond s-ar cuveni întreprinse alte operaţii şi descrieri ca 
bunăoară, trecerea în revistă legilor, a metodologiilor lor de aplicare, a conven-
ţiilor, a scrisorilor de intenţie etc., alcătuite, adoptate, prefaţate şi prelucrate 
sau nu în ultimii zece ani – operaţie, se înţelege, care depăşeşte şi scopul, şi 
cadrul studiului de faţă. 

Ceea ce se poate însă enunţa aici cu grad înalt de veridicitate constă în 
aceea că un atare efort investiţional străin contractat de stat în acest timp, s-a 
axat în principal pe opera de adaptare a noilor structuri publice, guvernamentale la 
condiţiile istorice postdecembriste şi pe asigurarea funcţionării cât de cât normale 
a respectivelor structuri. 

Să urmărim în continuare, pe rând, pe fiecare formă de realizare, structu-
ra investiţiilor analizate aici. 

2. Datoria publică externă 

Ea a fost contractată în primul an de după 1989 şi a avut o evoluţie spec-
taculoasă. 

În sublinierea afirmaţiilor noastre ne bazăm pe informaţiile cifrice cuprin-
se în tabelul nr. 22, fără însă o detaliere a lor. 

 
Tabelul nr.22 

Datoria externă a României între 1990-1999 
milioane $ 

Anii Suma Indici Anii Suma Indici 

1990=100 În lanţ 1990=100 În lanţ 

1990 230,0 100  1996 7209,0 31,34 131 

1991 1143,0 497 497 1997 8548,3 3716 118 

1992 2479,0 1078 217 1998 9308,1 4047 109 

1993 3357,0 1459 135 1999 8435,5 3667 91 

1994 4597,0 1998 137     

1995 5482,0 2383 119     
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Cum era de aşteptat ponderea mare deţinută de această datorie a statu-
lui român în totalul plasamentelor de capital străin în ţara noastră va impune 
hotărâtor sensul, direcţia şi ritmul respectivelor plasamente. Datoria publică a 
României între 1990-1999 a crescut de cca 40 ori, într-un ritm de aproape 
50%, cifre foarte apropiate de cele înregistrate de plasamentele totale deja 
pomenite. Foarte apropiaţi între ei se constată a fi şi coeficienţii de variaţie: în 
cazul nostru, valoarea lor depăşeşte 70%. 

3. Investiţiile directe străine 

Datele din tabelul care urmează ne oferă punctele elementare de reper. 
 

Tabelul nr.23  
Investiţiile directe străine în economia românească între 1991-1999 

milioane $ 

Anii Suma Indici Anii Suma Indici 

1990=100 În lanţ 1990=100 În lanţ 

1991 37 100  1996 263 710 63 

1992 73 197 197 1997 1224 3308 465 

1993 87 235 119 1998 2040 5513 167 

1994 341 922 392 1999 1007 2722 49 

1995 417 1127 122     

 
Datele conduc la constatarea că această formă de investiţii a înregistrat, 

în anii specificaţi, o creştere de peste 10 ori, cu o intensitate de ritm de 51,1%, 
mărime, evident, superioară celei înregistrate de “Datoria externă”, părând ast-
fel că ar infirma supoziţia formulată de noi mai înainte, în realitate ele au vizat 
direct viaţa economică reală. În sprijinul acestei aserţiuni am invoca faptul că in-
vestiţiile directe străine în România în ultimul deceniu s-au realizat într-un mediu de 
afaceri marcat de două probleme majore – ambele nemaiîntâlnite înainte vreme în 
economia noastră naţională. Ele afluează spre sectoarele şi sferele părăsite de 
structurile anacronice etatiste, existente sub vechiul regim, şi participă nemijlocit la 
înfăptuirea procesului istoric de “privatizare”, respectiv de redistribuire a proprie-
tăţii asupra fondurilor deja existente. Procesul este încă în desfăşurare, iar voca-
ţia specifică investiţiilor directe străine de a crea structuri şi organisme noi în 
economia noastră naţională îşi aşteaptă rezultatele abia în viitor. 

Dincolo de aceasta se cuvine să privim la obiect şi să constatăm că pre-
ocupările sectoriale de plasament al investiţiilor directe străine în ultimii zece ani, 
s-au focalizat spre: 

 exploatarea petroliferă (Shell – Olanda; Amoco – Marea Britanie; Agip – 
Italia; Mol – Ungaria; Lukoil – Rusia ş.a.); 

 automobile (Renault – Franţa; Daewoo – Coreea de Sud; Siemens, 
Daimler Benz – Germania); 

 finanţe – bănci (Société Générale – Franţa; Citibank – SUA; ING Barings 
– Olanda; Alfa Bank – Grecia etc.); 
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 telecomunicaţii (France Telecom, OTE – Grecia; Airton Vodafone – Ma-
rea Britanie); 

 hoteluri (Hilton, Holiday Inn, Mariot, Best Western – SUA; Ilban Holding – 
Austria); 

 produse de consum (Henkel – Germania; Colgate – Palmolive – SUA); 

 magazine (Metro – Germania; Carrefour – Franţa; Billa – Austria); 

 construcţii (Lafarge – Franţa; Bouygues – Franţa; Heidelberger – Ger-
mania; Holderbank – Elveţia); 

 siderurgie (INM ISPAT – anglo-indian); 
Stabilirea unui clasament pe ţări a investitorilor în societăţi comerciale cu 

participare străină la capitalul social în ţara noastră ne-ar duce la constatarea 
că în perioada 1991-2001, ponderea ţărilor vest-europene este precumpănitoa-
re. În ordine descrescătoare acestea ar fi: Olanda – 16,17%; Germania – 11,25%; 
Cipru – 7,75%; Franţa – 6,89%; Italia – 6,97%; Austria – 5,86%, iar Elveţia, 
Grecia, Marea Britanie se înscriu cu valori între 3-5%. Dintre ţările transatlanti-
ce trebuie menţionate SUA – cu o participare de 6,45%. 

Un scrupulos cercetător al problemei atrăgea atenţia şi asupra unei ches-
tiuni adesea ignorată – şi pe nedrept – în literatură, dar de mare interes practic, 
şi anume asupra impactului investiţiilor străine directe în formarea brută de capital 
fix. Tabelul nr. 24 redă calculele cercetătorului respectiv. 

Tabelul nr. 24 
Ponderea ISD nete în formarea brută de capital fix 

 (% din formarea brută de capital fix) 
 

Ponderi 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 1,9 1,9 5,6 5,5 3,5 15,0 26,6 16,2 14,8 

 
Datele impun câteva concluzii: 

 ponderile investiţiilor străine directe în formarea brută de capital fix au în-
registrat o evoluţie care a urmat evoluţia volumului ISD;  

 în 1992 şi 1993 nivelul lor se înscrie într-o valoare scăzută de 2%; dar în 
1994 el s-a triplat, menţinându-se la acest nivel relativ constant şi în anii ur-
mători;  

 creşterea volumului ISD din 1997-1998 a dus şi la creşterea ponderii lor, 
astfel că în 1998 nivelul atinge cota cea mai înaltă – 25,69%;  

 în schimb, în anii următori apare un declin, în 1999 ponderea lor 
reducându-se cu aproape 10%, iar în 2000 mai scădea cu 1%. 

* 
*        * 

Din cele expuse până acum se poate concluziona: 
1. perioada postdecembristă marchează o etapă importantă de racordare a eco-

nomiei noastre naţionale la structurile vest-europene, investiţiile străine în 
România având un rol propulsator deosebit; 
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2. amploarea acestor investiţii, intensitatea înregistrată de ele au contribuit sub-
stanţial la aceasta; 

3. Între formele precumpănitoare pe care le-au îmbrăcat investiţiile considerate, 
datoria publică externă s-a situat pe primul loc; un rol însemnat au avut însă şi 
investiţiile directe străine care în perspectivă se vor amplifica simţitor; după cum 
o contribuţie de excepţie se aşteaptă de la recentele forme de finanţare a di-
verselor programe promovate de organismele vest-europene, pentru pregăti-
rea aderării ţării la UE. 
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Cuvânt înainte 

Volumul de faţă cuprinde studiile elaborate pentru faza a IV-a (luna mai 
a.c.) a proiectului P 2/6 “Fundamente economice ale protecţiei sociale în Ro-
mânia în contextul integrării europene”, parte componentă a programului de 
cercetare CERES – 1. 

Grupate sub titlul: Prestaţiile sociale în ţările membre ale Uniunii Eu-
ropene şi în România aceste studii le completează pe alte trei, efectuate în 
fazele anterioare ale proiectului, care au vizat următoarele subteme: 

• faza I-a: Dimensiunea socială a Uniunii Europene; 

• faza a II-a: Evoluţii recente şi preocupări de modernizare a sistemelor 
de protecţie socială în ţările UE şi în România; 

• faza a III-a: Finanţarea protecţiei sociale în ţările UE şi în România.  
Ca şi în fazele anterioare, cercetarea a fost axată pe problematica speci-

fică unor segmente importante ale protecţiei sociale: sistemele de pensii; sis-
temele de sănătate; protecţia şomerilor; sărăcia şi excluziunea socială. 

 
Maria POENARU  



 

 

Capitolul 1 
PRESTAŢIILE SOCIALE. CARACTERIZARE GENERALĂ 

Maria POENARU 

1.1. Cadrul analizei 

Problematica prestaţilor sociale este deosebit de complexă, fiind de mai 
multă vreme subiect de dispută între specialişti. Deosebirile dintre diferitele punc-
te de vedere derivă, în principal, din poziţia şi rolul pe care îl au prestaţiile sociale 
în alocarea şi utilizarea resurselor la nivel microeconomic şi la nivel macroeco-
nomic, precum şi din impactul pe care întregul mecanism implicat de funcţiona-
rea sistemului prestaţiilor sociale îl are asupra diferitelor segmente ale sistemului 
economico-social. Privite din perspective diferite, prestaţiile sociale constituie o 
zonă de intersecţie a unor “presiuni” exercitate din mai multe direcţii. 

În primul rând, presiunea derivată din funcţia principală a prestaţiilor so-
ciale, aceea de protecţie a populaţiei sau a unor categorii specificate ale aces-
teia în faţa unor riscuri sociale reprezintă chiar raţiunea de a fi a întregului sis-
tem. Scăderea gradului de protecţie – ca urmare fie a reducerii nivelului presta-
ţiilor în raport cu standardele convenite sau considerate normale, fie a restrân-
gerii gradului de acoperire prin modificarea condiţiilor de eligibilitate – duce la 
pierderi de resurse de existenţă ale diferitelor categorii sociale, la dezechilibre 
în plan social şi, de aici, presiuni din partea “socialului”. 

În al doilea rând, menţionăm presiunea derivată din cerinţele şi standar-
dele asigurării echilibrului la nivel macroeconomic. Este cunoscut faptul că 
aceste cheltuieli de protecţie socială constituie o parte importantă a cheltuielilor 
bugetului public naţional, cu o pondere diferită de la o ţară la alta, reprezentând 
în cele mai multe ţări europene aproximativ jumătate din cheltuielile publice 
sau un sfert şi chiar o treime din produsul intern brut, în alte ţări. Evoluţia lor, 
de regulă, în sensul creşterii – ca o consecinţă a procesului de îmbătrânire 
demografică, a creşterii şomajului, a scumpirii actului medical etc., în general a 
multiplicării şi persistenţei riscurilor sociale – pune probleme privind menţinerea 
echilibrului bugetului fiecărei scheme în parte şi a echilibrului bugetului public 
naţional. Menţinerea acestor echilibre poate fi realizată acţionând fie în direcţia 
restricţionării cheltuielilor ceea ce înseamnă o “îngheţare” a nivelului prestaţiilor 
creând nemulţumiri unor categorii largi de populaţie, fie din direcţia creşterii 
resurselor care poate duce la creşterea deficitului bugetar (în condiţiile în care 
se apelează la împrumuturi) sau la creşterea contribuţiilor sociale sau a impozi-
telor şi taxelor, după caz, plătite de firme şi de persoanele care lucrează. 

În al treilea rând, presiunile vin din partea sectorului productiv, firme şi 
salariaţi, care duc povara “costului social al muncii”, considerat că afectează 
competitivitatea firmelor şi veniturile reale ale salariaţilor, dar şi funcţionarea 
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pieţei muncii. În cele ce urmează vor fi abordate principalele aspecte care pun 
în evidenţă funcţia de protecţie a prestaţiilor sociale din statele membre ale UE 
şi din România. În acest scop, studiul are următoarele obiective: 

 oferă un tablou de ansamblu asupra volumului total al prestaţiilor sociale 
şi pe principalele categorii de riscuri sociale, cu ajutorul unor analize 
comparative pentru statele membre ale UE şi, acolo unde datele dispo-
nibile o permit, şi pentru România. – aprofundează analiza în cazul celor 
mai importante categorii de prestaţii sociale (pensiile, serviciile de sănă-
tate, prestaţii de şomaj) în scopul evidenţierii măsurii în care acestea îşi 
îndeplinesc funcţia de protecţie în diferite ţări şi în România; de aseme-
nea, descifrează sensul sau semnificaţia reformelor din diferite segmente 
ale protecţiei sociale, cu influenţă directă sau indirectă asupra gradului 
de protecţie socială. 

1.2. Precizări conceptuale 

Prestaţiile sociale constituie o componentă importantă a veniturilor popu-
laţiei. În această categorie este cuprinsă o gamă largă de venituri (în bani sau 
în natură) rezultate în urma procesului de redistribuire şi sunt furnizate în ca-
drul unor scheme cu caracteristici specifice fiecărei ţări. Cele mai importante 
categorii de prestaţii sunt: 

 pensiile care, la rândul lor, pot fi de mai multe tipuri, atât asociate riscului 
(bătrâneţe/vârstă înaintată; incapacitate de muncă din cauza fie a bolii 
sau a accidentului, fie a decesului unui membru al familiei/urmaşi), fie 
schemelor în cadrul cărora sunt furnizate: create pentru categorii profe-
sionale (de exemplu, pentru salariaţi, pentru agricultori etc.), cât şi ţinând 
seama de cele două criterii luate împreună sau de altele – în funcţie de 
caracteristicile constructive ale sistemului din fiecare ţară; 

 serviciile de sănătate asociate riscului de îmbolnăvire a populaţiei sunt 
prestaţii în natură. Tot asociate riscului de îmbolnăvire sunt şi unele 
prestaţii în bani acordate în perioadele de întrerupere a activităţii profesi-
onale ca urmare a pierderii temporare a capacităţii de muncă din cauza 
bolii sau a maternităţii (concedii medicale); 

 alocaţiile de şomaj, asociate riscului de şomaj; ele sunt în general sub 
formă de venituri în bani cu menirea de a proteja salariaţii în cazul apari-
ţiei riscului de pierdere a locului de muncă; de asemenea, sub forma 
unor servicii, în general de reconversie profesională, pentru integrare pe 
piaţa muncii; 

 alocaţii familiale care constau în ajutoare în bani sau în natură acordate 
în legătură cu susţinerea cheltuielilor legate de creşterea copiilor; 

 ajutoare pentru cei mai săraci membri ai societăţii care constau în pres-
taţii în bani sau în natură orientate spre categorii de populaţie sărace (fă-
ră sau cu puţine resurse de existenţă) şi/sau spre acoperirea unor nevoi 
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punctuale, pentru care anumite grupuri de populaţie nu dispun de resur-
sele necesare.  
Această clasificare pune în evidenţă categoriile mari şi importante de 

prestaţii sociale. Fiecare ţară are un sistem propriu de protecţie socială cu o 
gamă variată de prestaţii. Ele diferă din punctul de vedere al: 

 formelor pe care le îmbracă (în bani sau în natură); 

 gradului de acoperire (beneficiari); 

 nivelului de protecţie socială (mărimea prestaţiilor judecată în raport cu 
mărimea altor venituri sau cu valoarea unui coş de consum decent sau 
minim). De asemenea, o sursă importantă de diferenţiere o constituie ti-
pul de schemă prin care sunt furnizate prestaţiile, respectiv principiul de 
construcţie al schemei respective, care oferă indicaţii asupra sursei de 
finanţare şi, indirect, asupra acoperirii/eligibilităţii şi asupra mărimii pres-
taţiilor: asigurare socială (finanţare din contribuţii) sau finanţare din re-
sursele generale ale bugetului public (impozite şi taxe). 
Pentru raţiuni de comparaţii între statele membre ale UE în ceea ce priveşte 

protecţia socială a fost elaborat un sistem statistic integrat de protecţie socială du-

pă o metodologie
1
, conform căreia, prestaţiile sociale sunt grupate pe “funcţii” adi-

că după rolul pe care fiecare tip de prestaţie îl are în atenuarea diferitelor riscuri 
sociale sau în acoperirea unor nevoi sociale. Această grupare are avantajul că 
oferă imaginea de ansamblu asupra fluxurilor financiare antrenate de protecţia so-
cială din fiecae ţară şi permite analiza şi compararea acestora. 

Prestaţiile sociale constau din transferuri, în bani sau în natură, către 
gospodării sau către indivizi, efectuate prin scheme de protecţie socială cu 
scopul de a-i proteja în cazul apariţiei unor riscuri sau nevoi sociale menţionate 
în continuare. Conform Manualului ESSPROS 1996, lista riscurilor sau a nevoi-
lor care constituie subiect de protecţie socială este stabilită prin convenţie. Lis-
ta cuprinde opt riscuri şi anume: 

 
1. boală/îngrijire a sănătăţii; 
2. infirmitate sau deficienţă 

(disability); 
3. bătrâneţe; 
4. urmaşi; 
 

5. familie/copii; 
6. şomaj; 
7. locuinţă; 
8. excludere socială necuprinsă în 

altă parte. 

 
Riscuri/funcţii Scurtă descriere 

1. Boală/îngrijire a să-
nătăţii 

Venituri de înlocuire şi ajutoare în bani care se acordă în caz de 
îmbolnăvire fizică sau mentală, exclusiv în caz de infirmitate (care 
fac obiectul unor scheme distincte). Serviciile de îngrijire a sănătăţii 

                                                        
1
 Aceasta este cunoscută sub denumirea “ESSPROS 1996”. ESSPROS este denumirea pre-
scurtată a Sistemului european de statistică integrată privind protecţia socială (European 
System of integrated Social PROtection Statistics) conform manualului elaborat în 1996. 



 

 

395 

Riscuri/funcţii Scurtă descriere 

au ca finalitate menţinerea, refacerea sau îmbunătăţirea sănătăţii 
oamenilor protejaţi indiferent de cauza bolii. 

2. Infirmitate/defi-cienţe 
(disability) 

Venituri de înlocuire şi ajutoare în bani sau în natură (cu excepţia 
celor de îngrijire a sănătăţii) pentru cei cu infirmităţi sau cu deficien-
ţe fizice sau mentale, incapabili să se angajeze în activităţi econo-
mice sau sociale. 

3. Bătrâneţe Venituri de înlocuire şi ajutoare în bani sau în natură (cu excepţia 
celor de îngrijire a sănătăţii) în conexiune cu vârsta înaintată. 

4. Urmaşi Venituri de înlocuire şi ajutoare în bani sau în natură în conexiune 
cu decesul unui membru al familiei. 

5. Familie/copii Ajutoare în bani sau în natură (cu excepţia celor de îngrijire a sănă-
tăţii) în conexiune cu costurile pe care le implică sarcina, naşterea 
copiilor şi adopţia, creşterea copiilor şi îngrijirea altor membrii ai 
familiei. 

6. Şomaj Venituri de înlocuire şi ajutoare în bani sau în natură în conexiune 
cu şomajul. 

7. Locuinţa Ajutoare acordate pentru susţinerea costului locuinţei. 

8. Excludere socială 
neclasificată în altă 
parte (n.a.p.) 

Prestaţii în bani sau în natură (cu excepţia îngrijirii sănătăţii) orienta-
te în mod special spre combaterea excluderii sociale, care nu sunt 
furnizate în cadrul altor scheme. 

1.3. Volumul şi structura prestaţiilor sociale în ţările membre ale 
Uniunii Europene 

Datele utilizate pentru a exprima volumul prestaţiilor sociale în statele 
membre ale Uniunii Europene se referă la acea parte – din totalul cheltuielilor -
care ajunge la beneficiari, sub formă de venituri în bani sau sub formă de ser-
vicii. 

Pe ansamblul Uniunii Europene, în anul 1999 ponderea cheltuielilor cu 
prestaţiile sociale în totalul cheltuielilor de protecţie socială a fost de 95,9%, 
diferenţa de 4,1% reprezentând, pe de o parte, cheltuieli de administrare 
(3,3%), iar pe de altă parte, alte cheltuieli (0,8%). În continuare, analiza va fi 
axată pe cheltuielile care se referă la prestaţii, respectiv acele cheltuieli care 
sunt asociate riscurilor protejate şi ajung la beneficiari sub formă de: pensii, 
servicii de îngrijire medicală şi alocaţii pentru concedii medicale, ajutoare de 
şomaj etc. 

Volumul total al prestaţiilor sociale, calculate în medie pe un locuitor, 
pentru ansamblul statelor membre ale UE s-a ridicat în 1999 la 5611 euro. Di-
ferenţele pe ţări sunt substanţiale, fiind determinate în principal de mărimea 
produsului intern brut ce revine în medie pe un locuitor, precum şi de orientările 
tradiţionale ale politicilor sociale promovate în fiecare ţară. Astfel, indicatorul 
privind totalul prestaţiilor sociale pe locuitor a înregistrat, în anul 1999, valorile 
cele mai înalte în Luxemburg, ţară urmată la distanţă de Danemarca, Germa-
nia, Austria, Suedia, iar cele mai scăzute în Grecia, Spania şi Irlanda. 
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Graficul 1.1 
Volumul prestaţiilor sociale în anul 1999 

 
 
Diferenţele în ceea ce priveşte volumul prestaţiilor sociale pe grupe de 

riscuri cumulează, pe de o parte, influenţa puternică exercitată de gradul de 
dezvoltare economică şi de factori demoeconomici (structura demografică, mă-
rimea şomajului etc.) din fiecare ţară şi pe de altă parte, de efectul politicilor 
promovate în cadrul fiecărui segment al sistemului de protecţie socială). 
 

Tabelul nr. 1.1 
Volumul prestaţiilor sociale, pe grupe de riscuri, în anul 1999 

- euro/locuitor - 

 TOTAL Din care, pentru: 

Îngrijire 
me-

dicală/ 
boală 

Infir-
mitate 

Bătrâ-
neţe 

Urmaşi Fami-
lie/ 

copii 

Şomaj Locuinţă Exclu-
dere 
n.a.p. 

UE-15 5611 1498 461 2302 281 475 384 120 91 

Austria 6804 1813 594 2547 675 701 365 23 85 

Belgia 6013 1472 549 1961 624 545 727  135 

Danemarca 8896 1742 1077 3380 4 1158 992 216 326 

Finlanda 6065 1393 861 1887 242 776 683 96 126 

Franţa 6457 1819 378 2464 387 635 477 205 93 

Germania 6872 1924 538 1781 122 719 605 44 136 

Grecia 2746 677 174 1172 250 209 157 84 53 
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 TOTAL Din care, pentru: 

Îngrijire 
me-

dicală/ 
boală 

Infir-
mitate 

Bătrâ-
neţe 

Urmaşi Fami-
lie/ 

copii 

Şomaj Locuinţă Exclu-
dere 
n.a.p. 

Irlanda 3340 1344 168 642 199 433 372 114 68 

Italia 4685 1111 293 2477 522 172 102 2 6 

Luxemburg 8921 2243 1278 3403 289 1382 225 23 76 

Olanda 6253 1808 736 2263 333 267 385 100 361 

Portugalia 2136 716 258 779 154 111 80  37 

Spania 2780 810 218 1166 119 58 358 33 19 

Suedia 8269 2090 965 3082 186 871 671 192 212 

Regatul Unit 5868 1455 588 2476 227 519 190 358 55 

Slovacia 685 227 52 237 13 76 39 0 42 

Slovenia 2451 753 217 1063 49 213 115 ... 4 

Sursa: calcule după Eurostat, European Social Statistics. Social Expenditure and receipts 
1980-1999, Ediţia 2001, p. 57 şi 291; 74-81. 

 

În anul 1999, pe ansamblul statelor membre ale UE, prestaţiile cu pensii-
le de bătrâneţe şi de urmaşi, luate împreună, deţineau ponderea cea mai im-
portantă: 46% din totalul cheltuielilor cu prestaţiile sociale şi 12,1% din PIB. 
Italia este ţara în care prestaţiile din categoria pensiilor a înregistrat ponderea 
cea mai mare, 64,1% în total prestaţii şi 15,6% în PIB. Una din cauzele care a 
dus la acest rezultat este ponderea ridicată a populaţiei vârstnice (populaţia în 
vârstă de 65 de ani şi peste deţine o pondere de peste 17% comparativ cu 
media UE care este de aproximativ 16%). La polul opus se află Irlanda cu o 
pondere a prestaţiilor din categoria pensiilor de 25,1% în total prestaţii şi de 
sub 3% din PIB. 

Tabelul nr. 1.2 
Volumul şi structura prestaţiilor sociale, pe categorii de risc,  

în anul 1999  

 Euro/ 
 locuitor 

 Din care, pentru:  

Pensii de 
bătrâneţe + 
de urmaşi 

Îngrijirea 
sănătăţii/ 
boală + 

infirmitate 

Familie/ copii Şomaj Locuinţă + 
excludere 

socială 
n.a.p. 

UE-15 5611 46,0 34,9 8,5 6,8 3,7 

Austria 6804 47,3 35,3 10,3 5,4 1,5 

Belgia 6013 43,0 33,6 9,1 12,1 2,2 

Danemarca 8896 38,0 31,7 13,0 11,2 6,1 

Finlanda 6015 35,1 37,2 12,8 11,3 3,7 

Franţa 6457 44,2 34,1 9,8 7,4 4,6 

Germania 6872 42,1 36,0 10,5 8,8 2,6 

Grecia 2746 50,7 30,9 7,6 5,7 5,0 

Irlanda 3340 25,1 45,3 13,0 11,1 5,4 

Italia 4685 64,1 30,0 3,7 2,2 0,1 
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 Euro/ 
 locuitor 

 Din care, pentru:  

Pensii de 
bătrâneţe + 
de urmaşi 

Îngrijirea 
sănătăţii/ 
boală + 

infirmitate 

Familie/ copii Şomaj Locuinţă + 
excludere 

socială 
n.a.p. 

Luxemburg 8921 41,3 39,4 15,5 2,5 1,2 

Olanda 6253 41,5 36,7 4,3 6,2 7,4 

Portugalia 3126 43,8 45,6 5,2 3,7 1,7 

Spania 2780 46,2 36,9 2,1 12,9 1,9 

Suedia 8269 39,6 37,0 10,5 8,1 4,9 

Regatul Unit 5868 46,1 34,8 8,8 3,2 7,0 

Slovacia 685 36,6 40,6 11,1 5,7 6,1 

Slovenia 2451 45,4 39,5 8,7 4,7 1,6 

Sursa: calcule după Eurostat, European Social Statistics. Social Expenditure and receipts 
1980-1999, Ediţia 2001, p. 57 şi 291; 74 -81. 

 

Prestaţiile din grupa îngrijire medicală/boală/infirmitate reprezintă, la ni-
velul UE, ceva mai mult de o treime (34,9%) din totalul prestaţiilor sau 9,3% din 
PIB. Această grupă de prestaţii deţine ponderile cele mai mari în Portugalia şi 
Irlanda (aproape jumătate din totalul prestaţiilor), urmate de Finlanda, Suedia, 
Germania. 

Aceste două capitole (pensiile şi sănătatea) reprezentau în anul 1999 
peste patru cincimi (80,9%) din volumul total al prestaţiilor sociale sau peste o 
cincime (21,4%) din produsul intern brut. 

 

Tabelul nr. 1.3 
Ponderea în PIB a cheltuielilor cu prestaţiile sociale pe categorii de risc, 

în anul 1999 
% 

 Total Pensii de 
bătrâneţe 

şi de 
urmaşi 

Îngrijirea 
sănătăţii/ 
boală + 

infirmitate 

Familie/ 
copii 

Şomaj Locuinţă + 
excludere 

socială 
n.a.p 

UE-15 26,4 12,1 9,3 2,2 1,8 1,0 

Austria 27,7 13,2 9,8 2,9 1,5 0,4 

Belgia 26,3 11,3 8,8 2,4 3,2  

Danemarca 28,6 10,9 9,1 3,7 3,2 1,7 

Finlanda 26,0 9,1 9,7 3,3 2,9 0,9 

Franţa 28,8 11,8 9,8 2,8 2,1 1,3 

Germania 28,6 12,1 10,2 3,0 2,5 0,8 

Grecia 24,7 12,6 7,7 1,9 1,4 1,3 

Irlanda 14,1 3,5 6,4 1,8 1,6 0,8 

Italia 24,4 15,6 7,3 0,9 0,5 0,0 

Luxemburg 21,2 8,8 8,3 3,3 0,5 0,3 

Olanda 26,4 11,0 10,7 1,1 1,6 1,9 

Portugalia 19,9 8,7 9,1 1,0 0,7 0,3 
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 Total Pensii de 
bătrâneţe 

şi de 
urmaşi 

Îngrijirea 
sănătăţii/ 
boală + 

infirmitate 

Familie/ 
copii 

Şomaj Locuinţă + 
excludere 

socială 
n.a.p 

Spania 19,5 9,0 7,2 0,4 2,5 0,3 

Suedia 32,3 12,8 12,0 3,4 2,6 1,6 

Regatul Unit 25,8 11,9 9,0 2,3 0,8 1,8 

Slovacia 20,0 7,3 8,1 2,2 1,1 1,2 

Slovenia 25,9 11,8 10,3 2,3 1,2  

Sursa: Eurostat, European Social Statistics. Social Expenditure and receipts 1980-1999, 
Ediţia 2001, p. 83-91. 

 

Prestaţiile familiale au reprezentat o pondere de 8,5% din total prestaţii şi 
2,2% din PIB. Cifrele arată ponderi mai mari, respectiv de 13% şi peste, în Lu-
xemburg, Danemarca şi Irlanda şi de sub 4% în Spania şi Italia. 

Diferenţe considerabile între ţări se constată însă în ceea ce priveşte 
ponderea prestaţiilor legate de şomaj, media pe ansamblul UE fiind de 6,8% în 
total prestaţii sau de 1,8% în PIB. Prestaţiile de şomaj au reprezentat în totalul 
prestaţiilor mai mult de 12% în Spania şi Belgia şi mai puţin de 3% în Italia şi 
Luxemburg. Trebuie menţionat faptul că, în cazul acestor prestaţii, sumele şi 
respectiv ponderea prestaţiilor în total prestaţii sociale sau în PIB nu sunt întot-
deauna explicate de mărimea şomajului din ţara respectivă, ci mai ales de dife-
renţele considerabile în ceea ce priveşte acoperirea (cei care au dreptul să 
primească aceste prestaţii) şi de mărimea prestaţiilor, utilizată ca instrument de 
integrare a şomerilor pe piaţa muncii. 

Graficul 1.2 
Prestaţiile sociale în UE-15, în anul 1999, pe grupe de riscuri 

% 
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Graficul 1.3  
Ponderea prestaţiilor pe grupe de riscuri, în total prestaţii, în anul 1999 

% 
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Capitolul 2 
PRESTAŢIILE PRIVIND PENSIILE 

Constantin GRIGORESCU 

2.1. În Uniunea Europeană 

2.1.1. O mare cucerire socială 

Generalizarea regimurilor de pensii în ţările Uniunii Europene, în perioa-
da postbelică, a dus la un grad înalt de protecţie socială a persoanelor vârstni-
ce, la armonizarea veniturilor din pensii cu progresul economico-social din ţări-
le respective. În prezent, condiţiile de viaţă ale persoanelor vârstnice sunt con-
siderabil mai bune decât în trecut, bătrâneţea nu mai este asimilată cu sărăcia, 
incidenţa sărăciei în rândurile populaţiei vârstnice fiind destul de redusă şi, în 
unele cazuri, mărimea indicatorului este mai scăzută decât pentru persoanele 
tinere. 

Ca atare, în lumina faptelor, în documentele UE se apreciază că “regi-
murile de pensii constituie una din marile cuceriri sociale a epocii noastre”. În 
acest cadru, pe lângă îmbunătăţirea nivelului de trai şi reducerea sărăciei, se 
apreciază că regimurile de pensii au permis, pe de o parte, ca persoanele 
vârstnice să se elibereze sub aspect economic de copiii lor şi, pe de altă parte, 
ca persoanele în vârstă de muncă să beneficieze de mai multă libertate de 
mişcare decât în cazul în care ar fi trăit în familiile lărgite, compuse din trei ge-
neraţii. 

Deşi în ultimul timp regimurile de pensii se confruntă cu serioase pro-
bleme financiare, generate în primul rând de îmbătrânirea populaţiei, Uniunea 
Europeană şi ţările componente urmăresc ca şi în viitor pensiile să aibă un rol 
major în asigurarea unui nivel de viaţă corespunzător persoanelor vârstnice. 
Astfel, în condiţiile în care regimurile de pensii sunt diferite de la o ţară la alta, 
Consiliul European de la Lacken (2001) a stabilit că pretutindeni regimurile de 
pensii au obiective sociale comune, respectiv: 

 să permită persoanelor vârstnice să-şi menţină, în limite raţionale, nivelul 
de trai din perioada vieţii active; 

 să prevină pauperizarea şi excluderea socială a persoanelor vârstnice; 

 să promoveze solidaritatea socială dintre generaţii şi în cadrul gene-
raţiilor. 
Cu anumite particularităţi pe ţări, la realizarea obiectivelor amintite con-

tribuie toate regimurile de pensii şi anume: regimurile publice de pensii de bază 
şi suplimentare, finanţate prin contribuţii sau contribuţii şi impozite (pilonul I); 
fondurile private de pensii ocupaţionale cu capitalizare (pilonul II) şi fondurile 
individuale de pensii, de asemenea, cu capitalizare (pilonul III). 
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În prezent, prestaţiile furnizate de regimurile publice de pensii sunt pre-
ponderente; în viitor în contextul noilor procese economice şi sociale interne şi 
internaţionale se are în vedere consolidarea financiară a regimurilor publice de 
pensii, dar şi o creştere a ponderii prestaţiilor furnizate de regimurile private de 
pensii ocupaţionale şi individuale, o dezvoltare a parteneriatului public-privat. 
După cum relevă experienţa, în afara factorilor de natură ideologică şi de tradiţii-
le proprii fiecărei ţări, o influenţă majoră în modificarea structurii public-privat a 
prestaţiilor privind pensiile, va fi exercitată de procesul demografic contemporan, 
şi cu deosebire de nivelul scăzut al fertilităţii şi îmbătrânirea populaţiei, extinde-
rea integrării economice zonale şi a globalizării mondiale, creşterea concurenţei 
pe plan intern şi internaţional şi dezvoltarea formelor de muncă atipice. 

2.1.2. Prestaţiile din pensii şi menţinerea în limite raţionale a nive-

lului de trai 

Precizarea privind menţinerea după pensionare a nivelului de trai în limi-
te raţionale nu presupune ca mărimea pensiei să fie asemănătoare (100%) cu 
câştigul salarial din perioada vieţii active. Între altele, se are în vedere că: 

a) persoanele vârstnice au mai puţine obligaţii familiale (în principal nu mai 
au copii în întreţinere); 

b) dispar cheltuielile profesionale pentru calificare, transport la şi de la locul 
de muncă şi sporul de consum alimentar în cazul muncilor grele; 

c) se reduc mult cheltuielile pentru casă şi bunurile de folosinţă îndelunga-
tă, în momentul pensionării, multe persoane dispunând de o locuinţă 
proprietate personală. 

Precizarea “menţinerea nivelului de trai în limite raţionale” are, de ase-
menea, în vedere, corelarea dinamicii pensiilor cu dinamica veniturilor din 
muncă, condiţiile de viaţă ale persoanelor vârstnice neputând să fie rupte de 
cele ale întregii societăţi. De aici şi cerinţa indexării pensiilor în funcţie de indi-
cele preţurilor de consum sau de creşterea salariilor. 

2.1.2.1. Regimurile publice de pensii 
În majoritatea ţărilor UE, obiectivul privind menţinerea de către persoa-

nele vârstnice, în limite raţionale, a nivelului de trai din perioada vieţii active se 
realizează prioritar prin sistemele publice de pensii care condiţionează mări-
mea pensiei de veniturile din muncă. În acest cadru, se utilizează formule vari-
ate de calculare a pensiilor, elementele esenţiale în această privinţă fiind: 

a) câştigul salarial şi proporţia pensiei faţă de câştigul salarial (rata de în-
locuire); 

b) durata de cotizare; 
c) vârsta standard de pensionare. 

În continuare, redăm principalele experienţe pe ţări privind prestaţiile re-
gimurilor publice de pensii (proporţia/dimensiunea pensiilor şi condiţiile de eli-
gibilitate) valabile la 1 ianuarie 2001. În acest sens, avem în vedere, în primul 
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rând, datele şi informaţiile din lucrarea Comisiei Europene: Social protection in 
the EU Member States and the European Economic Aria. Situation on 1 
January 2001, precum şi alte studii şi lucrări de specialitate. 

 Franţa. În cadrul regimului general de pensii, aferent salariaţilor din sec-
torul particular, rata de înlocuire reprezintă 50% din salariul mediu de re-
ferinţă (corespunzător a 25 de ani de carieră) în condiţiile în care, pe de 
o parte, se justifică o perioadă de cotizare de 40 de ani, iar pe de altă 
parte, persoana pensionată, atât femei cât şi bărbaţi, are 60 de ani. În 
cazul în care condiţiile de cotizare sau de vârstă nu sunt îndeplinite, rata 
de înlocuire se micşorează în mod corespunzător. Menţionăm că datele 
privind salariul mediu de referinţă şi perioada de cotizare s-au stabilit prin 
reforma pensiilor din 1993 (cifrele anterioare au fost de 10 şi respectiv 
37,5 ani) şi la noile standarde se va ajunge treptat în 2008. 
În context, facem două precizări: 

 pensia propriu-zisă (calculată în funcţie de câştigul salarial, perioada 
de cotizare şi vârsta efectivă la pensionare) este suplimentată cu 
10% în cazul oricărui pensionar care a crescut cel puţin trei copii pâ-
nă la vârsta de 16 ani; de asemenea, în funcţie de resursele proprii, 
pensia poate fi suplinită pentru soţ/soţie de peste 65 de ani (60 de ani 
în caz de invaliditate) cu maxim 650 de euro pe an;  

 anii de cotizare cuprind, pe lângă perioadele în care s-au plătit efectiv 
contribuţii, şi perioadele de boală, maternitate, şomaj, serviciu militar 
şi, într-o anumită limită, pentru creşterea copiilor. De aici şi noţiunea 
“contribuţii plătite sau creditate”. Cu anumite particularităţi, această 
practică există în toate ţările UE. Specific sistemului francez de pensii 
este faptul că regimul general de pensii, introdus prin Ordonanţă de 
stat în 1945, a fost întregit cu regimuri complementare de pensii obli-
gatorii pentru salariaţi şi, respectiv, pentru cadre; aceste regimuri au 
fost introduse în 1947 prin convenţii colective ale organizaţiilor sindi-
cale şi patronale. Regimurile complementare de pensii, prin însăşi 
natura lor, au menirea să contribuie la creşterea veniturilor din pensii. 
În condiţii normale cele două pensii, de regulă, reprezintă 70-75% din 
câştigurile salariale ale persoanelor pensionate. 

Regimurile de pensii pentru sectorul public, inclusiv pentru funcţionarii 
publici, sunt mai generoase: rata de înlocuire reprezintă 70% din salariul mediu 
de bază din ultimele 6 luni de activitate, iar perioada obligatorie de cotizare es-
te de 37,5 ani. Prin reforma pensiilor care urmează să fie promovată în acest 
an în Franţa, se are în vedere reducerea diferenţelor şi inechităţilor pe care le 
generează regimurile publice de pensii între salariaţii din sectorul privat şi cei 
din sectorul public. 

 Germania are un sistem public de pensii care ia în considerare câştigul 
salarial şi contribuţiile plătite în întreaga viaţă activă, acestea fiind con-
vertite în puncte de pensii. Potrivit datelor, în prezent, pentru un lucrător 
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cu salariu mediu pe economie şi cu 45 de ani de cotizare, pensia repre-
zintă circa 70% din salariul mediu net pe economie. Din date rezultă că 
în 2001, pensia lunară plătită unui lucrător cu salariul mediu pe econo-
mie, pentru fiecare an de muncă a fost de 48,29 de mărci (25 de euro) în 
vechile landuri şi de 42,26 de mărci (21 de euro) în noile landuri. În mod 
corespunzător, mărimea efectivă a pensiei lunare este în funcţie de câş-
tigul salarial din viaţa activă şi de anii de cotizare. În cazul dat, se poate 
aprecia că pentru 45 de ani de activitate, pensia lunară variază între 
2170 şi 1900 de mărci (1125-495 de euro). Vârsta standard de pensiona-
re pentru bărbaţi şi femei este de 65 de ani. 
În ceea ce priveşte nivelul pensiei în viitor, menţionăm că statul s-a an-

gajat ca în perspectiva anilor 2030 rata de înlocuire să fie de 67-68%. 
Ca şi în Franţa, funcţionarii publici din Germania au condiţii mai bune de 

pensionare. Pentru aceştia, rata de înlocuire reprezintă circa 75% din ultimul 
salariu brut, luat în considerare la plata contribuţiilor sociale. 

  Alte ţări, cum sunt: Austria, Belgia, Grecia, Italia, Portugalia, Spania şi 
Suedia dispun, de asemenea, de regimuri publice de pensii prin care 
pensiile sunt calculate în funcţie de câştigul salarial şi contribuţia plătită. 
În Portugalia, spre exemplu, perioada minimă de cotizare pentru deschi-
derea drepturilor de pensie este de 15 ani şi durata standard de cotizare 
de 40 de ani. Fiecare an de cotizare dă dreptul la o pensie de 2% din sa-
lariul mediu corespunzător celor mai bune 10 salarii medii anuale din ul-
timii 15 ani de activitate. Ca atare, rata de înlocuire variază între un mi-
nim de 30% şi un maxim de 80% din salariul mediu de referinţă. Vârsta 
legală de pensionare este 65 de ani pentru bărbaţi şi femei, mărimea 
pensiei fiind micşorată în cazul pensionării anticipate şi mărită în cazul 
prelungirii vârstei active până la 70 de ani. 
În context, menţionăm că, în Italia şi Suedia, prin reformele privind pensi-

ile din ultimul timp, există o legătură şi mai puternică între câştigurile salariale 
şi contribuţiile sociale plătite, pe de o parte, şi mărimea pensiilor individuale, pe 
de altă parte. În Italia, spre exemplu, formula de calcul a pensiei are în vedere: 

1) contribuţiile aferente câştigului salarial din întreaga viaţă activă; 
2) ajustarea anuală a contribuţiilor respective cu creşterea medie a PIB 

(media anuală pe ultimii 5 ani); 
3) durata medie de viaţă din anul pensionării (pentru vârstele cuprinse în-

tre 57 şi 65 ani); 
4) mărimea pensiei individuale depinde de suma contribuţiilor ajustate şi 

durata medie de viaţă. 
În esenţă, această formulă de calcul a pensiilor individuale reprezintă o 

dezvoltare a practicii din sistemul german de pensii, care, de asemenea, ţine 
seama de câştigurile salariale şi contribuţiile din întreaga viaţă activă. Deşi sis-
temele reformate de pensii din Italia şi Suedia au la bază metoda repartiţiei de 
finanţare, respectiv pensiile curente sunt plătite din contribuţiile curente, în 
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aceste cazuri, teoretic, metoda respectivă de finanţare este asemănătoare cu 
metoda capitalizării contribuţiilor. Practic, are loc numai o capitalizare virtuală a 
contribuţiilor, mărimea pensiei individuale însă depinde exclusiv de contribuţiile 
individuale. 

 În ţările nordice, respectiv în Danemarca, Irlanda, Finlanda, Regatul Unit, 
precum şi în Olanda, există regimuri publice de pensii contributive care 
oferă pensii forfetare, fără să se ţină seama de câştigurile salariale. În ţă-
rile amintite, situaţia se prezintă astfel: 

 Danemarca. Pensia forfetară (denumită pensie naţională) este de 51144 
de koroane pe an (6855 de euro); criteriul pentru obţinerea pensiei îl re-
prezintă rezidenţa în ţara respectivă, suma integrală fiind onorată pentru 
40 de ani de rezidenţă între 15-65/67 de ani. În cazul unui număr mai 
mic de ani de rezidenţă, pensia se reduce proporţional (coeficient 1/40). 
Menţionăm, de asemenea, că pensia naţională este completată cu o 
pensie suplimentară bazată pe muncă. Persoanele afiliate la schema 
pensiei suplimentare din 1 aprilie 1964 şi care au lucrat permanent în re-
gim complet de muncă au o pensie suplimentară anuală de 19728 de 
koroane (2644 de euro). 

 Finlanda. Pensia forfetară, denumită de asemenea, pensie naţională, va-
riază între 2318 şi 2750 de mărci finlandeze pe lună în funcţie de starea 
civilă a persoanei pensionate şi localitatea de domiciliu. Pensia integrală 
se acordă pentru 40 de ani de rezidenţă în ţara respectivă; altfel, pensia 
se reduce proporţional cu lungimea rezidenţei. În Finlanda, există şi un 
regim de pensii proporţionale cu câştigul salarial (pensii de muncă). În 
cadrul acestui regim pensia reprezintă 60% din salariul de referinţă pen-
tru 40 de ani de muncă. Până la vârsta de 60 de ani, pentru fiecare an 
de muncă pensia reprezintă 1,5% din salariu, iar după 60 de ani procen-
tul creşte la 2,5%. Precizăm că existenţa pensiei de muncă sau a altor 
pensii determină reducerea cu până la 50% a pensiei naţionale forfetare. 

 Irlanda. Suma forfetară pentru pensia de bătrâneţe este de 96 de lire ir-
landeze (122 de euro) pe săptămână şi se acordă persoanelor care au 
împlinit vârsta de 66 de ani. Plata integrală a pensiei este condiţionată 
de realizarea unui număr mediu de 48 de cotizaţii anuale. 

 Regatul Unit. Mărimea forfetară a pensiei, numită pensie de bază este 
de 67,5 lire sterline (107 euro) pe săptămână. În cazul în care soţia sau 
soţul persoanei pensionate nu dispune de drepturi proprii de pensie, 
pensia de bază este suplimentată cu 40,4 lire sterline (64 de euro) pe 
săptămână. Pensia se obţine de bărbaţi la 65 de ani şi de femei la 60 de 
ani, şi se are în vedere ca în anul 2020 vârsta de pensionare a femeilor 
să fie asemănătoare cu cea a bărbaţilor. Referitor la perioada de cotiza-
re, menţionăm că aceasta este de 44 de ani pentru bărbaţi şi de 39 ani 
pentru femei; în cazul în care această condiţie nu se realizează, drepturi-
le de pensie se reduc proporţional, fără să scadă însă sub 25%. 
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Prin tradiţie, în Regatul Unit, ca de altfel şi în Irlanda, rata de înlocuire a 
salariului prin pensia de bază este relativ scăzută. Referindu-se la acest as-
pect, într-un studiu din 1997, doi specialişti de la departamentul de ştiinţe eco-
nomice al Colegiului Universitar din Londra şi respectiv, de la Institutul pentru 
Ştiinţe Fiscale susţin: “În mod tradiţional, statul, în Regatul Unit, a oferit o pen-
sie de bază apropiată de nivelurile de subzistenţă”. În acelaşi context se face 
următoarea apreciere: “Poate cea mai importantă trăsătură a pensiei de bază 
este nivelul său scăzut. Ea reprezintă exact 16% din salariul mediu pentru băr-
baţi.” (Pensions and Retirement in the UK, Richard Blundell, Paul Johnson, 
NBER, Working Paper, No. 6154, September 1997). 

Pe lângă pensia de bază, în Regatul Unit există şi o schemă publică de 
pensii potrivit căreia dreptul de pensie se stabileşte în funcţie de câştigul sala-
rial (state earnings related pension – SERP). Această pensie adiţională a fost 
introdusă în 1987 şi reprezintă 1,25% din salariile reevaluate ale fiecărui an de 
activitate; menţionăm că aceste salarii sunt cuprinse între limita inferioară şi 
limita superioară de salariilor pentru care s-au plătit contribuţiile sociale. Pentru 
persoanele care ating vârsta de pensionare după aprilie 2000, procentul iniţial 
privind drepturile de pensie se reduce treptat la 1,00% într-o perioadă de 10 
ani. Fără îndoială, această schemă de pensii contribuie la creşterea ratei de 
înlocuire; o persoană cu activitate neîntreruptă care s-ar pensiona după 20 de 
ani de participare la schema respectivă ar obţine o pensie egală cu 25% din 
câştigul său salarial. În context, subliniem că legislaţia engleză dă posibilitatea 
lucrătorilor care doresc să opteze, în locul pensiei SERP, pentru scheme de 
pensii private ocupaţionale, organizate în întreprinderi. 

  Olanda. Pentru persoanele singure pensia forfetară este 1832 de gul-
deni (831 de euro) pe lună şi pentru persoanele care fac parte din cupluri 
familiale sau de altă natură pensia este de câte 1261 de guldeni (572 de 
euro) pe lună. Pensia se acordă persoanelor de peste 65 de ani şi plata 
integrală a acesteia necesită 50 de ani de asigurări. Reglementările sta-
bilesc că pentru fiecare an de asigurare lipsă, pensia se reduce în mod 
corespunzător cu 2%. 

2.1.2.2. Fondurile private de pensii ocupaţionale şi individuale 

Date privind măsura în care prestaţiile din regimurile publice de pensii 
asigură menţinerea nivelului de trai al persoanelor vârstnice după pensionare 
nu există. Experienţele prezentate în paragraful anterior relevă că ratele de în-
locuire a salariilor prin pensiile publice diferă mult de la o ţară la alta. Totodată, 
mecanismele de funcţionare a regimurilor publice de pensii fac ca ratele efecti-
ve de înlocuire să fie diferite de ratele rezultate din îndeplinirea condiţiilor lega-
le de pensionare. În acest sens avem în vedere: 

 ratele de înlocuire, chiar atunci când sunt mai generoase, nu au şansa 
să se realizeze integral; din varii motive stagiile reale de cotizare şi vâr-
stele efective de pensionare pot fi mai mici decât cele standard, fapt ce 
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duce la reducerea ratei de înlocuire scriptice sau teoretice, a mărimii 
pensiilor în raport cu câştigurile salariale; – salariile care se iau în consi-
derare la plata contribuţiilor şi respectiv la calcularea pensiilor, de regulă, 
sunt plafonate; segmente însemnate de persoane active au salarii sensi-
bil mai mari decât cele utilizate la plata contribuţiilor de asigurări şi la de-
terminarea drepturilor de pensie; ca atare, pentru asemenea persoane, 
rata de înlocuire a salariilor efective prin pensiile publice este destul de 
mică; 

 îmbătrânirea populaţiei va înrăutăţi raportul de susţinere, respectiv dintre 
numărul de salariaţi plătitori de contribuţii sociale şi numărul de pensio-
nari; în ultimă instanţă, acest proces va influenţa rata de înlocuire şi, cel 
puţin pe termen mediu, nu se întrevede posibilitatea stabilităţii ei. 
Aşa cum rezultă din practică, la menţinerea nivelului de trai al persoane-

lor vârstnice după pensionare, o contribuţie însemnată o au regimurile private 
de pensii, ele cunoscând o dezvoltare mai însemnată în ţările în care pensiile 
publice sunt relativ mai scăzute. Prezentăm, în continuare, pe ţări, importanţa 
actuală a fondurilor private de pensii. 

 Austria. Persoanele care primesc o pensie, în cadrul regimurilor de pen-
sii ocupaţionale cu capitalizare, reprezintă mai puţin de 2% din totalul 
pensionarilor (2001). 

 Finlanda. Prestaţiile privind pensiile furnizate de pilonul II de pensii re-
prezintă 0,5% din PIB, iar cele corespunzătoare regimurilor publice de 
pensii, 12% din PIB (1999). 

 Franţa. Prestaţiile regimurilor voluntare ocupaţionale de pensii reprezintă 
1,7% din totalul prestaţiilor oferite de regimurile publice de pensii de ba-
ză şi complementare (1999). 

 Germania. În totalul veniturilor persoanelor vârstnice, pilonul II şi pilonul III 
de pensii contribuie cu 7% şi respectiv cu 10% din pensia de bătrâneţe. 

 Italia. Lucrătorii care participă la regimurile de pensii private, colective 
sau individuale, reprezintă 8,7% din numărul lucrătorilor cuprinşi în regi-
murile publice de pensii (2001). 

 Portugalia. Beneficiarii de pensii private reprezintă 4,2% din totalul pen-
sionarilor (2001). 

 Irlanda. Gradul de cuprindere a lucrătorilor de 20-69 de ani la regimurile 
de pensii ocupaţionale ale patronilor lor este de 46,8% şi gradul general 
de cuprindere în regimurile private de pensii este aproximativ de 51% 
(2001). 

 Olanda. Salariaţii afiliaţi la regimurile de pensii corespunzătoare pilonului 
II sunt 91% (2001), şi gospodăriile de pensionari care beneficiază de o 
pensie complementară reprezintă 83% (2000). 

 Regatul Unit. Mai mult de jumătate (60%) din gospodăriile de pensionari 
primesc venituri din schemele ocupaţionale de pensii; în plus, 71% din 
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gospodăriile respective primesc venituri din capital, inclusiv pensii private. 
Totodată, 44% din populaţia în vârstă de muncă cotizează la o pensie ocu-
paţională sau personală (2000/2001). 

 Suedia. Aproximativ 90% din lucrători participă la diferite convenţii colective 
care prevăd regimuri de pensii private (2001). 
Dat fiind rolul lor în susţinerea nivelului de trai, regimurile private de pensii 

sunt promovate pe multiple căi, cele mai însemnate fiind: 
1.  stimularea fiscală, în cadrul căreia contribuţiile plătite la schemele colective 

de pensii precum şi veniturile rezultate din plasarea contribuţiilor în active fi-
nanciare nu sunt impozitate; potrivit acestui model, sunt impozitate numai 
veniturile finale, respectiv pensiile. Practica este destul de veche şi se aplică 
în toate ţările comunitare; 

2. ajutoare financiare directe sub formă de subvenţii, metoda fiind introdusă în 
Germania, cu prilejul ultimei reforme a pensiilor; 

3. convenţiile colective încheiate de partenerii sociali, organizaţiile sindicale şi 
patronale, prin care se introduc scheme de pensii ocupaţionale cu caracter 
obligatoriu, pe ramuri de activitate. 
Practica pensiilor ocupaţionale introduse prin convenţiile colective are o ex-

tindere mai însemnată în Olanda, Danemarca şi Suedia şi, după toate probabilităţi-
le, urmează să se dezvolte şi în alte ţări, cum ar fi Belgia, Germania şi Spania. 

În Regatul Unit schemele ocupaţionale de pensii au caracter facultativ; în 
plus, în această ţară, aşa cum s-a arătat, legislaţia dă posibilitatea ca salariaţii care 
participă la schema adiţională de pensii de stat (SERP) să opteze, în locul aceste-
ia, pentru scheme private de pensii ocupaţionale organizate în întreprinderi. Se 
cere însă ca mărimea pensiei private să nu fie mai mică decât pensia adiţională de 
stat – SERP. Totodată, s-a creat cadrul legal ca, în locul pensiei de stat adiţionale, 
salariaţii să aibă posibilitatea să opteze chiar pentru planuri individuale de pensii. 
Reglementările au dat rezultate: schemele ocupaţionale de pensii cuprind aproape 
jumătate din populaţia activă şi aproximativ 2/3 din persoanele pensionate în ulti-
mul timp au o pensie ocupaţională mai mare decât pensia de bază de stat. Menţi-
onăm, de asemenea, că un număr însemnat de salariaţi au optat pentru planuri 
individuale de pensii (peste 5 milioane). 

Regatul Unit şi Irlanda, prin tradiţie, stimulează participarea voluntară a lu-
crătorilor la schemele ocupaţionale de pensii. În acest cadru, în vederea creşterii 
gradului de cuprindere a salariaţilor în schemele private de pensii, în ultimul timp s-
au creat noi scheme (planuri de pensii), numite în Regatul Unit sistem colectiv de 
economisire-pensie (stakeholder pensions), iar în Irlanda cont personal de eco-
nomisire-pensie (personal retirement saving accounts). Aceste scheme sunt pre-
văzute pentru salariaţii care nu participă la alte scheme de pensii ocupaţionale, şi 
cu deosebire pentru lucrătorii cu salarii mici. 

Fără îndoială, măsurile privind ridicarea gradului de cuprindere a lucrătorilor 
în regimurile private de pensii sunt menite să contribuie la creşterea veniturilor 
persoanelor vârstnice, respectiv la menţinerea nivelului de trai al acestora din peri-
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oada vieţii active. Principalul instrument de evaluare a măsurii în care pensiile pu-
blice şi cele private asigură persoanelor vârstnice menţinerea nivelului de trai din 
perioada vieţii active este rata totală de înlocuire. Dar, aşa cum se arată într-o co-
municare a Comisiei Europene, informaţiile furnizate de către statele membre nu 
permit să se stabilească întotdeauna comparaţii privind nivelurile actuale şi viitoare 
ale ratelor de înlocuire. În plus, se menţionează că este de preferat să se calcule-
ze rate nete de înlocuire şi nu rate brute de înlocuire, întrucât în multe cazuri, pen-
sionarii au anumite înlesniri la plata impozitelor pentru veniturile din pensii, în ra-
port cu impozitele şi taxele plătite de persoanele active pentru veniturile din mun-
că. Ţinându-se seama de aceste cerinţe, Comitetul de Protecţie Socială din UE, 
prin subgrupa “indicatori” a demarat calcularea ratelor actuale de înlocuire din ţări-
le comunitare, potrivit unei metodologii unice, precum şi evaluarea efectelor refor-
melor de pensii pentru evoluţia lor în viitor. 

2.1.3. Prevenirea sărăciei şi a excluderii sociale 

Un alt obiectiv important al regimurilor de pensii îl constituie prevenirea să-
răciei şi a excluderii sociale în rândurile persoanelor vârstnice, astfel încât acestea 
să aibă un nivel de trai decent, respectiv să se bucure de buna stare economică 
din ţările lor şi să poată participa activ la viaţa publică, socială şi culturală. În primul 
rând, obiectivul are în vedere că mulţi pensionari au avut în decursul vieţii lor acti-
ve câştiguri salariale mici şi, în consecinţă, şi drepturile lor de pensii din regimurile 
publice şi private nu sunt satisfăcătoare. În al doilea rând, nivelul scăzut al venituri-
lor din pensii se poate datora şi unor cariere de muncă incomplete, chiar în condi-
ţiile în care câştigurile salariale s-au plasat peste media pe economie. 

Prevenirea sărăciei şi a excluderii sociale în rândul persoanelor vârstnice, 
se realizează, de regulă, în cadrul politicilor UE şi a ţărilor membre de asigurare a 
unor venituri (resurse minime)/suficiente. La realizarea acestui obiectiv contribuie, 
pe de o parte, prestaţiile minime contributive, reglementate prin regimurile publice 
de pensii şi, pe de altă parte, prestaţiile minime necontributive, finanţate de stat, în 
cadrul politicii generale de protecţie socială. 

2.1.3.1. Prestaţiile minime reglementate prin regimurile publice de pensii 
contributive 

Dând expresie principiului solidarităţii sociale, regimurile publice de pensii 
din majoritatea ţărilor UE cuprind reglementări privind acordarea de pensii minime 
persoanelor vârstnice care, potrivit normelor legale, au câştigat drepturi de pensie. 
În acest sens, reamintim, în primul rând, pensiile forfetare care nu se stabilesc în 
funcţie de câştigurile salariale, în Irlanda, Regatul Unit şi Olanda fiind condiţionate 
de realizarea carierei complete de cotizare, iar în Danemarca şi în Finlanda de re-
zidenţa în ţările respective. Aşa cum s-a arătat, pensiile amintite sunt diminuate ori 
de câte ori numărul anilor de cotizare nu corespunde normelor stabilite, în cazul 
Regatului Unit limita minimă de diminuare fiind de 25%. 
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Pensii minime există şi în regimurile publice de pensii în care drepturile de 
pensie sunt dependente de câştigul salarial şi anii de cotizare. Potrivit celor mai 
recente date şi informaţii, situaţia pe ţări se prezintă astfel: 

 Belgia. Există pensii minime aferente pentru 30 de ani de muncă cu timp 
complet pentru salariaţi şi lucrători independenţi, mărimea pensiei fiind pro-
porţională cu durata carierei. În cazul salariaţilor pensia anuală este de 
11793,71 de euro pentru o gospodărie şi de 9438,10 de euro pentru o per-
soană singură; în mod corespunzător, pentru lucrătorii independenţi, mări-
mea pensiei este de 9401,16 şi, respectiv, 7050,60 de euro. Pensiile sunt 
indexate automat în funcţie de evoluţia preţurilor. 
Spania. Se garantează pensii minime contributive pentru persoanele vârst-

nice care au cotizat cel puţin 15 ani. Pentru persoanele de peste 65 de ani pensia 
lunară este de 385,5 euro sau de 453,98 de euro în cazul în care există o altă per-
soană în întreţinere. Pentru persoanele în vârstă de până 65 de ani, mărimea pen-
siei lunare este de 343,87 şi, respectiv, de 406,16 euro. Menţionăm că, în ambele 
cazuri, se fac 14 plăţi pe an. 

 Italia. Pensia minimă este de 5104 euro pe an şi se acordă persoanelor ale 
căror venituri anuale impozabile sunt de două ori mai mici decât pensia mi-
nimă (de patru ori în cazul pensionarilor căsătoriţi); în această situaţie, pen-
sia de bătrâneţe este adusă la nivelul pensiei minime. Reglementările pre-
văd că pentru persoanele asigurate după 1 ianuarie 1996 nu vor mai exista 
pensii minime. 

 Franţa. Pensia minimă se încadrează în conceptul “minim de bătrâneţe” 
pentru persoanele de peste 65 de ani. În prezent, minimul de bătrâneţe 
anual este de 6835 de euro pentru persoanele singure şi de 12257 de euro 
pentru un cuplu. În 2001 pensia minimă a fost de 6172 de euro, suma efec-
tivă fiind proporţională cu durata de cotizare. 

 Luxemburg. Pensia minimă este de 1190 de euro pe lună şi se acordă în 
funcţie de numărul de ani de cotizare; plata integrală a pensiei se face pen-
tru 40 de ani de cotizare. 

 Austria. Pensia minimă (complement compensator) este de 630 de euro pe 
lună pentru persoanele singure şi 900 de euro pentru un cuplu şi se plăteşte 
de 14 ori pe an. Plata integrală a pensiei minime se face numai în situaţiile 
în care drepturile de pensie câştigate şi alte venituri sunt inferioare sumelor 
mai sus arătate. 

 Portugalia. Pensia minimă reprezintă între 65% şi 100% din salariul minim 
net pe economie, suma care revine fiecărei persoane fiind dependentă de 
anii de cotizare. 

 Grecia. Pensia minimă este diferenţiată pe perioade de cotizare, respectiv 
înainte şi după 1 ianuarie 1993. Pentru persoanele asigurate anterior datei 
amintite, pensia minimă lunară este de 364 de euro. 
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Fără îndoială, pensiile minime, inclusiv cele forfetare, reprezintă un instru-
ment însemnat pentru protecţia socială a persoanelor vârstnice cu câştiguri sala-
riale foarte mici. Observăm, totodată, că pensiile respective nu se acordă automat 
în mărimea legiferată. În fapt, deşi se numesc pensii minime, ele pot fi mai mici, 
mărimea efectivă a pensiei fiind condiţionată fie de perioada de cotizare, fie de anii 
de rezidenţă. Este încă o formă de a se stimula o activitate profesională neîntre-
ruptă în decursul vieţii active. În context, relevăm că în Germania, Suedia şi Italia 
(pentru persoanele asigurate din 1.I.1996), unde la stabilirea pensiilor se iau în 
considerare contribuţiile plătite în întreaga carieră de muncă, schemele publice de 
pensii nu prevăd pensii minime. 

2.1.3.2. Prestaţii necontributive pentru persoanele vârstnice 

Prestaţiile necontributive se înscriu în politica de garantare a unor resur-
se minime/suficiente pentru întreaga populaţie, inclusiv pentru persoanele 
vârstnice; la ele recurg persoanele cu venituri foarte scăzute şi se constituie ca 
o plasă de siguranţă împotriva sărăciei (safety net). Garantarea resurselor este 
asigurată de stat, prestaţiile sunt finanţate din impozite şi taxe bugetare şi, în 
nici un fel nu sunt condiţionate de plata unor contribuţii de asigurări sociale sau 
de altă natură. 

Ca şi în domeniul regimurilor de pensii şi a celorlalte componente ale se-
curităţii sociale, experienţele privind garantarea resurselor suficiente diferă mult 
de la o ţară la alta. În acest cadru, relevăm că şapte ţări comunitare au legiferat 
prevederi speciale pentru persoanele vârstnice, respectiv Belgia, Franţa, Irlan-
da, Italia, Portugalia, Spania şi Regatul Unit. În celelalte ţări comunitare garan-
tarea resurselor suficiente se face prin reglementările globale aferente întregii 
populaţii (Germania, Grecia, Luxemburg, Austria şi Suedia) sau prin schemele 
de pensii naţionale (Danemarca, Olanda şi Finlanda). 

De regulă, acordarea prestaţiilor necontributive este condiţionată de si-
tuaţia financiar-materială a persoanelor solicitante şi mărimea lor reprezintă 
diferenţa dintre resursele proprii şi nivelul resurselor minime/suficiente stabilite 
de către fiecare stat. Fără a intra în amănunte, în ţările cu prevederi speciale 
pentru persoanele vârstnice de garantare a resurselor suficiente, formele, di-
mensiunea şi condiţiile de acordare a prestaţiilor sociale necontributive sunt 
prezentate în tabelul de mai jos.  

 
Garantarea unor prestaţii necontributive cu destinaţie specială pentru 

persoanele vârstnice 
 

Ţara Tipul presta-
ţiei 

Suma Condiţii de eligibilitate 

Belgia Venit minim 
garantat 

Persoană singură: 6678 de 
euro/an Cuplu căsătorit: 
9037 de euro/an 

Femei 62 de ani, bărbaţi 65 de ani 
cu rezidenţa actuală în Belgia; re-
sursele proprii să fie sub un anumit 
nivel 
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Ţara Tipul presta-
ţiei 

Suma Condiţii de eligibilitate 

Spania Pensie de 
bătrâneţe ne-
contributivă 

O persoană eligibilă: 3526 de 
euro/an 

Persoane de peste 65 de ani cu re-
zidenţa legală în Spania de cel puţin 
zece ani între 16 şi 65 de ani 

Franţa Alocaţie spe-
cială Alocaţie 
suplimentară 

2747 euro/an Persoană sin-
gură: 3938 de euro/an Cuplu: 
6499 de euro/an 

Persoane de 65 de ani (60 de ani la 
cele cu incapacitate de muncă); să 
nu fie eligibile pentru prestaţii de 
bătrâneţe în sistemul obligatoriu. 
Pentru alocaţia suplimentară sunt 
îndreptăţiţi titularii de alocaţie spe-
cială cu resurse sub un anumit nivel 

Irlanda Pensie de 
bătrâneţe ne-
contributivă 

Până la 109 euro/săptămână 
în funcţie de venit Până la 66 
de euro/săptămână pentru 
fiecare adult dependent 
Până la 17 euro/săptămână 
pentru un copil dependent 
Persoanele de peste 80 de 
ani şi cele care trăiesc singu-
re primesc o prestaţie supli-
mentară 

Persoane de 66 de ani şi peste cu 
rezidenţa în Irlanda; să nu fie eligibi-
le pentru o pensie contributivă şi, 
controlul resurselor proprii 

Italia Pensie socială 4429 de euro/an Persoane de peste 65 de ani; veni-
turile (fără chirii) să fie mai mici de 
4429 de euro pentru o persoană şi 
de 8858 de euro pentru o persoană 
căsătorită 

Portu-
galia 

Pensie de 
bătrâneţe 
specială 

131 de euro/lună Persoane de 65 de ani şi peste; să 
nu dispună de o pensie contributivă; 
veniturile să nu depăşească 30% din 
salariul minim (50% pentru cupluri) 

Regatul 
Unit 

Pensie de 
bătrâneţe 

64 de euro/săptămână Bărbaţi şi femei de 80 de ani şi pes-
te; reşedinţa în Regatul Unit 10 ani 
după vârsta de 60 de ani; să nu dis-
pună de o altă categorie de pensie 
de bătrâneţe de o mărime egală sau 
mai mare 

Sursa: European Commission MISSOC 2001, p. 564-567. 

 

După cum se observă, prestaţiile necontributive din ţările cu reglementări 
speciale pentru persoanele vârstnice sunt destul de însemnate şi se acordă 
persoanelor de 65 de ani şi peste care nu dispun de resurse suficiente necesa-
re unui trai decent. Prestaţii însemnate sunt oferite şi în celelalte ţări comunita-
re prin legislaţia generală privind garantarea resurselor minime. 

 
În loc de concluzii 

1. Datele relevă că prestaţiile oferite prin regimurile publice şi private de 
pensii, prestaţiile necontributive precum şi alte ajutoare şi înlesniri fiscale 
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au dus la un nivel ridicat al veniturilor persoanelor vârstnice în raport cu 
veniturile celorlalte categorii de populaţie. În 1998, în UE venitul mediu 
disponibil pe o persoană echivalentă în gospodăriile persoanelor vârst-
nice de 65 de ani şi peste a reprezentat 89% faţă de venitul din celelalte 
gospodării; procente mai ridicate ale veniturilor pe o persoană fiind în 
Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Olanda. 

2. Riscul sărăciei este asemănător pentru persoanele vârstnice ca şi pentru 
populaţia în ansamblul său. Tot în 1998, la un prag al sărăciei evaluat la 
50% din venitul mediu, persoanele de 65 de ani şi peste aflate sub pra-
gul sărăciei a fost de 9%, iar pentru persoanele de 0-64 de ani proporţia 
a fost de 10%. În cazul în care pragul sărăciei este evaluat la 60% din 
venitul mediu, proporţia sărăciei în rândurile persoanelor vârstnice este 
17% şi pentru celelalte categorii de populaţie este de 15%. 

2.2. Prestaţiile privind pensiile în România 

În prezent, prestaţiile privind pensiile sunt reglementate prin noua lege a 
pensiilor publice, care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2001. La stabilirea mărimii 
prestaţiilor şi a condiţiilor de eligibilitate s-au avut în vedere condiţiile economi-
co-sociale şi demografice din ţară, precum şi cerinţa ca pensiile publice (pilonul 
I) să fie completate cu pensii private prin legiferarea fondurilor universale de 
pensii cu administrare privată (pilonul II), precum şi a schemelor de pensii fa-
cultative, de asemenea cu administrare privată (pilonul III). 

Ţinându-se seama şi de experienţa din alte ţări, prin Legea privind sis-
temul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Legea nr. 19/2000) 
s-a statuat ca la calcularea mărimii pensiei să se ia în considerare câştigurile 
salariale şi contribuţiile plătite în întreaga viaţă activă, prin transformarea lor în 
puncte de pensie. În trecut, baza de calcul a pensiei a fost mult mai scurtă – 
salariul mediu din 5 ani consecutivi din ultimii 10 ani de activitate. Prin prelungi-
rea bazei de calcul a pensiei se asigură o mai bună legătură între pensii şi câş-
tigurile salariale şi se evită apariţia unor fraude şi aranjamente privind mărimea 
salariilor şi a pensiilor. 

Mărimea pensiei, respectiv rata de înlocuire a câştigului salarial prin 
pensie este stabilită prin valoarea unui punct de pensie. După mai multe modi-
ficări a Legii nr. 19/2000, valoarea unui punct de pensie “nu poate fi mai mică 
de 30% şi mai mare de 50% din salariul mediu brut pe economie prognozat din 
anul înscrierii la pensie”. Valoarea punctului de pensie se legiferează în fiecare 
an o dată cu aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat; în 2001 şi 2002 
ea a reprezentat 38,5% din salariul mediu, iar pentru 2003 este de 39%. 

Rata de înlocuire este mai mică decât cea din legislaţia anterioară (pen-
tru grupa de muncă III era de 54%) şi veniturile persoanelor pensionate se află 
cu mult sub cele din perioada vieţii active. La aceasta mai trebuie avut în vede-
re că în trecut, pe lângă regimul public de pensii, a existat şi regimul pensiei 
suplimentare, care oferea o pensie de până la 16% din câştigul salarial. Regi-
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mul pensiei suplimentare s-a desfiinţat o dată cu introducerea noii legi a pensii-
lor publice şi, până în prezent, nu a fost înlocuit cu alte regimuri de pensii care 
să ofere surse suplimentare de venituri persoanelor vârstnice. Necesitatea al-
tor surse de venituri este cu atât mai necesară cu cât în prezent salariile luate 
în calcul la plata contribuţiilor şi la stabilirea pensiei sunt plafonate (3 salarii 
medii brute pe economie în 2001 şi 2002 şi 5 salarii în 2003). 

Dat fiind creşterea speranţei medii de viaţă, Legea nr. 19/2000 statuează că 
stagiul complet de cotizare este 35 de ani pentru bărbaţi şi de 30 de ani pentru fe-
mei, cu 5 ani mai mult decât în vechea legislaţie. În mod corespunzător a crescut 
şi vârsta legală de pensionare – pentru bărbaţi de la 60/62 la 65 de ani şi pentru 
femei de la 55/57 la 60 de ani. La noile standarde privind stagiul de cotizare şi res-
pectiv vârsta de pensionare, se va ajunge treptat, într-o perioadă de 13 ani. 

În condiţiile în care sistemul public de pensii este finanţat prin contribuţii-
le de asigurări sociale plătite de persoanele active, prelungirea stagiului de co-
tizare şi a vârstei de pensionare sunt fireşti, ele fiind de natură să reducă efec-
tele negative ale îmbătrânirii populaţiei asupra echilibrării bugetelor publice 
pentru pensii. În context, arătăm că prin mecanismul de calculare a punctajului 
mediu şi a pensiei se stimulează prelungirea activităţii profesionale. Astfel, 
pentru fiecare an de muncă suplimentar peste stagiul complet de cotizare, 
punctajul din anii respectivi se majorează cu câte 3,6% puncte. 
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Capitolul 3 
PRESTAŢIILE ÎN DOMENIUL ÎNGRIJIRII SĂNĂTĂŢII 

Maria POENARU 

3.1. Sfera de cuprindere 

Prestaţiile de îngrijire a sănătăţii îmbracă, în general, două forme: presta-
ţii în natură (servicii de îngrijire medicală) şi prestaţii în bani. Prestaţiile în natu-
ră sau îngrijirea medicală propriu-zisă se referă la: tratamentul medical al paci-
enţilor de către medicul de familie sau de medicină generală şi de medicul 
specialist, la spitalizare şi la accesul la medicamente în ambulatoriu; de ase-
menea, la îngrijirea medicală la domiciliu. 

Prestaţiile în bani cuprind sumele de bani pe care le primesc beneficiarii 
în cazul întreruperii activităţii din cauza bolii. 

Aşa cum am arătat în capitolul 1, statistica integrată privind protecţia so-
cială include în capitolul de cheltuieli cu prestaţiile furnizate în legătură cu îngri-
jirea sănătăţii/boală, şi pe cele care se acordă pentru concedii de boală. 
Această precizare este necesară pentru a aprecia corect datele utilizate în 
analiza comparativă referitoare la volumul şi ponderea prestaţiilor de sănătate 
în totalul prestaţiilor sau în PIB, având în vedere faptul că datele pentru Româ-
nia referitoare la sănătate cuprind numai serviciile de sănătate, nu şi prestaţiile 
în bani reprezentând concedii medicale plătite din bugetul asigurărilor sociale 
de stat (din care se plătesc pensiile) şi nu din bugetul sănătăţii. 

Spre deosebire de alte prestaţii sociale – al căror nivel este definit pe 
baza precizărilor din legislaţia în vigoare din fiecare ţară (cum ar fi de exemplu, 
nivelul ajutorului de şomaj sau nivelul pensiei care pot fi comparate cu nivelul 
salariilor, rezultând o “rată de înlocuire”) – în cazul prestaţiilor de sănătate cea 
mai des folosită modalitate de măsurare a mărimii prestaţiilor o constituie nive-
lul cheltuielilor cu prestaţiile ce revin în medie pe un locuitor. Acest indicator 
este expresiv dat fiind faptul că beneficiari de servicii de sănătate sunt nu nu-
mai oamenii bolnavi, ci şi cei sănătoşi care consumă servicii de prevenţie, deci 
întreaga populaţie. 

3.2. Cheltuielile cu prestaţiile de sănătate 

Aşa cum s-a arătat în capitolul 1, cheltuielile cu prestaţiile sociale în ge-
neral se referă la acea parte din totalul cheltuielilor care ajunge la beneficiari, 
sub formă de venituri în bani sau sub formă de servicii. Cheltuielile totale de 
protecţie socială asociate fiecărui risc (în cazul de faţă, boala/îngrijirea sănătă-
ţii) cuprind pe lângă prestaţii, care deţin ponderea covârşitoare, şi cheltuielile 
de administrare, precum şi alte cheltuieli (dobânzi, de exemplu). În continuare, 
analiza va fi focalizată pe acea parte a cheltuielilor care exprimă prestaţiile de 
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sănătate, acestea reprezentând de altfel ponderea covârşitoare (peste 95%) 
din totalul cheltuielilor de protecţie socială. 

3.2.1. Ponderea în PIB 

Volumul cheltuielilor cu prestaţiile de sănătate în ţările UE reprezintă o 
pondere în PIB situată în prezent în jurul cifrei de 7%. Ponderile cele mai mari 
au fost înregistrate de Suedia (8,2%), urmată de Franţa (8,1%) şi Germania 
(8%), iar cele mai mici de Luxemburg (5,3%), Danemarca (5,6%), Spania şi 
Irlanda cu 5,7% fiecare. Este de remarcat faptul că pe parcursul ultimului de-
ceniu, în special după 1993, în cea mai mare parte a ţărilor UE au fost luate 
măsuri menite să ducă la frânarea creşterii cheltuielilor cu prestaţiile de sănăta-
te sau chiar la scăderea acestora. Aşa se face că nota dominantă a fost scăde-
rea ponderii cheltuielilor cu prestaţiile de sănătate în PIB, aceasta înregistrând 
creşteri doar în Grecia, Portugalia şi Austria. 

Tabelul nr. 3.1 
Ponderea prestaţiilor de sănătate în PIB 

- procente - 

 1980 1990 1991 1992 1993 1994 199511996 1997 1998 1999 

UE-15  7,1* 7,3* 7,6* 7,5 7,4 7,4 7,2 7,1 7,1 7,1 

Austria 7,3 6,7 6,8 7,0 7,2 7,3 7,4 7,2 7,1 7,2 7,4 

Belgia 6,5 6,6 6,8 7,3 6,9 6,7 6,3 6,7 6,3 6,3 6,4 

Danemarca 7,2 5,6 5,8 5,8 6,0 5,6 5,6 5,4 5,4 5,6 5,6 

Finlanda 5,5 6,9 7,7 7,6 7,2 6,7 6,5 6,6 6,2 6,0 6,0 

Franţa 7,8 7,5 7,6 7,9 8,2 8,2 8,2 8,3 8,2 8,2 8,1 

Germania 8,4 7,8 8,0 8,5 8,3 8,4 8,6 8,6 8,1 8,0 8,0 

Grecia  5,3 5,0 5,3 5,5 5,6 5,6 5,5 5,7 5,7 6,1 

Irlanda 8,9 6,0 6,3 6,6 6,7 6,6 6,6 6,0 5,8 5,6 5,7 

Italia 5,0 6,6 6,7 6,6 6,4 6,0 5,5 5,6 5,7 5,7 5,8 

Luxemburg 6,4 5,4 5,6 5,8 5,9 5,6 5,6 6,0 5,6 5,4 5,3 

Olanda 9,2 8,7 8,8 9,3 9,4 8,4 8,3 7,8 7,6 7,5 7,6 

Portugalia 3,3 4,1 4,6 5,4 6,0 6,4 6,0 6,2 6,3 6,5 6,7 

Spania 5,4 5,6 6,0 6,4 6,6 6,4 6,1 6,1 5,9 5,8 5,7 

Suedia     8,7 7,9 7,6 7,5 7,5 7,8 8,2 

Regatul Unit 2,4 5,3 6,2 6,6 6,8 6,7 6,5 6,5 6,4 6,6 6,4 

România**  2,8 2,9 3,1 2,9 3,3 3,1 3,0 2,8 3,3 3,9 

Slovacia**  5,4 4,9 5,1 6,4 7,1 5,8 6,8 6,7 6,4 6,0 

Slovenia       7,9 8,0 8,0 8,0 

* Pentru UE-12. 
** Total cheltuieli de sănătate, inclusiv cele de administrare. Mărimea acestui indicator nu 
modifică fundamental concluziile analizei, având în vedere că cheltuielile de administrare 
deţin o pondere foarte mică în total (sub 5%). 
Sursa: Eurostat, European Social Statistics. Social protection. Expenditure and receipts 

1980-1999, p. 84; pentru România şi Slovacia: UNICEF, Social Monitor 2002, p. 74. 

 
România se distinge prin alocarea unei ponderi foarte scăzute din PIB 

pentru servicii de sănătate comparativ cu ţările europene, aceasta fiind la 



 

 

417 

aproximativ jumătate din mărimea calculată pentru UE -15. De remarcat este, 
de asemenea, faptul că, în timp, variaţiile acestei ponderi au fost foarte mici, 
ceea ce arată că în alocarea resurselor acestui domeniu a avut ca ancoră mai 
degrabă dimensiunea redusă şi în scădere a resurselor publice decât starea 
precară a sănătăţii populaţiei şi nevoile mari de îngrijire. Dacă se ia în conside-
rare şi faptul că România este caracterizată printr-un nivel al PIB per capita 
între cele mai scăzute din Europa, procentul menţionat sugerează în mod clar 
un nivel scăzut al prestaţiilor de sănătate comparativ cu situaţia din cea mai 
mare parte a ţărilor europene. 

Graficul 3.1  
Ponderea prestaţiilor de sănătate în PIB în 1999 

 

3.2.2. Volumul prestaţiilor de sănătate pe locuitor 

Indicatorul care exprimă ponderea cheltuielilor cu prestaţiile de sănătate 
în PIB spune totuşi prea puţin cu privire la volumul prestaţiilor de sănătate fur-
nizate populaţiei. Un exemplu este Luxemburg unde ponderea prestaţiilor de 
sănătate în PIB în anul 1999 reprezintă 5,3% care se materializează într-un 
volum de prestaţii echivalent cu 2243 de euro/locuitor, comparativ cu Italia un-
de ponderea în PIB este de 5,8% dar volumul prestaţiilor (1111 euro/locuitor) 
reprezintă doar jumătate din cel determinat pentru Luxemburg. Nivelul mediu al 
prestaţiilor medicale estimat pentru UE-15 în 1999 a fost de 1510 euro/locuitor. 
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Graficul 3.2  
Volumul total al prestaţiilor de sănătate în medie pe un locuitor, 1999 

 
 
Datele referitoare la mărimea cheltuielilor cu prestaţiile de sănătate ce 

revin în medie pe un locuitor
1
 exprimate în euro sau în Putere de Cumpărare 

Standard (PPS) arată diferenţe substanţiale între statele membre ale UE (gra-
ficul 3.2). Ţările cu nivelurile cele mai înalte ale prestaţiilor de sănătate expri-
mate atât în euro cât şi în PPS au fost: Luxemburg, Germania, Olanda, Suedia 
(cu mici schimbări ale rangului în funcţie de exprimarea indicatorului în euro 
sau PPS), iar cu nivelurile cele mai scăzute: Grecia, Portugalia, Spania. Aceste 
date arată în mod clar dependenţa volumului prestaţiilor de sănătate de nivelul 
de dezvoltare al fiecărei ţări care configurează capacitatea de alocare a resur-
selor către sectorul sanitar. 

3.2.3. Prestaţiile în natură/serviciile de sănătate 

Pentru a aduce aceste date mai aproape de conţinutul prestaţiilor furni-
zate populaţiei de sistemele de îngrijire a sănătăţii şi a asigura o mai bună 
comparabilitate cu datele disponibile pentru România (care exprimă numai ser-
viciile furnizate în cadrul sistemului sanitar) am separat, din totalul prestaţiilor 
asociate îngrijirii sănătăţii şi îmbolnăvirii, pe cele în natură (sub formă de servi-
cii, medicamente şi alte prestaţii în natură). 

                                                        
1
 Indicatorii privind cheltuielile cu prestaţiile de sănătate pe un locuitor (exprimate în euro şi PPS) 
sunt rezultatul unor calcule proprii. În acest scop am utilizat datele privind totalul cheltuielilor cu 
prestaţiile de sănătate (în natură şi în bani) disponibile pentru fiecare ţară şi exprimate în mo-
nedă naţională. Ele au fost transformate în euro şi PPS utilizând ratele: monedă naţională/1 eu-
ro, respectiv monedă naţională/1 PPS corespunzătoare fiecărei ţări pentru anul 1999. (Sursa 
datelor: Eurostat, European Social Statistics. Social protection. Expenditure and receipts 1980–
1999). 
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Graficul 3.3  
Volumul prestaţiilor de sănătate, pe forme (1999) 

 
 
Calculele noastre arată că, în marea majoritate a ţărilor din Uniunea Eu-

ropeană, prestaţiile în natură reprezintă o pondere de peste 80% din total. O 
pondere a serviciilor de sănătate în volumul total al prestaţiilor de sănătate, si-
tuată în jurul cifrei de 90%, se întâlneşte în Portugalia (93,5%), Franţa (91,6%), 
Regatul Unit şi Irlanda (89,1%), Italia (88,0%). Ponderi relativ mai mici se întâl-
nesc în Olanda (68,6%), Suedia (74,3%), Germania (81,1%). Important este 
“nivelul” acestor prestaţii care dau măsura serviciilor de sănătate de care bene-
ficiază, în medie, un locuitor din ţările membre ale UE. Datele cuprinse în tabe-
lele nr. 3.3 şi nr. 3.4 evidenţiază diferenţele existente între ţări din acest punct 
de vedere. 

 
 

Tabelul nr. 3.2  
Volumul prestaţiilor de îngrijire a sănătăţii,  

pe principalele forme, în 1999 
 

 TOTAL 

euro/ 

locuitor 

Din care, în procente din total 

În natură În bani 

În unităţi În ambulatoriu Alte din care, 

Total spitaliceşti 
total 

Total din care: 
pentru me-
dicamente 

servicii, 
total 

Total pentru 
concedii 
medicale 

Austria 1813 85,2 44,2 38,8 13,1 2,2 14,8 14,8 

Belgia 1472 82,5 80,0 1,2 0,1 1,3 17,5 12,0 

Danemarca 1742 83,1 55,8 27,4 6,7 0 16,9 16,3 
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 TOTAL 

euro/ 

locuitor 

Din care, în procente din total 

În natură În bani 

În unităţi În ambulatoriu Alte din care, 

Total spitaliceşti 
total 

Total din care: 
pentru me-
dicamente 

servicii, 
total 

Total pentru 
concedii 
medicale 

Finlanda 1394 80,3 37,4 42,1 6,8 0,7 19,7 19,7 

Franţa 1819 91,6 47,9 41,4 16,0 2,3 8,4 8,2 

Germania 1924 81,1 33,2 44,8 13,2 3,1 18,9 18,9 

Grecia 677 87,2 43,2 38,8 18,0 5,2 12,8 10,8 

Irlanda 1344 89,1 64,4 12,2 3,8 12,5 10,9 6,1 

Italia 1111 88,0 49,7 38,3 11,5 0 12,0 11,9 

Luxemburg 2243 87,6 43,8 43,2 9,3 0,6 12,4 12,4 

Olanda 1808 68,6 48,5 19,2 8,0 0,9 31,4 25,0 

Portugalia 716 93,5 47,1 45,0 16,6 1,4 6,5 6,4 

Spania 810 82,9 48,4 31,5 19,9 3,0 17,1 17,1 

Suedia 2090 74,3 37,4 35,3 10,1 1,6 25,7 25,7 

Regatul Unit 1455 89,1 59,8 29,1 4,7 0,2 10,9 9,6 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor privind prestaţiile în sistemele naţionale de îngrijire a 
sănătăţii, exprimate în moneda naţională a fiecărei ţări, publicate în: Eurostat, Euro-
pean Social Statistics. Social protection. Expenditure and receipts 1980-1999. 

 

 

Tabelul nr. 3.3 
Volumul prestaţiilor de îngrijire a sănătăţii,  

pe principalele forme în 1999 
euro/locuitor 
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Sursa: calcule pe baza datelor privind prestaţiile în sistemele naţionale de îngrijire a sănătă-
ţii, exprimate în moneda naţională a fiecărei ţări, publicate în: Eurostat, European 
Social Statistics. Social protection. Expenditure and receipts 1980-1999. 

 

Pentru asigurarea unei mai bune comparabilităţi a datelor privind presta-
ţiile de sănătate furnizate sub forma serviciilor, am procedat la transformarea 
volumului prestaţiilor în natură pe un locuitor exprimat în unităţi monetare naţi-
onale în putere de cumpărare standard (purchasing power standard – PPS). 

Datele din tabelul nr. 3.4 arată că diferenţele dintre ţări în ceea ce priveş-
te volumul serviciilor de sănătate de care beneficiază în medie un locuitor, ex-
primate în PPS, se estompează uşor, schimbându-se într-o anumită măsură şi 
ierarhia ţărilor alcătuită după acest indicator. 

 
Tabelul nr. 3.4 

Structura serviciilor de îngrijire a sănătăţii, pe principalele utilizări,  
în 1999 

 

 Total prestaţii în 
natură 

Din care, în procente: 

EURO/ 
locuitor 

PPS/ 
locuitor 

În unităţi 
spitaliceşti, 

total 

În ambulatoriu Alte ser-
vicii Total Din care, pentru 

medicamente 

Austria 1545 1479 51,8 45,6 15,4 2,6 

Belgia 1214 1242 97,0 1,5  1,5 

Danemarca 1448 1178 67,1 32,9 8,0 0 

Finlanda 1118 1028 46,6 52,4 8,5 1,0 

Franţa 1666 1563 52,3 45,2 15,2 3,5 

Germania 1560 1460 41,0 55,2 16,3 3,8 

Grecia 590 758 49,5 44,6 20,7 5,9 

Irlanda 1198 1201 72,3 13,7 4,3 14,0 

Italia 978 1109 56,4 43,6 13,1 0 

Luxemburg 1965 1810 50,0 49,3 10,6 0,7 

Olanda 1240 1287 70,7 28,0 11,7 1,3 
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 Total prestaţii în 
natură 

Din care, în procente: 

EURO/ 
locuitor 

PPS/ 
locuitor 

În unităţi 
spitaliceşti, 

total 

În ambulatoriu Alte ser-
vicii Total Din care, pentru 

medicamente 

Portugalia 669 980 50,4 48,1 17,8 1,5 

Spania 671 800 58,4 38,0 24,0 3,6 

Suedia 1533 1315 50,4 47,5 13,6 2,1 

Regatul Unit 1296 1245 67,1 32,6 5,2 0,3 

Sursa: calculat pe baza datelor privind prestaţiile în sistemele naţionale de îngrijire a sănă-
tăţii, exprimate în moneda naţională a fiecărei ţări, publicate în: Eurostat, European 
Social Statistics. Social protection. Expenditure and receipts 1980-1999. 

 

În România, volumul serviciilor de sănătate ce revine în medie pe un lo-

cuitor pentru acelaşi an 1999 a fost estimat
1
 la 197 de PPS, ceea ce înseamnă 

un nivel de aproape patru ori mai mic decât cel din ţara cu volumul cel mai 
scăzut al serviciilor de sănătate din UE (Grecia cu 758 de PPS/locuitor). Ra-
portul dintre volumul serviciilor de sănătate ce revine în medie pe un locuitor 
din ţările dezvoltate ale UE şi România este substanţial mai mare. Astfel, mă-
rimea acestui raport a fost estimată la 9,2 faţă de Luxemburg, 7,9 comparativ 
cu Franţa, 7,5 cu Austria, 7,4 cu Germania etc. 

3.2.4. Structura serviciilor de sănătate, pe principalele utilizări 

Analiza structurii serviciilor de sănătate, pe principalele utilizări, arată că 
mai mult de jumătate sunt servicii prestate în unităţi spitaliceşti, în unele ţări 
(Belgia, Irlanda, Olanda) ponderea acestora depăşind 70%. 

Datele arată, în acelaşi timp, că în multe ţări accentul este pus pe furni-
zarea de servicii în ambulatoriu, ceea ce înseamnă practicarea pe scară extin-
să a medicinii preventive şi opţiunea pentru tratamente de specialitate în afara 
unităţilor spitaliceşti care este mai costisitoare comparativ cu cele furnizate în 
ambulatoriu. Astfel, o pondere a serviciilor de sănătate furnizate în ambulato-
riu, situată în jurul a 50% din totalul serviciilor de sănătate s-a înregistrat în 
Germania – 55,2%, Finlanda – 52,4%, Luxemburg – 49,3%, Portugalia – 
48,1%, Suedia – 47,5%, Austria – 45,6%, Franţa – 45,2% etc. 

Se cuvine o remarcă în ceea ce priveşte prestaţiile concretizate în furni-
zarea de medicamente (suportate din bugetele sănătăţii). Conform estimărilor 
noastre, aceste ponderi sunt foarte diferite de la o ţară la alta. În unele ţări 
ponderea medicamentelor ajunge la o pătrime (Spania) sau la o cincime (Gre-
cia) din totalul prestaţiilor de sănătate în natură. În alte ţări, această pondere 
este sub 10% (Irlanda: 4,3%, Regatul Unit: 5,2%, Danemarca: 8,0%, Finlanda: 
8,5%. Desigur, aceste ponderi sunt rezultatul jocului cifrelor în valoare absolută 
                                                        
1
 Estimarea a fost realizată aplicând ponderea de 3,9% a cheltuielilor de sănătate în PIB la va-
loarea PIB pe locuitor din anul 1999. Rezultatul obţinut a fost transformat în PPS utilizând rata 
de 4808 lei = 1 PPS. 
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pe baza cărora se determină structura. Totuşi, se poate afirma şi faptul că 
ponderi mai scăzute pentru medicamente în ambulatoriu se întâlnesc în ţări 
care au sisteme de sănătate organizate ca servicii naţionale de sănătate finan-
ţate din taxe şi impozite. 

Modul concret în care, pe de o parte, se structurează prestaţiile de sănă-
tate furnizate sub forma serviciilor în natură, iar pe de altă parte, ele ajung la 
beneficiari depinde în mare măsură de: 

 principiul care stă la baza construcţiei sistemului de sănătate (asigurare 
socială sau sistem finanţat din resursele generale ale bugetului public); – 
gradul de cuprindere (beneficiari potenţiali); 

 tipul de prestaţii furnizate şi dacă şi în ce proporţie beneficiarul plăteşte o 
parte din tariful fiecărui serviciu etc. 

3.3. Elemente definitorii ale prestaţiilor de sănătate, pe ţări 

Informaţiile pe care le cuprinde acest paragraf provin din legislaţia fiecă-
rui stat, din documente ale UE, precum şi din literatura de specialitate. Ele se 
referă la accesul populaţiei la principalele prestaţii medicale care se efectuea-
ză, în mod obişnuit, în cadrul sistemelor de sănătate: 

 tratament medical (alegerea medicului, accesul la medicul specialist, siste-
mul de plată al medicilor şi de participare a pacienţilor la plata serviciului); 

 tratamentul în spital (alegerea spitalului, participarea pacientului la plata 
serviciului); 

 servicii stomatologice; 

 accesul la medicamente. 
Pentru a oferi o imagine completă asupra acestui subiect şi pentru a 

avea elemente de judecată în evaluarea gamei, dimensiunii şi structurii presta-
ţiilor, este necesară mai întâi prezentarea unor informaţii referitoare la principiul 
de construcţie al schemei (asigurare socială care acoperă pe cei asiguraţi, ser-
viciu naţional de sănătate finanţat din taxe şi impozite sau o combinaţie a aces-
tora) şi la beneficiarii potenţiali. 

3.3.1. Principii de bază 

Austria Schemă de asigurare socială obligatorie pentru salariaţi şi grupuri asimilate. 

Belgia Schemă de asigurare socială obligatorie pentru salariaţi şi grupuri asimilate. 

Danemarca Servicii publice de sănătate, universale pentru toţi locuitorii (accesul bazat pe 
rezidenţă). 

Finlanda Servicii publice de sănătate, universale pentru toţi locuitorii (accesul bazat pe 
rezidenţă) furnizate la nivel local. Sunt finanţate din impozite şi taxe plătite de 
pacienţi. Îngrijirea în sistem privat suplimentează schema publică. Serviciile 
de sănătate în sistem privat sunt parţial finanţate prin asigurare de boală. 

Franţa Schemă de asigurări sociale obligatorii cu afiliere bazată în primul rând pe 
criterii profesionale (salariaţi, lucrători pe cont propriu) şi în al doilea rând pe 
rezidenţă. 
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Germania Schemă de asigurări sociale obligatorii pentru salariaţi şi categorii de persoa-
ne asimilate care câştigă venituri până la un anumit nivel şi plătesc contribuţii 
legate de venit. Solidaritatea se realizează între: 
- asiguraţii cu venituri înalte şi asiguraţii cu venituri scăzute; 
- tineri şi vârstnici; 
- persoane bolnave şi persoane sănătoase; 
- persoane singure şi familii. 

Grecia Schemă de asigurări sociale obligatorii pentru salariaţi şi grupuri asimilate. 

Irlanda Servicii de sănătate finanţate din impozite pentru toţi locuitorii (bazate pe re-
zidenţă). 

Italia Servicii de sănătate acordate tuturor locuitorilor, finanţate din impozite (baza-
te pe rezidenţă). 

Luxemburg Schemă de asigurare de sănătate obligatorie pentru populaţia activă (salariaţi 
şi lucrători pe cont propriu) şi beneficiarii de o prestaţie de securitate socială. 

Olanda Asigurare în cadrul Legii asigurărilor de sănătate. Orice persoană care înde-
plineşte criteriile stabilite de lege este în mod automat asigurată şi trebuie să 
plătească o contribuţie statutară. A fost, de asemenea, adoptată o asigurare 
generală pentru riscuri serioase (îngrijire în cămine de bătrâni, în spitale de 
psihiatrie, în instituţii pentru persoane cu handicap fizic sau mental, îngrijire la 
domiciliu). Toţi rezidenţii sunt asiguraţi. 

Portugalia Servicii publice de sănătate finanţate din impozite pentru toţi locuitorii. 

Spania Servicii publice de sănătate finanţate din impozite pentru salariaţi, grupuri 
asimilate şi membrii familiilor acestora. 

Suedia Servicii publice de sănătate finanţate din impozite pentru toţi locuitorii (bazate 
pe rezidenţă) în responsabilitatea instituţiilor la nivel regional. 

Regatul Unit Sistem naţional de sănătate deschis tuturor rezidenţilor, finanţat din impozite. 

România Schemă de asigurare de sănătate obligatorie. 

 

3.3.2. Beneficiari de servicii medicale 

Austria Salariaţii şi dependenţii (soţul/soţia şi copiii dacă nu au propria asigurare). 
Pensionarii. 
Şomerii care primesc prestaţii din fondul de şomaj. 
Participanţii la cursurile de calificare profesională. 
Persoanele aflate în serviciul militar şi funcţionarii publici. 
Membrii de familie care lucrează în unităţi ale lucrătorilor pe cont propriu. 
Persoanele care nu au un contract formal de ocupare dar care lucrează 
efectiv ca un salariat (de ex. prestează servicii pentru ei înşişi, fără a 
exista o structură organizatorică proprie). 
Persoane asigurate voluntar. 

Belgia Toţi lucrătorii salariaţi şi categoriile asimilare acestora, cum sunt: – pensio-
narii (inclusiv persoanele văduve, orfani şi persoane aflate în dificultate); 
- şomerii; 
- persoanele cu handicap; 
- studenţii din învăţământul superior; 
- anumiţi membri ai preoţimii şi ai comunităţilor religioase; 
- persoanele înscrise într-un registru naţional ca indivizi; 
- anumiţi membri ai serviciului public din Africa. 
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Danemarca Toţi rezidenţii. 

Finlanda Toţi rezidenţii. 

Franţa Toţi salariaţii sau persoanele asimilate acestora. Lucrătorii nesalariaţi şi lu-
crătorii salariaţi care aparţin anumitor scheme neacoperite de schema gene-
rală. Pensionarii. Şomerii. 
Anumite persoane care sunt incluse în schema generală cum ar fi: bene-
ficiarii de alocaţie pentru un singur părinte; pentru adult cu handicap; de ve-
nit minim garantat (inserţie); studenţi; preoţi şi membrii ai unor congregaţii 
religioase; prizonieri etc. 
Toate persoanele cu rezidenţă permanentă în Franţa care nu au avut nici o 
altă acoperire cu prestaţii în natură din sistemul de asigurări de sănătate. 

Germania Toate persoanele salariate şi cei care urmează cursuri de pregătire 
profesională, instructorii. 
Pensionarii cu o perioadă de asigurare suficientă. 
Şomerii care primesc prestaţii din fondul de asigurare de şomaj. 
Persoane cu handicap aflaţi în ocrotire. 
Instructorii din instituţiile de reabilitare profesională ca şi persoanele care 
se pregătesc pentru anumite ocupaţii în instituţii de pregătire specială de 
asistare a tinerilor. 
Studenţii din învăţământul superior recunoscut. 
Fermierii şi membrii din familiile acestora care îi ajută. 
Artişti şi scriitori. 
Cei care se asigură în mod individual. 
Dependenţii de persoanele asigurate. 

Grecia Salariaţii şi persoanele asimilate lor. 
Pensionarii. 
Şomerii 

Irlanda Toate persoanele “rezidente în mod obişnuit” în Irlanda. 

Italia Toţi italienii rezidenţi sau detaşaţi în străinătate pentru motive profesionale. 
Toţi rezidenţii UE, cu excepţia acelora care au dreptul la îngrijirea sănătăţii 
în cadrul unor instituţii corespunzătoare din alte state membre ale UE, potri-
vit Regulamentului EEC 1408/71. 
Cetăţenii din spaţiul exterior UE şi membrii dependenţi din familiile acestora, 
dacă sunt posesori ai unui permis de rezidenţă emis pentru unul din motive-
le de rezidenţă cuprinse în înregistrarea obligatorie la Serviciul Naţional de 
Sănătate. 
Rezidenţii italieni şi nerezidenţii din UE şi membrii dependenţi ai familiilor 
acestora, care sunt angajaţi sau sunt lucrători pe cont propriu în Italia. Cetă-
ţenii din afara UE membrii dependenţi ai familiilor lor, înregistraţi la Serviciul 
Naţional de Sănătate, potrivit unui acord de securitate socială încheiat cu 
ţara lor de origine. 

Luxemburg Toţi salariaţii şi lucrătorii pe cont propriu. 
Pensionarii. 
Persoane care încasează un venit de înlocuire din care sunt scăzute 
contribuţiile. 
Beneficiarii de un supliment la venitul minim garantat. 
Alte grupuri de persoane specificate. 

Olanda Toate persoanele angajate, sub 65 de ani. 
Toţi lucrătorii pe cont propriu sub 65 de ani al căror venit impozabil este 
mai mic de 18696 euro pe an. 
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Beneficiarii de prestaţii sociale cu vârste de până la 65 de ani. 
Beneficiarii de pensii pentru incapacitate de muncă dacă incapacitatea 
este mai mare de 45%; beneficiarii de pensii de văduvie sau de orfan. 
Beneficiarii de ajutoare de şomaj calculate până la 70% din venitul de 
referinţă dacă au fost membrii ai unei scheme de asigurare obligatorie. 
Persoanele de 65 de ani şi peste dacă au fost asigurate prin legea 
asigurărilor de sănătate înainte de a fi împlinit vârsta de 65 de ani. 

Portugalia Toţi rezidenţii. De asemenea, cei care sunt acoperiţi de aplicarea principiului 
reciprocităţii în ceea ce priveşte naţionalii din alte state. 

Spania Salariaţii şi cei asimilaţi acestora. 
Pensionarii şi cei care încasează, în mod regulat, prestaţii sociale. 
Toţi rezidenţii cu mijloace de existenţă insuficiente. 

Suedia Toţi rezidenţii. 

Regatul Unit  Toţi rezidenţii. 

România Persoanele asigurate (cetăţeni români cu domiciliul în ţară şi cetăţeni străini 
cu rezidenţa în România), care plătesc o contribuţie lunară pentru asigurările 
sociale de sănătate. 
Persoane care beneficiază de asigurare de sănătate fără plata contribuţiei: 
-copii şi tinerii până la vârsta de 26 de ani dacă sunt elevi, studenţi şi dacă 
nu realizează venituri din muncă; 
-persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă sau se află 
în grija familiei; 
-soţul, soţia, părinţii şi bunicii, fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei 
persoane asigurate; 
-persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118 din 
anul 1990 (persecutate din motive politice, deportate în străinătate şi consti-
tuite în prizonieri), Legea nr. 44/1994 (referitoare la veteranii de război, inva-
lizii şi văduvele de război) şi Legea nr. 42/1990, art. 2 (referitoare la drepturi-
le urmaşilor eroilor martiri din decembrie 1989, ale celor care au dobândit 
calitatea de revoluţionar). 
Din enumerarea de mai sus rezultă că teoretic întreaga populaţie are acope-
rire cu servicii de sănătate, cu condiţia să aibă calitatea de asigurat cu sau 
fără plata contribuţiei. 

 

3.3.3. Prestaţii medicale 

În acest paragraf sunt prezentate modalităţile prin care potenţialii benefi-
ciari de prestaţii de îngrijire a sănătăţii din ţările membre ale UE şi din România 
au acces la servicii din medicina primară, secundară (la medicul specialist), la 
îngrijire în spital şi la medicamente şi cine plăteşte sau suportă costul serviciu-
lui respectiv: o terţă parte (case de asigurare, direct din resurse de la bugetul 
central sau local) şi/sau pacientul. Modalităţile de plată a serviciilor medicale 
furnizate pacienţilor au legătură directă cu principiul de construcţie şi sursele 
de finanţare a sistemului din fiecare ţară. 

3.3.3.1. Tratamentul medical 

• Accesul la medicul de medicină primară 
 



 

 

427 

Austria Alegerea liberă a unui doctor care a încheiat contract cu casa de asigurări. 

Belgia Alegerea liberă a doctorului. 
Plata directă a furnizorului de îngrijire medicală dacă beneficiarul este spita-
lizat. 

Danemarca Categoria 1. Alegerea liberă a unui doctor (o dată pe o perioadă de 
6 luni) înregistrat în district. 
Categoria 2. Alegerea liberă a doctorului. 

Finlanda Posibilităţi limitate de alegere numai în cazul spitalelor şi centrelor de sănă-
tate din sistemul public. Alegere liberă a doctorului. 

Franţa Alegerea liberă a doctorului. 

Germania Alegerea liberă a unui doctor care a încheiat contract cu casa de asigurări de 
sănătate. 

Grecia Nu sunt precizări cu privire la alegerea medicului. Asiguratul merge la un 
doctor de la asigurările locale. 

Irlanda Persoanele cu eligibilitate completă trebuie să aleagă de pe o listă a doctori-
lor de medicină generală din zonă care sunt în schema publică. Persoanele 
cu eligibilitate limitată aleg propriul lor doctor. 

Italia Alegere liberă a medicului de medicină generală dintre cei aprobaţi pentru 
regiune. Alegerea este confirmată afară de cazul în care asiguratul decide 
altfel. 

Luxemburg Alegerea liberă a doctorului pentru fiecare boală. 

Olanda Alegerea liberă a unui doctor (de două ori pe an) care a încheiat un contract 
cu o casă de asigurări de sănătate. 

Portugalia Alegere liberă a medicului de medicină generală/specialist care lucrează fie 
în centre de sănătate, fie în cadrul unui acord. 

Spania Alegere liberă a medicului de medicină generală, pediatru sau specialist din 
zonă; nu este prevăzut un număr maxim permis de pacienţi pe lista doctori-
lor. 

Suedia Alegere liberă a doctorilor de medicină generală din sectorul public şi privat 
afiliaţi la un consiliu local al doctorilor. 

Regatul Unit Alegere liberă de către pacient (sau părinte/tutore), care trebuie acceptat de 
către doctor. Dacă un pacient nu poate găsi un doctor care doreşte să-l ac-
cepte, autoritatea de sănătate înscrie pacientul pe lista unui doctor. 

România Alegere liberă de către asigurat a medicului de familie. 
 

 

• Accesul la medicii specialişti 
 

Austria În general este cerută o recomandare din partea medicului de medicină gene-
rală. 

Belgia Alegere liberă. 

Danemarca Categoria 1. Medicul generalist recomandă fiecare caz particular către 
specialist. 
Categoria 2. Alegere liberă. 

Finlanda Se cere o recomandare din partea medicului de familie. 

Franţa Acces liber la medicul specialist. 

Germania Alegere liberă a unui medic dintre cei care au încheiat contract cu casa de 
asigurări de sănătate. 

Grecia În anumite condiţii. 
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Irlanda Prin recomandare efectuată de medicul de medicină generală. 

Italia Este necesară o recomandare efectuată de medicul de medicină generală 
pentru medici specialişti care activează în Centrele de sănătate locale. 

Luxemburg Nu există nici o restricţie pentru a fi consultat de un medic specialist. 

Olanda Acces prin recomandare efectuată de medicul de medicină generală. 

Portugalia Conform reglementărilor, se cere o recomandare din partea medicului de me-
dicină generală. Dacă pacientul consultă direct un medic specialist, el trebuie 
să plătească o parte mai mare din costul consultaţiei, iar medicul specialist 
poate primi o finanţare de nivel mai scăzut. 

Spania Acces la oricare specialist din cadrul Serviciului Naţional de Sănătate. 

Suedia Este posibil accesul direct, dar este de preferat o recomandare din partea me-
dicului de medicină generală. 

Regatul Unit Prin medicul de familie. Nu este permis accesul direct la medicul specialist. 

România Asistenţa medicală de specialitate ambulatorie se acordă persoanelor a-
sigurate care au obţinut anterior o recomandare de la medicul de familie, pa-
cientul având posibilitatea alegerii libere a unui medic specialist acreditat. 

 

• Tratament medical. Plata medicului 
 

Austria Persoana asigurată nu plăteşte nici un tarif, plata este făcută de casa de asi-
gurări de sănătate. 

Belgia Persoanele asigurate plătesc în avans tariful şi, în cazuri excepţionale, partici-
pă şi casa de asigurare. Decontarea se face conform unui acord sau la o rată 
oficială. 

Danemarca Plata doctorului se face de asigurările publice de sănătate, la nivel regional. 

Finlanda Doctorii din spitalele publice şi din centrele de sănătate sunt angajaţi de către 
municipalitate. 

Franţa Persoanele asigurate plătesc în avans tariful. Decontarea se face conform 
unui acord sau la o rată oficială. 

Germania Sistemul furnizează în principiu prestaţii în natură. Persoanele asigurate nu plă-
tesc nimic. Tarifele sunt plătite de Asociaţia Medicilor de Casă (de asigurare). 
Pacienţii care sunt asiguraţi voluntar pot alege contravaloarea costului 
serviciului de sănătate în locul prestaţiei în natură. 

Grecia Nu se plăteşte un tarif. 

Irlanda În cazul persoanelor cu eligibilitate completă, medicii generalişti sunt plătiţi un 
tarif per capita de la organismul local responsabil cu sănătatea. În cazul per-
soanelor cu eligibilitate limitată, tariful se plăteşte direct medicului generalist. 
Medicii specialişti din spitalele publice sunt angajaţi cu salariu şi sunt, de 
asemenea, liberi să lucreze în sistemul privat. 

Italia Persoana asigurată nu plăteşte nimic pentru tratament, dar medicii primesc de 
la organismul regional o sumă fixă (flate-rate lump sum) pe persoană asigura-
tă. 

Luxemburg Persoana asigurată plăteşte în avans un tarif care este apoi decontat de casa 
de asigurări de sănătate. 

Olanda Prestaţii în natură: nici un tarif. Plată directă (sumă fixă pe o persoană asigu-
rat) efectuată de casa de asigurări de sănătate. 

Portugalia Nu se plăteşte nici un tarif (Serviciu Naţional de Sănătate). 

Spania Nu se plăteşte un tarif. 

Suedia Pacientul plăteşte o parte din costul serviciului. Doctorul, dacă este un genera-
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list privat, primeşte diferenţa de tarif de la autorităţile de sănătate regionale. 

Regatul Unit Pacienţii nu plătesc nici un tarif pentru serviciile furnizate de Serviciul Naţional 
de Sănătate. 

România Persoana asigurată nu plăteşte nimic pentru serviciul prestat de doctor. Pata 
medicilor de familie se face de către Casa de Asigurări după o formulă care 
combină plata “per capita” cu tariful pe serviciul medical acordat asiguraţilor. 

 
•  Tratament medical. Participarea pacientului

1
 

Austria Pacienţii plătesc o contribuţie de 3,63 euro pentru fiecare reţetă de tratament 
la un doctor sau la un dentist. 
Se plăteşte 20% dintr-un tarif convenit pentru o prestaţie furnizată de un psi-
hoterapeut sau de un psiholog. 

Belgia Persoana asigurată trebuie să plătească o parte din tarif (care nu trebuie să 
depăşească 25%) pentru îngrijirea medicală primară. În principiu, pentru 
prestaţii de natură tehnică, pacientul nu participă cu nici o parte din tarif. În 
plus, faţă de o sumă plătită de însăşi persoana asigurată anual, aşa-numitul 
plafon maxim, anumite categorii de asiguraţi vor beneficia în continuare de 
servicii de îngrijire a sănătăţii gratuite. Există o taxă de despăgubi-
re/rambursare pentru toţi asiguraţii ale căror plăţi personale depăşesc un 
anumit plafon (tax ceiling), care variază în funcţie de venitul gospodăriei. 
Sunt excluse de la plafonare maximă şi de la taxa aferentă, medicamentele 
(excepţie cat. A şi B incluse în plafonare maximă). În termeni concreţi, se 
aplică următoarele venituri şi plafoane: 
-  plafonul social                                                                    450 euro 
-  până la 13386 euro (venituri mici)                                        50 euro 
-  de la 13686 euro până la 20575 euro (venituri modeste)  645 euro 
-  de la 20575 euro până la 27764 euro                                992 euro 
-  de la 27764 euro până la 34705 euro                             1388 euro 
-  de la 34705 euro până la 49579 euro                             1785 euro 
-  de la 49579 euro şi peste   

Danemarca Categoria 1. Nici o participare. (Tratament recomandat de medicul generalist 
sau de medicul specialist, la care pacientul face apel). Categoria 2. Partea de 
cheltuieli care depăşeşte suma fixată de schema publică pentru categoria 1. 

Finlanda În cazul centrelor de sănătate: 
- pentru serviciile medicilor maximum 11 euro pentru primele trei vizite într-un 
an calendaristic sau o taxă anuală de maximum 22 euro pentru 12 luni în 
funcţie de municipalitate; cea mai mare parte a celorlalte servicii sunt gratui-
te. În plus, se plăteşte o taxă de 15 euro pentru o vizită la domiciliu din partea 
centrului, în timpul nopţii şi la sfârşit de săptămână. 
În cazul medicilor particulari: 
- pacientul plăteşte un tarif de bază al doctorului care, atât timp cât nu depă-
şeşte un tarif fixat, este compensat în proporţie de 60% In fondul de asigurări 
de sănătate. Pentru costul tratamentelor prescrise de alt corp medical, parti-
ciparea pacientului este de 13,46 euro şi 25% din ceea ce depăşeşte suma în 
cadrul unui tarif fixat. 

                                                        
1
 Există şi excepţii sau reduceri de la participarea pacienţilor la acoperirea tarifelor unor prestaţii 
medicale în unele ţări, aceştia fiind în general persoane defavorizate. Datele prezentate consti-
tuie însă regula generală care se aplică în fiecare ţară. 
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Franţa Persoana asigurată participă cu sume reprezentând: 
- 30% din tariful doctorilor; 
- 25% din tarif pentru consultaţie în spital; 
- 20% din tarif pentru tratament în spital. 

Germania Nici o participare în cazul tratamentului efectuat la medicii care au contract cu 
casele de asigurări, cu excepţia unor cazuri speciale de tratament (de exem-
plu: masaje, fizioterapie) care constituie ca parte a curei prescrise pentru ca-
re pacientul plăteşte 15% din tarif. 

Grecia Nici o participare. 

Irlanda Persoanele cu eligibilitate completă beneficiază gratuit de o gamă completă 
de servicii oferite de medicul generalist, inclusiv de medicamentele prescrise. 
Persoanele cu eligibilitate limitată pot beneficia gratuit de serviciile medicului 
specialist în spitalele publice. Există un număr de scheme care furnizează 
asistenţă în legătură cu costul medicamentelor. Pacienţii care optează pentru 
tratament privat, chiar în spitale publice, plătesc tariful medicului specialist şi 
costul spitalizării. 

 
 
Italia 

Persoanele asigurate plătesc până la 36 euro pentru fiecare test efectuat sau 
pentru fiecare vizită la un specialist, la un psihoterapeut sau pentru o cură de 
ape; pot fi recomandate maximum 8 servicii în cadrul aceluiaşi domeniu spe-
cializat şi maximum 6 pentru medicina sportivă sau de reabilitare. 

Luxemburg Persoanele asigurate plătesc 20% din tariful obişnuit pentru prima vizită în 
cadrul oricărei perioade de 28 de zile; 5% pentru alte vizite sau consultaţii. 
Persoanele asigurate plătesc 5% din cheltuielile de tratament medical până la 
un plafon de 43,90 euro (maximum 2,21 euro per vizită). Această măsură nu 
se referă la tratamentele de hemodializă, chimioterapie şi radioterapie. Nici 
un fel de contribuţie în caz de spitalizare. 

Olanda Nici o participare conform Legii asigurărilor de sănătate. 
Conform Legii privind cheltuielile medicale excepţionale, persoanele asigura-
te de peste 18 ani plătesc o contribuţie de 1,708 euro pe lună în caz de îngri-
jire la domiciliu. 

Portugalia Cote variabile de participare a persoanelor asigurate se stabilesc de guvern. 

Spania Nici o participare. 

Suedia Persoana asigurată plăteşte între 11 şi 16 euro pentru o vizită la un doctor. 
Pentru îngrijirea acordată de un medic specialist pacientul plăteşte între 
16 şi 27 euro. 
Cazurile de urgenţă cu tarife cuprinse între 11 şi 28 euro. 

Regatul Unit Pentru serviciile acordate pacienţilor în cadrul Serviciului Naţional de Sănăta-
te nu se plăteşte nimic, dar pacientul participă în cazul reţetelor şi pentru ale 
prestaţii. 

România Persoanele asigurate nu au nici o participare. 

 

3.3.3.2. Tratamentul în spital 

• Alegerea spitalului 
Austria Alegere liberă a unui spital public, dacă acest lucru nu duce la creşterea cos-

turilor. 

Belgia Alegere liberă a unui spital dintre cele aprobate. 

Danemarca Alegere liberă a unui spital dintre cele aprobate. 



 

 

431 

Finlanda Spital public: în mod normal, din raza în care pacientul îşi are domiciliul, pe 
baza unei trimiteri. Spital privat: alegere liberă. 

Franţa Alegere liberă a unui spital public sau a unui spital privat (aprobat). 

Germania Alegere liberă a unui spital dintre cele aprobate. 
Tratamentul în spital presupune mai întâi acordul unui medic (cu 
excepţia cazurilor de urgenţă). 

Grecia Persoana asigurată are dreptul la spitalizare într-un spital public sau într-o 
clinică aflată pe lista aprobată de institutul de asigurare sau într-un spital al 
institutului de asigurare. 

Irlanda Cu recomandare din partea medicului generalist/specialist. 

Italia Alegere liberă a unui spital public sau privat dintre cele care desfăşoară acti-
vitate în cadrul schemei. 

Luxemburg Alegere liberă a spitalului (pentru spitale din străinătate este necesară apro-
barea casei de asigurări). 

Olanda Alegere liberă a spitalului sau a instituţiei aprobate de Ministerul Sănătăţii. 
Accesul trebuie autorizat de Casa de Asigurări de Sănătate. 

Portugalia Alegere liberă a unui spital public, iar dacă există o listă de aşteptare, institu-
ţia este aprobată de Ministerul Sănătăţii. 

Spania Alegerea nu este liberă. 

Suedia Alegere liberă în cazul spitalelor publice regionale şi al instituţiilor de sănăta-
te private care au aprobare. 

Regatul Unit Pe baza negocierii cu medicul de familie. În mod normal, medicul de familie 
alege spitalul cel mai potrivit pentru nevoile pacientului. 

România Accesul la tratament în spital al unei persoane asigurate se află sub controlul 
medicului de îngrijire ambulatorie, în sensul că asistenţa medicală spitali-
cească se asigură în situaţii justificate din punct de vedere medical, că pro-
blemele de sănătate nu pot fi rezolvate prin asistenţă medicală ambulatorie. 
Alegere liberă de către pacient a spitalului. Nu există restricţii geografice. 

 
 

• Spitalizarea. Participarea pacientului
1
 

Austria Cheltuielile de spitalizare sunt complet acoperite în cadrul general al scalei de 
tarife dintr-un spital public sau privat (care a încheiat un contract), cu excepţia 
unei participări minore de maximum 7,63 euro pe zi. Pentru spitalizarea unui 
dependent (de cel asigurat), se plăteşte 10% din tarif. 
Poate fi cerută o participare anuală de 10, 90 euro (Cu o trimitere din partea 
doctorului) sau de 18, 17 euro (fără trimitere) până la maximum 72,67 euro 
pentru fiecare vizită la un centru de îngrijire în ambulatoriu. 

Belgia Se restituie în totalitate plata în avans a pacientului (instituţia publică respon-
sabilă). Excepţie, participarea cu 12,07 euro pe zi. Dacă internarea este într-
un spital de psihiatrie pentru o perioadă mai mare de 5 ani se achită 20,23 
euro. 
Contribuţie fixă plătită de persoanele asigurate pentru îngrijire în case de bă-
trâni, cămine de îngrijire (nursing home), cămine pentru bolnavi psihici, centre 

                                                        
1
 Există şi excepţii sau reduceri de la participarea pacienţilor la acoperirea tarifelor unor prestaţii 
sau servicii de spitalizare, acestea fiind, în general, persoane defavorizate. Datele prezentate 
constituie însă regula generală care se aplică în fiecare ţară. 
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de îngrijire zilnică (aprobate). Tariful de admisie: 39,34 euro. 

Danemarca Spitalele publice şi instituţiile medicale private aprobate: nici o plată. Interna-
rea în instituţii medicale private neaprobate: pacienţii plătesc în totalitate costul 
spitalizării. 

Finlanda Spitale publice: 
Tariful pentru o vizită în ambulatoriu este 22 euro, pentru o intervenţie 
chirurgicală 72 euro. 
Spitale private: 
O parte din tariful doctorului şi costurile de examinare şi de îngrijire sunt 
rambursate de asigurările de sănătate. 

Franţa Participarea persoanei asigurate: în general 20%. 
Tariful de spitalizare: 110 euro pe zi, inclusiv pentru ziua de ieşire din 
spital. 

Germania Spitalizare gratuită într-un cameră obişnuită, cu excepţia plăţii unui tarif de 9 
euro pe zi calendaristică pentru o durată de maximum 14 zile. 

Grecia Nici o participare, in caz de spitalizare, pentru persoanele asigurate. 

Irlanda Persoanele cu eligibilitate completă: nici o plată. 
Persoanele cu eligibilitate limitată: 33 euro pe noapte într-o instituţie publică 
până la maximum 330 euro într-un interval de 12 luni consecutive. Persoanele 
care se internează într-o secţie pentru accidentaţi, direct fără să fi fost trimişi 
de medicul lor, plătesc 31,70 euro pentru prima vizită indiferent de forma de 
asistenţă acordată. Nu se plăteşte nimic în cazul serviciilor în ambulatoriu. În 
caz de internare în spitale / case de îngrijire private, pacientul suportă în între-
gime costurile. Se poate acorda o subvenţie pentru costurile de întreţinere în 
anumite case de îngrijire. 
Tratamentul bolilor infecţioase este gratuit pentru toate persoanele. 

Italia Asistenţă gratuită. 

Luxemburg Participare la costurile de întreţinere: 8,87 euro pe zi de spitalizare şi pentru o 
perioadă maximă de 30 de zile. 

Olanda Nici o participare în cazul în care condiţiile de spitalizare sunt mai modeste. 
Portugalia 
Nici o participare în unităţile din sistemul public (sau privat dacă există reco-
mandarea doctorului). 
Dacă internarea s-a făcut într-un salon privat ales de beneficiar, ca şi într-un 
spital privat, beneficiarii suportă costul complet. 

Spania Spitalizarea pentru intervenţii chirurgicale: complet gratuită. Pentru alte moti-
ve: Internările sunt autorizate de organismul de administrare, fie în mod auto-
mat sau pe baza recomandării medicale în urma diagnosticului, fie din cauză 
că pacientul suferă de o boală transmisibilă sau are un comportament care 
impune o supraveghere constantă. 

Suedia Pacientul va plăti maximum 8,62 euro pentru 24 ore. 

Regatul Unit Nici o participare, cu excepţia cazurilor în care pacientul solicită condiţii speci-
ale sau pentru tratamente care nu sunt necesare din punct de vedere clinic. 

România Nici o participare, cu excepţia: 
serviciilor furnizate în camere cu un standard mai înalt de confort; 
serviciilor speciale, de exemplu: fertilizarea in vitro; 
serviciilor furnizate la cererea beneficiarului; 
serviciilor de tratament în sanatorii balneare pentru care pacienţii asiguraţi 
plătesc o contribuţie de 25-30% din costul unei zile de spitalizare. 
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3.3.3.3. Îngrijire stomatologică  

• Tratament stomatologic 

Austria Tratamentul stomatologic este gratuit, potrivit statutului. Tratamentul cu-
prinde tratamentele de conservare, chirurgicale şi ortodontice. Contribuţia 
pacienţilor sau a membrilor de familie pentru tratamentul ortodontic este 
cuprins între 25% şi 50%. De la 01.01.1997 este percepută o contribuţie 
de 3,63 euro pentru fiecare tratament autorizat (cu excepţia copiilor, pen-
sionarilor şi a celor săraci). 
Pentru alte tratamente şi servicii (de exemplu, coroane) subvenţia fondu-
lui de asigurare este cuprinsă între 24 euro şi 215 euro pe o unitate. 

Belgia Cuprinde tratamentul preventiv şi de conservare, extracţii, proteze den-
tare şi tratament ortodontic. Se restituie: 
Costul tratamentului (vezi: îngrijirea stomatologică). Costul coroanelor 
dentare etc. în proporţie de până la 100% cu aprobarea doctorului din 
sistemul de asigurare, dacă pacientul este în vârstă de peste 50 de ani 
sau este mai tânăr, dar este afectat de suferinţe care justifică intervenţia 
sistemului de asigurări de sănătate. 

Danemarca Cost aferent persoanelor asigurate din ambele categorii: Între 35% şi 
60% din costul tratamentelor incluse pe listă. 100% din costul tratamente-
lor neincluse pe listă. 
Tratamentul este gratuit pentru copii şi parţial acoperit pentru persoanele 
cu handicap. 

Finlanda • Centre de sănătate 
Pacientul plăteşte în mod normal un tarif în concordanţă cu un tarif de 
bază şi cu un tarif fixat pentru fiecare intervenţie. Centrelor de sănătate li 
se permite să-şi stabilească propriile tarife în cadrul anumitor limite. Toate 
sunt mai mici decât cele practicate de stomatologii particulari. Persoanele 
sub vârsta de 18 ani şi veteranii de război primesc tratament dentar gra-
tuit. 
• Asigurare de sănătate 
Cheltuielile sunt parţial compensate pentru persoanele născute începând 
cu anul 1946. Pentru consultaţie şi tratament rata de compensare este de 
60% din tariful fixat până la o limită specificată. Nu se face nici o restituire 
în cazul tratamentului orto- sau prostodontic. Pentru alte persoane costul 
tratamentului este parţial restituit numai dacă îngrijirea a fost cerută de 
tratarea unei boli, alta decât cea dentară. 

Franţa Cuprinde tratamentul preventiv şi de conservare, extracţiile dentare şi (cu 
aprobare) tratamentul ortodontic. 
Se restituie partea fixată din tarif ca şi în cazul îngrijirii medicale. Partea 
suportată de persoana asigurată este de 30%. 

Germania Există un sistem de măsuri de îngrijire profilactică destinate prevenirii 
bolilor dentare, pentru persoanele în vârstă de până la 18 ani. Compen-
sare completă a tratamentului conservativ şi chirurgical necesar. Com-
pensare completă pentru îngrijirea ortodontică necesară persoanelor asi-
gurate care nu au împlinit vârsta de 18 ani. 

Grecia Ca în cazul îngrijirii sănătăţii. 

Irlanda Nu plătesc nimic persoanele cu eligibilitate completă, copiii sub 6 ani şi 
cei de până la vârsta de 16 ani care participă sau care au urmat cursurile 



 

 

 

434 

unei şcoli naţionale. 
Persoanele care plătesc contribuţie de asigurări sociale (legate de venit) 
şi soţul/soţia acestora sunt îndreptăţite să primească îngrijire stomatolo-
gică completă sau subvenţionată pentru o gamă limitată de tratamente. 
Persoanele asigurate care satisfac anumite condiţii nu plătesc nimic pen-
tru examinare şi control. Pacienţii plătesc pentru extracţii şi alte servicii. 
Pacienţii care nu se încadrează în nici una din categoriile de mai sus plă-
tesc în întregime tariful. 

Italia Tratament gratuit în centrele Serviciului Naţional de Sănătate şi la doctorii 
autorizaţi. 

Luxemburg Cuprinde tratamentul preventiv şi de conservare, extracţiile, tratamentul 
ortodontic şi protezele. Se restituie tariful stabilit prin acorduri colective. În 
plus rambursare în proporţie de 95% din suma de 35,57 euro care a fost 
plătită în totalitate. 

Olanda Cuprinde îngrijirea preventivă, aplicaţii cu fluor de două ori pe an pentru 
copii de la vârsta de 6 ani, tratament periodontal şi chirurgical. Pentru 
adulţi, cuprinde îngrijirea preventivă (un control de cel puţin o dată pe an), 
tratament dentar şi chirurgical. 

Portugalia  Alegere liberă dintre specialiştii sectorului privat. 

Spania Cuprinde extracţiile dentare şi anumite tipuri de tratament. În cazul unui 
accident de muncă sau de boală profesională sunt acoperite intervenţiile 
chirurgicale orale sau faciale. 

Suedia Îngrijirea danturii pentru persoanele cu vârste până la 20 de ani este gra-
tuită în centrele stomatologice publice. Asigurarea pentru îngrijirea sto-
matologică este împărţită pe de o parte în îngrijirea de bază (control, tra-
tamentul cariilor şi rădăcinilor şi servicii de urgenţă) şi în tratamente 
protezice şi ortodontice pe de altă parte. Fixarea preţurilor este liberă iar 
furnizorul de servicii stabileşte contribuţia pacientului. Pentru îngrijirea de 
bază Oficiul Asigurărilor Sociale plăteşte furnizorului de servicii o subven-
ţie de nivel fix stabilită de guvern. Pacientul plăteşte diferenţa. Îngrijirea 
de bază poate fi subvenţionată – un preţ total stabilit plătibil pentru îngriji-
rea pe parcursul unei perioade de doi ani. 

Regatul Unit Participare proporţională a NHS în cadrul Serviciului General Stomatolo-
gic, care include consultaţia. 80% din costul tratamentului în desfăşurare 
până la o sumă maximă de 575 de euro. Gratuitate pentru: 
- femeile însărcinate sau care au născut în ultimele 12 luni şi au început 
tratamentul, persoanele sub 18 ani; 
- persoanele sub 19 ani care urmează cursurile de zi în sistemul de învă-
ţământ; 
- persoanele (şi părinţii lor) beneficiare de ajutor social, alocaţie de şomaj, 
alocaţii familiale şi bolnave înscrise pe lista NHS de scutire de taxe. 
Persoanele cu venituri scăzute pot primi sprijin pentru acoperirea costului 
tratamentului. Totuşi, tratamentul stomatologic în spital şi serviciile sto-
matologice ale comunităţii sunt gratuite cu excepţia coroanelor dentare. 

România Casele de asigurări acoperă: 
- 100% din costul tratamentului pentru copiii sub 18 ani; 
- 60% din cost pentru persoanele asigurate care merg la un tratament 
periodic; 
- 40% din cost pentru persoanele asigurate care nu merg la un tratament 
periodic. 
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•  Proteze dentare 
Austria Protezele dentare (indispensabile) sunt gratuite, potrivit contractului. 

Contribuţia pacientului sau a membrilor familiilor lor pentru schimbarea 
protezei dentare este cuprinsă între 25% şi 50% din tarif. 

Belgia Asigurările de sănătate nu acoperă protezele dentare cu excepţia paci-
enţilor care au vârsta de peste 50 de ani sau se află în situaţii medicale 
justificate în care limita de vârstă nu este luată în considerare. 

Danemarca Nici o plată din partea asigurărilor sociale. 

Finlanda Centre de sănătate: Numai pentru veteranii de război. 

Franţa Este necesară mai întâi încheierea unui acord pentru a fi restituită asi-
guratului partea fixată. Persoana asigurată suportă 30% din tarif. 

Germania Pentru dantură, persoana asigurată plăteşte 50% din tariful tratamentu-
lui medical necesar (legat de echipament şi laborator plus tariful pentru 
dentist). Pentru tratament de întreţinere şi pentru radiografii dentare 
persoana asigurată nu plăteşte nimic. Când persoana asigurată ia mă-
suri de menţinere a unei danturi sănătoase, nivelul prestaţiei este ridi-
cat printr-un bonus de 10% sau 15%. 

Italia Beneficiarul suportă toate cheltuielile. 

Grecia Tratament gratuit, dar pentru proteză dentară se plăteşte 25% din tarif. 

Irlanda Persoanele cu eligibilitate completă beneficiază gratuit de îngrijire sto-
matologică. O persoană asigurată plăteşte o parte din tarif (cel mai 
adesea 50%). 

Luxemburg Protezele sunt acoperite 100%; dacă persoana asigurată nu a efectuat 
în mod regulat consult la un stomatolog plăteşte 80% din tarif. Facilităţi 
se acordă numai pentru proteze şi pentru tratament stomatologic nece-
sar. 

Olanda Pentru dantură: participarea pacientului este de 25%. 

Portugalia Pacientul plăteşte tariful. Se restituie 75% din tariful stabilit conform 
scalei oficiale. 

Spania Se acordă anumite facilităţi pentru proteze dentare. 

Suedia Nu se aplică. 

Regatul Unit Vezi tratamentul stomatologic la p. 51. 

România Casele de asigurări acoperă: 
- 100% din costul tratamentului pentru copiii sub 18 ani; 
- 60% din cost pentru persoanele asigurate care merg la un tratament 
periodic; 
- 40% din cost pentru persoanele asigurate care nu merg la un trata 
ment periodic. 

3.3.3.4. Produse farmaceutice 

Austria Acoperirea cheltuielilor pentru produsele farmaceutice prescrise incluse 
în lista produselor farmaceutice (aprobate de un organism de suprave-
ghere medicală). Suma plătită este de până la 4,14 euro pe articol. Me-
dicamente gratuite pentru boli infecţioase importante sau în caz de ne-
cesitate. 

Belgia Ponderea contribuţiei persoanelor asigurate: 
categoria A (boli grave): nici una; 
categoria B (medicamente obişnuite): 25%, plafon 9,30 euro; 
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categoria C (medicamente mai puţin utile): 50%, plafon 15,49 euro; 
categoria CS (medicamente uşoare): 60%; 
categoria Cx (de exemplu comprimate, pilule): 80%. Pacienţii din spital: 
0,62 euro pe zi. Reducere de 16% pentru compensarea produselor far-
maceutice atunci când există produse generic identice. Compensarea 
costurilor preparatelor efectuate de farmacişti: Maximum părţii plătite de 
persoana asigurată este 0,87 de euro sau 1,74 de euro. Excepţie fac 
cele necesare unui tratament pe termen lung. Participare redusă pentru 
cei care beneficiază de scheme preferenţiale. 

Danemarca Participarea persoanei asigurate este dependentă de cheltuielile din 
timpul anului: 
- cheltuielile sub 69 euro: 100% din cost (persoanele sub 18 ani: 50%); 
- cheltuielile cuprinse între 69 şi 167 euro: 50%; 
- cheltuielile cuprinse între 167 şi 390 euro: 25%; 
- cheltuielile peste 390 euro: 15%. 

Finlanda Spitale publice: costurile incluse în tarif. Asigurarea de sănătate. 
Participarea pacientului este de 8,41 euro + 50% din suma care depă-
şeşte valoarea produselor prescrise de un doctor. În cazul bolilor serioa-
se şi cronice, un număr de produse farmaceutice sunt înscrise pe listă 
pentru care se face restituirea a 75% sau 100% din costul care depă-
şeşte 4,20 euro. Dacă costul produselor farmaceutice plătit de pacient 
depăşeşte suma de 594 euro într-un an calendaristic, suma peste acest 
nivel este returnată. 

Franţa Participarea persoanei asigurate: 35% sau 65% pentru medicamente re-
comandate în principal pentru afecţiuni sau tulburări care în mod normal 
nu sunt grave. 
100% pentru medicamente uşoare. 
Nici o participare pentru pacienţii cu tratament pe termen lung, numai 
pentru boli specificate. 

Germania Contribuţia persoanei asigurate: o participare de 4,0 euro, 4,5 euro sau 
5,0 euro în funcţie de mărimea pachetului de produse farmaceutice pre-
scrise, cu excepţia celor pentru copii şi pentru cazurile grave. Dacă pro-
dusele farmaceutice sunt cu preţuri fixate, suma contribuţiei care se plă-
teşte depinde de acest preţ fixat. Dacă preţul produsului depăşeşte pre-
ţul fixat, pacientul trebuie să plătească diferenţa dintre preţul fixat şi pre-
ţul produsului prescris, în plus faţă de participarea stabilită pe pachete 
de produse. 
Persoana asigurată trebuie să plătească pentru medicamente care se 
comercializează liber (uşoare). Anumite medicamente neecologice nu 
sunt plătite de asigurare. Contribuţia membrilor de familie: la fel ca şi 
cea a persoanelor asigurate. 

Grecia Participare de 25% pentru medicamentele prescrise de doctor. Partici-
pare de 10% la costul tratamentului prescris pentru anumite boli (Par-
kinson, Paget, Crohn etc.). 
Nici o participare în cazul unui accident de muncă, în perioada de trata-
ment pe parcursul sarcinii şi pentru boli cronice (cancer, diabet etc.). 

Irlanda Nici o participare în cazul persoanelor cu eligibilitate completă. Nici o 
participare în ceea ce priveşte medicamentele prescrise pentru trata-
ment în cazul persoanelor care suferă din cauza unui handicap mental 
şi de boli mintale (numai pentru persoanele sub 16 ani), din cauza unor 
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boli de lungă durată (specificate). 
Schema privind plata medicamentelor: Nici unei persoane sau familii nu 
i se cere să plătească mai mult de 53 de euro pe lună pentru medica-
mentele prescrise. 

Italia Clasificarea medicaţiei permise şi prevăzute. 
Grupa A: medicamente denumite “esenţiale” pentru tratamentul unor 
suferinţe severe. Gratuite pentru toate persoanele asigurate, cu excepţia 
celor pentru care este fixată suma în cadrul reţetei. 
Grupa B: medicamente pentru tratamentul unor suferinţe serioase dar 
mai puţin grave decât cele cuprinse în grupa A. Gratuite pentru anumite 
categorii de persoane aşa cum este menţionat în formula referitoare la 
“contribuţia pacientului pentru cheltuielile cu medicamentele” şi pentru 
cei cu deficienţe. Restul populaţiei plăteşte jumătate de preţ. Grupa C: 
alte medicamente şi medicamente pentru care nu se cere reţetă: Costul 
este suportat în întregime de persoana asigurată. 

Luxemburg Rambursare potrivit clasificării medicamentelor: 
- rambursare normală: 80% 
- rambursare preferenţială 100% 
- rambursare redusă: 40% 
- produse şi medicamente pentru care nu se face nici o rambursare. 

Olanda Înregistrare de persoane asigurate la un chimist care a încheiat un con-
tract cu o casă de asigurare. 
Prestaţii în natură: Persoana asigurată are dreptul la un pachet de medi-
camente bun din punct de vedere calitativ, fără să fie necesar să plă-
tească suplimentar. Acest pachet de medicamente poate fi suplimentat 
şi suportat de casa de asigurări de sănătate până la preţul mediu pe 
doza standard de medicamente care aparţin unui anumit pachet medical 
clasificat, cu o plată suplimentară ce urmează să fie făcută de către asi-
gurat. 

Portugalia În funcţie de tipul bolii, statul contribuie cu 70% sau 40% din costul me-
dicamentelor de pe lista oficială elaborată de serviciile de sănătate. Pro-
centul este mai mare cu 15% pentru pensionarii ale căror pensii sunt 
mai mici decât salariul minim. 

Spania Beneficiarii plătesc 40% din costul medicamentelor. Există o reducere 
de 90% din preţul unor medicamente speciale cu o limită maximă de 
2,64 euro. Nici o participare (indiferent de boală) pentru: pensionari, 
pacienţii aflaţi în îngrijire în spital, rezidenţii în vârstă de peste 65 de ani 
cu mijloace de existenţă insuficiente, ca şi pentru cei care au urmări din 
cauza desfăşurării unor munci sociale. 

Suedia Pacientul plăteşte întregul cost al medicamentelor până la 97 de euro 
inclusiv pe parcursul a 12 luni de la prima cumpărare. Costul cuprins 
între 97 şi 183 de euro este subvenţionat cu 50%. Costul cuprins între 
183 şi 356 de euro este subvenţionat cu 75%. Costul cuprins între 356 
şi 463 de euro este subvenţionat cu 90%. Costul care depăşeşte 463 de 
euro este subvenţionat în totalitate. 

Regatul Unit Participare cu 9,74 de euro pe articol prescris. 
Pentru un an (sau pentru 4 luni) poate fi făcută anticipat o plată (un fel 
de abonament) celor care, pentru a-şi face economii substanţiale, au 
nevoie în mod regulat de medicamente. Costul abonamentului este de 
51 de euro pentru 4 luni şi de 140 de euro pentru un an. În Anglia şi 
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Scoţia nu se suportă costul medicamentelor pentru: copiii sub 16 ani, 
tineri de 16-18 ani care urmează învăţământul la cursuri de zi, persoa-
nele peste 60 de ani, femeile gravide şi femeile care au născut în ultime-
le 12 luni, prizonierii de război (pentru deficienţe acceptate), persoanele 
şi partenerii lor care primesc ajutor social, alocaţii de şomaj etc., alte 
persoane cu venituri scăzute şi cei care suferă din cauze specificate. În 
plus faţă de cei menţionaţi mai sus în Ţara Galilor persoanele cuprinse 
între 18 şi 25 de ani au dreptul la reţete gratuite. 

România Există o listă de medicamente gratuite pentru tratarea anumitor boli: 
hepatită, HIV/SIDA, tuberculoză. 
Există gratuitate pentru medicamente acordate: copiilor, femeilor însăr-
cinate şi celor aflate în perioada postnatală, anumitor categorii de per-
soane prevăzute de legislaţie (de exemplu persecutaţi politici); Există o 
listă de medicamente pentru care pacienţii plătesc o parte din preţ 
(aproximativ o treime), dar în cadrul unui plafon stabilit periodic. 

 
Cele prezentate mai sus nu oferă elemente care să permită evaluarea 

“nivelului” diferitelor prestaţii furnizate de sistemele de sănătate. Ele arată însă 
dacă există sau nu un mecanism de ajustare a nivelului prestaţiilor la creşterea 
preţurilor sau la creşterea veniturilor şi măsura în care cetăţenii fiecărei ţări 
sunt acoperiţi şi beneficiază de prevederile legislative în domeniu. Există, desi-
gur, diferenţe (cel puţin în unele ţări, aşa cum este cazul României) în ceea ce 
priveşte “dreptul” la anumite prestaţii prevăzute de lege şi modul în care preve-
derile legale sunt cunoscute de potenţialii beneficiari şi respectate de furnizori. 

Această scurtă privire de ansamblu asupra mecanismelor de furnizare a 
prestaţiilor specifice sistemului sanitar din cele 15 state membre ale Uniunii 
Europene şi din România facilitează comparaţii, într-un sens mai larg, între sis-
temele de sănătate europene şi permite înţelegerea mai bună a diferenţelor în 
ceea ce priveşte starea de sănătate a populaţiei, precum şi eficienţa diferitelor 
sisteme de sănătate. 
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Capitolul 4 
PRESTAŢIILE SOCIALE ÎN SISTEMELE DE PROTECŢIE 

A ŞOMERILOR 

Constanţa PETCU 

4.1. Forme ale prestaţiilor de şomaj 

În ţările europene, există, în principal două tipuri de prestaţii de şomaj, şi 
anume, prestaţii de asigurări – în sistem contributiv – şi prestaţii de asistenţă 
socială pentru şomeri – în sistem necontributiv – cu particularităţi de la o ţară la 
alta. 

Frontiera dintre cele două forme de prestaţii nu este întotdeauna clar de-
finită. Astfel, în unele ţări, ca Marea Britanie sau Irlanda, prestaţiile de asigurări 
împrumută din caracteristicile celor de asistenţă socială, în sensul că, dacă la 
colectarea cotizaţiilor se respectă principiul proporţionalităţii cu veniturile, dis-
tribuţia prestaţiilor se face uniform, în regim de asistenţă socială şi constă într-o 
prestaţie în sumă fixă. 

În alte ţări, ca Suedia sau Finlanda, există o prestaţie de bază pentru 
şomaj, în sumă fixă, finanţată prin sistemul de asigurări obligatoriu, precum şi o 
indemnizaţie de şomaj proporţională cu contribuţia suplimentară la sistemul de 
asigurări. 

Există, în acelaşi timp, prestaţii de şomaj integrale, parţiale sau regresive 
în timp, în funcţie de perioada de cotizare sau de durata şomajului, cum este 
cazul Franţei. 

În unele ţări, ca Marea Britanie, Belgia, Irlanda, Portugalia, prestaţiile de 
şomaj sunt incluse în sistemul unic de securitate socială, iar în altele acestea 
există şi funcţionează în cadrul unui sistem distinct de protecţie socială a şo-
merilor. 

Există şi o serie de prestaţii speciale de şomaj, ca de exemplu indemni-
zaţia de şomaj tehnic, indemnizaţia de intemperii pentru lucrătorii în construcţii 
etc. Indemnizaţia de şomaj tehnic se acordă în situaţii de criză, când are loc o 
reducere a timpului de lucru care afectează cel puţin 1/3 din personalul între-
prinderii şi care determină o pierdere de cel puţin 10% din salariul lunar, cu 
condiţia menţinerii contractelor de muncă nereziliate şi a achitării obligaţiilor la 
asigurările de şomaj. Aceasta se calculează pornind de la diferenţa de salariu 
net (adică diferenţa dintre salariul obţinut în timp de lucru normal şi cel rezultat 
în urma reducerii timpului de lucru) la care se aplică procentajele stabilite pen-
tru asigurările de şomaj. 

Indemnizaţia de intemperii se acordă lucrătorilor din întreprinderile de 
construcţii a căror activitate, depinzând de condiţiile atmosferice, se restrânge 



 

 

441 

mult în caz de timp nefavorabil. Este vorba despre o indemnizaţie de şomaj 
parţial, finanţată prin contribuţiile lucrătorilor din sectorul de construcţii şi care 
se acordă în aceleaşi condiţii ca şi indemnizaţia de şomaj tehnic. 

Pentru lucrătorii în vârstă, cu risc crescut de şomaj, există posibilitatea 
acordării unei prestaţii parţiale de şomaj cu reducerea duratei de muncă sau a 
unei prestaţii de prepensionare. 

Prezenţa prestaţiilor de asigurări de şomaj alături de cele de asistenţă 
socială pentru şomeri este situaţia cea mai frecvent întâlnită în ţările europene, 
cu toate că diferenţele dintre ele, din punctul de vedere al beneficiarilor, în 
special sub aspect cantitativ, au tendinţa de diminuare. 

Distincţia de bază între cele două forme de prestaţii porneşte chiar de la 
riscul social în întâmpinarea căruia vine fiecare. Prestaţiilor de asigurări sociale 
le revine sarcina protejării împotriva riscului pierderii unui anumit nivel al veni-
turilor o dată cu pierderea locului de muncă. Prestaţiile de asigurări de şomaj 
acoperă o parte din aceste pierderi prin indemnizaţia de şomaj, asigurând ast-
fel o anumită rată de înlocuire a salariului anterior. În cazul asistenţei, riscul 
social constă în absenţa unui venit pentru a face faţă nevoilor de bază, vitale. 
În această situaţie, prestaţiile oferite şomerilor îmbracă forma unui venit mini-
mal, de subzistenţă. 

4.2. Condiţii de eligibilitate 

Pentru a beneficia de prestaţiile de şomaj în sistem de asigurări, o per-
soană trebuie să îndeplinească mai multe condiţii generale, care, cu mici dife-
renţe, sunt cam aceleaşi în majoritatea ţărilor europene: 

 să se găsească în situaţia de şomer din motive neimputabile ei; 

 să fie înscrisă în evidenţele agenţiei de plasament; 

 să fi desfăşurat anterior, pe o anumită perioadă, o activitate profesională 
salariată; 

 să fi plătit lunar, cel puţin o perioadă minimă, contribuţia la asigurările de 
şomaj, atât salariatul, cât şi patronul; 

 să fie disponibilă pentru muncă; 

 să se manifeste activ prin acţiuni de căutare a unui loc de muncă; 

 să nu fie ocupată cu o altă activitate aducătoare de venit; 

 să răspundă solicitărilor biroului de plasament; 

 să nu refuze ofertele de muncă ale agenţiilor de plasament. 
În schimb, în cazul prestaţiilor de asistenţă socială oferite şomerilor, tre-

buie îndeplinite anumite condiţii legate, în special, de resurse, situaţie familială, 
statut social etc. Acordate în caz de nevoie, acestea sunt independente de pla-
ta cotizaţiilor sau de salariul anterior. De astfel de alocaţii pot beneficia, în afa-
ră de şomeri, şi alte categorii defavorizate ale populaţiei. 

Condiţiile de acces la prestaţiile de asistenţă socială pentru şomeri pre-
zintă, de asemenea, diferenţe de la o ţară la alta. În Franţa, de pildă, acestea 
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sunt foarte restrictive. Aici numai şomerii care, pe de o parte, şi-au epuizat 
drepturile de asigurări şi, pe de altă parte, pot justifica o lungă perioadă de con-
tribuţie la sistem au dreptul să beneficieze în continuare de alocaţii în regim de 
asistenţă socială pentru şomeri. Cei care nu îndeplinesc aceste condiţii sunt 
nevoiţi să se orienteze către venitul minim de subzistenţă. Sistemul german şi 
cel spaniol sunt, dimpotrivă, mult mai permisive sub acest aspect. Ele funcţio-
nează fie în relaţie cu asigurarea, fie de la începutul perioadei de şomaj pentru 
cei care nu îndeplinesc condiţiile pentru a primi alocaţia de asigurări de şomaj. 
În alte ţări, prestaţiile de asistenţă socială pentru şomeri se înscriu într-un ca-
dru mai larg de ajutor social, criteriile de acordare fiind legate în mod variabil 
de resursele totale ale familiei, de structura acesteia, de tipul de locuinţă etc. 

Caracteristica generală, pentru prestaţiile de şomaj, o reprezintă înăspri-
rea condiţiilor de eligibilitate, concretizată în special în creşterea duratei mini-
me de cotizare şi sporirea obligaţiilor beneficiarilor, cu scopul descurajării de-
pendenţei sociale. 

4.3. Nivelul şi durata prestaţiilor 

Între ţările europene există diferenţe, mai ales în ceea ce priveşte nivelul 
prestaţiilor de şomaj şi al proporţionalităţii acestora cu celelalte elemente de 
determinare, în principal cu nivelul şi durata contribuţiei la sistemul de asigu-
rări. 

Plafonarea nivelului prestaţiilor, în funcţie de nivelul salariului de referinţă 
sau al salariului minim, dar şi în corelaţie cu stabilirea unui plafon maxim şi în ca-

zul veniturilor asupra cărora se aplică prelevarea contribuţiei de şomaj, constituie o 

caracteristică în majoritatea ţărilor europene. 
Nivelul prestaţiilor de asistenţă socială pentru şomeri este mult diminuat 

comparativ cu cel al prestaţiilor de asigurări, dar durata acordării acestora este 
mai mare. Germania şi Irlanda fac excepţie de la această regulă, ajutoarele 
sociale de acest gen situându-se la un nivel comparabil cu cel al indemnizaţii-
lor de şomaj, ceea ce apropie sistemul de asistenţă de cel de asigurări, din 
acest punct de vedere. 

În Germania, în stabilirea cuantumului şi duratei prestaţiilor de şomaj, a 
fost întărit principiul proporţionalităţii cu nivelul salariului şi durata contribuţiei 
plătite. În schimb, Marea Britanie a introdus o logică de asistenţă socială chiar 
şi în cazul stabilirii nivelului prestaţiilor de asigurări, astfel încât o mare parte a 
şomerilor depind în final de prestaţiile generale de asistenţă socială. Sistemul 
francez îmbină practic cele două modalităţi de susţinere a şomerilor. Prestaţiile 
de asistenţă socială urmează în parte logica asigurărilor, prin condiţia impusă 
pentru deschiderea acestor drepturi şi, anume, aceea de a fi desfăşurat o acti-
vitate profesională pe o perioadă minimă de cinci ani. Prestaţiile de asigurări 
presupun şi ele numeroase elemente caracteristice asistenţei sociale. Astfel, în 
timp ce rata cotizaţiei nu este diferenţiată în funcţie de vârstă, la stabilirea nive-
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lului indemnizaţiei de şomaj se ţine seama de vârsta şomerilor, fiind favorizaţi 
cei mai în vârstă, în detrimentul celor mai tineri care au cotizat o perioadă mai 
scurtă de timp. În acest mod, prestaţiile de asigurări de şomaj pot fi considera-
te, în parte, şi ca prestaţii de prepensionare prin acordarea pentru şomerii mai 
în vârstă a unor indemnizaţii mai ridicate şi pe o perioadă mai îndelungată, pe 
baza unor principii de solidaritate între generaţii. 

Tendinţa generală este aceea de scădere a cuantumului indemnizaţiilor 
de şomaj şi a duratei de acordare a acestora, în scopul reducerii atractivităţii 
lor şi pentru încurajarea interesului pentru muncă. Astfel, de la generoasele 
procente de 80-90% din salariul anterior, s-a ajuns la 50-60% şi chiar mai puţin 
în unele ţări (40% în Irlanda şi Portugalia, 28% în Grecia, 25% în Marea Brita-
nie). Este avut în vedere principiul conform căruia nivelul indemnizaţiei de şo-
maj trebuie să fie sensibil inferior salariului câştigat în perioada de activitate 
sau chiar salariului minim pe economie pentru a nu duce la dezinteres în ceea 
ce priveşte găsirea unui nou loc de muncă într-un timp cât mai scurt. Introduce-
rea prestaţiei de şomaj regresive în timp, cu diminuarea cuantumului acesteia 
pe măsura prelungirii duratei şomajului, concomitent cu limitarea perioadei în 
care şomerul poate beneficia de indemnizaţie în regim de asigurări, se înscriu 
în cadrul general de sporire a austerităţii financiare. 

4.4. Prestaţiile de şomaj în ţările membre UE 

4.4.1. Austria 

Prestaţiile de protecţie socială a şomerilor sunt atât de natură contributi-
vă, acordate prin sistemul asigurărilor de şomaj, cât şi de natură necontributi-
vă, prin sistemul de asistenţă socială pentru şomeri. 

Finanţarea prestaţiilor de asigurări de şomaj se face prin cotizaţia de 6%, 
plătită în proporţie egală, atât de către angajator cât şi de către salariat, pre-
cum şi prin participarea statului cu o subvenţie anuală de 182 de milioane de 
euro. 

Pentru a beneficia de prestaţia de asigurări de şomaj, şomerul trebuie să 
fi plătit cotizaţia cel puţin pe o perioadă de un an din ultimii doi precedenţi intră-
rii în şomaj. Tinerii sub 25 de ani trebuie să îndeplinească aceeaşi condiţie, dar 
pentru o perioadă mai scurtă, adică pentru 6 luni de cotizare în ultimele 12. 

Durata acordării prestaţiei variază în funcţie de această perioadă de plată 
a contribuţiei de asigurări, precum şi de vârsta şomerului. Pentru perioada mini-
mă de cotizare, durata prestaţiei este de 20 de săptămâni. Aceasta creşte pro-
gresiv, ajungând la maxim 52 de săptămâni pentru 9 ani de cotizare şi vârsta 
peste 50 de ani. Durata prestaţiei de asigurări se prelungeşte în mod corespun-
zător în cazul participării la programele speciale de formare profesională. 

Nivelul acestei prestaţii reprezintă 56% din salariul mediu obţinut în ulti-
mul an. 
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Prestaţia de asistenţă socială se acordă în caz de situaţie critică. Se iau în 
consideraţie veniturile totale ale întregii familii care nu trebuie să depăşească 423 
de euro pe lună. Acest nivel este majorat în cazul în care familia şomerului are şi 
alte persoane în întreţinere. Durata acestei prestaţii nu este limitată, dar ea se 
acordă de fiecare dată pentru un an, după care se face o nouă evaluare a situaţiei 
materiale şi familiale a şomerului. Nivelul alocaţiei de asistenţă socială pentru şo-
meri reprezintă 90% din nivelul de bază al alocaţiei de asigurări. 

În Austria prestaţiile sociale sunt neimpozabile. 

4.4.2. Belgia 

În Belgia, prestaţiile de protecţie socială a şomerilor sunt incluse în sis-
temul general de securitate socială, fiind finanţate din fondul social global con-
stituit pentru acoperirea tuturor prestaţiilor sociale şi care este alimentat prin 
cotizaţia socială obligatorie de bază, care se ridică la 37,94% din salariu 
(24,87% plăteşte angajatorul şi 13,07% salariatul), precum şi prin alte cotizaţii 
plătite numai de către angajatori. Statul are, de asemenea, o contribuţie impor-
tantă la finanţarea sistemului de securitate socială, prin asigurarea unei sub-
venţii globale, în funcţie de nevoi. 

Prin caracteristicile sale, sistemul belgian al prestaţiilor de şomaj se situ-
ează între un sistem de asigurări şi unul de asistenţă socială. 

Pentru obţinerea prestaţiei de şomaj este necesar un stagiu minim de 
plată a cotizaţiei globale de 12 luni din ultimele 18 sau de 2 ani din ultimii 3 ani 
de muncă. 

Nivelul prestaţiilor de şomaj este relativ redus comparativ cu alte ţări ale 
Uniunii Europene. Chiar şi pe plan intern, nivelul prestaţiilor de şomaj este mult 
mai scăzut decât cel al indemnizaţiilor de boală sau de invaliditate, de pildă. 
Rata de înlocuire a salariului mediu zilnic este, în primele 12 luni de şomaj, de 
maximum 55% fără alte ajutoare familiale şi de 60% împreună cu acestea, da-
că este cazul. Nivelul maxim al prestaţiei de şomaj este de 34 de euro pe zi, iar 
cel minim de 30 de euro pe zi. Acesta scade în următoarele trei luni la 35% fă-
ră alocaţii familiale (adică 20 de euro pe zi maxim şi 17 euro minim) şi respec-
tiv, 42% împreună cu alocaţiile familiale (adică maxim 24 de euro şi minim 22 
de euro pe zi). După 15 luni de şomaj sunt luate în considerare şi veniturile ce-
lorlalţi membri ai familiei. Astfel, dacă cei doi soţi sunt şomeri, iar veniturile lor 
nu depăşesc 34 de euro pe zi, alocaţia de şomaj este de 17 euro, iar dacă de-
păşesc această sumă, alocaţia se reduce la 13 euro pe zi. 

Perioada de şomaj se poate prelungi în funcţie de vechimea totală în mun-
că, dar cu condiţia ca şomerul să efectueze o activitate salariată cel puţin trei luni 
pe an. Durata de timp în care sunt acordate prestaţiile de şomaj, teoretic, nu este 
limitată, cu excepţia cazurilor în care perioada de şomaj este anormal de îndelun-
gată sau dacă beneficiarii acestora dispun de alte surse de venit. 

Pentru tinerii care nu au avut încă un loc de muncă, se află în căutare 
sau urmează cursuri de calificare sau recalificare, se acordă o alocaţie de şo-
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maj în funcţie de vârstă şi de eventualele obligaţii familiale. Astfel, cei sub 18 
ani primesc 7,68 de euro pe zi, cei peste 18 ani: 12 euro pe zi, iar cei cu obli-
gaţii familiale: 17 euro pe zi. 

Şomerii în vârstă de peste 50 de ani, care au o vechime în muncă de cel 
puţin 20 de ani primesc, după un an de şomaj, un supliment pentru bătrâneţe, 
astfel încât alocaţia totală, incluzând şi eventualele ajutoare familiale, se poate 
ridica la maxim 37 şi minim 33 de euro pe zi. Pentru cei fără obligaţii familiale, 
maximul alocaţiei este de 31, iar minimul de 25 de euro pe zi. Şomerii în vârstă 
de peste 58 de ani pot opta pentru pensionarea anticipată. 

Impozitarea prestaţiilor sociale se face în funcţie de nivelul tuturor venituri-
lor, precum şi de situaţia familială, respectiv a persoanelor aflate în întreţinere. 

În cursul ultimilor ani, în Belgia, nivelul prestaţiilor de şomaj a înregistrat 
o tendinţă constantă de scădere. De altfel, întregul sistem de securitate socială 
se află într-un amplu proces de reorganizare şi reformare. 

4.4.3. Danemarca 

În Danemarca, toate prestaţiile sociale sunt gestionate de servicii speciale la 
nivelul colectivităţilor locale. Casele de asigurări de şomaj sunt gestionate de sin-
dicate. 

Pentru a putea beneficia de prestaţii de şomaj, persoanele trebuie să fie afi-
liate la o casă de asigurări. Această afiliere este voluntară. Sunt admişi ca membri 
ai unei case de asigurări de şomaj toţi salariaţii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 65 de 
ani, persoanele care au terminat un curs de pregătire profesională cu o durată de 
cel puţin 18 luni şi care se înscriu la o casă de asigurări de şomaj după absolvirea 
cursului, lucrătorii independenţi, persoanele cu funcţii publice. 

Acordarea indemnizaţiei de şomaj este condiţionată de plata contribuţiei la 
casa de asigurări timp de cel puţin 12 luni, precum şi de prestarea unei activităţi 
remunerate pe o durată de cel puţin 52 de săptămâni, în ultimii 3 ani. În plus, şo-
merul trebuie să fie înscris la un birou de plasament şi să fie permanent la dispozi-
ţia pieţei muncii. 

Finanţarea prestaţiilor de şomaj este realizată prin cotizaţiile membrilor ca-
selor de asigurări, prin contribuţiile angajatorilor, care plătesc cotizaţii sociale în 
funcţie de valoarea adăugată anuală, precum şi prin participarea statului. Cuantu-
mul cotizaţiei plătite de către salariaţi la casa de asigurări este în sumă fixă şi se 
stabileşte anual pe baza ratei maxime a indemnizaţiei de şomaj din anul prece-
dent. Pe lângă aceasta, începând din anul 1994, salariaţii plătesc şi o contribuţie 
de 8% la Fondul Pieţei Muncii pentru a acoperi o parte din cheltuielile sociale care 
sunt în sarcina statului şi cărora acesta nu le mai poate face faţă. 

Nivelul indemnizaţiei de şomaj este de 90% din salariul mediu pe ultime-
le 12 luni, cu o limită maximă de 383 de euro pe săptămână. Pentru şomerii 
tineri, dacă perioada de şomaj urmează imediat după cea de şcolarizare cu 
durata de minim 18 luni sau după efectuarea serviciului militar, cuantumul 
prestaţiei de şomaj este în sumă fixă de maximum 314 euro pe săptămână. 
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Durata maximă a acordării prestaţiei de şomaj este de 4 ani, în funcţie 
de cotizaţiile plătite şi de vârsta şomerului. După o primă perioadă de şomaj de 
6 luni, şomerii tineri, cu vârsta sub 25 de ani, sunt obligaţi să ia parte la diverse 
acţiuni antişomaj. Şomerii peste această vârstă au aceeaşi obligaţie după un 
an de inactivitate. Pentru şomerii în vârstă de peste 55 de ani, perioada de 
şomaj se poate prelungi până la 60 de ani, dacă îndeplinesc condiţiile pentru 
pensionarea anticipată la această vârstă. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 
60 şi 65 de ani pot primi o prestaţie socială de preretragere (prepensionare), al 
cărei nivel reprezintă 90% din cel al indemnizaţiei de şomaj, în primele 30 de 
luni, şi care scade la 80% după această perioadă. În acest interval de timp 
persoanele beneficiare pot ocupa şi un loc de muncă cu timp parţial, având po-
sibilitatea cumulării celor două venituri. 

Prestaţiile de şomaj sunt impozabile în totalitate ca orice alt venit. În 
plus, asupra acestora se percepe şi contribuţia la pensia suplimentară. 

Din totalul fondului asigurărilor de şomaj, o parte importantă este consa-
crată realizării unor politici active pe piaţa muncii. În acest fel, fiecărui membru 
al unei case de asigurări i se oferă un loc de muncă după o perioadă de inact i-
vitate de 6 luni. Refuzul nejustificat al acestei oferte atrage după sine suspen-
darea dreptului la indemnizaţia de şomaj. 

4.4.4. Finlanda 

Prestaţiile de protecţie socială a şomerilor din Finlanda au două compo-
nente: asigurările de şomaj şi, respectiv, asistenţa socială pentru şomeri. La 
rândul ei, prestaţia de asigurări cuprinde alocaţia de bază şi alocaţia proporţio-
nală cu salariul. 

Finanţarea prestaţiilor este asigurată în proporţie de 2/3 din contribuţii 
obligatorii, patronale şi salariale, şi 1/3 de către stat, prin impozite. Angajatorul 
plăteşte o rată a cotizaţiei pentru şomaj de 3,45% din fondul total de salarii, iar 
salariatul 1%. 

Prin sistemul de asigurări obligatoriu, toţi şomerii cu vârsta cuprinsă între 
17 şi 64 de ani, care au desfăşurat o activitate salariată pe o perioadă de cel 
puţin 540 de zile în ultimii doi ani şi au achitat cotizaţia, au dreptul la o prestaţie 
de bază. Aceasta se acordă pe o durată maximă de 500 de zile calendaristice 
şi este o sumă fixă de 21 de euro pe zi. 

Dacă, în plus, şomerul este asigurat voluntar la o casă specială de asi-
gurări de şomaj şi achită o cotizaţie suplimentară, el beneficiază, pe lângă 
prestaţia de bază, şi de o prestaţie proporţională cu salariul anterior. Această 
prestaţie suplimentară reprezintă 42% din salariul lunar până la 1847 de euro 
pe lună şi 20% din ceea ce depăşeşte această sumă. Trebuie să fie îndeplinite 
aceleaşi condiţii referitoare la stagiul de muncă şi de cotizare. 

Prestaţia de asistenţă socială pentru şomeri se acordă şomerilor care nu 
îndeplinesc condiţiile impuse de asigurările de şomaj sau celor care nu mai au 
dreptul la alocaţia de bază, precum şi tinerilor între 17 şi 24 de ani care au ur-
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mat cursuri de calificare, recalificare ori au fost angajaţi de probă. Nu au drep-
tul la această prestaţie tinerii de peste 17 ani care nu au dobândit o calificare 
profesională sau cei care au refuzat să se încadreze într-un program de ocupa-
re iniţiat de biroul de plasament. Durata acestei prestaţii este nelimitată dacă 
se menţin condiţiile de resurse minime insuficiente. Nivelul maxim al alocaţiei 
integrale de asistenţă este de 20 de euro pe zi dacă veniturile totale lunare nu 
depăşesc 252 de euro, pentru o persoană singură, şi 848 de euro pentru o fa-
milie. Peste aceste limite, nivelul acestei prestaţii scade la 75% din cea integra-
lă, pentru persoanele singure, şi la 50% pentru familii. Tinerii care locuiesc îm-
preună cu părinţii primesc 60% din alocaţia integrală, iar pe durata participării 
la programele de ocupare, ei beneficiază de alocaţia integrală. 

Şomerii de lungă durată în vârstă de peste 60 de ani, care au primit alo-
caţia de asigurări de şomaj pe durata maximă prevăzută, se pot pensiona anti-
cipat primind o pensie de şomaj, al cărei nivel este egal cu cel al pensiei de 
invaliditate. 

În Finlanda, prestaţiile de şomaj ca şi celelalte prestaţii sociale nu se im-
pozitează. 

4.4.5. Franţa 

Sistemul francez al prestaţiilor de protecţie socială a şomerilor este un 
sistem cu caracter obligatoriu, distinct, nefiind inclus în sistemul general de se-
curitate socială. 

Prestaţia de şomaj, în regim de asigurări, îmbracă forma alocaţiei unice 
regresive în timp, care poate fi integrală sau parţială. În regim de asistenţă so-
cială se acordă o alocaţie de solidaritate, specifică pentru şomerii de lungă du-
rată, care şi-au epuizat dreptul la alocaţii de asigurări, precum şi o alocaţie de 
inserţie pentru anumite categorii speciale (deţinuţi eliberaţi, apatrizi, repatriaţi, 
refugiaţi, solicitanţi de azil etc.). 

Dreptul la alocaţia unică de asigurări pentru şomaj este condiţionată de 
perioada de afiliere la sistem. Durata minimă de cotizare pentru deschiderea 
drepturilor la alocaţie este de patru luni în cursul ultimelor opt luni, iar pentru 
obţinerea unei alocaţii integrale, de şase luni din ultimul an precedent intrării în 
şomaj. Nivelul cotizaţiilor ce trebuie să fie plătite este variabil în funcţie de mă-
rimea venitului obţinut. Astfel, pentru un venit lunar sub 2241 de euro, cotizaţia 
este de 6,18%, din care 2,21% sunt plătite de către salariat şi 3,97% de către 
angajator. Pentru un venit lunar cuprins între 2241 de euro şi 8964 de euro, 
nivelul contribuţiei creşte la 6,68%, din care salariatul plăteşte 2,71%, iar 
3,97% rămân în sarcina angajatorului. Patronatul mai plăteşte o contribuţie su-
plimentară în cazul desfacerii contractului de muncă unui salariat în vârstă de 
peste 52 de ani (contribuţia Delalande). 

Pentru obţinerea alocaţiei de asistenţă socială, şomerii de lungă durată 
trebuie să îndeplinească condiţiile de resurse iar, pe lângă acestea, ei trebuie 
să fi desfăşurat anterior o activitate remunerată şi să fi fost beneficiari ai aloca-
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ţiei de asigurări de şomaj. Astfel, o persoană singură şomeră primeşte alocaţia 
de solidaritate dacă resursele sale totale lunare se situează sub plafonul ma-
xim de 880 de euro lunar. Pentru un cuplu căsătorit plafonul maxim al resurse-
lor lunare este de 1382 de euro. Pentru obţinerea alocaţiei de inserţie, catego-
riile speciale enumerate anterior trebuie să îndeplinească numai condiţiile de 
resurse, respectiv un plafon maxim de 797 de euro lunar pentru o persoană 
singură şi 1293 de euro pentru cei căsătoriţi. 

Nivelul prestaţiei de asigurări de şomaj se stabileşte pe baza salariului 
de referinţă, calculat ca medie a salariilor cotizabile din ultimele 12 luni. Salariul 
de referinţă, în funcţie de care se stabileşte nivelul alocaţiei, nu poate depăşi 
plafonul maxim de 8964 de euro lunar. 

Alocaţia unică regresivă este formată dintr-o parte proporţională cu sala-
riul de referinţă şi dintr-o parte fixă. Astfel, pentru o perioadă minimă de 6 luni 
de achitare a contribuţiei la asigurările de şomaj, nivelul alocaţiei integrale de 
şomaj reprezintă 40,4% din salariul zilnic de referinţă la care se adaugă o su-
mă fixă de 9,26 de euro pe zi. Nivelul alocaţiei integrale este diminuat din patru 
în patru luni, dar este garantat un nivel minim de 16 euro pe zi sau de 21 de 
euro pe zi pentru şomerii în vârstă de peste 52 de ani, care au o vechime mai 
mare în muncă. Pentru o perioadă de contribuţie la sistemul asigurărilor de 
şomaj cuprinsă între patru şi şase luni, nivelul alocaţiei este diminuat cu 25%. 

Acest sistem este mai puţin avantajos pentru salariaţii care au cotizat o 
perioadă mai scurtă de timp sau pentru cei cu salarii mici şi îi favorizează pe 
cei care au contribuit la asigurări pe durate mai lungi. 

Prestaţia de solidaritate, specifică şomerilor de lungă durată este de 13 
euro pe zi, iar pentru cei în vârstă de peste 55 de ani, aceasta se ridică la 18 
euro pe zi. 

Alocaţia de inserţie pentru categoriile speciale este de 9,03 euro pe zi. 
Perioada de timp în care se acordă alocaţia integrală este cuprinsă între 

4 şi 27 luni, în funcţie de durata de afiliere la sistem şi de vârstă. După această 
perioadă, coeficientul de reducere a alocaţiei variază între 8% şi 17% la fiecare 
patru luni, tot în funcţie de vârsta şomerului şi de durata de cotizare la sistem, 
primind, până la maximum 60 de luni indemnizaţia de şomaj. 

Alocaţia de solidaritate specifică pentru şomerii de lungă durată se acor-
dă, teoretic, pe durată nelimitată, dar, practic, ea se atribuie pe perioade de 
câte 6 luni, iar la expirarea fiecărui termen are loc o nouă verificare a nivelului 
resurselor beneficiarului. 

Alocaţia de inserţie, pentru categoriile speciale, se acordă pe o perioadă 
care nu poate depăşi un an. 

În cazul şomajului parţial, determinat de reducerea duratei de muncă din 
raţiuni economice, accidentale sau tehnice, alocaţia de şomaj pentru perioade-
le de timp în care nu se lucrează reprezintă 50% din remuneraţia orară brută, 
cu un nivel minim de 4,42 de euro pe oră. Aceasta este plătită de către angaja-
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tor, urmând ca el să recupereze ulterior o parte din sumă (2,44 de euro pe oră) 
de la asigurări. 

Prestaţiile de şomaj sunt impozabile după aplicarea unei deduceri de 
20%. Nivelul minim al venitului net anual supus impozitării este de 6738 de eu-
ro pentru o persoană singură, 10732 de euro pentru familiile fără copii, 14788 
de euro pentru familiile cu doi copii etc. 

4.4.6. Germania 

Prestaţiile de protecţie socială a şomerilor se acordă atât în sistem con-
tributiv, respectând principiile asigurărilor obligatorii, cât şi în sistem necontri-
butiv, de asistenţă socială. Sistemul de prestaţii de şomaj german este consi-
derat ca fiind cel mai apropiat de modelul teoretic al asigurărilor. Legătura din-
tre activitatea salariată şi prestaţiile sociale constituie fundamentul sistemului. 
Acesta are mai mult un caracter de prevenire a riscurilor, decât unul reparato-
riu sau compensatoriu. 

Pentru a avea acces la prestaţiile de asigurări de şomaj sunt necesare 
minimum 12 luni de activitate salarială şi implicit de plată a cotizaţiilor, în cursul 
ultimilor 3 ani. Această contribuţie este stabilită la 3,25% atât pentru salariaţi 
cât şi pentru angajatori. Există un plafon maxim al salariului anual pentru care 
se plătesc aceste cotizaţii. În anul 2000 acesta era de 52765 de euro în vechile 
landuri şi 43562 de euro în noile landuri. Statul acordă credite bugetare în caz 
de nevoie pentru a asigura echilibrul financiar al sistemului de asigurări, adică 
plata alocaţiilor de asigurări de şomaj. El finanţează însă integral, prin bugetul 
federal, sistemul de asistenţă pentru şomeri. Şomerul trebuie să fie înscris la 
biroul de plasament, să fie apt de muncă, să fie disponibil pentru a desfăşura o 
activitate şi să-şi manifeste în mod activ dorinţa de a munci prin căutarea per-
manentă a unui loc de muncă. Veniturile provenind dintr-o activitate secundară 
desfăşurată în timpul perioadei de şomaj (de maximum 15 ore pe săptămână) 
reduc în mod proporţional drepturile la alocaţia de asigurări de şomaj, dacă 
câştigul astfel obţinut depăşeşte 20% din alocaţia de şomaj. 

La prestaţiile de asistenţă pot apela şomerii înregistraţi care nu au drep-
tul la alocaţii de asigurări sau cei care şi-au epuizat aceste drepturi, dar cu 
condiţia unei durate minime de afiliere la sistem, precum şi a îndeplinirii criterii-
lor referitoare la nivelul veniturilor totale ale familiei. 

Rata de înlocuire a veniturilor anterioare prin prestaţiile de şomaj, cu-
prinsă între 63% şi 68% din salariul de referinţă în anul 1993, a scăzut în mod 
diferenţiat. În prezent, în cazul indemnizaţiilor de asigurări de şomaj, beneficia-
rii care au copii în întreţinere primesc 67% din salariul de referinţă, iar cei fără 
copii 60%. În cazul alocaţiei de asistenţă de şomaj, cuantumul prestaţiei socia-
le scade la 57% şi respectiv 53%. Salariul de referinţă se stabileşte ca medie a 
salariului net primit în ultimele 52 de săptămâni anterioare perioadei de şomaj. 
Plafonul maxim lunar al salariului de referinţă în funcţie de care se stabileşte 
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nivelul prestaţiei de şomaj este de 4346 de euro în vechile landuri şi 3681 de 
euro în noile landuri. 

Durata de timp pe parcursul căreia se acordă prestaţiile de şomaj varia-
ză între 6 şi 32 de luni, în funcţie de perioada de timp lucrată şi de cea de con-
tribuţie la sistemul de asigurări, precum şi în funcţie de vârstă. 

Durata acordării alocaţiilor de asistenţă de şomaj nu este limitată, în 
principiu, dar în practică aceasta se atribuie de fiecare dată pentru cel mult un 
an şi se reînnoieşte la cerere, iar condiţiile de resurse materiale ale potenţialu-
lui beneficiar sunt examinate înaintea fiecărei reînnoiri. 

Impozitarea prestaţiilor de şomaj se face numai în cazul în care nivelul 
acestora depăşeşte pragul venitului minim vital anual, care este de 6902 euro 
pentru o persoană singură şi de 13804 euro pentru persoanele căsătorite. 

4.4.7. Grecia 

Sistemul prestaţiilor de securitate socială din Grecia, în ansamblul său, 
este foarte fragmentat, cuprinzând, pe lângă prestaţiile de asigurări de bază, şi 
numeroase prestaţii sociale complementare (90 la număr). 

Sistemul indemnizaţiilor de şomaj funcţionează, în principal, în regim 
contributiv, fiind finanţat prin cotizaţii obligatorii, patronale şi salariale, în pro-
cent de 3,98% şi respectiv 1,43% din salariu. Cotizaţiile sunt administrate de 
casele de asigurări ale salariaţilor, ale lucrătorilor nesalariaţi, ale funcţionarilor 
publici etc. Deficitele caselor de asigurări, care se ridică în mod frecvent la pes-
te 25% din cheltuielile curente, sunt acoperite de stat. 

Acordarea prestaţiilor de şomaj este condiţionată de un stagiu minim de 
cotizare la un organism de securitate socială timp de 3 luni din ultimele 12 sau 
7 luni din ultimii doi ani. Pentru persoanele care beneficiază pentru prima dată 
de alocaţia de şomaj, acest stagiu este redus la 3 luni din ultimii 2 ani. 

Nivelul prestaţiilor de şomaj depinde de durata de activitate profesională 
şi este stabilit în funcţie de salariul anterior. Rata de înlocuire medie este de 
28% din salariul mediu zilnic, putând ajunge până la un nivel maxim de 40% 
pentru muncitori şi la 50% pentru funcţionarii publici. Nivelul minim al acestei 
prestaţii este de 14 euro pe zi, iar cel maxim 21 de euro. 

După expirarea perioadei de indemnizare de un an, în funcţie de situaţia 
materială personală şi familială evaluată prin anchete sociale, se acordă o 
prestaţie socială complementară egală cu 50% din prestaţia de bază, pentru o 
durată de încă 5 luni. 

În cazul şomerilor care au în îngrijire copii, se acordă o majorare de 10% 
pentru fiecare copil. Maximul indemnizaţiei de şomaj împreună cu alocaţiile 
complementare, acordate pentru întreţinerea copiilor, nu poate depăşi 70% din 
salariul mediu zilnic. 

Indemnizaţiile de şomaj sunt plătite pe o perioadă cuprinsă între minim 5 
luni şi maxim un an, în funcţie de stagiul de cotizare. Această perioadă poate fi 
prelungită în mod excepţional numai în cazul persoanelor în vârstă de peste 50 
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de ani. Pentru tinerii sub 29 de ani, nou intraţi pe piaţa muncii, durata prestaţiei 
de şomaj este de maxim 5 luni. 

În domeniul prestaţiilor active de protecţie socială, se organizează cur-
suri de pregătire şi calificare pentru tinerii până la 29 de ani, precum şi progra-
me de recalificare pentru şomerii mai în vârstă, susţinute financiar de către 
stat. 

În această ţară nu există nici o garanţie formală a unui venit minim de 
supravieţuire pentru nici o categorie socială. 

4.4.8. Irlanda 

Protecţia socială a şomerilor din Irlanda se realizează în mod asemănă-
tor cu cea din Marea Britanie, principiile asistenţei sociale fiind predominante în 
acordarea prestaţiilor de şomaj în comparaţie cu cele ale asigurărilor. 

Prestaţiile de şomaj sunt integrate în cadrul sistemului unic de asigurări 
sociale, fiind finanţate prin cotizaţii patronale şi salariale şi prin intervenţia sta-
tului, atunci când este necesară acoperirea unui eventual deficit. Rata contribu-
ţiei sociale este de 5% din venit pentru lucrătorii independenţi, 4,5% pentru sa-
lariaţi, iar pentru angajatori aceasta este diferenţiată astfel: 8,5% pentru salarii-
le sub 44441 de euro pe an şi 12% pentru cele care depăşesc această limită. 
De asemenea, salariaţii şi lucrătorii independenţi nu plătesc cotizaţia socială 
pentru veniturile inferioare sumei de 32251 de euro pe an. 

Pentru a beneficia de prestaţii de şomaj în regim de asigurări, este nece-
sar ca persoanele în cauză să fi cotizat la sistemul global al asigurărilor sociale 
cel puţin 6 luni în ultimul an. Indemnizaţia de asigurări de şomaj nu se acordă 
în funcţie de salariul anterior sau de nivelul cotizaţiei sociale plătite, ci este în 
sumă fixă, şi anume 93 de euro pe săptămână. Pentru şomerii care au copii în 
întreţinere se acordă un ajutor suplimentar de 55 de euro pe săptămână. Dura-
ta maximă a acordării acestor alocaţii este de 390 de zile calendaristice 

Pentru şomerii cu resurse insuficiente de supravieţuire, după expirarea 
duratei de 390 de zile, în care au beneficiat de alocaţia de şomaj în regim con-
tributiv, se acordă, în regim de asistenţă socială, o alocaţie săptămânală de 91 
de euro, pe o perioadă nelimitată de timp. 

Şomerii în vârstă de peste 55 de ani beneficiază, în aceleaşi condiţii, de 
o alocaţie de prepensionare în sumă de 93 de euro pe săptămână. 

Se poate uşor observa că diferenţa dintre nivelul alocaţiei de asigurări şi 
cel al alocaţiei de asistenţa socială pentru şomaj este nesemnificativă; deose-
birile apar doar în ceea ce priveşte durata acordării prestaţiilor şi în îndeplinirea 
condiţiilor legate de resursele materiale, în cazul asistenţei sociale. Renunţarea 
la criteriul proporţionalităţii nivelului alocaţiei de şomaj cu cel al contribuţiei la 
sistemul de asigurări a dus aproape la uniformizarea prestaţiilor, întărindu-se în 
acest fel şi mai mult principiul solidarităţii sociale. 
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4.4.9. Italia 

În Italia, sistemul prestaţiilor de şomaj este mult mai puţin dezvoltat decât 
în celelalte ţări membre ale Uniunii Europene. Acesta prezintă anumite particu-
larităţi care îl diferenţiază mult de cele existente în celelalte ţări. 

În cazul şomajului total, sistemul actual oferă trei categorii de prestaţii: 

 indemnizaţia ordinară de şomaj sau de bază; 

 indemnizaţia specială de şomaj, pentru salariaţii din sectorul de con-
strucţii; 

 indemnizaţia de mobilitate, pentru salariaţii care au fost anterior în situa-
ţia de şomaj parţial. 
În cazul şomajului parţial există două categorii de prestaţii de şomaj: 

 complementul ordinar de salariu; 

 complementul extraordinar de salariu. 
Prestaţiile sunt finanţate preponderent pe principiul asigurărilor, prin coti-

zaţii. Cotizaţiile sunt plătite în mare parte de patronat, care suportă astfel cos-
turile asigurării de şomaj. Astfel, din totalul cotizaţiei de şomaj de 4,71% anga-
jatorului îi revine obligaţia să plătească 4,41%, iar salariatului numai 0,30%. 
Această cotizaţie totală pentru şomaj se distribuie astfel: 1,61% pentru indem-
nizaţiile de şomaj total şi 3,10% pentru complementul de salariu corespunzător 
şomajului parţial (2,20% pentru complementul ordinar de salariu şi 0,90% pen-
tru complementul extraordinar). Cotizaţia de 0,30%, plătită de salariat se regă-
seşte abia în complementul extraordinar de salariu. 

În Italia nu există un sistem de solidaritate specific pentru şomeri. Siste-
mul de asistenţă socială nu garantează un venit minim pentru şomerii care nu 
mai au dreptul la prestaţii de asigurări. Acesta este gestionat de autorităţile lo-
cale şi diferă de la o regiune la alta. 

 Indemnizaţia ordinară de şomaj, ca prestaţie de bază, are un nivel foarte 
scăzut, şi anume 30% din salariul mediu obţinut în ultimele trei luni, cu 
un plafon lunar maxim de 745 de euro pentru salariile de până la 1611 
euro şi de 895 de euro pentru salariile mai mari. Aceasta se acordă pen-
tru o perioadă maximă de 6 luni. Pentru a avea acces la această presta-
ţie este necesară o perioadă de activitate şi de cotizare la sistem de cel 
puţin 2 ani, din care un an înainte de intrarea în şomaj. De indemnizaţia 
ordinară de şomaj beneficiază un număr relativ redus de persoane, în 
special din întreprinderile mici. 

 Indemnizaţia specială de şomaj se acordă lucrătorilor din construcţii, dis-
ponibilizaţi din cauza încetării activităţii, închiderii şantierului sau reduce-
rilor de personal din raţiuni de criză economică. Aceştia au obligaţia să 
achite cel puţin 10 cotizaţii lunare în ultimul an de activitate. Nivelul aces-
tei prestaţii este cu mult superior celui al indemnizaţiei de bază, 
ridicându-se la 80% din ultimul salariu obţinut. Indemnizaţia specială se 
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acordă pe o perioadă de 90 de zile, cu posibilitatea de prelungire în caz 
de necesitate. 

 Indemnizaţia de mobilitate se acordă salariaţilor din celelalte sectoare 
economice, cu excepţia sectorului de construcţii, care s-au aflat în şomaj 
parţial şi au beneficiat de complementul extraordinar de salariu, iar ulte-
rior au intrat în şomaj total. Aceasta se acordă pe o perioadă de 36 de 
luni, cu posibilitatea de prelungire la 48 de luni pentru regiunile din sudul 
ţării. În primul an, cuantumul acestei prestaţii se situează la acelaşi nivel 
cu cel al complementului extraordinar de salariu, primit anterior în peri-
oada de şomaj parţial. În următoarele luni, nivelul acesteia scade la 80%, 
având aceleaşi plafoane maxime ca şi indemnizaţia ordinară de şomaj. 
De această prestaţie de şomaj beneficiază cea mai mare parte a şomeri-
lor din marile întreprinderi, în special din industrie, disponibilizaţi în cir-
cumstanţe speciale, din motive economice. 

 Complementul ordinar de salariu se acordă în cazul reducerii sau opririi 
temporare a activităţii unei întreprinderi din cauze interne proprii aceste-
ia, la cererea lucrătorului. Nivelul acestei prestaţii este de 80% din sala-
riu. Se acordă pentru orele nelucrate (maxim 16 ore pe săptămână), pe o 
durată maximă de un an. Pentru o a doua tranşă de 6 luni, cuantumul 
prestaţiei este plafonat la acelaşi nivel cu cel al indemnizaţiei ordinare de 
şomaj. Se garantează păstrarea locului de muncă pentru persoanele 
aflate în şomaj parţial. De precizat că nivelul contribuţiei la asigurările de 
şomaj plătită de întreprindere creşte dacă aceasta apelează de mai mul-
te ori la acest gen de prestaţii. 

 Complementul extraordinar de salariu se acordă în situaţii de criză eco-
nomică, de restructurare a unui sector sau de schimbare a profilului de 
activitate al unei întreprinderi, la cererea lucrătorilor şi prin decret al Mi-
nisterului Muncii. Nivelul prestaţiei este de 80% din salariul anterior. Se 
acordă pentru maximum 40 de ore nelucrate pe săptămână pe o durată 
de până la 36 de luni. Contribuţia statului, prin bugetul public, la finanţa-
rea acestui gen de prestaţii de şomaj este importantă. 

4.4.10. Luxemburg 

Sistemul luxemburghez al prestaţiilor de şomaj îmbină principiile asigură-
rilor cu cele ale asistenţei sociale. El este finanţat printr-un impozit special de 
solidaritate plătit la Fondul Pentru Ocupare de către persoanele fizice şi juridi-
ce, precum şi printr-o importantă contribuţie bugetară anuală a statului. 

Dreptul la prestaţii de şomaj este asigurat celor care au lucrat cel puţin 
26 de săptămâni în ultimele 12 luni care preced intrarea în şomaj. 

Nivelul prestaţiilor de şomaj este stabilit în funcţie de salariul anterior pe-
rioadei de şomaj. Rata indemnizaţiei de şomaj este de 80% din salariul mediu 
al ultimelor trei luni de activitate, fără ca aceasta să poată depăşi 2382 de euro 
pe lună, în prima perioadă (de un an) sau 1787 de euro pe lună, în următoarele 
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6 luni suplimentare. Ea se poate majora, ajungând până la 85% numai pentru 
persoanele care au copii în întreţinere. Pentru şomerul al cărui soţ sau soţie 
dispune de un venit care depăşeşte 2978 de euro pe lună, indemnizaţia de 
şomaj este diminuată proporţional, şi anume cu o sumă egală cu 50% din dife-
renţa dintre venitul partenerului şi plafonul de 2978 de euro. 

Durata maximă de acordare a indemnizaţiei de şomaj este de un an. 
Aceasta poate fi prelungită însă cu încă o perioadă suplimentară de 6 luni în 
cazul persoanelor care au dificultăţi deosebite în găsirea unui loc de muncă. 
Pentru şomerii în vârstă de peste 50 de ani se acordă încă o prelungire de 6, 9 
sau 12 luni, dacă aceştia au o vechime în muncă respectiv de peste 20, 25 sau 
30 de ani. 

Pentru echilibrarea situaţiei pe categorii de vârstă a personalului sau în 
cazurile în care o întreprindere este nevoită să procedeze la reducerea perso-
nalului, este permisă pensionarea anticipată a persoanelor în vârstă de peste 
57 de ani. 

În Luxemburg există sisteme speciale de ajutor social pentru tinerii care 
întâmpină greutăţi în obţinerea unui prim loc de muncă, precum şi pentru lucră-
torii nesalariaţi. 

În ceea ce priveşte impozitarea, toate prestaţiile sociale sunt asimilate 
oricărui venit şi sunt supuse impozitării în aceleaşi condiţii. 

4.4.11. Marea Britanie 

Prestaţiile de şomaj sunt integrate în sistemul unic de securitate socială 
şi, din această cauză, ele sunt dificil de individualizat. Alocaţia de asigurări de 
somaj constă într-o prestaţie fixă, săptămânală. În cadrul acestui sistem, zis de 
asigurări, totul se petrece ca şi cum mecanismele de asigurări ar funcţiona du-
pă principiile asistenţei sociale. Prestaţii de asistenţă socială, speciale pentru 
şomeri, nu există. Numeroşi şomeri nu au acces la prestaţiile de asigurări din 
cauza condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru a putea beneficia de acestea. 
Aceştia primesc un venit minim garantat care este acordat şi altor categorii de-
favorizate ale populaţiei. 

Finanţarea prestaţiilor de şomaj se face, în parte, din surse publice şi, în 
parte, prin cotizaţii patronale şi salariale care sunt vărsate în Fondul Naţional 
de Asigurări. Acesta cuprinde totalitatea cotizaţiilor sociale şi a contribuţiilor 
publice pentru diferite riscuri sociale. Dar nici asiguraţii, nici sindicatele, nici 
patronatul nu participă la gestiunea sistemului de asigurări, acesta fiind adm i-
nistrat de stat. Lucrătorii cu timp parţial sau al căror venit este inferior unui 
anumit nivel minim nu plătesc cotizaţii de asigurări. Cotizaţiile salariaţilor sunt 
proporţionale cu salariul până la un anumit plafon. Stabilirea acestui plafon 
maxim nu este valabilă şi pentru patronat. Astfel, salariaţii cu un salariu săptă-
mânal sub 106 euro nu plătesc cotizaţii sociale, iar cei cu salariul cuprins între 
106 şi 801 euro plătesc o contribuţie de 10%. Angajatorii plătesc un procent de 
12,2% pentru salariile care depăşesc 133 de euro pe săptămână. 
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Pentru a avea acces la alocaţiile de asigurări de şomaj, este necesar ca 
şomerul să fie apt şi disponibil pentru muncă, să fie activ în căutarea unui loc 
de muncă, să nu fie ocupat cu o altă activitate mai mult de 16 ore pe săptămâ-
nă, să nu fie student la cursuri de zi, să nu se afle în situaţia de şomaj din mo-
tive voluntare. De asemenea, el trebuie să aibă cotizaţia plătită pentru cel puţin 
unul din ultimii 2 ani fiscali, iar cuantumul total al acesteia trebuie să corespun-
dă unei sume cel puţin egale cu 50 de cotizaţii minime săptămânale. Plata co-
tizaţiei globale de securitate socială este obligatorie atât pentru salariaţi cât şi 
pentru angajatori. În acelaşi timp, este impusă şi o perioadă în care nu se pri-
meşte alocaţia, respectiv 3 zile, dar care poate ajunge până la 6 luni dacă se 
constată că disponibilizarea s-a datorat unor motive imputabile celui în cauză. 

Pentru a beneficia de dreptul la venitul minim garantat, şomerii care nu 
îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea alocaţiei de şomaj sau cei care au de-
păşit perioada în care aceasta se acordă, trebuie să îndeplinească şi alte con-
diţii suplimentare, şi anume: să aibă statut de rezident în Marea Britanie, eco-
nomiile totale ale familiei să nu depăşească suma de 12808 de euro, soţul sau 
soţia să nu lucreze mai mult de 24 de ore pe săptămână, să nu beneficieze de 
alte prestaţii sociale. 

Nivelul alocaţiei de şomaj, în sumă fixă, nu depinde de salariul anterior 
sau de cuantumul cotizaţiei sociale plătite. Achitarea cotizaţiei sociale obligato-
rii este doar o condiţie pentru deschiderea dreptului la alocaţia de şomaj. În 
prezent, alocaţia de şomaj se acordă diferenţiat în funcţie de vârsta şomerului. 
Astfel, şomerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani primesc o alocaţie de 
şomaj în sumă fixă de 65 de euro pe săptămână, iar cei în vârstă de peste 25 
de ani, 82 de euro pe săptămână. Începând cu anul 1995 nu se mai acordă nici 
ajutorul suplimentar de 26,6 de lire pentru şomerii cu sarcini familiale deosebite 
(copii în întreţinere). 

Rata de înlocuire a salariului prin alocaţia de şomaj este una dintre cele 
mai scăzute din Europa, în jur de 23%, în medie, din salariul net anterior. Rata 
de acoperire a şomerilor prin sistemul asigurărilor este, de asemenea, scăzută. 
Limitarea strictă a accesului la indemnizaţii de şomaj explică de ce aproape 1/3 
din numărul şomerilor nu a primit niciodată această prestaţie pe întreaga peri-
oadă de şomaj. Cea mai mare parte dintre aceştia beneficiază de venitul minim 
garantat care nu depinde de antecedentele profesionale. Nivelul mediu al 
acestei prestaţii sociale necontributive se situează în jurul sumei de 60 de euro 
pe săptămână, dar el variază în funcţie de situaţia familială a fiecărui beneficiar 
şi în special de situaţia materială. 

Prestaţia de asigurări de şomaj se acordă pe o perioadă limitată de timp, 
de 182 de zile. Alocaţia de asistenţă socială, respectiv venitul minim garantat, 
poate fi acordată pe o perioadă nelimitată dacă se menţin condiţiile de resurse 
sau, mai bine zis, de lipsă de resurse. 

Vârsta maximă pentru acordarea alocaţiilor de asigurări de şomaj este 
de 65 de ani pentru bărbaţi şi 60 de ani pentru femei, adică vârsta pensionării. 
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De menţionat că în Marea Britanie nu există posibilitatea pensionării anticipate 
şi nici nu se acordă alte facilităţi pentru şomerii de vârstă mai înaintată. 

Alocaţia de asigurări de şomaj este supusă impozitării. Pentru o persoa-
nă singură, pragul inferior al veniturilor impozabile este chiar nivelul alocaţiei 
de asigurări de şomaj, stabilit în funcţie de vârsta beneficiarului. Practic, dacă 
persoana beneficiază de venitul minim garantat, al cărui nivel este inferior celui 
al alocaţiei de asigurări de şomaj, nu plăteşte impozit. În cazul unei familii în 
care ambii soţi primesc această alocaţie minimă de asistenţă socială, plafonul 
de impozitare este de 129 de euro. 

4.4.12. Olanda 

În Olanda prestaţiile de şomaj pentru lucrătorii salariaţi sunt acoperite 
prin sistemul de asigurări. Contribuţia la sistemul de asigurări pentru şomaj es-
te obligatorie pentru persoanele care au un loc de muncă. 

Sistemul de asigurări de şomaj cuprinde trei categorii de prestaţii: 

 prestaţia pe termen scurt; 

 prestaţia în funcţie de salariu; 

 prestaţia pe termen lung. 
Finanţarea acestor prestaţii se face prin cotizaţii, care au două compo-

nente: 

 o contribuţie de 10% din salariu, din care 6,25% plăteşte angajatorul şi 
3,75% salariatul, la Fondul General pentru Şomaj; 

 o altă contribuţie, în medie de 0,95%, la Agenţia de Securitate Socială, 
plătită numai de angajator. Aceasta diferă în funcţie de sectorul de activi-
tate. 
Statul nu participă la finanţarea prestaţiilor de şomaj prin surse bugetare. 
Prestaţia pe termen scurt se acordă în condiţiile unui stagiu minim de co-

tizare de 26 de săptămâni din ultimele 36. Durata maximă a acesteia este de 6 
luni, iar nivelul ei se situează la 70% din salariul minim. Se adresează în spec i-
al tinerilor. 

Prestaţia proporţională cu salariul se acordă în funcţie de antecedentele 
întregii activităţi profesionale ale şomerului. Durata minimă este de 6 luni, iar 
cea maximă poate ajunge până la 5 ani pentru persoanele cu o vechime în 
muncă de peste 40 de ani. Nivelul acestei prestaţii este de 70% din salariul an-
terior, fiind plafonată totuşi la o sumă maximă de 145 de euro pe zi. 

Prestaţia pe termen lung se acordă persoanelor care nu îndeplinesc 
condiţiile pentru a primi prestaţia în funcţie de salariu, în special persoanelor în 
vârstă de peste 57 de ani care nu pot obţine nici pensia anticipată. Durata ma-
ximă a acesteia este de doi ani, iar nivelul este de 70% din salariul minim. 

Toate prestaţiile de şomaj sunt impozabile. 
Pentru şomerii care nu mai au dreptul la prestaţii de asigurări, în Olanda 

există şi servicii sociale complementare. De aceste servicii beneficiază, de alt-
fel, în regim de asistenţă socială şi alte categorii defavorizate. Aceste servicii 
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sunt finanţate prin sistemul fiscal general, iar nivelul lor este mai redus. Presta-
ţiile sunt acordate celor care îndeplinesc condiţiile, respectiv celor cu venituri 
familiale sub un anumit prag care nu le asigură nevoile de existenţă. Gestiunea 
acestor servicii revine organelor administraţiei locale. 

4.4.13. Portugalia 

Sistemul portughez de protecţie socială a şomerilor este dual, el cuprin-
zând atât prestaţii în regim contributiv cât şi în regim necontributiv. El este in-
tegrat în sistemul general de securitate socială, fiind finanţat prin cotizaţiile so-
ciale globale a căror rată totală se ridică la 34,25%, la care angajatorul contri-
buie cu 23,25%, iar salariatul cu 11%. Rata cotizaţiei sociale globale este mai 
redusă pentru anumite activităţi, cum este cazul organizaţiilor cu scop nelucra-
tiv, sau pentru unele situaţii speciale în care se află de exemplu persoanele cu 
handicap sau tinerii la primul lor loc de muncă. Statul nu participă cu surse bu-
getare la finanţarea sistemului de securitate socială. 

Prestaţia de asigurări este condiţionată de desfăşurarea unei munci sala-
riate şi de plata cotizaţiei sociale globale timp de cel puţin 540 de zile din ulti-
mele 24 de luni. Durata acordării acestei prestaţii se stabileşte în funcţie de 
vârsta şo-merului, crescând progresiv de la 12 luni pentru cei sub 30 de ani, la 
18 luni pentru cei cu vârsta între 30 şi 40 de ani, 24 de luni pentru cei cu vârsta 
între 40 şi 45 de ani, până la maxim 30 de luni pentru şomerii de peste 45 de 
ani. Nivelul alocaţiei de asigurări de şomaj reprezintă un procent de 65% din 
salariul mediu zilnic realizat în ultimele 12 luni de activitate, fără a putea depăşi 
de trei ori salariul minim garantat. 

Prestaţia de asistenţă socială pentru şomeri se acordă în cazul în care 
persoanele respective nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea drepturilor de 
asigurări. Şi în acest caz deschiderea dreptului la alocaţia socială este condiţi-
onată de o perioadă de muncă salariată de cel puţin 6 luni din ultimele 12. De 
asemenea, venitul mediu lunar al familiei nu trebuie să depăşească 80% din 
salariul minim garantat pentru sectorul respectiv de activitate. Durata acordării 
acestei prestaţii nu este nelimitată în timp şi se stabileşte, ca şi în cazul celor 
de asigurări, în funcţie de vârsta şomerului. Dacă asistenţa socială pentru şo-
maj se acordă imediat după epuizarea drepturilor de asigurări şi în continuarea 
acestora, atunci durata prestaţiei în regim de asistenţă socială se reduce la ju-
mătate din timpul normal. Nivelul maxim al acestei prestaţii îl reprezintă salariul 
minim pe economie, pentru şomerii care au persoane în întreţinere şi, respectiv 
80% din salariul minim, pentru persoanele singure. 

Portugalia este printre puţinele ţări ale Uniunii Europene în care prestaţii-
le sociale nu sunt impozitate. 

4.4.14. Spania 

Sistemul prestaţiilor de şomaj din Spania este relativ recent, realizarea 
sa datând din anul 1984, o dată cu adoptarea Legii protecţiei şomerilor. Ulteri-
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or, el a suferit o serie de modificări şi completări prin apariţia în anul 1994 a 
Legii generale a securităţii sociale, precum şi a Legii privind măsurile fiscale, 
administrative şi sociale din 1998. 

El se compune dintr-un sistem contributiv, de asigurări de şomaj şi unul 
în regim necontributiv, de asistenţă pentru şomeri, asemănător celui din Ger-
mania. Este gestionat de Agenţia Publică a Muncii la nivel central, iar autorităţi-
lor locale le revine sarcina prestării serviciilor sociale. 

Sistemul de prestaţii de şomaj este finanţat prin cotizaţii patronale (6,0% 
din fondul de salarii) şi salariale (1,55% din salariu), precum şi prin sistemul 
fiscal general, în caz de nevoie. 

Creşterea continuă a numărului şomerilor care primesc indemnizaţie de 
şomaj, Spania înregistrând o rată a şomajului printre cele mai ridicate din Uni-
une, a determinat un deficit crescând al bugetului asigurărilor. De aceea, în 
ultimul deceniu au fost luate numeroase măsuri vizând reducerea nivelului şi a 
duratei prestaţiilor de şomaj sau înăsprirea condiţiilor de eligibilitate pentru po-
tenţialii beneficiari ai alocaţiilor. 

Perioada minimă de cotizare care dă dreptul la alocaţia de şomaj a cres-
cut de la 6 luni la un an. Pentru şomerii care au cotizat între 3 luni şi un an, 
precum şi pentru şomerii de lungă durată, a fost înfiinţată o alocaţie de asisten-
ţă socială egală cu 75% din salariul minim pe economie. 

Durata prestaţiilor de asigurări de şomaj este cuprinsă între 3 luni şi un 
an, în funcţie de perioada de afiliere la sistem şi de cotizare. Pentru 12 luni de 
cotizare, durata prestaţiei a fost redusă de la 6 luni la 3 luni. 

Nivelul prestaţiilor de asigurări a fost redus de la 80% la 70% din salariul 
brut anterior în primele 6 luni şi la 60% pentru perioada de până la un an. 

De asemenea, a fost introdusă condiţia obligatorie ca fiecare şomer să 
accepte orice ofertă de muncă adecvată, adică corespunzătoare aptitudinilor 
fizice şi intelectuale ale celui în cauză, chiar dacă nu corespunde profesiei de 
bază sau dacă salariul este inferior nivelului alocaţiei de şomaj. Înăsprirea con-
diţiilor de acces la prestaţiile de şomaj a făcut sistemul spaniol mai puţin gene-
ros şi mai puţin atractiv. 

Începând din anul 1998 a fost introdusă şi impozitarea veniturilor prove-
nite din prestaţiile de şomaj. Scopul urmărit este orientarea acestor fonduri că-
tre politicile active în domeniul ocupării forţei de muncă. 

4.4.15. Suedia 

Până în anul 1997, sistemul prestaţiilor de şomaj din Suedia se caracte-
riza prin rolul important al caselor sindicale de asigurări de şomaj şi prin neo-
bligativitatea salariaţilor de a adera la sindicat şi implicit, de a se asigura pentru 
riscul şomajului. 

Pentru fiecare sector de activitate exista câte o casă de asigurări de şomaj 
gestionată de sindicatul respectiv, la care erau afiliaţi din oficiu numai membri de 
sindicat, dar care cuprindea de fapt majoritatea salariaţilor. Nivelul cotizaţiilor, ca 
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şi cel al prestaţiilor, era diferit, în funcţie de casa de asigurări sindicală la care 
era afiliat fiecare contribuabil. Nesindicaliştii puteau adera voluntar la casa sindi-
cală sub forma unor contribuţii individuale. Cei care nu erau asiguraţi – şomerii 
de lungă durată sau lucrătorii care nu erau afiliaţi la un sindicat – beneficiau de 
un ajutor în regim de asistenţă socială pe durată nelimitată. 

În condiţiile în care rata şomajului în Suedia a crescut, nivelul cheltuielilor 
cu prestaţiile de şomaj a sporit. Pentru a face faţă acestei noi situaţii, au fost 
necesare câteva modificări ale sistemului. Dintre acestea, cea mai importantă 
a fost de natură organizatorică şi a constat în unificarea tuturor caselor sindica-
le şi în introducerea administrării şi gestionării publice, astfel încât toţi salariaţii 
să aibă aceleaşi obligaţii şi aceleaşi drepturi în legătură cu prestaţiile de şomaj. 
S-a produs, de asemenea, creşterea nivelului contribuţiilor, precum şi reduce-
rea ratei de înlocuire a salariului prin indemnizaţia de şomaj, de la 90%, cât era 
până în acel moment, la 80%. 

Începând din anul 1998, în urma adoptării noii legi asupra asigurărilor de 
şomaj, s-a creat un sistem unic de asigurări de şomaj cu două componente, 
respectiv două forme de prestaţii de şomaj, şi anume: 

 alocaţia de bază, care înlocuieşte prestaţia de asistenţă socială pentru 
şomeri; 

 indemnizaţia de şomaj, proporţională cu contribuţia la asigurări. 
Finanţarea prestaţiilor de şomaj este realizată prin cotizaţiile obligatorii 

ale angajatorilor – în procent de 5,84%, ale salariaţilor – în procent de 3,30% 
până la un plafon maxim de 85 de euro pe zi al salariului şi prin subvenţiile de 
stat, care sunt rambursate în proporţie de 2/3 de către întreprinderi. 

• Alocaţia de bază este acordată persoanelor în vârstă de peste 20 de 
ani care au terminat o formă de calificare sau de pregătire profesională şi sunt 
înscrise la o agenţie de ocupare în vederea găsirii unui loc de muncă, nu au 
avut un loc de muncă şi deci, nu sunt asigurate, sau celor care au avut un loc 
de muncă, dar nu îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de prestaţia propor-
ţională cu salariul (12 luni de achitare a cotizaţiei). 

De asemenea, şomerul trebuie să accepte să facă orice altă muncă în 
folosul comunităţii cel puţin 3 ore pe zi, în mod permanent, pe întreaga perioa-
dă în care beneficiază de prestaţia socială. 

Nu este necesară îndeplinirea altor condiţii legate de nivelul resurselor 
materiale, iar durata acordării acestei alocaţii sociale, teoretic, nu este limitată. 

Cuantumul alocaţiei de bază este în sumă fixă, şi anume 28 de euro pe 
zi. Dacă ulterior condiţiile se schimbă prin efectuarea unei activităţi cu timp par-
ţial remunerate, alocaţia socială se reduce proporţional. 

Indemnizaţia proporţională se acordă persoanelor asigurate la casa de 
asigurări şi care au plătit cotizaţia pe o perioadă de cel puţin 12 luni. 

Durata maximă pentru care se acordă indemnizaţia proporţională cu sa-
lariul este de 300 de zile pentru persoanele în vârstă de până la 57 de ani şi de 
450 de zile pentru cei peste această vârsta. Această durată este relativ scurtă 
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comparativ cu alte ţări membre ale Uniunii Europene, dar rata de acoperire es-
te mai ridicată în Suedia (70% din numărul şomerilor primesc această indemni-
zaţie). 

De asemenea, rata de înlocuire a salariului prin indemnizaţia de şomaj 
se situează încă la unul dintre cele mai înalte niveluri din Europa, respectiv 
80% din salariul de referinţă, până la plafonul maxim de 68 de euro pe zi. 

Politica de ocupare a forţei de muncă este, în principal, axată pe măsuri 
active: de formare şi reconversie profesională, de subvenţionare a anumitor 
categorii de locuri de muncă. De aceea, pentru a beneficia de prestaţii de şo-
maj pentru o nouă perioadă, după expirarea celei iniţiale, este necesară, în 
mod obligatoriu, efectuarea unor cursuri complete în cadrul programelor de re-
conversie profesională finanţate prin subvenţii de stat. Pe durata cursurilor de 
pregătire profesională organizate în cadrul măsurilor de ocupare, şomerului i 
se asigură o asistenţă financiară specială. 

Agenţiile de ocupare au obligaţia să propună şomerilor efectuarea unor 
activităţi temporare în sectorul public sau să asigure accesul la o formă de pre-
gătire, recalificare a celor care se află la sfârşitul drepturilor de asigurări. 

În Suedia prestaţiile sociale sunt impozabile în totalitate, după aceleaşi 
reguli de impozitare ca orice alt venit. 

4.5. Prestaţiile de şomaj în România 

În condiţiile noii legi privind sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, adoptată şi intrată în vigoare în acest an, 
prestaţia bănească unică pentru şomaj este reprezentată de indemnizaţia de 
şomaj, care înlocuieşte cele trei prestaţii anterioare (alocaţia de şomaj, ajutorul 
de integrare profesională şi alocaţia de sprijin). 

Şomerii pot beneficia de această prestaţie dacă îndeplinesc următoarele 
condiţii: 

 au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni pre-
mergătoare datei înregistrării cererii de şomaj; 

 nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate, venituri mai 
mici decât indemnizaţia de şomaj; 

 nu îndeplinesc condiţiile de pensionare; 

 le-a încetat contractul individual de muncă din motive neimputabile lor; 

 nu au reuşit să se încadreze în muncă într-o perioadă de 60 de zile de la 
absolvirea unei instituţii de învăţământ sau după satisfacerea stagiului 
militar, cazuri în care nu este necesar un stagiu minim de cotizare;  

 sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror 
rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa; 

 se află în căutarea activă a unui loc de muncă;  
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 manifestă interes şi disponibilitate pentru integrarea cât mai rapidă într-o 
activitate; Indemnizaţia de şomaj se acordă în mod diferenţiat pe anumi-
te perioade, astfel:  

 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de până la 5 ani, dar 
nu mai puţin de 1 an;  

 9 luni, pentru şomerii cu un stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 10 ani;  

 12 luni, pentru cei care au plătit contribuţia la asigurările de şomaj pe o 
perioadă mai mare de 10 ani. Cuantumul indemnizaţiei de şomaj este o 
sumă fixă, neimpozabilă, lunară, reprezentând 75% din salariul minim 
brut pe ţară la momentul respectiv, indiferent de nivelul contribuţiei la sis-
temul asigurărilor de şomaj, sau de perioada de cotizare. Excepţie fac ti-
nerii absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ care nu au reuşit să ocupe 
un loc de muncă, pentru care cuantumul indemnizaţiei de şomaj repre-
zintă 50% din salariul minim brut pe ţară şi se acordă pe o perioadă de 6 
luni. 
Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au şi anumite 

obligaţii: 

 să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solici-
tate, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, 
pentru a primi sprijin sau informaţii în vederea încadrării în muncă;  

 să comunice în termen de 3 zile orice modificare a condiţiilor care au dus 
la acordarea drepturilor de şomaj;  

 să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesi-
onală oferite de agenţie;  

 să caute în mod activ un loc de muncă. 
Nu pot beneficia de indemnizaţie de şomaj persoanele care fie refuză un 

loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor, situat la o distanţă de cel 
mult 50 km de localitatea de domiciliu, fie refuză participarea la servicii pentru 
stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocu-
parea forţei de muncă. 

Beneficiarii de indemnizaţie de şomaj sunt asiguraţi în sistemul asigurări-
lor de sănătate şi beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru asi-
guraţii acestor sisteme. Contribuţia pentru asigurările sociale de stat şi pentru 
asigurările de sănătate se suportă din bugetul asigurărilor de şomaj. 

Şomerii care reuşesc să se angajeze înaintea expirării perioadei în care 
beneficiază de indemnizaţia de şomaj, primesc, pe lângă salariul cuvenit, o 
sumă lunară acordată din bugetul asigurărilor de şomaj, neimpozabilă, în cuan-
tum de 30% din indemnizaţia de şomaj. Această sumă se acordă până la sfâr-
şitul perioadei pentru care persoanele respective erau îndreptăţite să primeas-
că indemnizaţia de şomaj şi are ca scop completarea veniturilor salariale şi 
stimularea interesului pentru muncă. 
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Capitolul 5 
PRESTAŢIILE SOCIALE ORIENTATE SPRE 

COMBATEREA SĂRĂCIEI 

Maria MOLNAR 
 

Sistemele de securitate socială din ţările europene cuprind o categorie 
specială de prestaţii orientate explicit spre combaterea sărăciei, şi anume: ve-
niturile minime garantate, asigurate în cadrul schemelor noncontributive de ga-
rantare a unor resurse suficiente. 

Prin schemele de garantare a unui nivel minim de resurse se acordă pa-
tru categorii de prestaţii, diferite în funcţie de aria de acoperire: 

 alocaţia (ajutorul) diferenţială acordată în cadrul schemei generale de 
venit minim garantat, care acoperă întreaga populaţie; 

 prestaţii băneşti sau în natură, acordate în virtutea unor drepturi asociate 
venitului minim garantat; 

 alocaţiile diferenţiale acordate în cadrul unor scheme specifice (categori-
ale) de garantare a unui nivel minim de resurse, care acoperă numai 
anumite categorii de populaţie expuse riscului sărăciei (persoane vârst-
nice, persoane cu handicap etc.); 

 ajutoare şi servicii speciale de asistenţă socială de care beneficiază une-
le persoane/familii care se confruntă cu nevoi speciale sau aflate în situ-
aţii excepţionale. 
În cadrul unora dintre sistemele de protecţie socială, sunt stabilite nive-

luri minime ale unor prestaţii acordate în regim contributiv, iar de unele prestaţii 
din scheme care acoperă anumite nevoi de protecţie beneficiază numai per-
soanele/familiile ale căror resurse se află sub un anumit nivel (means-tested). 
Aceste aranjamente, orientate în principal spre utilizarea economicoasă a re-
surselor sistemelor de protecţie socială şi “ţintirea” mai precisă a populaţiei cu 
cele mai mari nevoi de protecţie, servesc indirect şi obiectivului combaterii să-
răciei, prin asigurarea resurselor minime şi satisfacerea unor nevoi speciale de 
protecţie ale populaţiei care nu dispune de resurse suficiente. 

5.1. Venitul minim garantat 

Prestaţiile utilizate în cadrul schemelor de garantare a unui nivel minim al 
veniturilor sunt alocaţii cu caracter diferenţial (ajutoare sociale) acordate per-
soanelor/familiilor/gospodăriilor care nu dispun de venituri sau care dispun de 
venituri inferioare unui nivel minim, astfel încât să se asigure şi acestora un 
nivel al resurselor suficient pentru un “trai decent” sau pentru “acoperirea nevo-
ilor de bază”. 
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În toate ţările Uniunii Europene, cu excepţia Greciei, funcţionează sche-
me generale de venit minim garantat; de asemenea, în ţările candidate la inte-
grare în Uniunea Europeană, cu excepţia Ungariei. În România, o schemă 
asemănătoare de ajutor social a fost instituită din 1995, venitul minim garantat 
fiind legiferat în 2001. 

Schema generală a venitului minim garantat se adresează tuturor celor 
care dispun de venituri la un nivel inferior minimului garantat şi constă în plata 
unei alocaţii, care acoperă ecartul între venitul minim stabilit ca necesar pentru 
gospodăria solicitantului de ajutor şi veniturile de care dispune aceasta din di-
verse surse. 

a. Beneficiari 
În principiu, dreptul la venitul minim garantat este individual. Beneficiarii 

venitului minim garantat sunt: 

 indivizii (persoane singure; persoane cu adulţi şi copii dependenţi, cu po-
sibilitatea obţinerii unor suplimente la alocaţia de bază plătită solicitantu-
lui; persoane care trăiesc împreună cu familia, cu luarea în considerare a 
situaţiei acesteia) şi 

 cuplurile/familiile/gospodăriile. 

b. Eligibilitate 

Condiţiile de eligibilitate privesc, în principal, cetăţenia şi/sau rezidenţa 
pe teritoriul ţării, vârsta, capacitatea de muncă şi disponibilitatea de angajare în 
muncă, epuizarea celorlalte drepturi. 

Dreptul la venitul minim garantat îl au cetăţenii ţării (fără însă ca cetăţe-
nia să fie o condiţie obligatorie), precum şi alte persoane rezidente pe teritoriul 
acesteia: refugiaţi conform Convenţiei de la Geneva, cetăţeni ai ţărilor cu care 
statul a încheiat acorduri reciproce (în unele landuri din Austria); persoane care 
beneficiază de Directiva EEC 1612/68, apatrizi, refugiaţi (în Belgia); cetăţeni 
străini care trăiesc în Danemarca de peste 3 ani (Danemarca); cetăţeni ai ţări-
lor semnatare ale Acordului de Securitate Socială, persoane care au obţinut 
azil politic şi alţi străini, cu anumite restricţii (Germania), străini rezidenţi legal 
(Franţa), refugiaţi, solicitanţi de azil (Italia). 

Rezidenţa legală constituie una din condiţiile de eligibilitate în toate ţările: 
îndelungată şi stabilă (în Franţa); cel puţin 5 din ultimii 20 de ani (Luxemburg); 
pe teritoriul regiunii sau municipalităţii (în Italia); între 3 şi 5 ani în Comunitatea 
Autonomă (Spania). 

Vârsta nu reprezintă condiţie de eligibilitate în Danemarca, Germania, 
Italia, Austria, Finlanda şi Suedia. Dreptul la venitul minim garantat se obţine 
de la vârsta majoratului (18 ani), în Belgia (cu excepţia minorilor căsătoriţi, care 
au în întreţinere copii şi a minorelor însărcinate), Irlanda, Olanda (cu niveluri 
diferite pentru grupele de vârstă de 18-20, 21-22, 23-64 de ani şi 65 de ani şi 
peste), Portugalia (cu excepţia minorilor care au în întreţinere copii şi a minore-
lor însărcinate) şi în Regatul Unit (cu posibilitatea acordării ajutorului şi persoa-
nelor de 16 şi 17 ani, în situaţii speciale). În Spania, pot solicita venitul minim 



 

 

465 

garantat persoanele cu vârsta între 25 şi 65 de ani (sub 25 de ani au dreptul la 
ajutor persoanele cu handicap), iar în Franţa şi Luxemburg cele de 25 de ani şi 
peste (cu excepţia persoanelor sub 25 de ani care au în întreţinere copii sau a 
femeilor însărcinate, respectiv a persoanelor inapte de muncă sau a celor care 
au în întreţinere copii sau persoane invalide). 

Cu excepţia Regatului Unit şi a Irlandei, în toate ţările UE, dacă solicitan-
tul este apt de muncă, ajutorul social se acordă cu condiţia ca acesta (ambii 
parteneri, în cazul cuplurilor) să-şi manifeste disponibilitatea de a munci: să 
dovedească faptul că se află în căutarea unui loc de muncă (în Belgia, Dane-
marca), să încerce să-şi găsească un loc de muncă, cu salariu suficient (Fin-
landa, Suedia), să presteze orice muncă i se oferă, în condiţii rezonabile (Ger-
mania, Austria, Olanda), să participe la activităţi de pregătire, integrare şi ocu-
pare, în baza unui contract de integrare (Franţa), la activităţi menite să contri-
buie la îmbunătăţirea propriei situaţii (Italia), să ocupe un loc de muncă sau să 
participe la activităţi de pregătire şi integrare (Portugalia). 

În general, ajutorul derivat din dreptul la venitul minim garantat este con-
siderat rezidual, complementar tuturor celorlalte surse de venit, putând fi solici-
tat numai după epuizarea celorlalte drepturi: drepturile aferente tuturor sche-
melor de protecţie socială, dreptul la alocaţii de întreţinere şi pensie alimentară, 
obligaţia întreţinerii soţiei/soţului şi a copiilor sub 18 ani. 

Acordarea ajutorului social este condiţionată, de asemenea, de: 

 semnarea şi ducerea la îndeplinire de către persoanele sub 25 de ani a 
unui contract referitor la planul individual de integrare (Belgia); 

 acceptarea unei oferte adecvate de implicare în realizarea unei măsuri 
de ocupare sau a oricărei măsuri menite să îmbunătăţească posibilităţile 
de integrare pe piaţa muncii (Danemarca); 

 participarea la un program individual de reintegrare şi îndeplinirea tuturor 
condiţiilor stabilite la acordarea ajutorului în vederea evitării marginaliză-
rii (Spania); 

 să nu fi părăsit sau redus munca din proprie voinţă, fără un motiv impor-
tant, sau să nu fi fost disponibilizat din motive grave (Luxemburg); 

 epuizarea capitalului propriu (Austria), absenţa capitalului (Suedia), capi-
tal inferior unui prag de 8000 Ł pentru persoanele sub 60 de ani şi 12000 
Ł pentru cele de peste 60 de ani (Regatul Unit). 

c. Durata 

În general, durata prestaţiei este nelimitată, ajutorul acordându-se pe în-
treaga perioadă în care solicitantul se află în situaţia de a nu-şi putea asigura 
mijloacele de existenţă minime. Perioada de acordare a ajutorului este limitată 
în Italia, în Franţa (la 3 luni) şi în Spania (la 12 luni, în general), cu posibilitatea 
reînnoirii sau prelungirii (pentru perioade de 3-12 luni, în Franţa, sau în funcţie 
de durata nevoii, în Italia). 
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d. Stabilirea nivelului venitului minim garantat 
Nivelul venitului minim garantat este stabilit: 

 de autorităţile naţionale, fără diferenţieri teritoriale (în Belgia, Danemar-
ca, Franţa, Portugalia, Regatul Unit); 

 de autorităţile naţionale, diferenţiat pe două categorii, în funcţie de tipul 
localităţilor (Finlanda); 

 de autorităţile naţionale şi cele locale (combinaţie între cele două nive-
luri), în Suedia, Olanda şi Irlanda. În Olanda, nivelurile de bază pentru 
cupluri, părinţi singuri şi persoane singure sunt stabilite la nivel naţional, 
iar autorităţile locale stabilesc alocaţii suplimentare (nu mai mari de 20% 
în raport cu salariul minim) pentru persoanele care locuiesc singure şi 
suportă toate cheltuielile cu locuinţa. În Irlanda, nivelurile de bază sunt 
determinate la nivel naţional, fără diferenţieri teritoriale, însă autorităţile 
locale au un anumit grad de libertate în tratarea cazurilor individuale, în 
special în cazul beneficiarilor cu nevoi speciale; 

 de autorităţile landurilor în Germania şi Austria, ale regiunilor în Spania şi 
Italia, implicând diferenţe atât în ceea ce priveşte nivelurile venitului mi-
nim garantat, cât şi unele dintre condiţiile de eligibilitate. 
Modalităţile în care este stabilit/fundamentat venitul minim garantat sunt 

diferite. Astfel, în Olanda, nivelurile standard sunt stabilite prin Legea asistenţei 
sociale naţionale şi sunt legate de salariul minim net. În Luxemburg, nivelurile 
minime de referinţă sunt fixate prin decizie politică, în raport cu salariul minim 
social şi cu pensia minimă, în Danemarca se are în vedere ajutorul de şomaj 
maxim, iar în Portugalia pensia socială în regim noncontributiv. 

În Belgia, Franţa, Irlanda, Finlanda şi Regatul Unit, venitul minim garan-
tat este stabilit prin lege sau de Guvern, fără referire la alte tipuri de venituri 
medii sau minime şi nici la bugetele de consum. 

În Germania şi în Austria, stabilirea venitului minim garantat are în vede-
re resursele necesare subzistenţei. În Germania, aceasta include alimentaţia, 
locuinţa, îmbrăcămintea, igiena personală, echipamentul casnic, încălzirea şi 
nevoile personale curente. Alocaţiile pentru alimentaţie, echipament şi energie 
casnică, precum şi pentru nevoi personale curente reprezintă prestaţiile stan-
dard, la care se adaugă alocaţiile pentru acoperirea întregului cost al locuinţei 
şi încălzirii şi presta-ţii ocazionale, precum şi prestaţii suplimentare pentru ne-
voi speciale. În Austria, nivelurile de bază sunt stabilite pentru alimentaţie, în-
treţinerea îmbrăcămintei, igienă personală, căldură şi lumină, mic echipament 
casnic şi nevoi personale legate de educaţie şi participare la viaţa socială, ne-
voile neacoperite prin prestaţiile de bază fiind acoperite prin prestaţii băneşti 
suplimentare sau prestaţii în natură. 

e. Structura minimului garantat 
Nivelurile venitului minim garantat sunt stabilite, în principal, sub formă 

modulară: 
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 pe diferite categorii de beneficiari: persoane singure (cu diferenţieri, în 
funcţie de vârstă); persoane care au în întreţinere copii minori (părinţi 
singuri) sau alte persoane dependente; cupluri (cu copii sau fără copii); 
copii şi adulţi dependenţi (pentru care sunt stabilite suplimente la nivelu-
rile de bază); 

 pe categorii de nevoi acoperite: nevoi personale (hrană, igienă persona-
lă, educaţie etc.); nevoi ale gospodăriei, legate în special de locuinţă; 
nevoi speciale; nevoi excepţionale. 
Nivelul total al venitului minim garantat de care beneficiază o persoană 

sau o gospodărie rezultă din însumarea modulelor aferente persoanelor care 
compun familia/gospodăria, precum şi a celor stabilite pe categorii de nevoi. 

 
Tabelul nr. 5.1 

Principalele categorii şi componente ale venitului minim garantat 
 

Austria Niveluri de bază pentru: 
persoane singure, fără obligaţia de a întreţine copii; 
persoane care au în întreţinere membrii de familie dependenţi; 
membri de familie dependenţi; 
copii în plasament.  
Suplimente: 
prestaţii speciale pentru nevoi suplimentare; 
prestaţii băneşti şi în natură suplimentare pentru nevoile neacoperite prin 
nivelurile de bază şi prestaţiile speciale; 
prestaţii unice pentru acoperirea cheltuielilor legate de obţinerea unei locuin-
ţe, instalere şi reparaţii/renovări. 
Alocaţiile familiale se adaugă la nivelurile de bază. 

Belgia Niveluri standard pentru: 
• soţi care locuiesc împreună; 
• persoane singure care locuiesc cu un copil minor necăsătorit sau cu mai 
mulţi copii, dintre care cel puţin unul minor, necăsătorit şi dependent; 
• persoane care locuiesc singure; 
• orice persoană care locuieşte împreună cu una sau mai multe persoane, fie 
că sunt părinţi, rude sau nu; 
• persoane cuprinse în programe de reintegrare pe piaţa muncii. Alocaţiile 
familiale se adaugă la nivelurile de bază. 

Danemarca Niveluri de bază pentru: 
• persoane singure, peste 25 de ani; 
• persoane cu cel puţin un copil în întreţinere; 
• persoane până la 25 de ani care: 

- locuiesc cu părinţii 
- locuiesc separat. Suplimente pentru: 

• persoane care trebuie să acopere cheltuieli mari pentru întreţinerea familiei 
şi pentru locuinţă (de asemenea, alte suplimente posibile în cazul unor chel-
tuieli mari neprevăzute); 
• persoane care participă la activităţi de training (individuale sau în cadrul 
programelor de ocupare), pentru acoperirea costurilor determinate de aceas-
tă participare. 
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Alocaţiile familiale se adaugă la nivelurile de bază. 

Finlanda Niveluri de bază pentru: 
• persoane singure; 
• soţ/soţie; 
• copii mai mari de 17 ani care locuiesc cu părinţii; 
• copii de: 0-9 ani;10-17 ani. 
 Asistenţă suplimentară posibilă pentru acoperirea: 
• costului locuinţei (93% din cheltuielile rezonabile); 
• cheltuielilor medicale mari; 
• costului îngrijirii copiilor; 
• altor cheltuieli considerate esenţiale. 

Franţa Nivelul de bază pentru: 
• persoane singure. Nivelul de bază este majorat cu: 
• 50% pentru a doua persoană din gospodărie; 
• 30% pentru a treia şi a patra persoană; 
• 40% pentru a cincea şi următoarele persoane. 

Germania Rate standard pentru: 
• persoane singure sau pentru persoana de referinţă din gospodărie; 
• soţ sau soţie; 
• copii (în funcţie de vârstă). Alocaţii pentru locuinţă şi încălzire. 
Asistenţă în situaţii speciale: de exemplu, alocaţie de boală, alocaţii de inte-
grare pentru persoane cu deficienţe, alocaţie de îngrijire sau plăţi pentru asis-
tenţă în rezolvarea unor dificultăţi sociale. Suplimente pentru nevoi speciale 
pentru anumite categorii (familii mono-parentale, femei însărcinate, persoane 
în vârstă de peste 65 de ani cu mobilitate redusă. 
Prestaţii ocazionale pentru îmbrăcăminte, gospodării de dimensiuni mari şi 
alte necesităţi (de exemplu, pentru mutare). 
Alocaţiile pentru creşterea copiilor se adaugă la prestaţiile de asistenţă socia-
lă. 

Irlanda Nivel de bază pentru: 
• persoana solicitantă. 
Alocaţii suplimentare pentru adulţii şi copiii dependenţi. Suplimente pentru: 
• nevoi speciale: plata chiriei sau a dobânzii la creditul ipotecar, cheltuieli 
mari pentru încălzire din cauza bolii sau pentru dietă specială în caz de boa-
lă; 
• nevoi excepţionale: dificultăţi legate de cheltuieli esenţiale excepţionale 
pentru echiparea locuinţei, pentru înmormântare sau alte cheltuieli mari ne-
prevăzute. 
Ajutoare de urgenţă pentru acoperirea nevoilor de alimentaţie şi îmbrăcămin-
te pentru persoanele afectate de incendii sau inundaţii (acordate persoanelor 
care nu sunt eligibile pentru ajutorul de bază). Alocaţiile familiale se adaugă 
la nivelurile de bază. 

Italia Nivelul venitului minim garantat este stabilit de autorităţile locale în funcţie de 
numărul membrilor familiei. În cazuri speciale se pot acorda majorări. 

Luxemburg Niveluri standard pentru: 
• persoane singure; 
• al doilea adult; 
• următorii adulţi; 
• fiecare copil. 
Alocaţiile familiale se adaugă la nivelurile de bază. 
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Olanda Niveluri standard pentru: 
• cupluri căsătorite sau necăsătorite (indiferent de sex) în vârstă de 21-65 de 
ani: 100% din salariul minim net; 
• părinţi singuri în vârstă de 21-65 de ani: 70% din salariul minim net; 
• persoane singure în vârstă de 21-65 de ani: 50% din salariul minim net. 
Suplimente pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare cu locuinţa, care pot 
fi acordate de municipalitate persoanelor care locuiesc singure: maximum 
20% din salariul mediu net. Alocaţia maximă pentru cheltuielile cu locuinţa 
poate fi acordată şi altor persoane care locuiesc singure. 

 Asistenţă specială pentru familiile cu nevoi excepţionale (cheltuieli inci-
dentale, dar necesare): contribuţii la călătorii şcolare, cumpărare de frigi-
dere/mobilă, cheltuieli excepţionale cu locuinţa. Asistenţa este acordată nu 
numai beneficiarilor de prestaţii de bază, ci şi celor care dispun de venituri 
aflate imediat deasupra minimului social. Alocaţiile familiale se adaugă la 
nivelurile de bază. 

Portugalia Niveluri standard pentru: 
• primul şi al doilea adult: 100% din pensia socială; 
• al treilea şi următorii adulţi: 70% din pensia socială; 
• fiecare copil: 50% din pensia socială. 
Supliment acordat în cazurile în care cheltuielile cu locuinţa depăşesc 
25% din salariul minim. 
Alocaţiile familiale se adaugă la nivelurile de bază. 

Regatul Unit Nivelul venitului minim garantat este compus din: 
• alocaţii personale pentru: 

- persoane singure de 25 de ani şi peste; 
- părinţi singuri de 18 ani şi peste; 
- cupluri (cel puţin unul dintre parteneri de 18 ani şi peste); 
- copii dependenţi: 
- sub 16 ani; 
- 16-18 ani; 

• prime specifice pentru: 
- familie; 
- pensionari; 
- cuplu; 
- handicap: – persoană singură; 
- cuplu; 
- handicap sever: 
-  ersoană singură; 
- cuplu: 
- unul dintre parteneri cu handicap sever; 
- ambii parteneri cu handicap sever; 

• majorarea primelor pentru handicap: 
- persoană singură; 
- cuplu; 
- copil cu handicap; 
- persoana care îngrijeşte copilul cu handicap. 

Spania Nivel de bază pentru familie, indiferent de mărime, cu suplimente pentru 
fiecare persoană dependentă. 
Suplimente care variază de la o comunitate autonomă la alta. 

Suedia Sume aferente acoperirii cheltuielilor pentru alimentaţie, îmbrăcăminte şi în-
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călţăminte, timp liber, sănătate şi igienă, ziarul zilnic, telefon şi televizor pen-
tru: 
• persoane singure; 
• cupluri; 
• copii, la diferite grupe de vârstă. 
Alocaţie pentru acoperirea cheltuielilor comune în gospodărie, în funcţie de 
mărimea gospodăriei. 
Ajutor pentru acoperirea cheltuielilor rezonabile cu locuinţa, consumul casnic 
de energie electrică, transport la şi de la locul de muncă, asigurarea gospo-
dăriei, sănătate, îngrijire stomatologică de urgenţă, ochelari, cotizaţii la sindi-
cat şi contribuţii la un fond de asigurare de şomaj. 

Sursa: EC-MISSOC, 2002. 

 

f. Nivelul venitului minim garantat 
Nivelul venitului minim garantat rezultă din însumarea nivelurilor stabilite 

pentru componentele sale modulare. Ca şi în cazul structurii minimului garantat, 
există diferenţe sensibile între ţări şi în ceea ce priveşte nivelurile componente-
lor. De pildă, la începutul anului 2002, venitul garantat pentru o persoană singură 
varia între 1065 de euro lunar în Danemarca şi 138 de euro în Portugalia. 

Aceste diferenţe derivă, în principal, din standardul general de viaţă şi 
nivelul de protecţie oferit de prestaţiile tradiţionale de securitate socială, din 
capacitatea economiei de a asigura un anumit standard minim pentru toate 
gospodăriile, precum şi din concepţia asupra nivelului de protecţie dezirabil şi 
oportun la un moment dat. 

Tabelul nr. 5.2 
Nivelul principalelor componente ale venitului minim garantat  

(în euro lunar) 
 

Austria Persoană singură  
Cuplu fără copii  
Părinte singur  
Partener 

382,10 – 496,50 
548,80 – 719,40 
322 – 451 
195,47 – 280 

Belgia Cuplu cu sau fără copii  
Persoană care locuieşte singură  
Familie monoparentală 
Coabitant 

762,96  
572,22  
762,96  
381,48 

Danemarca Persoană singură, peste 25 de ani  
Persoană cu cel puţin un copil în întreţinere  
Persoană până la 25 de ani care 
- locuieşte cu părinţii 
- locuieşte separat 
(niveluri de bază, fără alocaţia pentru locuinţă) 

 
1065  
1414 
331  
686 

Finlanda Persoană singură şi părinte singur 
Cuplu (fiecare soţ) 
Copil mai mare de 17 ani care locuieşte cu părinţii 
Copil de 10-17 ani 
Copil sub 10 ani 

370,48 / 354,54  
314,91 / 301,36  
270,45 / 258,81  
259,34 / 248,18  
233,40 / 223,36 
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Franţa Persoană singură 
A doua persoană din gospodărie 
A treia şi a patra persoană 
A cincea şi următoarele persoane 

405,62  
202,81  
121,69  
162,25 

Germania Niveluri standard medii în vechile landuri, fără alo-
caţii pentru locuinţă: 
- persoane singure sau pentru persoana de referinţă 
din gospodărie 
- al doilea şi următorii adulţi din gospodărie 
- copil sub 7 ani 
- copil sub 7 ani (familie monoparentală) 
- copil de 7-14 ani 
- copil de 7-14 ani (familie monoparentală) 
- copil de 14-18 ani 
- copil de 14-18 ani (familie monoparentală)  
Alocaţii pentru locuinţă şi încălzire medii, în vechile 
landuri: 

1 persoană 

2 persoane 

3 persoane 

4 persoane 

5 persoane 

 
 
332  
268  
166  
183  
224  
258  
299  
315 
301 

395 

462 

511 

572 

Irlanda Persoană singură 514,80 

- soţ/soţie 341,50 

- copil 72,80 

- copil în familie monoparentală 83,60 

Italia Persoană singură 232 – 269 

- 2 persoane 338 – 542 

- 3 persoane 440 – 697 

- 4 persoane 542 – 852 

- 5 persoane 594 – 914 

Luxemburg Persoane singure 919,05 

- soţ/soţie 459,50 

- copil 83,60 

Olanda Cupluri căsătorite sau necăsătorite, cu sau fără co-
pii 

1047,02 

- părinţi singuri 732,91 

- persoane singure 523,51 

Portugalia Primul şi al doilea adult 138,27 

Al treilea şi următorii adulţi 96,80 

Fiecare copil 69,14 

Regatul Alocaţii personale pentru:  

Unit - persoane singure de 25 de ani şi peste 85 

(niveluri - părinţi singuri de 18 ani şi peste 85 

săptămânale) - cupluri (cel puţin unul dintre parteneri de 18 ani şi 
peste)  
- copii dependenţi: 

133 

 - sub 16 ani 50 
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 - 16-18 ani 52 

 Prime specifice pentru:  

 - familie 23 

 - pensionari 62 

 - cuplu 92 

 - handicap:  

 - persoană singură 36 

 - cuplu 52 

 - handicap sever  

 - persoană singură 66 

 - cuplu:  

 - unul dintre parteneri cu handicap sever 66 

 - ambii parteneri cu handicap sever 133 

 Majorarea primelor pentru handicap:  

 - persoană singură 18 

 - cuplu 26 

 - copil cu handicap 48 

 - persoana care îngrijeşte copilul cu handicap 39 

Spania Niveluri diferite pe regiuni ... 

Suedia Sume aferente acoperirii cheltuielilor pentru alimen-
taţie, îmbrăcăminte şi încălţăminte, timp liber, sănă-
tate şi igienă, ziarul zilnic, telefon şi televizor pentru: 

 

 - persoană singură 271 

 - cuplu 492 

 - copil sub 1 an 147 

 - copil de 1-2 ani 173 

 - copil de 3 ani 138 

 - copil de 4-6 ani 173 

 - copii de 7-10 ani 191 

 - copii de 11-14 ani 221 

 - copii de 15-18 ani 250 

 Alocaţie pentru acoperirea cheltuielilor comune în  

 gospodărie:  

 - 1 persoană 67 

 - 2 persoane 76 

 - 3 persoane 87 

 - 4 persoane 94 

 - 5 persoane 104 

 - 6 persoane 111 

 - 7 persoane 117 

Sursa: EC-MISSOC 2002. 

 

Rezultatele cumulării sumelor stabilite pe componentele modulare ale 
venitului minim garantat, pe principalele tipuri de gospodării sunt prezentate în 
tabelul nr. 5.3. 
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Tabelul nr. 5.3  
Nivelul venitului minim garantat pe principalele tipuri de gospodării,  

în anul 2002 
- euro lunar pe gospodărie - 

Nivelul venitului minim garantat tipuri de gospodării, în an 
 

 Persoană 

singură 

Cuplu 

fără co-
pii 

Cuplu cu Gospodărie monopa-

rentală cu 

un copil
1)

 doi copii
2)

 trei copii
3)

 un copil
1)

 doi copii
4)

 

Austria 382,10-

496,50 

548,80-

719,40 

799,60-

981,00 

979,00-

1237,20 

1222,30-

1524,30 

542,30-

712,60 

754,70-

968,80 

Belgia 572,22 762,96 895,07 1087,03 1312,36 895,07 1073,97 

Danemarca 1065 2129 2929 3028 3128 1603 1746 

Finlanda 370,48/ 

354,54 

629,82/ 

602,72 

889,16/ 

850,90 

1104,04/ 

1056,53 

1326,32/ 

1269,26 

629,82/ 

602,72 

844,70/ 

808,35 

Franţa 405,62 608,43 730,12 851,81 1014,06 608,43 730,12 

Germania 633 695 1286 1558 1843 1029 1354 

Irlanda 514,80 856,30 1046,70 1237,10 1457,20 716,00 917,30 

Italia 232-269 338-542 440-697 542-852 594-914 338-542 440-697 

Luxemburg 919,05 1378,55 1644,35 2003,64 2429,87 1185,45 1514,83 

Olanda 523,51 1047,02 1120,31 1219,78 1319,25 596,80 696,27 

Portugalia 138,27 276,54 345,68 414,81 483,94 207,41 276,54 

Regatul Unit 728 1004 1322 1540 1758 1055 1273 

Spania        

Suedia 338 569 803 987 1199 539 740 

* În Austria, Belgia, Danemarca, Irlanda şi Luxemburg sumele includ şi alocaţiile familiale, 
pentru asigurarea comparabilităţii acestor ţări (în care alocaţiile familiale nu sunt luate în 
considerare la calculul veniturilor gospodăriei în determinarea ajutorului social) cu ţările în 
care alocaţiile familiale sunt luate în considerare în calculul ajutorului social. 
În cazul ţărilor în care alocaţiile pentru copii şi/sau nivelurile standard aferente copiilor de-
pind de vârsta acestora (Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Luxemburg, Re-
gatul Unit şi Suedia), au fost luate în considerare, exemplificativ, nivelurile corespunzătoare 
copiilor de 10 ani. 
Copii de 8 şi 12 ani. 
Copii de 8, 10 şi 12 ani. 
Copii de 8 şi 10 ani.  
Sursa: EC-MISSOC, 2002. 
 

În general, nivelurile standard ale venitului minim garantat sunt actualiza-
te anual, prin indexare. Actualizarea se realizează o dată pe an în funcţie de 
evoluţia: 

 preţurilor (Franţa, Spania, Irlanda, Regatul Unit); 

 venitului net, a structurii consumului şi a costului vieţii (Germania); 

 salariilor, conform unei rate de ajustare a pensiei sociale şi altor prestaţii 
sociale, stabilite anual (Danemarca); 

 pensiilor (Austria şi Finlanda); 

 pensiei sociale în regim noncontributiv (Portugalia); 
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 pensiei minime, la rândul ei ajustată în funcţie de indicele preţurilor de 
consum şi de creşterea salariilor (Italia). 
În Olanda, nivelurile minimului se ajustează de două ori pe an (la începu-

tul şi la jumătatea anului), în funcţie de modificarea salariilor contractuale. 
În Belgia şi în Luxemburg, actualizarea se face automat, în funcţie de in-

dicele preţurilor de consum, atunci când creşterea preţurilor faţă de ultima ajus-
tare atinge 2% şi respectiv 2,5%. Nivelurile de bază pot fi modificate, în Belgia, 
şi de către rege. 

În Suedia, nivelurile minimului sunt stabilite anual de către Guvern şi 
Parlament, precum şi de către autorităţile locale. 

g. Nivelul prestaţiei 
Cuantumul ajutorului social (alocaţiei) de care beneficiază persoana/gos-

podăria care solicită asistenţă în cadrul schemelor de garantare a venitului m i-
nim se stabileşte ca diferenţă între nivelul minimului garantat aferent persoanei 
şi dependenţilor sau gospodăriei solicitante (rezultat al însumării nivelurilor 
standard corespunzătoare) şi veniturile (resursele) acestora. 

În calculul cuantumului ajutorului se au în vedere resursele solicitantului 
de ajutor şi ale persoanelor dependente, ale familiei sau gospodăriei din care 
acesta face parte. Modul în care este definită unitatea luată în considerare la 
calculul resurselor diferă de la o ţară la alta: 

 beneficiarul şi membrii dependenţi ai familiei, care trăiesc în aceeaşi 
gospodărie (Austria); 

 beneficiarul şi copii sub 18 ani (Danemarca); beneficiarul, partenerul şi 
copiii sub 18 ani (Olanda); 

 gospodăria: beneficiarul şi persoanele dependente (Irlanda); beneficiarul, 
partenerul şi dependenţii sub 25 de ani (Franţa); toate persoanele care 
trăiesc în gospodărie (Luxemburg); 

 unitatea familială (Italia şi Spania); 

 solicitantul şi familia sa (Regatul Unit) sau solicitantul şi/sau familia sa 
(Finlanda şi Suedia); 

 cuplul sau persoana care trăieşte singură (Belgia). 
În general, se iau în calcul toate resursele, indiferent de origine şi natură. 

Aceasta înseamnă luarea în considerare a tuturor veniturilor şi a averii, cu une-
le excepţii. Excepţiile se referă la: 

 unele venituri din prestaţii sociale, în principal prestaţiile familiale (Belgia, 
Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Austria, Portugalia, numai alo-
caţia pentru îngrijirea copilului în Germania); alocaţii legate de invalidita-
te şi de accidente de muncă (Danemarca); prestaţiile de maternitate şi 
cele legate de îngrijirea pe termen lung (Luxemburg); ajutoarele primite 
de la organizaţii de asistenţă independente, ajutoare financiare legate de 
îngrijire, alocaţii pentru educaţie (Austria); alocaţii legate de locuinţă, alo-
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caţii şi burse de studii (Portugalia); alocaţiile pentru locuinţă şi prestaţiile 
noncontributive pentru persoane cu handicap (Regatul Unit); 

 veniturile din muncă: la nivelul de 1,55 de euro/oră pentru maximum 160 
de ore lunar (Danemarca); în proporţie de 20% (Portugalia); 

 locuinţa (Danemarca, Irlanda, Italia); mijloacele necesare pentru asigu-
rarea activităţii profesionale a beneficiarului şi a familiei sale sau a acce-
sului la educaţie/formare profesională (Danemarca); un nivel minim al 
capitalului (Danemarca, Olanda, Regatul Unit). 
În general, veniturile obţinute în cadrul schemei de garantare a minimului 

de resurse nu sunt impozitate şi nici nu se plătesc contribuţii de asigurări socia-
le pe baza lor. Prestaţiile sunt supuse impozitării numai în Danemarca, Spania, 
Luxemburg şi Olanda. În Danemarca, beneficiarii schemei plătesc contribuţii 
pentru pensia suplimentară (o treime în sarcina beneficiarului şi două treimi în 
sarcina autorităţii locale), iar în Olanda – pentru asigurările pentru urmaşi, pen-
tru cheltuieli medicale excepţionale, pentru pensia de bătrâneţe şi, în unele ca-
zuri, pentru asigurările de sănătate. 

h. Măsuri de stimulare a (re)integrării în muncă 

Schemele de venit minim garantat prevăd şi măsuri de stimulare şi susţi-
nere a integrării/reintegrării în muncă a beneficiarilor. Acestea se realizează pe 
trei planuri. 

În primul rând, pentru a stimula pe beneficiari să-şi caute şi să ocupe un 
loc de muncă (chiar cu timp parţial şi mai prost plătit), o parte din salariul obţi-
nut de un beneficiar de ajutor social la angajarea într-un nou loc de muncă nu 
se ia în considerare în calculul ajutorului (nu se include în venituri) sau ajutorul 
poate fi cumulat cu câştigul, cel puţin o anumită perioadă de timp. De pildă, în 
Belgia, în cazul în care beneficiarul ocupă un loc de muncă sau participă la o 
formă de pregătire profesională, timp de maximum trei ani, venitul rezultat se ia 
în considerare la calculul ajutorului numai după scăderea unei sume ce repre-
zintă aproape o treime din minimul garantat pentru o persoană singură. În Da-
nemarca, Germania şi Regatul Unit, veniturile luate în considerare, în general, 
la calculul ajutorului nu cuprind o parte a câştigurilor din muncă: în Danemarca 
această parte se calculează în funcţie de orele de muncă (1,55 de euro/oră, 
maximum 160 de ore lunar); în Regatul Unit sumele deduse sunt de 7,98 de 
euro/săptămână pentru o persoană singură, 16 euro pentru cupluri şi 32 de 
euro pentru părinţi singuri, pentru bolnavi şi handicapaţi. În Germania este po-
sibilă plata în continuare a ajutorului timp de 12 luni după ocuparea unui loc de 
muncă. Cumularea ajutorului cu câştigul, pentru o perioadă limitată, este posi-
bilă şi în Franţa. În Regatul Unit, părinţii singuri beneficiază de plata ajutorului 
încă două săptămâni după începerea lucrului, iar de plata alocaţiei pentru locu-
inţă încă patru săptămâni. 

În al doilea rând, în toate ţările există programe de susţinere a ocupării 
persoanelor aflate în sarcina sistemelor de venit minim garantat. Acestea vi-
zează, pe de o parte, stimularea creării de locuri de muncă, inclusiv pentru 
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persoanele cu probleme speciale (handicapaţi, bolnavi, părinţi singuri etc.) şi, 
pe de altă parte, pregătirea acestor persoane în vederea dobândirii abilităţilor 
necesare ocupării unui loc de muncă (cursuri de calificare/recalificare, progra-
me de integrare socială). 

A treia modalitate de orientare spre ocupare a programelor de venit mi-
nim garantat are caracter restrictiv, în sensul că ajutorul social este acordat 
numai cu condiţia ca beneficiarul apt de muncă să caute loc de muncă şi să 
participe la programele de integrare/reintegrare profesională şi socială. În cazul 
în care persoanele apte de muncă refuză un loc de muncă potrivit, oferit de 
oficiile de ocupare, acordarea ajutorului poate înceta sau cuantumul acestuia 
este redus. 

5.2. Prestaţii asociate venitului minim garantat 

Venitului minim garantat îi este asociat, în general, dreptul la prestaţii de 
ocrotire a sănătăţii şi la prestaţii legate de susţinerea cheltuielilor cu locuinţa. 

De prestaţii de ocrotire a sănătăţii beneficiază în mod gratuit, nu în virtu-
tea unui drept asociat minimului garantat, toate persoanele rezidente pe terito-
riul ţărilor în care ocrotirea sănătăţii este un drept universal (Danemarca, Italia, 
Portugalia, Finlanda, Suedia şi Regatul Unit). În Irlanda, unde ocrotirea sănătă-
ţii este numai parţial gratuită pentru toţi rezidenţii, persoanele ale căror resurse 
se află sub un anumit nivel beneficiază de gratuitate totală. În Spania, de ase-
menea, asistenţa medicală este gratuită pentru persoanele lipsite de resurse. 

În ţările în care funcţionează sisteme de asigurări de sănătate, persoane-
le acoperite de schemele de venit minim garantat beneficiază de prestaţii aso-
ciate acestui minim: servicii în cadrul sistemului general de asigurări de sănăta-
te sau al sistemului universal (Couverture Maladie Universelle), în Franţa; asi-
gurare voluntară gratuită (Belgia); compensarea cheltuielilor pentru asigurare 
privată (Olanda). În Germania şi Austria, cheltuielile pentru asigurarea de să-
nătate sau plăţile directe pentru servicii de sănătate şi alte cheltuieli sunt aco-
perite de ajutorul social. 

Cheltuielile legate de locuinţă sunt cuprinse în venitul minim garantat, fiind 
luate în considerare la calculul cuantumului acestuia în Germania, Olanda, Austria, 
Suedia şi (parţial, în măsura în care nu sunt acoperite de alocaţia pentru locuinţă) 
în Regatul Unit. În Franţa, Danemarca şi Finlanda, cheltuielile cu locuinţa sunt 
acoperite de alocaţia pentru locuinţă, conform unor scheme independente de cea 
de minim garantat; în Danemarca există suplimente la minimul garantat pentru 
cheltuielile importante cu locuinţa. Suplimente la minimul garantat sunt plătite şi în 
Italia: pentru acoperirea totală sau parţială a cheltuielilor cu locuinţa, în cazul per-
soanelor vârstnice (în unele regiuni) sau pentru plata facturii la energie electrică şi 
gaze, pentru acoperirea costului unor reparaţii inevitabile (în unele regiuni). În Lu-
xemburg, se acordă un supliment pentru chirie, egal cu diferenţa dintre chiria plăti-
tă şi 10% din venitul minim garantat, iar în Austria se acordă prestaţii suplimentare 
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băneşti şi în natură pentru cheltuielile cu locuinţa neacoperite de nivelurile de bază 
ale venitului minim garantat. 

5.3. Prestaţii minime categoriale şi ajutoare speciale 

Sistemele de securitate socială din unele ţări europene cuprind prestaţii 
minime specifice unor categorii de populaţie. Astfel de prestaţii se adresează în 
principal persoanelor vârstnice şi celor cu handicap. 

Principalele tipuri de prestaţii minime specifice persoanelor vârstnice 
sunt: 

 venitul garantat pentru persoane vârstnice (Belgia), de care beneficiază 
orice persoană de 62 de ani şi peste, rezidentă în ţară, ale cărei resurse 
se află sub un anumit nivel (inclusiv resursele persoanelor cu care for-
mează o gospodărie); 

 pensia noncontributivă de bătrâneţe (Spania şi Irlanda), de care benefi-
ciază persoanele în vârstă de peste 65 de ani, care nu au dreptul la pen-
sie în regim contributiv şi nu dispun de resurse sau acestea sunt sub un 
anumit nivel; 

 pensia socială (Italia) şi pensia socială de bătrâneţe (Portugalia), de care 
beneficiază persoanele de peste 65 de ani, cu venituri sub un nivel stab i-
lit diferit pentru persoane singure sau cupluri, în Italia, respectiv sub 30% 
(persoană singură) şi 50% (cuplu) din salariul minim, în Portugalia; 

 pensie categoria D pentru persoane de 80 de ani şi peste, care nu bene-
ficiază de altă pensie de nivel cel puţin egal (Regatul Unit); 

 alocaţie specială şi alocaţie suplimentară, de care beneficiază persoane-
le de 65 de ani şi peste (60 de ani şi peste, dacă persoana este bolna-
vă), care nu au dreptul la altă pensie şi dispun de resurse sub un anumit 
nivel (Franţa). 
Prestaţia este, în general, diferenţială, cuantumul ei fiind egal cu diferen-

ţa dintre nivelul minim stabilit şi veniturile beneficiarului (inclusiv ale parteneru-
lui). Nivelul minim stabilit este ceva mai mare decât cel stabilit în cadrul sche-
mei generale de venit minim garantat (Belgia, Franţa, Irlanda). În Spania şi Ita-
lia, acest nivel este stabilit la nivel naţional, spre deosebire de cel din schema 
generală, stabilit la nivel regional. Pensia de bătrâneţe categoria D, din Regatul 
Unit, este stabilită ca sumă fixă. 

Prestaţiile minime noncontributive de invaliditate sunt alocaţii, indemniza-
ţii sau pensii de care beneficiază persoanele handicapate sau bolnave, care nu 
dispun de resurse suficiente. 
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Tabelul nr. 5.4  
Prestaţii noncontributive de invaliditate 

 Prestaţii Beneficiari 

Belgia Alocaţia de substituire a 
veniturilor 
Alocaţia de integrare 
Alocaţia de asistenţă pentru 
persoane vârstnice 

Persoane cu handicap cu vârsta cuprinsă între 
21 şi 65 de ani (primele două alocaţii) sau în 
vârstă de peste 65 de ani (a treia alocaţie), ale 
căror resurse sunt sub un anumit nivel 

Franţa Alocaţie pentru adulţi handica-
paţi 

Persoane cu vârsta cuprinsă între 20 şi 60 de 
ani care au un handicap permanent (în propor-
ţie de cel puţin 80%) sau care nu pot ocupa un 
loc de muncă datorită handicapului şi ale căror 
resurse nu depăşesc un anumit nivel 

Irlanda Alocaţie de invaliditate Persoane handicapate, cu resurse sub un 
anumit nivel 

Italia Pensia de invaliditate pentru 
civili 
Pensia pentru nevăzători 
Pensia pentru surdo-muţi 
Alocaţia lunară pentru civili 
parţial invalizi 
Alocaţia lunară pentru civili 
minori invalizi 
Alocaţie pentru însoţitor 
Alocaţie specială pentru 
parţial nevăzători 
Alocaţie de comunicare 
pentru surdo-muţi 

Pensii: persoane cu handicap 100%, nevă-
zători sau surdo-muţi, ale căror resurse se află 
sub un anumit nivel Alocaţii lunare: persoane 
ale căror resurse se află sub un anumit nivel 
Celelalte alocaţii: persoane handicapate care 
au nevoie de însoţitori, parţial nevăzători, sur-
do-muţi (fără testarea resurselor) 

Olanda Supliment la indemnizaţia de 
invaliditate până la minimul 
social 

Lucrătorii beneficiari de indemnizaţii de in-
validitate pentru persoane handicapate tinere, 
de indemnizaţii de asigurări de invaliditate pen-
tru persoane ocupate pe cont propriu şi de in-
demnizaţii din sistemul de asigurări de invalidi-
tate, ale căror resurse sunt inferioare minimului 
social 

Portugalia Pensie socială de invaliditate Persoane în vârstă de peste 18 ani, aflate în 
incapacitate de muncă, fără drept la pensie în 
sistem contributiv şi fără resurse suficiente 

Regatul 
Unit 

Alocaţia pentru handicap 
sever 
Alocaţia pentru invaliditate şi 
alocaţia de îngrijire pentru 
persoanele vârstnice 
Scutire de taxe pentru 
persoanele cu handicap 

Persoane aflate în incapacitate de muncă, dar 
care nu au plătit contribuţii suficiente pentru 
dobândirea dreptului la indemnizaţia de boală 

Spania Pensia noncontributivă de inva-
liditate 

Persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 
65 de ani, fără drept la pensie în sistem 
contributiv şi resurse sub un anumit nivel 
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Sistemele de securitate socială cuprind, de asemenea, prestaţii specifice 
copiilor, şomerilor, familiilor monoparentale şi altor categorii de populaţie afec-
tate de lipsa resurselor, precum şi o serie de ajutoare acordate în regim 
noncontributiv. 

 
Tabelul nr. 5.5 

Alocaţii şi ajutoare speciale în regim noncontributiv 
 

Belgia Plata în avans a pensiei alimentare. 
Prestaţii familiale garantate, acordate în funcţie de venituri şi diferenţiate 
după rangul şi vârsta copiilor. 
Prestaţii suplimentare acordate de centrele publice de asistenţă socială. 

Danemarca Asistenţă în situaţii speciale: 
- acoperirea cheltuielilor personale (ocrotirea sănătăţii, ajutoare şi educaţie 
pentru copii, mutarea într-o locuinţă mai bună); 
- venit compensator şi acoperirea cheltuielilor adiţionale pentru persoanele 
care au un copil handicapat sub 18 ani, care locuieşte acasă); 
- acoperirea cheltuielilor adiţionale pentru persoanele handicapate fizic care 
au o locuinţă proprie; 
- compensarea pierderii de venit pentru persoanele care stau acasă pentru a 
îngriji un muribund. 

Finlanda Alocaţie pentru locuinţă. 
Alocaţie pentru persoanele aflate în întreţinerea militarilor în termen. 

Franţa Alocaţie de integrare (alocaţie forfetară, cu testarea resurselor, pentru anumi-
te categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă). Alocaţia de 
părinte singur (alocaţie diferenţială, cu testarea resurselor, pentru femei în-
sărcinate sau familii monoparentale). Diferite alocaţii speciale de asistenţă. 

Germania Ajutoare pentru nevăzători. 
Alocaţii pentru părintele care stă acasă pentru îngrijirea copilului mic. 
Alocaţii pentru educaţie. 
Alocaţii pentru locuinţă. 

Grecia Alocaţie de şomaj pentru persoanele aflate în căutarea primului loc de muncă 
şi pentru anumite categorii de repatriaţi. 
Alocaţie forfetară pentru copiii fără susţinător. 
Alocaţie forfetară pentru repatriaţi. 
Ajutoare pentru persoane care se confruntă cu dificultăţi deosebite. 
Alocaţie de maternitate pentru mamele fără susţinere financiară. 
Alocaţie forfetară pentru locuinţă. 
Ajutoare pentru refugiaţi de origine greacă veniţi din Europa de Est, 
Egipt sau Albania (cu testarea resurselor). 
Alocaţii familiale pentru emigranţii greci reveniţi în ţară. 
Alocaţie forfetară pentru familii monoparentale. 
Alocaţie pentru încălzire acordată persoanelor handicapate. 

Irlanda Alocaţia de părinte singur. 
Pensia noncontributivă de văduvie. 
Alocaţie pentru îngrijire, pentru persoanele care îngrijesc persoane care ne-
cesită atenţie şi grijă permanentă. 
Pensie pentru nevăzători. 
Suplimente pentru chirie sau dobândă la creditul pentru locuinţă. 
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Suplimente pentru nevoi speciale. 
Suplimente pentru nevoi excepţionale. 
Alocaţie pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte la începutul anului şcolar . 

Italia Asistenţă financiară pentru refugiaţi politic. 
Asistenţă financiară pentru victimele calamităţilor naturale. 
Asistenţă pentru studenţi: burse şi alocaţii. 
Ajutoare pentru imigranţi. 
Asistenţă financiară în situaţii deosebit de grele. 

Olanda Prestaţii minime noncontributive pentru şomeri: 
- alocaţie suplimentară pentru persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj 
în regim contributiv; 
- alocaţie pentru persoanele vârstnice, parţial handicapate, aflate în şomaj. 
Prestaţii minime noncontributive pentru anumite persoane ocupate pe cont 
propriu: alocaţii pentru persoane vârstnice, parţial invalide, ex-lucrători pe cont 
propriu . 

Portugalia Pensia de văduvie, pentru persoane fără drept de pensie în regim 
contributiv şi fără resurse suficiente (60% din pensia socială). 
Pensia pentru orfani. 
Supliment pentru îngrijire pe termen lung. 
Supliment extraordinar de solidaritate (pentru beneficiarii de pensie 
socială de invaliditate sau bătrâneţe). 

Regatul Unit Ajutor pentru locuinţă. Ajutor pentru plata taxelor locale. 
Ajutoare din fondul social pentru maternitate, pentru înmormântare, pentru 
încălzire; alocaţii pentru îngrijire şi împrumuturi pentru acoperirea cheltuielilor 
curente şi în situaţii de criză. 

Spania Alocaţie noncontributivă pentru copii (cu testarea resurselor, cu excepţia copii-
lor handicapaţi). 

Suedia Ajutor financiar şi servicii pentru persoane cu deficienţe funcţionale (handica-
pate). 

5.4. Volumul prestaţiilor 

Calculat pe baza informaţiilor statistice oferite de Oficiul de Statistică al 
Uniunii Europene (Eurostat), în anul 1999, volumul total al prestaţiilor orientate 
spre combaterea sărăciei şi a excluderii sociale în Uniunea Europeană a fost 
de 221,5 miliarde de euro, ceea ce înseamnă în medie 588 de euro pe locuitor. 
Ponderea lor în volumul total al prestaţiilor sociale a fost de 10,5%, iar în pro-
dusul intern brut de 2,8%. 

Datele evidenţiază diferenţe mari între ţări, atât în ceea ce priveşte vo-
lumul prestaţiilor orientate spre combaterea sărăciei, cât şi ponderea lor în to-
talul prestaţiilor sociale şi în PIB. Diferenţele derivă, în principal, din potenţialul 
economic şi din structura sistemelor de protecţie socială. Raportat la numărul 
populaţiei, volumul acestor prestaţii este înalt, depăşind 800 de euro în Regatul 
Unit, Irlanda şi Finlanda, ţări în care sistemul de protecţie socială este de tip 
beveridgian şi în care o parte importantă a prestaţiilor sociale se acordă numai 
celor care dispun de niveluri scăzute ale resurselor. De remarcat însă că Rega-
tul Unit şi Irlanda se caracterizează prin incidenţa relativ înaltă a sărăciei (în 
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1997, rata sărăciei era de 18% şi respectiv 19%, faţă de 17% în medie la nive-
lul Uniunii Europene), iar Finlanda prin cea mai scăzută incidenţă a sărăciei 
(8%). Volumul prestaţiilor este mult mai scăzut, sub 300 de euro per capita, în 
Austria şi Belgia, ţări cu un potenţial economic înalt, cu sisteme de protecţie 
socială dezvoltate, de tip bismarkian, şi în care incidenţa sărăciei este inferioa-
ră mediei europene (14% şi respectiv 16%); de asemenea, în Grecia şi Portu-
galia, ţări cu potenţial economic relativ scăzut, în care sistemul de protecţie so-
cială, în special componenta sa de garantare a unui nivel minim al resurselor, 
este mai puţin dezvoltat şi care înregistrează rate înalte ale sărăciei (21% şi 
respectiv 22%). Şi în sistemul de protecţie socială din Italia, prestaţiile orientate 
spre combaterea sărăciei au o importanţă mai mică, reprezentând numai 4,4% 
din totalul prestaţiilor sociale. 

Tabelul nr. 5.6 
Volumul prestaţiilor orientate spre combaterea sărăciei  

şi a excluderii sociale, în anul 1999 
 

 Total prestaţii, 
mil. euro 

Prestaţii per 
capita, euro 

Pondere în total 
prestaţii socia-

le,% 

Pondere în 
PIB,% 

Austria 2399 296 4,4 1,2 

Belgia 2980 291 4,8 1,3 

Danemarca 3109 585 6,6 1,9 

Finlanda 4639 898 14,8 3,9 

Franţa 45137 750 11,6 3,3 

Germania 53501 652 9,5 2,7 

Grecia 3074 292 10,6 2,6 

Irlanda 3571 954 28,6 4,0 

Italia 11812 205 4,4 1,1 

Luxemburg 189 437 4,9 1,0 

Olanda 12460 788 12,6 3,3 

Portugalia 1662 166 7,8 1,6 

Regatul Unit 58795 988 16,8 4,3 

Spania 13776 349 12,6 2,4 

Suedia 4406 497 6,0 2,0 

UE-15 221510 588 10,5 2,8 

Sursa:  calculat pe baza datelor din: European social statistics. Social protection. 
Expenditure and receipts 1980-99, Eurostat, 2001. 

 

Jumătate din volumul total al prestaţiilor legate de combaterea sărăciei şi 
a excluderii sociale în Uniunea Europeană (52%) este formată din prestaţiile 
băneşti: alocaţii şi ajutoare plătite periodic sau o singură dată, ocazional. Con-
form clasificării ESSPROS, prestaţiile în natură sunt cele acordate sub formă 
de bunuri şi servicii, fie direct, fie prin compensarea (decontarea sau restitui-
rea) cheltuielilor efectuate de gospodării pentru utilizarea bunurilor şi serviciilor. 

Volumul şi ponderea prestaţiilor băneşti şi a celor în natură în totalul 
prestaţiilor orientate spre combaterea sărăciei diferă de la o ţară la alta. 
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Figura 5.1 
Prestaţiile orientate spre combaterea sărăciei şi excluderii sociale, după 

tipul prestaţiei, 1999 

 
 
Numai o mică parte a prestaţiilor orientate spre combaterea sărăciei au 

drept funcţie principală combaterea sărăciei şi a excluderii sociale, prin garan-
tarea unui anumit nivel al veniturilor, prin acordarea unor ajutoare pentru situa-
ţii speciale şi nevoi excepţionale şi prin asigurarea unor servicii speciale: 
15,5% la nivelul Uniunii Europene. Cea mai mare parte a prestaţiilor implicate 
în combaterea sărăciei au în principal alte funcţii de protecţie socială, legate de 
susţinerea veniturilor şi de ajutor în cazul producerii unor riscuri sociale (boală, 
handicap, bătrâneţe, pierderea susţinătorului, şomaj), de susţinere a familiilor 
cu copii, precum şi de satisfacere a nevoilor de ocrotire a sănătăţii şi de locuin-
ţă. Fiind însă acordate numai persoanelor/familiilor lipsite de resurse sau care 
dispun de venituri/resurse sub un anumit nivel, în condiţiile controlului resurse-
lor (means-tested), aceste prestaţii au, în secundar, şi funcţia de protecţie îm-
potriva riscului de sărăcie sau de susţinere a persoanelor afectate de sărăcie. 

Pe ansamblul Uniunii Europene, prestaţiile legate de protecţia familiilor 
cu copii şi a copiilor şi cele legate de locuinţă (acordate cu controlul resurselor) 
deţin câte o cincime din totalul prestaţiilor orientate spre combaterea sărăciei şi 
a excluderii sociale. Prestaţiile legate de protecţia familiilor şi copiilor care dis-
pun de un nivel scăzut al resurselor se acordă sub formă bănească (alocaţii 
familiale/alocaţii pentru copii, indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi 
pentru îngrijirea copiilor, indemnizaţii de naştere, alocaţii pentru familii monopa-
rentale sau pentru familii care au în întreţinere copii cu handicap) şi în natură 
(servicii de îngrijire a copiilor în creşe şi grădiniţe sau la domiciliu, diferite bu-
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nuri şi servicii acordate familiilor şi copiilor)
1
. Toate prestaţiile legate de locuinţă 

sunt acordate cu controlul resurselor, în natură, sub forma alocaţiilor pentru 
acoperirea chiriei, a locuinţei sociale şi a alocaţiilor pentru acoperirea unor 
cheltuieli legate de locuinţa aflată în proprietatea gospodăriei (plata ratelor 
şi/sau dobânzii la creditul ipotecar). Prestaţiile destinate persoanelor vârstnice 
şi celor afectate de invaliditate, lipsite de resurse, formează 14,7% şi, respec-
tiv, 14,2% din totalul prestaţiilor orientate pentru combaterea sărăciei şi exclu-
derii sociale în ţările Uniunii Europene. Prestaţiile acordate cu controlul resur-
selor reprezintă însă numai 3,7% din totalul prestaţiilor de protecţie a vârstnici-
lor şi 18,1% din cele destinate persoanelor aflate în invaliditate sau cu handi-
cap. Acestea sunt în principal pensii sociale/pensii în regim noncontributiv, ser-
vicii de asistenţă în instituţii şi la domiciliu. 

Tabelul nr. 5.7 
Structura prestaţiilor orientate spre combaterea sărăciei şi excluderii so-

ciale, după funcţia principală, 1999 
 

 Sănă-
tate 

Invali-
ditate 

Bătrâ-
neţe 

Urmaşi Familie/ 
copii 

Şomaj Locuinţă Excludere 
socială 

Belgia 6,3 32,9 12,4 0,0 2,0 0,0 0,0 46,3 

Danemarca 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 37,0 55,8 

Germania 3,5 17,7 4,5 0,1 29,5 17,0 6,8 20,9 

Grecia 0,7 6,9 9,5 2,3 30,2 3,4 28,9 18,1 

Spania 6,9 8,6 34,3 2,9 5,9 26,4 9,5 5,4 

Franţa 2,5 11,4 12,2 0,3 28,0 5,9 27,3 12,4 

Irlanda 17,7 7,2 16,4 2,6 18,5 18,5 11,9 7,1 

Italia 0,8 35,7 27,9 0,0 31,9 0,0 1,0 2,8 

Luxemburg 2,8 5,3 21,6 0,0 47,2 0,0 5,4 17,7 

Olanda 0,1 2,0 19,0 0,0 0,3 20,1 12,7 45,8 

Austria 0,0 4,0 13,7 13,8 4,9 27,0 7,9 28,6 

Portugalia 0,6 11,8 27,7 0,1 24,1 13,2 0,2 22,3 

Finlanda 0,0 12,9 39,4 0,3 2,3 20,3 10,7 14,0 

Suedia 0,0 7,9 10,7 0,1 0,1 0,0 38,7 42,6 

Regatul Unit 1,2 14,4 16,8 1,2 16,9 7,8 36,2 5,6 

UE-15 2,5 14,2 14,7 0,8 20,6 11,3 20,4 15,5 

Sursa: calculat pe baza datelor din: European social statistics. Social protection. 
Expenditure and receipts 1980-99, Eurostat, 2001. 

 

Prestaţiile de protecţie a şomerilor acordate cu controlul resurselor, în 
1999, au format 11,3% din totalul prestaţiilor orientate spre combaterea sărăci-
ei şi 17,3% din totalul prestaţiilor de şomaj. Cea mai mare parte a acestora 
sunt prestaţii băneşti (98%): indemnizaţii de şomaj, indemnizaţii pentru cei care 

                                                        
1
 Un sfert din volumul total al prestaţiilor de protecţie socială a familiei şi copilului din ţările Uniunii 
Europene (25,4% în 1999) este deţinut de cele acordate cu controlul resurselor, din care cele 
în natură reprezintă mai mult de jumătate (14,1%). 
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urmează cursuri de calificare/recalificare, plăţi compensatorii în cazul pierderii 
locului de muncă din cauza încetării sau reducerii activităţii. 

Prestaţiile a căror funcţie principală este combaterea sărăciei şi a exclu-
derii sociale au însumat în anul 1999, la nivelul Uniunii Europene, 34361 de 
milioane de euro, în medie 91 de euro pe locuitor. Acestea au reprezentat 
1,6% din totalul prestaţiilor sociale şi 0,4% din PIB. 

Raportat la numărul locuitorilor, volumul prestaţiilor este considerabil mai 
înalt în Olanda, Danemarca şi Suedia, ţări caracterizate prin locul important al 
schemei generale de venit minim garantat şi cuantumul înalt al acestuia, pre-
cum şi prin cele mai scăzute rate ale sărăciei (12% în 1996, faţă de 17% în 
medie la nivelul Uniunii Europene). Volumul este foarte scăzut în Italia şi Spa-
nia, unde schema generală de venit minim garantat este organizată la nivel 
regional, iar o mare parte a protecţiei împotriva sărăciei se află în sarcina altor 
componente ale sistemului de protecţie socială (prin prestaţiile categoriale de 
venit minim garantat).  

Prestaţiile cuprinse în această categorie sunt băneşti şi în natură. Prestaţiile 
băneşti sunt reprezentate de alocaţiile din schemele generale de venit minim ga-
rantat şi de diversele ajutoare băneşti acordate persoanelor afectate de sărăcie 
sau aflate în dificultate. La nivelul Uniunii Europene, ponderea prestaţiilor băneşti a 
fost de 66%, depăşind 70% în Belgia (86%), Danemarca (74%), Germania (90%), 
Franţa (97%), Irlanda (77%), Luxemburg (100%) şi Portugalia (74%). 

 
Tabelul nr. 5.8 

Volumul prestaţiilor orientate explicit spre combaterea sărăciei şi a ex-
cluderii sociale, în anul 1999 

 

 Total prestaţii, 
mil. euro 

Prestaţii per 
capita, euro 

Pondere în total pres-
taţii sociale,% 

Pondere în 
PIB,% 

Belgia 1381 135 2,2 0,6 

Danemarca 1736 326 3,7 1,0 

Germania 11167 136 2,0 0,6 

Grecia 557 53 1,9 0,5 

Spania 746 19 0,7 0,1 

Franţa 5593 93 1,4 0,4 

Irlanda 255 68 2,0 0,3 

Italia 332 6 0,1 0,0 

Luxemburg 33 77 0,9 0,2 

Olanda 5702 361 5,8 1,5 

Austria 686 85 1,2 0,3 

Portugalia 371 37 1,7 0,3 

Finlanda 649 126 2,1 0,5 

Suedia 1877 212 2,6 0,8 

Regatul Unit 3278 55 0,9 0,2 

UE-15 34361 91 1,6 0,4 

Sursa: calculat pe baza informaţiilor din: European social statistics. Social protection. 
Expenditure and receipts 1980-99, Eurostat, 2001. 
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Prestaţiile în natură cuprind servicii de asistenţă a persoanelor aflate în 
dificultate sau vulnerabile (adăpost şi masă în centre de primire şi adăposturi, 
în case şi cămine speciale, în familii substitutive etc.; tratament pentru persoa-
nele dependente de alcool sau droguri, în centre de primire sau instituţii spe-
ciale), bunuri şi servicii de primă necesitate pentru persoanele/familiile în dif i-
cultate (adăpost de zi, consultanţă, ajutor în realizarea activităţilor zilnice, ali-
mente, îmbrăcăminte, combustibil etc.), precum şi alocaţiile destinate acoperirii 
unor cheltuieli precis stabilite (inclusiv acele componente ale venitului minim 
garantat care sunt legate de acoperirea unor nevoi concrete ale beneficiarilor). 
În Regatul Unit şi în Grecia, toate prestaţiile care au drept funcţie principală 
combaterea excluderii sociale sunt prestaţii în natură. Acest tip de prestaţii de-
ţine ponderi mari în totalul prestaţiilor antiexcludere socială în Austria şi Olan-
da, precum şi în Spania şi Italia.  

Cea mai mare parte a prestaţiilor se acordă cu controlul resurselor 
(means tested): 85% la nivelul Uniunii Europene şi în totalitate (aproape în to-
talitate) în Germania, Spania, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda. Con-
trolul resurselor nu constituie o condiţie pentru obţinerea drepturilor la prestaţii-
le legate de combaterea sărăciei şi a excluderii sociale în Danemarca (toate 
prestaţiile din această categorie) şi pentru prestaţii ce reprezintă 83% din vo-
lumul acestor prestaţii în Grecia, jumătate în Belgia şi Austria (55% şi respectiv 
48%), o treime în Regatul Unit, Suedia şi Finlanda (28%, 35% şi 37%). 

 
Tabelul nr. 5.9 

Structura prestaţiilor orientate explicit spre combaterea  
sărăciei şi a excluderii sociale, în anul 1999 

- în procente - 

 Ponderea prestaţiilor Ponderea prestaţiilor acordate 

băneşti în natură cu controlul re-
surselor 

fără controlul 
resurselor 

Belgia 85,9 14,1 44,7 55,3 

Danemarca 73,8 26,2 0,0 100,0 

Germania 89,8 10,2 99,9 0,1 

Grecia 0,3 99,7 17,3 82,7 

Spania 31,9 68,1 100,0 0,0 

Franţa 96,5 3,5 100,0 0,0 

Irlanda 77,1 22,9 98,5 1,5 

Italia 11,5 88,5 100,0 0,0 

Luxemburg 100,0 0,0 100,0 0,0 

Olanda 38,0 62,0 100,0 0,0 

Austria 15,9 84,1 52,1 47,9 

Portugalia 73,7 26,3 93,4 6,6 

Finlanda 64,9 35,1 63,2 36,8 

Suedia 66,3 33,7 65,1 34,9 

Regatul Unit 0,0 100,0 72,4 27,6 

UE-15 65,8 34,2 85,1 14,9 

Sursa: calculat pe baza informaţiilor din: European social statistics. Social protection. 
Expenditure and receipts 1980-99, Eurostat, 2001. 
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5.5. Impactul prestaţiilor sociale asupra incidenţei sărăciei 

Estimarea ratei sărăciei înainte şi după transferurile sociale (adică pe 
baza veniturilor fără prestaţii sociale şi cu prestaţii) a evidenţiat contribuţia 
esenţială a prestaţiilor sociale la diminuarea proporţiilor sărăciei; a tuturor pres-
taţiilor, nu numai a celor care au şi funcţia de combatere a sărăciei şi excluderii 
sociale.  

Conform evaluărilor Eurostat, prestaţiile sociale au diminuat rata sărăciei 
cu 30 şi mai multe puncte procentuale în Finlanda, Danemarca, Luxemburg, 
Suedia şi în Belgia şi numai cu 16% în Grecia şi Portugalia. Datorită existenţei 
transferurilor sociale, în 1996 în Finlanda, rata sărăciei a fost numai la o cinci-
me din nivelul pe care l-ar fi înregistrat fără transferuri (8% faţă de 38%), în 
timp ce în Portugalia a fost la 58% din acest nivel (22% faţă de 38%). 

 
Tabelul nr. 5.10 

Rata sărăciei, înainte şi după transferurile sociale, în 1996 
 

 Rata sărăciei,% Contribuţia transferurilor 
la reducerea ratei sărăci-

ei, puncte procentuale 

Rata sărăciei 
după transfe-
ruri, în% faţă 

de rata sărăci-
ei înainte de 
transferuri 

după 
trans-
feruri 

înainte de 
transferuri 
(inclusiv 
pensia) 

înainte de 
transferuri 
(exclusiv 
pensia) 

Pensia de 
bătrâneţe 

Alte 
trans-
feruri 

Total 
trans-
feruri 

Finlanda 8 38 32 6 24 30 21 

Danemarca 10 40 31 9 21 30 25 

Olanda 12 38 24 14 12 26 32 

Luxemburg 12 42 26 16 14 30 29 

Suedia (1997) 12 45 29 16 17 33 27 

Austria 14 40 25 15 11 26 35 

Belgia 16 46 28 18 12 30 35 

Germania 16 38 23 15 7 22 42 

Franţa 17 41 28 13 11 24 41 

Regatul Unit 18 39 30 9 12 21 46 

Spania 19 42 26 16 7 23 45 

Irlanda 19 42 33 9 14 23 45 

Italia 20 41 22 19 2 21 49 

Grecia 21 37 23 14 2 16 57 

Portugalia 22 38 28 10 6 16 58 

UE 17 40 26 14 9 23 42 

Sursa: Draft Joint Report on Social Inclusion, Communication from the Commission to the 
Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions, 2001. 

 

În cazul ţărilor cu niveluri scăzute ale ratei sărăciei, se poate remarca 
faptul că la diminuarea sărăciei au avut o contribuţie importantă alte transferuri 
decât pensia de bătrâneţe. În Finlanda şi Danemarca, contribuţia acestora a 
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fost mult mai mare decât cea a pensiei: pensia de bătrâneţe a contribuit la di-
minuarea ratei sărăciei cu 6 şi respectiv 9 puncte procentuale, iar celelalte 
transferuri cu 24 şi respectiv 21 de puncte procentuale. În Olanda, Luxemburg 
şi Suedia contribuţia celor două componente a fost aproximativ egală. 

În Italia şi Grecia, precum şi în Spania şi Portugalia, pensia este presta-
ţia socială care determină diminuarea ratei sărăciei, contribuţia celorlalte pres-
taţii fiind mult mai scăzută. 

Referinţe bibliografice 

Begg, I.; Berghman, J.; Chassard, Y.; Kosonen, P.; Madsen, P.K.; Matsaganis, 
M.; Mayes, D.; Muffels, R.; Salais, R.; Tsakloglou, P., Social Exclusion 
and Social Protection in the European Union: Policy Issues and 
Proposals for the Future Role of the EU, EXSPRO, 2001. 

Benner, M.; Bundgaard, Vad T., Sweden and Denmark: Defending the Welfare 
State, în: Scharpf F.W., Schmidt V.A. (eds.), Welfare and Work in the 
Open Economy, Volume II. Diverse Responses to Common 
Challenges, Oxford University Press Oxford, 2000. 

Cantillon, B.; Van den Bosch, K., Back to basics: safeguarding an adequate 
minimum income in the active welfare state, Centre for Social Policy, 
University of Antwerpen, 2001. 

Eardley, T.; Bradshaw, J.; Ditch, J.; Gough, I.; Whiteford, P., Social Assistance 
in OECD Countries. Volume I: Synthesis Report, Volume II: Country 
Reports, HMSO-Department of Social Security Research Report, no. 
46, London, 1996. 

EC-MISSOC, Social Protection in the Member States in the EU Member States 
and the European Economic Area. Situation on January 1st 2002 and 
Evolution. 

ECSC-EC-EAEC, ESSPROS Manual 1996, Office for Official Publications of 
the European Communities, Luxembourg, 1996. 

Esping-Andersen, G.; Gallie, D.; Hemerijck, A.; Myles, J., A New Welfare 
Architecture for Europe?, Report submitted to the Belgian Presidency 
of the European Union, 2001. 

Esping Andersen, G., (ed.), Welfare States in Transition, Sage, London, 1996. 
European Commission – Directorate General for Employment and Social Af-

fairs, Social protection in Europe 2001, Office for Official Publications of 
the European Communities, Luxembourg, 2002. 

European Commission, Building an Inclusive Europe, Communication from the 
Commission, Brussels, DGV, Employment and Social Affairs, 2000. 

European Commission, The social situation in the European Union – 2000, Di-
rectorate General for Employment and Social Affairs; European 
Commission, Social Protection Report, DGV, Brussels, 1999.  

European Council, Nice European Council: Presidency Conclusions, 2000.  



 

 

 

488 

Eurostat, European social statistics. Social protection. Expenditure and 
receipts 1980-99, European Communities, 2001.  

Eurostat, Income Poverty and Social Exclusion in Member States of the Euro-
pean Union, Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg, 2000.  

Ferrera, M.; Rhodes, M. (eds.), Recasting European Welfare States, Frank 
Cass, London, 2000.  

Ferrera, M.; Hemerijck, A.; Rhodes, M., The Future of Social Europe: 
Recasting Work and Welfare in the New Economy, Celta Editora, 
Oeiras, 2000.  

Ferrera, M., The Southern Model of Welfare in Social Europe, Journal of Euro-
pean Social Policy, 6, 1996.  

Joint Report on Social Inclusion, Communication from the Commission to the 
Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions, 2001.  

Kuhnle, S. (ed.), Survival of the European Welfare State, Routledge, London, 
2000 Leibfried, S. (ed.), Welfare State Futures, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2001.  
Leibfried, S.; Pierson, P. (eds.), European Social Policy: Between 

Fragmentation and Integration, The Brookings Institution, Washington, 
D.C., 1996.  

Nolan, B.; Hauser, R.; Zoyem, J.P., The Changing Effects of Social Protection 
on Poverty, în Gallie, D., Paugam, S. (eds), Welfare Regimes and the 
Experience of Unemployment in Europe, Oxford University Press, Ox-
ford, 2000.  

Scharpf, F.W., European Governance: Common Concerns vs. The Challenge 
of Diversity, MPIfG Working Paper 01/6, 2001. 

Vleminckx, K.; Berghman, J., Social exclusion and the welfare state: an 
overview of conceptual issues and policy implications,. în: Mayes, D.; 
Berghman, J.; Salais, R. (eds.), Social Exclusion and European Policy, 
Edward Elgar, Cheltenham, 2001. 

 



 

 

 
INSTITUTUL NAŢIONAL  

DE  
CERCETĂRI ECONOMICE 

 

 

 

PROBLEME ECONOMICE  
NR. 83-84/2003 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CENTRUL DE INFORMARE 
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

BUCUREŞTI 





 

 





 

 

ACADEMIA ROMANĂ 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

CENTRUL DE CERCETÃRI FINANCIARE 
ŞI MONETARE „VICTOR SLĂVESCU” 

 

 
 
 
 
 

MODELUL STRUCTURAL  
ŞI FUNCŢIONAL AL SISTEMULUI 

FINANCIAR ROMÂNESC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ  



 

 

Volumul de faţă prezintă tema 
“MODELUL STRUCTURAL  

ŞI FUNCŢIONAL AL SISTEMULUI FINANCIAR ROMÂNESC”,  
realizată de Centrul de Cercetări Financiare 

şi Monetare – Victor Slăvescu 

în cadrul 
Programului naţional de cercetare CERES. 

Proiectul Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române 
“Modelarea politicilor economice în perspectiva integrării în Uniunea Eu-

ropeană şi fundamentarea restructurării economiei României  
în contextul tranziţiei spre o nouă Europă”. 

Contract 155/2001 
P.5/1.3 

 
 

Colectiv de autori: 
 

dr. Gheorghe Manolescu; dr. Mihail Dimitriu; 
drd. Gabriela Oprişănescu; drd. Camelia Milea; 
drd. Iulia Parfionov; drd. Adriana Diaconescu 

(Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti); 
Cristina Cincă; Cristina Gheorghe. 



 

 

CUPRINS 
 
 

 

1. DATE DE IDENTIFICARE ............................................................................. 497 

2. ECHIPA DE CERCETARE ............................................................................ 497 

3. PERIOADA AFECTATĂ ................................................................................ 497 

4. CONSULTANŢI ............................................................................................. 498 

5. TERMENI-CHEIE .......................................................................................... 498 

6. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE .............................................. 498 

7. SINTEZA CERCETĂRII DOCUMENTARE A FAZEI A PATRA A 
SUBPROIECTULUI....................................................................................... 499 

8. GLOSAR DE CONCEPTE, TERMENI ŞI SIMBOLURI ................................... 552 



 

 



 

 

1. Date de identificare 

Subproiectul Reconstrucţia instituţională şi instrumentală a sistemului fi-
nanciar românesc în perspectiva integrării în UE este parte integrantă a proiec-
tului Modelarea politicilor economice în perspectiva integrării în Uniunea Euro-
peană şi fundamentarea restructurării economiei României, în contextul tranzi-
ţiei spre o nouă Europă. 

Etapa a doua – faza a patra a realizării subproiectului are următoarele 
coordonate: 

 conţinut: finalizarea modelului structural şi funcţional al sistemului fi-
nanciar românesc; 

 obiectiv: concretizarea obiectivelor etapei a doua. Construirea reţelei 
monetar-financiară. Testarea modelului  utilizând datele din Conturile 
naţionale pentru perioada 1994 -1997; 

 responsabilitatea elaborării fazei a treia: ICFM „Victor Slăvescu”. 

 
 

2. Echipa de cercetare 

Echipa de cercetare pentru faza a patra a subproiectului menţionat a fost 
formată din: 

 dr. Mihai Dimitriu, coordonator subproiect; 

 prof. univ. dr. Gheorghe Manolescu; 

 drd. Gabriela Oprişănescu; 

 drd. Camelia Milea; 

 drd. Iulia Parfionov; 

 drd. Adriana Diaconescu (Universitatea „Spiru Haret”); 

 Cristina Cingă; 

 Cristina Gheorghe. 

 
 

3. Perioada afectată  

Perioada în care s-a realizat faza a patra a subproiectului a fost între  
15 octombrie 2002 şi 15 mai 2003. 
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4. Consultanţi 

Pentru realizarea fazei a patra a subproiectului echipa de cercetare a so-
licitat şi a primit consultanţă de la următoarele structuri şi persoane: 

 Centrul de Informare al Comisiei Europene la Bucureşti; 

 bazele de date ale delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti; 

 cercetători specializaţi atât în domeniul integrării europene a Româ-
niei cât şi în problematica extinderii UE; 

 departamentele din Ministerul Integrării Europene cu atribuţii în mate-
ria alinierii structurilor financiare ale României la acquis-ul comunitar; 

 profesori din instituţiile de învăţământ superior economic, specializaţi 
în materia integrării europene a României şi pe problematica extinde-
rii UE. 

 

5. Termeni-cheie 

Principalii termeni-cheie ai fazei a patra a subproiectului au fost: reţea, reţea 
financiară, reţea neurală, reţea informaţională, reţea în telecomunicaţii, circuit, in-
terfaţă, nod, graf, analiza drumului critic, matrice, sistem, sistem financiar, sistem 
bancar, finanţe publice, buget, impozit, reglementare, atribute, funcţii, structuri or-
ganizatorice, centralizare-descentralizare, bănci, piaţă de capital, politică fiscală, 
politică bugetară, politică monetară, finanţare, deficit, datorie publică şi alţi termeni 
cuprinşi într-un glosar de peste 300 de concepte, termeni şi simboluri. 

 
 

6. Principalele activităţi desfăşurate 

Realizarea fazei a patra a subproiectului a necesitat desfăşurarea urmă-
toarelor acţiuni şi activităţi: 

 s-a continuat culegerea de date şi informaţii privind funcţionarea 
siste-mului financiar–monetar din ţara noastră (conturile naţionale). 
S-au identificat şi utilizat principalele surse de informaţii din ţară şi 
străinătate cu privire la interpretarea şi construcţia conceptelor, 
asamblarea metodologiei şi a tehnicilor specifice reţelei monetar – fi-
nanciare. 

 s-au identificat şi utilizat principalele instrumente statistico–
matematice pentru construcţia arhitecturii reţelei monetar-financiare; 
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 s-a definit şi utilizat o terminologie specifică domeniului reţelei mone-
tare (peste 300 de termeni specifici); 

 s-a elaborat schema de realizare a reconstrucţiei sistemului financiar 
pe baza conceptului de „reţea monetară”; 

 pe baza metodelor şi tehnicilor statistico–matematice specifice s-a 
reuşit testarea modelului teoretico-metodologic utilizând datele din 
conturile naţionale pentru perioada 1994–1997. 

 
 

7. Sinteza cercetării documentare a fazei  
a patra a subproiectului 

A. Formele monedei şi fluxurile asociate 
Moneda oferă mediul (câmpul) axiometric în care se mişcă bunurile crea-

te de către om (BOM), bunuri care conţin energie umană (inclusiv cognitivă) 
exprimată prin valori şi convertită axiometric prin preţ. 

Mediul axiometric (MCA) monetar este generat şi susţinut de către enti-
tăţile productive (EPR), componente ale entităţilor sociale active (ESA), entităţi 
care creează bunurile necesare vieţuirii şi devenirii umane, bunuri de natură 
diferită, având destinaţii diverse (omul fiind veriga finală a unui lanţ trofic con-
struit). 

Entităţile productive reprezintă sisteme constitutive (SCV), funcţionând 
conform principiului autoreglării şi dispunând de structuri duale (SDL), organi-
zate ierarhic (structura conducătoare şi structura condusă). 

Ansamblul (totalitatea) entităţilor productive dintr-un spaţiu (zonă) uma-
nă, delimitată, conform unor criterii institutive (CIS) – în prezent cel mai puter-
nic criteriu îl formează statul naţional – formează reţeaua productivă 
socionomică (RPS). 

Reţeaua productivă socionomică este constituită din entităţi productive 
diferenţiate din punctul de vedere al misiunii, al importanţei funcţionale, al bu-
nurilor oferite (produse şi servicii) şi consumate “trofic” de către om (indivizi şi 
grupuri). Deci, entităţile productive se deosebesc vocaţional (conform “muncii” 
îndeplinite şi al destinaţiei consumative). 

Reţelele productive socionomic nu dispun de o centralitate constitutivă 
(CCS), fiecare entitate având propria misiune, de importanţă relativă şi reali-
zând o funcţie (munca) necesară ”supravieţuirii” reţelei. Reţeaua nu este sis-
tem. 

Entităţile productive pot fi delimitate funcţional în două categorii: entităţi 
productive promotoare (EPP) care produc şi consumă bunuri şi entităţi produc-
tive de comercializare (EPM), care transferă, comercializează bunurile. 
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Adesea EPP preia funcţia lui EPM şi totodată, EPM realizează una sau 
ambele operaţiuni ale lui EPP – producţie şi consum productiv. Entitatea finală 
a lanţului trofic, omul, realizează operaţiunea de consum final şi se integrează 
vocaţional în realizarea operaţiunii de producţie. 

Entităţile productive pot fi delimitate din punctul de vedere al generării 
fluxurilor productive în: entităţi productive individuale (EPI), entităţi productive 
de grup (EPG), entităţi productive publice (EPL) şi entităţi productive de stat 
(EPS). 

Entităţile sunt conectate în cadrul reţelei prin compoziţii relaţionale (CRL) 
distribuite conform vocaţiei entităţilor şi concretizate în fluxuri productive (FPR), 
tangibile şi intangibile, acoperind întreaga paletă a nevoilor de consum umane, 
progenerative, de la nevoi primare, între care se detaşează cele de hrană, pâ-
nă la nevoi cuaternare, din care fac parte nevoile ”criminale”. 

Spaţializarea (dimensionarea) umană a reţelei productive socionomică 
conform criteriilor diferenţiate institutiv (CDI) generează o diversitate de reţele, 
interdependente, intercondiţionând fie biunivoc (transferuri bilaterale de ener-
gie umană valorizată), fie univoc (transferuri  unilaterale), constituindu-se con-
figuraţii de reţele productive (CRP) care se intersectează, se includ, se ating 
(vecinătăţi). 

Fluxurile productive care leagă entităţile productive se realizează în mediul 
axiometric generat şi întreţinut de către entităţile productive sub forma monedei 
virtuale (MVT), proprie valorii bunului, a energiei umane pe care o conţine. În 
acest sens, în cadrul reţelei productive fluxurile productive sunt valorizate la nive-
lul entităţilor prin moneda virtuală, însoţitoare a bunurilor transferate (valoarea 
umbră). 

Reţeaua productivă, entităţile şi fluxurile, se înscriu pe o traiectorie a de-
venirii adaptative, caracterizată prin învăţare şi adecvare (acomodare), şi în 
acest sens evoluţia reţelelor, a configuraţiilor de reţele productive (CRP) pre-
supune transformarea continuă a compoziţiei relaţionale (CR), entităţile şi flu-
xurile fiind supuse unui proces continuu de recompoziţionare, de modificare a 
arhitecturii situaţionale şi funcţionale (ASF). 

Devenirea reţelelor productive, a entităţilor productive, are loc într-un 
mediu axiometric, caracterizat prin: confruntare, concurenţă (competiţie), coo-
perare şi consistenţă (solidaritate). Aceste caracteristici determinative (CDT) 
ale mediului axiometric delimitează pieţele reale (PRL), care asigură transferu-
rile orientate ale energiei umane, captată în bunuri, prin fluxurile productive 
purtătoare de bunuri (de orice natură), care sunt recunoscute ca valori finale 
prin consumul uman (acceptarea sau respingerea bunurilor). 

Pieţele, mediul axiometric real (MAR) al reţelelor productive permit conver-
tirea valorilor în preţuri, convertire realizată în cadrul circuitului recunoaşterii so-
ciale (CRS) a valorilor, a valorii bunurilor, circuit orientat invers sensului fluxurilor 
productive (de la consumul uman final spre  factorii generativi ai fluxurilor). 
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Pieţele transformă moneda virtuală în monedă reală (MRL), recunoscută şi 
acceptată în cadrul arhitecturii situaţionale şi funcţionale existente, monedă reală 
furnizată de reţeaua productivă, de către entităţile productive ca “etalon” al preţu-
rilor. 

Calitatea reţelei productive, a configuraţiei de reţele productive determi-
nă calitatea monedei reale, puterea sa de etalonare. 

În acest sens nu există monedă reală, rea sau bună, puternică sau sla-
bă, există moneda reală specifică reţelelor productive, în particular, configura-
ţiei de reţele productive naţionale. 

Moneda reală capătă forme specifice spaţiilor umane delimitative, deve-
nind moneda concretă (MCR) existentă, care conferă concretenţă preţurilor 
prin puterea sa de cumpărare, prin “valoarea” sa. 

Valoarea monedei concrete (leu, dolar, yen etc.) influenţată, adesea pre-
ponderent, de către moneda reală, este determinată sinergic de un complex 
factorial evaluativ (CFE) care conferă “autoritate” monedei în mediile 
axiometrice. 

Transferurile bunurilor pe fluxurile productive orientate către consumul 
uman final sunt însoţite de fluxuri de monedă concretă (FMC) generată direct 
sau indirect de către fluxurile productive, fluxuri care asigură recunoaşterea 
socială concretă a bunurilor. 

Această recunoaştere determină abateri, adesea semnificative, între va-
loare şi preţ, între moneda virtuală şi cea concretă, şi în acest sens, între fluxu-
rile de monedă intrate, încasate (FMI) de către entitatea productivă, de reţeaua 
productivă delimitată criterial şi fluxurile de monedă concretă ieşite, plătite 
(FMP) de către entitatea sau reţeaua productivă există următoarea relaţie: 

FMI <=> FMP
 

Fluxurile productive (în sens economic, reale) şi fluxurile monetare (în 
sens economic, nominale) se realizează în timp, temporalitatea reprezentând o 
dimensiune esenţială a valorilor economice. Modificarea în timp a arhitecturii 
situaţionale şi funcţionale, a configuraţiei de reţele productive influenţează, în 
cadrul complexului factorial evaluativ, mărimea valorilor, a preţurilor, a valorii 
monedei, deci a etalonului, învăţarea şi adecvarea, caracteristicile determinati-
ve ale pieţelor, conferind flexibilitate, adaptabilitate şi capabilitate reţelelor pro-
ductive într-un mediu axiometric generat şi întreţinut în sensul cerinţelor con-
sumului uman final (CUF), realizate prin fluxuri de consum uman final (FCU). 

 
B. Reţelele fluxurilor de monedă 

Entităţile productive, generatoare de monedă reală, se inserează într-o 
reţea productivă punctuală (RPP), numită reţea nodală (RNN), care determină 
reţeaua monetară nodală (RMN) în cadrul căreia entitatea productivă îşi reali-
zează fluxurile de încasări şi de plăţi monetare. 
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În schema nr. 1 este prezentată o reţea productivă nodală, duală (RPD) 
între două entităţi productive, cu sau fără intermediere şi o reţea monetară no-
dală generată de către prima. 

Temporalitatea diferenţiată a proceselor active ale entităţilor productive 
generează decalaje (ecarturi) între momentele de realizare a fluxurilor produc-
tive de către entităţi, decalaje preluate şi specificizate de către fluxurile mone-
tare de încasări şi de plăţi denumite decalaje monetare reactive (DMR). 

Abaterile, de regulă pozitive, între mărimea fluxurilor monetare încasate 
şi cele plătite (FMI>FMP), precum şi decalajele temporale dintre fluxuri, deter-
mină existenţa, la nivelul entităţilor productive a unor stări monetare active 
(SMA), concretizate prin disponibilităţi sau penurii monetare, capacităţi sau ne-
voi de finanţare, prin ofertă sau cerere de monedă. Aceste stări care se mani-
festă dual la nivelul entităţilor productive sunt specifice fiecărei reţele monetare 
nodale, proprie entităţii productive, fiind denumite stări monetare furnizoare de 
monedă (SMF) şi stări monetare beneficiare de monedă (SMB). 

Ansamblul de entităţi productive generatoare de monedă reală şi fluxurile 
monetare purtătoare formează reţeaua monetară primară (RMP), reflexie direc-
tă a reţelei productive socionomice. În funcţie de criteriile de delimitare, reţeaua 
monetară primară se porţionează în reţele monetare derivate (RMD), intercon-
diţionate şi interconectate care interacţionează între ele (prin entităţile compo-
nente). 

 
Schema nr. 1. Reţeaua productivă nodală 

a) Reţea productivă nodală duală (între două entităţi productive promotoare) 

  
 

 

EPP1 – în cazul prezentat este fur-
nizorul (EPF) 
EPP2 – în cazul prezentat este be-
neficiarul (EPB) 
EPR1 – entităţi productive 

                               
flux productiv 

 
Săgeţile libere evidențiază faptul că 

EPP pot fi furnizoare şi beneficiare 
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b) Reţeaua monetară nodală duală 
 

  
T – interfaţă monetară 

 
 
Criteriul diferenţierii spaţiale (CDS) delimitează reţele monetare ordonate 

dimensional (RME), caracterizate prin includeri şi intersecţii, reţelele monetare 
nodale participând, diferenţiat, la constituirea configuraţiei de reţele monetare. 

Entităţile productive, ca de altfel toate entităţile sociale active, realizează 
conectările fluxurilor monetare printr-o interfaţă specifică, denumită trezorerie 
(TRZ), care asigură mişcarea fluxurilor monetare de încasări şi plăţi, determi-
nate de fluxurile productive ale entităţii. Aceste fluxuri, înscrise în reţeaua mo-
netară nodală a entităţii se delimitează în două tipuri de fluxuri complementare: 

a) fluxuri monetare de decontare (FMD), dependente de fluxurile pro-
ductive (reale), în funcţie de raportul temporal dintre ele existând flu-
xuri monetare simultane (FMS) purtătoare de monedă efectivă (MET) 
şi fluxuri monetare decalate (FMA), purtătoare de monedă substituti-
vă (MSB), datorii şi creanţe; 

b) fluxuri monetare financiare (FMF) induse de diferenţele înregistrate în-
tre încasări şi plăţi, între disponibilităţile şi penuriile monetare, reflectă 
capacităţi şi nevoi de finanţare la nivelul entităţilor productive, aceste 
fluxuri asigurând transferul de monedă efectivă, temporar disponibilă 
la entităţile sociale active, orientat de la capacităţi către nevoi, gene-
rând monedă financiară (MFF), contraparte a monedei efective. 

- Fluxuri productive (FPR) 

- Fluxuri monetare (FMC) 
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Fluxurile monetare de decontare se constituie ca o reacţie monetară directă 
la fluxurile productive purtătoare de bunuri (servicii şi produse) prezente, consu-
mabile, având sensul de mişcare invers decât al fluxurilor productive şi generând 
operaţiuni monetare de încasări şi de plăţi (OIP). 

Sursele şi destinaţiile acestor fluxuri sunt centrii de acumulare monetară 
(CAM) ale entităţii productive, casieriile proprii (CSP) pentru numerar (NRM) şi 
conturile bancare (CTB) pentru virament (VRM), centrii care reprezintă porţile mo-
netare spre exterior (mediu) ale trezoreriilor entităţilor productive. 

Mişcarea monedei de decontare (MDC) pe fluxurile monetare este asigurată 
de către instrumentele bancare de decontare (IBD) care pot fi substanţializate 
(IBS) sub formă de înscrisuri sau informatizate (IBI) sub formă de semnale infor-
matice. 

În cazul numerarului purtătorii sunt bancnotele, în calitate de instrumente de 
decontare lichide (IDL), dar şi cecurile şi cardurile, în calidate de instrumente de 
decontare lichidabile (IDB). 

Fluxurile monetare decalate realizate între conturile bancare asigură transfe-
rul monedei de decontare utilizând instrumente bancare de decontare necondiţio-
nată (IDN), irevocabile, precum ordinul de plată, cecul şi instrumente bancare de 
decontare transmisibile (IDT), negociabile, efectele comerciale de natură cambia-
lă, acestea din urmă reprezentând monedă substitutivă, convertibilă în monedă de 
cont, scripturală, de către bancă, la cererea deţinătorului (entitate productivă). 

Reţeaua monetară primară care se constituie prin interconectarea reţelelor 
monetare ale entităţilor productive, ale interfeţelor acestora este excedată prin flu-
xurile monetare  de decontare şi reconfigurată în reţeaua monetară secundară 
(RMS), în cadrul căreia se manifestă ca entitate monetară de transfer (EMT) insti-
tuţia bancară, care intermediază încasările şi plăţile între entităţile productive prin 
modalităţi (numerar şi virament), instrumente (bancnote, ordine de plată, cambii, 
cecuri, mesaje informatice), tehnici (acreditiv, incaso, compensare, plăţi electroni-
ce) şi circuite (letric, telegrafic, telefonic, informatic) diverse. 

Băncile reprezintă centrii de acumulare monetară ai reţelei monetare secun-
dare (CAS), specifice unei anumite dimensiuni spaţiale, care tranzitează, în ultimă 
instanţă, fluxurile monetare de decontare şi asigură conversia monedei substitutive 
în moneda efectivă fiduciară (MEF) sau monedă efectivă scripturală (MES). 

Reţelele monetare secundare sunt interconectări ale reţelelor monetare 
nodale duale, intermedierea fluxurilor monetare fiind realizată de către instituţii-
le bancare (IBR) în calitatea de EMT. În schema nr. 2 este prezentată o reţea 
monetară nodală de decontare duală (RML), cu o singură instituţie bancară, 
evidenţiindu-se centrii de acumulare monetară nodali (ai entităţilor productive). 
Pentru simplificare nu s-au reprezentat vluxurile productive, generatoare de 
fluxuri monetare şi nici fluxurile monetare generate de către entităţile producti-
ve de comercializare (EPM). 
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Schema nr. 2. Reţeaua monetară nodală de decontare duală 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fluxurile monetare de decontare, generate de către fluxurile productive, 

asigură plăţile monetare pentru intrările de produse şi servicii în cadrul entităţi-
lor productive în calitate de sisteme constitutive (SCV), precum şi încasările 
monetare generate de ieşirile, din cadrul entităţii productive, de produse şi ser-
vicii. 

Pentru fiecare entitate productivă sunt înregistrate temporal şi dinamic 
surplusuri sau penurii monetare, determinate de către fluxurile monetare de 
decontare şi de către traiectoria devenirii adaptative (TDA) a entităţii, determi-
nabilă în timp. În acest sens, fiecare entitate productivă, indiferent de natură, 
manifestă pe perioade de timp diferenţiate capacitate de finanţare (CFT) sau 

Flux monetar de decontare decalat, generator de creanţe şi datorii (FMA) 

Flux monetar de decontare simultan prin virament, afectând conturile (FMS) 

Flux monetar de lichiditate, de transformare a monedei scripturale în fiduciară prin 

intermediu instrumentelor bancare pecum cecul, cardul etc. (FML) 

Flux monetar de lichidare, care transformă moneda substitutivă înscrisă în instru-

mente de decontare transmisibile (negociabile) în monedă efectivă (FMG) 

Flux monetar de decontare simultan prin numerar, afectând casieriile (FDN) 

 

EMT – Entitate monetară de transfer 

EPP1 şi EPP2 – Entități productive promotoare 

CTB – Conturi bancare 

CSP – Casierii proprii 
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nevoie de finanţare (NFF), constituindu-se o reţea configuraţională, reprezen-
tabilă bidimensional prin volumul de monedă oferită şi cerută şi prin perioada 
de timp scadenţabilă, specifice fiecărei entităţi productive cu capacitate sau cu 
nevoie de finanţare. 

Această reţea, compusă din fluxurile monetare financiare (FMF), pe care 
se mişcă moneda financiară, asigură transferul monedei efective, îndeosebi a 
monedei scripturale, de la entităţile cu capacitate către cele cu nevoie de finan-
ţare. 

În acest sens, moneda scripturală, şi în mică măsură moneda fiduciară, 
se convertesc, prin mecanisme financiare de activizare (MFA), din monedă pa-
sivă, expusă modificării valorice, de regulă prin diminuare a valorii în timp, în 
monedă activă, care-şi valorifică, adesea multiplicativ, propria valoare. 

Moneda se înscrise astfel în câmpul axiometric ca un bun intangibil, con-
sumabil de către entităţile productive, devenind moneda capital (MOC). 

Fluxurile monetare financiare se regăsesc sub forma a două fluxuri dis-
tincte, însă complementare în câmpul financiar: 

a) fluxuri financiare remunerate (FFR), în sensul că transferul monetar 
generează, prin rambursare, surplus valoric entităţilor furnizoare de 
monedă capital; 

b) fluxuri financiare neremunerate (FFN), care asigură o redistribuire 
neremuneratorie a disponibilităţilor monetare ataşate componentelor 
monetare productive, evidenţiabile prioritar la nivelul încasărilor şi 
plăţilor generate de fluxurile productive. 

Fluxurile financiare remunerate se realizează între capacităţile şi nevoile 
de finanţare prin intermediul entităţilor monetare de realocare (EMR), diferenţi-
ate funcţional şi relaţional în următoarele tipuri de entităţi: 

a) entităţi monetare de conversie (EMC), reprezentate de regulă de en-
tităţile bancare (EMB), care realizează conversia, transformarea cre-
anţelor sau a datoriilor în monedă scripturală, precum şi conversia 
temporală a capacităţii de finanţare pentru acoperirea nevoilor de fi-
nanţare, inducând totodată un proces de creaţie a monedei bancare 
(MBR), care devine monedă scripturală generatoare de fluxuri pro-
ductive viitoare; 

b) entităţi monetare de mobilizare (EMM) care asigură mobilizarea sur-
plusurilor monetare (colectarea) şi orientarea acestora către entităţile 
productive cu nevoi de finanţare, realizând un transfer fără creaţie 
monetară; 

c) entităţi monetare de plasament (EMP) care realizează fluxuri mone-
tare directe între entităţile productive, asigurând transferul monetar 
pe reţeaua pieţelor financiare, prin plasarea fondurilor disponibile. 

Entităţile de conversie şi cele de mobilizare asigură intermedierea mone-
tară (financiară) prin disiparea fluxurilor atrase în portofolii valorificabile şi re-



 

 

507 

compunerea lor în plasamente. Dintre acestea numai EMC generează fluxuri 
creatoare de monedă (FCM), furnizând fluxuri sub forma creditelor. Entităţile 
de mobilizare, reprezentând intermediari necreatori de monedă, furnizează flu-
xuri  colectoare de monedă (FLM), distribuite omogen. 

Entităţile de transfer furnizează fluxuri direcţionate de monedă (FDM), 
conectând ofertanţii de monedă (investitorii) cu solicitanţii de monedă (consu-
matorii). Aceste fluxuri se derulează pe pieţele financiare (PFF). 

În schema nr. 3 sunt prezentate cele trei tipuri ale reţelei monetare finan-
ciare nodale (RFN), evidenţiind în mod simplificat mediul financiar al acestora. 

 
Schema nr. 3. Reţeaua monetară 

 financiară nodală 
 

a. Reţeaua de creaţie monetară (RCM) 
 

  
 
 

 

Flux financiar de depozit (FFD) – de constituire a fondurilor bancare 

Flux financiar de credit (FFC) – de finanţare bancară 
 

Flux bancar de creație monetară (realocare) (FCM) 

EMT1 și EMT2 – Entități monetare de transfer 

EPR – Entitate productivă 

EPL – Entitate productivă publică 
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b. Reţea de mobilizare monetară (RMM)  

 
 
 
 

 
c. Reţea monetară de transfer (RMT) 

 
 
 
 
 

Flux financiar de colectare (FFC) 

 

Flux financiar de plasament (FFP) 

 

Flux financiar de titrizare (FTF) 

 

EMT – Entitate monetară  de transfer 

EPL – Entitate productivă publică 
EMM – Entitate monetară de mobilizare 

EPR – Entitate productivă 

ERP – Entitate primară de plasament 

EMP – Entitate monetară de plasament 

EPR – Entitate productivă 

EMT – Entitate monetară de transfer 

PFF – Piața financiară 
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Reţeaua de creaţie monetară (RCM), de transformare, leagă entităţile 
monetare de conversie şi entităţile productive prin trei categorii de fluxuri: 

 fluxuri financiare de depozit (FFD), prin care se constituie fondurile 
bancare atrase, valorificate de către bănci în procesul finanţării, fon-
duri furnizate de către entităţile sociale active (ESA) în calitate de en-
tităţi primare de plasament (ERP); 

 fluxuri financiare de credit (FFC) de plasare, orientare a creditelor 
prin procesul de transformare; 

 fluxuri de creaţie monetară (FCM), care transformă creditele în depo-
zite noi, aparţinând ERP (fluxuri creatoare de monedă). 

Reţeaua de mobilizare monetară (RMM), asigură, prin intermedierea 
monetară, titrizarea lichidităţilor disponibile fără creaţie monetară, sub forma 
plasamentelor, utilizate de către ESA cu nevoi de finanţare. Fondurile mobiliza-
te sunt disipate fără corespondenţă sub forma plasamentelor financiare (PLF). 

Fluxurile caracteristice, componente ale FLM, sunt: 

 fluxul financiar de colectare (FFT), sub forma depozitelor la EMC, 
prin intermediul EMM; 

 fluxul financiar de plasament (FFP) sub forma investiţiilor pe termen 
mediu şi lung, realizat de către ERP prin intermediul EMM; 

 fluxul financiar de titrizare nenegociabilă (FTN), adică de transforma-
re a lichidităţilor disponibile în titluri financiare (TFF) achiziţionate de 
către ERP. 

Reţeaua monetară de transfer (RMT) asigură conectarea directă, prin 
corespondenţă punctuală (CPC) a entităţilor ERP şi EPR pe pieţele financiare 
(PFF), conectare gestionată de către EMP (care pot fi, prin vectori funcţionali, 
şi EMC, EMM, dar şi EMP specifici reţelei). 

Fluxul caracteristic acestei reţele îl reprezintă fluxul financiar de negocie-
re (FFN), care permite translaţia scripturală (TSC) a titlurilor financiare în ca-
drul Burselor de valori (BVL), care asigură adecvarea randamentelor monetare 
(ARM) în funcţie de evoluţia anticipată a riscurilor (EAR). 

În schema nr. 4  din pagina următoare se prezintă reţeaua monetar-
finan-ciară negociativă (RMV), reţea secundară a reţelei monetare de transfer, 
care împreună cu reţeaua lansativă (RLS) adică reţeaua primară, permite eva-
luarea preţului capitalului financiar (PCF), adică al plasamentelor. 

RMV, care formează piaţa financiară (de capital) secundară, sau bursa 
de valori, permite lichidarea titlurilor financiare pe bază de negociere între enti-
tăţile de plasament, transferul acestora şi creşterea  mobilităţii lichidităţilor în 
sistemul economic. Piaţa secundară este o formă a reţelei financiare autonome 
(RFA), în cadrul căreia se realizează operaţiuni financiare de transfer (OFT). 

Fluxurile financiare publice neremunerate (FFB) se realizează între totali-
tatea entităţilor sociale active (ESA), deci entităţi productive individuale (EPI), 
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populaţie (PPL), entităţi productive de grup (EPG), entităţi productive publice 
(EPL), entităţi monetare (EMN) şi entităţi productive de stat (EPS), pe de o parte 
şi entităţi de guvernare (EGV) pe de altă parte. 

 
Schema nr. 4. Reţeaua monetar-financiară negociativă (RMV) 

  
 
 
 
 
Aceste fluxuri se concretizează în fluxuri financiare de venituri publice 

(FFV), îndeosebi venituri fiscale, şi în fluxuri financiare de cheltuieli publice 
(FFH), cele două fluxuri constituindu-se în intrări şi ieşiri prin interfeţe financia-
re a entităţii de guvernare, anume Trezoreria financiară publică (TFP). 

Fluxurile financiare neremunerate specifice EGV reprezintă componenta 
principală a fluxurilor financiare publice (FFS), în cadrul acestora realizându-se 

Flux financiar de lichidare (FFL) 
EPR – Entitate productivă 
EPL1 şi EPL2 – Entităţi productive publice 
EMT – Entitate monetară de transfer 
PFT – Piaţa financiară de plasament (transfer) 
PFS – Piaţa financiară secundară (de capital) 
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şi fluxuri financiare publice remunerate (FFE) sub forma fluxurilor veniturilor 
extraordinare (FVE), adică împrumuturi publice (IPB) generatoare de datorie 
publică (DPL), care se regăsesc, decalate în timp, ca ieşiri bugetare în cadrul 
fluxurilor de cheltuieli, sub forma fluxului rambursării datoriei publice (FRD). 
Aceste fluxuri se tranzitează prin EMC şi pieţele financiare (PFF) şi monetare 
(PMM). 

În cadrul fluxului rambursării, o componentă relevantă o reprezintă fluxul 
serviciului datoriei publice (FSD). 

În schema nr. 5 este prezentată reţeaua nodală a fluxurilor financiare 
publice (RNP), fluxuri prin care se realizează redistribuirea monedei reale, pe 
de o parte şi transformarea acesteia în monedă bancară sau financiară, pe de 
altă parte. 

FFS cuprind intrări de venituri publice neremunerate (venituri ordinare) şi 
intrări de venituri extraordinare, procurate prin credite sau împrumuturi din pla-
samente publice, pe pieţele financiare şi monetare. 

Fluxurile financiare publice de ieşiri, componente a FFS (adică cheltuieli-
le publice) se adresează entităţilor sociale active, de orice natură, rambursarea 
împrumuturilor remunerate constituind o componentă semnificativă în cadrul 
acestora. 

 
C. Reţeaua monetară complexă 
Reţeaua monetară complexă (RMC) cuprinde, în afara fluxurilor de de-

contare şi a celor financiare, o categorie de fluxuri derivate din primele, însă 
autonome, în cadrul cărora monedele bancară şi financiară, reflexie a monedei 
reale, devin contraparte a monedei instrumentale (MIS), generată prin transfe-
rul valoric reglativ (TVR) al instrumentelor financiar-bancare (IFB) – titluri finan-
ciare, valori mobiliare etc. – pe pieţele financiare şi monetare. Fluxurile genera-
te, denumite fluxuri monetare reglative (FMR), se delimitează în două categorii: 

 fluxuri reglative de transfer valoric (FRT) în cadrul cărora se transfe-
ră, pe pieţe, instrumentele financiare între entităţile sociale active, ca-
re reprezintă entităţi secundare de plasament (ESP); 

 fluxuri reglative de acoperire valorică (FRA), care asigură acoperirea 
valorii instrumentelor financiare, supuse eroziunii şi riscurilor, într-un 
mediu axiometric căruia i se asociază un complex factorial evaluativ 
(CFE) în continuă modificare. 
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Schema nr. 5. Reţeaua nodală a fluxurilor financiare publice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
În schema nr. 6 este prezentată reţeaua nodală a fluxurilor monetare 

reglative (RNR) numită reţea monetară  instrumentală (RMI), în cadrul căreia 
entităţile sociale active acţionează pentru conservarea şi multiplicarea valorii 
monedei bancare şi financiare sau pentru lichidarea monedei bancare sau fi-
nanciare prin fluxuri monetare de decontare (FMD). Această reţea contribuie la 
redistribuirea financiară a monedei reale între entităţile sociale active, asigu-
rând mediul de propagare monetară (MPM) a modificărilor survenite în mediul 
axiometric, prin noduri monetare de transfer instrumental (NMI), reprezentate 
îndeosebi prin entităţi monetare de plasament (EMP). 

Flux de venituri publice (fiscale) – încasări (FFV) 

Flux financiar de colectare (FFT) 
 
Flux de cheltuieli publice (bugetare) – plăţi (FFN) 

 
Flux monetar (FMC) 

Flux de credit (FFC) 

 
EMN – Entităţi monetare 

ESA – Entităţi sociale active 

EGV – Entităţi de guvernare 

EMC – Entităţi monetare de conversie 

ERP – Entităţi primare de plasament 

PFF – Piaţa financiară 
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Schema nr. 6. Reţeaua nodală a fluxurilor monetare reglative 

 
 
 
 
 
 
 
 
Destinaţia finală a bunurilor o reprezintă omul, subiect consumativ, ele-

mentul generativ real (EGR) al fluxurilor, entităţilor şi reţelelor productive şi 
monetare, acest subiect asigurând, printr-o dinamică concertantă, configurarea 
reţelei monetare ca un întreg. 

Această configurare permite, prin centrii adaptativi (CAD), adică pieţele, 
centrii reglementatori coordonatori (CRC), conectarea parametrilor acţiunilor 
monetare determinative ale entităţilor la cerinţele consumatoriste, diversificate 
ale omului, supuse devenirii şi diferenţierii. 

În schema nr. 7 din pagina următoare este prezentată reţeaua monetară 
nodală generativă (RNG) a subiectului consumativ (SIC) final, adică omul, po-
pulaţia (PPL) în calitate şi de subiect productiv (SIP) şi de subiect monetar 
(SIM). 

RNG evidenţiază rolul concertant al EGR în reţeaua monetară complexă 
(RMC), ansamblul fluxurilor şi entităţilor monetare, în particular financiare, con-
tribuind de fapt, în ultimă instanţă, la satisfacerea consumului final al populaţiei. 

 
  

Flux monetar de decontare prin virament (scriptural), care asigură 

constituirea monedei de cont (bancare) ca un rezultat al celorlalte 

fluxuri monetare şi financiare 

Flux reglativ de transfer valoric 

 

Flux reglativ de acoperire valorică 

 

EVP – Entităţi de valorificare a plasamentelor 

EMP – Entităţi monetare de plasament 

EMC – Entităţi monetare de conversie 

PFS – Piaţa financiară secundară 

PFA – Piaţa financiară de acoperire 
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Schema nr. 7. Reţeaua monetară nodală generativă 

 
 
Reţelele nodale prezentate asigură, prin fluxuri şi entităţi, circulaţia mo-

nedei sub diferitele sale forme (bancară, financiară, concretă, substitutivă 
scripturală, fiduciară, reglativă) şi a contrapărţilor sale instrumentale, produse 
financiar-bancare, puternic  diferenţiate în funcţie de cel puţin trei parametri ai 
fluxurilor monetare: scadenţele, riscurile, preţurile (sau veniturile). 

În acest sens, fiecare entitate productivă sau monetară, generativă sau 
guvernamentală dispune de un portofoliu de instrumente monetare şi financia-
re (PMF), adică stocuri, care se mişcă în cadrul reţelelor sub formă de fluxuri 
între entităţi, mişcare   determinată de mişcarea bunurilor. 

Reţelele nodale se conectează în spaţiul institutiv naţional, formând re-
ţeaua monetară complexă (RMC), în cadrul căreia entităţile pot fi exprimate 
monetar prin stocurile de portofoliu, iar fluxurile prin mişcarea valorilor de por-
tofoliu între stocurile de portofoliu. 

Flux bancar de depozit 

Flux financiar de plasament 

Flux de consum uman 
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Reţeaua monetară complexă este conectată, prin fluxuri nodale, ale enti-
tăţilor (deci ale portofoliilor), la reţelele monetare cu deschidere spaţială mai 
vastă, aceasta făcând parte din reţeaua monetară globală (RMG). 

Segmentarea reţelei monetare complexe se realizează din perspectivă 
sistemică, a praxisului uman, a cunoaşterii şi acţiunii, în reţele monetare locale, 
localizarea realizându-se structural, funcţional, comportamental, decizional, 
relaţional etc. Evident, această segmentare nu afectează unitatea reţelei (dacă 
ne referim la reţeaua monetară complexă), însă poate afecta, prin operaţionali-
zare locală, compoziţia şi consistenţa reţelei. 

În schema nr. 8 este prezentat simplificat constructul reţelei monetare com-
plexe (CRX), care cuprinde entităţile şi fluxurile monetare definitorii ale economiei. 

Entităţile sunt delimitate în cinci blocuri caracteristice: 
- blocul subiecţilor, al populaţiei care realizează consumul final (SIC), fi-

ind totodată şi subiect productiv ca furnizor al forţei de muncă, dar şi ca entitate 
productivă distinctă, sub forma gospodăriilor populaţiei (SIP). Populaţia repre-
zintă şi un subiect monetar (SIM), ca beneficiar de venituri, operatori de înca-
sări şi plăţi, generator şi beneficiar de fluxuri financiare (depozite, credite, pla-
samente etc.). Omul, populaţia reprezintă în acest sens elementul generator 
real (EGR); 

- blocul entităţilor productive promotoare (EPP) şi de comercializare, de 
intermediere a bunurilor (EPM), care cuprinde entităţi productive de grup 
(EPG), entităţi productive individuale (EPI), entităţi productive publice (EPL). 

Aceste entităţi realizează între ele, pe lanţul productiv, fluxuri productive 
şi fluxuri de consum final, şi contrapartea monetară a acestora, fluxuri de de-
contări în numerar şi în virament, imediate şi decalate, acestea din urmă gene-
rând creanţe şi datorii; 

- blocul entităţilor de guvernare, cuprinzând entităţi care asigură realiza-
rea activităţilor sociale şi economice cu caracter public, furnizând servicii publi-
ce (bunuri) care nu au caracter de marfă. 

Fluxurile monetare de venituri fiscale şi de cheltuieli publice realizate de 
către aceste entităţi cu toate celelalte entităţi din societate reprezintă fluxuri de 
repartiţie a valorii prin transfer, de regulă gratuit, fiind asimilabile fluxurilor de 
decontare, încasări prin intrări de venituri şi plăţi prin ieşiri de cheltuieli. Entităţi-
le de guvernare realizează şi fluxuri monetare de natură bancară şi financiară, 
sub forma împrumuturilor remunerate; 

- blocul entităţilor monetare asigură, prin entităţile componente, realiza-
rea fluxurilor bancare şi financiare, furnizând mijloacele de plată şi instrumente-
le financiare pentru distribuirea lichidităţilor în economie conform fluxurilor pro-
ductive şi de acoperire a nevoilor de finanţare ale entităţilor sociale active 
(ESA). 

 
 



 

 

 

516 

Schema nr. 8. Constructul reţelei monetare complexe 

  

 
 

  

Flux bancar (FBC) EPR – Entităţi productive 

Flux productive (FPR) PMR – Piaţa de mărfuri 

Flux de consum uman (FCU) SIP – Subiect productiv 

Flux de decontare (plăţi şi încasări) (FDN) SIM – Subiect monetar 

Flux monetar (FMC) SIC – Subiect consumativ 

Flux financiar (FFF) EGV – Entități de guvernare 

Flux financiar public (FFS) EMB – Entități bancare 

Flux monetar reglativ (FMR) EME – Entități monetare de emisiune 

EMF – Entităţi monetar financiare 

PMF – Piaţa monetară 

PF – Piaţa financiară 

PFP – Piaţa financiară de plasament 

PFS – Piaţa financiară secundară 

PFA – Piaţa financiară de acoperire 
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Fluxurile monetare ale entităţilor monetare se delimitează în trei categorii 
distincte: 

a) între entităţile monetare (EMM), pe de o parte şi entităţile productive 
şi subiecţii individuali, pe de altă parte; 

b) între entităţile monetare şi entităţile guvernamentale; 

c) în cadrul blocului entităţilor monetare, entitatea monetară de emisiu-
ne (EME) având rolul de nod coordonator, aceasta generând şi sus-
ţinând fluxurile monetare (FMC); 

- blocul pieţelor, care reprezintă entităţile tangibilităţilor negociative 
(ETN),  realizând convertirea axiometrică a valorii în preţ şi transformarea mo-
nedei reale în monedă efectivă (fiduciară şi scripturală), asigurând transferul 
bunurilor (pe piaţa mărfurilor) şi monedei (pe pieţele monetare şi financiare) 
între entităţile sociale active, utilizându-se mijloace de plată şi instrumente fi-
nanciare adecvate. 

Componenta PFA a blocului permite reglarea transferului remunerativ de 
monedă (a lichidităţilor), prin instrumentele financiare de natură reglativă, con-
form caracteristicilor de risc şi incertitudine ale mediului economico-financiar. 

Cele cinci blocuri sunt asamblate compoziţional formând reţeaua mone-
tară complexă, reprezentată simplificat prin constructul reţelei, în cadrul căruia 
fluxurile monetare, care constituie componenta dinamică a arhitecturii reţelei, 
pot fi delimitate dual astfel: 

a) fluxuri generative şi fluxuri distributive; 

b) fluxuri lichiditative şi fluxuri substitutive; 

c) fluxuri de conversie (transformare) şi fluxuri de transfer; 

d) fluxuri de mobilizare şi fluxuri de plasament; 

e) fluxuri de valorificare şi fluxuri de acoperire. 
Fluxurile generative de monedă, de monedă reală (reflexie productivă a 

monedei virtuale) se realizează între entităţile productive, acestea generând şi 
furnizând moneda reală în economie, sub forma veniturilor din participarea 
productivă (VPP), detectabile la nivelul tuturor EPR. Acestea se concretizează 
ca  diferenţă între încasări şi plăţi prin realizarea fluxurilor productive, de con-
sum final şi prin derivare, de transfer gratuit. Aceste fluxuri susţin întregul an-
samblu de fluxuri distributive, de natură monetară, gestionat de entităţile mone-
tare, şi în acest sens consonanţa valorică (CVL) între moneda reală şi moneda 
concretă, caracteristică fluxurilor monetare, reprezintă interfaţa monetară 
axiometrică (IMA) dintre valoare şi preţ, de care depind parametrii configuraţio-
nali ai reţelei monetare. 

 
D. Arhitectura reţelei monetare complexe 

Constructul reţelei financiare complexe, prezentat în schema nr. 8 relevă 
următoarele categorii distincte de elemente definitorii ale reţelei  (EDR): 
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a) instituţiile reţelei financiare (INR), care cuprind subiecţii, entităţile şi 
pieţele, acestea din urmă delimitând spaţiul de realizare a fluxurilor; 

b) instrumentele reţelei financiare (ISR) care cuprind toate formele, 
efective sau potenţiale, active sau pasive, substanţiale sau informati-
zate, în care se ipostaziază moneda, structurându-se la nivelul insti-
tuţiilor în cadrul portofoliului (PRF); 

c) fluxurile reţelei monetare (FRM), delimitate restrictiv ca fluxuri ale in-
strumentelor monetare (FIM), declanşate în ultimă instanţă de fluxuri-
le productive (FPR) şi infuzate continuu de fluxurile informaţionale 
(FIR), acestea din urmă puternic diferenţiate. Extensiv, reţeaua fi-
nanciară complexă este caracterizată prin aceste trei tipuri de fluxuri, 
fluxurile instrumentelor monetare realizând distingerea specifică a re-
ţelei financiare în cadrul complexului de reţele sociale (societale). 

Reţeaua financiară complexă se evidenţiază prin arhitectura reţelei (situ-
aţional–funcţională), care „asamblează” elementele definitorii într-un „întreg”, 
delimitând axiocenoza monetară (AXM), în cadrul căreia0este generat câmpul 
axiometric monetar (componenta câmpului axiometric social) şi axiotopul mo-
netar (AXT), care reprezintă de fapt suportul reţelei financiare, considerată re-
strictiv, mediul său de realizare şi de evoluţie. 

Arhitectura reţelei, astfel delimitate, se caracterizează prin nodurile reţe-
lei, care pot fi şi centrii de acumulare monetară (NRT), diferenţiate instituţional 
– subiecţi, entităţi, pieţe şi interacţiunile reţelei (ITR), care sunt reprezentate de 
fluxuri, precum şi de instrumente. 

Nodurile reţelei financiare delimitează subiecţii ca elemente esenţiale ale 
reţelei (EES), omul fiind, în tripla sa ipostază, elementul generator real, cel ca-
re reconstruieşte continuu reţeaua financiară, cel care generează interacţiunile, 
cel care instituţionalizează reţeaua şi beneficiază de „produsele” acesteia, cel 
care creează de fapt mediul axiometric, axiocenoza, dar şi axiotopul arhitecturii 
reţelei. Centrul reţelei sunt subiecţii. 

Entităţile reţelei sub diversele ipostaze, sunt instituţii organizatoric delimi-
tate (IOD) şi definite diferenţiat realizând roluri distincte în cadrul reţelei şi 
având statute specifice. Analiza socionomică, în cadrul axiocenozei monetare, 
a entităţilor, delimitează două tipuri: 

- entităţi creatoare de monedă reală, recunoscută şi acceptată, monedă 
furnizată de reţeaua productivă, în cadrul axiotopului monetar; 

- entităţi creatoare de monedă concretă – efectivă sau substitutivă, de 
decontare (de plată) sau financiară, substanţializată sau informatizată – mone-
dă furnizată de reţelele financiare, caracterizate prin fluxuri, operaţiuni şi in-
strumente specifice. Aceste entităţi sunt de fapt caracteristice reţelei financiare, 
moneda concretă constituind „conţinutul” fluxurilor monetare, sub forma in-
strumentelor monetare. 

Pieţele reţelei financiare, puternic diferenţiate, se agregă într-o piaţă mo-
netară globală (PMG), în cadrul reţelei monetare globale, constituind câmpul 
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axiometric monetar în cadrul căruia moneda virtuală devine reală, adică recu-
noscută şi acceptată, iar moneda reală capătă forma concretă, asigurată de 
entităţile monetare. Pieţele reţelei monetare reprezintă nodurile polarizante ale 
reţelei (NPR), asigurând conectarea reţelelor nodale într-o compoziţie relaţio-
nală care susţine, în cadrul arhitecturii, fluxurile monetare. 

Aşezarea instituţiilor în cadrul reţelei, situarea acestora, altfel spus, 
structura, compoziţia arhitecturii reţelei financiare este prezentată în schema 
nr. 9 din pagina următoare. 

Structura arhitecturii reţelei monetare are următoarele caracteristici: 
a. dispune de o infrastructură nonmonetară (IFN), formată din producţie, 

consum şi informaţie, compoziţia relaţională fiind realizată pe pieţele muncii, 
mărfurilor şi informaţiilor; 

b. structura compozitivă a arhitecturii este centrată, în perspectiva mone-
tară, pe două categorii de relaţii:  

 relaţii de plăţi şi încasări (RPI), generate pe pieţele infrastructurii mo-
netare, tranzitând însă segmente ale pieţelor monetare şi financiare; 

 relaţiile de economisire şi investiţii (REI), generate pe pieţele mone-
tare şi financiare, cu impact asupra relaţiilor de plăţi şi încasări, asu-
pra pieţelor nonmonetare; 

c. piaţa reprezintă instituţia care mijloceşte, preponderent şi hotărâtor, 
conectarea relaţională şi realizarea interacţiunilor instrumentale şi de flux; 

d. subiecţii reprezintă elementul esenţial, în marea lor majoritate relaţiile 
implicându-i, în cele două ipostaze relaţionale, aceasta evidenţiind şi „subiecti-
vitatea” imanentă câmpului axiometric, şi evident „omenescul” axiocenozei 
monetare; 

e. delimitarea unei categorii de relaţii specifice entităţilor monetare, con-
cretizate prin fluxurile monetare diferenţiate, care asigură funcţionalitatea reţe-
lei financiare. 

Din perspectiva compoziţională, arhitectura reţelei financiare, în 
extensiu-nea sa, va putea fi definită prin următoarele proprietăţi ale configuraţi-
ei reţelei (PCR): 

a) densitatea reţelei (DSR), reprezentată prin numărul entităţilor implicate, 
densitate care va constitui unul din determinanţii complexităţii reţelei fi-
nanciare (CRM) (ansamblul interacţiunilor), caracteristică definitorie a re-
ţelelor financiare; 

b) diferenţierea reţelei (DFR) evidenţiază specificităţile de statut şi de rol ale 
entităţilor componente, care vor determina caracteristicile şi calităţile in-
teracţiunilor, şi deci complexitatea reţelei; 

c) centralitatea reţelei (CTR) relevă polaritatea acesteia, dominanţa unor 
noduri (instituţii) în structura acesteia prin concentrarea legăturilor (spec-
trul relaţiilor nodale – SRN), evidenţiind deci importanţa unor reţele locale 
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nodale (RLN). Centralitatea reprezintă un factor determinativ al asimetriei 
(ASR) sau al orientării reţelei (ORR); 

d) echipotenţialitatea reţelei (ECR), care evidenţiază echivalenţa legăturilor 
(relaţiilor) stabilite cu nodurile reţelei, proprietate derivată din diferenţie-
rea reţelei şi determinativă pentru complexitatea reţelei. 
 

Schema nr. 9. Structura arhitecturii reţelei financiare 
 

 
 
E. Abordări matriceale ale reţelei monetare 
Structura arhitecturii reţelei, compoziţia relaţională a arhitecturii acesteia, 

prezentată în schema nr. 9 permite o abordare matriceală primară a arhitecturii 
(AMP). În acest sens, cele trei elemente structurale (compoziţionale) distincte 
ale arhitecturii – subiecţii, entităţile, pieţele – vor fi reprezentate modular (struc-
tura modulară a matricei primare – SMP), la intersecţia (joncţiunea) duală a 
liniilor şi coloanelor evidenţiindu-se existenţa sau nonexistenţa legăturii (relaţi-
ei). În figura nr.1 este reprezentată o asemenea matrice primară, evidenţierea 
legăturii realizându-se pe baza schemei nr. 9. 

Modulul matriceal al subiecţilor prezintă existenţa biunivocă a legăturilor 
între cele trei ipostaze ale omului, element generator real. 

Modulul matriceal al pieţelor prezintă nonexistenţa legăturilor între pieţe, 
considerând, ca ipoteză metodologică, că pieţele intermediază legăturile între 
subiecţi şi entităţi, precum şi în cadrul acestora. 
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Modulul matriceal al entităţilor evidenţiază existenţa unor legături directe 
între entităţi, neintermediate de către pieţe, sau preluate de către pieţe, necesi-
tarea considerării acestor legături fiind determinată de nevoia de coerenţă în 
abordarea interacţiunilor. 

Interacţiunile reţelei semnifică încărcătura funcţională a arhitecturii struc-
turale, realizând prin instrumente şi fluxuri rolul reţelei financiare în cadrul reţe-
lei sociale. Interacţiunile în cadrul reţelei financiare presupun existenţa conexi-
unilor, a legăturilor, a relaţiilor între instituţii (compoziţia relaţională), pe baza 
acestora realizându-se proprietăţile definitorii ale interacţiunii: tranzitivitatea 
(TER), distributivitatea (DBR) şi solidaritatea (SDR) reţelei financiare. 

Instrumentele reţelei financiare reprezintă purtătorii, substanţializaţi sau 
informatizaţi, ai monedei reale, instrumente care formează portofoliul monetar 
(financiar) al entităţilor şi subiecţilor, constituind obiectul transferurilor (interme-
dierilor) pe pieţe. Aceste instrumente reprezintă un segment al activelor entită-
ţilor şi subiecţilor, în sens extins portofoliul entităţilor reprezentând structura 
activelor acesteia, adică compoziţia lichiditativă a activelor sale. 

Restrictiv, portofoliul monetar–financiar (PMF) al entităţilor şi subiecţilor 
cuprinde următoarele instrumente: 

a. moneda fiduciară (MEF), sub forma disponibilităţilor în casierie; 
b. moneda scripturală (MES), existentă în conturile curente ale subiecţi-

lor şi entităţilor. 
Aceste două instrumente constituie moneda efectivă (MET), utilizată ca 

mijloc de plată. 
c. depozitele (la vedere sau la termen) –DPZ- sau moneda economisită 

(MEC) prin mecanismele bancare, utilizate în mare măsură în procesul de cre-
aţie monetară, bancară; 

d. moneda investită (MIV) care îmbracă forma titlurilor de valoare, a valo-
rilor mobiliare, constituind moneda financiară; 

e. moneda comercială (MCM) sub forma creanţelor concretizate sau nu 
în efecte comerciale. 

Ultimele trei instrumente pot fi considerate instrumente substitutive ale 
monedei efective, constituind portofoliul financiar al instituţiei. 

f. moneda blocată (MBC), de-conectată, care afectează axiometric porto-
foliul entităţii, constituind de fapt  portofoliul „putred” (POP) al entităţii; 

g. moneda centrală (MCL) administrată de către banca de emisiune. 
Un element al portofoliului entităţii, reprezentând un instrument monetar 

de ajustare a acestuia, îl reprezintă moneda potenţială (MPT) care plasează 
portofoliul într-un spaţiu al posibilului, această monedă fiind generată de diver-
sele modificări posibile ale instrumentelor monetare prezentate, de fapt, ale 
monedei reale, sub impactul unor factori perturbatori sau nu (inflaţie, cursul de 
schimb, valoarea instrumentelor, legislaţie etc.). Un element al concretizării 
acestui instrument îl reprezintă derivatele. O reflecţie a acestui instrument, în 
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pasivul bilanţier, cu impact potenţial pozitiv sau negativ asupra portofoliului, îl 
reprezintă provizioanele de risc. 

Reluând formalizarea matriceală din fig. nr. 1, se poate realiza o matrice 
instrumentală a arhitecturii reţelei financiare (MIB), evidenţiind pe linii instituţii-
le, pe coloane instrumentele, iar la intersecţia acestora reprezentându-se exis-
tenţa sau nonexistenţa instrumentului, precum şi intensitatea utilizării acestuia 
(exprimată prin valoarea monetară a instrumentelor). În figura nr.2 se prezintă 
exemplificativ o asemenea matrice. 

Modularizarea matriceală se realizează conform compoziţiei 
instrumentaţională, evidenţiindu-se intensitatea instrumentală a reţelei pe cele 
trei categorii de instituţii – subiecţi, entităţi, pieţe, pieţele realizând o agregare 
caracteristică a instrumentelor. Matricea se poate extinde sau reduce în funcţie 
de bazinul informaţional existent, de obiectivele urmărite, de calitatea reţelei 
financiare. 

Fluxurile reţelei financiare constituie, din punct de vedere analitic, sub-
stanţa reţelei, asigurând conjuncţia dintre relaţii, conexiuni şi instrumente, flu-
xurile reliefând „greutatea” reţelei financiare şi relevând sensul, consistenţa şi 
adecvarea acesteia în cadrul reţelei sociale. 

Conjuncţie a conexiunii (relaţiei) cu instrumentul monetar, fluxul monetar 
reprezentând  realizarea concretă a interacţiunii, conferă relaţiei monetare 
anumite proprietăţi de flux (PFL), derivate în mare măsură din proprietăţile con-
figuraţionale ale reţelei (PCR). 

 
Figura nr. 1. Matricea structurală primară a reţelei financiare (MSP) 

 
E 

  I 
SIP SIM SIC PFR PMR PFP PFR PFS PMM PIF EPR EMC EME EMT EGV 

SIP * 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

SIM 1 * 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

SIC 1 1 * 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

PFF 1 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

PMR 0 0 1 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

PFP 0 1 0 0 0 * 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

PFR 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 1 0 0 

PFS 0 1 0 0 0 0 0 * 0 0 1 1 0 1 0 

PMM 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 1 1 1 1 

PIF 1 1 1 0 0 0 0 0 0 * 1 1 1 1 1 

EPR 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 * 0 0 0 0 

EMC 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 * 1 1 1 

EME 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 * 1 1 

EMT 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 * 1 

EGV 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 
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Figura nr. 2. Matricea instrumentală a arhitecturii reţelei financiare (MIB) 
 

     I 
  E 

MEF MES DPV DPT ACT OBL TVS EFC CRB MCL MBC MPT 

SIP             

SIM             

SIC             

PFP             

PFR             

PFS      aie       

PMM             

PIF             

EMC             

EME             

EMT             

EGV             

aie – valoarea numerică a instrumentului i în cadrul instituţiei e 

 
 

a. Complexitatea reţelei (CRM), evidenţiind atât completitudinea acesteia 
cât şi consistenţa şi coeziunea reţelei monetare. Complexitatea este parţial de-
terminată de densitatea şi diferenţierea conexiunilor, a instituţiilor, însă depinde 
preponderent de instrumentele monetare vehiculate, de caracteristicile acesto-
ra, de diversitatea lor. 

b. Asimetria reţelei (ASR), reprezintă, în limite definibile situaţional, tem-
poral şi structural, o proprietate pozitivă, uniformitatea reţelei, omogenitatea 
acesteia generând stări amorfe, letargice în instituţiile monetare. Asimetria 
semnifică diferenţiere, centralitate, polarizare, competiţie etc., caracteristici ine-
rente reţelelor dinamice, transformative. 

c. Fiabilitatea reţelei (FBR), evidenţiază capacitatea reţelei de a permite 
realizarea interacţiunilor în siguranţă, asigurând complexitatea acestora, deri-
vată din diferenţiere şi echipotenţialitate (similitudinea conexiunilor), însă impli-
când flexibilitatea, fluiditatea şi reacţionalitatea reţelei, a elementelor instituţio-
nale ale acestora. 

d. deschiderea reţelei (DHR), adică capacitatea reţelei monetare de a se 
conecta la alte reţele din cadrul reţelei societale (sociale), de a reacţiona adec-
vat la cerinţele (stimulatoare sau inhibative) ale acestora, de a se integra în 
realizarea obiectivului constructului social, în calitatea sa de ipostază teleolog i-
că a reţelei societale. Această proprietate se bazează pe toate celelalte, consti-
tuind proprietatea vitală a reţelei monetare, reţea a cărei existenţă depinde de 
acceptarea sa în cadrul reţelei societale. 

Dependente de fluxurile productive, direct sau indirect, fluxurile moneta-
re, în extensivitatea lor, acoperă, real sau virtual, toate activităţile vieţii umane, 
şi în acest sens, în cadrul reţelei monetare, a interacţiunilor acesteia, por fi de-
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limitate următoarele categorii de fluxuri monetare, evidenţiate, de altfel, în de-
mersul anterior. 

a. Flux de decontare lichidă (simultană) (FDL) reprezintă un flux de înca-
sări şi plăţi, reflectare a fluxurilor productive comerciale, a unor fluxuri financia-
re autonome (de exemplu, de investiţie), deţinând o pondere mică, însă hotărâ-
toare în ansamblul fluxurilor monetare. 

b. Fluxuri de decontare decalată (FMA) reprezintă un flux de încasări şi 
plăţii care acoperă covârşitor contrapartea monetară a fluxurilor comerciale sau 
de altă natură, fiind generatoare de instrumente financiare sub forma creanţe-
lor şi datoriilor. 

c. Flux de stocare monetară (de depozit) (FFD), componentă de intrare a  
fluxului de creaţie monetară, este gestionat de către entităţile bancare, impli-
când un proces bancar de transformare monetară, de multiplicare a cantităţii 
de monedă din societate. 

d. Flux de colectare monetară (FLM) reprezintă alternativa necreatoare 
de monedă a fluxului de stocare şi totodată un flux preliminar (anterior) acestui 
flux (de stocare), gestionat de entităţile financiare nebancare, entităţi 
neconversive de monedă. 

e. Flux de creditare (FFC) reprezintă un flux de ieşire al procesului de 
creaţie monetară realizat de către entităţile bancare, prin conversia (transfor-
marea) monetară. 

f. Flux de plasament (FFP) se constituie ca un flux de valorificare a canti-
tăţii de monedă, colectată prin fluxurile de colectare, fără  creaţie monetară, 
flux gestionat de entităţile financiare, bancare sau nebancare. 

g. Flux monetar reglativ (FMR) reprezintă un flux specific realizat între 
entităţile financiare, îmbrăcând forma fluxurilor de credit sau de plasament, a 
fluxurilor de decontare, însă neafectând reţeaua monetară în ansamblul aces-
teia. 

h. Flux de acoperire monetară (FAA) este generat de procesele de 
titrizare, de utilizare a derivatelor, de utilizare a provizioanelor etc., asigurând 
fiabilitatea reţelei monetare în condiţii de incertitudine şi risc. 

i. Flux monetar de transfer neremuneratoriu (FFM) este reprezentat în-
deosebi de fluxurile de venituri şi cheltuieli publice, dar şi de alte categorii de 
transfer neremuneratoriu (donaţii, sponsorizări etc.). 

Aceste nouă categorii de fluxuri ar putea fi detaliate sau agregate în 
funcţie de informaţii, obiective sau extensiunea reţelei monetare, trebuind să fie 
asigurată o delimitare criterială precisă a acestora. 

Utilizând categoriile de instrumente şi de fluxuri prezentate, reţeaua în-
cărcăturii instrumentale (RIM) definitorie pentru arhitectura situaţională şi func-
ţională, poate fi evidenţiată printr-o matrice funcţională (MAF), prezentată în 
figura nr. 3. 
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Figura nr. 3. Matricea funcţională a arhitecturii reţelei financiare (MAF) 
 

f 
  i 

FDL FMA FFD FLM FFC FFP FMR FAA FFM 

MEF          

MES          

DPZ          

CRB     bif     

TVM          

EFC          

TVS          

MBC          

MCL          

bif – valoarea monetară a instrumentului i în cadrul fluxului f 

 
În cadrul matricei, instrumentele sunt retratate delimitativ, operaţia de 

armonizare urmând să se realizeze în faza următoare a elaborării proiectului. 
Coeficienţii matricei (b) sunt definiţi şi delimitaţi prin indicele i pentru in-

strumente, evidenţiate pe liniile matricei şi indicele f pentru fluxuri, evidenţiate 
pe coloane, în căsuţele de la intersecţia liniilor şi coloanelor, coeficienţii fiind 
concretizaţi prin (bif). 

Formalizarea valorii monetare a fluxurilor prin matricea funcţională per-
mite delimitarea acestora conform instrumentelor purtătoare de monedă reală, 
concretă şi, totodată, gruparea fluxurilor în funcţie de caracteristicile determina-
te de cererea şi oferta de monedă. 

Reprezentarea matriceală a reţelei monetare se concretizează în final 
prin matricea agregată a operaţiunilor financiare (MOF), operaţiuni care evi-
denţiază distribuirea fluxurilor financiare, evaluate monetar, pe instituţiile impli-
cate – su-biecţi, entităţi, pieţe. 

Utilizând informaţiile din această matrice agregată a operaţiunilor financia-
re, se pot constitui matricele duale ale operaţiunilor financiare (MDF), care evi-
denţiază simultan portofoliul activ (POA) şi portofoliul pasiv (PFO) conţinut în flu-
xurile monetare care afectează instituţiile monetare – subiecţi, entităţi, pieţe. 

Pe baza celor două matrice a portofoliilor se determină vectorul soldurilor 
monetare (VSM) caracteristic, la un moment dat (sfârşitul unei perioade de flu-
xuri), instituţiilor monetare (figura nr. 6). 

În figura nr. 4 este prezentată, exemplificativ, matricea agregată a opera-
ţiunilor financiare, coeficienţii matricei cfe evidenţiind valoarea monetară agre-
gată a fluxurilor financiare (f) pentru fiecare instituţie monetară (e). 

Pe coloane sunt prezentate instituţiile, retratate şi regrupate în nouă ca-
tegorii. În acest sens, ipostazele subiecţilor economici sunt regrupate în EGR, 
piaţa financiară (de capital) este abordată nediferenţiat, iar activitatea bancară 
este regrupată pe piaţa bancară (PBC). 
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Figura nr. 4. Matricea agregată  
a operaţiunilor financiare (MOF) 

 
       e 

  f 
EGR PFF PMM PBC EPR EMC EME EMT EGV 

FDL          

FMA          

FFD          

FLM          

FFC     cfe     

FFP          

FMR          

FAA          

FFM          

Cfe – valoarea monetară a fluxului (operaţiunii) f pentru instituţia monetară e 

 

 

Construcţia matricelor duale implică delimitarea, pentru fiecare subiect şi 
entitate monetară, a fluxurilor de intrări şi a fluxurilor de ieşiri monetare (anga-
jamente şi creanţe), aceste două matrice fiind prezentate în figura nr. 5, unde 
este evidenţiat şi vectorul soldurilor monetare (creanţe – angajamente). 

 

 

Figura nr. 5. Matricele duale ale  
operaţiunilor financiare (MDF) 

Creanţe (m) Insti- 
tuţie 
(e) 

Angajamente (n) 

1 2 3 4 5 6 7 …  1 2 3 4 5 6 7 … 

        1         

        2         

        3         

    mei    4    nei     

        5         

        6         

        7         

        …         

mei – coeficientul activelor monetare i ale instituţiei e 
neg – coeficientul pasivelor monetare i ale instituţiei e 
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Figura nr. 6. Vectorul soldurilor monetare 

Instituţia 
(e) 

Sold monetar 
S 

1  

2  

3  

4 Se 

5  

6  

7  

…  

Se – sold monetar al instituţiei e 
 

Se reprezintă soldul monetar al instituţiei (subiect sau entitate) e, unde:  

Se = 




n

1i

ei

n

1i

ei nm (1) 

Pe baza matricei structurale primare (MSP), care evidenţiază existenţa 
sau nonexistenţa conexiunii între două entităţi, şi utilizând matricele prezentate 
în figurile nr. 2, 3, 4 şi 5 se construieşte forma matriceală a reţelei monetare 
complexe, denumită matricea fluxurilor încrucişate (MFI), prezentată în figura 
nr. 7. 

 
Figura nr. 7. Matricea fluxurilor monetare încrucişate  

(a interacţiunilor) 
 

e 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         

3    djk     

4         

5         

6         

7         

8         

djk – fluxul monetar total al instituţiei j către instituţia k 
unde: 

      j – instituţia creditoare; 
      k – instituţia debitoare. 

 
Fluxurile monetare încrucişate, evidenţiind valoarea monetară a interac-

ţiunilor monetare dintre instituţiile prezentate în figura nr. 1, se determină deri-
vând fluxurile specifice fiecărei entităţi şi pieţe financiare, corespunzător entită-
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ţii generative reale, entităţile productive şi entităţile financiare conectate, con-
form matricei structurale primare. În acest sens se utilizează informaţiile din 
matricea prezentată în figura nr. 5. 

Astfel formalizată, reţeaua monetară complexă poate fi operaţionalizată, 
fie prin metode contabile, fie prin metode statistice, oferind posibilitatea utiliză-
rii, prin segmentare, a tehnicyi grafurilor. 

Concretizarea şi operaţionalizarea ansamblului de matrice prezentat, pe 
exemplul României, va constitui o primă încercare de abordare a sistemului 
financiar  din perspectiva reţelelor, prin utilizarea de tehnici matriceale.  

 
F. Secvenţele metodologice ale abordării matriceale 
Pentru a testa posibilitatea de folosire corectă a abordării matriceale în 

reprezentarea şi interpretarea reţelei monetare complexe, şi chiar globale, este 
necesară adaptarea matricelor propuse la potenţialul informaţional relevant în 
România, structurarea elementelor matriceale astfel încât să corespundă reali-
tăţii instituţionale şi instrumentale, evidenţierea interacţiunilor, a existenţei şi 
intensităţii acestora, prin informaţiile oferite de contabilitatea şi statistica naţio-
nală. 

1. Formele matriceale 
În capitolul anterior au fost propuse următoarele forme matriceale: 
a. matricea structurală primară (MSP) care evidenţiază existenţa sau 

nonexistenţa relaţiilor, interacţiunilor dintre instituţiile e, adică subiecţi, entităţi, 
pieţe, având pe linii şi coloane instituţiile, iar în căsuţe fiind indicate interacţiuni-
le ca intrări (pe coloane) şi ieşiri (pe linii); 

b. matricea instrumentală (MIB), evidenţiind valoarea monetară a instru-
mentului (activului) i prezentat pe coloane, în cadrul instituţiei e, prezentate pe 
linii, această valoare fiind notată cu aei; 

c. matricea funcţională (MAF), care evidenţiază distribuirea instrumente-
lor i, prezentate pe linii, în cadrul fluxurilor f, prezentate pe coloane, valoarea 
monetară a fiecărui instrument pe fiecare flux fiind simbolizată cu bif, semnifi-
când valoarea monetară a instrumentului i în cadrul fluxului f; 

d. matricea operaţională (MOF) evidenţiază valoarea monetară a fluxului 
f în cazul instituţiei e, simbolizate cu cfe. În acest sens fluxul conţine şi instru-
mentele aferente, utilizate pentru realizarea operaţiunilor financiare (activizare); 

e. matricea duală (MDF) care evidenţiază, pentru fiecare instituţie e ac-
tivele, adică creanţele m şi pasivele, adică angajamentele n, reflectând inter-
acţiunea cu celelalte instituţii pe categorii de active şi pasive, simbolizate cu mei 
şi respectiv nei. 

Pe baza acestor matrice se determină vectorul soldurilor monetare (s) al 
fiecărei instituţii e pe total şi pe fiecare categorie de interacţiuni f. 

f. Matricea fluxurilor monetare încrucişate, a interacţiunilor (MFI), care re-
flectă valoarea interacţiunii exprimate prin flux f între instituţii e, pe linii fiind in-
teracţiunile ca ieşiri de flux, iar pe coloane interacţiunile ca intrări de flux, valoa-
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rea interacţiunii fiind simbolizată cu djk, unde j reprezintă instituţia creditoare 
(ieşire de flux), iar k instituţia debitoare (intrare de flux). 

 
2. Variabilele matriceale 
2.1. Instituţiile e luate în considerare sunt agregate în şase categorii dis-

tincte: 
- gospodăriile populaţiei; 
- instituţii nefinanciare; 
- instituţii financiare; 
- instituţii de administraţie; 
- instituţii nelucrative; 
- instituţii exterioare (restul lumii). 
Gospodăriile populaţiei cuprind diverse grupuri de indivizi care consumă 

şi produc pentru autoconsum, precum: patroni, pensionari, angajaţi etc. 
Această categorie nu este detaliată în matricele propuse din consideren-

te metodologice, ea reprezentând entitatea generativă. 
Instituţiile nefinanciare pot fi detaliate în trei grupe, şi anume: 
- de stat; 
- private (publice, de grup, individuale); 
- străine. 
Aceste instituţii produc bunuri tangibile (produse şi servicii). 
Instituţiile financiare pot fi detaliate în patru grupe: 
- banca centrală, care emite monedă şi administrează rezervele; 
- entităţile bancare care intermediază fluxuri monetare; 
- entităţi financiare de asigurări (comerciale şi sociale); 
- alte entităţi financiare (de leasing, factoring, de brokeraj etc.). 
Aceste instituţii oferă bunuri financiare intangibile (produse şi servicii). 
Instituţiile de administraţie sunt detaliate în: 
- administraţia centrală; 
- administraţia locală; 
- administraţia socială. 
Instituţiile nelucrative cuprind două grupe de entităţi: 
- sindicate, partide, biserici, grupuri profesionale etc.; 
- organizaţii de caritate şi de binefacere. 
Instituţiile exterioare, detaliate pe grupe, cuprind entităţi nerezidente care 

interacţionează monetar cu cele rezidente. 
Dintre instituţiile implicate, ca noduri, în reţeaua monetară nu vom lua în 

considerare pieţele, din două motive: 
- instituţionalizarea acestora în România este insuficientă, nerelevantă 

informaţional şi instrumental; 
- reprezintă instituţii agregative, care concentrează interacţiuni între cele-

lalte instituţii (subiecţii şi entităţile). 
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Operaţionalizarea informaţională va fi realizată pe următoarele tipuri me-
todologice de instituţii, derivate din grupele prezentate: 

e1 = gospodăriile populaţiei; 
e2 = instituţii nefinanciare; 
e3 = instituţii financiare; 
e4 = instituţii administrative; 
e5 = instituţii externe; 
e6 = alte instituţii. 
Aceste tipuri de instituţii se regăsesc în conturile naţionale, care oferă in-

formaţii privind valorile monetare ale fluxurilor şi instrumentelor, deci ale inter-
acţiunilor dintre instituţii. 

O instituţie, o entitate instituţională, realizează activităţi, oferind bunuri, 
de orice natură, tangibile şi intangibile, de consum sau de producţie, materiale 
sau financiare, substanţiale sau informaţionale etc., aceste activităţi putând fi 
grupate în trei categorii: principale (care definesc tipul instituţiei), secundare şi 
auxiliare. 

Regruparea entităţilor economice (instituţiilor) care desfăşoară activităţi 
principale identice sau similare generează ramura de activitate. În cadrul reţelei 
socionomice, entităţile se delimitează conform funcţiei şi conform activităţii 
principale în sectoare (SCT) şi în ramuri (RMR). 

2.2. Fluxurile f, prin care se realizează interacţiunile dintre instituţii sunt 
agregate în şase tipuri matriceale. 

 f1 =  fluxuri de bunuri destinate producţiei şi consumului intermediar 
(COM). Aceste fluxuri cuprind bunuri destinate consumului productiv, 
pentru realizarea producţiei, fiind transformate şi consumate în timpul 
procesului de producţie. Ele generează fluxuri monetare de plată şi în-
casări imediate sau decalate (creatoare de creanţe şi de datorii) gene-
ratoare de monedă substitutivă, comercială sau blocată. 

 f2 = fluxuri de bunuri destinate consumului final (COF). Aceste fluxuri 
cuprind bunuri destinate consumului populaţiei, consumului investiţio-
nal sau consumului extern (exporturi), fiind generatoare de fluxuri de 
încasări şi plăţi. Evident, aceste două tipuri de fluxuri declanşează şi 
susţin celelalte categorii de fluxuri şi instrumente (active) monetare. 

 f3 = fluxuri de retribuire, care reprezintă fluxuri de repartiţie prin care se 
distribuie valoarea adăugată populaţiei, angajaţilor, cuprinzând salariile 
şi alte venituri. 

 f4 = fluxuri de transfer, de redistribuire, care cuprind impozitele şi taxe-
le, cotizaţii şi prestaţii sociale şi alte transferuri. 

 f5 = fluxuri financiare generate de operaţiuni de conversie monetară, de 
intermediere bancară, de depozite şi credite. 
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 f6 = fluxuri financiare generate de operaţiuni de realocare monetară, 
necreatoare de monedă, pe pieţele financiare, utilizând titluri de valoa-
re de orice natură. Aceste şase fluxuri acoperă aproximativ reţeaua de 
fluxuri caracteristică economiei (reţeaua monetară complexă). 

 
2.3. Instrumentele i care activează fluxurile, transformându-le în interac-

ţiuni între instituţii, se concretizează în active monetare şi financiare prin care 
se reglementează monetar relaţiile în cadrul matricei monetare complexe. 
Aceste instrumente constituie mobilul operaţiunilor monetare şi financiare. 

Ansamblul activelor financiare, care reprezintă instrumente ale operaţiu-
nilor financiare, se grupează în instrumente de plată şi instrumente financiare 
(de realocare), în detaliu, prezentându-se astfel: 

- instrumente monetare de rezervă, precum aurul şi DST; 
- numerar (moneda fiduciară); 
- conturi bancare (moneda scripturală); 
- depozite la vedere (transferabile); 
- depozite la termen şi asimilate; 
- acţiuni şi alte participaţii; 
- titluri de valoare pe termen scurt, precum bonurile de trezorerie; 
- titluri de valoare pe termen lung, precum obligaţiunile; 
- derivatele (opţiuni, futures, forward, warrant, swap); 
- credite bancare pe termen scurt; 
- credite bancare pe termen lung; 
- poliţe şi prime de asigurare; 
- credite comerciale; 
- alte instrumente (active). 
Aceste instrumente se pot grupa în următoarele tipuri matriceale: 
i1 = instrumente de plată, cuprinzând numerarul, conturile bancare şi de-

pozitele la vedere; 
i2 = instrumente de plată comerciale, sub forma efectelor comerciale, a creanţe-

lor şi datoriilor; 
i3 = instrumente financiare bancare de depozit; 
i4 = instrumente financiare bancare de credit; 
i5 = instrumente financiare de piaţă (de realocare), sub forma acţiunilor, 

participaţiilor, titlurilor de valoare pe termen lung şi scurt, a derivatelor etc.; 
i6 = alte instrumente monetare, precum instrumentele de rezervă. 
Instrumentele monetare, reflecţie interactivă a activelor financiare, semnifică 

şi corespondenţa pasivă a acestor active, contrapartida pasivă evidenţiind interac-
ţiunea dintre instituţia posesoare a portofoliului de active şi celelalte instituţii furni-
zoare a resurselor monetare (deţinătoare a capacităţilor de finanţare). 

 
3. Conturile economiei şi fluxurile monetare 
Operaţionalizarea matriceală a reţelei monetare presupune în prealabil 

explicitarea metodologică, concretizată în esenţă în secvenţializarea algoritmi-
că a calculului matriceal. 
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Fluxurile din economie, exprimate monetar, sunt reflectate sintetic în 
conturi, de la formarea veniturilor până la modificarea patrimoniului entităţilor. 

Se delimitează metodologic şase categorii de conturi sintetice (CST): 
S1 – contul de producţie (CPP), al consumurilor intermediare, care permite 

obţinerea valorii adăugate (VAG) brute sau nete, şi prin agregare instituţională, 
obţinebea produsului intern brut (PIB). Aceste conturi angajează moneda, adică 
instrumente de plată imediată sau instrumente de plată decalată. 

S2 – contul de distribuire şi utilizare a veniturilor (CDU), care evidenţiază 
repartizarea şi transferul veniturilor, prin fluxuri de retribuire şi fluxuri de trans-
fer şi formarea veniturilor primare (VEP), a veniturilor disponibile (VED) şi a 
economisirii (ECS), a surplusurilor monetare, la nivelul entităţilor şi, prin agre-
gare, pe ramuri, sectoare şi la nivelul economiei naţionale. 

Aceste conturi angajează moneda de plată şi de economisire, utilizând 
instrumente de plată (monetare) şi instrumente financiare, generând activele 
monetare şi financiare. 

Aceste două conturi formează conturile curente, care sintetizează fluxuri-
le f1, f2, f3, f4. 

S3 – contul de acumulare (CAL) este reprezentat prin conturi de flux, în-
registrând variaţiile activelor şi pasivelor entităţilor, precum şi variaţia valorii 
nete a patrimoniului acesteia. Acest cont evidenţiază, prin componenţa sa, 
contul de capital, a capacităţii sau a nevoii de finanţare la nivelul entităţii eco-
nomice, utilizând preponderent instrumentele financiare de conversie sau de 
realocare (bancare sau de piaţă). 

S4 – contul de patrimoniu (CPT) descrie activele, pasivele şi valoarea netă a 
entităţilor economice, sintetizând monetar toate fluxurile implicate în reţeaua mo-
netară, deci reflectând, în expresie monetară, relaţiile entităţii economice cu cele-
lalte entităţi, interacţiunile acesteia în cadrul reţelei. 

Acest cont este prezentat prin matricea duală a operaţiunilor financiare şi 
prin vectorul soldurilor monetare. 

S5 – contul extern (CEX) descrie interacţiunile entităţilor rezidente cu entităţi 
nerezidente, în cadrul reţelei monetare globale, secvenţializate pe conturi curente 
(de producţie şi de distribuţie), conturi de acumulare şi conturi de patrimoniu. În 
cadrul acestor conturi, un activ financiar – deţinut de rezidenţi – reprezintă un pasiv 
financiar pentru restul lumii (cu excepţia instrumentelor monetare de rezervă). 

Reţeaua interacţiunilor externe se prezintă matriceal prin balanţa de plăţi 
externă, structurată pe segmente comerciale, financiare şi monetare. 

S6 – contul de bunuri (CBN), sintetizează fluxurile productive şi contra-
partea de utilizare a acestora, fluxurile de consum intermediare, fluxurile de 
consum final (uman, investiţional şi exporturi). 

Acest cont reflectă monetar ansamblul fluxurilor reale din economie, ge-
nerate de activităţile economice furnizoare de produse şi servicii de orice natu-
ră şi destinaţie. 
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Integrarea celor şase categorii de conturi pe întreaga economiei permite 
realizarea unei viziuni de ansamblu, sintetică, asupra reţelei monetare comple-
xe naţionale şi a poziţiei acesteia în cadrul reţelei monetare globale, prezen-
tând echilibrul tuturor fluxurilor şi al instrumentelor financiare (active), deci al 
interacţiunilor monetare dintre entităţi. Această integrare oferă în final mărimea 
capacităţii şi a nevoii de finanţare pe tipuri de entităţi, pe sectoare instituţionale. 

 
4. Algoritmul matriceal 
Evidenţierea sub formă matriceală a reţelei monetare complexe, operaţi-

onalizarea matriceală, implică realizarea unei secvenţe calculativă care să 
permită, în final, exprimarea informaţională, pornind de la valorile monetare, a 
interacţiunilor (fluxuri şi instrumente) dintre entităţile instituţionale luate în con-
siderare. 

În acest sens, se vor semnifica descriptiv şi calculatoriu secvenţele ma-
triceale prin care vor fi relevate operaţional relaţiile dintre entităţile instituţiona-
le, concretizate în interacţiuni, exprimate informaţional prin valori monetare. 

Matricea structurală primară (MSP), având pe linii şi pe coloane entităţile 
instituţionale, evidenţiază existenţa sau nonexistenţa relaţiilor între două enti-

tăţi, ej şi ek, elementele matricei ájk, fiind definite astfel: 

          dacă între cele două entităţi există relaţii 
 

dacă între cele două entităţi nu există relaţii (1) 
 
Operaţional, matricea este prezentă în figura următoare. 
 

Figura nr. 8. Matricea structurală primară operaţionalizabilă 

 

 e1 e2 e3 e4 e5 e6 

e1       

e2       

e3   ájk    

e4       

e5       

e6       

 
Convenţional, în formularea matriceală a reţelei monetare complexă, pe 

linii vor fi evidenţiate ieşirile (relaţii furnizoare), iar pe coloane intrările (relaţiile 
beneficiare), relaţii existente între vectorii linie şi vectorii coloană ale matricelor 
considerate. 

Pentru entităţile ej se pot determina, în cadrul formei matriceale a reţelei, 
un indicator de conectare, sub forma gradului de conectare a entităţilor la reţea 
(GCA), exprimat astfel: 






,0

,1
jk
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 n

n

k
jk

 1GC



  (2) 
 

unde: 
n – numărul maxim de relaţii a unei entităţi în cadrul reţelei (în cazul ana-

lizat n = 6) 
 
Pe ansamblul reţelei, în forma sa matriceală de exprimare, se poate de-

termina un indicator al complexităţii de forma gradul de complexitate al reţelei 
(GCR), exprimat astfel: 

 

 
2

11
GCR

n

n

k

jk

n

j








 (3) 
 
Valoarea lui n

2
 exprimă numărul maxim de relaţii (conexiuni) dintre enti-

tăţile reţelei (în cazul nostru 6 x 6 = 36). 
Trebuie subliniat că într-o reţea o entitate instituţională dezvoltă relaţii, 

interacţionând şi cu ea însăşi. 
Matricea structurală primară reprezintă, într-o interpretare semiotică, sin-

taxa formală a reţelei monetare complexe. 
Relaţiile unei entităţi în cadrul reţelei monetare complexe se concretizea-

ză în interacţiuni care presupun realizarea potenţială a două fluxuri, de sens 
invers, purtătoare de instrumente monetare, astfel încât o entitate instituţională 
poate realiza un flux (vector de flux) de intrare (VFI) şi un flux, (vector de flux) 
de ieşire (VFE). 

Secvenţele matriceale evidenţiază tocmai fluxurile de intrare şi ieşire, 
precum şi distribuirea instrumentelor pe fluxuri. 

b. Matricea operaţională (MOF), operaţiuni care generează fluxuri de in-
trare şi de ieşire, caracteristice fiecărei entităţi instituţionale, astfel încât aceas-
tă matrice se ataşează celor două feluri de fluxuri, operaţionalizarea fiind pre-
zentată în continuare. 
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Figura nr. 9. Matricea operaţională (MOF) 
 

MOEMOI 

 f1 f2 f3 f4 f5 f6    e1 e2 e3 e4 e5 e6  

e1         
1f  

       

e2         
2f  

       

e3   cef      
3f  

   
fe

c  
   

e4         
4f  

       

e5         
5f  

       

e6         
6f  

       

                 

 
 

Formal, fiecare din cele două matrice este transpusă celeilalte, însă ele-

mentele corespondente ale celor două matrice sunt diferite (cef  
fe

c ), deoa-

rece ele evidenţiază mărimea fluxurilor de ieşire (MOE) şi a celor de intrare 
(MOI), diferite pentru fiecare entitate. Aceste fluxuri sunt neutre instrumental, 
evidenţiind numai cantitatea de monedă ieşită şi intrată, prin operaţiunile eco-
nomice, în trezoreria entităţii instituţionale, şi în acest sens le putem numi flu-
xuri operaţionale (FOP). 

Totalul elementelor pe liniile matricei MOE evidenţiază cantitatea de mo-
nedă ieşită din trezoreria entităţii ej, notate cu CME, iar totalul elementelor pe 
coloane în cazul matricei MOI evidenţiază cantitatea de monedă intrată în tre-
zoreria entităţilor ej, notate cu CMI, rezultând: 

 






6

1f

fe

6

1e

ef   cCMI  ,cCME

 (4) 
Pentru fiecare entitate există, de regulă relaţia: 

 cef   
fe

c  (5) 

Este evident că pentru fiecare categorie de flux (fj), intrările sunt egale cu 
ieşirile. 

 





6
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ef

 (6) 
Pe ansamblu reţelei monetare complexe, vom avea relaţia de echilibru: 
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fe
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1f

6
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ef

6
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 (7) 
Dacă fluxurile de monedă au o dimensiune potenţială, stabilită organiza-

toric şi reglementativ, vom avea pe fiecare flux, de ieşire sau de intrare, o can-
titate potenţială de monedă, respectiv CEP (de ieşire) şi CIP (de intrare), şi 
vom avea, de regulă, relaţiile: 

CME  CEP,  CMI  CIP  (8) 
Elementele celor două matrice evidenţiază relaţiile monetare reale ale 

fluxurilor de ieşire sau de intrare pentru fiecare entitate, semnificând caracteris-
tica de flux a entităţii instituţionale. 

c. Matricea funcţională (MAF) evidenţiază încărcătura instrumentală a 
fluxurilor de ieşire şi a celor de intrare, altfel spus, distribuţia instrumentelor 
monetare în cadrul fiecărui flux, concentrându-se într-o matrice funcţională a 
fluxurilor de ieşire şi o matrice a celor de intrare, prezentate operaţional mai 
jos.  

 
Figura nr. 10. Matricele funcţionale 

 
MAIMAE 

 
1f  2f  3f  

4f  5f  6f  
   i1 i2 i3 i4 i5 i6  

1i  
        f1        

2i  
        f2        

3i  
  

ifb  
     f3    bfi    

4i  
        f4        

5i  
        f5        

6i  
        f6        

                 

 
Forma matriceală MAE surprinde instrumentele fluxurilor de ieşire, în 

timp ce forma MAI pe cele ale fluxurilor de intrare. 

Elementele matriceale ifb  şi ifb  exprimă valoarea monetară a fiecărui 

instrument i  (i = 1, 2,…6) în cadrul fiecărui flux f (f = 1, 2,…6) care poate fi flux 

de intrare ( ifb ) sau de ieşire ( ifb ). 
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În acest sens, totalul elementelor pe coloane (în cazul MAI) sau pe linii 
(în cazul MAE) evidenţiază capacitatea instrumentală efectivă a fiecărui flux de 
intrare sau de ieşire (CII şi CIE). 

 

  bCIE  i   bCII

6

1i

fi

6

1i

if 


 ş

 9) 
În condiţiile în care instituţional (reglementativ şi organizatoric) a fost pro-

iectată capacitatea instrumentală potenţială a fiecărui flux, de intrare şi ieşire, 
se pot înregistra trei situaţii duale: 

*  CIP > CII sau CEP > CIE(10) 

situaţie în care există rezervă de capacitate instrumentală, ceea ce evi-
denţiază insuficienta activizare a reţelei. 
   CIP < CII sau CEP < CIE (11) 

situaţie în care există penurie de capacitate, ceea ce evidenţiază o 
supraactivare a reţelei, cu consecinţe asupra fiabilităţii fluxurilor. 
   CIP = CII sau CEP = CIE (12) 

situaţie în care există echilibru de capacitate, favorabilă în cazul unei re-
ţele adaptative. 

d. Matricea instrumentală (MID) 
Matricea operaţională şi cea funcţională au ca elemente valorile moneta-

re ale fluxurilor care intră sau ies din trezoreriile entităţilor şi, respectiv, valorile 
monetare ale instrumentelor care activizează fluxurile de intrare şi de ieşire ale 
entităţilor, instrumente prin care se realizează monetar operaţiunile. 

În secvenţa formelor matriceale ale reţelei se poate exprima matriceal re-
ţeaua de relaţii dintre entităţi şi instrumente, instrumente care activizează fluxu-
rile, generând interacţiunile. În acest sens, prin înmulţirea matricelor MOF cu 
matricele MAF se obţin matricele instrumentale care evidenţiază interacţiunile 
de intrare şi de ieşire ale entităţilor. 

Elementele matricelor instrumentale, notate cu aei, în cazul interacţiunilor 
de ieşire şi cu âie  în cazul celor de intrare, au o semnificaţie informaţională, nu 
în termeni monetari, ci în termeni convenţionali, având ca bază monetară coe-
ficienţii matricelor generatoare MOF şi MAF. 

Pentru aceasta, elementele matricelor funcţionale ifb  şi ifb  se trans-

formă din valori monetare în valori de structură, exprimând ponderea valorii 

monetare a fiecărui instrument în valoarea monetară totală a fiecărui flux ( jf ), 

simbolul noilor elemente matriceale fiind ifs  şi, respectiv, ifs . 

Se pot scrie următoarele relaţii: 
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 (13) 
Noile matrice obţinute le vom numi matrice de structură (MSS), respectiv 

matricea elementelor structurale de intrare (MSI) şi matricea elementelor struc-
turale de ieşire (MSE), reprezentând forme matriceale de structură ale matrice-
lor MAI şi MAE. 

Formele matriceale a reţelei sunt cele de mai jos. 
 

Figura nr. 11. Matricele de structură operaţionalizabile 
 

MISMES 

 
1f  2f  3f  

4f  5f  6f  
   i1 i2 i3 i4 i5 i6  

1i  
      100  f1       100 

2i  
      100  f2       100 

3i  
  

if
s  

   100  f3    sfi   100 

4i  
      100  f4       100 

5i  
      100  f5       100 

6i  
      100  f6       100 

 100 100 100 100 100 100    100 100 100 100 100 100  

 
În cazul matricei MIS avem următoarele relaţii: 
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 (14) 

Se deduce că elementele de pe coloana sumelor, 
i

s , vor fi determinate ast-

fel: 
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În cazul matricei MES avem următoarele relaţii: 
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jfi 100f  ,fs

 (16) 

Se deduce că elementele de pe linia sumelor, fs , vor fi determinate ast-

fel: 
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 (17) 
Prin înmulţirea elementelor matricelor MOF şi MSS vom avea: 

iefief as xc   iefeif acxs  (18) 

Cele două elemente rezultate vor forma MIS ( iea ) şi MII ( iea ), expri-

mând, după cum am spus, valoarea informaţională (convenţională) a interacţi-
unilor de ieşire, respectiv de intrare ale entităţilor ej, prezentate matriceal mai 
jos. 

Figura nr. 12. Matricele instrumentale 
 

MIEMII 

 i1 i2 i3 i4 i5 i6   e1 e2 e3 e4 e5 e6 

e1        i1       

e2        i2       

e3   aei     i3    aie   

e4        i4       

e5        i5       

e6        i6       

 
e. Matricea interacţiunilor, a fluxurilor încrucişate (MFI) 
În cadrul acestei matrice, elementele djk exprimă valoarea informaţională 

a „fluxului instrumentat”, adică a interacţiunii dintre entitatea (instituţia) credi-
toare j, de pe linie şi entitatea debitoare k de pe coloane. 
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Relaţia de determinare a matricei MFI este: 
 MFI = MSE x MSI (19) 
sau 
 djk = aei x âie  (20) 

Se observă că pe linii vom avea interacţiunile de ieşire dinspre o entitate 
(creditoare) către celelalte entităţi cu care are relaţii monetare, iar pe coloane 
vom avea interacţiunile de intrare spre o entitate (debitoare) dinspre celelalte 
entităţi cu care are relaţii monetare. 

Forma matriceală a interacţiunilor reţelei se prezintă astfel: 
 

Figura nr. 13. Matricea interacţiunilor 
 

 1 2 3 4 5 6  

e1        

e2        

e3   djk     

e4  djk      

e5        

e6        

        

 
În cadrul matricei, ej reprezintă entităţile în calitate de creditor, deci de 

furnizor de monedă sub orice formă, iar çk reprezintă entităţile în calitate de 
beneficiar de monedă, de debitor. 

Această matrice reprezintă forma activizată a matricei structurale prima-

re, ale cărei elemente jk evidenţiază existenţa relaţiei monetare, a cărei inten-

sitate este exprimată de către djk. 
Matricea MFI evidenţiază, ca regulă, următoarele relaţii: 

djk  djk (21) 
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1k

6

1j
jkjk

dd
 (22) 

Matricea interacţiunilor oferă posibilitatea unor analize statice, dinamice 
şi relaţionale ale reţelei monetare în forma matriceală, evidenţiind extensiunea, 
intensiunea şi modificarea  instituţională şi instrumentală a acestei reţele. 

Forma matriceală a interacţiunilor prezintă următoarele caracteristici: 
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 evidenţiază atât interacţiunile de ieşire (djk  j > k) cât şi cele de intrare 
(djk j < k); 

 fiecare entitate prezintă interacţiunea monetară cu ea însăşi (djk  j = k), 
sub forma autofinanţărilor şi a interacţiunilor entităţilor din categoria res-
pectivă, ej; 

 suma interacţiunilor de ieşire este, de regulă, diferită de cea a interacţiu-
nilor de intrare, pentru fiecare entitate, sub forma: 
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 (23) 

 modificarea în timp a valorii convenţionale (informaţionale) a elementelor 
matricei MFI este determinată atât de modificarea valorilor monetare ale 
elementelor matricei MOF, cât şi a valorilor monetare ale elementelor ma-
tricei MAF, exprimate structural prin elementele matricei MSS; 

 fiecare element al matricei MFI evidenţiază intensiunea interacţiunii tota-
le, de intrare şi de ieşire, în timp ce suma elementelor pe linii evidenţiază 
extensiunea interacţiunii de ieşire, iar suma elementelor pe coloane evi-
denţiază extensiunea interacţiunii de intrare, pentru aceeaşi entitate. 
Evident, este o extensiune în cadrul reţelei exprimate matriceal prin 
intensiunile elementare. Diferenţa dintre cele două valori exprimă carac-
terul creditor sau debitor al entităţii respective în relaţia monetară cu ce-
lelalte entităţi; 

 exprimarea structurală a matricei MFI în timp poate evidenţia modificările 
de structură a interacţiunilor; 

 determinarea indicilor de dinamică a elementelor matricei evidenţiază 
impactul factorilor asupra valorilor convenţionale (informaţionale) ale 
elementelor matricei. 
 
f. Matricea duală a operaţiunilor financiare (MDF) 
Această matrice evidenţiază pentru fiecare entitate (instituţie) ej, intrările 

(datoriile) n de monedă financiară şi ieşirile (creditele) m de monedă financiară, 
matricea relevând, din perspectiva unei entităţi valoarea totală a creanţelor şi 
angajamentelor pe tipuri de instrumente financiare (în cazul nostru, şase instru-
mente). 

Caracteristica acestei matrice rezidă în faptul că evidenţiază numai rela-
ţiile monetare determinate de surplusurile şi penuriile de lichiditate, deci de ca-
pacităţile şi nevoile de finanţare. 

Forma matriceală este prezentată mai jos. 
Matricea duală este formată din matricea creanţelor (MCT), elementele 

matricei, mei, exprimând valoarea monetară a fiecărui tip de instrument prin ca-
re s-au activizat fluxuri de ieşire de monedă, şi matricea datoriilor (MDT), ale 
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cărei elemente (nei) exprimă valoarea monetară a fiecărui tip de instrument ca-
re activizează fluxuri de intrare de monedă. 

 
Figura nr. 14. Matricea duală 

MCTMDT 

Creanţe (m)  
e 

Datorii (n) 

 î6 î5 î4 î3 î2 î1  i1 i2 i3 i4 i5 i6  

       e1        

       e2        

   mei    e3    nei    

       e4        

       e5        

       e6        

               

 
Diferenţa dintre elementele matricei MCR şi cele ale matricei MDT evi-

denţiază soldurile, pozitive sau negative, şi în final capacitatea sau nevoia de 
finanţare a fiecărei entităţi. 

Analiza matriceală poate viza intensiunea şi extensiunea creanţelor şi 
datoriilor, structura şi modificările de structură matriceală, dinamica valorilor 
monetare ale creanţelor şi angajamentelor, precum şi ale soldurilor derivate. 

 
G. Operaţionalizarea informaţională a algoritmului matriceal 
Operaţionalizarea permite atât testarea adecvării abordării matriceale a 

reţelei monetare complexe, din punct de vedere algoritmic, al semnificaţiilor, al 
explicării şi al interpretării, cât şi determinarea, în condiţiile existenţei bazinului 
informaţional necesar, a extensiunii şi intensiunii concrete a reţelei, a structurii 
şi a dinamicii matriceale a acesteia, precum şi a modificărilor de structură ma-
triceale. 

În această fază a cercetării, obiectivul operaţional a constat în testarea 
adecvării, îndeosebi din punct de vedere algoritmic şi al semnificaţiilor, urmând 
ca în fazele următoare, prin dezvoltarea aplicabilităţii tehnicilor matriceale, să 
fie adâncite celelalte aspecte şi să se pregătească bazinul informaţional nece-
sar determinărilor concrete (empirice). 

Realizarea obiectivului operaţional propus ne-a permis utilizarea unor 
date ipotetice referitoare la dimensiunile monetare ale fluxurilor şi instrumente-
lor mone-tare, date care au fost construite având în vedere structurile informa-
ţionale ale variabilelor matriceale, existente în conturile naţionale pentru peri-
oada 1993–1994 şi 1996–1997. 

În cazul matricei duale datele utilizate se regăsesc însă în tabelul opera-
ţiunilor financiare din cadrul conturilor naţionale pe perioadele respective. 
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Operaţionalizarea informaţională a algoritmului matriceal a urmat anumi-
te etape, prezentate în continuare. 

1. Operaţionalizarea matricelor MOF şi MAF 
Anexa nr.1 prezintă fluxurile de intrare (MOI) şi cele de ieşire (MOE) 

pentru cele şase instituţii, valorile monetare ale fluxurilor elementare (cfe şi cef) 
fiind ipotetice. Pe liniile matricei MOE sunt însumate fluxurile de ieşire, iar pe 
coloanele matricei MOI sunt însumate fluxurile de intrare, relaţiile între fluxuri 
fiind prezentate în relaţiile 5, 6, 7 şi 8. Valoarea monetară a tuturor fluxurilor de 
ieşire este egală cu aceea a fluxurilor de intrare. 

Anexa nr. 2 prezintă distribuirea instrumentelor monetare pe cele două 
tipuri de fluxuri, de intrare şi de ieşire. Valoarea monetară a tuturor fluxurilor de 
intrare sau de ieşire este egală cu valoarea monetară a instrumentelor agrega-
te. Pentru fluxurile de ieşire relaţia este: 
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 (24) 
Evident, pentru fiecare entitate valoarea fluxurilor de ieşire diferă de va-

loarea celor de intrare, şi similare în cazul instrumentelor, relaţii evidenţiate în 
capitolul anterior. 

În matricele MOF se pot distinge, pentru cele şase entităţi şi pentru fieca-
re an şase vectori ai fluxurilor de ieşire  (liniile matricei MOI) şi şase vectori ai 
fluxurilor de intrare (coloanele matricei MOI). 

În matricele MAF se pot distinge, de asemenea, pentru cele şase fluxuri 
de intrare (matricea MAI) şi pentru cele şase fluxuri de ieşire (matricea MAF) 
câte şase vectori ai instrumentelor asociate (pe coloane şi respectiv pe linii), în 
cazul fiecărei perioade. 

Dacă notăm generic elementele celor patru tipuri de vectori cu x, se poa-
te determina lungimea vectorului (LVC), conform formulei: 
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unde: 

t = 1, 2,…6 reprezintă categoriile de fluxuri şi de instrumente 
xt = valoarea monetară a unui element al vectorului de flux sau de in-

strument 

LVC relevă gradul de agregare (max x) sau dezagregare (min x) a 

valorii vectorului (


6

1t
t

x ) pe elementele componente xt. 
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Comparând valorile LVC în structura sau dinamica vectoriala se pot evi-
denţia modificările structurale sau temporale ale fiecărui vector sau gradul de 
concentrare valorică al elementelor vectoriale. 

Vom avea următoarele tipuri de vectori: 
VFI = V(cfe) = vectorul fluxurilor de intrare; 
VFE = V(cef) = vectorul fluxurilor de ieşire; 
VII = V(bif) = vectorul instrumentelor de intrare; 
VIE = V(bfi) = vectorul instrumentelor de ieşire. 
În anexa nr. 3 sunt prezentate lungimile vectorilor (LVC) în cazul matrice-

lor MOF (MOI şi MOE) şi MAF (MAI şi MAE), pentru anii N şi N-1, sintetizate în 
tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 1 

Lungimea vectorilor (LVC) ai matricelor MOF şi MAF 

Matricea An Variabila 1 2 3 4 5 6  

 N FI 222,56 261,48 225,59 77,97 97,12 23,54 908,26 

  FE 211,78 282,58 253,18 62,25 101,80 21,61 933,20 

MOF N-1 FI 161,97 242,58 212,12 50,72 81,03 27,40 775,82 

  FE 157,48 240,83 222,11 54,08 91,98 21,70 788,18 

 N II 226,55 184,80 53,72 21,79 299,29 32,71 818,86 

MAF  IE 236,06 185,12 53,59 17,86 298,90 31,46 822,99 

 N-1 II 186,82 151,15 46,45 27,00 260,70 27,57 699,69 

  IE 187,56 153,50 45,10 24,56 256,41 27,53 694,66 

 
FI = flux de intrare (MOI); 
FE = flux de ieşire (MOE); 
II = instrument de intrare (MAI); 
IE = instrument de ieşire (MAF). 
Datele din tabelul nr.1 evidenţiază unele aspecte, precum: 
a. lungimea vectorilor sumă ai matricelor MOF este mai mare decât aceea a 

vectorilor MAF, evidenţiind un grad de agregare mai mare a fluxurilor pe entităţi 
(concentrarea fluxurilor), decât a instrumentelor pe fluxuri (încărcătura instrumen-
tală); 

b. faţă de anul N-1, în anul N dezagregarea fluxurilor a fost mai mare 
(22%) faţă de aceea a instrumentelor (18%); 
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c. agregarea (concentrarea) puternic diferenţiată pe categorii de fluxuri 
(distribuite entităţilor) şi pe categorii de instrumente (distribuite fluxurilor), pre-
cum şi între fluxurile, respectiv instrumentele de intrare, pe de o parte, şi fluxu-
rile, respectiv instrumentele de ieşire, pe de altă parte, în cadrul aceluiaşi an 
(vezi: FI (N,2) şi FE (N,2); FI (N-1,6) şi FE (N-1,6) etc.). 

Tabelul oferă însă posibilităţi multiple de analiză a restructurărilor vecto-
riale. 

2. Operaţionalizarea matricelor MIB 
MIB, reprezentând interacţiuni deschise, de intrări şi de ieşiri, ale entităţi-

lor, evidenţiază valorile matriceale fiecărui instrument ataşat unei instituţii în 
cadrul fluxurilor de ieşire şi de intrare ale acestora. 

Pentru a nu denatura valorile monetare ale elementelor matriceale, aei şi 
ie se vor utiliza matricele structurale (MSS) ale matricelor funcţionale (MAF), 
prezentate în anexa nr. 4. Elementele matricei, sfi şi sif, reprezintă ponderea 
valorii monetare a fiecărui instrument din cadrul unui flux în totalul valorii mone-
tare a fluxurilor, conform formulei (19). 

În continuare, folosind formula (18) se determină valorile convenţionale 
(informaţionale) ale elementelor aei şi ie prezentate în anexa nr. 5, în cadrul 
matricelor MSE şi MSI, reprezentând fluxurile matriceale informaţionale ale 
matricelor MIE şi MII, care măsoară valorile monetare ale elementelor de ieşire 
şi de intrare ale matricelor instrumentelor MIB. 

Cele două madrice, MSE şi MSI ne vor permite, în continuare să deter-
minăm natura interacţiunilor monetare, a fluxurilor monetare (MFI), constituind 
deci o matrice de tranzit informaţional. 

 
3. Operaţionalizarea matricei MFI 
Matricea interacţiunilor se determină conform formulelor (19) şi (20). 

Având în vedere că elementele matricelor structurale sunt exprimate prin pro-
cente şi că în algoritmul de calcul al elementelor matricei MFI elementele struc-
turale se multiplică, se pot împărţi elementele matricei MFI astfel calculate, la 
10000, obţinându-se o relevanţă informaţională similară a valorilor calculate 
iniţial. Formula (20) devine astfel: 

 10000

axa
d

ieei
jk 

 (26) 
Matricea MFI determinată pentru anii N şi N-1 oferă informaţii privind in-

teracţiunile monetare între entităţile ej, sub următoarele aspecte: 
a. valoarea informaţională a interacţiunilor de intrare şi de ieşire pentru fie-

care entitate, pe baza datelor din anexa nr. 6, sunt prezentate sintetic în 
tabelul de mai jos.  

b. Informaţiile oferite se referă la: 
- modificarea valorii totale a interacţiunilor, în dinamică; 
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- diferenţele, pentru fiecare entitate, dintre interacţiunile de intrare şi cele 
de ieşire şi evoluţia în timp a acesteia: 

b. structura valorilor interacţiunilor în cei doi ani, N şi N-1, pe baza aces-
tora putându-se determina modificările de structură. 

Tabelul nr. 2 
Valoarea informaţională a interacţiunilor 

Anul Interacţiune e1 e2 e3 e4 e5 e6  

N Intrare (I) 76213 73753 82227 84014 37398 66495 420100 

 Ieşire (E) 109562 160710 58096 33773 43354 14605 420100 

N-1 Intrare (I) 56377 51320 57080 56340 26177 44806 292100 

 Ieşire (E) 64849 110358 42084 28227 34865 11717 292100 

N I+E -33349 -86957 24131 50241 -5956 51890 0 

N-1 I-E -8472 -59038 14996 28113 -8688 33089 0 

 
Formula de calcul este următoarea: 
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   (27) 

unde: 
Pa =  ponderea valorii informaţionale a elementului matriceal a în valoa-

rea informaţională totală a matricei MFI; 
j = liniile matricei; 
k = coloanele matricei; 
Vm = valoarea informaţională totală a matricei MFI. 
În anexa nr.7 sunt prezentate structurile matricei MFI în anii N şi N-1. 
Modificările de structură se determină astfel: 
 

 Ma = ajk(N) – ajk(N-1)  (28) 
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 (30) 
unde: 

Ma = modificarea ponderii elementului a; 
MIa = modificarea ponderii interacţiunilor de ieşire în instituţia e; 
MIâ = modificarea ponderii interacţiunilor de intrare în instituţia e. 
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În anexa nr. 8 sunt prezentate modificările de structură, în timp ale matri- 
cei MFI. 

Pe baza datelor din anexele nr. 7 şi 8 este prezentat sintetic, în tabelul 
de mai jos, modificarea structurii matriceale a interacţiunilor pe entităţi, eviden-
ţiate şi în anexa nr. 8 pe linie şi coloană care reflectă suma algebrică a modifi-

cărilor elementelor matriceale (xj şi xk). 
Tabelul nr. 3 

Structura interacţiunilor dintre instituţii 
- % - 

An Interacţiunea e1 e2 e3 e4 e5 e6  

N Intrare (I) 18,14 17,56 19,57 20,00 8,90 15,83 100 

 Ieşire (E) 26,07 38,26 13,83 8,04 10,32 3,48 100 

N-1 Intrare (I) 19,30 17,57 19,54 19,29 8,96 15,34 100 

 Ieşire (E) 22,20 37,78 14,41 9,66 11,94 4,01 100 

N-(N-1) I -1,16 -0,01 0,03 0,71 -0,06 0,49 0 

 E 3,88 0,47 -0,58 -1,62 -1,62 -0,53 0 

 

Din tabel se evidenţiază modificarea interacţiunilor de intrare şi de ieşire 
pentru fiecare entitate. 

În continuare se poate determina gradul de restructurare a matricei MFI, 
pentru cele două tipuri de interacţiuni, conform formulei: 

 
MIx100

100

MI
GS 

  (31) 
unde: 

| MI | = valoarea absolută a modificării interacţiunii; 
GS = gradul de restructurare a matricei MFI. 
Utilizând formula în cazul celor două tipuri de interacţiuni vom avea: 

%7,8100x
100

53,062,162,158,047,088,3
GSa 


  

2,46%x100
100

0,410,060,710,030,011,16
GS

a



  

Se constată că restructurarea interacţiunilor de intrare a fost mai mare cu 
6,24 puncte procentuale decât restructurarea interacţiunilor de ieşire pe an-
samblul entităţilor. 

Gradul de restructurare globală luând în considerare valoarea absolută a 
modificării ponderii fiecărui element matriceal, se poate determina conform 
formulei: 
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Utilizând formula, se obţine valoarea totală a modificării ponderii elemen-
telor matriceale, şi deci gradul modificării globale, care este de 10%, conform 
datelor din anexa nr. 8 (linia şi coloana care reflectă suma valorilor absolute 

 kj e i e ş . 

c. Evoluţia valorilor elementelor matricei MFI în anul N comparativ cu 
anul N-1, precum şi evoluţia valorilor interacţiunilor de intrare şi de ieşire şi a 
valorii totale a interacţiunilor sunt prezentate în anexa nr. 9. 

Se constată o evoluţie diferenţiată pe tipuri de interacţiuni şi tipuri de en-
tităţi, precum şi o puternică diferenţiere a evoluţiei elementelor matriceale. 

Astfel, valoarea elementului matriceal a16 a crescut cu 77% în timp ce 
valoarea elementului matriceal a41 a crescut cu numai 12%. 

Totodată, valoarea interacţiunii de ieşire a entităţii e1 a crescut cu 69%, 
în timp ce valoare interacţiunii de ieşire a lui a3 a crescut cu numai 20%. 

Analiza dinamicii matricei MFI poate oferi şi alte informaţii utile. 
 
4. Operaţionalizarea matricei duale (MDF) 
Matricea duală (MDF) prezentată în paragraful E, figura nr. 5 şi 6, pre-

cum şi în paragraful F.4.f, figura nr. 14, va fi operaţionalizată informaţional pen-
tru anii 1994 şi 1997, pe baza datelor din tabelul operaţiunilor financiare cu-
prinse în conturile naţionale ale anilor luaţi în considerare. 

În anexa nr. 10 sunt prezentate matriceal creanţele şi datoriile fiecărei 
categorii de instituţii, informaţiile din matrice semnificând fluxurile de monedă 
reflectate prin valoarea monetară a celor şase tipuri de instrumente. 

În cazul fiecărui tip de entitate se pot compara, pentru fiecare tip de in-
strument, valoarea creanţelor şi a datoriilor şi, de asemenea, modificarea aces-
tor valori în timp. Prelucrarea matriceală a informaţiilor va releva interdepen-
denţe şi influenţe între elementele matricei. Sinteza pe linii şi coloane a infor-
maţiilor este prezentată în tabelul nr. 4.  

Soldul dintre creanţe şi datorii reflectă capacitatea (cu semnul plus) sau ne-
voia (cu semnul minus) de finanţare pe fiecare tip de instituţie şi, în acest sens, se 
constată creşterea rolului de finanţator al economiei pentru sectorul extern (restul 
lumii), pe fondul diminuării capacităţii de finanţare a gospodăriilor populaţiei. Anali-
za matricei duale şi a tabelului derivat, cu instrumente matriceal – statistice (de 
exemplu, analiza vectorială), poate evidenţia informaţii semnificative în înţelegerea 
reţelei monetare, a configuraţiei şi dinamicii acesteia. 
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Tabelul nr. 4 
Creanţe, datorii, solduri 

 
Nr. 
crt. 

Semnificaţie 1 2 3 4 5 6  

1 I 
N 
S 
T 
I 
T 
U 
Ţ 
I 
I 

1994 Creanţe 3220 17544 11733 3248 2699 342 38786 

2  Datorii 1269 19787 11334 4210 2019 167 38786 

3  Sold 
(rd.1-2) 

1951 -2243 399 -962 680 175 0 

4 1997 Creanţe 22762 83661 30581 10728 28370 1135 177237 

5  Datorii 21001 98226 27630 17958 11917 505 177237 

6  Sold 
(rd.4-5) 

1761 -14565 2951 -7230 16453 630 0 

7 1997-1997 Creanţe 
(rd.4-1) 

19542 66117 18848 7480 25671 793 138451 

8  Datorii 
(rd.5-2) 

19732 78439 16296 13748 9898 338 13845 

9   Sold 
(rd.6-3) 

-190 -12322 2552 -6268 15773 455 0 

10  1997 
 

1994 

Creanţe 
(rd.4/1)-1 

6,07 3,77 1,61 2,30 9,51 2,32 3,57 

11   Datorii 
(rd.5/2)-1 

15,50 3,96 1,44 3,26 4,90 2,02 3,57 

12 I 
N 
S 
T 

1994 8454 8412 3193 16976 1167 584 38786 

13 R 
U 
M 

1997 18285 55987 16557 57518 27711 1179 177237 

14 E 
N 

1997-1994 9828 47575 13364 40542 26544 595 138451 

15 T 
E 

(1997/1994)-1 1,16 5,65 4,18 2,39 22,74 1,02 3,57 

 

În cazul instrumentelor se constată expansiunea titlurilor de valoare şi 
diminuarea instrumentelor de plată imediată şi chiar a instrumentelor de credit. 

Utilizarea matricei interacţiunilor (MFI) pentru analiza conturilor financia-
re (tabelul operaţiunilor) este prezentat în anexa nr. 11, fiind evidenţiate crean-
ţele şi datoriile reciproce dintre tipurile de entităţi economice pentru anii 1994 şi 
1997. 

Abordarea matriceală permite aplicarea analizei vectoriale (LVC), a ana-
lizei structurale şi a analizei dinamicii, prezentate anterior în cazul algoritmării 
matriceale a matricelor MOF şi MAF. 
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Analiza se poate realiza pe elementele matriceale, atât în structură cât şi 
în dinamică. Însă relevantă este analiza interacţiunilor pe ansamblul entităţilor, 
adică pe total linii (interacţiuni de ieşire) şi total coloane (interacţiuni de intrare). 

Tabelul nr. 5 sintetizează informaţiile din anexele nr. 11 şi 12. 
 

Tabelul nr. 5 

Nr. 
crt. 

 1 2 3 4 5 6  

1   1994 Creanţe 3204 14247 6018 2563 1800 359 23310 

2    Datorii 1161 14559 5199 3929 1902 128 21765 

3 L Valori 1997 Creanţe 18146 59789 17190 10000 24312 736 106383 

4 V   Datorii 19785 61740 19309 12835 12248 482 96818 

5 C  
Dife- 
renţe 

Creanţe- 
datorii 

1994 
rd.1-2 

2043 -312 819 -1366 -102 231 1545 

6   1997 
rd.3-4 

-1639 -1951 -2119 -2835 12064 254 9565 

7  Ra-
poarte 

1997 
 

Creanţe 
rd.3/1 

5,66 4,20 2,86 3,90 13,50 2,05 4,56 

8  1994 Datorii 
rd.4/2 

17,00 4,24 3,71 3,27 6,44 3,76 4,44 

9 S Ponderi 
(%) 

1994 Creanţe 8,30 45,30 30,30 8,40 6,80 0,90 100 

10 T  Datorii 3,30 51,00 19,20 10,90 5,20 0,40 100 

11 R 1997 Creanţe 12,80 47,20 172,20 6,00 16,00 0,60 100 

12 U  Datorii 11,80 55,50 15,60 10,10 6,70 0,30 100 

13 C 
T 

Dife-
renţe 
1997-
1994 

 
Algebrice 

Creanţe 
rd.11-9 

4,54 1,98 -13,00 -2,32 9,04 -0,24 0 

14 U 
R  
A 

 Datorii 
rd.12-10 

8,58 4,41 -13,63 -0,72 1,52 -0,15 0 

15    
Absolute 

Creanţe 
rd.11-9 

4,54 14,66 17,30 9,51 15,28 1,49 62,78 

16    Datorii 
rd.12-10 

8,58 27,71 16,76 6,96 2,50 0,27 62,78 

17 Dinamica Creanţe 7,07 4,77 2,61 3,30 10,51 3,32 4,57 

18 1997/1997 Datorii 16,55 4,96 2,44 4,27 5,91 2,98 4,57 

19  Devansare 
Rd.17/18 

0,43 0,96 1,07 0,73 1,78 1,11  

 
Interpretarea informaţiilor din tabel evidenţiază următoarele aspecte: 

 vectorii de creanţe şi datorii ai entităţilor nonfinanciare (întreprinderi) prin 
lungimea lor, reflectă dimensiunea şi concentrarea valorică cea mai ma-
re a interacţiunilor acestora în cadrul reţelei, urmate de entităţile financia-
re; 

 vectorul creanţelor, în ambii ani, având lungimea mai mare decât cel al 
datoriilor, evidenţiază, pe total, o capacitate de finanţare; 
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 concentrarea creanţelor pe tipuri de interacţiuni este mai mare decât cea 
a datoriilor pe ansamblu, cu maxime în cazul “restul lumii” în anul 1997, 
evidenţiind calitatea de finanţator al sectorului extern, pentru economia 
naţională, toate celelalte tipuri de entităţi, deci şi interacţiunile acestora, 
degradându-şi fluxurile financiare (datorii > creanţe); 

 modificările absolute de structură ale creanţelor şi ale datoriilor au fost eviden-
te (62,78%), cel mai accentuat modificându-se datoriile entităţilor pro-
ductive (nonfinanciare), dar şi creanţele entităţilor nerezidente (“restul 
lumii”). 
Tabelul şi anexele nr. 11 şi 12 oferă însă posibilităţi multiple de interpre-

tare, dar şi de adâncire a prelucrării. 
 
H. Concluzii 
Abordarea matriceală a reţelei monetare complexe poate reprezenta o 

direcţie fertilă de cercetare a sistemului financiar–monetar în scopul adaptării 
acestuia la evoluţia economiei şi societăţii, adecvării sistemului la cerinţele in-
ternaţionalizării şi globalizării, restructurării instituţionale şi instrumentale a sis-
temului pentru îmbunătăţirea şi transformarea pieţelor financiare etc. 

În acest sens, considerăm că vor fi necesare asigurarea condiţiilor pen-
tru a se promova o abordare matriceală consistentă, şi anume: 

a) centrarea informaţiilor contabile din cadrul conturilor naţionale pe instituţie 
(entitate instituţionalizată), astfel încât fluxurile monetare, derivate direct 
sau indirect, din fluxurile economice să evidenţieze relaţiile monetare între 
instituţii; 

b) delimitarea valorilor monetare ale instrumentelor financiare pe fiecare tip 
de flux monetar; 

c) relevarea pieţelor financiare ca noduri, poli de convergenţă şi de translaţie a 
fluxurilor monetare, şi de activizare a instrumentelor monetare; 

d) conectarea monetară a conturilor naţionale cu fluxurile monetare, şi pre-
zentarea matriceală a relaţiilor dintre fluxuri şi stocuri în expresie monetară; 

e) analiza modificărilor structurale (agregări, dezagregări, devieri etc.) utili-
zând abordările vectoriale ale matricelor; 

f) analiza transformării reţelei monetare complexe, formalizată matriceal, prin 
matricea indicilor (de ritm şi de spor), prin conexiunea dintre dinamica (in-
dici) şi structură (ponderi), prin relaţia dintre dinamica matricei şi dinamica 
componentelor (elemente sau vectori). 

Cercetarea reţelei monetare complexe prin instrumentul matriceal va 
permite realizarea unei supermatrice (matrice de matrice) dinamizată, care să 
ofere posibilităţi extinse de analiză, explicare şi interpretare a relaţiilor în reţea 
din cadrul sistemului monetar–financiar. 

Evident, abordarea cantitativă a reţelelor monetare şi financiare presu-
pune un efort de conceptualizare, de pregătire metodologică, de testare a in-
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strumentelor statistico-matematice, de construire a bazinului informaţional etc. 
şi, în acest sens, se impune continuarea cercetărilor. 

Abordarea matriceală se poate dovedi una din căile de analiză a reţelei 
monetare complexe, alte modalităţi de abordare putând să se dovedească mai 
fertile, mai adecvate. 

Oricum, considerarea „realităţii monetar-financiare”, una din ipotezele 
realităţii sociale, ca o „reţea de relaţii” se impune, având în vedere că într-o re-
ţea fiecare componentă, element, entitate are un anumit rol, un anumit statut, 
modificarea  entităţilor, a relaţiilor, a interacţiunilor determinând reconfigurarea 
compoziţională a reţelei. 

 

8. Glosar de concepte, termeni şi simboluri 

a Simbol care evidenţiază valoarea monetară a interacţiunilor de ieşire (aei) 

şi a celor de intrare ( iea ) din şi către fiecare entitate instituţională 

jk Simbol care evidenţiază existenţa sau nonexistenţa relaţiei între două enti-
tăţi, ej şi ek, din cadrul reţelei. Element al matricei MSP 

ACT Acţiuni. Titlu de valoare negociabil care conferă deţinătorului drept de pro-
prietate şi drept la câştig (dividend) 

AGM Algoritmul matriceal. Ansamblul de reguli şi operatori necesari pentru efec-
tuarea operaţiunilor matriceale într-o ordine dată în scopul rezolvării unor 
probleme date 

AHT Arhitectură. Formă de aşezare şi relaţionare a entităţilor caracterizată prin 
structură, organizare şi invarianţă 

AMP Abordarea matriceală primară a arhitecturii. Prezentarea sub formă de ma-
trice a structurii arhitecturii reţelei, adică evidenţierea existenţei relaţiei în-
tre elementele arhitecturii (subiecţi, entităţi, pieţe) 

ARM Adecvarea randamentelor monetare. Negocierea şi stabilirea parametrilor 
titlurilor de valoare pe pieţele financiare, îndeosebi a preţurilor şi  câştiguri-
lor, în funcţie de caracteristicile acestora şi ale mediului economic prezent 
şi anticipat şi deci, în funcţie de riscurile ataşate 

ASF Arhitectura situaţională şi funcţională. Arhitectura în cadrul căreia entităţile 
sunt definite (caracterizate) prin situaţia lor (potenţialul vocaţional) şi func-
ţia lor (disponibilităţile relaţionale) 

ASR Asimetria reţelei. Centralitatea univocă a reţelei prin care se determină ori-
entarea direcţionată  a interacţiunilor. Proprietate  pozitivă în limite situaţio-
nale, temporale, structurale specifice reţelei 

AXM Axiocenoză monetară. Mediu generic în care apare şi se realizează valori-
zarea în expresie monetară, exprimând condiţiile şi factorii care permit 
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dezvoltarea câmpului (mediului) axiometric monetar (MAM) 

AXT Axiotop monetar. Mediul specific, determinat în care se realizează o anu-
mită valorizare monetară, concretizare a axiocenozei monetare. De exem-
plu, axiotopul naţional, balcanic, etc. 

b Simbol care evidenţiază valoarea monetară a instrumentelor utilizate prin 

fluxurile de ieşire ( ifb ) şi cele de intrare ( ifb ) dintr-o şi spre o entitate 

BOM Bunuri create de către om. Totalitatea elementelor mediului nenatural (artifici-
al) create (făcute) de către om prin activităţile sale, elemente substanţiale sau 
elemente  nesubstanţiale, destinate direct sau indirect consumului uman 

BVL Bursa de valori. Forma de instituţionalizare, de reglementare şi organizare 
a pieţelor financiare, în cadrul căreia se echilibrează cererea şi oferta de 
lichiditate şi se stabilesc preţurile titlurilor de valoare 

c 
Simbol care evidenţiază valoarea monetară a fluxurilor de ieşire ( feC ) sau 

de intrare ( feC ) dintr-o şi spre o entitate instituţională 

CAB Centru de acumulare bancară. Centru de acumulare al reţelei secundare, 
în care se colectează moneda pe o perioadă determinată, constituindu-se 
active financiare sub formă de depozite utilizate în procesul de creaţie mo-
netară 

CAD Centru adaptativ. Nod al reţelei monetare care realizează confruntarea flu-
xurilor de monedă, efectivă sau substitutivă, a activelor financiare determi-
nând valoarea monetară a acestora. Piaţa reprezintă centrul adaptativ 

CAL Cont de acumulare. Conturi de flux care înregistrează variaţiile activelor şi 
pasivelor entităţilor instituţionale, precum şi variaţia valorii nete a patri-
moniului lor 

CAM Centru de acumulare monetară. Nod al reţelei monetare colectoare de mo-
nedă concretă efectivă care circulă pe fluxurile monetare. Centru aparţi-
nând unei entităţi. Este  reprezentat de casierie şi cont bancar, elemente 
funcţionale ale trezoreriei 

CAN Comportament anomic. Abatere a entităţii economice de la reglementările, 
regu-lile, organizarea şi cerinţele reţelei monetare financiare instituite mutual 
sau legal 

CAS Centru de acumulare monetară al reţelei monetare secundare. Centru de 
acumulare monetară specific reţelei monetare secundare care colectează 
în conturi bancare fluxuri de monedă concretă, intermediind şi decontările 
între entităţi. Bancă 

CBN Contul de bunuri. Cont sintetic care înregistrează modul de utilizare a dis-
ponibilităţilor cu produse şi servicii, atât pe grupe, cât şi pe ansamblul eco-
nomiei, evidenţiind resursele (producţie şi import) şi utilizările (consum in-
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termediar, consum final uman, formarea capitalului, variaţia stocurilor) 

CCS Centralitate constitutivă. Însuşire (caracteristică) a ansamblului de entităţi 
sociale organizate sistemic, ansamblul dispunând de un centru de reglare 
şi orientare a entităţilor componente 

CDI Criteriu diferenţiat institutiv. Criteriu institutiv caracterizat printr-o semnifica-
ţie delimitativă determinată în cadrul ansamblului de entităţi 

CDS Criteriul diferenţierii spaţiale. Criteriu delimitativ care permite gruparea, prin 
diferenţiere, a entităţilor productive, a reţelelor monetare nodale, în funcţie 
de semnificaţia dimensională a spaţiilor monetare, de caracteristicile di-
mensionale omogene 

CDT Caracteristica determinativă. Atribut al mediului axiometric care îi determi-
nă modalitatea de transfer a bunurilor în cadrul reţelei 

CDU Cont de distribuire şi utilizare. Cont sintetic care înregistrează distribuirea pri-
mară şi secundară a veniturilor, redistribuirea prin transferuri în natură şi utili-
zarea finală a veniturilor disponibile, obţinându-se în final economisirea totală 

CEP Cantitatea potenţială de monedă ieşită. Cantitatea de monedă posibil de 
transferat de către entitatea instituţională, pe fluxurile de ieşire dimensiona-
te reglementativ 

CEX Contul extern. Cont sintetic care descrie relaţiile entităţilor rezidente cu en-
tităţile nerezidente 

CFE Complex factorial evaluativ. Ansamblu de factori, autonomi sau intercondi-
ţionaţi care contribuie, în evoluţie, la modificarea mărimii valorice a mone-
dei concrete, factori care potenţează sau diminuează influenţa monedei 
reale asupra mărimii valorice a monedei concrete (factori politici, climatici, 
militari, sociali, astrologici etc.) 

CFG Configuraţie. Ansamblu de compoziţii relaţionale diferenţiate criterial. Dis-
tribuire şi relaţionare spaţială a compoziţiei reţelei 

CFT Capacitate de finanţare. Surplus monetar înregistrat la un moment dat de 
către o entitate economică în condiţiile traiectoriei devenirii adaptative a 
acesteia 

CIE Capacitatea instrumentală efectivă a fluxurilor de ieşire. Valoarea moneta-
ră a instrumentelor care activizează fluxurile de ieşire, măsurate la un mo-
ment dat 

CII Capacitatea instrumentală efectivă a fluxurilor de intrare. Valoarea moneta-
ră a instrumentelor care activizează fluxurile de intrare, măsurate la un 
moment dat 

CIP Cantitatea potenţială de monedă intrată. Cantitatea de monedă posibil de 
transferat de către entitatea instituţională pe fluxurile de intrare dimensio-
nate reglementativ 

CIS Criteriu institutiv. Element de delimitare în ansamblul de entităţi sociale, 
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prin care se instituie o anumită clasă (grup) de entităţi sociale distinctă în 
cadrul ansamblului 

CME Cantitatea de monedă ieşită. Valoarea totală a monedei ieşite din trezore-
ria entităţii j, prin toate fluxurile de ieşire caracteristice 

CMI Cantitatea de monedă intrată. Valoarea totală a monedei intrate în trezore-
ria entităţii j, prin toate fluxurile de intrare caracteristice 

COF Consum final. Valoarea bunurilor (produse şi servicii) utilizate pentru satis-
facerea directă a nevoilor umane individuale şi sociale (colective), investiţii 
şi export 

COM Consum intermediar. Valoarea bunurilor consumate direct într-o perioadă 
pentru a produce alte bunuri  

CPC Corespondenţa punctuală. Orientare a fluxurilor monetare pe pieţele finan-
ciare prin care se conectează o capacitate de finanţare a unei entităţi cu o 
nevoie de finanţare a alteia, în fiecare moment relaţia fiind biunivocă, cen-
trată pe o anumită cantitate de monedă 

CPP Cont de producţie. Cont sintetic care înregistrează operaţiuni legate de 
procesul de producţie, vizând producţia şi consumurile intermediare 

CPT Cont de patrimoniu. Cont sintetic care înregistrează valoarea activelor, pa-
sivelor şi valoarea netă a entităţilor instituţionale la începutul şi sfârşitul 
exerciţiului contabil şi cu ocazia transferului acestora spre alte entităţi 

CPZ Compoziţie. Entităţile şi relaţiile specifice unei reţele 

CRB Credite bancare. Plasamente, sub formă de împrumuturi, ale entităţilor 
bancare, pe baza depozitelor mobilizate, purtătoare de dobândă şi creatoa-
re de monedă 

CRC Centru reglementator coordonator. Nod al unei reţele în particular moneta-
re, care asigură instituţionalizarea şi reglarea, coordonarea şi orientarea, 
prin  mijloace specifice, a stabilizării, modificării sau transformării reţelei 

CRL Compoziţie relaţională. Modul de distribuire şi de conectare a relaţiilor între 
entităţile din cadrul reţelei. Compoziţia reprezintă caracteristica esenţială a re-
ţelei 

CRM Complexitatea reţelei financiare. Ansamblul interacţiunilor reţelei, concreti-
zare a activizării potenţialităţilor, misiunilor şi vocaţiilor entităţilor; depinde 
preponderent de instrumentele monetare vehiculate pe fluxuri.  

CRP Configuraţie de reţele productive. Configuraţie de compoziţii relaţionale 
între entităţile productive, care se constituie ca reţea 

CRR Configuraţia reţelei. Configuraţia compoziţiei reţelei 

CRS Circuitul recunoaşterii sociale. Fluxuri de monedă, orientate invers fluxurilor 
bunurilor spre consum, prin care valoarea recunoscută social a bunului 
devine preţ încasat de către entitatea productivă 
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CRX Constructul reţelei monetare complexe. Reprezentare logică, formală a 
tipurilor esenţiale de noduri (entităţi) şi relaţii (fluxuri) ale unei reţele mone-
tare complexe 

CSP Casierie. Centru de acumulare a numerarului 

CST Cont sintetic. Ansamblu coerent de informaţii asupra unor fenomene din 
economie, prin care sunt definite unitar operaţiuni similare criterial 

CTB Cont bancar. Centru de acumulare a monedei efective, care circulă prin 
fluxuri bancare (monedă scripturală) generate de operaţiunile de virament. 
Centrul aparţine entităţii şi se constituie ca un nod specific al reţelei mone-
tare 

CTR Centralitatea reţelei. Orientarea semnificativă a relaţiilor, a fluxurilor, prin 
conectări (sinapse) spre anumite noduri polarizante, care influenţează 
comportamentul entităţilor 

CUF Cerinţă a consumului uman final. Caracteristica cantitativă, calitativă, struc-
turală, valorică etc., a consumatorului uman final, manifestă prin reţeaua 
cererii de bunuri în cadrul pieţelor reale 

CVL Consonanţă valorică. Acomodare, armonizare, adaptare a valorii monedei 
concrete la valoarea monedei reale 

d Simbol care evidenţiază valoarea convenţională a interacţiunilor dintre enti-

tăţile instituţionale, pe linii având elementele interacţiunilor de ieşire jkd , 

iar pe coloane pe cele ale interacţiunilor de intrare jkd  

DBR Distributivitate. Proprietatea definitorie a interacţiunii reţelei monetare care 
relevă posibilitatea distribuirii potenţialităţii, vocaţiei şi misiunii unei entităţi, 
prin fluxuri şi instrumente, către alte entităţi din cadrul reţelei 

DCT Decontare. Reglare a transferului de monedă efectivă între entităţile eco-
nomice, sub forma viramentului sau numerarului 

DFR Diferenţierea reţelei. Caracteristicile şi specificităţile entităţilor privind misiunea 
şi vocaţia,. rolul şi statutul, ceea ce va determina gradul de complexitate 

DHR Deschiderea reţelei. Capacitatea reţelei monetare de a-şi conecta interac-
ţiunile (fluxurile şi instrumentele) la alte reţele societale, reţele productive 
socioeconomice (RPS) şi de a reacţiona specific misiunii sale la stimulii 
mediului axiometric, axiogenozei societale 

DMR Decalaje monetare reactive. Diferenţe temporale între momentul realizării 
fluxului productiv real şi fluxul monetar, de încasări şi plăţi, generatoare de 
creanţe şi datorii (active financiare). Reactivitatea exprimă relaţia de de-
pendenţă, directă sau indirectă, dintre fluxul productiv şi cel monetar 

DPL Datorie publică. Valoarea împrumuturilor publice angajate şi nerambursate 
şi dobânda aferentă la un moment dat, de către o ţară 
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DPT Depozite la termen. Depozite lichidabile, transformabile în monedă efecti-
vă, la un termen prestabilit, numit scadenţă 

DPV Depozite la vedere. Depozite lichidabile, transformabile în moneda efectivă 
imediat 

DPZ Depozit. Activ  financiar al entităţii economice prin care se acumulează la 
entităţile bancare moneda temporar economisită de către această entitate, 
prin fluxuri financiare de depozit (FFD). Vezi moneda pasivă (MPS)  

DSR Densitatea reţelei. Proprietate configuraţională cantitativă, reprezentând 
numărul de entităţi implicate în reţea 

e Simbol matriceal al entităţii 

EAR Evoluţia anticipată a riscurilor. Apreciere şi evaluare a mărimilor probabile 
şi posibile ale riscurilor în viitor, care pot afecta caracteristicile titlurilor de 
valoare şi pot influenţa parametrii acestora 

ECR Echipotenţialitatea reţelei. Echivalenţa potenţialităţilor entităţilor în cadrul 
reţelei şi a relaţiilor între nodurile reţelei, în sensul realizării specifice a mi-
siunii şi vocaţiei entităţilor 

ECS Economisire. Soldul contului de utilizare a venitului disponibil brut care nu a 
fost utilizat prin consumul final individual sau social, fiind destinat acumulă-
rii cu active fizice sau financiare 

EDR Elementul definitoriu al reţelei. Atribut care defineşte o reţea, delimitând-o 
şi conferindu-i conţinut 

EEC Entitate economică. Entităţi ale căror activităţi au un conţinut economic, 
determinat, direct sau indirect, de schimbul de bunuri, de orice natură, din 
societate 

EES Element esenţial al reţelei. Subiecţii, entităţile reţelei, care prin potenţialităţi, 
vocaţie şi misiune generează ansamblul de relaţii, de interacţiuni. Fiecare 
element esenţial susţine o reţea nodală 

EFC Efecte comerciale. Vezi moneda comercială 

EFF Entitate financiară. Entitate monetară care redistribuie, realocă disponibili-
tăţile băneşti din economie. Vezi şi entitatea monetară de realocare 

EGR Element generativ real. Subiectul uman, în calitate de generator, făuritor al 
mediului său socionomic, al mediului artefactelor şi constructelor, al mediu-
lui artificial; generează o transformare substanţializată sau nu, a mediului 
natural 

EGV Entităţi guvernamentale. Entităţi constituite, de regulă, conform principiilor 
politice, implicate în administrarea şi gestionarea, directă sau indirectă, a 
întregii economii, vizând realizarea unor obiective de interes naţional 

EMB Entitate bancară. Instituţie bancară 

EMC Entitate monetară de conversie. Entitate monetară care realizează conver-
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sia (transformarea) monedei scripturale în monedă financiară sau monedă 
de capital, inducând un proces de creaţie monetară 

EME Entitate monetară de emisiune. Entitate monetară care asigură emisiunea 
de monedă centrală, în particular numerar, pe un teritoriu pe care această 
monedă concretă îşi realizează plenar funcţiile. Bancă Centrală  

EMF Entitate monetară financiară. Vezi entitate financiară (EFF) 

EMM Entitate monetară de mobilizare. Entitate monetară care asigură mobiliza-
rea (colectarea) surplusurilor monetare din economie în scopul orientării 
acestora către entităţile economice cu nevoi de finanţare, realizând sau nu 
plasarea acestora 

EMN Entitate monetară. Entitate economică care colectează, gestionează, pla-
sează, distribuie, intermediază, negociază etc. moneda în economie 

EMP Entităţi monetare de plasament. Entităţi monetare care realizează fluxuri 
monetare de transfer direct al surplusurilor monetare între entităţile econo-
mice pe pieţele financiare 

EMR Entitate monetară de realocare. Entitate monetară care realizează redistribui-
rea disponibilităţilor monetare în economie, prin colectare, transformare, pla-
sament etc. asigurând un anumit echilibru între cererea şi oferta de monedă 

EMT Entitate monetară de transfer. Entitate monetară care intermediază transfe-
rul de monedă concretă între entităţile productive, în cadrul fluxurilor mone-
tare 

EPB Entitate productivă beneficiară. Entitate productivă care consumă bunul, îl 
primeşte 

EPF Entitate productivă furnizoare. Entitate productivă care realizează, oferă 
bunul 

EPG Entitate productivă de grup. Entitate productivă a cărei structură şi organi-
zare sunt centrate pe o asociere de indivizi, constitutivi entităţii, care pot fi 
sau nu implicaţi reglativ 

EPI Entitate productivă individuală. Entitate productivă a cărei structură şi orga-
nizare sunt centrate pe un individ (subiect uman, devenit subiect economic) 
implicat reglativ 

EPL Entitate productivă publică. Entitate productivă a cărei structură şi organi-
zare sunt centrate pe subiecţi economici neconstitutivi entităţii prin detaşa-
re reglativă (corporaţii, entităţi de stat etc.). Vezi entitatea productivă de 
grup 

EPM Entitate productivă de comercializare. Entitate productivă care asigură 
transferul bunurilor spre consumul uman 

EPP Entitate productivă promotoare. Entitate productivă care produce nemijlocit 
bunuri sau susţine producerea şi consumul acestora 
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EPR Entitate productivă. Entităţi sociale active care creează bunuri necesare 
vieţuirii umane, consumate direct de către om sau contribuind (susţinând) 
consumul uman 

EPS Entitate productivă du stat. Entitate productivă în proprietatea de stat, ofe-
rind bunuri cu caracter public, însă funcţionând autonom, de regulă con-
form regulilor pieţei 

ERP Entitate primară de plasament. Entitate economică care dispune de un sur-
plus monetar susceptibil de a fi plasat sub formă de capital (moneda capi-
tal) 

ESA Entitate socială activă. Subiect (agent) din cadrul societăţii care este impli-
cat în activităţi sociale, de transformare şi de devenire, dispunând de o 
structură şi organizare specifică 

ESP Entitate secundară de plasament. Entitate socială activă care operează pe 
pieţele financiare secundare generând fluxuri reglative de transfer valoric 

ETN Entitate a tangibilităţilor negociative. Reţea concretizată constitutiv, regle-
mentată şi organizată, în cadrul căreia bunurile, inclusiv activele financiare 
şi monetare, sunt negociate privind preţul şi alte caracteristici evaluative. 
Pieţele de orice natură reprezintă ETN 

ETT Entitate. Unitate distinctivă de conţinut într-o formă relaţională delimitată 

EVP Entitate de valorificare a plasamantelor. Entitate care intermediază fluxurile 
monetare reglative constituindu-se în nod monetar de transfer instrumental, 
de regulă o entitate monetară de plasament 

f Simbol matriceal al fluxului 

FAA Flux financiar instrumental de acoperire. Vezi flux reglativ de acoperire va-
lorică (FRA) 

FBC Flux bancar. Flux prin care se transferă moneda concretă între entităţile banca-
re 

FBR Fiabilitatea reţelei. Capacitatea reţelei, a interacţiunilor de a-şi păstra confi-
guraţia sub impactul condiţiilor şi factorilor în schimbare, perturbatori. Impli-
că flexibilitate, fluiditate şi reacţionabilitatea fluxurilor 

FCM Flux  creator de monedă. Flux generat de procesul de creaţie monetară 

FCU Flux de consum uman final. Flux de bunuri  orientat direct, fără mijlocitor, 
către consumatorul uman final, neimplicând transformări în cadrul circuitelor 
productive 

FCT Flux de creaţie monetară. Vezi flux creator de monedă 

FDL Flux de decontare lichidă simultană. Flux de decontare a preţului bunurilor 
primite (cumpărate) simultan cu recepţia acestora. Poate fi în numerar sau 
prin cont bancar. Vezi FDN şi FMS 

FDM Flux direcţionat de monedă. Flux generat de entităţile monetare de transfer 
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(de plasament) pe pieţele financiare 

FDN Flux de decontare în numerar. Flux de numerar prin care se realizează 
decontarea fluxurilor productive, de comercializare (plată lichidă) 

FFA Flux financiar de autofinanţare. Flux de monedă proprie entităţilor econo-
mice generator de investiţii reale 

FFB Flux financiar public neremunerat. Flux de monedă dintre entităţile de gu-
vernare şi toate celelalte entităţi economice, sociale, active, realizat în pro-
cesul redistribuirii veniturilor naţionale (PIB). Componentă majoră a fluxuri-
lor financiare publice 

FFC Flux financiar de credit. Flux de monedă plasată de către entitatea banca-
ră pe o perioadă determinată, pe baza depozitelor colectate, purtător de 
dobândă şi generator de creaţie monetară 

FFD Flux  financiar de depozit. Flux de monedă colectată în centrii de acumula-
re bancară pe o perioadă de timp determinată 

FFE Flux financiar public remunerat. Flux financiar prin care entităţile guver-
namentale îşi procură moneda, pe pieţele financiare, pentru acoperirea 
deficitului dintre venituri şi cheltuieli publice. Vezi venituri extraordinare, 
împrumuturi publice 

FFF Flux financiar. Flux de monedă concretă prin care se realizează transferul 
de surplusuri monetare, sub formă de monedă capital sau credit către enti-
tăţi economice cu nevoi de finanţare 

FFH Flux financiar de cheltuieli publice. Flux de monedă distribuit de entităţile 
guvernamentale, de regulă cu titlu gratuit, entităţilor sociale active, sub 
formă de cheltuieli publice 

FFL Flux financiar de lichidare. Flux prin care titlurile de valoare se transferă, 
prin negociere pe piaţa financiară, între entităţile economice 

FFM Flux financiar neremunerat. Flux financiar în cadrul căruia circulă creanţele 
şi datoriile, moneda decalată. Vezi flux monetar decalat 

FFN Flux financiar de negociere. Flux financiar caracteristic reţelei monetare de 
transfer, intermediat de entităţi financiare, negociabil pe pieţele financiare 

FFP Flux financiar de plasament. Flux de monedă prin care entităţile de plasa-
ment orientează disponibilităţile monetare mobilizate spre entităţile eco-
nomice cu nevoi de lichidităţi sau prin care aceste disponibilităţi sunt fructi-
ficate la şi prin entităţile bancare 

FFR Flux financiar remunerat. Flux monetar financiar în cadrul căruia circulă 
moneda capital, transferul de monedă de capital generând un preţ al bunu-
lui monetar, de regulă sub formă de dobândă 

FFS Flux financiar public. Flux financiar prin care bugetele publice (entităţile 
guvernamentale) colectează şi distribuie moneda în societate 
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FFT Flux financiar de colectare. Flux de monedă prin care entităţile de mobili-
zare colectează    (acumulează) lichidităţi, disponibilităţi şi le conservă 
temporar în depozite bancare, care urmează să fie plasate 

FFV Flux financiar de venituri publice. Flux de monedă prin care entităţile de 
guvernare colectează (mobilizează), cu titlu gratuit cantitatea de  monedă, 
prin mecanismele fiscale, la bugetele publice sub forma veniturilor publice 

FIM Flux de instrumente monetare. Flux de monedă substitut şi de monedă 
capital. Vezi flux financiar (FFF) 

FIR Flux informaţional. Flux prin care se transmit informaţii referitoare la bunuri 
transferate prin fluxuri productive, monetare etc. 

FLM Flux colector de monedă. Flux monetar generat de către entităţile moneta-
re de mobilizare. Vezi flux financiar de colectare 

FLM Flux colector de monedă. Flux monetar generat de către entităţile moneta-
re de mobilizare. Vezi flux financiar de colectare 

FLX Flux. Substanţializarea orientată a unei relaţii dintre entităţi 

FMA Flux monetar de decontare decalat. Flux monetar de decontare a valorii 
(preţului) bunului, al cărui moment diferă de momentul fluxului productiv, şi 
care generează creanţe şi datorii (active financiare) în relaţiile de încasări şi 
plăţi 

FMC Flux de monedă concretă sau flux monetar. Flux substanţializat cu mone-
da concretă, înscris în circuitul recunoaşterii sociale, prin care se realizea-
ză preţul bunului şi transferul contravalorii monetare a acestuia  

FMD Flux monetar de decontare. Flux de monedă concretă, expresie a încasări-
lor şi plăţilor generate de fluxurile productive (reale) care se concretizează 
în transferul de monedă, contraparte a transferului de bunuri 

FMF Flux monetar financiar. Flux monetar datorat diferenţelor valorice dintre 
încasări şi plăţi generatoare de disponibilităţi şi penurii monetare, la nivelul 
entităţilor productive, care se concretizează în transferul de monedă finan-
ciară, contraparte a monedei efective 

FMG Flux monetar de lichidare. Flux monetar de transformare a monedei substi-
tutive în moneda efectivă 

FMI Flux de monedă intrată. Fluxuri de monedă concrete încasate de către en-
titatea productivă, ca preţ al bunurilor produse, oferite şi comercializate 

FML Flux monetar de lichiditate. Flux prin care moneda de cont se transformă 
în numerar, utilizându-se instrumente bancare 

FMP Flux de monedă ieşită. Flux de monedă concretă plătită de către entitatea 
productivă sau de consum ca preţ al bunurilor primite, intrate şi destinate 
consumului 

FMR Flux monetar reglativ. Flux de monedă instrumentală specific transferului 
valoric reglativ prin care se activizează sau reglează valoarea titlurilor fi-
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nanciare de orice natură 

FMS Flux monetar de decontare simultan prin virament. Flux monetar de decon-
tare care se concretizează în transferul de monedă simultan transferului 
bunului, exprimat în încasări şi plăţi de monedă efectivă 

FOP Flux operaţional. Flux de monedă, exprimat cantitativ, fără a lua în consi-
derare instrumentele de transfer monetar (activele) 

FPR Flux productiv. Flux de bunuri între entităţi productive orientat spre consu-
mul uman 

FRA Flux reglativ de acoperire valorică. Flux monetar reglativ prin care se con-
servă sau multiplică valoarea titlurilor sau activelor financiare prin contrac-
te potenţiale sau condiţionate de vânzarea-cumpărarea acestora 

FRD Flux al rambursării datoriei publice. Flux monetar care cuprinde plăţile afe-
rente returnării împrumuturilor publice şi a dobânzilor aferente 

FRM Flux al reţelei monetare. Flux de monedă sau activ financiar, în  particular 
de instrumente  monetare şi financiare, care asigură decontarea sau capi-
talizarea monetară. Vezi flux monetar-financiar (FMF) 

FRT Flux reglativ de transfer valoric. Flux monetar reglativ generat pe pieţele 
financiare secundare (burse de valori) prin care se transferă titluri financia-
re contra monedă între entităţi economice, considerate entităţi secundare 
de plasament 

FSD Fluxul serviciului datoriei publice. Flux de monedă reprezentând plata do-
bânzilor şi comisioanele aferente împrumuturilor publice 

FTF Flux financiar de titrizare. Flux monetar prin care entităţile economice 
achiziţionează, contra lichidităţi, titluri de valoare 

FTN Flux financiar de titrizare nenegociabil. Flux financiar prin care se trans-
formă lichidităţile disponibile în titluri financiare achiziţionate de către enti-
tăţile primare de plasament prin negociere pe pieţele financiare 

FVE Flux de venit extraordinar. Flux financiar de monedă prin care entităţile gu-
vernează, mobilizează pe pieţele financiare la bugete cantitate de monedă 
suplimentară veniturilor publice neremunerate. Vezi împrumuturi publice 

FVP Unitate de valorificare a plasamentelor. Entitate monetară care intermedi-
ază fluxurile monetare reglative, constituindu-se un nod monetar de trans-
fer instrumental, de regulă o entitate monetară de plasament 

GCA Gradul de conectare a entităţilor. Indicator extensiv care măsoară (expri-
mă) ataşarea relaţională a celorlalte entităţi la o entitate considerată 

GCE Gradul de cuplare a entităţii la reţea. Indicator extensiv, care măsoară im-
plicarea relaţională a unei entităţi într-o reţea 

GCR Gradul de complexitate al reţelei. Indicator extensiv care măsoară densita-
tea relaţiilor dintre entităţile reţelelor exprimate matriceal, în funcţie de nu-
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mărul de relaţii posibil 

i Simbol matriceal al instrumentului 

IBD Instrument bancar de decontare. Instrument de realizare a viramentului 
monetar efectiv între entităţile economice. Ordin de plată, cambie, bilet la 
ordin etc. 

IBI Instrument bancar informatizat de decontare. Instrument bancar de decon-
tare sub formă de semnale informatice, prin reţele de calculatoare 

IBR Instituţii bancare. Entitate monetară care intermediază transferul de mone-
dă în economie, contraparte sau nu transferului de bunuri 

IBS Instrument bancar substanţializat de decontare. Instrument bancar de de-
contare sub formă de înscrisuri 

IDB Instrument de decontare lichidabilă. Instrument de decontare la purtător,  
care conţine moneda efectivă existentă în contul bancar al deţinătorului 
instrumentului: cec, card 

IDL Instrument de decontare lichidă. Instrument de decontare prin numerar 

IDN Instrument bancar de decontare necondiţionată. Instrument bancar de de-
contare, substanţializat sau informatizat, care realizează transferul direct, 
decalat sau nu, al monedei generat de un flux productiv 

IDT Instrument bancar de decontare transmisibil. Instrument bancar de decon-
tare, substanţializat sau informatizat, care permite transmiterea dreptului 
de încasare către alte entităţi economice, de către primul beneficiar 

IFB Instrument financiar-bancar. Activ financiar cu grad de lichiditate determi-
nat, utilizat pentru activizarea şi reglarea fluxurilor şi circuitelor financiare şi 
de decontare. Orice titlu financiar poate deveni instrument dacă activizea-
ză şi reglează fluxuri deja generate 

IFN Infrastructură nonmonetară. Ansamblu de entităţi şi relaţii care generează 
suportul şi obiectul axiometrizării, evaluării monetare, fluxurile monetare 
reprezentând, în ultimă instanţă, imagini valorizatoare ale fluxurilor de in-
frastructură (producţie, consum, investiţie etc.)  

IMA Interfaţa monetară axiometrică. Modalitatea prin care consonanţa valorică 
realizează transformarea valorii bunurilor în preţ, exprimată în monedă 
concretă 

INR Instituţie a reţelei financiare. Subiect, entitate sau piaţă care se constituie 
în nod al reţelei monetare şi financiare 

IOD Instituţie organizativ delimitată. Ansambluri de reglementări şi reguli prin 
care se instituie o vocaţie, o misiune în cadrul reţelei monetare, instituire 
mutuală sau legală şi prin care se constituie o structură dotată cu autono-
mie autoreglativă (sistem) 

IPB Împrumut public. Împrumut angajat de către entităţile guvernamentale pe 
pieţele financiare, interne şi externe, rambursabil şi purtător de dobândă. 
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Returnarea lui se realizează prin cheltuielile cu datoria publică 

ISR Instrument al reţelei financiare. Formă sub care moneda activizează fluxu-
rile monetare şi financiare, instrumentând schimbul de bunuri (mărfuri) 

ITR Interacţiunile reţelei. Relaţii între entităţi (noduri) formate din fluxuri şi in-
strumente monetare, altfel spus relaţiile activizate de reţele 

j Simbol matriceal al liniei 

k Simbol matriceal al coloanei 

LVC Lungimea vectorului. Indicator pentru măsurarea gradului de agregare sau 
dezagregare valorică a elementelor unui vector 

m Simbol care evidenţiază valoarea monetară a instrumentelor de creanţă 
din matricea duală 

MAC Monedă activă. Moneda existentă în cadrul fluxurilor de monedă concretă, 
indiferent de natura monedei 

MAE Matrice funcţională de ieşire. Matrice funcţională care evidenţiază ieşirile 
de monedă din trezoreria unor entităţi prin instrumentele specifice 

MAF Matrice funcţională. Formă matriceală având pe linii şi pe coloane fluxurile 
şi respectiv instrumentele, evidenţiind încărcătura instrumentală a fluxurilor 
şi dimensionând valoarea informaţională a interacţiunilor din reţea 

MAI Matrice funcţională de intrare. Matrice funcţională care evidenţiază intrările 
de monedă în trezoreria unor entităţi prin instrumente specifice 

MAM Mediu axiometric monetar. Componentă a mediului axiometric în cadrul 
căreia mijlocul de apreciere şi măsură este moneda, iar relaţiile sunt relaţii 
monetare 

MAR Mediu axiometric real. Mediu axiometric în cadrul căruia se realizează 
condiţiile convertirii valorilor în preţuri, asigurându-se recunoaşterea socia-
lă a valorii bunurilor prin preţurile de echilibru. Vezi şi piaţa reală 

MBC Monedă blocată. Monedă activă sau activizată pe fluxuri monetare, deco-
nectate însă din reţeaua monetară prin comportamente anomice ale entită-
ţilor 

MBR Monedă bancară. Moneda creată de către bănci prin transformarea mone-
dei pasive în monedă activă 

MCA Mediu (câmp) axiometric. Ansamblu evolutiv de relaţii şi mijloace prin care 
se apreciază şi măsoară valorile în societate 

MCL Monedă centrală. Moneda existentă în pasivul bilanţier al băncii centrale 
(de emisiune), constituind baza creaţiei monetare 

MCM Monedă comercială. Monedă sub forma efectelor comerciale, expresia 
creanţelor şi datoriilor. Vezi monede substitutive 

MCR Monedă concretă. Monedă etalon, utilizată ca mijloc de schimb şi de pre-
zervare a valorii, având caracter oficial, reglementat, controlat, a cărei 
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“mărime valorică” este influenţată de către moneda reală, dar şi de un 
complex factorial evaluativ. Comasarea mărimilor valorice ale acestei mo-
nede (putere de cumpărare) reprezintă cursul de schimb 

MCT Matricea creanţelor. Componentă a matricei duale care evidenţiază ieşirile 
de monedă, prin instrumentele specifice, din cadrul entităţii instituţionale 

MDC Monedă de decontare. Moneda generată de operaţiunile de încasări şi 
plăţi între entităţile economice 

MDF Matricea duală a operaţiunilor financiare. Forma matriceală de reprezenta-
re delimitată a operaţiunilor active şi a operaţiunilor pasive ale entităţilor 
economice, ale instituţiilor monetare 

MDT Matricea datoriilor. Componentă a matricei duale care evidenţiază intrările 
de monedă, prin instrumente specifice, în trezoreria entităţii instituţionale 

MEC Monedă economisită. Monedă temporar disponibilă la nivelul entităţilor cu 
surplusuri monetare posibil de orientat şi transferat către alte entităţi cu 
penurii monetare. Această monedă se regăseşte în fluxuri financiare de 
depozit (FFD) sau de colectare (FFT) 

MEF Monedă fiduciară. Numerar 

MES Monedă scripturală. Monedă în conturi bancare, monedă de cont 

MET Monedă efectivă. Monedă concretă transferată printr-un flux monetar si-
multan cu un flux productiv, al unui bun, care poate fi scriptural sau fiduciar 

MFA Mecanism financiar de activizare. Ansamblu coerent de modalităţi, instru-
mente, tehnici, circuite prin care moneda pasivă devine monedă activă 

MFF Monedă financiară. Monedă substitut, de natura datoriilor sau creanţelor 
sau monedă generată, prin reţeaua monetară, de către surplusurile şi ne-
voile de finanţare 

MFI Matricea fluxurilor încrucişate. Forma matriceală de reprezentare a intensi-
tăţii interacţiunilor monetare dintre instituţiile monetare (subiecţi, entităţi, 
pieţe). Această matrice reprezintă expresia matriceală a reţelei monetare 
complexe (RMC) 

MIB Matricea instrumentală a arhitecturii reţelei financiare. Forma matriceală a 
arhitecturii reţelei, având pe linii entităţile (instituţiile) iar pe coloane in-
strumentele financiar-monetare 

MIS Monedă instrumentală. Monedă transferată efectiv sau potenţial pe pieţe 
financiare între entităţile sociale active în scopul conservării, valorificării 
sau multiplicării valorii titlurilor financiare, titlurilor de valoare de orice natu-
ră. Este instrumentală deoarece exprimă valoarea instrumentelor financiar-
bancare 

MIV Monedă investită. Monedă utilizată de către entităţile economice pentru 
realizarea de investiţii reale sau investiţii financiare (plasamente), prin flu-
xuri financiare de plasament (FFP), de credit (FFC), de autofinanţare 
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(FFA). Vezi moneda activă (MAC) 

MOC Monedă capital. Monedă devenită bun economic, în ipostaza de rezervă a 
valorii, transferată prin fluxuri financiare către entităţile cu nevoi de finanţa-
re 

MOE Matricea fluxurilor de ieşire. Matricea operaţiunilor care generează fluxuri 
de ieşire din entităţile instituţionale 

MOF Matricea agregată a operaţiunilor financiare. Forma matriceală de repre-
zentare a distribuirii fluxurilor monetare pe instituţii monetare (subiecţi, en-
tităţi, pieţe) generatoare, prin instrumentele monetare, de operaţiuni finan-
ciare 

MOI Matricea fluxurilor de intrare. Matricea operaţiunilor care generează fluxuri 
de intrare în entităţile instituţionale 

MPM Mediu de propagare monetară. Mediu monetar care permite transferul şi 
transmiterea valorilor bunurilor, ale activelor financiare între entităţile so-
ciale active. Acest mediu este socionomic şi axiometric determinat şi de-
terminabil 

MPS Monedă pasivă. Monedă existentă temporar în centrii de acumulare, neuti-
lizată în cadrul fluxurilor monetare, monedă generată de regulă de entităţi-
le cu capacitate de finanţare 

MPT Monedă potenţială. Modificarea valorii monedei concrete (MCR) datorată 
schimbării condiţiilor şi factorilor axiocenozei, a mediului axiometric, con-
cretizată prin diferenţa dintre valoarea iniţială şi finală a monedelor concre-
te 

MRL Monedă reală. Etalon de măsurare a valorii bunului, recunoscut de către 
mediul axiometric real (pieţe), care conferă bunului un preţ al pieţei, un 
preţ de echilibru, această monedă fiind o abstragere a unei unităţi moneta-
re din concretenţa relaţiilor (reţelei) schimburilor 

MSB Monedă substitutivă. Monedă concret transferată, printr-un flux monetar 
decalat, sub forma creanţelor şi datoriilor 

MSE Matricea elementelor structurale de ieşire. Matricea de structură a instru-
mentelor fluxurilor de ieşire din trezoreria entităţii 

MSI Matricea elementelor structurale de intrare. Matricea de structură a instru-
mentelor fluxurilor de intrare în trezoreria entităţii 

MSN Mediu socionomic. Mediu social concretizat prin reguli şi norme de com-
portament şi de acţiune în scopul conservării capacităţilor vocaţionale şi a 
valorilor specifice entităţilor 

MSP Matrice structurală primară. Formă matriceală de evidenţiere a existenţei 
sau nonexistenţei relaţiilor dintre nodurile unei reţele, precum şi a orientării 
acestor relaţii (fluxuri): ieşiri sau intrări 

MSS Matrice de structură. Matrice obţinută din matricea MAF, prin împărţirea 
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valorii monetare a fiecărui element la valoarea monetară totală a fiecărui 
flux 

MTR Matrice. Formă bidimensională de prezentare a relaţiilor dintre un set de 
elemente, exprimate numeric, prin linii şi coloane, la intersecţia cărora sunt 
evidenţiate existenţa sau intensitatea relaţiei 

MVT Monedă virtuală. Etalon de măsurare a valorii bunului produs de o entitate 
productivă, etalon propriu acestei entităţi, aparţinând spaţiului posibil deli-
mitat de energia depusă de către entitate şi de recunoaşterea socială aş-
teptată de către aceasta 

n Simbol care evidenţiază valoarea monetară a instrumentelor de datorii din 
matricea duală 

NFF Nevoie de finanţare. Penurie (gol) de monedă înregistrată la un moment 
dat de către o entitate economică în condiţiile traiectoriei devenirii 
adaptative a acesteia 

NMI Nod monetar de transfer instrumental. Entitate monetară sau centru de 
entităţi monetare care asigură fluxul monedei instrumentale în sensul rea-
lizării transferului valoric reglativ 

NPR Nod polarizant al reţelei. Nod în cadrul reţelei care realizează conectarea 
unor noduri, prin fluxuri centripete, asigurând o anumită compoziţie relaţio-
nală specifică 

NRM Numerar. Monedă efectivă sub forma lichidităţilor la vedere, la dispoziţia 
entităţii economice. Bancnotă, monedă fiduciară 

OBL Obligaţiune. Titlu de valoare, care conferă deţinătorului drept de creanţă şi 
drept de câştig (dobândă) 

OFT Operaţiune financiară de transfer. Operaţiune financiară care realizează, 
prin instrumente şi fluxuri financiare, transferul de monedă în cadrul reţele-
lor financiare de transfer 

OIP Operaţiune monetară de încasări şi plăţi. Operaţiune efectuată de către 
entitatea economică pentru realizarea încasărilor şi plăţilor prin modalităţi, 
instrumente şi tehnici de plată stabilite, ca urmare a realizării transferului 
de bunuri 

ORR Orientarea reţelei. Direcţionarea fluxurilor reţelei spre realizarea prioritară, 
univocă, a unei misiuni sau vocaţii, favorizând potenţialităţile unei anumite 
entităţi sau a unui nod polarizant 

PBC Piaţă bancară. Componentă a pieţei monetare globale (PMG) în cadrul 
căreia nodurile sunt reprezentate de către entităţi bancare iar relaţiile de 
către fluxuri bancare  

PCF Preţul capitalului financiar. Preţul, cotaţia pe pieţele financiare a titlurilor 
de valoare, altfel spus cantitatea de moneda capital oferită şi plătită pentru 
achiziţionarea unui titlu de valoare negociat 
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PCM Proces de creaţie monetară. Ansamblu de operaţiuni şi activităţi prin care 
instituţiile bancare transformă moneda pasivă din depozite în monedă ac-
tivă, sub formă de credite. Creaţie monetară realizează şi banca centrală 
prin emisiunea de monedă sau prin transformarea valutelor în monedă 
naţională 

PCR Proprietate a configuraţiei reţelei. Calitate a reţelei care-i conferă acesteia 
configuraţia necesară realizării misiunii şi vocaţiei elementelor sale 

PFA Piaţă financiară de acoperire. Componentă a pieţei financiare reglative, pe 
care se realizează fluxurile monetare reglative de acoperire valorică cu 
instrumente de acoperire (contracte) 

PFF Piaţă financiară. Modalitate de transfer a surplusurilor (disponibilităţilor) 
monetare între entităţile economice, utilizându-se titlurile de valoare emise 
de entităţile cu nevoi de finanţare. Operatorii financiari pe piaţă reprezintă 
entităţile monetare de realocare 

PFL Proprietate de flux a reţelei. Calitate a fluxului dintr-o reţea, derivată din 
proprietăţile configuraţionale, care conferă interacţiunii dintre entităţile 
economice capacitatea de transfer şi transformare a monedei 

PFO Portofoliul pasiv. Totalitatea resurselor financiare ale entităţii monetare, 
destinate utilizării prin operaţiunile active 

PFP Piaţă financiară primară. Vezi reţea lansativă (RLS), piaţă financiară de 
plasament (PFT) 

PFR Piaţă financiară reglativă. Piaţă financiară pe care se activizează reţeaua 
monetar-instrumentală, cuprinzând pieţele financiare secundare şi pieţele 
financiare de acoperire 

PFS Piaţă financiară secundară. Vezi reţeaua monetar-financiară negociativă, 
bursa de valori 

PFT Piaţă financiară de plasament sau de transfer. Ansamblul constituit din 
piaţa lansativă şi piaţa monetar-financiară negociativă. Vezi reţea mone-
tară de transfer 

PIB Produs intern brut. Valoarea adăugată globală generată în economie. Cu-
prinde suma valorilor adăugate brute, impozitele pe produs inclusiv TVA, 
taxele vamale, din care se scad subvenţiile pe produs şi pentru import 

PIF Piaţă informaţională. Ansamblu de noduri şi relaţii, de fluxuri prin care se 
transferă informaţii. Vezi flux informaţional (FIR) 

PLF Plasament financiar. Disponibilităţi monetare deţinute de către o entitate 
economică pe care aceasta le transformă în titluri de valoare emise de către 
solicitatorii de lichidităţi, titluri generatoare de câştig şi purtătoare de riscuri 

PMF Portofoliu de instrumente monetare şi financiare. Totalitatea activelor mo-
netare şi financiare, diferenţiate după scadenţe, riscuri, preţuri, pe care le 
deţine o entitate, utilizabile ca instrumente de schimb sau de conservare a 
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valorii 

PMG Piaţă monetară globală. Componentă a reţelei monetare globale (RMG) în 
cadrul căreia moneda virtuală devine, prin moneda reală, monedă concre-
tă, asigurându-se trecerea de la potenţialitate, prin posibilitate, la efectivi-
tate, realitate 

PMM Piaţă monetară. Componentă a pieţei financiare pe care se realizează flu-
xuri de monedă centrală, înscrisă în bilanţul băncii centrale. Cuprinde şi 
piaţa interbancară 

PMR Piaţă de mărfuri. Piaţa pe care se comercializează mărfurile destinate 
consumului uman final 

POA Portofoliu activ. Totalitatea activelor financiare ale entităţii monetare, gene-
rate de operaţiunile de utilizare a resurselor financiare 

POP Portofoliu putred. Portofoliu de instrumente monetar-financiare al unei enti-
tăţi care nu poate fi activizat pentru investiţie sau economisire, datorită 
conţinutului de monedă blocată 

PPL Populaţie. Totalitatea indivizilor umani existenţi la un moment dat pe un 
teritoriu dat, care sunt afectaţi sau afectează diverse fluxuri economice sau 
sociale 

PRL Piaţă reală. Modalitate de transfer a bunurilor prin fluxuri productive, bunuri 
recunoscute valoric de către consumul uman 

RCM Reţea de creaţie monetară. Reţea de fluxuri creatoare de monedă 

REI Relaţie de economisire şi investiţie. Relaţie prin care se realizează conser-
varea, mobilizarea, gestionarea, plasarea şi valorificarea disponibilităţilor 
monetare din societate, în cadrul reţelei monetar-financiare (RMF) 

RFA Reţea financiară autonomă. Reţea financiară reglementată şi organizată în 
scopul realizării unor fluxuri financiare specifice (mobilizare, plasare, credi-
tare etc.) 

RFN Reţea monetară financiară nodală. Reţea monetară financiară dintre enti-
tăţi economice 

RIM Reţeaua interacţiunilor monetare. Ansamblul interconectat al interacţiunilor 
unei configuraţii a reţelei monetare, dispunând de proprietăţile de flux 
(PFL) şi de instrumentele adecvate misiunii reţelei şi vocaţiei entităţilor 

RLN Reţea locală nodală. Componentă a reţelei globale, în particular a reţelei 
monetare globale (RMG) având ca nod polarizant o entitate care concen-
trează şi centrează teritorial relaţiile reţelei 

RLS Reţea lansativă. Reţea de fluxuri prin care se emit şi lansează titlurile de 
valoare de către entităţile cu nevoie de lichiditate, formând reţeaua primară 
a reţelei monetare de transfer 

RLT Relaţie. Formă de transmitere sau de transfer reciproc, univoc sau biuni-
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voc, a conţinuturilor distinctive între entităţi 

RMC Reţea monetară complexă. Reţea monetară extinsă care cuprinde ansam-
blul entităţilor şi fluxurilor monetare de orice natură, fluxuri care conţin mo-
neda de decontare, de capital, instrumentală etc. 

RMD Reţea monetară derivată. Reţea monetară primară delimitată în funcţie de 
moneda concretă şi de criteriul de delimitare a fluxurilor de monedă 

RME Reţea monetară ordonată dimensional. Reţea monetară delimitată con-
form unui criteriu de diferenţiere spaţială 

RMF Reţea monetar-financiară. Reţea de fluxuri monetare şi financiare între 
entităţile economice, în cadrul căreia transferurile de monedă sunt inter-
mediate de către entităţile monetare 

RMG Reţea monetară globală. Reţea monetară complexă la nivele internaţiona-
le (regionale, europene, mondiale etc.) caracterizată deci prin diferite gra-
de de globalizare 

RMI Reţea monetar-instrumentală. Ansamblul interconectat al reţelelor nodale 
ale fluxurilor monetare reglative 

RML Reţea monetară nodală de decontare duală. Componenta primară a reţe-
lelor monetare secundare, în cadrul cărora o instituţie bancară intermedia-
ză transferul de monedă dintre două entităţi economice 

RMM Reţea de mobilizare monetară. Ansamblul fluxurilor de mobilizare moneta-
ră, colectoare de monedă 

RMN Reţea monetară nodală. Reţea nodală caracterizată prin fluxuri de monedă 
(financiare) concretă 

RMO Reţea monetară. Reţea de relaţii exprimată monetar, de regulă substanţia-
lizată în fluxuri de monedă reală şi concretă, prin care entităţile îşi recu-
nosc şi realizează valoarea bunurilor produse (oferite) 

RMP Reţea monetară primară. Reţea monetară, reflexie directă a reţelei produc-
tive socionomice, în cadrul căreia moneda reală etalonează şi recunoaşte 
valoarea bunurilor 

RMR Ramură de activitate. Grupare de entităţi instituţionale cu activităţi similare, 
omogene 

RMS Reţea monetară secundară. Reţea monetară între entităţi productive, în 
cadrul căreia fluxurile monetare sunt intermediate de către entităţi moneta-
re de transfer (instituţii bancare) 
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RMT Reţea monetară de transfer. Reţea monetară care asigură conectarea di-
rectă, pe pieţele financiare, între entităţile economice, prin fluxuri de mobi-
lizare şi fluxuri de plasament. Vezi reţeaua monetară secundară şi reţeaua 
monetar financiară 

RMV Reţea monetar-financiară negociativă. Reţea formată din  fluxuri financiare 
de negociere, reprezentând reţeaua secundară a reţelei monetare de 
transfer, adică piaţa financiară, bursa de valori 

RNG Reţea monetară nodală generativă. Reţea monetară nodală în cadrul căre-
ia fluxurile sunt orientate şi centrate pe om, elementul generativ real 

RNN Reţea nodală. Reţea concretizată prin fluxuri care conectează entităţi (no-
duri) caracteristice tipologic unui anumit mediu axiometric, socionomic de-
terminat 

RNP Reţea nodală a fluxurilor financiare publice. Ansamblu de fluxuri monetare 
şi financiare prin care entitatea guvernamentală mobilizează şi distribuie 
monedă de orice natură, tranzitând trezoreria financiară publică 

RNR Reţea nodală a fluxurilor monetar-reglative. Reţea nodală a fluxurilor mo-
netare reglative care reflectă tipologic transferul şi acoperirea valorii titluri-
lor şi activelor financiare 

RPD Reţea productivă nodală duală. Reţea productivă între două entităţi pro-
ductive, cu sau fără fluxuri monetare 

RPI Relaţie de încasări şi plăţi. Relaţie monetară prin care se realizează de-
contările în economie, concretizată în fluxuri de decontare (FMD) 

RPP Reţea productivă punctuală. Reţea de relaţii, în particular, de fluxuri de 
livrări şi ieşiri, constitutiva unei entităţi productive, diferenţiate vectorial, 
prin care aceasta se integrează în reţeaua productivă socioeconomică 

RPS Reţea productivă socioeconomică. Reţea constituită între entităţile produc-
tive, diferenţiate din punctul de vedere al misiunii, al importanţei funcţiona-
le, al bunurilor, produse, entităţi care se deosebesc vectorial (munca, acti-
vitatea) şi recunoaşte un set de reguli instituite mutual 

RTA Reţea. Ansamblu de relaţii (legături) între entităţi distincte, în cadrul căreia 
entitatea îşi realizează autonom şi corelativ misiunea, rolul specific 
constitutivităţii sale 

s Simbol care evidenţiază ponderea valorii monetare a unui instrument din 
cadrul unui flux în valoarea monetară totală a fluxului respectiv 

SCT Sector instituţional. Ansamblu de entităţi instituţionale, delimitat conform 
funcţiei economice principale şi provenienţei resurselor 

SCV Sistem constitutiv. Sistem constituit din subiecţi şi relaţii, dispunând de 
structuri duale şi funcţionând conform principiului autoreglării 

SDL Structură duală. Structură sistemică, organizată ierarhic într-o componentă 
conducătoare şi o componentă condusă 
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SDR Solidaritate. Proprietate definitorie a interacţiunii reţelei care relevă inter-
dependenţa şi codeterminarea între interacţiunile reţelei, asigurându-i sta-
bilitate şi orientare teleologică 

SIC Subiect consumativ. Omul în calitate de consumator final al bunurilor 

SIM Subiect monetar. Omul, în calitate de generator primar şi de utilizator final 
al monedei, fie în mod individual, fie în cadrul entităţilor sociale active 

SIP Subiect productiv. Omul în calitate de producător, în cadrul entităţilor eco-
nomice productive, a bunurilor 

SMA Stare monetară activă. Decalaje cantitative şi temporale între fluxurile pro-
ductive şi monetare, generatoare de disponibilităţi sau penurii monetare 
care determină angajarea entităţilor în fluxuri pur monetare (financiare) 

SMB Stare monetară beneficiară de monedă. Stare monetară generatoare de 
penurie monetară de nevoi, de finanţare, de cerere de monedă la nivelul 
entităţii productive, de orice natură 

SMF Stare monetară furnizoare de monedă. Stare monetară generatoare de 
disponibilităţi monetare, de capacitate de finanţare, de ofertă de monedă la 
nivelul entităţii productive, de orice natură 

SMP Structură modulară a matricei primare. Segmentarea matricei primare 
(AMP) în module (substraturi) care evidenţiază distinct relaţiile între sub-
iecţi, între entităţi, între pieţe, caracteristice configuraţiei arhitecturii 

SRN Spectru al relaţiilor nodale. Orientarea relaţiilor (fluxurilor) esenţiale şi defi-
nitorii ale reţelei spre noduri polarizante prin concentrare şi centrare confi-
guraţională 

TDA Traiectoria devenirii adaptative. Evoluţia temporală a entităţii economice, a 
situaţiei şi performanţelor acesteia, prin modificarea parametrilor constitu-
tivi şi funcţionali într-un mediu în schimbare, având ca obiectiv supravieţui-
rea şi dezvoltarea 

TER Tranzitivitate. Proprietate definitorie a interacţiunii reţelei care relevă posi-
bilitatea transferării mijlocite a potenţialităţii, misiunii şi vocaţiei entităţilor 
între entităţi prin fluxuri şi instrumente echipotenţiale 

TFF Titlu financiar. Titlu de valoare care conferă beneficiarului un drept de creanţă 

TFP Trezorerie financiară publică. Centru de acumulare şi distribuire a venituri-
lor şi cheltuielilor publice (bugetare) sub forma încasărilor şi plăţilor 

TRZ Trezorerie. Interfaţă a entităţii productive care realizează relaţiile monetare 
ale entităţii productive în cadrul reţelei monetare, concretizate în fluxuri de 
încasări şi plăţi 

TSC Translaţie scripturală. Transfer în cadrul burselor de valori, a titlurilor de 
valoare, din posesia unei entităţi, în posesia alteia, prin transmiterea în-
scrisului 
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TVL Titlu de valoare. Înscris emis de către o entitate economică, operabil sau 
nu, pe pieţele financiare, prin care emitentul procură lichidităţi, conferind 
drept de creanţă sau de proprietate deţinătorului şi generând un câştig 

TVM Titluri de valoare pe termen mediu şi lung. Titluri de valoare cu scadenţă 
peste un an. Obligaţiuni şi acţiuni 

TVR Transfer valoric reglativ. Transfer, efectiv sau potenţial, al valorii instru-
mentelor financiar-bancare între entităţile sociale active în scopul reglării 
(conservării, valorificării, multiplicării) valorii titlurilor financiare 

TVS Titluri de valoare pe termen scurt. Titluri de valoare cu scadenţă sub un an 

VAG Valoare adăugată. Soldul contului de producţie, prin care se măsoară ex-
cedentul valorii bunurilor produse faţă de valoarea bunurilor consumate 
pentru producţie 

VCT Vocaţie. Totalitatea capabilităţilor şi abilităţilor de care dispune o entitate 
activizată social 

VED Venit disponibil. Venit format prin redistribuirea, sub formă de transferuri, a 
veniturilor primare 

VEP Venit primar. Venituri repartizate factorilor de producţie în procesul distri-
buirii primare 

VFE Vector de flux de ieşire. Flux de monedă, de orice natură, ieşită din entita-
tea instituţională, purtătoare de instrumente (active) monetare şi financiare 

VFI Vector de flux monetar de intrare. Flux de monedă, de orice natură, intrată 
în entitatea instituţională, purtător de instrumente (active) monetare şi fi-
nanciare 

VPP Venit din participarea productivă. Concretizare a monedei reale produsă 
de către entităţile productive şi repartizate direct participanţilor (subiecţilor) 
la producerea acestei monede. Prin aceste venituri moneda reală devine 
monedă concretă 

VRM Virament. Modalitate de realizare a încasărilor şi plăţilor între entităţile 
economice prin conturi bancare 
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Anexa nr. 12 
Analiza matricei duale 

 
Anul 1994 

Datorii 
 
Creanţe 

e1 e2 e3 e4 e5 e6  Lvc 

e1 0 0 3204 0 0 16 3220 3204,04 

e2 1156 14043 2103 20 100 119 17541 14247,43 

e3 113 3429 2339 3920 1899 34 11734 6017,93 

e4 0 789 2439 2 19 0 3249 2563,51 

e5 0 1542 890 268 0 0 2700 1800,47 

e6 0 -17 359 0 0 0 342 359,40 

 1269 19786 11334 4210 2018 169 38786 23310,53 

Lvc 1161,51 14559,0 5198,93 3929,20 1901,73 124,79 21764,76  

 
 

Anul 1997 
Datorii 

 
Creanţe 

e1 e2 e3 e4 e5 e6  Lvc 

e1 0 5111 17410 63 0 178 22762 18145,69 

e2 19765 55925 7484 356 -304 435 83661 59788,62 

e3 762 3263 3315 11107 12244 -109 30582 17190,40 

e4 0 9971 769 9 -21 0 10728 10000,64 

e5 0 23403 -1457 6423 0 0 28369 24312,10 

e6 475 552 108 0 0 0 1135 736,20 

 21002 98225 27629 17958 11919 504 177237 106383,28 

Lvc 19785,39 61739,79 19308,90 12835,54 12247,79 482,48 96817,91  
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1. CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI LEGISLATIV  
AL POLITICILOR AGRICOLE  

La un deceniu de la declanşarea procesului de tranziţie, alocarea inefi-
cientă a resurselor continuă să reprezinte caracteristica dominantă a sectorului 
agroalimentar. Performanţele producătorului agricol român continuă să fie 
drastic restricţionate de un ansamblu de factori, între care se detaşează: per-
sistenţa în cadrul sectorului agroalimentar a unui mediu concurenţial subdez-
voltat şi puternic dezechilibrat, în defavoarea producătorilor agricoli; 
fărâmiţarea excesivă a capitalului funciar, însoţită de un pronunţat excedent de 
resurse de muncă care – în prezent – nu îşi găsesc surse de venituri în acti-
vităţi economice alternative în zonele rurale sau urbane; insuficienţa capitalului 
de exploatare şi, în egală măsură, a posibilităţilor de capitalizare în majoritatea 
covârşitoare a exploataţiilor/întreprinderilor agricole; criza de identitate a su-
biecţilor economici din unităţile de stat/capital majoritar de stat şi din nume-
roase asociaţii agricole de producţie în raport cu cerinţele unui mediu concu-
renţial; menţinerea unei structuri de producţie tradiţionale, corelate insuficient 
cu cerinţele pieţelor; situaţia economico-financiară a industriilor din amonte şi 
din avalul agriculturii etc.  

Pe acest fond general, sub raportul performanţelor – în ultimul deceniu – 
decalajele existente, nu numai faţă de Uniunea Europeană, ci şi faţă de ţările 
vecine aflate într-un proces mai avansat de aderare la Uniunea Europeană, s-
au accentuat.  

Producătorul agricol român prezintă un handicap tot mai pronunţat faţă 
de fermierul din Uniunea Europeană sub raportul tuturor factorilor competiti-
vităţii dinamice: funcţionalitatea pieţelor specifice (produse şi servicii, finan-
ciare, resurse de muncă); nivelul de asigurare cu informaţii tehnico-economice; 
stocul de capital funciar şi de exploatare, iar într-un cadru mai general accesul 
la toate categoriile de resurse; calificarea profesională a resurselor de muncă; 
situaţia şi competitivitatea industriilor din amonte şi din aval etc.  

Simpla trecere în revistă a factorilor restrictivi relevanţi este de natură să 
conducă la concluzia că o parte însemnată a blocajelor, în ceea ce priveşte 
competitivitatea, sunt determinate de puternice dezechilibre structurale. În mod 
firesc, fără eliminarea acestor dezechilibre marcante este dificil de apreciat că 
agricultura românească se va putea înscrie pe calea performanţei indispensa-
bile unei economii tot mai deschise şi a pregătirii condiţiilor necesare pentru o 
reuşită în structurile Uniunii Europene pe baza criteriilor de “cost-beneficiu”.  

Programul guvernamental pentru agricultură şi alimentaţie a inclus o 
secţiune specială privind reforma instituţională a Ministerului Agriculturii şi Ali-
mentaţiei şi a reţelei sale teritoriale. Hotărârea Guvernamentală nr. 390/1997 a 
implementat o formă îmbunătăţită de organizare a MAA, adaptată rolului de 
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organism guvernamental într-o economie de piaţă. Principalele îmbunătăţiri au 
fost reprezentate de înfiinţarea unor noi direcţii şi direcţii generale prin organi-
zarea MAA, ca de exemplu: cele pentru dezvoltare rurală, de politici agricole şi 
alimentare, pentru servicii destinate producătorilor agricoli, unitatea de consul-
tanţă pentru politici agricole.  

Principalele legi care au reglementat aranjamentele instituţionale din 
agricultură au fost:  

 Legea nr.15/1990 (august), care prevedea transformarea unităţilor agri-
cole de stat în societăţi comerciale şi regii autonome;  

 Legea nr.31/1990 (noiembrie), care definea societăţile comerciale şi mo-
dul lor de organizare şi funcţionare;  

 Legea nr.36/1991 (aprilie), care prevedea înfiinţarea societăţilor agricole 
şi funcţionarea altor forme de asociere în agricultură;  

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.30/1997 privind restructurarea 
regiilor autonome şi transformarea acestor în societăţi comerciale.  
În sectorul agricol funcţionau la acel moment şapte regii autonome. 

Aceste întreprinderi erau monopoluri de stat, gestionate direct de MAA. Toate 
au fost supuse proceselor de restructurare şi, cu excepţia Regiei Autonome 
pentru Îmbunătăţiri Funciare, s-au transformat, în 1998, în societăţi comerciale. 
Trăsătura lor specifică a fost aceea că în urma transformării ele n-au devenit 
societăţi comerciale obişnuite, ci societăţi naţionale, în care, chiar dacă se vor 
privatiza în viitor, statul îşi va păstra un pachet de acţiuni de control sau “acţiu-
nea de aur”. Al doilea stadiu al restructurării, care se referă la decizia asupra 
privatizării pentru fiecare în parte, a început în 1999. Regia Autonomă pentru 
Îmbunătăţiri Funciare este un caz special, deoarece ea deţine, construieşte, 
exploatează şi administrează cea mai mare parte a sistemelor de irigaţii şi dre-
naj, amenajările antierozionale, precum şi o reţea foarte mare de diguri din 
Lunca şi Delta Dunării. De aceea este nevoie de o lege specială dată de Par-
lament pentru transformarea sa în companie naţională, datorită mărimii deose-
bite a activelor, cifrei de afaceri şi domeniului de acţiune.  

 Hotărârea Guvernului nr.676/1998 (octombrie), privind înfiinţarea, orga-
nizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă 
(ANCA).  
ANCA este persoană juridică subordonată MAA, finanţată integral din 

bani publici. Ea are în subordine oficiile judeţene de consultanţă agricolă şi 
centrele judeţene locale de consultanţă agricolă, reţeaua sa acoperind întreaga 
ţară. ANCA lucrează în strânsă colaborare cu Academia de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice în elaborarea programelor de implementare a rezultatelor cercetării şti-
inţifice, precum şi cu unităţile de învăţământ (şcoli profesionale, licee, colegii şi 
universităţi agricole) în elaborarea de noi cursuri şi a altor posibilităţi de instrui-
re şi educaţie profesională. Pentru moment, serviciile de consultanţă acordate 
de ANCA producătorilor agricoli sunt gratuite.  



 

 

2. CARACTERISTICI DEFINITORII  
ALE POLITICII AGRICOLE  

Experienţa mondială atestă faptul că promovarea procesului de ajustare 
structurală ar putea fi susţinută prin mai multe tipuri de politică agricolă care 
diferă prin natura şi amploarea intervenţiei guvernamentale, respectiv meca-
nismele pe care le utilizează pentru realizarea obiectivelor. Printre aceste mo-
dele de politici pe poziţii diametral opuse se situează o politică cu caracteristici 
liberale marcante, respectiv o politică etatistă.  

O politică agricolă liberală – aşa cum a fost promovată de exemplu, în ul-
timele decenii în Argentina, Chile şi Noua Zeelandă – se bazează, în cea mai 
mare măsură pe politicile macroeconomice şi soluţiile oferite de piaţă. În sfera 
stimulentelor procesului de ajustare structurală, în acţiunea guvernamentală ac-
centul se îndreaptă spre liberalizarea politicii comerciale, formarea şi dezvoltarea 
mediului concurenţial pe piaţa internă, ca premisă a transformării agriculturii într-
un sector atractiv pentru plasamentele private de capital, încurajarea fermierilor 
pentru a deveni cât mai puţin dependenţi de guvern etc. Intervenţiile guverna-
mentale în sfera susţinerii financiare a producătorilor agricoli sub formă de sub-
sidii din resurse publice sunt trecute pe plan secundar, în cazuri extreme aduse 
practic la zero. Tipică în acest sens este politica agricolă practicată în Noua Zee-
landă. În anul 1984 circa 40% din venitul brut al crescătorilor de ovine şi taurine, 
principalele activităţi ale fermierilor din Noua Zeelandă proveneau din subsidii 
guvernamentale. În mai puţin de un an subvenţiile pentru producţie şi export au 
fost retrase. Noile condiţii au creat o stare de şoc, o autentică “sfidare”, căreia 
fermierii i-au răspuns, în ultimă instanţă, prin raţionalizarea costurilor, adaptarea 
structurii producţiei în raport cu cerinţele pieţelor interne şi externe, concentrarea 
capitalului în ferme competitive şi viabile într-o economie deschisă. Este de 
menţionat faptul că în perioada de tranziţie statul a oferit o asistenţă financiară 
substanţială fermierilor care au ieşit din activităţi agricole.  

La polul opus se situează o politică agricolă cu un caracter care în 
esenţă poate fi apreciat ca etatist, mai mult sau mai puţin marcant. Specificul 
acestei politici constă în aceea că se bazează pe mijloace instituţionale şi un 
pronunţat intervenţionism al puterii publice: programe speciale pe produse 
susţinute puternic financiar din resurse bugetare; pieţe cvasimonopoliste domi-
nate de organizaţii economice statale sau parastatale; controlul preţurilor; pro-
tecţionism sistematic pe termen lung şi mediu etc.  

Pornind de la modelele schiţate, în cele de mai sus, considerăm a nu fi 
lipsită de interes încercarea de a evalua posibilitatea şi oportunitatea pro-
movării acestor jaloane, în caracteristicile lor dominante, ca suport al profun-
dului proces de ajustare structurală pe care îl reclamă situaţia agriculturii ro-
mâneşti. În cadrul acestui demers, în opnia noastră, se impun, în primul rând 
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relevate câteva consideraţii privind starea actuală şi cea previzibilă a mediului 
macroeconomic şi a sectorului agricol românesc. Avem în vedere câteva as-
pecte semnificative: 

a) Cu toate progresele realizate pe calea stabilizării macroeconomice 
echilibrele fundamentale rămân totuşi, chiar şi pe termen mediu, extrem de 
fragile. Pericolul creşterii deficitului bugetar şi a datoriei publice, ca şi cel a unui 
nou derapaj inflaţionist se menţine în actualitate. Creşterea economică 
scontată în viitorul apropiat este modestă. Ca urmare, apreciem că o politică 
bugetară de austeritate şi o politică monetară prudentă, chiar restrictivă, vor 
constitui o caracteristică a următorilor ani. De aici rezultă că pe termen scurt şi 
mediu nu ne putem aştepta la sporirea semnificativă a resurselor pe care put-
erea publică le va putea aloca, pe baze neinflaţioniste, susţinerii procesului de 
ajustare structurală a agriculturii. În acelaşi timp, restricţiile politicii monetare, 
conjugate cu efectele situaţiei precare (pe termen scurt şi probabil mediu) a 
sectorului bancar românesc menţin şi în continuare rata dobânzii pentru cred-
itele acordate pe baze comerciale la cote care nu stimulează procesul in-
vestiţional şi implicit ajustarea structurală a sectorului.  

b) Prin performanţele (realizate/potenţiale) şi comportamentul economic 
al exploataţiilor/întreprinderilor, dominante în agricultura românească, prin put-
erea/ capacitatea de negociere a acestora cu furnizorii şi beneficiarii pro-
duselor obţinute, ca de altfel şi prin starea mediului concurenţial actual, agricul-
tura constituie, în prezent, un sector atractiv pentru mobilizarea de capital 
privat din afara ramurii, indispensabil procesului de ajustare structurală. 
Această stare de fapt este agravată de decapitalizarea sau slaba capitalizare a 
marii majorităţi a producătorilor agricoli, fenomen care restricţionează puternic 
posibilitatea promovării pe scară largă a unor montaje financiare bazate pe 
capitalul privat, în scopul facilitării procesului investiţional (atât în sectorul 
agroalimentar, cât şi într-un context mai larg, în dezvoltarea complexă a zonelor 
rurale, condiţie esenţială a eliminării barierelor la ieşirea din sectorul agricol a 
excedentului, actualmente, pronunţat al resurselor de muncă, fără de care 
creşterea productivităţii, a competitivităţii agriculturii româneşti este greu de 
conceput) şi implicit a promovării pe scară largă, în profunzime, a schimbărilor 
structurale indispensabile înscrierii agriculturii româneşti pe calea performanţei.  

c) Una dintre caracteristicile dominante ale sectorului în etapa actuală o 
constituie persistenţa unui mediu concurenţial subdezvoltat şi puternic distor-
sionat în defavoarea producătorilor agricoli. 

Acest tip de mediu induce un comportament necompetitiv. "Aşa cum 
arată experienţa românească, măsura în care este prezentă şi stimulată con-
curenţa în timpul tranziţiei depinde de contribuţia a trei factori de bază: consu-
matorii să aibă putere de cumpărare suficientă şi durabilă; întreprinderile 
economice să fie productive;  politica guvernamentală să fie adecvată…Acesta 
a fost şi încă este un proces continuu, dificil în România, deoarece comporta-
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mentul necompetitiv este încă prezent". ("România după un deceniu de tran-
ziţie. Raportul naţional al dezvoltării umane 2001-2002", UNDP, p.29).   

 În prezent, gradul de evoluţia a pieţelor agricole este departe de a co-
respunde nevoilor, rolului pe care trebuia să-l exercite (în mod natural) în core-
larea ofertei cu cererea sau, în termeni mai generali, în formarea unui mediu 
economic adecvat desfăşurării activităţii producătorilor agricoli.  

"Pieţele care funcţionează bine pot crea oportunităţi pentru dezvoltarea 
umană, chiar dacă sunt în procesul tranziţiei. Dar înfiinţarea unor astfel de 
pieţe acolo unde ele sunt absente, îmbunătăţirea funcţionării lor, asigurarea 
accesului liber şi echitabil al oamenilor săraci la acestea sunt sarcini dificile 
care trebuie să fie iniţiate de către stat sau prin presiunile exercitate de către 
sectoarele neguvernamentale" ("România după un deceniu de tranziţie. Rapor-
tul naţional al dezvoltării umane 2001-2002", UNDP, p.31).   

Consecinţă a structurii agricole deformate la nivelul exploataţiei/între-
prinderii, oferta de produse agroalimentare a gospodăriilor ţărăneşti este, în 
cea mai mare măsură, pulverizată în partizi mici, eterogene care – exceptând 
unele produse cerealiere şi animaliere – sunt destinate preponderent unor 
pieţe locale, relativ izolate. Dar nici în cazul celorlalte tipuri de unităţi agricole 
oferta nu beneficiază de o organizare adecvată. Asociaţiile sau organizaţiile 
profesionale/ interprofesionale ale producătorilor pe produse sau grupe de pro-
duse sunt cvasiinexistente sau nefuncţionale. În schimb, cererea este concen-
trată în mâna unui număr extrem de restrâns de agenţi de preluare, adeseori 
cu o poziţie de monopol local, ale căror terminale – în frecvente cazuri – nu 
ajung la nivelul producătorilor agricoli sau (din diferite motive, între care situaţia 
financiară precară a industriilor din aval, nu se situează pe ultimul plan) nu sunt 
în măsură să absoarbă oferta. Nu trebuie pierdut din vedere încă un factor res-
trictiv, şi anume, o infrastructură – materială şi informaţională – rudimentară şi 
cu totul insuficientă, ca şi o extrem de slabă legătură cu pieţele internaţionale. 
Ca urmare, competiţia (atâta cât există) între agenţii pieţei este unilaterală (se 
manifestă aproape exclusiv în sfera ofertei pe pieţe segmentate) şi, în conse-
cinţă, puternic dezechilibrată, în defavorarea producătorilor agricoli dezavan-
tajaţi sub raportul puterii economice (de negociere), gradului de informare etc. 
faţă de unităţile de preluare a produselor.  

Sunt întrunite toate condiţiile ca să putem aprecia că în cadrul sectorului 
agroalimentar ne aflăm în faţa unui dictat al clienţilor.  

Produsele sunt subevaluate (şi în lipsa unor pieţe funcţionale vor conti-
nua să fie chiar şi în condiţiile liberalizării preţurilor şi a politicii comerciale) sau 
nu li se dă cea mai raţională utilizare. 

Are loc un vizibil transfer de valoare adaugată în agricultură.  
De aici, diminuarea artificială a capacităţii de capitalizare, lipsa de stimu-

lente pentru dezvoltarea producţiei comerciale şi posibilitatea deturnării efortu-
rilor financiare pentru susţinerea de către puterea publică a producătorilor agri-
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coli. Toate acestea limitează drastic resursele şi interesul pentru ajustarea 
structurală la nivelul microeconomic.  

Pe lângă cele relvate, se impune avut în vedere şi faptul că semnalele 
pe care lor transmite actualele pieţe sunt “palide” şi, nu arareori, deformate. 
Lipsa unor semnale adecvate, amplificate de posibilităţile relativ reduse de 
percepţie, la nivelul masei mari de producători agricoli, (consecinţa directă a 
nivelului actual redus de pregătire economică a marii majorităţi a producătorilor 
privaţi, ca de altfel şi a persistenţei crizei manageriale) face ca aceştia din 
urmă să evolueze (adopte decizii) într-o lume cu un grad extrem de ridicat al 
incertitudinilor, în care alocarea resurselor urmează, în mod obiectiv, modele 
tradiţionale de afectare pe activităţi/produse – de multe ori – prea puţin legate 
de cerinţele pieţei. Consecinţa o reprezintă un ritm lent al adaptării ofertei la 
cererea de pe piaţa internă şi pieţele externe cu toate urmările pe care le gene-
rează asupra procesului de ajustare structurală.  

d) La cele menţionate se adaugă existenţa unor puternice bariere la ie-
şirea din sectorul agricol, în condiţiile unui spectru extrem de restrâns de soluţii 
alternative de ocupare a resurselor de muncă.  

Ajustarea structurală implică procesul de concentrare a capitalului în ex-
ploataţii/întreprinderi competitive, care presupune, între alte acţiuni, asanarea 
agriculturii de agenţii economici neviabili. În acest cadru, cerinţele desfăşurării 
eficiente a activităţii economice determină ca procesul de concentrare a capita-
lului să fie însoţit în mod inevitabil de reducerea numerică a forţei de muncă din 
agricultură. Actualmente – în condiţiile unei utilizări raţionale a forţei de muncă 
– acest sector ar putea oferi locuri de muncă pentru nu mai mult de o treime 
din populaţia activă existentă, în timp ce posibilităţile de absorbţie a forţei de 
muncă în alte sectoare ale economiei sunt extrem de reduse, în special în zo-
nele rurale. Pe lângă implicaţiile pe care le prezintă asupra procesului de con-
centrare a capitalului, situaţia existentă în sfera asigurării locurilor de muncă în 
zonele rurale împietează în mod nefavorabil şi asupra posibilităţilor de dezvol-
tare a agriculturii cu timp de muncă parţial, în condiţiile unui trai decent al pro-
ducătorilor agricoli care ar opta pentru această formă de activitate.  

Proporţiile şi ritmul în care se va putea desfăşura procesul de concen-
trare a capitalului funciar şi de exploatare sunt dependente de: 

 existenţa unui mediu macroeconomic stabil favorabil practicării ocupaţii-
lor agricole (asigură oportunităţi pentru plasamente de capital în agricul-
tură);  

 prezenţa unor disponibilităţi de capital pentru achiziţionarea de terenuri 
şi/sau utilaje agricole, ca şi în scopul extinderii altor componente ale ca-
pitalului de exploatare (indispensabile atât în cazul achiziţionării unor su-
prafeţe, cât şi al arendării acestora din urmă) de către producătorii agri-
coli pregătiţi să rişte lărgirea câmpului de activitate; 
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 existenţa unui cadru juridic şi instituţional în măsură să permită şi să faci-
liteze dezvoltarea pieţei funciare şi desfăşurarea unor ample acţiuni de 
organizare a teritoriului (în speţă, comasarea terenurilor); 

 formarea unui sistem dezvoltat de consultanţă în favoarea producă-
torilor agricoli; crearea şi funcţionarea unor autentice pieţe concurenţiale 
ale resurselor de producţie şi ale produselor agroalimentare (inclusiv a 
diferitelor categorii de servicii) necesare agricultorilor; 

 posibilităţile ce vor fi create pentru asigurarea de venituri alternative unor 
categorii de agricultori (locuri de muncă, sprijin pentru retragerea antici-
pată din activitate, renta viageră în cazul cedării terenului etc) în situaţia 
abandonării activităţii agricole sau trecerea la practicarea acestora cu 
timp de lucru parţial.  
În prezent, atât la nivelul macroeconomic sau sectorial, cât şi la cel mi-

croeconomic situaţia existentă este departe de a fi favorabilă procesului de 
concentrare a capitalului funciar şi de exploatare. În acest sens este suficient 
să fie avute în vedere posibilităţile extrem de reduse de capitalizare, penuria de 
mijloace tehnice şi a celorlalte componente ale capitalului de exploatare, ac-
centuate de structura de vârstă nefavorabilă şi a nivelului scăzut al pregătirii 
tehnico-economice a marii majorităţi a producătorilor agricoli, pentru a deveni 
evidentă prezenţa unui cerc vicios în privinţa posibilităţilor oferite procesului de 
concentrare a capitalului funciar.  

Lăsată exclusiv pe seama forţelor pieţei, concentrarea capitalului agricol 
în exploataţii/întreprinderi competitive (aşa cum o atestă practica internaţională 
începând, mai ales, din deceniul trei al secolului XX) este un proces îndelungat 
şi extrem de dureros, prin consecinţele sociale pe care le generează. Or, ac-
centuarea – din ultimii ani – a concurenţei de pe pieţele internaţionale, ca şi 
perspectivele aderării ţării noastre la o piaţă unică europeană aduc la ordinea 
zilei, cu o actualitate crescândă,  cerinţa imperioasă a sporirii competivităţii 
agricul-torilor şi implicit, a produselor exportate, una dintre premisele asigurării 
acestora constituind-o tocmai creşterea gradului de concentrare a capitalului 
agricol.  

Având în vedere caracteristicile dominante pe termen scurt şi mediu ale 
contextului macroeconomic, ca şi ale sectorului agricol – care au fost schiţate – 
recurgerea la modelele clasice prezentate considerăm a nu fi oportună/posibilă 
în condiţiile actuale.  

Aşa cum s-a subliniat deja, modelul de politică economică cu o tentă pro-
nunţat liberală pune accentul pe politicile macroeconomice şi 
forţele/mecanismele pieţei. Dar în sfera agriculturii româneşti, ca de altfel şi în 
sectoare adiacente, pieţele specifice sunt încă nefuncţionale, iar instituţiile 
pieţei sunt slab repre-zentate. Deblocarea acestora implică o participare activă 
a puterii publice. Mediul concurenţial subdezvoltat şi deformat în defavoarea 
producătorilor agricoli nu poate oferi suportul necesar desfăşurării unui profund 
proces de ajustare structurală, aşa cum îl reclamă realităţile agriculturii ro-
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mâneşti. Alte restricţii sunt determinate de: răspunsul atipic pe care îl oferă ac-
tualmente producătorii agricoli la stimulentele generate de politicile macroe-
conomice; starea de pauperitate a producătorilor agricoli; barierele existente la 
ieşirea din sector etc.  

În acelaşi timp deschiderea progresivă, tot mai accentuată, a economiei 
româneşti, restricţiile politicii bugetare, lipsa unor mijloace politico-
administrative nu oferă posibilitatea aplicării unei politici agricole cu caracteris-
tici pronunţat etatiste.  

În aceste condiţii, soluţia pare fi reprezentată de o politică agricolă prag-
ma-tică în care intervenţia guvernamentală este îndreptată cu prioritate spre 
favo-rizarea apariţiei şi dezvoltării forţelor pieţei şi corijarea deformărilor pe 
care le-ar genera acestea, ca şi spre susţinerea – inclusiv prin resurse finan-
ciare – a procesului de ajustare structurală la nivelul întreprinderii/exploataţiei 
agricole şi dezvoltarea comunităţilor rurale, prin programe şi proiecte bine defi-
nite.  

 
  



 

 

3. POLITICI AGRICOLE PE TERMEN SCURT 
ŞI MEDIU  

În viziunea prezentată, obiectivele fundamentale ale intervenţiei guver-
namentale, în perioada actuală ar consta, înainte de toate, în identificarea fac-
torilor şi acţiunilor care promovează cel mai bine formarea, dezvoltarea şi sta-
bilizarea pieţelor concurenţiale/veniturilor producătorilor agricoli, în paralel cu 
declanşarea efectivă a procesului de ajustare structurală – în special – la nive-
lul întreprinderii şi apoi în susţinerea în plan legislativ, instituţional şi prin resur-
se financiare crearea acestui ansamblu de condiţii favorizante.  

3.1. Politica preţurilor  

După 1989, politica de preţuri a încercat să ofere o anumită protecţie atât 
producătorilor, cât şi consumatorilor, prin sprijinirea ambelor categorii. Atinge-
rea unui astfel de obiectiv a presupus însă importante intervenţii în sectorul 
agricol, precum şi utilizarea unei game variate de mecanisme de fixare a preţu-
rilor şi de subvenţionare.  

În perioada de tranziţie, se pot distinge trei perioade distincte în politicile 
de preţuri şi de sprijin pentru sectorul agroalimentar:  

a) aprilie 1990 – 1993  perioadă caracterizată prin liberalizarea trep-
tată a preţurilor şi injectarea de subvenţii la consumator;  

b) mai 1993 – 1996  perioadă de reglementare a preţurilor pentru 
produse de importanţă naţională (grâu, lapte de vacă, carne de porc 
şi de pasăre) şi intervenţie masivă a statului în finanţarea sectorului 
agricol, cu precădere a celui de stat;  

c) din 1997 – până în prezent  perioadă caracterizată prin liberali-
zarea totală a preţurilor şi modificarea semnificativă a modului şi a 
gradului de finanţare a sectorului agricol de către stat.  

Din 1997, politicile de preţuri şi susţinere a sectorului agricol s-au modifi-
cat radical. Momentul cel mai important şi cu impact maxim l-a constituit libe-
ralizarea completă a preţurilor la toate produsele agroalimentare, inclusiv a ce-
lor aflate până atunci sub control (grâu/pâine, lapte de vacă, carne de porc şi 
de pasăre) şi eliminarea primelor. După o creştere bruscă a preţurilor în cursul 
primelor două luni (de circa 2,5 ori la pâine şi la lapte de vacă şi de circa 2 ori 
la carnea de porc şi de pasăre), preţurile s-au stabilizat în următoarele luni. De-
abia spre sfârşitul anului preţurile la cele patru produse şi-au reluat creşterea, 
de data aceasta în ritmuri similare cu cele ale celorlalte produse alimentare.  

Importanţa liberalizării preţurilor decurge din rolul crucial pe care acestea 
îl au într-o economie de piaţă în care îndeplinesc o serie de funcţii: 

 de exprimare monetară a valorii “obiective” şi/sau “subiective”; 
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 de mijlocire a schimbului de produse şi servicii; 

 de recuperare a costurilor de producţie şi de dimensionare a venitului 
net; 

 de stimulare a producţiei şi/sau consumului, de echilibrare a ofertei cu 
cererea. 
Prin preţuri producătorii primesc informaţii cu privire la mărimea venituri-

lor la care se pot aştepta producând sau vânzând produse, iar clienţii primesc 
informaţii cu privire la suma de bani pe care trebuie s-o aibă pentru a obţine un 
produs. Aceste informaţii sunt indispensabile pentru alocarea resurselor în ori-
ce activitate economică. 

Politica în domeniul liberalizării preţurilor produselor agricole (şi agroali-
mentare) în ţara noastră: a) s-a realizat treptat în perioada 1990-1997; b) a ur-
mărit asigurarea unei protecţii atât a producătorilor cât şi a consumatorilor; c) a 
fost însoţită de utilizarea unei game variate de mecanisme de fixare a preţurilor 
şi de subvenţionare a producătorilor agricoli, procesatorilor şi/sau consumatori-
lor; d) s-a realizat neconcordant cu liberalizarea preţurilor input-urilor agricole. 

Procesul de liberalizare a preţurilor a fost marcat de câteva momente şi 
acţiuni de importanţă deosebită 

În 1990 a fost eliminat sistemul de planificare centralizat; au fost liberali-
zate preţurile pe piaţa ţărănească (prin renunţarea la preţurile de mercurial); s-
a renunţat la sistemul  contractelor obligatorii cu statul pentru anumite produse 
care astfel puteau fi vândute la preţuri negociate; în februarie 1990, statul a 
mărit preţurile de achiziţie a unor produse agricole vegetale şi animale; pentru 
stimularea producătorilor agricoli să vândă produse statului s-a introdus acor-
darea unor stimulente în natură la preţuri reduse ( o anumită cantitate de za-
hăr, de ulei de floarea-soarelui, de borhot de sfeclă de zahăr, de tărâţe de grâu 
ş.a.) Statul continuă să controleze o mare parte din preţurile produselor agroa-
limentare. Pentru diminuarea efectelor negative ale creşterii preţurilor la produ-
sele agroalimentare, consumatorilor li s-au acordat plăţi directe, compensatorii, 
suportate de către întreprinderi, dacă erau angajaţi sau din fonduri de stat dacă 
persoanele în cauză nu erau angajate. 

Lista produselor cu preţuri administrate a fost redusă substanţial în apri-
lie 1991. Astfel, guvernul a continuat să fixeze preţuri de achiziţie la un număr 
de 20 de produse de bază şi să aibă sub control preţurile cu amănuntul la 12 
produse alimentare (pâine, zahăr, ulei comestibil, lapte, unt, carne de vită, de 
porc şi de pasăre, preparate din carne). Plăţile compensatorii acordate consu-
matorilor au fost înlocuite de compensaţii bugetare acordate procesatorilor, 
beneficiari fiind, în ultimă instanţă, consumatorii pentru care produsele erau 
vândute la preţuri reduse. 

Un pas important în liberalizarea preţurilor s-a făcut în mai 1993 când 
numărul produselor ale căror preţuri erau sub controlul statului s-a redus la pa-
tru produse alimentare de bază – grâu, lapte, carne de porc şi carne de 
pasăre. O dată cu aceasta s-a trecut la o nouă politică de preţuri care a urmărit 
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cu prioritate protecţia producătorilor agricoli. S-au introdus preţuri minim garan-
tate şi prime compensatorii pentru producătorii agricoli, care se adăugau la 
preţ. Pentru alimentele specifice rezultate din cele patru produse, guvernul a 
fixat preţuri de vânzare cu amănuntul (diferite sortimente de pâine, carne de 
porc, carne de pasăre şi produse prelucrate din carne, lapte proaspăt şi pro-
duse lactate). Preţurile minim garantate se fixau periodic, pe bază de negocieri 
între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Finanţelor şi diferiţi agenţi 
din activitatea agroalimentară şi erau plătite de către agenţii integratori – 
ROMCEREAL, AGROMEC-uri, întreprinderi din industria alimentară. Primele 
compensatorii acordate producătorilor agricoli reprezentau aproximativ 1/3 din 
preţul minim garantat pentru lapte, carne de pasăre şi carne de porc şi între 
10% şi 20% din preţul minim garantat pentru grâu. Deşi ponderea lor în trans-

ferurile bugetare către sectorul agroalimentar era relativ mare (49% în 1996)
1
 

aceste prime nu erau suficient de stimulative pentru producătorii agricoli în-
trucât nu acopereau decât parţial diferenţa dintre preţurile minim garantate şi 
preţurile pieţei libere. 

Preţurile minim garantate şi primele compensatorii au fost eliminate în 
martie 1997, fapt care a însemnat realizarea liberalizării complete a preţurilor 
produselor agroalimentre. Aceasta a fost una dintre principalele condiţii ale Îm-
prumutului pentru Ajustarea Sectorului Agricol (ASAL) aprobat de Banca Mon-

dială
2
. Din 1998 s-a introdus un nou sistem de prime pentru grâul livrat 

agenţilor economici cu activitate de morărit şi panificaţie şi agenţilor economici 
tip Comcereal, Cerealcom în vederea folosirii acestuia pentru consumul intern. 
Aceste prime reprezentau plăţi suplimentare efectuate către persoanele fizice 
şi juridice (cu excepţia societăţilor agricole comerciale cu capital majoritar de 
stat) pentru livrarea de grâu agenţilor economici menţionaţi. Ele s-au acordat 
direct producătorilor  agricoli de către direcţiile agricole judeţene pentru agricul-
tură şi alimentaţie, renunţându-se la intermediari. 

Liberalizarea completă a preţurilor agricole a fost considerată o mare vic-
torie în politica de edificare a pieţei libere şi a economiei de piaţă. Din păcate 
această victorie a fost obţinută cu mari pierderi pentru agricultură şi pentru 
economia naţională. Ele provin din lipsa unei concepţii clare care să fi stat la 
baza politicii de liberalizare a preţurilor, din folosirea unor mecanisme din raţiu-
ni mai puţin economice şi mai mult sociale şi politice, din lipsă de consecvenţă 
în urmărirea unor anumite ţinte dezirabile. 

Prin fixarea şi controlul preţurilor agricole şi agroalimentare de bază s-a 
urmărit cu prioritate susţinerea consumatorului în dauna producătorului, a 
“echităţii” în domeniul consumului alimentar în dauna “eficacităţii” producţiei, 
realizându-se de fapt o “echitate în sărăcie şi ineficienţă”. 

                                                        
1
 OECD, Evaluarea politicilor agricole, România, 2000, p.191. 

2
 Idem, p.126. 
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La această situaţie, caracteristică ţărilor cu nivel redus de dezvoltare 
economică, a contribuit necorelarea liberalizării preţurilor produselor agricole 
cu cele ale produselor industriale necesare agriculturii. Producătorii agricoli au 
fost puşi în situaţia să cumpere inputurile neagricole la preţuri liberalizate, 
nejustificat de mari, şi să vândă produse agricole la preţuri fixate la niveluri 
scăzute. S-a încălcat astfel unul dintre principiile de bază ale oricărei economii 
– fie ea de comandă sau de piaţă – şi anume principiul acoperirii prin preţ a 
costurilor de producţie şi obţinerii unui surplus economic în condiţiile unor 
schimburi echitabile. Cei mai dezavantajaţi au fost marii producători agricoli, 
societăţile agricole comerciale. Pierderile rezultate din această politică de 
preţuri, amplificate de dobânzile exagerat de mari la creditele angajate pentru 
continuarea producţiei, au constituit punctul de plecare al situaţiei economice şi 
financiare dezastruoase la care au ajuns aceste societăţi. Micii producători 
agricoli, fiind mai puţin legaţi de piaţă, s-au orientat cu prioritate spre producţii 
de autoconsum şi substituirea capitalului cu munca fizică şi tracţiune animală. 
Acesta a fost răspunsul lor la semnalele date de preţurile practicate. 

Orientarea spre susţinerea producătorilor agricoli (începând cu a doua 
jumătate a anului 1993) prin introducerea preţurilor minim garantate şi a prime-
lor care completau aceste preţuri n-a fost de natură să le îmbunătăţească si-
tuaţia întrucât: a) de regulă, primele nu asigurau acoperirea diferenţei dintre 
preţurile minim garantate şi cele normale, acoperitoare ale costurilor de pro-
ducţie raţionale, socialmente necesare; b) ele vizau numai o parte a producţiei, 
limitată la cea vândută agenţilor mandataţi de stat; c) preţurile, inclusiv primele 
se situau sub preţurile pieţei libere; d) perioada de aplicare a fost relativ scurtă: 
Legea nr. 83/1993 care prevedea asemenea măsuri a fost abrogată în toamna 
anului 1996. 

Liberalizarea preţurilor produselor agricole în 1997 a fost o condiţie 
necesară, dar nu şi suficientă pentru formarea unei pieţe concurenţiale. Din 
perspectiva producătorilor agricoli particulari se poate vorbi de existenţa unui 
mediu prielnic pentru o piaţă liberă şi o concurenţă loială. Datorită numărului 
mare şi dimensiunilor reduse ale exploataţiilor, producătorii agricoli paarticulari 
au puteri economice limitate care nu pot influenţa hotărâtor nici condiţiile de 
vânzare a produselor lor şi nici pe cele de cumpărare a factorilor de producţie. 

Văzută din perspectiva furnizorilor şi clienţilor producătorilor agricoli si-
tuaţia este diametral opusă. Furnizorii lor sunt, de regulă, mari întreprinderi (cu 
capital de stat, particular sau mixt), cu tendinţe monopoliste. Piaţa factorilor de 
producţie este dominată de un număr restrâns de producători – vânzători. Re-
laţiile cu asemenea furnizori sunt de gen oligopol, iar în unele cazuri de duapol 
sau monopol. În această situaţie, condiţiile de vânzare-cumpărare a factorilor de 
producţie, inclusiv preţurile, sunt stabilite de furnizori, producătorii agricoli do-
vedindu-se neputincioşi în a le influenţa. Aşa se explică urcarea aberantă a 
preţurilor factorilor de producţie înglobând în ele risipa, creşterile de salarii fără 
corespondent în productivitate, randamentele reduse, costurile provenite din uti-



 

 

605 

lizarea incompletă a capacităţilor de producţie, din menţinerea unui personal ne-
corelat cu sarcinile de producţie, acordarea de salarii exorbitante pentru mana-
geri ş.a. 

Situaţia este asemănătore la vânzarea produselor agricole. Cu excepţia 
pieţei ţărăneşti, piaţa produselor agricole este dominată de un număr restrâns 
de cumpărători puternici, angrosişti, societăţi comerciale de achiziţie a produ-
selor agricole – COMCEREAL şi CEREALCOM, fabrici de zahăr, de ulei, de 
tutun ş.a. Relaţiile de piaţă sunt de tip monopson, duopson sau oligopson, pro-
ducătorii agricoli neputându-le influenţa. 

Relaţiile de schimb, de piaţă, dezavantajează agricultura, fapt scos în 
evidenţă de “foarfecele preţurilor”. 

Tabelul nr. 1 
Evoluţia preţurilor produselor agricole şi a preţurilor produselor 

industriale necesare agriculturii (―Foarfecele preţurilor‖) 
1990 = 100 

Anii Indicele preţurilor 
produselor 

agricole 

Indicele preţurilor 
produselor industriale 
necesare agriculturii 

Raportul dintre indicele 
preţurilor produselor 

agricole şi indicele preţurilor 
produselor industriale 

1991 642,2 1702,2 37,7 

1992 1401,2 2757,1 50,8 

1996 19535,5 30108,6 65,0 

1999 53655,7 142205,9 37,7 

Sursa: Traian Lazăr, Raportul de preţuri industrie-agricultură în perioada 1990-1999, Adevă-
rul economic, nr.8/2000. 

 
În timp ce preţurile produselor agricole au crescut în perioada 1990-1999 

de 537 de ori, preţurile produselor industriale necesare agriculturii au sporit de 
1422 de ori, raportul de preţuri fiind de 37,7%. 

Ca urmare a dezechilibrului dintre cele două categorii de preţuri puterea 
de cumpărare a produselor agricole s-a deteriort considerabil. 

Pentru a cumpăra un produs industrial necesar producţiei agricole, agri-
cultorul trebuia să vândă în 1999 de două până la şase ori mai multe produse 
agricole comparativ cu anul 1990. 

O asemenea evoluţie a preţurilor în termeni nominali şi a preţurilor rela-
tive arată că producătorii agricoli întâmpină dificultăţi tot mai mari în 
cumpărarea factorilor de producţie de provenienţă industrială, iar fabricanţii 
acestora se confruntă cu o cerere tot mai mică pentru produsele lor. Pentru 
ambele categorii de agenţi economici este edificatoare evoluţia vânzării-
cumpărării de tractoare: 17.128 bucăţi în 1993, 8.192 în 1994, 5.395 în 1995, 
2.935 în 1996 şi 1.309 bucăţi în 1997, deşi agricultura are nevoie de peste 
370.000 de tractoare pentru a fi competitivă (faţă de 162.000 existente în anul 
2000), iar uzinele de tractoare au mari capacităţi de producţie neutilizate. Ase-
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mănător se prezintă situaţia şi pe piaţa altor mijloace tehnice, îngrăşăminte 
chimice, materiale şi echipamente pentru irigaţii, precum şi pe piaţa de capital 
bănesc. 

 
Tabelul nr. 2 

Cantitatea de produse agricole necesară pentru a cumpăra un produs in-
dustrial în condiţiile preţurilor existente în anii 1990 şi 1999 

 
 Produsul industrial care se cumpără 

Produsul agricol care 
se vinde 

Tractor 
U 650 

Combina 14U Îngrăşăminte 
pe bază de 

azot (t) 

Motorină 
(mii litri) 

 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 

1. Grâu (t) 50 120 175 484 2,4 4,0 1,3 4,4 

2. Porumb (t) 42 150 145 605 2,0 5,0 1,0 5,5 

3. Fl.soarelui (t) 25 68 87 275 1,2 2,3 0,6 2,5 

4. Sf.zahăr (t) 154 375 537 1513 7,4 12,5 3,8 13,8 

5. Lapte de vacă (hl) 167 750 582 3025 8,0 25,0 4,2 27,5 

6. Carne  bovine (t) 3,7 15 12,9 61 0,18 0,50 0,9 0,55 

7. Carne  porc (t) 4,2 14 14,5 55 0,20 0,45 0,17 0,50 

8. Carne  pasăre (t) 5,0 13 17,5 50 0,24 0,42 0,13 0,46 

Sursa: Traian Lazăr, Raportul de preţuri industrie-agricultură în perioada 1990-1999, Ade-
vărul economic, nr.8/2000. 

 
Rezultă că pieţele produselor agricole şi pieţele factorilor de producţie nu 

sunt încă funcţionale fapt care afectează rolul lor reglator, impunându-se inter-
venţia statului. 

3.2. Politici de creditare  

Legea asupra activităţii bancare (1991) a permis înfiinţarea de noi bănci, 
inclusiv bănci private şi bănci străine. Legislaţia din domeniu a fost completată 
ulterior, acordând băncilor o autonomie mult mai mare în activitate, şi a permis 
dezvoltarea semnificativă a gamei de servicii şi instrumente bancare oferite. 
Portofoliul de credite a fost diversificat pentru toate activităţile economice şi 
tipurile de agenţi economici – cu capital de stat, privat sau mixt. La începutul 
anului 1997, BNR acordase licenţă unui număr de 20 de bănci şi CEC-ului.  

Tot la acel moment, supravieţuiseră un număr de 842 cooperative de 
credit. Ele funcţionau în cadrul Centrocoop – o uniune a cooperativelor de cre-
dit şi de consum, rigidă şi nereformată. Dacă la aceste condiţii instituţionale 
nefavorabile adăugăm şi lipsa unui cadru legislativ bancar cooperatist modern, 
a unor forme moderne de organizare şi management, stricta supraveghere 
bancară din partea BNR, precum şi funcţionarea într-un mediu economic cu 
inflaţie ridicată, avem o explicaţie pentru faptul că aceste cooperative de credit 
au rămas de interes strict local, efectuând un volum foarte redus de operaţiuni 
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şi având o capacitate redusă de mobilizare a economiilor şi de furnizare de 
credite.  

Măsurile şi mijloacele legislative ale creditării agricole au fost utilizate 
pentru un areal fragmentat şi au fost concentrate pentru soluţionarea unor pro-
bleme imediate:  

 Subvenţionarea a 70% din dobândă la creditele de producţie. Mecanis-
mul a fost lansat prin Legea nr.165/1998 şi a fost extins până în 2001, 
inclusiv, prin mai multe acte normative.  

 Subvenţionarea a 70% din dobândă la creditele pentru achiziţionarea de 
tractoare şi echipamente agricole din producţia internă. Baza legală a 
reprezentat-o Ordonanţa Guvernului nr.36/1999, împreună cu alte acte 
normative care au aprobat normele metodologice şi au adus modificări 
ale cadrului de operare. În 2001 o adăugire esenţială a reprezentat-o 
subvenţionarea a 55% din preţul tractoarelor şi al altor echipamente din 
producţia internă achiziţionate de producătorii agricoli.  

 Plata directă a unei subvenţii de 1 milion de lei pentru fiecare hectar cul-
tivat, în anumite condiţii, specificate în actul normativ care a generat me-
canismul (Ordonanţa de Urgenţă nr.30/2001). Suma bugetată în anul 
2001 a fost apreciabilă: 5.061 miliarde lei, adică aproximativ echivalentul 
a 0,5% din PIB.  

 Prime de achiziţie pentru grâul de panificaţie. Mecanismul a fost lansat 
prin Ordonanţa Guvernului nr.50/1998 şi a fost actualizat în fiecare din 
anii următori, cu modificarea unor condiţii de aplicare.  

 Prime de achiziţie pentru lapte de vacă şi de bivoliţă. Acestea au fost 
stabilite prin Ordonanţa de Urgenţă nr.174/2000 şi actualizate în fiecare 
din anii următori.  

 Prime pentru exportul de grâu, porumb, carne de porc şi pasăre. Meca-
nismul a fost introdus prin mai multe acte normative în 1999, continuat în 
2000, întrerupt în 2001.  

 Alte mecanisme cu impact direct (subvenţionarea preţului seminţelor cer-
tificate, a fondului genetic al animalelor etc.) sau indirect (irigaţii, dese-
cări, protecţie împotriva eroziunii solului şi altele).  

3.3. Politici funciare  

Sistemul agrar este un subsistem al economiei naţionale. El cuprinde în 
esenţă “setul de reguli şi instituţii” istoriceşte determinate, care se referă la 
existenţa şi funcţionarea agriculturii. 

Nucleul dur al sistemului agrar îl reprezintă cadrul legislativ şi instituţio-
nal, drepturile şi raporturile de proprietate din agricultură, formele de organi-
zare socială a producţiei agricole şi de management care se dezvoltă sub in-
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fluenţa acestor drepturi, mijloacele, pârghiile şi mecanismele prin care se asi-

gură antrenarea agenţilor economici în realizarea obiectivelor dezirabile
1
. 

Tranziţia de la economia de comandă la economia de piaţă presupune 
schimbarea unui sistem agrar cu altul, complet diferit, capabil să asigure dez-
voltarea agriculturii pe termen lung, participarea acestei ramuri la progresul 
economiei naţionale şi la ridicarea standardului de viaţă al populaţiei. 

Pentru agricultură principalul proces care a avut loc după 1989 îl consti-
tuie trecerea la decolectivizarea şi dezetatizarea agriculturii, la privatizare, 
condiţie esenţială pentru schimbarea tipurilor şi formelor de proprietate şi de 
organizare a producţiei agricole şi a întregului sistem agrar. 

Principalele măsuri şi legi au fost următoarele:  

 Decretul Lege nr.42/1990 care a permis majorarea loturilor în folosinţă 
personală de la 30 ari, cât revenea pe familie, la 50 ari pentru fiecare co-
operator. Ca urmare, ponderea sectorului privat în total suprafaţă cultiva-
tă s-a majorat la 2,7 milioane ha (faţă de 1,2 milioane în 1989), reprezen-
tând 28,6% din total (faţă de 12% în 1989). 

 Legea fondului funciar nr.18/1991 este una dintre primele legi ale tranzi-
ţiei şi dintre cele mai importante prin amploarea schimbărilor pe care le-a 
generat. Timpul scurt în care a fost elaborată această lege cu caracter 
de coloană vertebrală a restructurării agriculturii noastre, arată urgenţa 
schimbărilor care se impuneau în agricultură şi dorinţa puterii instalate 
după 1989 de a trece la înfăptuirea lor. Pe de altă parte, graba cu care a 
fost elaborată, a făcut ca ea să conţină, pe lângă prevederi care s-au bu-
curat de o largă susţinere în rândul populaţiei şi în Parlamentul ţării şi 
unele prevederi contestate nu numai în perioada respectivă, ci şi ulterior, 
sau care au condus la fenomene cu urmări negative pentru agricultură şi 
pentru economia naţională. 

 Legea nr.169/1997
2
 şi Legea nr.1/2000

3
. Decalajul în timp dintre prima şi 

ultima dintre cele trei legi referitoare la constituirea şi reconstituirea drep-
tului de proprietate asupra pământului arată că ceea ce se considera re-
alizabil în câteva luni de zile nu se termină nici într-un deceniu. În acest 
caz particular al tranziţiei economiei noastre nu este vorba de a fi fost 

                                                        
1
 În optica Băncii Mondiale tranziţia presupune trei grupe de reforme: liberalizarea preţurilor, co-
merţului şi accesului pe piaţă prin eliminarea măsurilor de control de către stat concomitent cu 
stabilizarea economiei; clarificarea drepturilor de proprietate şi privatizarea lor acolo unde este 
nevoie; reforma serviciilor şi a sistemului de protecţie socială pentru a uşura durerile tranziţiei, 
împingând în acelaşi timp procesul înainte (De la plan la piaţă. Raportul pe 1996 privind dezvol-
tarea în lume, Washington, DC, 1996). 

2
 Legea nr.69/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 a fost 
publicată în Monitorul Oficial din 4 noiembrie 1997. 

3
 Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi ce-
lor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial din 12 ianuarie 2000. 
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aleasă “terapia de şoc” sau “gradualismul”, ci de lipsa unei concepţii 
clare în privinţa obiectivelor dezirabile, complexitatea realizării lor, 
greutăţilor inerente şi mijloacelor de a le depăşi. Dintre ţările centrale şi 
est-europene, aflate în tranziţie la economia de piaţă, ţara noastră a fost 
prima care a elaborat o lege a privatizării fondului funciar şi ultima în 
privinţa înfăptuirii obiectivului urmărit. În procesul elaborării ei au fost ex-
primate opinii dintre cele mai diferite oglindind poziţiile şi interesele 
forţelor politice şi categoriilor sociale implicate, dar a lipsit răbdarea şi 
voinţa politică pentru atingerea consensului. 
 
Reconstituirea şi constituirea dreptului de proprietate asupra pămân-

tului. 

 Legea fondului funciar se distinge prin prevalenţa criteriilor politice, 
ideologice şi sociale care au stat la baza elaborării ei faţă de cele economice şi 
ecologice. Considerând cooperativele agricole de producţie produsul unei poli-
tici şi al unei ideologii de care doreau să se debaraseze, noii guvernanţi n-au 
urmărit identificarea a ceea ce a fost rău în agricultura cooperatistă şi trebuia 
să fie înlăturat şi ceea ce era pozitiv şi merita păstrat, ca premisă pentru dez-
voltarea unei agriculturi durabile şi competitive, ci au trecut la decolectivizarea 
agriculturii prin lichidarea cooperativelor agricole

1
. Într-o perioadă relativ scurtă, 

fără să se asigure condiţiile necesare pentru o acţiune de asemenea proporţii 
şi să se aprecieze consecinţele pe care le poate genera graba, au fost lichidate 
4260 cooperative de producţie care deţineau o suprafaţă de 9064 mii ha

2
. În-

suşi termenul de cooperativă de producţie n-a mai fost folosit în reglementările 
ulterioare. Ruptura dintre agricultura cooperatistă şi agricultura privată, n-a 
constat numai în pierderea avantajelor concentrării atât de necesară pentru 
realizarea unei agriculturi performante, ci şi în diminuarea şi deprecierea patri-
moniului cooperativelor prin vânzarea elementelor componente la preţuri deri-
zorii, sustrageri sau, în cel mai bun caz, divizarea lor în părţi sociale cuvenite 
foştilor membrii cooperatori. Politizarea actelor decizionale, lipsa de continui-
tate în politica agricolă, şi nota predominant distructivă sunt prezente, în grade 
diferite, în toate guvernările. 

 Legea fondului funciar a urmărit reconstituirea
3
 dreptului de proprie-

tate al membrilor cooperatori care au adus pământ în cooperativă sau  cărora li 

                                                        
1
 Dintre celelalte ţări central şi est-europene, numai Albania a lichidat cooperativele agricole. În 
celelalte ţări dominantă a fost politica de transformare. 

2
 Cele 617 asociaţii intercooperatiste (AEI) existente în 1990 au avut următoarea soartă: 66 au 
fost reorganizate în societăţi comerciale cu capital integral de stat, deşi proprietatea era inter-
cooperatistă; 421 au fost reorganizate în societăţi comerciale în care CAP-urile fondatoare şi 
salariaţii AEI au devenit acţionari; 80 au fost desfiinţate (MAA, Buletin informativ nr.9/1994, 
p.18). 

3
 Utilizarea în unele materiale publicate a termenilor de împroprietărire sau reîmproprietărire este 
improprie întrucât terenurile respective n-au fost în prealabil expropriate printr-o reformă agrară, 
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s-a preluat în orice mod teren de către aceasta, precum şi moştenitorilor lor, şi 
altor persoane anume stabilite. De prevederile legii au beneficiat şi: 

 membrii cooperatori care, după caz, au părăsit cooperativa, nu au 
muncit în cooperativă sau nu mai locuiau în localitatea respectivă, 
precum şi moştenitorii acestora; 

 persoanele ale căror terenuri au trecut, cu sau fără titlu, în patrimoni-
ul cooperativei, fără ca ele să fi dobândit calitatea de cooperatori, 
precum şi moştenitorii acestora; 

 proprietarii particulari ale căror terenuri au fost comasate în pământul 
unor cooperative agricole de producţie fără să fi primit în compen-
saţie alte terenuri şi moştenitorii acestora; 

 cetăţenii români aparţinând minorităţii germane sau alte persoane 
care au fost deportate sau strămutate, deposedate de terenuri prin 
acte normative intervenite după anul 1944 sau moştenitorii acestora. 

Legea fondului funciar a avut caracter reparatoriu. Ca urmare, a rezultat 
un mare număr de solicitanţi de pământ dintre care aproximativ 1/3 nu locuiesc 
în mediul rural şi nu au legătură cu agricultura. Prin această prevedere, refor-
ma agrară se deosebeşte de cele precedente care au asigurat pământ numai 
celor care munceau în agricultură. Ponderea mare a proprietarilor neagricultori 
va greva asupra veniturilor utilizatorilor prin plata rentei şi va induce elemente 
de frânare a procesului de redresare a agriculturii. Pământul proprietarilor 
neagricultori este şi cel mai expus la necultivare. 

 O dată cu reconstituirea dreptului de proprietate, Legea fondului fun-
ciar a prevăzut şi împroprietărirea altor  persoane. Din această categorie de 
beneficiari fac parte: persoanele deţinătoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului 
“Mihai Viteazul” şi “Mihai Viteazul cu spadă” şi moştenitorii lor care nu aveau în 
proprietate alte terenuri; persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capaci-
tatea de muncă şi moştenitorii celor care au decedat ca urmare a participării la 
lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989; membrii cooperatori activi 
care nu au adus teren în cooperative sau au adus teren mai puţin de 5000 mp; 
persoane care, neavând calitatea de cooperatori, au lucrat în orice mod ca an-
gajaţi în ultimii trei ani în cooperativă sau asociaţii cooperatiste dacă erau  sta-
biliţi sau urmeau să se stabilească în localitate şi nu deţineau teren în proprie-
tate în alte localităţi; familiile din localităţile cu excedent de suprafaţă agricolă, 
cu deficit de forţă de muncă care solicitau să lucreze suprafeţe din terenurile 
neatribuite rămase la dispoziţia comisiei; familiile cu pământ puţin din alte loca-
lităţi, cu obligaţia de a-şi stabili domiciliul în comună, oraş sau municipiu, după 
caz, şi de a cultiva pământ, renunţând la proprietatea avută în localitatea lor, în 
extravilan. 

                                                                                                                                             
ci aduse în gospodăria agricolă colectivă prin cererea de înscriere, care nu constituia un act ju-
ridic de transmitere a dreptului de proprietate. 
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 Reconstituirea dreptului de proprietate sau  constituirea  acestui drept 
s-a stabilit să se facă în limita unei suprafeţe minime de 0,5 ha pentru fiecare 
persoană îndreptăţită şi de maximum  10 ha de familie, în echivalent arabil, 
considerându-se că în acest fel se pot satisface  solicitările unui număr mai 
mare de îndreptăţiţi şi se evită formarea unor decalaje pronunţate între proprie-
tarii funciari. Această prevedere echivalează cu exproprierea suprafeţelor care 
depăşeau 10 ha

1
. 

 Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea 
de stat, ca urmare a unor legi speciale, altele decât cele de expropriate, şi care 
se aflau în administrarea unităţilor agricole de stat, au devenit la cerere acţio-
nari la societăţile comerciale înfiinţate în baza Legii nr.15/1990, numărul de 
acţiuni cuvenite fiind proporţional cu suprafaţa de teren în echivalent arabil 
trecută în patrimoniul statului, fără a putea depăşi valoarea a 10 ha de familie; 
de această prevedere nu au beneficiat persoanele ale căror terenuri au fost 
confiscate sau trecute în proprietatea statului ca efect al Decretului nr.83/1949 
şi al altor legi speciale. Aceste categorii de foşti proprietari de pământ s-au 
considerat nedreptăţite în primul caz pentru că nu li s-a reconstituit în natură 
dreptul de proprietate, aşa cum s-a procedat cu cei care au avut pământul în 
CAP, iar în al doilea caz, pentru că au fost excluşi de la reconstituirea acestui 
drept, şi aceasta în condiţiile în care s-a acordat pământ unor categorii de per-
soane care nu avuseseră înainte pământ. 

 Pământul proprietate particulară a fost divizat la un număr mare de 
proprietari (4,7 milioane) rezultând o suprafaţă medie pe solicitant de sub 2 ha, 
fapt care ne plasează pe unul din ultimele locuri din Europa din acest punct de 
vedere. Evident, suprafaţa medie este diferită de la un judeţ, la altul, în raport 
de cei doi parametrii care o determină, fiind mai mare în zonele de câmpie şi 
mai mică în cele colinare şi periurbane. La rândul ei, suprafaţa de teren ce re-
vine unui solicitant este fragmentată în mai multe parcele, în raport de configu-
raţia terenului, fertilitate, aşezarea în câmp a culturilor etc. Numărul de parcele 
ce rezultă în urma aplicării Legii fondului funciar se estimează la peste 47 de 
milioane. Se poate spune că pe baza aplicării Legii fondului funciar a avut loc 
trecerea de la o concentrare excesivă a proprietăţii asupra pământului la 
fărâmiţarea exagerată a acesteia şi de la exploataţiile de mari dimensiuni la 
mici gospodării familiale de tip ţărănesc. Această atomizare a proprietăţii fun-
ciare şi exploataţiilor agricole va constitui o piedică serioasă pentru multă 
vreme în dezvoltarea unei agriculturi moderne şi competitive, comparabile cu 

                                                        
1
 Limitarea reconstituirii dreptului de proprietate la maximum 10 ha a constituit un punct central al 
criticilor aduse Legii fondului funciar. “Prin conţinutul ei această lege nu reconstituie dreptul de 
proprietate, ci instituie exproprierea producătorului agricol mic şi mijlociu”, fapt care contravine 
Constituţiei potrivit căreia “nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate pu-
blică, stabilită prin lege, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire” (Constantin Ionete, “Evoluţia 
structurii de proprietate în 10 ani de tranziţie la economia de piaţă în România” , Adevărul 
economic nr.46/1999). 
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cea din ţările dezvoltate. Situaţia menţionată ar fi putut fi evitată în cazul în 
care Legea fondului funciar n-ar fi redus decolectivizarea la lichidarea coopera-
tivelor existente fără să prevadă şi posibilitatea transformării lor în unităţi orga-
nizate pe principii cooperatiste şi n-ar fi redus reconstituirea dreptului de pro-
prietate asupra suprafeţelor de teren din CAP la o formă particulară a acesteia, 
la restituirea fizică a pământului. 

Prin reconstituirea dreptului de proprietate existent cu peste 40-45 de ani 
înainte s-a reconstituit agricultura în cadrul căreia preponderente erau gos-
podăriile foarte mici şi mici care, nu asigurau condiţiile necesare nici pentru 
ocuparea forţei de muncă şi aplicarea tehnologiilor moderne de producţie, nici 

pentru obţinerea de venituri corespunzătoare unui nivel de trai decent
1
. 

 Reconstituirea şi constituirea dreptului de proprietate s-a realizat în 
condiţiile în care noii proprietari n-au dispus de mijloace de producţie proprii 
pentru efectuarea lucrărilor agricole (tractoare şi maşini agricole) sau de re-
surse băneşti pentru a le procura la preţurile exagerat de mari impuse de in-
dustrie şi nici de construcţii agrozootehnice, exceptând pe cele care s-au mai 
păstrat după patru-cinci decenii. Această situaţie a creat o serie de dificultăţi în 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor agricole în gospodăriile familiale. 
Numărul mare al acestor gospodării a făcut greoaie şi uneori nerealizabilă 
cooperarea cu AGROMEC-urile, fie din cauza neadecvării mijloacelor meca-
nice la dimensiunile mici ale suprafeţelor pe care trebuiau executate lucrările 
agricole, fie din cauza tarifelor mari în raport cu posibilităţile de plată ale pro-
ducătorilor agricoli. Ruptura care exista în perioada economiei de comandă 
între om, pământ şi mijloacele tehnice s-a agravat în noile condiţii. Ca urmare, 
s-a recurs în numeroase cazuri la folosirea unor mijloace tehnice şi tehnologii 
tradiţionale, care, coroborate cu folosirea unor cantităţi reduse de îngrăşăminte 
şi alte substanţe chimice şi de material biologic de calitate, a influenţat negativ 
producţia şi costurile la care se obţin veniturile gospodăriilor familiale şi posibi-
lităţile de dezvoltare şi, în ultimă instanţă, nivelul aprovizionării populaţiei şi 
costul acesteia, nivelul de trai. 

 Aplicarea Legii fondului funciar s-a realizat în bună măsură în mod 
spontan, încălcându-se în numeroase cazuri prevederile ei; organele puterii 
publice s-au implicat prea puţin în organizarea şi controlul aplicării legii respec-
tive, precum şi în respectarea celorlalte legi. Aşa se explică distrugerea sau 
deteriorarea unor mari capacităţi de producţie (construcţii agrozootehnice, 
plantaţii de vii şi pomi, sisteme de irigaţii etc.) care au fost realizate cu imense 
eforturi financiare, materiale, umane, în decursul unei perioade de peste patru 
decenii de către ţărănime şi, nu numai de ea. 

                                                        
1
 Gheorghe Ionescu Sişeşti aprecia că fărâmiţarea excesivă a proprietăţii agricole particulare are 
ca rezultat formarea de unităţi mici de subsistenţă a căror valoare este redusă pentru că, după 
opinia lui “proprietatea este ca diamantul: cu cât o tai în parcele mai mici, cu atât valoarea ei 
este mai mică”(Discursuri parlamentare, Bucureşti, 1990, p.7. 
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Din cele de mai sus rezultă că Legea fondului funciar, urmărind să 
înlăture nedreptatea care li s-a făcut ţăranilor prin etatizarea şi colectivizarea 
agriculturii şi prin sistemul de muncă şi de repartiţie a rezultatelor acesteia, a 
generat şi unele inechităţi şi dificultăţi cel puţin pentru perioada imediat 
următoare, care se reflectă atât în domeniul producţiei şi productivităţii muncii, 
cât şi în cel al relaţiilor agrare, cu urmări asupra întregii economii naţionale. 

 La peste zece ani de la demararea procesului de decolectivizare a 
agriculturii, prevederile Legii nr.18/1991 n-au fost integral realizate. 

 
Tabelul nr. 3 

Stadiul aplicării Legii fondului funciar nr.18/1991 
(la 31 decembrie 2000) 

Suprafaţa totală ce trebuie pusă în posesie – ha  9425248 

Suprafaţa totală care a fost pusă în posesie – ha  8231712 

                                                                       % 87,3 

Număr total persoane de pus în posesie – nr 4716062 

Număr total persoane puse în posesie – nr  3958428 

                                                              % 83,9 

Titluri de proprietate de eliberat – nr  4341507 

Titluri de proprietate elibertate – nr  3462751 

                                                    % 79,8 

Suprafaţa solicitată de acţionari pentru validare – ha 701088 

Număr de acţionari – nr  260678 

Suprafaţa aprobată după validarea acţionarilor – ha  633656 

Număr de acţionari – nr  247910 

Decizii eliberate acţionarilor 217406 

Suprafaţa – ha  590564 

Sursa: Buletinul informativ al MAA, nr.1/2001. 

 

Peste 878 de mii de persoane (20%) n-au primit titluri de proprietate, iar 
suprafaţa de teren care n-a fost pusă în posesia celor îndreptăţiţi se ridică la 
peste 1193 mii de ha (13%). Aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991 a ge-
nerat peste jumătate de milion de litigii. 

Modificările şi completările care s-au adus Legii fondului funciar 
nr.18/1991 (prin Legea nr.169/1997 şi Legea nr.1/2000) au avut în vedere, în 
principal: 

 ridicarea limitei până la care se poate reconstitui dreptul de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi forestiere, şi anume de la 10 ha de teren 
agricol de familie, în echivalent arabil, din care până la 1 ha de teren fo-
restier, la 50 ha de teren agricol de proprietar deposedat şi 10 ha de teren 
forestier; 
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 înlăturarea nedreptăţilor care s-au făcut unor categorii de persoane fizice 
şi juridice, prin excluderea lor de la dreptul de a-şi redobândi proprietatea 
funciară. 
Principiul de bază de la care s-a pornit a fost principiul restitutio in inte-

grum. Prin promovarea acestui principiu s-a urmărit asigurarea echităţii, a justi-
ţiei sociale. Dar aplicarea lui este limitată la retrocedarea suprafeţelor de tere-
nuri agricole şi forestiere peste limitele stabilite prin Legea nr.18/1991 care 
priveşte un număr relativ mic de proprietari; el nu se aplică şi animalelor de 
muncă şi inventarului agricol al milioanelor de ţărani pentru care aceste bunuri 
nu sunt mai puţin importante decât suprafeţele de teren. Faptul că asemenea 
bunuri nu mai există nu este un argument plauzibil; nici unele suprafeţe de te-
ren nu mai există, dar proprietarii lor vor primi suprafeţe de teren echivalente 
sau vor fi despăgubiţi. 

 
Retrocedarea suprafeţelor agricole 

Legea nr.1/2000 prevede atribuirea către persoanele care au formulat 
cereri de reconstituire a dreptului de proprietate a diferenţei dintre suprafaţa de 
10 ha de familie dobândită pe baza Legii nr.18/1991 şi cea adusă în cooperati-
va agricolă sau preluată în orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de 
proprietar deposedat. Reconstituirea dreptului de proprietate se face: 

 pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere; 

 din suprafeţele de teren constituite ca rezerve la dispoziţia comisiilor 
comunale; 

 din suprafeţele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, a 
oraşului sau a municipiului; 

 din terenurile agricole care trec în proprietatea privată a statului, în baza 
unor hotărâri judecătoreşti care constată nulitatea absolută a unor titluri 
de proprietate. 
În cazul în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate 

integral din sursele menţionate, se vor acorda despăgubiri pentru diferenţa de 
teren neretrocedată, începând cu suprafeţele cele mai mici care nu pot fi retro-
cedate. 

În legătură cu prevederile reconstituirii dreptului de proprietate pe fostele 
amplasamente sunt de menţionat două situaţii: 

 prima situaţie: drepturile dobândite cu respectarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinţe de proprietate, pro-
ces-verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate, rămân valabile 
fără nici o altă confirmare; 

 a doua situaţie: în cazul în care anumite suprafeţe de teren sunt re-
vendicate de doi cetăţeni, dintre care unul este fostul proprietar căruia i 
s-a luat terenul prin măsurile abuzive aplicate în perioada 1953-1959 şi 
cel  
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de-al doilea, persoana căreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fos-
tul proprietar, dacă resursele de teren existente, inclusiv rezervele crea-
te, sunt insuficiente pentru restituirea terenurilor în natură ambilor solici-
tanţi, se va atribui terenul persoanei care deţine actele de proprietate, iar 
cei care au fost împroprietăriţi cu asemenea terenuri vor fi  despăgubiţi în 
condiţiile legii. Ca urmare, în situaţia menţionată, cei care au fost împro-
prietăriţi prin Legea nr.18/1991 vor fi expropriaţi prin Legea nr.1/2000. 
În ambele situaţii, prevederea privind reconstituirea dreptului de proprie-

tate pe vechile amplasamente este generatoare de conflicte. Ea face parte din 
categoria prevederilor care conduc la parcelarea suprafeţelor de teren potrivit 
situaţiei existente înainte de 1948. 

Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar la societăţile 
comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau piscicol, pe baza Legii fondului funci-
ar nr.18/1991, precum şi persoanelor fizice care au încheiat contracte de loca-
ţiune în condiţiile prevăzute de Legea arendării nr.16/1994 li se restituie în na-
tură suprafeţele de teren în perimetrul acestor societăţi, inclusiv diferenţa dintre 
suprafaţa de 10 ha şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de 
proprietar deposedat. 

Persoanelor ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului 
prin efectul Decretului 83/1949 şi al altor acte normative de expropriere, sau după 
caz, moştenitorilor acestora, li se reconstituie dreptul de proprietate în natură, în 
limita suprafeţei de teren trecute în proprietatea statului, dar nu mai mult de 50 ha 
de proprietar deposedat, din suprafeţele de teren aflate în patrimoniul societăţilor 
comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau al altor societăţi comerciale care au în 
patrimoniu terenuri agricole, după caz, aflate în administrarea regiilor autonome şi 
a societăţilor naţionale cu profil agricol, care îşi au sediul în localitatea sau în locali-
tăţile în care s-a aflat terenul agricol trecut în proprietatea statului. 

În cazul în care terenurile agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului 
de proprietate se află în administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare şi 
producţie agricolă, restituirea în natură se va face din suprafeţele de teren 
agricol care vor fi delimitate pentru producţie din terenurile proprietate privată a 
statului, prin hotărâre a guvernului. 

În toate cazurile care privesc pe acţionari şi locatori, şi persoanele ale 
căror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decre-
tului 83/1949 şi al altor acte normative de expropriere, dacă nu există suprafeţe 
de teren agricol pentru reconstituirea integrală a proprietăţii, se vor acorda 
despăgubiri pentru diferenţa de teren neretrocedată. 

Terenurile agricole aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu profil 
agricol şi în administrarea regiilor autonome şi societăţilor naţionale cu profil 
agricol, după restituirea în natură pentru cazurile menţionate, rămân proprieta-
tea privată a statului. 

Organele reprezentative ale unităţilor de cult, dobândesc prin reconsti-
tuire suprafeţe de teren agricol din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparţin. 
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Liceelor cu profil agricol sau silvic şi instituţiilor publice de ocrotire a copi-
ilor, li se restituie suprafeţele de teren pe care le-au avut în proprietate. 

Unităţile de învăţământ preuniversitar dobândesc, prin reconstituire, su-
prafeţe de teren agricol în limita celor pe care le-au avut în proprietate, iar cele 
care nu au deţinut în proprietate terenuri agricole primesc în folosinţă suprafeţe 
de teren până la 5 ha, din rezerva consiliilor locale. 

Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra te-
renurilor agricole şi celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 este în curs de aplicare. Efectul 
scontat este creşterea suprafeţelor de teren ce revin în proprietate unei familii 
cu aproximativ 10%; va spori cu deosebire suprafaţa familiilor cu peste 10 ha 
de teren agricol. 

Din datele centralizate la MAA rezultă că numărul solicitanţilor de tere-
nuri a fost de 864848 persoane fizice şi juridice, iar suprafaţa solicitată se ridi-
că la 1829799 ha. Balanţa terenurilor agricole existente şi a celor solicitate in-
dică un deficit de 599670 ha. Ulterior, solicitările au crescut la 2165359 ha.  

Atât numărul persoanelor fizice şi juridice care au solicitat retrocedarea 
de terenuri agricole, cât şi suprafaţa totală solicitată sunt exagerat de mari, la 
aceasta contribuind solicitarea unor suprafeţe mai mari şi neverificarea actelor 
doveditoare de cei în drept s-o facă. 

Tabelul nr. 4 
Numărul total al proprietarilor cu peste 10 ha 

şi al suprafeţei minime estimată la 25 ianuarie 1948 
 

Numărul total al proprietarilor  Suprafaţa minimă estimată*
)
 

Proprietari între 10-20 ha 88335 971685 

Proprietari între 20-50 ha 23698 497658 

Proprietari cu peste 50 ha 15170 773670 

Total 127203 2243013 

*) Cifrele sunt aproximative în minus, luându-se ca factor de ponderare: 11 ha pentru su-
prafeţele între 10 şi 20 ha; 21 ha pentru 20 şi 50 ha şi 51 ha peste 50 ha. 

Sursa: Gheorghe Zaman: Evaluări patrimoniale pentru reconstituirea dreptului de proprieta-
te şi/sau plata terenurilor expropriate sub regimul comunist, în OECONOMICA 
nr.1/2000. 

 

Mai aproape de realitate sunt datele oferite de recensământul din ianua-
rie 1948 din care rezultă că numărul proprietarilor cu 10 ha şi peste se ridica la 
127203 proprietari agricoli, din care: 88335 proprietari deţineau între 10-20 ha, 
26698 între 20-50 ha şi 15170 peste 50 ha. 

În 12 judeţe, suprafaţa disponibilă este mai mare decât cea solicitată cu 
16431 ha, cel mai mic excedent aflându-se în judeţele: Călăraşi (41731 ha), 
Giurgiu (19656 ha), Sibiu (21225 ha), Olt (15311 ha), Dolj (13209 ha) şi Galaţi 
(13148 ha). În celelalte 30 de judeţe deficitul se ridică la 599670 ha, pe primele 
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locuri situându-se judeţele: Constanţa (75543 ha), Iaşi (40950 ha), Bacău 
(41900 ha), Covasna (38836 ha), Buzău (35737 ha) şi Mureş (30715 ha).  

Dacă se consideră că cei 127203 proprietari, până la limita de 10 ha, şi-
au reconstituit dreptul de proprietate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991, 
ceea ce ar reprezenta 1272030 ha, atunci înseamnă că ar mai fi rămas de re-
trocedat o suprafaţă minimă totală de 970983 ha. Tot din datele centralizate la 
MAA rezultă că numai în 12 judeţe se poate asigura suprafeţa solicitată, iar la 
un număr de 30 de judeţe, suprafaţa agricolă solicitată nu este acoperită în în-
tregime. 

Solicitările cele mai mari de suprafeţe agricole vizează societăţile comer-
ciale pe acţiuni (foste IAS), şi anume 804372 ha reprezentând 49% din supra-
faţa existentă în aceste societăţi şi 44% din întreaga suprafaţă solicitată. Solici-
tări relativ mari vizează şi diferitele institute şi staţiuni de cercetări ştiinţifice 
agricole. Reducerea la jumătate a suprafeţelor de teren existent în fostele IAS 
(care în multe cazuri va conduce la lichidarea lor) va constitui pentru agricultu-
ră un regres sub aspectul concentrării producţiei şi integrării diferitelor activităţi, 
condiţii indispensabile pentru progresul agriculturii. Ca şi în cazul lichidării coo-
perativelor, suprafeţele retrocedate prin aplicarea Legii nr.1/2000 vor fi şi ele 
fragmentate, parcelate şi preluate de aceleaşi categorii de solicitanţi, în princi-
pal agricultori vârstnici sau neagricultori, agricultorii fiind lipsiţi în majoritatea 
cazurilor de mijloace de producţie şi de capital, iar neagricultorii fiind interesaţi 
de rentă sau de valorificarea prin vânzare. Acordarea dreptului de a opta pen-
tru retrocedarea terenului sau pentru despăgubiri sub diferite forme – bani, acţi-
uni, inventar agricol ş.a., ar fi dus la departajarea celor care vor pământ pentru a 
face agricultură de alte categorii de solicitanţi. Principiul echităţii, al justiţiei so-
ciale n-ar fi fost încălcat. 

Care este numărul real al celor îndreptăţiţi la retrocedarea de suprafeţe 
agricole şi suprafaţa reală, cât anume se poate retroceda ţinând seama de ne-
concordanţa pe judeţe între suprafaţa existentă şi cea solicitată (şi, în cadrul 
judeţelor, pe comune) ca şi de prevederile Legii cu privire la reconstituirea 
dreptului de proprietate pe vechile amplasamente sunt probleme care urmează 
să se rezolve de către comisiile comunale şi judeţene. O problemă aparte care 
va face obiectul unei legi speciale o reprezintă stabilirea nivelului despăgubir i-

lor pentru suprafeţele neretrocedate şi sursele din care vor fi asigurate
1
. Toate 

acestea arată complexitatea acţiunii de retrocedare a suprafeţelor de teren po-
trivit prevederilor Legii nr. 1/2000. Clarificarea problemelor menţionate înainte 
de trecerea la aplicarea în practică a prevederilor Legii ar fi uşurat această im-
portantă acţiune şi ar fi scurtat timpul necesar pentru realizarea ei. În plus, ar fi 
dat posibilitatea aprecierii efectelor pe care le generează şi evitarea erorilor. 

                                                        
1
 Declanşarea procesului de retrocedare a terenurilor agricole fără stabilirea nivelului despăgubi-
rilor pentru terenurile neretrocedate generează neîncredere şi nesiguranţă în rândul solici-
tanţilor. 
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Retrocedarea terenurilor forestiere 
Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pen-

tru diferenţa dintre suprafaţa de un ha de proprietar deposedat şi cea avută în 
proprietate, persoanelor fizice sau, după caz, moştenitorilor care au formulat 
cereri, se face pe vechile amplasamente. De la această regulă generală se ex-
ceptează: terenurile atribuite foştilor proprietari pentru care s-au eliberat titluri 
de proprietate sau procese-verbale de punere în posesie; terenurile pe care se 
află sau sunt în curs de realizare construcţii sau amenajări silvice, drumuri fo-
restiere ş.a.; terenurile pe care sunt instalate culturi forestiere experimentale; 
rezervaţiile forestiere de seminţe de importanţă deosebită; rezervaţiile ştiinţifi-
ce, pădurile monumente ale naturii şi alte arii strict protejate, constituite şi de-
clarate astfel potrivit legii; pădurile cu rol de protecţie deosebită antierozională 
şi hidrologică; terenurile defrişate total sau parţial după data de 1 ianuarie 
1990. Pentru aceste cazuri, punerea în posesie se va face pe alte terenuri, în 
apropierea vechilor amplasamente. Potrivit legii, gospodărirea şi exploatarea 
terenurilor forestiere atribuite se face în regim silvic.  

O categorie aparte o formează foştii membri ai formelor asociative de 
proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, composesorat, obşti de 
moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, păduri grănicereşti şi alte 
forme asociative care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprie-
tate pe baza art.46 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată. Pentru 
această categorie de solicitanţi, legea prevede: eliberarea unui singur titlu de 
proprietate cu menţiunea la titular a formei asociative şi cu precizarea localită-
ţii; suprafaţa restituită nu poate depăşi suprafaţa rezultată din aplicarea refor-
mei agrare din 1921; exploatarea terenurilor forestiere se face în conformitate 
cu statutele formelor asociative admise de legislaţia statului român în perioada 
anilor 1921-1940; în vederea organizării exploatării terenurilor forestiere, per-
soanele îndreptăţite se vor constitui în formele asociative iniţiale de compose-
sorate, păduri grănicereşti etc. care, prin hotărâre judecătorească, dobândesc 
calitatea de persoană juridică. Suprafeţele forestiere aflate în proprietate co-
mună, conform naturii acestora, rămân în proprietate indiviză pe toată durata 
existenţei lor. 

Pentru parohii, schituri, mănăstiri, instituţii de învăţământ, se reconstituie 
dreptul de proprietate în limita suprafeţelor forestiere pe care le-au avut, dar nu 
mai mult de 30 ha, şi se eliberează titluri de proprietate pe numele acestora.  

Comunele, oraşele şi municipiile care au deţinut în proprietate terenuri 
cu vegetaţie forestieră, păduri, zăvoaie, tufărişuri, fâneţe şi păşuni împădurite, 
redobândesc, la cerere, proprietatea acestora, în limitele probate cu acte care 
atestă suprafeţele solicitate. Titlurile de proprietate se eliberează pe numele 
comunei, oraşului sau municipiului.  

Solicitările de suprafeţe forestiere s-au ridicat la 3053428 ha. Această 
suprafaţă depăşeşte excedentul de suprafaţă forestieră, calculat ca diferenţă a 
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suprafeţei de pădure deţinută de stat în 1948 şi 1997, cauza principală consti-
tuind-o solicitările fără acoperire

1
.  

În totalul suprafeţei solicitate, persoanele fizice deţin 30,2%, foştii 
composesori, moşneni sau răzeşi 24,3%, consiliile locale ale comunelor, ora-
şelor şi municipiilor 42,9%, parohiile, schiturile, mânăstirile şi instituţiile de învă-
ţământ 2,1%, iar cetăţenii români cu domiciliul în străinătate 0,5%. Cele mai 
mari suprafeţe forestiere solicitate se află în judeţele Harghita (211554 ha), 
Hunedoara (185169 ha), Suceava (169798 ha), Covasna (156490 ha), Vâlcea 
(155567 ha), Sibiu (139185 ha), Maramureş (134024 ha) şi Gorj (134024 ha).  

În procesul de aplicare a Legii nr.1/2000 au fost constatate o serie de de-
ficienţe şi disfuncţionalităţi care au condus la prelungirea perioadei necesare 
pentru punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate. La nivelul lunii 
mai 2001, în baza legii, au fost depuse 1537725 de cereri prin care s-a solicitat 
reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 2165369 ha de tere-
nuri agricole şi 3053428 ha de terenuri forestiere. Din aceste cereri, în urma 
validării, s-au pus în posesie 138616 solicitanţi (9%) şi s-au eliberat titluri de 
proprietate pentru 23123 de solicitanţi (1,5%). Având în vedere această situ-
aţie, Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr.102/2001 care modifică şi 
completează Legea nr.1/2000.  

Principalele modificări şi completări sunt:  

 reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi fores-
tiere se va face, de regulă, pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt 
libere;  

 în situaţia în care nu există suprafeţe de teren agricol pentru satisfacerea 
integrală a cererilor de punere în posesie, reconstituirea se va face din 
terenurile agricole proprietate privată a localităţii;  

 s-a prevăzut reglementarea situaţiei juridice a terenurilor pe care se află 
bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, precum şi a te-
renurilor amenajate ca sere şi plantaţii de hamei în funcţiune, pentru care 
restituirea se va face pe alt amplasament sau se acordă despăgubiri, în 
condiţiile legii;  

                                                        
1
 Cele mai multe dificultăţi, se apreciază că vin din partea composesoratelor. În multe cazuri, 
două sau trei persoane revendică întreaga suprafaţă a acestora. Pe raza Direcţiei Silvice 
Târgu-Jiu, de exemplu, o singură persoană revendică nu mai puţin de 2700 de hectare de 
pădure, iar alta 950 ha – suprafaţă pe care au avut-o iniţial 657 de membri; în cadrul Direcţiei 
Silvice Piteşti, pentru obştea Câmpulung, aceleaşi cereri au fost depuse la patru comune şi trei 
ocoale silvice; la comisia Cugir s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru 
1284,07 ha pădure, fiecare din cele 129 de persoane solicitând toată suprafaţa fostului Com-
posesorat Grăniceresc Cugir, fără să facă dovada că sunt foşti composesori sau moştenitori ai 
acestora. Alte cazuri: suprafeţele solicitate de unele primării sunt exagerat de mari comparativ 
cu extrasele din cartea funciară; în multe cazuri pentru suprafeţele solicitate lipsesc actele do-
veditoare; unele documente pe baza cărora s-au făcut revendicările sunt în limba maghiară ş.a. 
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 la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere nu 
este admisă proba cu matori, ci numai proba cu înscrisuri;  

 restituirea în natură a terenurilor agricole pentru persoanele fizice cărora 
li s-a stabilit calitatea de acţionari se face în perimetrul acestor societăţi, 
în condiţii care să nu afecteze exploataţiile agricole proprietate publică 
sau privată a statului, în unitatea lor;  

 restituirea suprafeţelor agricole către persoanele cărora li s-au stabilit 
drepturi de proprietate asupra terenurilor deţinute de institutele şi staţiu-
nile de cercetare şi producţie agricolă, de regiile autonome cu profil agri-
col se va face în natură, din terenurile proprietate privată a statului, iar în 
cazul în care aceste suprafeţe sunt insuficiente, pot fi suplimentate cu 
suprafeţe ce se vor scoate din domeniul public al statului, la propunerea 
prefectului, sau se vor acorda despăgubiri;  

 în localităţile în care rămân terenuri agricole după aplicarea prevederilor 
legii, se vor atribui în folosinţă loturi până la 5 ha de familie pentru familii-
le fără pământ, familiile tinere, specialiştii în agricultură, cadrele medica-
le, personalul didactic, slujitorii cultelor religioase legal recunoscute şi ve-
teranii de război; persoanele menţionate pot beneficia de aceste drepturi 
numai dacă domiciliază, locuiesc efectiv şi profesează în localitatea res-
pectivă şi nu au în proprietate alte terenuri; dacă şi-au exercitat acest 
drept neîntrerupt o perioadă de 10 ani, familiile vor putea fi împroprietări-
te cu suprafeţele respective, la cerere, prin ordin al prefectului;  

 suprafeţele în proprietate de stat, formate din terenurile realizate pe 
seama îndiguirilor, desecărilor şi a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare, 
din terenurile fermelor de stat existente la adoptarea Legii nr.187/1945, 
din cele preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul Apărării 
Naţionale, precum şi terenurile repartizate pentru înfiinţarea de ferme 
agricole prin Legea nr.187/1945 rămân în domeniul public al statului şi 
nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate;  

 unităţilor de învăţământ cu profil agricol sau silvic, şcolilor generale din 
mediul rural şi instituţiilor publice de ocrotire a copilului li se restituie supra-
feţele de teren pe care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha, iar celor 
care nu au avut terenuri agricole li se atribuie în folosinţă suprafeţe de pâ-
nă la 5 ha, dacă astfel de terenuri există în rezerva consiliilor locale;  

 reglementarea formelor asociative create în baza legislaţiei în vigoare, 
care nu pot depăşi 10 ha teren forestier de fiecare membru;  

 se instituie precizări privind constituirea formelor asociative pentru ter-
enurile forestiere.  
O cerinţă formulată în ordonanţa de urgenţă este evaluarea terenurilor 

agricole situate în extravilan care se scot din circuitul agricol definitiv sau tem-
porar, în vederea calculării taxelor.  
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Modificările şi completările cuprinse în ordonanţa de urgenţă sunt de 
natură să uşureze aplicarea Legii nr.1/2000.  

Politica funciară este completată de actele normative, enunţurile legisla-
tive referitoare la procesul de comasare a pământului.  

Legea nr.54/1998 privind circulaţia juridică a pământului prevede că ter-
enurile proprietate privată, indiferent de titularul lor, sunt şi rămân în circuitul 
civil. Ele pot fi dobândite şi înstrăinate prin oricare dintre modurile stabilite de 
legislaţia civilă, cu respectarea unor condiţii: 

 Terenurile situate în intravilan şi extravilan pot fi înstrăinate, indiferent de în-
tinderea suprafeţei, prin acte juridice între vii – inclusiv prin vânzare – înche-
iate în formă autentică, Pentru a deveni opozabile faţă de terţi este 
necesdară transcrierea acestor acte în registrul de publicitate al cărţii funcia-
re, Actele juridice au la bază titlurile de proprietate asupra pământului. 

 Pentru a limita procesul de refacere a unor proprietăţi funciare mari şi de 
stratificare a producătorilor agricoli, proprietatea dobânditorului nu poate de-
păşi 200 ha teren agricol în echivalent arabil,  de familie, prin familie 
înţelegându-se soţii şi copiii necăsătoriţi, dacă gospodăresc împreună cu 
părinţii lor, (Legea nr. 18/1991 prevedea ca limită 100 ha). Încălcarea aces-
tei prevederi se sancţionează cu reducţiunea actului juridic până la limita 
suprafeţei legale. 

 Cetăţenii străini şi apatrizii, precum şi persoanele juridice străine nu pot do-
bândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în România prin acte juridice 
între vii sau prin cauză de moarte. Aceste persoane pot dobândi fără res-
tricţii numai bunuri mobile sau imobile de tipul construcţiilor. Lor li se poate 
recunoaşte numai dreptul de folosinţă (cesiune) asupra terenului aferent. 

 În cazul terenurilor care fac obiectul investiţiilor străine, persoanele juri-
dice străine care şi-au stabilit sediul în România pot dobândi, pe durata 
existenţei acestora, dreptul de proprietate asupra terenurilor necesare 
pentru realizarea obiectivului lor de activitate. Vânzarea terenului către 
investitorul străin pe durata funcţionării societăţii comerciale reprezintă 
de fapt o cesiune şi nu o vânzare în sensul legii, un investitor străin ne-
putând dobândi, pe cale indirectă, prin construirea unei societăţi cu se-
diul în ţară, ceea ce nu poate dobândi în mod direct, printr-un contract 
translativ de proprietate imobiliară, de drept comun. 

 Persoanele fizice care au cetăţenie română şi domiciliul în străinătate pot 
dobândi în România, prin acte juridice între vii şi prin moştenire, terenuri 
de orice fel. Realizarea acestei prevederi din Legea nr. 54/1998 sporeşte 
numărul proprietarilor neagricoli, suprafaţa pe care o deţin şi măreşte 
distanţa spaţială dintre ei şi cei care le lucrează pământul, (Legea nr. 
18/1991, obliga persoanele fizice care aveau cetăţenia română dar nu 
aveau domiciliul în România să înstrăineze terenurile dobândite prin 
moştenire sau înainte de intrarea în vigoare a legii, sub sancţiunea trece-
rii lor în mod gratuit în proprietatea statului). 
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 Vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan este condiţionată de 
exercitarea dreptului de preemţiune (de prioritate la cumpărare), acest 
drept avându-l în ordine – coproprietarii, proprietarii vecini şi arendaşii. 
Dacă nici unul dintre beneficiarii dreptului de preemţiune nu se pronunţă în 
termenul prevăzut de lege pentru exercitarea acestui drept, sau dacă pre-
ţul oferit de ei nu este convenabil vânzătorului, terenul se poate vinde în 
mod liber, respectiv, oricărei persoane care vrea să-l cumpere. Actul de 
înstrăinare încheiat cu încălcarea dreptului de preemţiune este anulabil. 
Aceste condiţii evidenţiază poziţia nodală a pământului în reforma eco-

nomică şi în confruntarea de interese. 
În viziunea unor experţi străini şi români, astfel de restricţii în legătură cu 

proprietatea asupra pământului ar fi neconcordante cu principiile economiei de 
piaţă şi ar reprezenta obstacole în formarea unor structuri eficiente bazate pe 
proprietatea privată. 

Un sistem de informare a participanţilor la tranzacţiile funciare este abia 
la începutul formării lui. Sunt însă de menţionat mai multe canale de informaţii: 

 Înstrăinarea de terenuri agricole în extravilan se realizează în condiţiile 
exercitării dreptului de preemţiune care revine coproprietarilor, dacă este 
cazul, apoi proprietarilor vecini şi arendaşilor. Din această prevedere a 
Legii nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor rezultă obligaţia 
proprietarului terenului care urmează să fie vândut de a face publică in-
tenţia de a vinde terenul respectiv, astfel încât titularii dreptului de pre-
emţiune să aibă posibilitatea să ia cunoştiinţă de această intenţie şi să 
se pronunţe asupra exercitării dreptului lor de preemţiune într-o anumită 
limită de timp. 

 Atât în Bucureşti, cât şi în judeţe funcţionează agenţii imobiliare la care pot 
să apeleze ofertanţii sau solicitanţii de terenuri şi care pot mijloci tranzacţii 
funciare contra unui comision, de 2-3% din valoarea tranzacţiei. 

 Diferite forme de publicitate – centrale şi locale – oferă informaţii zilnic, 
săptămânal sau lunar, referitoare la oferte şi solicitări de terenuri – su-
prafeţe, poziţie, situare spaţială, oportunităţi, preţuri ş,a. 

 Oficiile judeţene pentru studii pedologice şi agrotehnice pot oferi la cere-
re informaţii  vânzătorului şi cumpărătorului de terenuri agricole cu privire 
la calitatea terenurilor care fac obiectul tranzacţiilor funciare, încadrarea 
lor în clasele de pretabilitate, notele de bonitare ş,a. 

 În cadrul sistemului de informaţii privind piaţa funciară, un loc important îl 
ocupă cadastrul şi publicitatea imobiliară (organizat pe baza Legii nr. 
7/1996). Prin cadastrul general se asigură sistemul unitar şi obligatoriu de 
evidenţă tehnică, economică şi juridică prin care se realizează identifica-
rea, înregistrarea, reprezentarea pe hărţi şi planuri cadastrale a tuturor te-
renurilor, precum şi a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul ţării, 
indiferent de destinaţia lor şi de proprietar. El se organizează la nivelul fie-
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cărei unităţi administrative (comună, oraş, municipiu şi la nivel naţional) 
prin instituţiile create în acest scop – Oficiul Naţional de Cadastru, Geode-
zie şi Cartografie la nivel naţional şi oficiile teritoriale de cadastru, geode-
zie şi cartografie – la nivelul judeţelor şi municipiului Bucureşti. Publicitatea 
imobiliară are ca obiect înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprie-
tate şi a celorlalte drepturi reale care se transmit, se constituie, se modifică 
sau se sting, după caz ,ca urmare a actelor şi faptelor juridice referitoare la 
un bun imobil. Ca urmare, publicitatea imobiliară pune  la dispoziţie celor 
interesaţi informaţii oficiale, demne de încredere, privitoare la situaţia de 
fapt şi de drept a unui teren sau alt bun imobil dintr-o localitate,  informaţii 
absolut necesare pentru tranzacţiile funciare. 
Informaţiile din cadastrul general şi pubilicitatea imobiliară reprezintă bun 

proprietate publică a statului şi sunt accesibile, contra cost, persoanelor fizice 
şi juridice, cu excepţia cazurilor privind securitatea naţională. 

Obstacole în funcţionarea pieţei de vânzare-cumpărare a pământului 
agricol şi eficienţa tranzacţiilor: 

 întârzierea clarificării depline a drepturilor de proprietate şi de circulaţie a 
terenurilor, inclusiv din domeniul privat al statului; 

 desfăşurarea lentă a acţiunii de eliberare a titlurilor de proprietate, care 
până în prezent s-a realizat pentru aproximativ 3/4 dintre cei îndreptăţiţi; 

 posibilităţile încă reduse ale producătorilor agricoli de a-şi forma venituri 
care să le permită cumpărarea de pământ; 

 procesul inflaţionist care îi determină pe unii potenţiali vânzători să mai 
aştepte, mai ales dacă nu au pe ce să cheltuiească banii obţinuţi din 
vânzarea pământului; 

 slaba angajare a producătorilor agricoli (în majoritate ţărani cu gospodării 
prioritar de autoconsum) în producţia pentru piaţă; 

 accesul limitat la credite şi dobânzi bancare exagerat de mari; 

 piaţa funciară din România resimte lipsa condiţiilor pentru fluidizarea 
acesteia: acordarea de credite în condiţii avantajoase pentru cumpărarea 
de pământ prin sistemul bancar existent sau prin înfiinţarea unor bănci 
specializate, soluţionarea problemelor pe care le ridică folosirea pământu-
lui ca o garanţie pentru obţinerea de credite, stimularea creditului ipotecar. 
Înlăturarea acestor obstacole va conduce la liberalizarea deplină a 

vânzării – cumpărării de terenuri agricole, fapt care va contribui la stimularea 
dezvoltării agriculturii: 

 se va realiza ameliorarea structurii de proprietate asupra pământului în-
deosebi pe seama suprafeţelor deţinute de neagricultori. Pământul va 
deveni în mai mare măsură proprietatea celor ce se ocupă de agricultu-
ră. Va fi depăşită limita prevăzută de legislaţia în vigoare pentru reconsti-
tuirea sau constituirea dreptului de proprietate; 
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 vor creşte dimensiunile fermelor agricole – familiale sau cu munca an-
gajată – cerinţă esenţială pentru formarea unei agriculturi performante şi 
competitive; 

 acordarea de facilităţi familiilor tinerilor agricultori va determina o îmbu-
nătăţire a structurii de vârstă a producătorilor agricoli şi va contribui la 
crearea unei noi generaţii de agricultori, receptivi la tehnologiile perfor-
mante şi cu motivaţie pentru agricultura de mare randament; 

 aplicarea dreptului de preemţiune al coproprietarilor, vecinilor sau aren-
daşilor va contribui la diminuarea fărâmiţării suprafeţelor de teren, cu 
efecte beneficie asupra producţiei, costurilor şi rentabilităţii, 
Arendarea reprezintă principalalul segment al pieţelor funciare. În perioada 

economiei de comandă, arendarea pământului a fost oficial interzisă prin Decretul 
nr.115 din 28 martie 1959. După 1989, prin reconstituirea şi constituirea dreptului 
de proprietate privată asupra pământului, ca efect al aplicării Legii fondului funciar 
nr. 18/1991, s-au creat premisele arendării pământului şi a altor bunuri agricole. Ea 
nu este cauzată de existenţa unor mari proprietăţi funciare ci de proprietatea recon-
stituită şi constituită până la 10 ha pe baza Legii nr. 18/1991, limită care urmează 
să urce până la 50 ha pe baza Legii nr. 169/1997. 

Arendarea s-a extins cel mai mult în zona de câmpie. Din suprafaţa utilizată, 
suprafaţa dată în arendă sau folosinţă reprezintă 10% în comunele de câmpie, 9% 
în comunele de deal şi 3% în comunele de munte. În agroregiunea Câmpia Dunării 
de Jos (judeţele Constanţa, Tulcea, Brăila şi Galaţi) suprafaţa de teren arendată 
sau dată în folosinţă se ridică la 19% din suprafaţa agricolă, în Câmpia Centrală 
Română (Ialomiţa, Călăraşi, Teleorman şi Giurgiu) la 11%, în Podişul Moldovei 
(Botoşani, Iaşi şi  Vaslui) la 9%, (Agricultura privată, Sondaj în gospodărie, 1997). 

Cei care dau pământ în arendă sunt în principal: 

 după suprafaţa de teren deţinută în proprietate – mici proprietari; 

 după vârsta proprietarilor – agricultori vârstnici de 65 ani şi peste, care 
arendează 15% din suprafaţa pe care o deţin; la proprietarii sub 65 ani 
suprafaţa arendată se ridică numai la 4% (Agricultura privată, Sondaj în 
gospodărie, 1997), 

 după ocupaţie – proprietarii neagricultori, 
Cei care iau pământ în arendă sunt în principal: 

 agricultori care cultivă suprafeţele de teren cu forţe proprii sau ale per-
soanelor din familie, acoperind integral sau în cea mai mare parte nece-
sarul de forţă de muncă; 

 persoane fizice care cultivă suprafeţele de teren folosind forţă de muncă 
salariată; 

 societăţi agricole de producători, cu caracter privat – asociaţie sau 
cooperativă; 

 societăţi cu capital de stat, majoritar de stat (foste IAS-uri etc), mixt (cu 
participare de capital străin) sau particular, 
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În localităţile în  care există societăţi agricole private sau cu capital majo-
ritar de stat prevalează arendarea către aceste societăţi, 

Arendarea suprafeţelor de teren şi a altor bunuri agricole este reglemen-
tată de Legea arendării nr. 16/1994, modificată şi completată în 1998. Potrivit 
legii, arendarea se face prin contract scris între arendatori şi arendaşi, contract 
care, pentru valabilitate şi opozabilitate, se înregistrează la Consiliul local în a 
cărui rază teritorială se află bunurile arendate. 

Părţile contractante pot fi persoane fizice sau juridice.  Arendaşii, per-
soane fizice, pot fi cetăţeni români, indiferent dacă au domiciliul în ţară sau 
străinătate, cu condiţia să aibă pregătire de specialitate agricolă,  practica agri-
colă sau un atestat de cunoştiinţe agricole şi să prezinte garanţiile solicitate de 
arendator; arendaşii, persoane juridice, pot fi persoane juridice române, cu se-
diul în România, inclusiv cele cu capital parţial sau integral străin, cu condiţia 
să aibă ca obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole şi să prezinte ga-
ranţiile solicitate de arendatori. 

Legislaţia privind arendarea prevede şi o serie de restricţii sau incapa-
cităţi care vizează persoanele care nu pot lua în arendă bunuri agricole şi per-
soanele juridice care nu pot da în arendă asemenea bunuri. 

Nu pot da în arendă bunuri agricole: regiile autonome, institutele şi 
staţiunile de cercetare şi producţie agricole, societăţile comerciale şi alte unităţi 
care au în patrimoniu sau în administrare terenuri proprietate de stat. 

Nu pot lua în arendă bunuri agricole: a) funcţionarii publici şi salariaţii din 
conducerile administrative ale persoanelor juridice menţionate; b) agenţii 
economici cu capital majoritar de stat, prestatori de servicii, rezultaţi din trans-
formarea fostelor staţiuni de mecanizare a agriculturii respectiv, societăţile 
comerciale pe acţiuni AGROMEC. 

 Interdicţia încetează în cazul în care capitalul de stat nu mai este majori-
tar. 

Un loc aparte în reglementările privind arendarea se referă la obligaţiile 
şi drepturile arendatorului şi arendaşului. 

Arendatorul este obligat: 

 să predea bunurile arendate în termenul şi în condiţiile stabilite; 

 să garanteze pe arendaşi de evicţiune totală sau parţială, respectiv să-i 
asigure exploatarea liniştită şi utilă a bunului agricol arendat; 

 să nu schimbe destinaţia bunului agricol arendat; 

 să primească bunurile arendate la încetarea contractului de arendare; 

 să îndeplinească toate celelalte obligaţii asumate prin contract, 
Arendaşul are obligaţia: 

 să folosească bunurile arendate ca un bun proprietar; 

 să menţină potenţialul productiv al bunurilor arendate; 

 să le restituie la încetarea contractului; 

 să plătească arenda la termenele şi modalităţile stabilite; 
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 să execute toate celelalte obligaţii contractuale. 
Arendatorului îi revine obligaţia de a plăti impozitele şi taxele pentru 

bunurile arendate, iar arendaşului – obligaţia de a plăti impozitele pe veniturile 
realizate din exploatarea bunurilor agricole arendate. 

Arendatorul are dreptul de a controla oricând modul în care arendaşul 
administrează bunuri arendate şi, evident, de a primi preţul arendării, arenda; 
la rândul său, arendaşul beneficiază, în calitate de producător agricol, de facili-
tăţile de creditare şi impozitare prevăzute de actele normative în vigoare; de 
asemenea, arendaşul persoană fizică are dreptul de preemţiune (după copro-
prietar şi proprietarii vecini) în cazul înstrăinării prin vânzare a terenurilor 
agricole din extravilan, arendate. 

Referitor la durata contractului de arendare, respectiv la stabilirea datei 
de la care produce efecte şi a celei la care efectele încetează să se producă, 
potrivit Legii arendării nr. 16/1994, durata arendării, nu poate fi mai mică de 
cinci ani cu unele excepţii. În forma sa modificată şi completată, Legea 
arendării stipulează că durata arendării se stabileşte de către părţi. Lipsa unor 
prevederi normative ar putea dăuna aşezării pe baze raţionale a arendării şi a 
relaţiilor dintre arendaşi şi arendatori. 

Contractul de arendare încetează la expirarea termenului convenit între 
părţi. El poate fi reînnoit potrivit înţelegerii părţilor; poate fi cesionat de către 
arendaş soţului coparticipant la exploatarea bunurilor agricole sau descen-
denţilor săi care au împlinit vârsta majoratului (cu acordul scris al arendaşului); 
poate continua în cazul decesului arendatorului sau arendaşului (caz în care 
moştenitorii majori trebuie să comunice în scris intenţiilor lor şi să obţină acor-
dul scris al celeilalte părţi; poate să înceteze înainte de a ajunge la termen 
dacă părţile convin cu privire la rezilierea contractului. 

Cu privire la persoanele fizice cărora Legea nr. 18/1991 le-a stabilit cali-
tatea de acţionar, Legea arendării nr. 16/1994 le dă dreptul să opteze pentru 
calitatea de locator (arendator). Contractul de locaţiune se încheie pentru pe-
rioada minimă de arendare prevăzut de lege (cinci ani), după a cărei expirare 
persoanele îndreptăţite pot exploata terenurile în mod liber, în calitate de pro-
prietari. Pe durata contractului, locatorul nu are asupra terenului un drept de 
proprietate şi, ca atare, nu poate să exercite cele trei prerogative – dreptul de 
posesie, dreptul de folosinţă şi dreptul de dispoziţie. 

Un punct nodal al tranzacţiilor dintre proprietari şi arendaş îl constituie 
arenda pe care arendaşul se obligă să o plătească arendatorului pentru dreptul 
de a folosi o anumită suprafaţă de teren pe o perioadă determinată de timp. 

În România, dacă iniţial Legea arendării nr. 16/1994 prevedea limite m i-
nime şi maxime pentru arendă, plata ei putându-se face în natură, în bani sau 
în natură şi în bani potrivit înţelegerii părţilor contractante, în forma modificată 
şi completată a legii, plata arendei se face potrivit înţelegerii părţilor contrac-
tante şi se execută la termenele şi locul stabilit în contract. Deşi nu mai sunt 
menţionate în lege, elementele în funcţie de care se stabileşte arenda pentru 
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fiecare categorie de folosinţă sunt: suprafaţa, potenţialul de producţie, structura 
parcelară, relieful şi gradul de accesibilitate a mecanizării, posibilităţile de ac-
ces, distanţa faţă de centrul administrativ, amenajările de îmbunătăţiri funciare; 
tipul plantaţiilor pomiviticole, vârsta, starea tehnică şi biologică etc. 

În practică se folosesc diferite modalităţi de calculare a arendei. 
Calcularea arendei pe baza potenţialului de producţie a terenului 

Pentru determinarea potenţialului lor de producţie, terenurile se clasifică 
în funcţie de sol, relief, climă, apă freatică, pe baza notelor de bonitare naturală 
în 5 clase de calitate şi fiecare clasă de calitate se împarte în 3 categorii. Cali-
tatea şi categoria terenurilor agricole se stabilesc de organele abilitate – Institu-
tul de Cercetări pentru Tehnologie şi Agrochimie şi Oficiile judeţene pentru stu-
dii pedologice şi agrochimice. 

În funcţie de calitatea şi categoria terenurilor, părţile contractante stabi-
lesc producţia potenţială şi pe baza acesteia nivelul arendei şi modalităţile de 
plată, În acest scop punctele de bonitare sunt echivalate în produse. Un punct 
de bonitare este echivalat cu 40 kg grâu, 45 kg orz, 52 kg porumb, 16 kg floarea-
soarelui, 200 kg cartofi, 280 kg sfeclă de zahăr. 

Calcularea arendei pe baza potenţialului de producţie se practică în 
special de către persoanele juridice care dispun de informaţii, personal calificat 
şi mijloace tehnice necesare. 

 
Calcularea arendei ca procent din producţia obţinută la hectar pe 

baza tradiţiei locale 
Este forma cea mai răspândită în condiţiile actuale: de regulă mărimea 

arendei variază între 1/5 şi 1/3 din recoltă. 
 
Calcularea arendei ca o cantitate fixă de produse la hectar 
De regulă, mărimea ei oscilează la grâu în jurul a 600 kg la hectar. 
 
Calcularea arendei ca procent din profitul net 
Este puţin folosită. Părţile contractante sunt reticente faţă de o ase-

menea calculare a arendei, în principal datorită dificultăţilor care apar în defini-
rea şi măsurarea profitului precum şi datorită stării de nesiguranţă a realizării 
de profit în perioada de criză pe care o traversează agricultura şi economia 
României. Deşi nu sunt prevăzute în legislaţia actuală alte aranjamente decât 
arendarea, în practică sunt relativ frecvente cazurile de dare în parte (dijmă). 

Un sistem informaţional adecvat monitorizării tranzacţiilor privitoare la 
arendarea terenurilor agricole şi la informarea arendatorilor şi arendaşilor este 
în curs de realizare cu participarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei (prin 
direcţiile de specialitate) şi a organismelor de administraţie locală. Pe plan local 
(la nivelul comunelor) există o anumită circulaţie a informaţiilor cu privire la in-
tenţiile de arendare, condiţii, nivelul şi forma de plată a arendei ş,a. 



 

 

 

628 

Deşi s-a extins în ultimii ani, arendarea întâmpină anumite obstacole. 
Dintre acestea menţionăm: 

 puterea economică precară a gospodăriilor individuale care ar dori să 
arendeze terenuri agricole; 

 numărul redus de întreprinzători dispuşi să-şi asume riscul formării unei 
exploataţii pe baza arendării pământului; 

 lipsa acută de capital şi dobânzile exagerat de mari practicate de bănci; 

 mărimea redusă a parcelelor de teren oferite spre arendare şi dificultatea 
de a le comasa fapt care influenţează randamentele, costurile şi eficienţa 
producţiei; 

 existenţa suprapopulaţiei agrare care se manifestă ca factor de conser-
vare a micii proprietăţi şi exploataţii atâta timp cât nu este atrasă în alte 
activităţi; 

 greutăţile pe care le întâmpină arendaşul în desfacerea produselor şi în 
recuperarea cheltuielilor, inclusiv pentru plata arendei; 

 insuficienta cunoaştere a legislaţiei sau eludarea ei. 
 

* 
*                * 

Procesul de tranziţie este şi pentru mediul agricol, rural un proces de 
tranziţie dezordonat care  nu are loc niciodată într-o succesiune uşor de des-
cris. În ciuda acestui lucru, oamenii care vor să-şi construiască propria lor tran-
ziţie vor trebui să aibă o schemă comună şi un simţ al componentelor necesare 
pentru a promova schimbarea, precum şi o gamă  largă de calificări şi înţele-
gere a multor domenii. Câţiva paşi potenţiali care pot fi luaţi de o societate care 
parcurge un proces de tranziţie ar putea fi:  

 decodarea strategiei de dezvoltare curente; 

 crearea unui sentiment de urgenţă;  

 înţelegerea unei game de alegeri strategice şi informarea asupra lor pre-
cum şi analizarea lor; 

 construirea în mod obligatoriu a unei viziuni despre ţară după perioada 
de tranziţie; 

 crearea unor noi reţele de parteneri; 

 construirea unor coaliţii productive; 

 dezvoltarea şi comunicarea succeselor pe termen scurt; 

 instituţionalizarea schimbărilor; 

 evaluarea şi afirmarea schimbărilor.  
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Introducere 

Diversitatea accentuată a comunităţilor rurale româneşti – manifestată în 
profil regional – şi caracteristica principală de a concepe dezvoltarea rurală – în 
esenţă prin modernizarea şi dezvoltarea agriculturii – impun nuanţe diferite în 
negocierile de aderare a României la UE.  

Diferenţele regionale în cazul comunităţilor rurale româneşti sunt funda-
mentate pe evoluţii istorice diferite ale devenirii sociale, pe modele culturale 
diverse care au realizat asimilarea diverselor tranziţii – sociale, politice – în ti-
pare proprii. Modalitatea concretă de cuplare a sistemelor ecologice, socioeco-
nomice, socioculturale şi sociodemografice descrie zonele/regiunile/provinciile 
rurale; mecanismele de adaptare şi asimilare a valorilor impuse de sistemul 
macrosocial (integrator) au impus oamenilor o anumită percepere a comunită-
ţii, a locului în care trăiesc. Această imagine acceptată, refuzată sau refulată 
constituie un element esenţial al combinărilor regionale. În funcţie de natura 
combinărilor regionale, impactul politicilor agricole şi rurale a fost complet dife-
rit. Răspunsul dat de societatea rurală şi în mod special de actorii rurali a con-
stat, în special, într-o reacţie de adaptare la politicile care au corespuns unor 
probleme conjuncturale din punct de vedere economic şi social.  

Din punct de vedere legislativ, cazul comunităţilor rurale constituie un 
exemplu, cel puţin interesant. România încearcă, de peste un deceniu, consti-
tuirea instituţiilor capitaliste şi o legislaţie specifică şi de o jumătate de deceniu 
doreşte implementarea acquis communautaire. Rezultatul este contradictoriu; 
nu este o reuşită pragmatică pentru că există legi fundamentale, dar ele funcţi-
onează parţial, există instituţii, dar parţial eşuează în birocratism şi corupţie.  

O analiză sumară duce la ideea că provocarea legislativă pentru univer-
sul rural al României a fost mult prea mare în raport cu resursele existente (în 
mod deosebit cu resursele umane); pe de o parte, sistemul instituţional – care 
trebuia să fie creat şi dezvoltat -, iar pe de altă parte, realocarea resurselor 
economice  
-  care urmau să anuleze “tensiunea economică” – au fost şi au rămas dezide-
rate.  

Studiul posibilelor implicaţii ale negocierilor necesare aderării la Uniunea 
Europeană are o serie de motivaţii-obiective, dintre care enumerăm: 

 complexitatea "dosarului agricol" determinată atât de tipul de agricultură 
practicat în România cât şi de modificările suportate de politica agricolă 
comunitară; 

 problemele subestimate ale comunităţilor rurale: sărăcia rurală; nivel in-
strucţional redus la care se adaugă un nivel de profesionalizare agricolă 
mimină; "dependenţa de părtie" excesivă, concretizată prin consecinţele 
încă existente ale politiciilor economice şi sociale realizate în perioada 
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socialistă; "încordare structurală", concretizată prin alocarea încă inefici-
entă a resurselor şi nevalorificarea potenţialului existent în comunităţile 
rurale; stabilizarea unor fundamente microeconomice precare; perma-
nentizarea conjuncturalului; comportament nonparticipativ, caracterizant 
pentru comunitatea rurală; 

 complexitatea "dosarului rural" determinată de incapacitatea ruralului de 
a-şi construi singur instituţii specifice modernizării,  incapacitatea comu-
nităţilor rurale de a-şi dezvolta endogen  sisteme alternative ale ocupării 
rurale şi stadiul incipient în care se află derularea procesului de descen-
tralizare; 

 necesitatea evaluării impactului negocierii “dosarului agricol” în funcţie 
de următoarele necesităţi: ruralitatea nu este un obstacol al multiplicării 
ocupaţionale, crearea ocupaţiilor rurale trebuie să rezulte dintr-o dina-
mică teritorială specifică, regândirea funcţiilor comunităţilor rurale, sarci-
nilor productive adăugându-li-se cele sociale şi ecologice.  



 

 

Capitolul I  
POLITICI ŞI STRATEGII RURALE  

Problema esenţială a politicii şi strategiei naţionale de dezvoltare pe ter-
men mediu constă în transformarea economiei într-un sistem de piaţă structu-
rat şi funcţional. Se impun următoarele măsuri: clarificarea drepturilor de pro-
prietate, adoptarea unui pachet de reglementări corective care să asigure coe-
renţă legislaţiei economice, finalizarea structurii instituţionale, inversarea tren-
dului economiei necontabilizate. La nivelul politicii oficiale se înregistrează pro-
iecte şi strategii care vizează restructurarea mediului agricol cu incidenţe în 
restructurarea comunităţilor rurale.  

În strategia  României pe termen mediu,  agricultura este considerată o 
prioritate naţională strategică, proiecţiile strategice şi politicile fiind cele specifi-
ce unei agriculturi durabile. Obiectivele pentru un asemenea tip de dezvoltare 
sunt următoarele: 

 crearea de sisteme şi structuri viabile de organizare, producţie şi gestio-
nare a exploataţiilor agricole;  

 înzestrarea tehnică şi tehnologică a agriculturii prin relansarea şi dezvol-
tarea ramurilor industriale autohtone pentru agricultură; 

 elaborarea şi implementarea sistemelor, mecanismelor şi pârghiilor eco-
nomico-financiare, potrivit cerinţelor de competitivitate internă şi externă 
şi compatibilizarea cu PAC a UE; 

 ajustarea echitabilă a raportului de preţuri industrie-agricultură; 

 politici adecvate de stimulare, susţinere şi protecţie a producătorilor agri-
coli; 

 demonopolizarea sistemelor de aprovizionare a agricultorilor şi de desfa-
cere a produselor lor; 

 stimulente pentru diversificarea producţiei agricole şi pentru creşterea 
valorii adăugate a acesteia, 

 atestarea profesională a producătorilor agricoli şi a celor ocupaţi în activi-
tăţi conexe agriculturii; 

 intensificarea informării, a transferului rezultatelor cercetării, precum şi 
îmbunătăţirea sistemului de consultanţă agricolă; 

 promovarea strategiilor de organizare şi funcţionare a unităţilor de cerce-
tare-dezvoltare din agricultură şi industrie alimentară; 

 reconsiderarea proporţiei fondurilor atribuite de la bugetul de stat pentru 
cercetare-dezvoltare în agricultură în raport cu rolul şi importanţa agricul-
turii în economia naţională şi asigurarea unui sistem ritmic de dotare şi 
înzestrare materială a unităţilor de cercetare–dezvoltare din agricultură şi 
industria alimentară; 



 

 

 

640 

 restructurarea şi reorganizarea învăţământului agricol de toate gradele, 
corespunzător noilor cerinţe ale dezvoltării durabile a agriculturii şi me-
diului rural. 
Pentru o dezvoltare durabilă a întregului spaţiu rural este necesară ela-

borarea unor strategii pe termen mediu şi lung şi totodată proiectarea unor 
strategii de preaderare la Comunitatea Europeană. Conform  strategiei dezvol-
tării pe termen mediu, pivotul, inclusiv pentru mediul rural,  îl constituie clarifi-
carea drepturilor de proprietate care ar impune: 

 soluţionarea contenciosului retrocedărilor; 

 finalizarea procesului de privatizare; 

 delimitarea perimetrului public şi privat al statului, definirea pe termen 
lung a regimului de funcţionare; 

 rezolvarea litigiilor de proprietate; 

 adoptarea de reglementări menite să mărească încrederea populaţiei şi 
a agenţilor economici în soliditatea regimului proprietăţii în România. 
Politicile de ajustare structurală, preconizate de  strategia naţională pe 

termen mediu, urmăresc stoparea declinului şi crearea premiselor pentru re-
lansarea economiei şi pregătirea pentru aderarea la Comunitatea Europeană. 
În această perspectivă dezvoltarea sectorului agricol, percepută ca un garant 
al securităţii alimentaţiei populaţiei şi al modernizării satului românesc, sunt 
prevăzute a se realiza prin: 

 creşterea dimensiunilor exploataţiilor pentru a deveni eficiente din punct 
de vedere economic; creşterea suprafeţelor se va realiza prin asociere, 
schimb şi cumpărare, descurajându-se diviziunea proprietăţii sub o anu-
mită limită, prin promovarea formelor asociative, a arendei, de parteneri-
at, de integrare şi manageriat, pe baza competitivităţii şi a intereselor 
producătorilor agricoli;  

 consolidarea exploataţiilor agricole, privatizarea societăţilor comerciale 
din mediul rural în care statul este majoritar; 

 perfecţionarea cadrului legal şi instituţional pentru funcţionarea pieţelor 
produselor agricole, a materiilor prime şi serviciilor pentru agricultură, a 
pieţelor creditului şi a pământului; dezvoltarea de către stat a infrastruc-
turii necesare pentru funcţionarea acestor pieţe; 

 dezvoltarea rurală, concepută în parametrii Programului de preaderare 
SAPARD, vizează: modernizarea şi articularea sectoarelor de producţie 
şi comercializare în conformitate cu standardele de calitate şi normele 
Uniunii Europene; consolidarea exploataţiilor agricole de dimensiuni op-
time şi diversificarea activităţilor complementare cu caracter nonagri-col; 
dezvoltarea infrastructurii social-edilitare; acordarea de consultanţă şi in-
struirea producătorilor agricoli, a proprietarilor de terenuri. 
Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, elaborat 

pentru o perioadă multianuală de 7 ani (2000-2006), cuprinde:  
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 analiza diagnostic a spaţiului rural; 

 strategia de dezvoltare a agriculturii şi a spaţiului rural prin precizarea 
obiectivelor şi a instrumentelor prevăzute în perspectiva anilor 2000-
2006 şi definirea unor indicatori de evaluare a efectelor strategiei propu-
se; 

 descrierea tipurilor de activităţi şi a domeniilor specifice care vor face ob-
iectul finanţării  măsurilor; 

 precizarea structurilor şi autorităţilor implicate în derularea programului; 

 tabele financiare estimative pentru întreaga perioadă. 
Politicile amenajării teritoriului şi dezvoltării rurale au ca obiect de inter-

venţie şi mediul rural pentru că: 

 se va promova o dezvoltare echilibrată a reţelei de localităţi, a infra- 
structurii, a sistemelor de locuire în cadrul urban şi rural, gestionarea 
responsabilă a terenurilor şi a patrimoniului naţional şi construit; 

 se vor diminua dezechilibrele regionale existente, se vor revitaliza zonele 
defavorizate, se va stimula dezvoltarea echilibrată. 
Politicile  de consolidare şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mij-

locii pot implicit să afecteze şi mediul economic rural datorită faptului că-şi propun: 

 acordarea de facilităţi stimulative-garanţii pentru credite, subvenţionarea 
dobânzii, granturi; 

 organizarea de centre de consultanţă şi training, pregătirea antreprenori-
ală, parcuri tehnologice şi incubatoare de afaceri, asistate de către stat, 
care să furnizeze servicii gratuite sau la preţuri reduse  IMM-urilor; 

 sprijinirea participării IMM-urilor la proiectele bazate pe investiţii publice 
sau realizate cu finanţare externă. 
Politicile sociale  fac referire implicit şi la sistemele sociale, rurale în rela-

ţie cu care s-au fixat primele obiective strategice: 

 promovarea relaţiei contractuale dintre unităţile de învăţământ şi comuni-
tăţile locale; 

 extinderea învăţământului la distanţă; 

 aplicarea programului naţional de educaţie a adulţilor şi a programului 
“şansa a doua   prin educaţie”; 

 combaterea sărăciei, principalul instrument utilizat fiind cel de ajutor so-
cial. Se va fundamenta şi se va stabili nivelul venitului minim garantat, di-
ferenţiat în funcţie de condiţiile sociodemografice ale familiilor, iar aplica-
rea şi monitorizarea programului se va face de către autorităţile locale şi 
instituţia tripartită abilitată. 
Modernizarea şi dezvoltarea comunităţilor rurale se pot derula ca proce-

se economico-sociale şi datorită unor programe concrete, utilizate ca instru-
mente de preaderare. 

 Programul Phare – derularea lui a început din 1991, axându-se pe 
dezvol-tarea, cu prioritate, a agriculturii; alte obiective importante vizează: dez-
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voltarea coeziunii economice şi sociale, înfrăţirea instituţională între administra-
ţia română şi administraţiile statelor membre, armonizarea legislativă şi institu-
ţională cu Uniunea Europeană. 

 Programul ISPA – modelat după Fondul European de Coeziune, se 
orientează, în egală măsură către domeniul transporturilor şi mediului, având 
un impact benefic şi asupra comunităţilor rurale. 

 Programul SPP – proiectat să finanţeze dezvoltarea instituţională, in-
struirea şi asistenţa tehnică pentru elaborarea planului de dezvoltare rurală; în 
cadrul acestui program se pot elabora proiecte-pilot de dezvoltare rurală. 

 Programul SAPARD – este destinat agriculturii şi dezvoltării rurale fi-
ind modelat după Fondul European de Garantare şi Îndrumare. Program amplu 
care vizează modernizarea şi dezvoltarea structurilor agricole şi rurale, 
SAPARD este în esenţă un program pregătitor necesar aderării la Uniunea Eu-
ropeană. Strategiile elaborate în cadrul acestui program conţin o serie de ob-
iective coroborate cu următoarele măsuri: 

 îmbunătăţirea prelucrării produselor agroalimentare şi a modului de func-
ţionare a pieţelor; obiectivele generale ale strategiei privind această mă-
sură sunt nu numai creşterea calităţii produselor, a competitivităţii, dar şi 
creşterea populaţiei ocupate rurale şi a veniturilor producătorilor, apariţia 
noilor segmente de consumatori orientaţi către produsele ecologice, ob-
ţinerea produselor locale specifice, introducerea noilor tehnologii, inovaţii 
cu impact minim asupra mediului, încurajarea sistemului de investiţii in-
tegrate prin introducerea metodelor moderne de prelucrare, stocare, co-
lectare şi comercializare a produselor agricole; 

 asigurarea compatibilităţii controlului veterinar şi fito-sanitar cu standar-
dele europene; obiectivele generale ale strategiei privind această măsu-
ră sunt: creşterea calităţii materialului biologic, creşterea calităţii produ-
selor agroalimentare şi ridicarea standardelor impuse de Uniunea Euro-
peană, creşterea competitivităţii în concordanţă cu normele de higienă, 
sanitar-veterinare, de protecţie a consumatorului, atât pe piaţa internă, 
cât şi pe cea externă, adoptarea tehniciilor noi pentru analize de labora-
tor similare cu cele ale Uniunii Europene, creşterea eficienţei cercetării 
veterinar-sanitare; 

 dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale-obiectivele generale ale 
strategie necesare acestei măsuri fiind următoarele: îmbunătăţirea acce-
sului la reţeaua de drumuri a populaţiei rurale, dezvoltarea unei infra-
structuri minimale ca suport pentru activităţile economice, comerciale şi 
de turism, îmbunătăţirea condiţiilor de higienă şi sanitare din locuinţele 
rurale, creşterea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare, 
menţinerea populaţiei în zonele rurale; 

 amenajarea funciară şi consolidarea gospodăriilor – măsură care vizează 
următoarele obiective: elaborarea şi implementarea proiectelor locale, 
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zonale pentru controlul eroziunii; eliminarea umidităţii; încurajarea inves-
tiţiilor private antieroziune şi consolidarea gospodăriilor individuale prin 
comasarea terenurilor. Zonele prioritare cuprind judeţele: Alba, Arad, Ar-
geş, Bacău, Bihor, Botoşani, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Con-
stanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Mu-
reş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu-Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiş, Tul-
cea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea şi Ilfov; 

 renovarea, dezvoltarea şi protejarea moştenirii rurale, măsură strategică 
cu următoarele obiective: reabilitarea gospodăriilor cu clădiri  care au 
specific istoric şi valoare arhitecturală; îmbunătăţirea modalităţilor de pe-
trecere a timpului liber pentru turişti; îmbunătăţirea colaborării între ad-
ministraţia locală, populaţie şi firmele private în scopul elaborării şi im-
plementării planurilor de dezvoltare locală; participarea populaţiei la 
asumarea deciziilor privind dezvoltarea localităţiilor; intensificarea punerii 
în valoare a tradiţiilor locale în scopul dezvoltării turismului rural; renova-
rea centrelor localităţiilor. 

 realizarea şi permanenta actualizare a registrului cadastral, măsură care 
are ca obiective generale: aplicarea Cadastrului general ca suport al noi-
lor structuri agricole în concordanţă cu normele europene, ca suport pen-
tru elaborarea proiectelor de parcelare, ca suport pentru înregistrarea 
arendării pământului şi evidenţă clară a suprafeţelor de teren pe proprie-
tarii şi categorii de folosinţă; 

 gestionarea resurselor de apă din agricultură, măsură care are ca obiec-
tive generale: asigurarea unei gestionări durabile a resurselor de apă din 
mediul rural: asigurarea consumului necesar de apă pentru producţia 
vegetală în arealele cu deficienţe de umiditate; controlul excesului de 
umiditate în intravilan şi zonele limitrofe, în ariile periferice comunelor; 
asanarea apei în exces şi evacuarea apei utilizate după prelucrare; 

 dezvoltarea, diversificarea şi modernizarea proceselor vegetale şi anima-
le, îmbunătăţirea seminţelor şi a raselor, creşterea puterii economice a 
gospodăriilor producătorilor agricoli;  

 protecţia mediului şi menţinerea specificului rural, măsură care are ca 
obiective generale: promovarea activităţilor agricole paralel cu protejarea 
şi îmbunătăţirea mediului; conservarea resurselor naturale şi a diversităţii 
genetice; promovarea unui mediu prietenos; menţinerea trăsăturilor tradi-
ţionale ale peisajului; 

 dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice pentru susţinerea ac-
tivităţilor multiple şi a veniturilor alternative, măsură care are ca obiec-
tive generale: stimularea activităţilor neagricole cu scopul stabilizării po-
pulaţiei rurale, în special tinerii în zonele de origine şi implicării mult mai 
accentuate în activitatea economică a femeilor; încurajarea înfiinţării, 
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dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; diversificarea turismului şi dez-
voltarea serviciilor productive şi non-productive; 

 orientarea producătorilor şi a celor implicaţi în activităţi agricole spre pro-
dusele cerute de piaţă, determinarea lor de a utiliza metode şi tehnologii 
care protejează mediul. 
Măsurile cuprinse în programul SAPARD  se vor concretiza în perioada 

2000-2006, alcătuind o strategie pe termen scurt şi mediu. Aceste măsuri vor fi 
continuate constituind obiective strategice  importante pentru perioada 2006-
2012. În anul 2002 au fost deja acreditate următoarele măsuri: procesarea şi 
marketingul produselor agricole şi piscicole (pentru carne, lapte şi produse lac-
tate, cereale vin, seminţe oleaginoase, peşte, zahăr, legume şi fructe) dezvol-
tarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale, asistenţă tehnică pentru România.  

Principalele strategii elaborate pentru perioada 2006-2012 sunt: 

 strategii privind fondul funciar – până în 2012 se preconizează mărirea 
suprafeţelor exploataţiilor agricole prin asociere, comasare, arendare, 
cumpărare-vânzare, limitarea divizării suprafeţelor sub o anumită dimen-
siune, scoaterea din circuitul agricol a terenurilor degradate şi împăduri-
rea acestora, introducerea lucrărilor de cadastru agricol în majoritatea 
comunelor şi realizarea documentaţiilor de organizare a teritoriului 
exploatăţiilor agricole pentru un număr de 2000 de comune, în suprafaţă 
de 10 milioane de hectare; 

 strategii de îmbunătăţiri funciare şi protecţie a mediului – până în 2008 
se preconizează stabilirea cadrului organizatoric şi legislativ pentru eva-
luarea stării mediului, pentru reducerea efectelor negative ale poluării 
produse de activităţile agricole; 

 strategii privind restructurarea, privatizarea şi concesionarea, procese 
care s-au  finalizat în 2001 (procesul de privatizare a societăţilor naţiona-
le rezultate prin reorganizarea regiilor autonome aflate în subordinea 
MAAP) şi în 2012 (procesul de concesionare); 

 strategii de susţinere a producătorilor agricoli, anual, până în 2012, va 
continua spijinirea lor prin crearea cadrului legislativ pentru achiziţiona-
rea de tehnică agricolă prin credite cu dobândă subvenţionată şi aplica-
rea de programe de mecanizare cu garanţie guvermentală, crearea ca-
drului legislativ pentru facilitarea procesului investiţional în agricultură, 
dezvoltarea sistemului de leasing, creşterea suprafeţei medii a exploata-
ţiilor agricole prin realizarea cadrului instituţional – fond de sprijin al pro-
ducătorilor agricoli, fond de asigurare împotriva calamităţilor naturale – şi 
legislativ – acces la credite avantajoase. Realizarea unei evidenţe con-
tabile primare prin introducerea sistemului informaţional de culegere a 
datelor de gestiune contabilă, compatibil cu sistemul practicat în Uniunea 
Europeană, este preconizată pentru anul 2005; 
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 strategii de susţinere a sectorului agroalimentar vor fi continuate până în 
2012 prin acordarea de facilităţi pentru achiziţionarea de maşini, utilaje şi 
instalaţii – acces la credite cu dobândă redusă, reducere la TVA şi a im-
pozitului pentru produsele agricole; 

 strategii comerciale vor avea ca obiective pentru 2012 crearea bazei de 
date privind cererea, oferta, stocurile şi preţurile la produsele agricole, 
stimularea comercializării produselor prin bursele de mărfuri, dezvol-
tarea filierelor de tip piaţă “de gros”, identificarea complementarităţilor la 
nivel mondial, regional şi bilateral ale României în domeniul comerţului 
internaţional cu produse alimentare, prospectarea pieţelor de desfacere 
internaţionale şi identificarea posibilităţilor de derulare a contractelor în 
contrapartidă; 

 strategii sanitar-veterinare au ca obiective pentru 2012: restructurarea, 
formarea şi instruirea specialiştilor în domeniul sanitar-veterinar şi dota-
rea laboratoarelor coform prevederilor internaţionale. 
Strategiile pe termen mediu şi lung sunt elaborate pentru totalitatea spa-

ţiului economic şi social al comunităţilor rurale neavând obiective specifice pen-
tru modernizarea şi dezvoltarea  regiunilor şi zonelor rurale în funcţie de speci-
ficitatea lor. Caracteristicile demoeconomice vor determina aplicarea unui 
anumit set de strategii, obiectivele politiciilor de dezvoltare vor fi selecţionate în 
funcţie de cerinţele şi pespectivele fiecărei zone rurale în parte. 



 

 

Capitolul II 
ACTORII SOCIALI AI POLITICILOR 

ŞI STRATEGIILOR RURALE 

Populaţia rurală din România este subiectul unei duble tranziţii, o tranzi-
ţie demografică şi un parcurs tranzitoriu specific unei societăţi care, de un de-
ceniu, încearcă să se modernizeze. 

Procesul reducerii populaţiei rurale are deja tradiţia unui secol. În 1912 
populaţia rurală reprezenta 81,5% din totalul populaţiei, iar în 1992 era de 
45,7%. Continuarea procesului de diminuare s-a prelungit pe parcursul ultimu-
lui deceniu; la 1 ianuarie 2000 populaţia rurală era de 10174 de mii de persoa-
ne. 

Fenomenul de “deruralizare” a populaţiei totale a fost accentuat în regiu-
nile de dezvoltare vest (ponderea populaţiei rurale în total populaţie a scăzut 
de la 89,1% în 1912 la 37,7% în 2000) şi centru (ponderea diminuându-se de 
la 86,6% în 1912 la 39,5% în 2000). 

Tabelul nr. 1 
Ponderea populaţiei rurale în total populaţie  

la recensământuri din 1912, 1992 şi 2000 
-% - 

Regiune de dezvoltare 1912 1992 2000 

Nord-est 83,7 55,9 56,1 

Sud-est 77,1 43,0 42,9 

Sud 74,0 59,0 58,2 

Sud-vest 90,8 56,1 54,5 

Vest 89,1 38,3 37,7 

Nord-vest 84,3 47,9 47,3 

Centru 86,6 40,0 39,5 

Bucureşti 29,0 11,3 11,2 

Sursa: calculaţii proprii şi Anuarul statistic al României, 2001, Institutul Naţional de Statis-
tică, p. 606-607. 

 
Cea mai rurală regiune de dezvoltare este sud (58% din populaţia totală, 

locuieşte la sate), iar cea mai “deruralizată” (exceptând regiunea Bucureşti cu 
o pondere de 11,2% a populaţiei rurale în total populaţie) este regiunea de 
dezvoltare vest (37,7% este ponderea populaţiei rurale în total populaţie). Cau-
zele demografice sunt conturate în valorile diferite ale sporului natural – regiu-
nea nord-est cu valori mari ale natalităţii, regiunea vest cu valori reduse ale na-
talităţii – şi ale sporului migratoriu (imigrări importante în vest şi emigrări din 
nord-est). 

Caracteristică populaţiei rurale pe parcursul perioadei 1912-2000 este 
ponderea fluctuantă a femeilor. Dacă analizăm ultimii 25 de ani, constatăm că, 
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spre deosebire de situaţiile înregistrate în 1966 şi 1977, la recensământul din 
1992, proporţia populaţiei feminine urbane era mai ridicată decât cea a popula-
ţiei feminine rurale – 51,2%  şi respectiv 50,4%. Ponderea populaţiei feminine 
în total populaţie rurală era în 2000 de 50,3%. 

Tabelul nr. 2 
Ponderea populaţiei feminine în populaţia totală şi pe medii, 

la recensământurile din perioada 1930-1992 şi 2000
 

-% - 

Anul Total Urban Rural 

1930 50,9 50,3 51,3 

1948 51,7 51,4 51,7 

1956 51,4 51,0 51,6 

1966 51,0 50,1 51,6 

1977 50,7 50,6 50,8 

1992 50,8 51,2 50,4 

2000 51,1 51,2 50,3 

Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor 7.01.1992, vol.I, Populaţia – structura demo-
grafică, CNS, 1994, p.XVIII şi Anuarul statistic al României 2001, Institutul Naţional 
de Statistică, p. 606-607. 

 
Proporţia femeilor în totalul populaţiei rurale, deşi în scădere, se menţine 

la un nivel superior celei a bărbaţilor: 50,3% în 2000 faţă de 50,8% în 1977 şi 
51,6% în 1966. Feminizarea operează selectiv, afectând persoanele de peste 
40 de ani şi devenind simptomatică pe măsura înaintării în vârstă. 

 
Tabelul nr. 3 

Indicele de feminitate al populaţiei rurale 
pe grupe de vârste – 1992 şi 2000 

Grupă de vârstă Număr femei la 1000 bărbaţi  în 
1992 

Număr femei la 1000 bărbaţi  în 
2000 

0-14 ani 953 957 

15-39 ani 862 862 

40-49 ani 1061 976 

50-54 ani 1083 1109 

55-64 ani 1100 1169 

65-74 ani 1283 1255 

75 ani şi peste 1518 1574 

Media pe rural 1017 1015 

Sursa: calculaţii proprii făcute pe baza datelor din Recensământul populaţiei şi locuinţelor 
din 7 ianuarie 1992, vol. I Populaţia-Structura demografică, CNS, 1994, p. 109-111 
şi Populaţia pe municipii, oraşe, comune şi sexe – la 1 iulie 1998, CNS, 1998, p.1 şi 
Anuarul statistic al României 2001, Institutul Naţional de Statistică, p. 55-56. 

 
Raportul de feminitate al fiecărei regiuni indică o desfăşurare selectivă a 

fenomenului de feminizare. 
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Tabelul nr. 4 
Raportul de feminitate al  

populaţiei rurale – 1992 şi 2000 
-% - 

Regiune de dezvoltare 1992 2000 

Nord-Est 1008 993 

Sud-Est 1003 998 

Sud 1025 1031 

Sud-Vest 1037 1030 

Vest 1043 1042 

Nord-Vest 1012 1014 

Centru 997 1001 

Bucureşti 1007 1050 

Sursa: calculaţii proprii făcute pe baza datelor din Recensământul populaţiei şi locuinţelor 
din 7 ianuarie 1992, vol. I Populaţia-Structura demografică, CNS, 1994, p. 109-111 
şi Anuarul Statistic al României, 2001, Institutul Naţional de Statistică, p. 607. 

 
Structura pe sexe şi vârste exprimă, la nivelul întregii populaţii rurale 

efectul conjugat al natalităţii, mortalităţii şi migraţiei interne. 

 
Tabelul nr. 5 

Evoluţia distribuţiei populaţiei rurale pe grupe de vârstă 
 – 1966, 1977, 1992 şi 2000 

-% - 

Grupă de vârstă 1966 1977 1992 2000 

Tânără 0-14 ani 26,0 27,1 20,9 19,8 

Adultă 15-59 ani 61,6 56,2 57,0 55,2 

Bătrână 60 ani şi peste 12,4 16,7 22,1 24,0 

Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992, vol. I, Populaţie-
Structură demografică,CNS,1994,p.XXI şi Anuarul statistic al României, 2001, Insti-
tutul Naţional de Statistică, p. 55-56. 

 
Evoluţia populaţiei rurale în ultimele 2 decenii este marcată de o  puter-

nică tendinţă de îmbătrânire; în anul 2000 ponderea populaţiei de peste 60 de 
ani era de 24,0%, iar ponderea populaţiei cuprinsă între 0 şi 14 ani era de 
19,8%. Analiza distribuţiei teritoriale pune în evidenţă zone cu o populaţie rela-
tiv tânără (grupul de vârstă 0-14 ani reprezintă 24-26%) în judeţele: Iaşi, Su-
ceava, Sibiu, Braşov, Maramureş, Satu-Mare, Bistriţa; din toate judeţele ţării, 
Constanţa are cea mai tânără populaţie rurală, înregistrând cea mai mică va-
loare a raportului populaţie bătrână/populaţie tânără (593‰).  

La cealaltă extremă, se situează judeţul Teleorman cu cel mai ridicat 
grad de îmbătrânire, 1950 persoane de 60 de ani şi peste/1000 de persoane 0-
14 ani, urmat, în ordine descrescătoare, de judeţele: Dolj şi Hunedoara, cu un 
indice de îmbătrânire de 1585 şi respectiv 1559. Aproximativ jumătate din jude-
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ţele ţării se confruntă cu situaţia accentuării îmbătrânirii populaţiei, persoanele 
în vârstă de 60 de ani şi peste reprezentând între 23,0-27,5%, iar cele tinere 
între 17,1-20,2%. Procesul de îmbătrânire afectează într-o mare măsură popu-
laţia feminină din rural: persoanele de sex feminin din grupa 0-14 ani au o pon-
dere de 20,3%, iar cele de 60 de ani şi peste de 24,5%, comparativ cu distribu-
ţia populaţiei de sex masculin care relevă o pondere de 21,6% a grupei "0-14 
ani" şi de 19,6% a celei de "60 ani şi peste". 

În funcţie de numărul de membri se remarcă o pondere mai mare a gos-
podăriilor rurale în categoriile supuse riscului sărăciei; în rural ponderea gos-
podăriilor care au cinci persoane este de 9,1%, iar cea a gospodăriilor formate 
din şase şi mai multe persoane este de 8,9%; este semnificativă şi valoarea 
mare a gospodăriilor formate dintr-o persoană (24,5% în rural), gospodării vul-
nerabile din cauza existenţei unei singure surse de venit.  

Distribuţia persoanelor din gospodării după statutul ocupaţional se carac-
terizează prin: 

 ponderea scăzută a salariaţilor care reprezintă un sfert din numărul total 
al persoanelor (24,9%); numărul mediu de salariaţi ce revine pe o gos-
podărie este de 0,716, ceea ce înseamnă aproximativ şapte salariaţi la 
10 gospodării; 

 ponderea mare a pensionarilor – 23,7% din numărul de persoane din 
gospodării; 

 pondere redusă a patronilor – 0,4% din numărul persoanelor din gospo-
dărie. 
În mediul rural locuiesc mai mult de jumătate din gospodăriile de pensio-

nari – 52,4% – şi aproape un sfert din gospodăriile de salariaţi – 23,1% -. 
Componenţa gospodăriilor pe medii diferă semnificativ în funcţie de oportunită-
ţile economice ale fiecărui mediu; este evident că o structură ocupaţională de-
finită de ponderi ridicate ale pensionarilor (34,4%), ţăranilor (21,6%) şi o pon-
dere de numai 0,1% a patronilor este specifică unei societăţi tradiţionale rurale, 
unei economii ţărăneşti.  

Studiile statistice din România utilizează 6 categorii de gospodării în 
funcţie de statutul profesional al şefului de gospodărie: salariat, patron, lucrător 
pe cont propriu, agricultor, şomer şi pensionar. 

Analiza structurii populaţiei ocupate după statutul profesional indică pon-
derea mare a salariaţilor – 62,4% – în totalul populaţiei ocupate. Lucrătorii pe 
cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezintă 36,1% din populaţia 
rurală şi locuiau în proporţie de 90,9% în mediul urban.  
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Tabelul nr. 6 

Distribuţia populaţiei ocupate după statutul profesional, 
în trim. IV, 2002 

 Total Urban Rural 

Total persoane 100,0 100,0 100,0 

Salariaţi 62,4 91,2 32,3 

Patroni 1,4 2,3 0,5 

Lucrători pe cont propriu  21,9 5,3 39,1 

Lucrător familial neremunerat  14,2 1,2 27,9 

Membru al unei societăţi agriclole sau al 
unei cooperative  

0,2 0 0,2 

Sursa: Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării, AMIGO, INS 2003, p. 24. 
 

Distribuţia populaţiei ocupate pe grupe de ocupaţii este caracterizată de:  

 ponderea mare a agricultorilor şi lucrătorilor calificaţi în agricultură, silvi-
cultură şi pescuit: 32,4%;  

 structură echilibrată a categoriei ocupaţionale specifice agriculturii: 
49,8% femei şi 50,2% bărbăţi;  

 structură deficitară în funcţie de vârstă a categoriei agricultorilor: 50,4% 
peste 50 de ani şi 10,4% tineri.  
Rezultatele acestor studii indică că persoanele din gospodării se concen-

trează în trei mari grupe de vârstă: 36,2% în grupa 25-49 ani; 34,4% în grupa 
de până la 25 ani şi 29,4% la grupa de 50 de ani şi peste. Gospodăriile de 
agricultori sunt formate în proporţie de 19,4% din persoane de 50 ani şi peste; 
două treimi din numărul total de gospodării rurale – 66,1% au drept cap de 
gospodărie persoane de 50 ani şi peste. 

Tabelul nr. 7 

Componeneta gospodăriei ţărăneşti după sex şi vârsta persoanelor,  
pe medii, 2000 

Nr. mediu de per-
soane pe o gos-

podărie 

Total – medii 
pe o  gospo-

dărie 

Urban  – medii 
pe o  gospo-

dărie 

Rural – 
medii pe o  
gospodărie 

Total 
% 

Urban 
% 

Rural 
% 

Total 3,198 3,455 3,186 100 100 100 

0-15 ani 0,736 0,785 0,734 23,0 22,7 23,1 

Masculin 1,280 1,422 1,273 40,0 41,2 39,9 

15-59 ani 1,146 1,323 1,138 35,8 38,3 35,7 

60 de ani şi peste 0,134 0,099 0,135 4,2 2,9 4,2 

Feminin 1,182 1,248 1,179 37,0 36,1 37,0 

15-54 ani 0,941 1,033 0,937 29,4 29,9 29,4 

55 ani şi peste 0,241 0,215 0,242 7,6 6,2 7,6 

Sursa: Veniturile, cheltuiele şi consumul populaţiei în anul 2000, Comisia Naţională de Sta-
tistică, 2001, p.35. 
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Problemele dezvoltării rurale în România, cu implicaţii directe asupra 
structurii ocupaţionale rurale, sunt următoarele: “moştenirea problematică”, 
”dependenţa de o anumită cale care trebuie urmată”, încordarea structurală 
provocată de alocarea ineficientă a resurselor, precaritatea fundamentelor m i-
croeconomice şi existenţa fenomenului de permanentizare a conjuncturalului. 

 
Tabelul nr. 8  

Structura ocupării forţei de muncă şi a PIB 

Distribuţia procentuală pe principalele sectoare economice  

 Ocuparea forţei de muncă Valoarea adăugată 

 Date administrative Date LFS  

 1991 1995 1997 1996 1997 1998 1991 1995 1997 1998 

Agricultură, 
silvicultură 

29,7 34,4 37,5 38,0 39,0 40,0 20,1 21,4 19,8 17,7 

Industrie 35,3 28,6 27,1 27,2 26,3 25,4 40,4 35,6 38,8 35,1 

Construcţii 4,6 5,0 4,9 4,3 4,2 4,0 4,7 7,1 5,8 5,8 

Servicii 30,4 32,0 30,5 30,5 30,5 30,6 34,8 35,8 35,7 41,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Notă: datele administrative privind ocuparea (“balanţa ocupării) prezintă un nivel mai scăzut 
decât cel real al anumitor tipuri de ocupare, în special în cazul micii agriculturi. 

Sursa: Labour Market and Social Policies in Romania – Employment, OECD, 2000, p. 36. 

 

În evoluţia demografică a populaţiei active rurale s-au constatat modifi-
cări substanţiale, după 1966; ponderea femeilor active din mediul urban a înre-
gistrat o creştere constantă concomitent cu scăderea acesteia în mediul rural; 
gradul de concentrare a persoanelor active de sex feminin s-a dublat, de la 
28,0% în 1996 la 57,9% în 1992. 

Tabelul nr. 9 

Participarea forţei de muncă, gradul de ocupare şi rata şomajului  
în zona urbană şi rurală 

Rate medii pentru anul 1998 în funcţie de vârstă 

 Participarea 
forţei de muncă 

Ocuparea forţei de 
muncă 

 
Şomajul 

Procent populaţie Procent forţă de muncă 

Urban 46,9 42,5 9,2 

15-64 ani 64,4 58,4 9,3 

15-24 ani 35,8 26,1 27,2 

25-54 ani 83,0 77,4 6,0 

55-64 ani 24,0 23,4 2,2 

65 ani şi peste 5,0 4,9 0,9 

Rural 56,9 54,9 3,5 

15-64 ani 75,3 72,2 4,1 

15-24 ani 58,7 52,1 11,3 
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 Participarea 
forţei de muncă 

Ocuparea forţei de 
muncă 

 
Şomajul 

Procent populaţie Procent forţă de muncă 

25-54 ani 83,8 81,2 3,1 

55-64 ani 73,6 73,4 0,3 

65 ani şi peste 54,1 54,1 0,0 

Sursa: Labour Market and Social Policies in Romania – Employment, OECD, 2000, p. 42. 

 

 Rata de activitate din rural în 2000 era de 56,2%, raportul dintre popula-
ţia activă şi populaţia inactivă de 1,28%, rata de ocupare de 54,3%, iar rata 
şomajului de 3,2%. (AMIGO, trim. IV 2000, p. 35).  

 
Tabelul nr. 10 

Indicatori ai forţei de muncă,  
pe medii de rezidenţă 

Anii Rata de activitate Rata de ocupare Rata şomajului BIM 

 Total Rural Urban Total Rural Urban Total Rural Urban 

1995 66,0 73,0 60,0 60,7 69,6 53,1 8,0 4,7 11,4 

1999 63,4 71,7 56,7 59,1 69,2 50,8 6,8 3,5 10,3 

Sursa: Teşliuc, E.D. şi Chircă,C. De la săracie la dezvoltare rurală, Banca Mondială şi Co-
misia Naţională de Statistică, 1999, p. 11 şi Anuarul statistic al României, Institutul 
Naţional de Statistică, 2000, p. 99. 

 
Pe grupe de vârstă rata de activitate este mult mai ridicată în mediul ru-

ral pentru tineri (15-24 ani) şi pentru vârstnici (peste 50 de ani). Proporţia tineri-
lor activi este de 70,0% în rural faţă de urban; rata de activitate a populaţiei ur-
bane de 65 de ani şi peste  este de 6% în timp ce în mediul rural este de 
53,5%. Distribuţia pe grupe de vârstă indică o rată maximă a activităţii pentru 
grupa de vârstă 35-49 de ani. 

Populaţia activă rurală analizată din punct de vedere al statutului profe-
sional este caracterizată de excesivă dependenţă de agricultură: în 1999 la 
71,3% din activi lucrau în sectorul agricol. Structural, există o proporţie masivă 
a “salariaţilor” comparativ cu o pondere redusă a “patronilor”. Populaţia activă 
din mediul rural are o mobilitate structurală specifică unei perioade de tranziţie; 
pe parcursul unei perioade de 3 ani – 1997-2000 – ponderea ”patronilor” a 
crescut de la 0,5% la 0,7%, ponderea “salariaţilor” a scăzut de la 46,9% la 
41,2% şi ponderea “membrilor unei gospodării agricole sau cooperative” a scă-
zut de la 1,2% la 0,9%. 

În anul 2002 proporţia persoanelor ocupate care lucrau în ramuri agricole 
era de 35,9%. În ramurile neagricole, persoanele ocupate au ponderi semnifi-
cative în industria prelucrătoare – 33,4% – şi în comerţ – 15,6% -. Analiza pe 
grupe de vârstă evidenţiază faptul că tinerii (15-24 ani) şi vârstnicii (50 de ani şi 
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peste) continuă să deţină ponderea majoritară – 58,3% – în forţa de muncă 
ocupată în agricultură, silvicultură şi piscicultură.  

În funcţie de specificul regional, ponderea populaţiei active în populaţia 
rurală oscilează de la 48,5% în regiunea centru la 64,4% în regiunea sud-vest. 

 
          Tabelul nr. 11   

Structura populaţiei în funcţie de participarea la activitatea economică,  
pe regiuni 

-% - 

 
Regiune 

Persoane active Persoane 

Total populaţie ac-
tivă din total popu-

laţie rurală 

Populaţie ocupată 
din total populaţie 

activă 

ILO şomeri din 
total populaţie 

activă 

inactive din total 
populaţie rurală 

Nord-est 60,9 58,4 2,5 39,1 

Sud-est 54,5 52,6 1,9 45,5 

Sud 56,3 53,8 2,5 43,7 

Sud-vest 64,4 63,7 0,7 35,6 

Vest 58,2 57,0 1,2 41,8 

Nord-vest 58,0 55,5 2,5 42,0 

Centru 48,5 46,9 1,6 51,5 

Bucureşti 49,7 47,6 2,1 50,3 

 
 

Cu toate că are o tendinţă descrescătoare, rata de ocupare din rural a în-
registrat în ultimul deceniu valori mai ridicate comparativ cu cea din mediul ur-
ban, iar nivelul şomajului mai scăzut; în 1995 rata de ocupare era de 69,9%, 
rata şomajului de 4,7%, iar în anul 2000 valorile au fost de 54,6% şi de 3,2%. 

Analiza regională identifică o structură ocupaţională fluctuantă în funcţie 
de istoria economică şi socială a fiecărui areal în parte şi datorită gradului de 
flexibilitate economică a zonei respective. 

Polarizarea activităţilor în sectorul primar se reflectă şi într-o structură so-
cioprofesională adecvată. Dacă analizăm numai populaţia rurală distribuită pe 
regiuni, constatăm că valorile ponderale sunt foarte mari pentru persoanele 
ocupate în agricultură, în timp ce valorile pentru populaţia ocupată în servicii 
oscilează de la 10,3% (regiunea nord-est) la 30,5% (regiunea Bucureşti). 

 
Tabelul nr. 12  

Populaţie ocupată pe activităţi ale economiei  
naţionale şi pe regiuni 

-% - 

 Total populaţie Activităţi ale economiei naţionale 

Regiune ocupată Agricultură, sil-
vicultură 

Industrie, con-
strucţii 

Servicii 

Total 100,0 41,1 28,4 30,5 

Nord-est 100,0 50,3 23,6 26,1 
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 Total populaţie Activităţi ale economiei naţionale 

Regiune ocupată Agricultură, sil-
vicultură 

Industrie, con-
strucţii 

Servicii 

Sud-est 100,0 44,0 24,5 31,5 

Sud 100,0 47,1 28,0 24,9 

Sud-vest 100,0 49,4 24,2 26,4 

Vest 100,0 36,7 30,5 32,8 

Nord-vest 100,0 45,2 27,1 27,7 

Centru 100,0 33,3 37,0 29,7 

Bucureşti 100,0 7,3 37,0 55,7 

Sursa: calculaţii proprii pe baza datelor din Anuarul statistic al României, Institutul Naţional 
de Statistică, p. 623. 

 
În profil regional structura populaţiei ocupate – după statutul profesional 

– relevă că, în arealele predominant agricole, ponderea “lucrătorilor pe cont 
propriu” şi a “lucrătorilor familiali neremuneraţi” este foarte mare, de aproxima-
tiv 70,0%; 71,7% dintre “lucrătorii familiali neremuneraţi” sunt femei. 

Nivelul mai redus de educaţie din rural se găseşte şi la forţa de muncă. 
Persoanele cu pregătire primară şi gimnazială reprezintă 60,0% din totalul po-
pulaţiei ocupate din rural. 

Pe regiuni de dezvoltare proporţia persoanelor cu studii superioare care 
lucrează în rural este de 2,0% în NV, de 2,8% în V şi de 0,8% atât în NE, cât şi 
în SE. În regiunile din est peste 60,0% din persoanele care lucrează au studii 
primare şi gimnaziale. Se constată un nivel mai ridicat de pregătire în rândul 
salariaţilor şi al populaţiei masculine faţă de media ruralului şi faţă de celelalte 
categorii.  

Distribuţia pe grupe de vârstă şi status ocupaţional evidenţiază o îmbă-
trânire accentuată a forţei de muncă rurale; gradul de îmbătrânire este diferit în 
profil teritorial remarcându-se tendinţa de îmbătrânire a populaţiei ocupate din 
regiunile estice. 

Studiile socioeconomice au constatat că 57,0% dintre agricultori sunt să-
raci, rata de sărăcie având valori fluctuante în funcţie de potenţialul economic 
regional; în regiunea NE rata de sărăcie este de 42,85%, în regiunea de SE 
este de 35,3%, în regiunea sud este de 35,7%, în regiunea de SV de 31,4%, în 
regiunea de vest este de 30,0%, în regiunea de nord-vest este de 30,1%, în 
regiunea de centru este de 34,2%. Regiunea Bucureşti a înregistrat o rată a 
sărăciei de 23,1% (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, 2001). 

 
Tabelul nr. 13  

Distribuţia populaţiei ocupate pe grupe de ocupaţie,  
în trimestrul IV 2002 

Specificare Total Urban Rural 

Total populaţie ocupată – mii pers. 9560 4880 4680 

Conducători şi funcţionari superiori din administraţia 2,7 4,5 0,8 
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Specificare Total Urban Rural 

publică şi din unităţi economico-sociale –% 

Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice –% 7,1 12,5 1,6 

Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi –% 9,0 14,4 3,3 

Funcţionari administrativi –%  4,1 6,7 1,4 

Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi 8,4 12,7 3,9 

Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură 
şi pescuit –% 

32,7 2,8 63,3 

Muncitori – meseriaşi –% 18,0 24,9 10,8 

Alte categorii de ocupaţii –% 18,3 21,5 14,9 

Sursa: Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării – AMIGO, INS, trim. IV., 2002, p. 24. 

 
Venitul mediu lunar era în 2000 de 46.666,3 mii lei/gospodărie şi de 157,4 

mii lei/persoană. Principala sursă a veniturilor gospodăriei rurale o reprezintă 
producţia agricolă care asigură peste 50% din totalul veniturilor. Cea mai mare 
parte a acestora este formată de contravaloarea consumului de produse 
agroalimentare din resurse proprii – 46,0% din totalul veniturilor -, veniturile 
băneşti din agricultură asigurând numai 9,5% din veniturile gospodăriilor din 
mediul rural. O contribuţie importantă la formarea veniturilor acestor gospodării 
revine veniturilor salariale – 20,1% – şi celor din prestaţii sociale – 19,3% -. 
(Coordonate ale nivelurilor de trai în România. Veniturile şi consumul populaţiei 
în anul 2001, INS, p. 30). 

Aceste ponderi variază regional în funcţie de specificitatea socioecono-
mică; regiunea în care s-au înregistrat ponderea cea mai mică a veniturilor bă-
neşti paralel cu ponderea cea mai ridicată a autoconsumului este NE: 36,6% 
din veniturile totale sunt băneşti şi 63% este valoarea echivalentă a consu-
mului de produse agricole din resursele proprii. În schimb o pondere medie 
a veniturilor băneşti nu implică o scădere a autoconsumului în regiunea vest şi 
nord-vest ponderea venitului bănesc este de 49,0% şi respectiv de 49,9%, iar 
ponderea valorii echivalente a consumului de produse agricole din resurse 
proprii este de 49,1% şi respectiv 49,7%. 

Sursele principale de formare a veniturilor băneşti sunt salariile (86,0%) 
şi prestaţiile de protecţie socială. 

 
Tabelul nr. 14  

Principalele surse de formare a veniturilor băneşti 
 Total Urban Rural 

Venit bănesc 100,0 100,0 100,0 

Salarii 89,9 90,8 86,0 

Activităţi pe cont propriu 1,0 0,9 1,5 

Prestaţii de protecţie socială 5,3 5,1 6,0 

Vânzări  1,2 0,3 4,6 

Sursa: Veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei – 2000, Institutul Naţional de Statistică, 
p. 13. 
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Structura venitului total nominal este caracterizantă pentru o gospodărie 
vulnerabilă din punct de vedere economic.  

 
Tabelul nr. 15  

Bugetul de venituri şi cheltuieli – medii lunare pe o gospodărie 
 

 % Dolari
*
 

I. Venituri totale nominale (A+B+C) 85,72 154 

A. Venituri băneşti (1+2+3+4+5+6+7), din care: 68,03 105 

1. salarii brute şi alte drepturi salariale  53,41 56 

2. încasări băneşti de la societăţi şi asociaţii agricole 0,10 0,1 

3. venituri din vânzări  6,32 7 

4. venituri din activităţi pe cont propriu 5,28 6 

5. venituri din dividende, dobânzi, acţiuni, închirieri 0,45 0,5 

6. venituri din prestaţii de protecţie socială 29,64 31 

7. alte venituri băneşti 4,33 5 

B. Contravaloarea prestaţiilor gratuite sau cu reducere de preţ 
de la agenţii economici 

0,60 1,2 

C. Contravaloarea consumului de produse agricole din resurse 
proprii 

31,17 48 

II. Imprumuturi şi credite luate, sume retrase de la bănci 2,70 5 

III. Sold de bani în numerar la începutul perioadei 11,57 24 

Total general I+II+III 100,0 180 

* s-a luat în considerare rata medie a cursului valutar în anul 2000: 1 dolar = 21692,7 lei, 
potrivit Buletinului statistic, nr.1/2001, Institutul Naţional de Statistică.  

Sursa: Veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei – 2000, Institutul Naţional de Statistică, 
p. 7. 

 
Evoluţia valorică a veniturilor băneşti este caracterizată de descreştere: 

de la 47,6% la 43,3% (în perioada 1995-1999); cea mai mare descreştere, de 
peste 2 procente s-a înregistrat în categoria “salarii, prime, beneficii”: de la 
8,8% la 6,0%; funcţia de comercializare s-a diminuat: veniturile provenite din 
vânzări au scăzut de la 20,3% la 18,8%. 

În profil regional aceste reduceri, semnificative pentru o reîntoarcere la o 
economie ţărănească, sunt influenţate de gradul de dezvoltare economică a 
fiecărui areal în parte şi de modul în care s-au adaptat la noile cerinţe macroe-
conomice. În regiunea de NE, caracterizată de sărăcie, dependentă excesiv de 
sărăcie – în venitul bănesc, salariile reprezentau 3,9%, iar veniturile provenite 
din vânzări 13,5%; în schimb în regiunea vest salariile reprezentau 7,7% din 
veniturile băneşti, iar veniturile provenite din comercializarea produselor 
20,0%. Cea mai interesantă regiune este “centru” în care “gospodăriile ţără-
neşti” păstrează o pondere mare a valorii echivalente a consumului de produse 
agricole din resurse proprii – 52,3% -, dar salariile ajung până la 12,0% din ve-
niturile băneşti, iar vânzările la 23,5%.  



 

 

Capitolul III 
POLITICILE SPECIFICE ZONELOR RURALE 

DEFAVORIZATE 

Din punct de vere legislativ o preocupare constantă a constituit-o îmbu-
nătăţirea legislaţiei care reglementează domeniul zonelor dafavorizate.  

Ca urmare OUG nr. 75/2000 pentru modificarea OUG nr. 24/1998 privind 
regimul zonelor defavorizate, a fost aprobată prin Legea nr. 621/2001 şi îşi fa-
ce deja resimţită efectele pozitive în teritoriu.  

În vederea clarificării, simplificării şi aplicării eficiente a normelor legale 
în materie, au fost modificate şi republicate normele metodologice pentru apli-
carea OUG nr. 24/1998 privind regimul zonelor dafavorizate, republicată, cu 
modificările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 728/2001. Astfel, 
s-a urmărit, atât clarificarea termenilor şi stabilirea condiţiilor de acordare a 
stimulentelor prevăzute, pentru a veni în sprijinul întreprinzătorilor, cât şi aplica-
rea eficientă în vederea atingerii obiectivelor pentru care se promovează 
această politică.  

Pentru stimularea activităţilor economice în zonele defavorizate şi înlătu-
rarea posibilităţilor de eludare a legii, prin HG nr. 1028/2001 au fost stabilite 
instituţiile responsabile cu urmărirea utilizării corecte a materiilor prime specif i-
ce industriei de prelucrare a cărnii, pentru care s-a beneficiat de scutire  de la 
plata taxelor vamale. Aceste prevederi au fost detaliate în Ordinul comun al 
Ministrului Dezvoltării şi Prognozei, Ministrului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădu-
rilor şi Ministrului Finanţelor Publice privind condiţiile în care îşi pot desfăşura 
activitatea agenţii economici ce realizează producţie de produse alimentare în 
zonele defavorizate şi beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale.  

Declararea zonelor defavorizate a avut loc în etape, după cum urmează:  

 3 zone au fost declarate defavorizate la sfârşitul anului 1998;  

 22 de zone au fost declarate în cursul anului 1999; acestea au fost declarate 
pe considerentul că sunt zone miniere, la propunerea Agenţiei Naţionale 
pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zone-
lor Miniere din cadrul Ministerului Industriilor şi Resurselor;  

 4 zone au fost declarate în perioada noiembrie-decembrie 2000, pe crite-
riul ponderii şomerilor în populaţia activă locală;  

 6 zone au fost declarate în cursul anului 2001.  
Pentru atingerea obiectivelor Guvernului în domeniul zonelor defavoriza-

te au fost lansate programe speciale pentru sprijinirea acestora, aşa cum sunt 
prevăzute şi în Planul de acţiune al programului de guvernare pe perioada  
2001-2004.  
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Ministerul Dezvoltării şi Prognozei a elaborat trei programe speciale pen-
tru zone defavorizate, aprobate prin hotărâri ale guvernului, în cursul lunii iunie 
2000, astfel:  

 Programul special pentru zone defavorizate "Dezvoltarea afacerilor" (HG 
nr. 520/2000). 

 Programul special pentru zone defavorizate "Sprijinirea investiţiilor 
(HG nr. 521/2000). 

 Programul special pentru zone defavorizate "Sprijinirea activităţilor din 
mediul rural" (HG nr. 522/2000). 
Schemele de ajutor de stat prevăzute de cele trei Hotărâri de Guvern au 

fost autorizate de Consiliul Concurenţei, conform prevederilor Legii nr. 
143/1999 privind ajutorul de stat.  

Obiectivul celor trei programe speciale pentru zone defavorizate a fost 
crearea de noi locuri de muncă sau alternative de ocupare a forţei de muncă 
disponibile, pentru persoanele cu domiciliul în aceste zone, prin sprijinirea în-
ceperii, dezvoltării sau finalizării unor investiţii productive.  

 
Programul special pentru zone defavorizate "Dezvoltarea afacerilor" 

(HG nr. 520/2000)  
Programul s-a aplicat în toate zonele care au fost declarate defavorizate 

până la data de 22 iunie 2000; el s-a adresat societăţilor comerciale cu capital 
privat integral românesc care desfăşoară o activitate economică productivă 
neagricolă în cadrul unei zone defavorizate.  

Sprijinirea întreprinderilor prin acest program a constat în acordarea de 
ajutoare financiare nerambursabile pentru achiziţionarea de maşini, utilaje, in-
stalaţii şi echipamente pentru activităţi productive neagricole în zonele defavo-
rizate.  

Bugetul alocat pentru programul special pentru zone defavorizate "Dez-
voltarea afacerilor" a fost de 70 miliarde de lei, din care 7 miliarde pentru asis-
tenţă tehnică pentru implementarea programului.  

Domeniile eligibile de activitate au fost:  

 industria prelucrătoare a lemnului;  

 industria alimentară;  

 industria confecţiilor de îmbrăcăminte;  

 producţia articolelor din material plastic;  

 industria maşinilor şi echipamentelor;  

 industria construcţiilor metalice.  
Până la termenul limită au fost depuse un  număr de 314 proiecte, din 

care au fost selectate pentru finanţare un număr de 54 de proiecte. S-a consi-
derat că implementarea acestor proiecte va avea efecte economice favorabile.  

În consecinţă s-au estimat următorii indicatori de performanţă:  
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 volumul investiţiilor totale: 126 miliarde de lei, din care 64 miliarde de lei 
contribuţia de la bugetul Programului;  

 numărul locurilor de muncă estimate – 2100.  
 
Programul special pentru zone defavorizate "Sprijinirea investiţii-

lor" (HG nr. 521/2000) 

Beneficiarii acestui program au fost societăţile comerciale cu capital pri-
vat integral românesc, care îşi desfăşoară activitatea în interiorul zonei defavo-
rizate şi care doresc să îşi dezvolte afacerea sau să demareze o investiţie no-
uă în una dintre cele cinci zone-pilot defavorizate:  

 zona defavorizată Bucovina; 

 zona defavorizată Filipeşti; 

 zona defavorizată Motru-Rovinari;  

 zona defavorizată Baia Mare;  

 zona defavorizată Apuseni. 
Sprijinirea întreprinderilor prin acest program a constat în acordarea de 

ajutoare financiare nerambursabile pentru începerea, dezvoltarea sau finaliza-
rea unor investiţii productive mari în zonele defavorizate.  

Bugetul alocat pentru programul special pentru zonele defavorizate 
"Sprijinirea investiţiilor" a fost de 193,1 miliarde de lei, din care 4,9 miliarde 
pentru asistenţă tehnică pentru implementarea programului.  

În urma procesului de evaluare şi selecţie au fost aprobate pentru finan-
ţare un număr de 30 proiecte (circa 25% din numărul total de proiecte depuse 
pentru evaluare şi selecţie), estimându-se următorii indicatori de performanţă: 

 volumul investiţiilor totale: aproximativ 290 miliarde de lei, din care co-
finanţarea de la programul special – 190 miliarde de lei, domeniile de ac-
tivitate fiind industria prelucrătoare a lemnului, industria alimentară, a 
confecţiilor, industria maşinilor şi echipamentelor, industria construcţiilor 
metalice;  

 numărul locurilor de muncă estimate – 2300. 
 
Programul special pentru zone defavorizate "Sprijinirea activităţilor 

din mediul rural" (HG nr. 522/2000)  

Programul s-a aplicat în mediul rural din cadrul zonelor declarate defavo-
rizate.  

Beneficiarii acestui program au fost întreprinderi mici cu capital majoritar 
privat integral românesc (cu mai puţin de 50 de angajaţi), asociaţiile agricole 
constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură, întreprinzătorii particulari sau asociaţiile familiale, auto-
rizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşu-rarea 
unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, cu modificările ulterioare, 
care desfăşoară o activitate agricolă sau de sprijinire a activităţii agricole, în 
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mediul rural, în interiorul unei zone defavorizate şi care doresc să îşi dezvolte 
afacerea.  

Bugetul alocat programului special pentru zone defavorizate "Sprijinirea 
activităţilor agricole din mediul rural" a fost de 4,8 miliarde de lei, din care  
0,5 miliarde pentru asistenţă tehnică pentru implementarea programului.  

Domeniile de activitate eligibile au fost: cultura legumelor, creşterea ani-
malelor, precum şi prestări servicii pentru agricultură – mecanizare, chimizare, 
protecţie.  

În cadrul Programului special "Sprijinirea activităţilor agricole din mediul 
rural" au fost depuse un număr de 38 de proiecte din care propuse pentru fi-
nanţare un număr de 5 proiecte (circa 13% din numărul total de proiecte depu-
se pentru evaluare şi selecţie). Au fost estimate următoarele efecte ale imple-
mentării acestora pe zonele defavorizate: volumul investiţiilor totale: 6 miliarde 
de lei, din care de la bugetul Programului – 4,3 miliarde de lei; 46 de noi locuri 
de muncă.  

Procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul celor trei 
programe speciale s-a încheiat în cursul lunii decembrie 2000, cu etapa finală 
de verificare pe teren a proiectelor propuse pentru finanţare.  

La sfârşitul lunii decembrie 2000 a avut loc semnarea contractelor de fi-
nanţare, iar în luna ianuarie 2001 a demarat procesul de implementare a aces-
tor programe speciale.  

În zonele defavorizate funcţionează 2475 de agenţi economici (până la 
data de 30.06.2001), faţă de 1755 certificaţi până la 31.12.2000, din care ma-
rea majoritate – 64,4% – îşi desfăşoară activitatea în industria prelucrătoare, 
10,7% în transporturi şi 6,6% în construcţii, iar diferenţa (18,3%) în alte zece 
domenii de activitate.  

 
Numărul total al agenţilor economici din zonele defavorizate,  

pe domenii de activitate  

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
31.12.2000 1755 15 14 1 20 1188 1 100 79 34 154 56 15 63 

30.06. 2001 2475 42 46 1 30 1593 1 163 111 40 265 83 20 80 
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Activitatea agenţilor economici nou înfiinţaţi este structurată pe ramurile 
economiei care au înregistrat în ultimii ani (1990-1998) o descreştere cu apro-
ximativ 50% a populaţiei ocupate în respectivele domenii: industrie prelu-
crătoare, construcţii şi transporturi. Activitatea agenţilor economici în domeniile 
industriei prelucrătoare, al transporturilor şi în construcţii contribuie la revigo-
rarea unor ramuri şi sectoare economice alfate pe panta negativă a evoluţiei.  

Denumirea generalizată ulterior de “zone defavorizate” nu a fost însoţită 
şi de o extindere tematică corespunzătoare, zonele luate în consideraţie 
definindu-se prin: 

 structuri productive monoindustriale, aflate în declin, care în economia 
zonei mobilizează peste 50% din populaţia salariată şi care necesită re-
conversia spre noi activităţi; 

 existenţa de activităţi miniere în sensul Legii minelor nr. 61/1998; 

 rata şomajului ridicată (ca pondere a şomerilor din totalul populaţiei cu 
vârstă de 18-62 ani).  
În concoranţă cu prevederile normelor legislative în anul 2001 au fost 

declarate 6 zone defavorizate. Criteriul principal care stă la baza acestor pro-
puneri este cel privitor la ponderea şomerilor în populaţia activă, care a depăşit 
de trei ori media naţională în noile zone propuse. Este vorba de: Negreşti din 
judeţul Vaslui, Nehoiu din judeţul Buzău, Mărăşeşti din judeţul Vrancea, Hârşo-
va din judeţul Constanţa, Mizil din judeţul Prahova, Nădrag din judeţul Timiş. 

Au fost decretate prin hotărâri ale Guvernului un număr de zece zone de-
favorizate, cu profil exclusiv minier. 

 
Tabelul nr. 16 

Zone miniere defavorizate  
 

Zona minieră Judeţul Comune/Oraşe componente Suprafaţa 
zonei 

Albeni 
 
 
Schela 
 
Motru-Rovinari 
 
 
 
 
 
Stei-Nucet 
 
Borod – Suncuis – Dobreşti 
– Vadu-Crişului 
 

Gorj 
 
 

Gorj 
 

Gorj 
 
 
 
 
 

Bihor 
 

Bihor 
 
 

Albeni, Târgu Cărbuneşti, Roşia 
de Amaradia şi Bustuchin 
 
Schela, Bumbeşti-Jiu 
 
Cătunele, Motru, Glogova, 
Sămărineşti, Calnic, Urdari,  
Mătăsari, Drăgoteşti, Bâlteni, 
Fărcăşeşti, Negomir, Rovinari, 
Plopşoru 
 
Stei, Nucet 
 
Borod, Suncuius, Dobreşti şi Va-
du Crişului 
 

28610 
 
 

30833 
 

68882 
 
 
 
 
 

4687 
 

38675 
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Zona minieră Judeţul Comune/Oraşe componente Suprafaţa 
zonei 

Popesti – Derna – Aleşd 
 
Rusca Montana 
 
Bocşa 

Bihor 
 

Caraş-Severin 
 

Caraş-Severin 
 

Popeşti, Derna şi Aleşd 
 
Rusca Montana 
 
Bocşa, Ocna de Fier, Lupac şi 
Dognecea 

22990 
 

15437 
 

        28616 

Moldova Nouă – Anina 
 
 
 
 
Ip 
 
 
 
Hida – Surduc – Jibou – 
Balan 
 
Sărmăşag – Chiejd – Bobo-
ta 
 
 
Baia Mare 
 
Borşa – Vişeu  
 
 
Filipeşti 
 
Ceptura 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comăneşti 
 
Bucovina 
 
 
 
 
 
 
 

Caraş-Severin 
 
 
 
 

Salaj 
 
 
 

Salaj 
 
 

Salaj 
 
 
 

Maramureş 
 

Maramureş 
 
 

Prahova 
 

Prahova 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bacău 
 

Suceava 
 
 
 
 
 
 
 

Moldova Nouă, Berzasca, Pesca-
ri, Sicheviţa, Oraviţa, Anina, Sas-
ca Montana, Prigor, 
Cărbunari, Bozovici, Mehadia, 
Ciudanoviţa 
Zăuan, Cosniciu de Jos, Cosniciu 
de Sus, Zăuan-Băi şi Ip 
Hida, Suruc, Jibou si Balan  
 
Sărmăşag, Chiejd şi Bobota 
 
 
Cicarlău, Tăuţii Măgheruş,  
Baia Mare, Baia Sprie, Băiuţ, 
Cavnic şi Siseşti 
 
Borşa şi Vişeu de Sus 
 
Filipeştii de Pădure, Măgureni şi 
Filipeştii de Târg 
 
Ceptura 
 
Comăneşti, Dărmăneşti şi Agaş 
Cacica, Gura Humorului, Ostra, 
Stulpicani, Frasin, Fundu Mol-
dovei, Pojorâta, Breaza, Câmpu-
lung Modovenesc, Broşteni, Cru-
cea, Panaci, Saru Dornei, Iaco-
beni, Cârlibaba, Vatra  Dornei, 
Dorna-Arini şi Poiana Stampei 
 
Baraolt 
 
Altân Tepe 
 
Brad, Baia de Cris, Blăjeni, 
Buces, Bucuresci, Bulzeşti, Băiţa, 
Criscior, Luncoiu de Jos, Ribiţa, 
Tomeşti, Vălişoara, Vata de Jos, 
Vorta şi Certej 
 

      192618 
 
 
 
      

6013 
 
 
        

35578  
 
 

       17528 
 
        
 

75225 
 

       86718 
 
        

13191 
 

          4705 
 
 
        
 
 
 
 
 

54619 
      

 327051 
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Zona minieră Judeţul Comune/Oraşe componente Suprafaţa 
zonei 

Baraolt 
 
Altân Tepe 
 
Brad 
 
Valea Jiului 
 
Bălan 

Covasna 
 

Tulcea 
 

Hunedoara 
 

Hunedoara 
 

Harghita 

Petroşani, Lupeni, Vulcan, Urica-
ni, Petrila, Aninoasa 
Bălan 

    12848 
 

           4700 
 

        131844 
 

9600 
          

179,18 

 
Aproape jumătate din cele 23 de zone decretate ca fiind defavorizate au 

un profil minier carbonifer, în timp ce restul se distribuie aproximativ în mod 
egal pe domeniile industriei extractive feroase şi neferoase. 

O altă deficienţă a Ordonanţei constă în faptul că, în suprafaţa unei zone 
sunt incluse aproape în exclusivitate localităţile sau comunele şi oraşele care 
deţin unităţi de extracţie, fără a lua în consideraţie şi unităţile administrative 
limitrofe, de unde provenea o parte importantă a forţei de muncă. 

Prin închiderea parţială sau totală a multor mine a crescut spectaculos 
incidenţa şomajului în aceste zone, fără a se dispune de alternative imediate 
de ocupare a forţei de muncă disponibilizate sau de reconversie profesională. 

Ca urmare, prin prevederile Ordonanţei nr. 24  se stimulează investiţiile 
în zonele specificate prin lege printr-o politică fiscală mai relaxată. 

Facilităţile se acordă în mod egal, atât societăţilor comerciale cu capital 
social majoritar privat şi persoanelor juridice române, cât şi persoanelor fizice. 
Acestea se  referă la: 

a) scutirea de la plată a: 

 taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată pentru maşinile, utilajele, 
echipamentele, mijloacele de transport, care se importă în vederea efec-
tuării de investiţii în zonă; 

 taxei pe valoarea adaugată pentru ceea ce se produce în ţară pentru 
acelaşi scop investiţional; 
b) restituirea taxelor vamale pentru materiile prime, piesele de schimb şi 

componentele importate, necesare producţiei proprii în zonă; 
c) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata existenţei zonei de-

favorizate; 
d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei 

sau pentru scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizării in-
vestiţiei; 

e) acordarea cu prioritate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispo-
ziţia Guvernului, constituit prin OUG nr. 59/1997 privind destinaţia sumelor în-
casate de Fondul Proprietăţii de Stat din privatizarea societăţilor comerciale în 
care statul este acţionar, a unor sume pentru: 
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 stimularea exportului de produse finite şi de servicii industriale; 

 garantarea creditelor externe, în limita unui plafon anual stabilit de Minis-
terul Finanţelor; 

 finanţarea unor programe speciale, aprobate prin hotărârea Guvernului; 

 finanţarea proiectelor de investiţii ale societăţilor comerciale prin coparti-
ciparea statului la capitalul social. 
Pentru persoanele fizice care au domiciliul în zona defavorizată şi care 

au un venit sub nivelul mediu pe economie se acordă următoarele facilităţi: 

 tarife reduse cu până la 50% pentru transportul auto şi pe calea ferată; 

 reducerea impozitului pe venit cu 50%; 

 scutirea de la plata impozitului pe venitul agricol.    
Domeniile de interes pentru realizarea de investiţii sunt următoarele: 

agricultură şi zootehnie; producţie (cu excepţia băuturilor alcoolice distilate şi 
alcoolului etilic de fermentaţie); prestări de servicii (mai puţin alimentaţia publi-
că neinclusă într-o investiţie de turism); comerţ (fără comercializarea produse-
lor care nu sunt produse în zonă). 



 

 

Capitolul IV  
PRIORITĂŢILE ARMONIZĂRII LEGISLATIVE  

Totuşi, mediul legislativ încearcă să devină cât mai clar pentru a facilita me-
canismul socioeconomic rural; după 10 ani legislaţia rurală privind proprietatea 
funciară este mult mai precisă, cu toate că ea continuă să fie manipulată politic. 
Apărută în 1991 – Legea fondului funciar (nr. 18/1991) – avea un puternic accent 
politic  – miza era mai întâi electorală -, scopul declarat fiind de reparare istorică, 
ca urmare a deposedării forţate şi  victimizării proprietarilor funciari. Concepută 
astfel, fără o fundamentare economică, nu s-a putut obţine nici eficienţă economi-
că, dar nici socială; analiştii politici considerând-o mai degrabă potrivită în secolul 
XIX deoarece a fundamentat economia ţărănească şi bineînţeles agricultura de 
subzistenţă. Dar fiind o “lege vie”, a evoluat prin meandrele politice şi a ajuns în 
1997 – Legea nr. 169/1997 – ca să consfinţească dreptul la 50 de ha/persoană 
deposedată (articolul 3 alineatul 1). Legea nr. 18/1991, acorda dreptul de proprie-
tate la 10 ha/gospodărie. Imaturitatea legislativă şi instituţională, cât şi lipsa voinţei 
politice au determinat ca această lege promulgată în 1997 să nu fie operată. De-
mersul legislativ a continuat şi în 2000 – Legea nr. 1/2000 – când a fost elaborat 
un set-cadru care reia problema proprietăţii şi în mod deosebit a dimensiunii ei – 
50 ha – şi a modalităţilor concrete de implementare. 

Toate evoluţiile fluctuante ale legislaţiei şi instituţiilor rurale au avut ca efect 
formarea şi dezvoltarea unei economii ţărăneşti, efectul social nu a fost moderni-
zarea rurală, crearea premiselor pentru o economie rurală capitalistă, ci mai cu-
rând orientarea economiei rurale către trecut. În acest mod au fost recreate meca-
nismele sociale specifice perioadei interbelice, bineînţeles încărcate cu note speci-
fice mentalităţii comuniste. Paralel cu acest proces în mediul rural s-a desfăşurat 
un altul: timid, ezitant procesul de privatizare al marilor unităţi agricole de stat nu a 
beneficiat de o legislaţie robustă şi clară. Privatizarea fostelor întreprinderi agricole 
de stat şi înfiinţarea instituţiilor necesare au fost reglementate juridic, în mod deo-
sebit începând din 1999 (Ordonanaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 pri-
vind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole 
sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, Hotărârea de Guvern nr. 46/2000 
privind atribuţiile şi structura organizatorică ale Agenţiei Domeniilor Statului şi Ho-
tărârea de Guvern nr. 97/2000 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a 
OUG nr. 198/1999). Efectul aplicării lor este minim: dintr-un număr total de 547 de 
ferme (la 31 decembrie 1999) erau privatizate 20,51 de ferme (9,3%), se aflau în 
lichidare juridică şi 2 ferme în lichidare administrativă; dacă efectul economic este 
foarte redus (gradul de privatizare era de 3,6%), efectul social este unul pervers: 
modalităţile practice de privatizare au fost în general ilicite, ceea ce a determinat o 
reacţie negativă a ruralilor. Ambele procese legislative nu au putut ajunge la o cla-
rificare economică şi socială, efectele sociale induse fiind: tensiune, încordare so-
cială, corupţie şi neîncredere în instituţiile capitaliste. 
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În agricultura României şi implicit în comunităţile rurale apare, după o peri-
oadă de 10 ani un dualism periculos – pentru modernizarea şi dezvoltarea rurală: 
 o economie comercială – fermele de stat puternic susţinute de stat produc 

pentru nevoile pieţei; 
 o economie de subzistenţă – ţăranii produc pentru autoconsum, susţinerea 

din partea statului fiind foarte redusă. 
Sunt două lumi care evoluează paralel, neexistând nici un mecanism legis-

lativ, instituţional care să încerce să le apropie. Există un mediu legislativ (de 
exemplu în domeniul financiar) care ar putea influenţa o apropiere între cele două 
tipuri de economii rurale – comercială şi de subzistenţă – dar care în momentul 
implementării au un efect pervers (al îndepărtării lor). Mecanismele utilizate au 
fost: 
 credite acordate cu rate preferenţiale ale dobânzii (între anii 1992-1996) ca-

re s-au adresat în mod special unităţilor de stat şi într-o măsură redusă so-
cietăţilor agricole private; de ele nu au beneficiat ţăranii; 

 credite cu dobândă subvenţionată acordate conform Legii nr. 83/1993 (între 
anii 1994-1996) care s-au adresat atât unităţilor de stat cât şi ţăranilor care 
doreau să-şi cumpere tractoare şi maşini agricole; 

 subvenţionarea dobânzii din profiturile Băncii Naţionale (între anii  
1994-1996) care se adresau numai unităţilor de stat; 

 credite din fonduri de la bugetul statului (între 1994-1995) care se adresau 
producătorilor agricoli indiferent de forma de proprietate şi agenţilor econo-
mici integratori; 

 credite preferenţiale şi subvenţionarea dobânzii variabile (între 1994-1996) 
adresate numai unităţilor de stat; 

 credite preferenţiale şi subvenţionarea dobânzii ad-valorem (între  
1994-1996) adresată numai unităţilor de stat; 

 credite preferenţiale speciale şi subvenţionarea ratei dobânzii variabile plus 
reeşalonarea datoriilor neperformante (1996) adresate într-o măsură redusă 
producătorilor agricoli şi concentrate pe unităţile de stat; 

 utilizarea fondurilor Fondului Proprietăţii de Stat pentru finanţarea restructu-
rării societăţilor agricole cu capital majoritar de stat. 
Efectul actelor normative, legislative aplicate în acest domeniu a fost din 

punct de vedere economic, negativ: în 1996 sprijinul total pentru agricultură din 
surse bugetare şi extrabugetare a atins 3,85% din PIB şi 20,6% din valoarea adă-
ugată brută din agricultură. Efectul social a constat în departajarea netă a celor 
două tipuri ale economiei rurale. 

Efectul pervers pe care-l au legile specifice agriculturii şi implicit mediului ru-
ral poate fi constatat şi în domeniul preţurilor. Se disting trei perioade în politicile de 
preţuri şi sprijin pentru sectorul agroalimentar: 

 1990 – aprilie 1993 – liberalizare treptată; 
 mai 1993-1996 – reglementare a preţurilor pentru produse de importan-

ţă naţională (grâu, lapte de vacă, carne de porc şi de pasăre) şi de in-
tervenţie a statului în finanţarea unităţilor de stat; 

 1997 – până în prezent – liberalizarea totală. 
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Ajutorul masiv acordat şi prin intermediul legislativ unităţilor de stat a deter-
minat orientarea accelerată spre economia comercială şi îndepărtarea lor de eco-
nomia producătorilor agricoli privaţi. 

Evoluţia reală a comunităţilor rurale româneşti se supune cu dificultate cerin-
ţelor armonizării legislaţiei UE; domeniile mari (standardele alimentare – transpu-
nere în legislaţia naţională a 96 de obiective comunitare -, sanitar-vete-rinare – 
preluarea acquis-ului comunitar în domeniul sănătăţii şi al protecţiei animalelor -, 
fitosanitar, seminţe şi material săditor – actualizarea normelor tehnice pentru pro-
ducerea, controlul, certificarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor 
-, pieţe agricole – aplicarea sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor, 
obligativitatea clasificării carcaselor de ovine, bovine, porcine şi caprine, corelarea 
preţurilor carcaselor cu calitatea acestora prin introducerea sistemului de clasifica-
re EUROP, introducerea noilor norme de comercializare pentru carne de pasăre şi 
ouă, modificarea standardelor de calitate a laptelui ca materie primă -, sectorul viti-
vinicol şi piscicultură) care alcătuiesc planul de acţiune în domeniul armonizării 
legislative şi instituţionale trebuie “topite” în matricea dezvoltării rurale. La nivelul 
puterii centrale necesitatea elaborării legislaţiei dezvoltării rurale şi agricole şi ar-
monizării cu legislaţia UE s-a concretizat în răspunsuri de genul: 
 adoptarea legii pentru instruirea sistemului de arendare a unor certifi-cate 

speciale de calitate pentru produsele agroalimentare (termen 2004); 
 modificarea şi completarea legislaţiei privind regimul silvic şi administrarea 

fondului forestier naţional (termen 2001); 
 adoptarea legii privind acordarea ajutorului de stat fermierilor care aplică 

metode şi tehnologii agricole ce au impact redus asupra solului (termen 
2001); 

 adoptarea legii pentru armonizarea legislaţiei cu Reglementarea (EEC) 
1883/1978 şi (EEC) 3508/1992 (termen 2003); 

 adoptarea legii privind organizaţiile agricole cooperatiste (2001); 
 adoptarea legii pescuitului şi acvaculturii (2001); 
 adoptarea legii privind fixarea limitelor maxime ale rezidiului de pesticide 

în/şi pe anumite produse de origine vegetală (2001); 
 modificarea şi completarea legislaţiei viei şi vinului (2001); 
 modificarea şi completarea legislaţiei sanitar-veterinare (2001); 
 modificarea Legii privind Agenţia de Politici Agroalimentare (şi Dezvoltare 

Rurală OUG nr. 142/2000 – Agenţia SAPARD (2003); 
 adoptarea legii pentru protecţia animalelor de laborator folosite în scopuri 

ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale (2001); 
 adoptarea legii cu privire la sprijinul tinerilor agricultori (2002); 
 adoptarea legii privind organizarea şi funcţionarea pieţei produselor agricole 

(2001); 
 adoptarea legii privind metodele standard de determinare a calităţii cereale-

lor şi înfiinţarea corpului de inspecţie a standardelor de calitate (2003); 
 adoptarea legii privind organizaţiile şi formaţiile de tip partenerial (2002); 
 adoptarea legii privind sprijinul acordat producătorilor agricoli (2001); 
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 adoptarea legilor privind silvicultura – legea perdelelor forestiere, împăduri-
rea terenurilor degradate şi respectarea regimului silvic şi administrarea 
fondului forestier naţional (toate în 2001); 

 modificarea şi completarea legii funciare – sunt vizate Legile nr. 169/1997 şi 
nr. 1/2000 referitoare la restituirea terenurilor agricole şi forestiere. 
Planul legislativ este amplu, încercând să răspundă cerinţelor comunitare şi 

construirii unor instituţii capitaliste. Pentru  analiştii economici şi cercetătorii sociali 
rămâne însă întrebarea – spre ce capitalism se îndreaptă România. 
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Procesul lărgirii Uniunii Europene aduce atât beneficii economice cât şi cos-
turi pentru ţările est-europene candidate la aderare. În timp ce costurile sunt, în 
general, mai vizibile şi apar frecvent pe termen scurt, beneficiile sunt mai greu de 
cuantificat pentru contribuabili şi agenţi economici într-o economie de tranziţie care 
trece printr-un amplu proces de reformă şi restructurare. Cu toate acestea, aşteptă-
rile populaţiei se leagă de beneficii şi, chiar dacă costurile sunt bine identificate de 
structurile decizionale, ele sunt adesea ignorate de contribuabili. În această lucrare 
dezvoltăm un model macroeconomic care furnizează o metodologie de cuantificare 
a beneficiilor şi a costurilor directe ale integrării europene pentru o ţară candidată. 
Prin formalizarea relaţiilor  cu Uniunea Europeană, identificăm atât potenţialele 
câştiguri directe, măsurate ca resurse transferate de UE către economia româ-
nească (cuantificând efectul lor asupra dezvoltării economice), cât şi costurile di-
recte, care constau în contribuţiile la bugetul UE, cu care trebuie să  participe o 
ţară candidată (încercând să găsim nivelul contribuţiei pe care economia româ-
nească îl poate susţine fără a depăşi deficitul bugetar impus prin criteriile de adera-
re). Am testat modelul folosind datele pentru economia românească şi am construit 
simulări pentru următorii zece ani. Bazându-ne pe anumite ipoteze privind evoluţia 
economiei româneşti, care trebuie să satisfacă anumite criterii de performanţă pen-
tru aderarea la Uniunea Europeană, am obţinut un nivel de circa 1.2% din PIB ca 
fiind contribuţia pe care o poate suporta economia românească la bugetul UE. 

 

1. Introducere1 

Economiile est-europene au plecat în procesul tranziţiei la economia de 
piaţă cu o situaţie economică distorsionată de sistemul de gândire al unei eco-
nomii centralizate, începând cu preţurile administrate şi izolarea autoimpusă şi 
terminând cu tehnologiile învechite. Ar fi fost primul pas în dezvoltarea unei 

                                                        
1
 Necesitatea creării unei Europe unite a fost dată de dorinţa de a preveni războaiele periodice 
dintre ţările europene aflate în competiţie. Primii paşi către o unificare europeană au fost făcuţi 
în 1951 o dată cu înfiinţarea Comunităţii Europene de Cărbune şi Oţel, creată cu scopul inte-
grării industriei de extracţie a cărbunelui şi a celei siderurgice germane în structurile europene. 
De atunci, ţările au avansat continuu către crearea unei Europe unite: la sfârşitul anilor 1970 s-
a reuşit crearea unei unităţi vamale, în anii 1990 s-a constituit piaţa unică europeană, iar din 
1999, o parte din membrii uniunii au intrat în uniunea monetară. În prezent, UE s-a transformat 
într-o structură de tip federal, cu roluri crescute în zonele socialului şi a mediului înconjurător. O 
dată cu sfârşitul diviziunii Europei în est şi vest în anul 1989, pentru a atinge obiectivul stabilităţii 
europene, a devenit necesară extinderea uniunii. Prin urmare, toate ţările din centrul şi estul 
Europei au semnat acorduri de asociere, ca un prim pas în tranziţia către admiterea în UE. 
Aceste acorduri stabilesc, ca obiectiv final al ţărilor din CEE, integrarea în structurile europene 
şi creează condiţii pentru întărirea legăturilor dintre ţările uniunii şi aceasta prin crearea treptată 
a uniunii comerciale de facto între ele. Ca cerinţă a integrării, ţările CEE trebuie să satisfacă cri-
terii economice şi instituţionale, criterii care sunt îndeplinite cu uşurinţă de o economie care 
funcţionează respectând regulile de competiţie ale economiei de piaţă, guvernată cu responsa-
bilitate din punct de vedere fiscal, dar a căror atingere ridică probleme ţărilor aflate în tranziţie. 
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economii de piaţă funcţionale acela de a crea condiţiile unui mediu de afaceri 
favorabil reinvestirii profitului cu scopul de a pune în funcţiune tehnologii de 
ultimă oră; ca şi acela de a sprijini activităţile de cercetare-dezvoltare cu scopul 
găsirii soluţiilor autohtone de reînnoire tehnologică. Noi am început cu liberali-
zarea preţurilor şi cu deschiderea graniţelor şi facilitarea importurilor, adică cu 
o politică de comerţ exterior care a permis penetrarea pe piaţa românească a 
unor mărfuri  ieftine, fără a aplica măsuri de protecţie a industriei româneşti. 
Măsurile de încurajare a exporturilor au avut un caracter sporadic, datorită ne-
glijării sectorului productiv. 

În timp ce unele ţări est-europene luau, încă înainte de 1989, măsuri de 
reducere a unor asemenea distorsiuni, România îşi întărea controlul asupra 
economiei şi al pieţei interne. Reformele, declarate ca necesare după 1989, au 
trenat din cauza problemelor sociale, astfel încât acum suntem încă departe de 
a satisface criteriile de aderare la UE. Nici cele mai avansate ţări est-europene 
nu au ajuns la un nivel al PIB pe locuitor apropiat de  media Uniunii Europene 
şi aceste decalaje nu pot fi depăşite pe termen scurt.  

Această situaţie ridică problema costurilor pe care Uniunea Europeană 
trebuie să le suporte ca urmare a lărgirii spaţiului european. Dacă beneficiile 
sunt vizibile pe termen lung, costurile sunt imediate şi sunt percepute de con-
tributorii din UE ca atare; în acelaşi timp, distribuţia inegală a costurilor adaugă 
noi probleme procesului. Cele mai sărace regiuni din UE, cele ale căror PIB pe 
locuitor este sub 75% din media pe UE primesc în prezent transferuri importan-
te de fonduri din bugetul uniunii. Lărgirea UE va duce la o scădere semnificati-
vă a PIB-ului mediu european şi, în consecinţă va duce la o redistribuire a 
aranjamentelor actuale, astfel încât unele ţări, din beneficiare ale fondurilor ne-
rambursabile, pot deveni net contributori.  

Pe de altă parte, ţările care vor adera la Uniunea Europeană trebuie să 
ia în considerare, în afară de necesitatea de a îndeplini condiţiile impuse de 
aderare, şi raportul dintre costuri şi beneficii. UE finanţează deja anumite pro-
grame în ţările candidate (PHARE, ISPA, SAPARD) care au ca scop ajutarea 
ţărilor pentru satisfacerea criteriilor necesare în vederea integrării. Din momen-
tul în care o ţară devine membră, se califică la scheme adiţionale de redistri-
buţie a venitului, al căror scop este reducerea diferenţelor dintre regiunile UE. 

Prin urmare, nu numai Uniunea Europeană îşi pune problema costurilor 
şi beneficiilor integrării ţărilor est-europene, dar pentru fiecare ţară apare ace-
eaşi problemă a costurilor aderării şi a beneficiilor expectate. Beneficiile aderă-
rii la UE depăşesc cu mult fondurile primite de la bugetul european. Ţările be-
neficiază, în primul rând, de mediul economic competitiv creat de piaţa unică 
europeană, de comerţul liber şi de reducerea ineficienţelor datorate creşterii 
competiţiei etc. precum şi de stabilitatea introdusă de uniunea monetară, mai 
precis de moneda unică şi de politica monetară stabilită de Banca Central-
Europeană. Aşteptările populaţiei se leagă de beneficii şi, chiar dacă costurile 
sunt, în general, bine identificate de structurile decizionale, ele sunt, în general 
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ignorate de contribuabili. Între costurile aderării, în afara celor pe care le impli-
că realizarea reformelor economice, se înscriu contribuţiile pe care orice ţară – 
care face parte din UE – trebuie să le verse la bugetul Uniunii. Nivelul acestor 
contribuţii este stabilit prin negocieri între guvern şi Comisia Europeană, înainte 
de procesul de integrare, ca procent din PIB. De fapt, integrarea europeană 
implică şi alte contribuţii către bugetul comun, sub formă de taxe vamale, taxe 
pe valoarea adăugată obţinute datorită alinierii legislaţiei autohtone la cea eu-
ropeană etc. 

2. Evoluţii în Uniunea Europeană 

Anul 2002 s-a caracterizat, în Uniunea Europeană, prin scăderea impor-
turilor şi a investiţiilor, ceea ce a dus la scăderea  ritmului de creştere econo-
mică.  

Tabelul nr. 1 
Evoluţii ale principalilor indicatori în Uniunea Europeană 

(ritmuri medii) 
- modificare procentuală faţă de anul anterior - 

 2000 2001 2002 

Creştere economică 3.5 1.6 Sub 1% 

Formarea brută de capital fix 4.8 0.0 -2.3 

Consumul populaţiei 3.0 2.1 1.1 

Importuri 11.1 1.0 -1.1 

Sursa: OECD Economic Outlook, No. 72/2002. 

 

Această evoluţie se încadrează în recesiunea economică mondială; ea 
este diferenţiată pe diferitele state ale uniunii şi o analiză detaliată poate pune 
în evidenţă gradul în care ea restrânge posibilităţile de dezvoltare ale econo-
miilor statelor candidate. O primă concluzie este aceea că Uniunea Europeană 
trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, care se manifestă 
prin scăderea ritmului de creştere economică şi a ritmului formării brute de ca-
pital fix, ceea ce va avea un impact negativ, în continuare, asupra creşterii 
economice.  

Acest fenomen, coroborat cu valul masiv de lărgire a uniunii în 2004, es-
te de aşteptat să aducă schimbări semnificative în schemele de distribuţie a 
fondurilor de susţinere a economiilor mai slab dezvoltate. Pe de altă parte, re-
strângerea volumului importurilor are, pentru ţara noastră, un impact puternic 
din cauza volumului ridicat al importurilor orientate către ţările uniunii. 
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Graficul nr. 1 
Evoluţii ale principalilor indicatori în Uniunea Europeană 

(ritmuri medii) 
- modificare procentuală faţă de anul anterior - 

 
 

3. Variabile de politică macroeconomică 

Aşa cum am menţionat, procesul de lărgire europeană aduce cu sine 
atât beneficii cât şi costuri pentru ţările candidate. Deoarece lărgirea comunită-
ţii europene este condiţionată de îndeplinirea anumitor condiţii şi aceste condiţii 
au repercusiuni asupra întregii economii, o economie în tranziţie este vulnera-
bilă. Problema este de a găsi acele politici economice (fiscale, monetare, sala-
riale) compatibile cu procesul de integrare şi de a formula variabilele de politică 
macroeconomică care sunt determinante pentru realizarea acestui proces. Una 
dintre ele este mărimea contribuţiei la bugetul UE pe care economia româ-
nească îşi poate permite să o plătească, în condiţiile menţinerii deficitului buge-
tar în limitele acordului comunitar (sub 3%). O altă variabilă de politică macroe-
conomică, determinantă pentru procesul de integrare prin implicaţiile pe care le 
are, este nivelul general al taxelor; de care depinde atât nivelul veniturilor la 
buget (deci al deficitului bugetar), cât şi dimensiunea economiei subterane. Al-
tă variabilă poate fi nivelul cheltuielilor alocate de la buget pentru depistarea 
activităţilor economice subterane, în scopul reducerii acestora. Micşorarea vo-
lumului economiei subterane înseamnă migrarea forţei de muncă spre econo-
mia formală şi creşterea volumului acesteia. Una din ţintele formulate explicit în 
criteriile de aderare este scăderea inflaţiei sub 10% (la mai puţin de două cifre) 
începând din 2004. 
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În acest context, în lucrare am dezvoltat un model macroeconomic care 
indică o metodologie de cuantificare a costurilor şi beneficiilor integrării euro-
pene asupra ţărilor candidate. 

Modelul utilizează următoarele variabile macroeconomice: 

 PIB-ul, în termeni nominali şi reali; 

 K, raportul capital la forţa de muncă (înzestrarea tehnică); 

 inflaţia, exprimată prin indicii preţurilor de consum şi deflatorul PIB; 

 veniturile, cheltuielile şi deficitul bugetar (relative la bugetul general con-
solidat); 

 variabile de politică bugetară care privesc veniturile:  

 taxele totale; 

 taxele directe (pe profit, pe salarii şi venit, contribuţia socială, alte ta-
xe); 

 taxele indirecte (accize, taxe pe petrol, TVA, taxe vamale, alte taxe); 

 variabile de politică bugetară care privesc cheltuielile: 

 transferurile economice; 

 transferurile sociale; 

 contribuţia la bugetul UE, începând din 2007, considerat anul aderării; 

 alte cheltuieli (în care se vor evidenţia, la un moment dat, cheltuielile 
pentru depistarea economiei informale). 

4. Modelarea variabilelor de politică bugetară 

În modelul nostru, economia plăteşte taxe bugetului, sub formă de taxe 
directe sau indirecte, dar beneficiază, pe de altă parte prin transferurile guver-
namentale, sub forma transferurilor de asistenţă socială sau a subvenţiilor că-
tre firme.  

În acelaşi timp, ţara este implicată în procesul de extindere europeană, 
ceea ce presupune că primeşte asistenţă de la UE, sub formă de transferuri. 
Aceste transferuri sunt intrări de fonduri sub formă de proiecte de dezvoltare 
economică şi se manifestă prin creşteri ale PIB-ului. Am simulat efectul pe care 
îl are integrarea asupra economiei cu atenţie sporită acordată aspectelor vizibi-
le ale transferurilor economice de la UE.  

După aderare, situaţia se va schimba, în sensul că, pe de o parte, Ro-
mânia va intra, alături de celelalte ţări nou venite în uniune într-un program de 
sprijin financiar pentru dezvoltarea economică, dar, pe de altă parte va trebui 
să-şi asume responsabilităţile ce-i revin de a contribui la bugetul uniunii cu o 
anumită sumă, ce va fi stabilită prin negocieri. Este important să analizăm care 
este nivelul sustenabil al acestor contribuţii. 

Cu ajutorul modelului, am găsit o metodologie pentru măsurarea unui ni-
vel posibil al contribuţiilor României către Uniunea Europeană, un nivel care 
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poate fi susţinut de economie
1
. În final, am testat, numai parţial, implicaţiile 

modelului. Motivele sunt multiple, dar cel mai important este numărul de obser-
vaţii disponibile, numai 12 ani, datorită faptului că statisticile din România furni-
zează date legate de bugetul general consolidat începând cu anul 1990, fapt 
care impune limitări serioase. O altă problemă datorată numărului redus de ob-
servaţii, este legată de estimatorii regresiei care au intervale de încredere mari. 

Banii plătiţi ca taxe de firme şi de angajaţi sunt colectaţi de către autorită-
ţile centrale şi locale ca venit la buget (R), şi sunt folosiţi pentru finanţarea chel-
tuielilor bugetare (E). Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli este limitată prin înţe-
legeri internaţionale şi ţin de criteriile de aderare. În cazul României, acesta nu 
poate fi mai mare de 3% din PIB. Deci:  

D = R – E 
D = a Qa < 0.03 

Dacă definim T nivelul mediu al taxelor agregate în România, veniturile R 
se pot scrie:  

R = T Q 
Această formulă poate genera confuzii, deoarece pare să indice o relaţie 

liniară între taxe şi veniturile bugetare. Relaţia dintre rata de taxare şi veniturile 
colectate (cunoscută sub numele de curba Laffer) poate fi o curbă backward 
bending, din motive care vor fi explicate. Dependenţa dintre venituri şi taxe es-
te liniară numai dacă creşterea taxelor nu induce o mutare a activităţilor forma-

le în sectorul informal
2
. Dacă scăderea veniturilor, datorită mutării activităţilor 

formale, este mai mare decât creşterea veniturilor, datorită creşterii taxelor (dar 

                                                        
1
 Acest subiect, abordat însă din punctul de vedere al dimensiunilor economiei informale în con-
diţiile integrării în Uniunea Europeană, este dezvoltat de autori, în colaborare cu C. Păuna în 
“Benefits and the Costs of EU Enlargement. Implications for the Formal and Informal Sectors în 
Transition – the Case of Romania

”
, elaborată în cadrul proiectului ACE PHARE “Household In-

formal Economy Activities în candidate Countries: Size, Determinants and Implications for the 
Enlargement – empirical Evidence from Romania and Bulgaria”. 

2
 Economia formală este definită aici ţinând cont de legalitatea angajării forţei de muncă şi de 
respectarea legislaţiei în vigoare: firmele sunt înregistrate, forţa de muncă este angajată legal, 
activitatea firmei este desfăşurată respectând legislaţia în vigoare, şi toate veniturile obţinute 
sunt declarate autorităţilor fiscale în scopul achitării taxelor. Orice activitate care nu satisface 
unul din criteriile de mai sus este clasificată ca informală. Un motiv important pentru participa-
rea în economia informală în cazul ţărilor în tranziţie este fiscalitatea mare atât în cazul angaja-
ţilor cât şi al patronilor, mai ales în cazul taxelor salariale pentru angajaţii formali, şi a taxelor pe 
profit. În multe ţări din regiune, angajatorul, în afara salariului, trebuie să plătească o gamă de 
taxe şi contribuţii la diferite bugete, care cresc semnificativ fondul de salarii. De exemplu, în 
România, taxele cumulate pe salarii depăşesc 52% din salariul brut al angajaţilor. Deci, pentru 
ca firmele să fie profitabile, să-şi plătească toate taxele, productivitatea muncii trebuie să fie 
foarte mare. Acesta este probabil un motiv important pentru care o parte semnificativă a locuri-
lor de muncă necalificate, sau care necesită calificări reduse sunt în sectorul informal. Un alt 
motiv al participării în sectorul informal este ne-raportarea profitului în totalitate, precum şi neîn-
registrarea activităţilor productive în conformitate cu legile în vigoare pentru evitarea proceduri-
lor birocratice, care durează săptămâni – poate chiar luni – în ţările candidate. 
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aplicate unei baze mai mici), s-ar putea ca o creştere a ratei de taxare să ducă 
la o scădere a veniturilor. Sensul influenţei creşterii ratei de taxare asupra veni-
turilor depinde de nivelul general al taxelor şi de procentul de modificare a ratei 
de taxare. În cazul în care creşterea ratei de taxare este mică, iar nivelul gene-
ral al taxelor este redus, atunci creşterea ratei va duce la creşterea veniturilor 
bugetare. Dacă fiscalitatea este ridicată, aceeaşi creştere redusă a ratei de ta-
xare poate genera o creştere mai mică (sau chiar o scădere) a veniturilor buge-
tare, datorită migraţiei firmelor în sectorul informal, de exemplu. În modelul 
nostru, neliniaritatea efectului taxelor este implementată printr-o modificare a 
PIB-ului datorită modificării taxelor. 

Vom prezenta totuşi, dependenţele dintre veniturile bugetului general 
consolidat – BGC – (măsurate prin creşterea acestora de la un an la altul, în 
termeni reali pentru a elimina efectul inflaţiei)  şi nivelul taxelor, măsurate ca 
procent din PIB. Datele sunt disponibile pentru perioada: 1990-2002. Notăm 
taxele totale cu T, incluzând taxele directe, T1, şi taxele indirecte T2: 

T = T1 + T2 
Dintre taxele directe, ne vom opri asupra următoarelor componente: 

 T11 = taxele pe profit; 

 T12 = taxele pe salarii şi taxele pe venit; 

 T13 = contribuţii pentru asigurările sociale; 

 T14 = alte taxe, unde am inclus şi contribuţia economică a unităţilor, taxe-
le de la populaţie, taxele pe venitul agricol şi alte taxe directe. 

T1 = T11 + T12 + T13 + T14 
Dintre taxele indirecte, ne vom opri asupra următoarelor componente: 

 T21 = accize, taxe pe petrol; 

 T22 = taxa pe valoarea adăugată brută;  

 T23 = taxe vamale; 

 T24 = alte taxe indirecte. 
T2 = T21 + T22 + T23 + T24 

Taxele totale (notate în model cu T). 
Vom analiza mai întâi dependenţa veniturilor de nivelul total al taxelor. 

Variabila GCBRLEI90 notează veniturile la bugetul general consolidat, expri-
mate în preţuri constante 1990; variabila T notează nivelul taxelor totale, ex-
primate ca procent din PIB. Litera D pusă în faţa variabilei indică diferenţele de 
ordinul I. 
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Graficul nr. 2 
Dependenţa dintre veniturile BGC în termeni reali şi taxele totale  

(% din PIB) 

             
Cele două grafice se referă la comportamentul statistic al legăturii dintre 

veniturile bugetului general consolidat şi nivelul general al taxelor (curba 
Laffer).Trebuie să precizăm că aceste grafice nu reprezintă o curbă Laffer: ele 
descriu comportamentul variabilelor, dar nu ne spun nimic despre cauzele care 
determină scăderea ritmului de creştere în termeni reali a veniturilor la buget 
care depind de evoluţia bazei de impozitare, deci de piaţa muncii şi migraţia 
către activităţile informale, de fenomenele de evaziune fiscală sau alte feno-
mene ale economiei subterane. 

Primul grafic redă dependenţa dintre veniturile BGC (în termeni reali, 
pentru a elimina efectul inflaţiei) şi nivelul general al taxelor (exprimate ca pro-
cent din PIB), al doilea redă dependenţa dintre viteza de creştere a veniturilor 
de la un an la altul şi viteza de creştere a taxelor. Dacă analizăm cele două 
grafice, primul arată o creştere a veniturilor o dată cu creşterea nivelului taxe-
lor, al doilea, arată o creştere a vitezei de variaţie a veniturilor în raport cu vite-
za de variaţie a taxelor; prin urmare, se poate trage concluzia că o creştere a 
taxelor a dus la o creştere a veniturilor. Cu alte cuvinte, ne aflăm pe panta de 
creştere a curbei Laffer. O analiză mai detaliată pe componente ale taxelor ca-
re aduc venituri la bugetul general consolidat, permite diferenţierea fenomenu-
lui. 

4.1. Taxele directe 

Vom analiza acum dependenţa veniturilor de nivelul taxelor directe. Ca şi 
mai sus, variabila GCBRLEI90 notează veniturile la bugetul general consolidat, 
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exprimate în preţuri constante 1990; variabila T1 notează nivelul taxelor direc-
te, exprimate ca procent din PIB. 

 
Graficul nr. 3 

Dependenţa dintre veniturile BGC în termeni reali şi taxele directe  
(% din PIB) 

      
 Dacă analizăm cele două grafice, primul arată o creştere a veniturilor o 

dată cu creşterea nivelului taxelor directe, al doilea, arată o scădere a vitezei 
de creştere a veniturilor în raport cu viteza de variaţie a taxelor directe; prin 
urmare, se poate trage concluzia că o creştere a taxelor directe a dus la o 
creştere din ce în ce mai mică a veniturilor. Cu alte cuvinte, ne aflăm pe partea 
de creştere staţionară a curbei Laffer, aproape de maxim. Dincolo de maxim, 
orice creştere a ratei de taxare antrenează o scădere a veniturilor ca urmare a 
scăderii bazei de impozitare prin migrarea către zona informală a economiei. 
Datele statistice cu care lucrăm nu ne permit identificarea cauzelor şi direcţiei 
de evoluţie; ele indică doar stadiul în care se află în acest moment dependenţa 
dintre cele două variabile. 

 Componentele taxelor directe  

a) Taxele pe profit 
Vom analiza acum dependenţa dintre venituri şi nivelul taxelor pe profit. 

Ca şi mai sus, variabila GCBRLEI90 notează veniturile la bugetul general con-
solidat, exprimate în preţuri constante 1990; variabila T11 notează nivelul taxe-
lor pe profit, exprimate ca procent din PIB. 
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 Graficul nr. 4 
Dependenţa dintre veniturile BGC în termeni reali  

şi taxele pe profit  
(% din PIB) 

    
Dependenţele sunt pozitive în ambele cazuri; putem trage concluzia că, 

în cazul taxelor pe profit, ne aflăm pe panta crescătoare a curbei Laffer: o creş-
tere a taxelor pe profit a antrenat creşterea veniturilor la BGC. 

 

b) Taxele pe salarii şi venit 

Vom analiza acum dependenţa dintre venituri şi nivelul taxelor pe salarii 
şi venit. Ca şi mai sus, variabila GCBRLEI90 notează veniturile la bugetul ge-
neral consolidat, exprimate în preţuri constante 1990; variabila T12 notează 
nivelul taxelor pe salarii şi venit, exprimate ca procent din PIB. 

Primul dintre cele două grafice arată o creştere a veniturilor o dată cu creş-
terea nivelului taxelor pe salarii şi pe venit, al doilea arată o scădere a vitezei de 
creştere a veniturilor în raport cu viteza de variaţie a taxelor pe salarii şi pe venit; 
prin urmare, se poate trage concluzia că o creştere a taxelor pe salarii şi pe veni-
tul global a dus la o creştere din ce mai mică a veniturilor la bugetul general con-
solidat. Cu alte cuvinte, ne aflăm pe partea de creştere staţionară a curbei Laffer, 
aproape de maxim. Dincolo de maxim, orice creştere a ratei de taxare antrenea-
ză o scădere a veniturilor ca urmare a scăderii bazei de impozitare prin migrarea 
către zona informală a economiei. Reamintim că datele statistice cu care lucrăm 
nu ne permit identificarea cauzelor şi a direcţiei de evoluţie; ele indică doar sta-
diul în care se află în acest moment dependenţa dintre cele două variabile. 
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Graficul nr. 5 
Dependenţa dintre veniturile BGC în termeni reali şi taxele  

pe salarii şi venit  
(% din PIB) 

  
c) Contribuţiile pentru securitatea socială 

Vom analiza acum dependenţa dintre venituri şi nivelul contribuţiilor so-
ciale. Ca şi mai sus, variabila GCBRLEI90 notează veniturile la bugetul general 
consolidat, exprimate în preţuri constante 1990; variabila T13 notează nivelul 
contribuţiilor sociale, exprimate ca procent din PIB. 

Graficul nr. 6 
Dependenţa dintre veniturile BGC în termeni reali şi contribuţia socială 

(% din PIB) 
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Primul dintre cele două grafice,  arată că veniturile la bugetul general 
consolidat scad o dată cu creşterea nivelului contribuţiilor sociale, al doilea ara-
tă şi el, o scădere a vitezei de variaţie a veniturilor în raport cu viteza de varia-
ţie a contribuţiilor sociale; prin urmare, se poate trage concluzia că o creştere a 
contribuţiilor sociale a dus la o scădere din ce în ce mai rapidă a veniturilor. Cu 
alte cuvinte, ne aflăm pe partea descrescătoare a curbei Laffer, dincolo de ma-
xim, acolo unde orice creştere a ratei de taxare antrenează o scădere a venitu-
rilor ca urmare a scăderii bazei de impozitare. O cauză a acestei scăderi poate 
fi mică la negru, determinată de creşterea şomajului. Reamintim că datele sta-
tistice cu care lucrăm nu ne permit identificarea cauzelor şi a direcţiei de evolu-
ţie; ele indică doar stadiul în care se află în acest moment dependenţa dintre 
cele două variabile. 

 
d)  Alte taxe 
Vom analiza acum dependenţa dintre venituri şi nivelul altor taxe. Ca şi 

mai sus, variabila GCBRLEI90 notează veniturile la bugetul general consolidat, 
exprimate în preţuri constante 1990; variabila T14 notează nivelul altor taxe 
directe, exprimate ca procent din PIB. Menţionăm că această variabilă include: 
contribuţia economică a unităţilor, taxe plătite de către populaţie, taxe pe veni-
tul agricol, alte taxe directe. 

Graficul nr. 7 
Dependenţa dintre veniturile BGC în termeni reali şi alte taxe  

(% din PIB) 

            
Primul dintre cele două grafice,  arată că veniturile la bugetul general 

consolidat rămân aproape constante în raport cu creşterea nivelului altor taxe 
directe, al doilea arată o scădere rapidă a vitezei de variaţie a veniturilor în ra-
port cu viteza de variaţie a altor taxe directe; prin urmare, se poate trage con-
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cluzia că o creştere a altor taxe directe nu este eficientă din punct de vedere 
social: se obţine o creştere mică a veniturilor, cu riscul de a trece pe panta ne-
gativă a curbei Laffer. Atragem atenţia asupra intenţiei de a trece la impozita-
rea veniturilor agricole (care este inclusă în acest indicator) şi care poate duce 
la o scădere a veniturilor la BGC prin fenomene de renunţare la cultivarea te-
renurilor a căror productivitate este la limită sau care sunt deja nerentabile. 
Aceasta poate duce la scăderea producţiei agricole, cu toate consecinţele unui 
asemenea fenomen. Reamintim că datele statistice cu care lucrăm nu ne per-
mit identificarea cauzelor şi a direcţiei de evoluţie; ele indică doar stadiul în ca-
re se află în acest moment dependenţa dintre cele două variabile. 

 
Câteva concluzii privind taxele directe 

 Din punct de vedere statistic, numai taxele pe profit se situează pe panta 
crescătoare a curbei Laffer: o creştere a acestora a dus, în perioada 
analizată, la o creştere a veniturilor bugetare. 

 Taxele pe salarii şi alte taxe sunt în zona staţionară a curbei, cu un com-
portament diferenţiat în ceea ce priveşte viteza de creştere. 

 Contribuţiile sociale au intrat evident în zona descrescătoare, în sensul 
că o creştere a acestora a dus la o scădere a veniturilor. Explicaţia cea 
mai simplă a fenomenului este scăderea bazei de impozitare datorată 
scăderii numărului de salariaţi, mai rapidă decât creşterea taxelor. 
O analiză mai detaliată este dată mai jos, unde prezentăm dependenţa 

dintre veniturile în termeni reali la bugetul general consolidat  (GCBRLEI90) şi 
ponderea fiscalităţii (impozite pe salarii şi venit şi contribuţii sociale) faţă de sa-
lariul mediu brut pe economie (PTAXE). 

Analizată din punctul de vedere al veniturilor populaţiei, fiscalitatea – re-
prezentată prin impozitul pe salarii şi venitul global, plus contribuţiile sociale – 
se situează pe panta negativă a unei curbe Laffer: atât variaţia venitului buge-
tar în raport cu taxele analizate, cât şi viteza de variaţie a acestuia indică de-
pendenţe puternic negative. Fenomenul se referă clar la populaţia ocupată 
înregistrată şi explicaţia se găseşte în creşterea şomajului şi a economiei in-
formale (munca la negru). 

Vom analiza acum dependenţa veniturilor de nivelul taxelor indirecte. Ca 
şi mai sus, variabila GCBRLEI90 notează veniturile la bugetul general consol i-
dat, exprimate în preţuri constante 1990; variabila T2 notează nivelul taxelor 
indirecte, exprimate ca procent din PIB. 
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Graficul nr. 8 
Dependenţa dintre veniturile BGC în termeni reali  

şi impozite + contribuţii sociale 
(% din salariul mediu brut pe economie) 

   

4.2. Taxele indirecte 

 Graficul nr. 9 
Dependenţa dintre veniturile BGC în termeni reali şi taxele indirecte  

(% din PIB) 
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În timp ce primul grafic indică faptul că veniturile la bugetul general con-
solidat scad dacă taxele indirecte cresc, al doilea grafic arată că viteza de scă-
dere a veniturilor este tot mai mică în raport cu viteza de creştere a taxelor indi-
recte. Deşi ne aflăm pe panta negativă a curbei Laffer, această pantă nu este 
abruptă, scăderea fiind  atenuată în raport cu variaţia taxelor indirecte. 

 Componentele taxelor indirecte 

a) Accize şi taxe pe petrol 
 

Vom analiza acum dependenţa dintre venituri şi accize. Ca şi mai sus, 
variabila GCBRLEI90 notează veniturile la bugetul general consolidat, exprima-
te în preţuri constante 1990; variabila T21 notează nivelul accizelor, exprimate 
ca procent din PIB. 

Dependenţele sunt pozitive în ambele cazuri, putem trage concluzia că, 
în cazul accizelor ne aflăm pe panta crescătoare a curbei Laffer: o creştere a 
accizelor a antrenat creşterea veniturilor la BGC. 

Graficul nr. 10 
Dependenţa dintre veniturile BGC în termeni reali şi accize 

 (% din PIB) 

             
 
b) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) 
Vom analiza acum dependenţa veniturilor de nivelul TVA. Ca şi mai sus, 

variabila GCBRLEI90 notează veniturile la bugetul general consolidat, exprima-
te în preţuri constante 1990; variabila T22 notează nivelul TVA, exprimat ca 
procent din PIB.  
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Graficul nr. 11 
Dependenţa dintre veniturile BGC în termeni reali şi TVA 

(% din PIB) 

           
În timp ce primul grafic indică faptul că veniturile la bugetul general con-

solidat scad dacă TVA creşte, al doilea grafic arată că viteza de scădere a ve-
niturilor este tot mai mică în raport cu viteza de creştere a TVA. Deşi ne aflăm 
pe panta negativă a curbei Laffer, această pantă nu este foarte abruptă, scăde-
rea fiind  atenuată în raport cu variaţia TVA. 

 

c) Taxe vamale 
Vom analiza acum dependenţa veniturilor de nivelul taxelor vamale. Ca 

şi mai sus, variabila GCBRLEI90 notează veniturile la bugetul general consol i-
dat, exprimate în preţuri constante 1990; variabila T23 notează nivelul taxelor 
vamale, exprimat ca procent din PIB.  

Primul dintre cele două grafice,  arată o creştere a veniturilor o dată cu 
creşterea nivelului taxelor vamale, al doilea arată o scădere a vitezei de creşte-
re a veniturilor în raport cu viteza de variaţie a taxelor vamale; prin urmare, se 
poate trage concluzia că o creştere a taxelor vamale duce la o creştere din ce 
mai mică a veniturilor la bugetul general consolidat. Cu alte cuvinte, ne aflăm 
pe partea de creştere staţionară a curbei Laffer, aproape de maxim. Dincolo de 
maxim, orice creştere a ratei de taxare a antrenat o scădere a veniturilor ca 
urmare a scăderii bazei de impozitare prin migrarea către zona informală a 
economiei. Reamintim că datele statistice cu care lucrăm nu ne permit identif i-
carea cauzelor şi a direcţiei de evoluţie; ele indică doar stadiul în care se află 
în acest moment dependenţa dintre cele două variabile. 
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Graficul nr. 12 
Dependenţa dintre veniturile BGC în termeni reali şi taxele vamale  

(% din PIB) 

           
d) Alte taxe 
Vom analiza acum dependenţa dintre venituri şi nivelul altor taxe indirec-

te. Ca şi mai sus, variabila GCBRLEI90 notează veniturile la bugetul general 
consolidat, exprimate în preţuri constante 1990; variabila T24 notează nivelul 
altor taxe indirecte, exprimat ca procent din PIB.  

Graficul nr. 13 
Dependenţa dintre veniturile BGC în termeni reali şi alte taxe indirecte  

(% din PIB) 
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În timp ce primul grafic indică faptul că veniturile la bugetul general con-
solidat scad dacă alte taxe indirecte cresc, al doilea grafic arată că viteza de 
scădere a veniturilor este aproape constantă în raport cu viteza de creştere a 
altor taxe indirecte. Deşi ne aflăm pe panta negativă a curbei Laffer, această 
pantă nu este foarte abruptă, scăderea fiind  atenuată în raport cu variaţia altor 
taxe indirecte. 

 
Câteva concluzii privind taxele indirecte 

 Spre deosebire de taxele directe totale, care se situează în zona strict 
crescătoare a curbei cu puternice diferenţieri pe componente, taxele indi-
recte se situează în zona staţionară a curbei, cu diferenţieri mai reduse 
între componente. 

 Din punct de vedere statistic, numai accizele şi taxele pe petrol se situ-
ează pe panta crescătoare a curbei Laffer: o creştere a acestora a dus, 
în perioada analizată, la o creştere a veniturilor bugetare. 

 Taxele vamale şi alte taxe sunt în zona staţionară a curbei, cu un com-
portament diferenţiat în ceea ce priveşte viteza de creştere. 

 Taxa pe valoarea adăugată a intrat evident în zona descrescătoare, în 
sensul că o creştere a acestora a dus la o scădere a veniturilor. Explica-
ţia cea mai simplă a fenomenului este scăderea bazei de impozitare da-
torită scăderii numărului de agenţi economici care lucrează în zona for-
mală a economiei; cu alte cuvinte a creşterii fenomenelor evazioniste. 
În încheiere, revenim cu precizarea că aceste grafice nu reprezintă o 

curbă Laffer: ele nu ne spun nimic despre cauzele care determină scăderea 
ritmului de creştere în termeni reali a veniturilor la buget care depind de evolu-
ţia bazei de impozitare, deci de piaţa muncii şi migraţia către activităţile infor-
male, de fenomenele de evaziune fiscală sau alte fenomene ale economiei 
subterane. 

5. Modelarea efectelor integrării 

Ne vom ocupa în primul rând de problema integrării în structurile euro-
pene. După extinderea europeană, toate ţările urmează să contribuie către bu-
getul european. Vom nota aceste contribuţii cu UEC. Nivelul acestor contribuţii 
este stabilit prin negocieri între guvern şi Comisia Europeană, înainte de pro-
cesul de integrare, pe baza unor criterii. Pentru simplificare, presupunem că 
această contribuţie este stabilită ca procent din PIB. În realitate, integrarea eu-
ropeană implică şi alte contribuţii către bugetul comun, sub formă de taxe va-
male, taxe pe valoarea adăugată obţinute datorită alinierii legislaţiei autohtone 
la cea europeană. În lucrarea noastră acestea nu sunt abordate, omitere pe 
care nu o considerăm importantă deoarece, în primul rând, lucrarea nu îşi pro-
pune să estimeze efectul adoptării legislaţiei europene, iar în al doilea rând, 
veniturile adiţionale obţinute în urma adoptării tarifului extern comun pentru 
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comerţul cu restul lumii, de exemplu, este în întregime direcţionat către bugetul 
european. 

În afara costurilor directe, există şi beneficii directe în urma intrării în 
UE, sub formă de transferuri de la UE către ţările candidate în cadrul diferitelor 
programe, destinate unor scopuri specifice, stabilite de comisie în funcţie de 
priorităţile acesteia. Aceste fonduri vor fi notate cu UEF. Firmele câştigătoare 
se desemnează pe baze competitive, toate firmele interesate trimit aplicaţii, şi 
cele care sunt cele mai apropiate de criteriile stabilite, câştigă. UE face eforturi 
susţinute pentru a preveni risipa şi deturnarea de fonduri. Marea majoritate a 
programelor conţin şi o clauză care cere partenerului din CEE, autoritatea cen-
trală, locală sau entitatea care a câştigat contractul, să participe cu fonduri 
proprii pentru finanţarea proiectului, în felul acesta prevenind neseriozitatea 
partenerului din CEE. Aceste transferuri sunt canalizate în economie, câteva 
astfel de exemple sunt: investiţii în infrastructură sau grant-uri pentru firmele 
mici şi mijlocii. Prin urmare, aceste investiţii au un efect direct în creşterea 

PIB
1
-ului (notat în model cu Q). În plus, participarea la UE mai presupune şi 

alte beneficii derivând din apartenenţa la un grup, ca de exemplu investiţii 
stăine crescute, monedă stabilă, costuri de tranzacţie mici, dar acestea sunt 
mult mai dificil de cuantificat, şi nu au fost incluse în model. 

În legătură cu cheltuielile bugetare, autorităţile centrale trebuie să acope-
re mai multe categorii de cheltuieli economice prin transferuri de la buget (nota-
te în model Te). În această categorie includem, de exemplu, investiţiile publice, 
precum şi subvenţiile directe către firme. Aceste transferuri contribuie direct la 
creşterea PIB-ului.  

Te = e R 
O a doua categorie sunt transferurile sociale (Ts) al căror scop este asi-

gurarea unui nivel minim de securitate socială. Guvernul trebuie să asigure un 
venit minim (sub forma ajutoarelor de şomaj, alocaţiilor de sprijin, venitul minim 
garantat, alocaţiilor pentru copii) precum şi să acopere deficitul contului de 
pensii de stat. Nivelul transferurilor sociale are un impact important asupra ni-
velului activităţilor economice informale.  

Ts = s R 

În al treilea rând, sunt cheltuielile pentru detectarea activităţilor economi-
ce informale (Ci). După sfârşitul sistemului socialist şi începutul tranziţiei, înain-
te de începerea negocierilor de aderare nivelul cheltuielilor Ci a fost neglijabil. 
Aceste cheltuieli trebuie să crească înainte şi după aderare pentru a îndeplini 
standardele pentru integrare. Deşi nu s-a introdus direct nici o restricţie condi-
ţionând integrarea de un nivel maxim al activităţii informale, pentru a satisface 

                                                        
1
 UE finanţează deja anumite programe în ţările candidate (PHARE, ISPA, SAPARD) care au ca 
scop ajutarea ţărilor pentru satisfacerea criteriilor necesare în vederea integrării. Din momentul 
în care o ţară devine membră, se califică la scheme adiţionale de redistribuţie a venitului, al că-
ror scop este reducerea diferenţelor dintre regiunile UE. 
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alte condiţii, legate de implementarea unei economii de piaţă eficiente, trebuie 
să se aibă în vedere restrângerea activităţilor informale. Costurile pentru detec-

tarea activităţilor economice informale
1
 vor avea un impact asupra dimensiunii 

sectorului informal; creşterea cheltuielilor va duce la reducerea dimensiunii 
sectorului.  

În al patrulea rând, sunt cheltuielile pe care o ţară candidată va trebui să 
le plătească în momentul în care devine membră UE, deoarece toate ţările 
contribuie către bugetul comun al uniunii.  

UEC = c Q 
Deci cheltuielile guvernamentale pot fi scrise ca: 

E = Te + Ts + UEC + Ci + OE = e R + s R + c Q +Ci + OE 
unde: OE cuprinde toate celelalte cheltuieli care nu sunt de interes direct în 
modelul nostru. Noi nu considerăm că acestea sunt neglijabile, mai ales ţinând 
seama că în această categorie intră şi finanţarea datoriei publice, care este o 
parte importantă a cheltuielilor bugetare.  

Considerăm că PIB-ul este produs după o funcţie de producţie Cobb Do-
uglas, care depinde de raportul capital la forţa de muncă (k). Alte variabile de 
interes incluse – ţinând seama de prezentarea de până acum – sunt rata me-
die de taxare (T), transferurile de la UE (UEF) şi transferurile economice de la 
bugetul de stat.  

Q = a1 k
a2

 T
a3

 (UEF)
a4

 Ci
a5

·(Te)
a6

 
Variabila taxe care intră în ecuaţia PIB-ului este aceeaşi cu cea care 

apare în ecuaţia veniturilor bugetare (un nivel agregat de taxare care cuprinde 
toate tipurile de taxe din economie, atât taxe directe cât şi taxe indirecte).  
                                                        
1
PIB-ul în sectorul informal Qi   poate fi definit prin acelaşi tip de relaţie:  

Qi = b1 k
b2

 T
b3

 (UEF)
b4

 Ci
b5

·Te
b6

 
În plus, ne interesează semnul derivatei a doua a PIB-ului informal cu cheltuielile pentru depista-

rea activităţii economice informale. 

 
2
Qi / Ci

2
 = – b5·Qi / Ci

2
 + (b5 / Ci)· Qi / Ci = b5·(b5 – 1)·Qi / Ci

2
 > 0 

Derivata a doua trebuie să fie pozitivă deoarece efectul marginal al acestei variabile asupra PIB-
ului descreşte cu creşterea cheltuielilor. Cu alte cuvinte, eficienţa cheltuielilor este o funcţie 
descrescătoare. Prin urmare, trebuie să existe un nivel al cheltuielilor peste care nu mai este 
eficient – din punct de vedere economic – să se continue cu cheltuirea resurselor în acest 
scop, deoarece ceea ce este câştigat din punct de vedere al venitului suplimentar obţinut la 
buget nu acoperă creşterea cheltuielilor.  

Dacă considerăm că singurul motiv pentru care activitatea informală este nedorită sunt veniturile 
bugetare mici (activitatea informală nu este taxată), atunci beneficiile obţinute în urma cheltuirii 
lui Ci sunt cuantificate prin creşterea PIB-ului. Acestea sunt date de următoarea relaţie: 

Q = Q / Ci·Ci = a5 Q ·Ci / Ci 
Deci creşterea veniturilor bugetare ca urmare a creşterii cheltuielilor cu  ?Ci este:  

R =Tt·Q  = T·a5·Q· Ci / Ci 
La limită, nivelul eficient al cheltuielilor Ci este cel care egalează creşterea veniturilor cu creşterea 

cheltuielilor. Ci = T·a5·Q Ci / Ci 
După efectuarea calculelor, se obţine relaţia următoare, care dă nivelul optim al cheltuielilor pen-

tru depistarea activităţii economice informale: Ci = T·a5·Q 
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Formula de mai sus, indică efectul ratei de taxare asupra nivelului eco-
nomiei. O modificare în rata de taxare va rezulta în mutarea activităţilor şi a 
forţei de muncă din sectorul formal în cel informal, sau invers, sensul mutării 
depinzând de sensul în care se modifică rata de taxare (o creştere sau o scă-
dere). Fondurile de la UE contribuie la creşterea PIB-ului printr-o combinaţie de 
factori care acţionează în aceeaşi direcţie. În primul rând, direct, deoarece fon-
durile adiţionale investite duc la creşterea stocului de capital, deci a producţiei. 
În al doilea rând, indirect, printr-o migraţie a activităţilor informale spre sectorul 
formal, deoarece creşte atractivitatea mediului formal, pentru a satisface criteri-
ile impuse de participarea la competiţia pentru fondurile UE. Ultima variabilă, 
transferurile economice, influenţează pozitiv dezvoltarea economiei din motive 
similare cu acelea legate de fondurile UE. Efectele marginale sunt prezentate 
mai jos: 

Q / k = a1·a2·k
a2-1

·T
a3

·(UEF)
a4

·Ci
a5

 (Te)
a6

 = a2·Q / k 

Q / T = a3·Q / T< 0a3<0 

Q / (UEF)= a4·Q / UEF > 0a4>0 

Q / Ci = a5·Q / Ci > 0a5>0 

Q / Te = a6·Q / Te > 0a6>0 
 
Autoritatea centrală, prin politicile fiscale, poate influenţa nivelul activităţii 

economice şi pentru aceasta intervine în domeniul economic prin intermediul 
anumitor instrumente. Instrumentele de control la îndemâna guvernului, în mo-
delul nostru, sunt următoarele: 

 nivelul mediu de taxare în economie T, definit ca procent din PIB al veni-
turilor din taxe; 

 nivelul deficitului bugetar a definit ca procent din PIB (care este limitat 
prin înţelegeri internaţionale şi în modelul nostru este fixat la 3% din 
PIB); 

 nivelul transferurilor către economie, controlat de e; 

 nivelul transferurilor sociale către populaţie s; care, depinzând de diferite 
circumstanţe (ca de exemplu ciclul politic-electoral), poate fi mai mare 
sau mai mic. 
Vom încerca o evaluare a nivelului contribuţiilor României către bugetul 

Uniunii Europene care este sustenabil (sau suportabil) de către economia ro-
mânească. Aşa cum am menţionat deja, integrarea va aduce fonduri 
sublimentare (UEF) în economie, care vor contribui la creşterea PIB-ului secto-

rului formal cu Q1. Pe de altă parte, nivelul crescut al cheltuielilor pentru de-

pistarea economiei informale va contribui la creşterea PIB-ului cu Q2. 
În absenţa altor modificări în variabilele exogene, modificarea PIB-ului 

poate fi scrisă ca: 

Q = Q1 + Q2 = Q / (UEF)· (UEF) + Q / Ci·Ci = 

= a4·Q ·(UEF)/ UEF + a5·Q· Ci / Ci = Q·[ a4·(UEF)/UEF + a5·Ci / Ci] 
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Această modificare va contribui la ajustări în volumul veniturilor colecta-
te, şi datorită acestor creşteri, creşte şi valoarea absolută a deficitului acceptat. 
În condiţiile în care nivelul taxelor rămâne constant, modificarea în veniturile 
bugetare şi în deficit poate fi scrisă ca:  

R =T·(Q1 + Q2) 

D = a·T·(Q1 + Q2) 
Resursele suplimentare datorate creşterii veniturilor bugetare, dar şi a 

deficitului acceptat, sunt disponibile pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare 
datorită integrării:  

UEC + Ci = R + D = T·(1 +a)·( Q1 + Q2) 
Introducând în ecuaţia de mai sus expresia pentru ΔQ se obţine urmă-

toarea relaţie: 

UEC = T·(1+a)·[a4·Q·(UEF) / UEF + a5Q·Ci / Ci] – Ci = 
= T·(1 + a) (a4·Q + a5·Q ) –Tt·a5·Q = T·(1+a)·a4·Q + T·a·a5·Q 

Pentru a ajunge la această expresie, am presupus că, înainte de integra-
rea în structurile UE, fondurile alocate de către UE ţărilor candidate sunt în 
creştere. 

Expresia pentru UEC poate fi interpretată ca valoarea maximă pe care 
Guvernul României îşi poate permite să o plătească către bugetul UE, fără a 
se depăşi deficitul bugetar acceptat. 

În această parte am prezentat metodologia care ne permite să calculăm 
nivelul sustenabil al contribuţiilor către bugetul UE. În cazul în care am dispune 
de toate informaţiile necesare, am putea să-l calculăm foarte uşor. În această 
etapă trebuie să facem nişte ipoteze pe care să le introducem în model pentru 
a calcula nivelul sustenabil al contribuţiilor către bugetul UE. Vom prezenta în 
următoarele secţiuni, metodologia pe care am adoptat-o pentru a obţine infor-
maţiile de interes. 

6. Datele 

Înainte de a începe estimarea modelului, mai sunt câteva aspecte care 
trebuie lămurite. Primul aspect priveşte sursele de date. Cea mai mare parte a 
datelor folosite sunt  publicate de Institutul Naţional de Statistică. În estimările 
noastre am folosit date anuale, în primul rând datorită faptului că statisticile 
româneşti nu publică informaţii lunare despre PIB. Cifrele PIB-ului publicate de 
Institutul Naţional de Statistică includ nişte estimatori ai activităţii economice 
informale.  

O problemă importantă a seriei de date este datorată numărului redus de 
observaţii disponibile pentru estimarea modelului. Nu avem decât date pentru 
12 ani, şi cum seriile nu sunt staţionare, încă o observaţie este pierdută la cal-
culul indicilor. Din acest motiv, ecuaţiile estimate trebuie să conţină cât mai pu-
ţine variabile explicative. Deci, deşi în partea teoretică am prezentat variabilele 
pe care le-am considerat relevante la explicarea variabilelor dependente, în 
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partea empirică, nu toate vor fi regăsite printre variabilele explicative, ci doar 
cele cu putere explicativă mare.  

În al doilea rând, în timp ce anumite variabile sunt excluse datorită puterii 
explicative limitate, altele, ca de exemplu nivelul fondurilor nerambursabile pri-
mite de la UE au fost excluse deoarece ţara noastră primeşte asemenea fon-
duri de puţini ani, seria de date fiind şi mai scurtă decât seriile de bază. Cu toa-
te că efectul acestor variabile asupra PIB-ului nu a putut fi estimat, au fost in-
cluse în model făcând ipoteze asupra ordinului de mărime al coeficienţilor vari-
abilelor respective.  

Este important, de asemenea, de menţionat că noi nu considerăm că un 
model bazat pe 11 observaţii este foarte potrivit pentru efectuarea de predicţii 
şi simulări. Partea empirică este mai degrabă un exerciţiu al modului în care 
poate fi testat modelul, şi a funcţionalităţii acestuia. Modelul dezvoltat de noi 
este doar un pas în elucidarea problemei legate de nivelul sustenabil al contri-
buţiei către structurile Europene. 

 
Graficul nr. 14 

Evoluţia PIB-ului în preţuri constante 1990 

 
 
Graficul nr. 14 prezintă evoluţia PIB-ului, în preţuri constante, din 1991 

până în 2001. Seria GDP90 reprezintă datele furnizate de Statistică, şi captea-
ză evoluţia economiei din 1991. Seria are un vârf în 1996 când economia era 
în creştere, urmat de o tendinţă descrescătoare până în anul 1999, când eco-
nomia începe să crească din nou. 
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Graficul nr. 15 
Evoluţia veniturilor şi a cheltuielilor bugetare în preţuri constante 1990 

 
 
Există o tendinţă evidentă de scădere atât a veniturilor cât şi a cheltuieli-

lor bugetului general consolidat, determinată de mai mulţi factori care au dus la 
micşorarea anumitor cheltuieli guvernamentale. Acest tip de analiză ne propu-
nem să-l dezvoltăm în faza următoare, când vom aborda mai detaliat problema 
variabilelor de politică bugetară. Ceea ce ni se pare important în această etapă 
este tendinţa de a păstra o distanţă (care aici nu înseamnă altceva decât defi-
citul bugetar) relativ constantă, în ultimii ani, între venituri şi cheltuieli. Aceasta 
indică faptul că economia românească are posibilitatea de se menţine în limite-
le deficitului bugetar impus prin criteriile de aderare (sub 3% din PIB). 

În continuare am studiat principalele dependenţe între variabilele de inte-
res în model.  

Graficul nr. 16 prezintă dependenţa PIB-ului de raportul capital/forţă de 
muncă; ea indică, conform teoriei,  o relaţie pozitivă între creşterea economică 
şi înzestrarea tehnică. Mai mult, viteza de creştere a PIB-ului creşte în raport 
cu viteza de creştere a variabilei k1. 

Dependenţa PIB-ului de taxe a fost analizată într-unul din paragrafele 
precedente. Există o relaţie pozitivă între PIB şi taxele totale, diferenţiată însă 
pe componente.  
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Graficul nr. 16 
Dependenţa dintre PIB şi raportul capital/forţă de muncă 

          
Graficul nr. 17 prezintă dependenţa PIB-ului de transferurile economice; 

ea indică, conform teoriei,  o relaţie pozitivă între creşterea economică şi spriji-
nul de la buget acordat sub formă de investiţii publice, precum şi subvenţii di-
recte către firme.  Mai mult, viteza de creştere a PIB-ului creşte în raport cu 
viteza de creştere a variabilei Te. În ambele relaţii creşterea este modestă, dar 
ea influenţează în mod pozitiv dezvoltarea economică. 

 
Graficul nr. 17 

Dependenţa dintre PIB şi transferurile economice 
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7. Estimarea modelului 

În continuare vom evalua impactul integrării în structurile europene studi-
ind efectul pe care îl are asupra formării PIB-ului şi vom simula condiţiile post 
aderare pentru economia românească. Interesul principal al studiului este să 
estimeze un nivel al contribuţiilor României care este sustenabil pe termen 
lung, şi să cuantifice efectul integrării din punct de vedere al costurilor cât şi al 
beneficiilor. Pentru simulări, a trebuit să fixăm valorile variabilelor exogene din 
model, ca de exemplu taxele şi nivelul cheltuielilor bugetare. 

Ecuaţiile PIB-ului au fost legate cu secţiunea de buget şi am obţinut un 
model simplificat. Cu ajutorul acestuia am studiat implicaţiile diferitelor scenarii 
asupra PIB-ului, ca de exemplu o modificare în rata de taxare, şi am estimat 
nivelul contribuţiilor către structurile europene care ne permit să menţinem ace-
laşi nivel de cheltuieli bugetare, şi să nu depăşim deficitul bugetar agreat. 

Ecuaţia PIB-ului, este estimată în funcţie de taxele totale, transferurile 
economice (preţuri constante 1990), transferurile sociale (preţuri constante 
1990) şi raportul capitalului (formarea brută de capital fix în preţuri constante 
1990) la forţa de muncă. Variabilele introduse în ecuaţie sunt staţionare. Ecua-
ţia şi coeficienţii estimaţi sunt prezentaţi mai jos: 
GDP90=420.9887934+k*7.124946763+Te*0.9940937345+Ts*6.27320082+IT* -

324.30685 
R

2
 = 0.97 

DW = 3.08 
Coeficienţii estimaţi sunt puternic semnificativi la 0% şi au valori care in-

dică o elasticitate mare a PIB-ului în raport cu variabilele respective; există o 
autocorelare a rezidualelor, ceea ce nu este surprinzător ţinând cont de numă-
rul redus de grade de libertate, şi anume 7. Pe de altă parte, coeficienţii au 
semnul prezis de teorie, PIB-ul creşte atât cu transferurile economice, cu trans-
ferurile sociale cât şi cu investiţiile; scade în raport cu indicele taxelor, aşa cum 
a arătat analiza făcută în prima parte a lucrării. Ipoteza nulă pentru testul F, că 
variabilele din model nu au putere explicativă (care testează că toţi coeficienţii 
– mai puţin constanta – sunt egali cu zero simultan) este respinsă.  

Altă ecuaţie din model redă dependenţa dintre deflatorul PIB-ului şi rata 
inflaţiei. 

IGDPD=1.000897592*ICPI^0.9801618708 
R

2
 = 0.98 

DW = 1.84 
Coeficienţii estimaţi sunt puternic semnificativi la 0% şi au valori care in-

dică o legătură strânsă între cei doi indicatori. Ipoteza nulă pentru testul F, că 
variabilele din model nu au putere explicativă (care testează că toţi coeficienţii 
– mai puţin constanta – sunt egali cu zero simultan) este respinsă.  
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8. Rezultatele simulărilor 

Cu ajutorul acestor ecuaţii şi a ecuaţiilor privind relaţiile bugetare, am 
construit un model econometric (a se vedea anexa) cu ajutorul căruia vom face 
simulări ale activităţii economice, pe baza ipotezelor cu privire la dinamica ni-
velelor variabilelor exogene pentru următorii 10 ani. Ipotezele cu privire la vari-
abilele exogene sunt următoarele: 

1. raportul investiţii la forţa de muncă. Raportul va creşte cu 5% pe an până 
în 2004, după care va rămâne constant la valoarea anului 2004; 

2. transferurile economice, ca procent din PIB. Transferurile economice vor 
descreşte iniţial în comparaţie cu nivelul anului 2000, după care vor ră-
mâne constante la 7%; 

3. transferurile sociale, ca procent din PIB. Pe baza dinamicii din ultimii ze-
ce ani, am considerat că transferurile sociale urmează un ciclu politic 
aplatizat. Prin urmare, le-am considerat constante la 10% din PIB, cu ex-
cepţia anilor pre-electorali, când au o creştere de 2% în 2003 şi de 1% în 
2007; 

4. raportul dintre taxele pe fondul de salarii şi fondul de salarii. Acestea ră-
mân aproximativ constante de-a lungul următorilor 10 ani la valoarea cu-
rentă de aproximativ 45%; 

5. indexul preţurilor de consum descreşte în conformitate cu acordurile in-
ternaţionale negociate de Guvernul României. CPI-ul a fost 17.8% în 
2002, după care se reduce treptat până la valoarea de 10% în 2004, 
scăzând sub nivelul de două cifre după 2004; 

6. rata medie de taxare, care este la ora actuală 29.5% din PIB. PIB-ul pu-
blicat conţine circa 10% din activităţile informale, şi un estimator al pro-
ducţiei agricole pentru subzistenţă, activităţi care nu sunt taxate. Dacă 
cele două componente ar fi excluse, rata medie de taxare ar creşte sem-
nificativ. Considerăm că rata medie de taxare este stabilă în intervalul 
2001-2010; 

7. deficitul bugetului consolidat, ca procent din PIB. Este presupus fixat prin 
înţelegeri internaţionale la 3% din PIB; 

8. alte cheltuieli bugetare, ca procent din PIB. Este calculat ca o medie a 
valorilor anilor 1996-2000, ceva mai mic în comparaţie cu perioada 
1998-2000. Valoarea variabilei exogene este 16.6% din PIB; 

9. fondurile primite de la UE, ca procent din PIB. Sunt introduse în model 
începând din 2001. Seria include fonduri pe care UE le alocă României 
sub diferite programe. Pentru simulări am făcut ipoteza că rata de prof i-
tabilitate a acestor fonduri este similară cu cea a investiţiilor din ecuaţia 
PIB-ului; 

10. cheltuielile pentru depistarea activităţilor economice informale. Începând 
cu anul 2005 se presupune că aceste cheltuieli sunt egale cu 0.1% din 
PIB. 
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Am rulat simulările în două cazuri pentru a evalua efectul pe care o mo-
dificare în rata de taxare îl are asupra PIB-ului, precum şi asupra posibilităţilor 
de plată a contribuţiilor către UE. În primul caz am introdus o creştere a taxelor 
de la 29.5% la 30.5% în anul 2004, lăsând constant acest nivel în anii următori, 
cu toate celelalte variabile exogene la valorile anterioare.  

 
Graficul nr. 18 

Dinamica PIB-ului cu taxe constante în cazul unei creşteri a taxelor de 1%  
în 2004  

 

           
Primul dintre grafice (graficul nr. 18) prezintă PIB-ul atunci când rata de 

taxare este constantă, în timp ce al doilea prezintă acelaşi grafic în cazul 
schimbării de taxe menţionate. Forma graficului PIB-ului prezintă un trend 
crescător. Motivul principal este efectul pe care integrarea îl are asupra eco-
nomiei, mai ales prin creşterea economică indusă de fondurile adiţionale trans-
ferate de la Uniunea Europeană care acţionează în model analog investiţiilor, 
dar şi prin crearea unui mediu de afaceri atractiv pentru firmele care operează 
legal, ca urmare a creşterii costurilor pentru depistarea activităţii informale. 
Evoluţia din graficul al doilea se explică astfel: o creştere cu 1% a nivelului ta-
xelor în 2004  duce la o scădere a PIB-ului, urmată de o revenire în anii urmă-
tori, când nivelul taxelor rămâne în continuare constant.  

Graficul nr. 19 prezintă evoluţia în timp a nivelului sustenabil a contribuţii-
lor României către bugetul UE: (a) şi (b) prezintă evoluţia nivelului în preţuri 
constante în cele două ipoteze. Creşterea taxelor permite o creştere a acestei 
contribuţii fără a depăşi deficitul bugetar prescris de 3% din PIB, în condiţiile în 
care inflaţia este în scădere în perioada care urmează anului 2004. 
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Graficul nr. 19 
Contribuţia României către bugetul UE în cazul celor două ipoteze 

          
(a)                                                         (b) 

 
Forma graficului este sensibilă la ipotezele privind valorile variabilelor 

exogene, în particular la transferurile sociale. După cum am menţionat deja, 
transferurile sociale urmează un ciclu electoral aplatizat; în anul pre-electoral 
suferă o creştere cu 2% din PIB în 2003, şi cu 1% din PIB în 2007. Deşi creşte-
rile sunt relativ nesemnificative, au un efect important din punct de vedere al 
fondurilor disponibile, în cazul în care se doreşte menţinerea cheltuielilor în li-
mita deficitului agreat. 

Scăderea ratei de taxare nu are un efect important asupra contribuţiilor 
către UE. Reamintim că, în model, fondurile disponibile pentru contribuţiile că-
tre UE sunt un reziduu al veniturilor bugetare după ce toate cheltuielile au fost 
plătite. De aceea s-au obţinut valori începând din anul 2002, deşi România va 
începe să plătească contribuţii către bugetul Uniunii cel devreme în 2004.  

Creşterea transferurilor economice în anul pre-electoral nu este suste-
nabilă. De asemenea, programarea alegerilor în anul 2004 nu este foarte ferici-
tă din punct de vedere al integrării, deoarece implică presiuni suplimentare 
asupra bugetului care este şi aşa foarte întins. Cu excepţia anului pre-electoral, 
când resursele disponibile scad, nivelul mediu al contribuţiilor către comunita-
tea europeană este de circa 1.2% din PIB. Bineînţeles, o modificare a ipoteze-
lor legate de variabilele exogene contribuie la modificarea sumelor disponibile. 

9. Concluzii şi recomandări 

Rezultatele simulării sunt foarte clare, integrarea europeană are un efect 
benefic asupra sectoarelor economice formale şi informale ale ţărilor candida-
te. Aderarea la structurile europene contribuie la creşterea PIB-ului mai ales 
datorită resurselor adiţionale care vor fi canalizate către economia formală, 
contribuind în acelaşi timp la descreşterea economiei informale prin crearea 
unui mediu de afaceri mai atrăgător. 
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De asemenea, s-a calculat nivelul contribuţiilor la bugetul UE care este 
sustenabil pentru economia românească, în cazul în care nu apar modificări 
importante în variabilele exogene, în comparaţie cu anul 2000. Simulările efec-
tuate indică un nivel al contribuţiilor de aproximativ 1.2% din PIB. Această cifră 
este, bineînţeles, foarte sensibilă la ipotezele legate de nivelul celorlalte cheltu-
ieli. Concluzia care se impune este că în absenţa unor modificări în politicile 
macroeconomice şi structurale ale Guvernului, în mod special privind transferu-
rile economice şi sociale, orice contribuţii mai mari nu sunt sustenabile pe ter-
men lung. 
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Anexe 

Dependent Variable: GDP90 
Method: Least Squares 
Date: 03/06/03   Time: 09:20 
Sample(adjusted): 1991 2001 
Included observations: 11 after adjusting endpoints 
GDP90=C(1)+(K1*1000)*C(2)+TEC1LEI90*C(3)+TSOCLEI90*C(4)+IT*C(5) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C(1)  420.9888  59.74654  7.046245  0.0004 
C(2)  7.124947  0.949002  7.507833  0.0003 
C(3)  0.994094  0.168806  5.888988  0.0011 
C(4)  6.273201  0.599600  10.46231  0.0000 
C(5) -324.3068  50.03212 -6.481973  0.0006 

R-squared  0.975810     Mean dependent var  738.6405 
Adjusted R-squared  0.959683     S.D. dependent var  35.70581 
S.E. of regression  7.169378     Akaike info criterion  7.080470 
Sum squared resid  308.3999     Schwarz criterion  7.261331 
Log likelihood -33.94258     F-statistic  60.50903 
Durbin-Watson stat  3.082560     Prob(F-statistic)  0.000056 

Dependent Variable: IGDPD 
Method: Least Squares 
Date: 03/06/03   Time: 19:30 
Sample: 1990 2001 
Included observations: 12 
Convergence achieved after 9 iterations 
IGDPD = C(1)*ICPI^C(2) 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C(1)  1.000898 0.024410  41.00314  0.0000 
C(2)  0.980162 0.038761  25.28758  0.0000 

R-squared  0.982096     Mean dependent var  1.119503 
Adjusted R-squared  0.980305     S.D. dependent var  0.549214 
S.E. of regression  0.077076     Akaike info criterion -2.137049 
Sum squared resid  0.059406     Schwarz criterion -2.056231 
Log likelihood  14.82230     F-statistic  548.5252 
Durbin-Watson stat  1.841979     Prob(F-statistic)  0.000000 

 
ASSIGN @ALL F 
GDP90=420.9887934+(K1*1000)*7.124946763+TEC1LEI90*0.9940937345+ 
+TSOCLEI90*6.27320082+IT*-324.30685+(ueflei190pers*1000)*7.124946763 
IGDPD=1.000897592*ICPI^0.9801618708 
icpi = cpi/cpi(-1) 
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gdpd = igdpd*gdpd(-1) 
gdpd90 = gdpd*gdpd90(-1) 
gdp = gdp90*gdpd90 
tec1lei = (gcbeec1/100)*gdp 
tsoclei = (gcbesoc1/100)*gdp 
tec1lei90 = tec1lei/gdpd90 
tsoclei90 = tsoclei/gdpd90 
gcbeec1lei = tec1lei 
gcbesoc1lei = tsoclei 
it = t/t(-1) 
gcbrlei = ((t+ot)/100)*gdp 
gcbelei = gcbrlei-def 
def = (-a)*gdp 
chinf = inf*gcbrlei 
oelei = (oe/100)*gdp 
ueclei = gcbelei-gcbeec1lei-gcbesoc1lei-chinf-oelei 
uec = (ueclei*100)/gdp 
ueclei90 = ueclei/gdpd90 
 
LISTA VARIABILELOR 
 
GDP = PIB în preţuri curente 
GDP90 = PIB în preţuri constante 1990 
K1 = raportul dintre formarea brută de capital fix în preţuri constante şi popu-
laţia ocupată 
TEC1LEI şi GCBEEC1LEI = transferurile economice preţuri curente 
TEC1LEI90; GCBEEC1LEI90 = transferurile economice în preţuri constante, 
1990 
TSOCLEI; GCBESOC1LEI = transferurile sociale în preţuri curente 
TSOCLEI90; GCBESOC1LEI90 = transferurile sociale în preţuri constante 1990 
T =nivelul de taxare (% din PIB) 
IT =indicele nivelului de taxare 
GDPD = deflatorul PIB, indice în lanţ 
GDPD90 = deflatorul PIB, bază fixă 
CPI = indicele preturilor de consum, indice în lanţ 
CPI90 = indicele preţurilor de consum, baza fixă 
GCBE = ponderea în PIB a cheltuielilor bugetare 
GCBR = ponderea în PIB a veniturilor bugetare 
GCBELEI = nivelul cheltuielilor bugetare, preţuri curente 
GCBRLEI = nivelul veniturilor bugetare, preţuri curente 
DEF = deficitul bugetar 
CHINF = cheltuielile pentru depistarea economiei informale 
OELEI = alte cheltuieli bugetare, preţuri curente 
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UECLEI =  nivelul posibil de susţinut al contribuţiilor la bugetul UE, preţuri 
curente 
UECLEI90 = nivelul posibil de susţinut al contribuţiilor la bugetul UE, preţuri 
constante 
UEC = ponderea în PIB a contribuţiilor la bugetul UE 
 
SCENARIUL DE REFERINŢĂ  
(prognoza 2002-2010 în ipotezele de bază enunţate) 

obs GDPF GDP90F GDPDF GDPD90F 

2002  1426469.  770.4867  1.241730  1851.387 

2003  1782232.  793.0313  1.213883  2247.367 

2004  2127737.  821.2725  1.152807  2590.781 

2005  2456222.  821.6571  1.153842  2989.352 

2006  2837961.  822.0407  1.154878  3452.336 

2007  3256403.  830.9648  1.135122  3918.822 

2008  3701793.  831.4277  1.136141  4452.333 

2009  4211885.  831.8924  1.137160  5063.017 

2010  4796573.  832.3582  1.138181  5762.631 

 
obs GCBRLEIF GCBELEIF DEFF 

2002  453617.2  492131.7 -38514.67 

2003  566749.9  620216.7 -53466.97 

2004  676620.5  740452.3 -63832.12 

2005  781078.7  854765.1 -73686.67 

2006  902471.5  987610.0 -85138.82 

2007  1035536.  1133228. -97692.09 

2008  1177170.  1288223. -111053.8 

2009  1339380.  1465736. -126356.6 

2010  1525310.  1669207. -143897.2 

 
obs TEC1LEI90F TEC1LEIF TSOCLEI90F TSOCLEIF 

2002  53.93407  99852.84  77.04867  142646.9 

2003  55.51219  124756.3  79.30313  178223.2 

2004  57.48908  148941.6  82.12725  212773.7 

2005  57.51600  171935.6  82.16571  245622.2 

2006  57.54285  198657.2  82.20407  283796.1 

2007  58.16754  227948.2  83.09648  325640.3 

2008  58.19994  259125.5  83.14277  370179.3 

2009  58.23247  294832.0  83.18924  421188.5 

2010  58.26507  335760.1  83.23582  479657.3 
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obs CHINFF OELEIF UECLEIF UECLEI90F UECF 

2002  0.000000  236793.9  12838.10  6.934312  0.899991 

2003  0.000000  295850.6  21386.60  9.516291  1.199989 

2004  0.000000  353204.4  25532.54  9.855153  1.199986 

2005  781.0787  407732.9  28693.34  9.598514  1.168190 

2006  902.4715  471101.5  33152.77  9.602996  1.168190 

2007  1035.536  540562.9  38040.90  9.707229  1.168188 

2008  1177.170  614497.6  43243.86  9.712630  1.168187 

2009  1339.380  699173.0  49202.69  9.718058  1.168187 

2010  1525.310  796231.1  56032.93  9.723498  1.168187 

 
Prognoza PIB în preţuri constante 

 

 
 

Prognoza pentru deflatorul PIB, serie în lanţ 
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Transferurile economice, preţuri constante  

 
Transferurile sociale, preţuri constante 

 

 
Prognoza pentru veniturile şi cheltuielile bugetare, preţuri curente 
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Prognoza pentru veniturile şi cheltuielile bugetare, preţuri constante 

 
 

Prognoza pentru contribuţia României la bugetul UE, preţuri constante 

 
Prognoza pentru contribuţia României la bugetul UE,% din PIB 
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1. Regimul juridic al proprietăţii în România 

Între principiile fundamentale ale dreptului, cel al proprietăţii ocupă un loc 
central. Libertatea proprietăţii stă la baza dreptului civil, alături de libertatea 
persoanei, de libertatea contractuală şi de libertatea de a testa. De la un carac-
ter absolut şi individualist (art. 17 din Declaraţia universală a drepturilor omului 
şi cetăţeanului de la 1789, care consacră caracterul sacru şi inviolabil al drep-
tului de proprietate), dreptul de proprietate a evoluat, în epoca actuală legiuito-
rii din diferite ţări încercând realizarea unui echilibru între caracterul individual 
şi caracterul social al dreptului de proprietate.  

După ce s-a dovedit că încercarea de desfiinţare a proprietăţii individuale 
are consecinţe grave în ceea ce priveşte drepturile şi libertăţile fundamentale 
ale omului, pacea socială şi eficienţa economică, dar şi că absolutizarea pro-
prietăţii individuale poate duce la grave inechităţi sociale, legiuitorii din diferite 
ţări, în procesul elaborării actelor normative privitoare la proprietate, ţin seama 
de ideea potrivit căreia, dacă dreptul de proprietate trebuie să fie individual, iar 
exerciţiul său trebuie să fie social, aceasta înseamnă că proprietarul trebuie să 
ţină întotdeauna seama de interesele celorlalţi.  

 În ceea ce priveşte România, după experienţa absolutizării proprietăţii 
colective din perioada 1945-1989, după 1989 legiuitorul încearcă să redea pro-
prietăţii individuale locul pe care trebuie să-l ocupe într-o societate democrati-
că. Astfel, înainte de adoptarea Constituţiei din 1991, legiuitorul, în încercarea 
de a revigora dreptul de proprietate privată, cu menţinerea echilibrului între 
acest drept şi dreptul de proprietate publică, a acţionat pe două căi:  

1. abrogarea unor acte normative care îngrădeau dreptul de proprietate 
privată şi exercitarea prerogativelor sale

1
; 

2. adoptarea unor acte normative care să consacre, ca principiu şi în con-
cret, dreptul de proprietate privată, cu arătarea diferenţelor, în ceea ce 
priveşte titularul, pe de o parte, şi regimul juridic, pe de altă parte, între 
proprietatea privată şi proprietatea publică. 

Astfel, în ceea ce priveşte consacrarea legislativă a celor două forme ale 
dreptului de proprietate – dreptul de proprietate privată şi dreptul de proprietate 
publică – aceasta a fost făcută prin Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar 
(în ceea ce priveşte terenurile); de asemenea, (co)existenţa celor două forme 

                                                        
1
 Prin Decretul-lege nr. 4 din 1989 au fost abrogate Legea nr. 19/1968 privind regimul juridic al 
terenurilor fără construcţii din perimetrul construibil al municipiilor şi oraşelor, art. 44-50 din Le-
gea nr. 59/1974 privind fondul funciar şi Decretul nr. 223/1974 privind reglementarea situaţiei 
unor bunuri; prin Decretul-lege nr. 1 din 1989 a fost abrogată Legea nr. 58/1974 privind siste-
matizarea teritoriului, localităţilor urbane şi rurale; prin Legea nr. 50/1991 a fost abrogată Legea 
nr. 4/1973; prin Legea nr. 18/1991 au fost abrogate art. 1-36 şi 51-79 din Legea nr. 59/1974 
etc. 
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ale dreptului de proprietate rezultă din interpretarea sistematico-teleologică a 
dispoziţiilor conţinute de Legea nr. 15/1990, Legea nr. 31/1990 ş.a.  

În ceea ce priveşte dreptul de proprietate privată, s-au adoptat atât acte 
normative privitoare la repartiţie, preponderentă fiind reconstituirea (de pildă, 
Legea nr. 18/1991), dar şi acte normative de constituire a acestui drept (parţial, 
Legea nr. 18/1991; Legea nr. 58/1991, legea privatizării societăţilor comerciale 
ş.a.); de asemenea, au fost adoptate acte normative prin care se încuraja “cre-
area” de proprietate privată (Legea nr. 31/1990, de exemplu).  

Principiile reconstituirii, constituirii şi creării dreptului de proprietate priva-
tă şi acela al consacrării regimului juridic al acestuia, precum şi calificarea dife-
renţelor faţă de regimul proprietăţii publice au făcut obiectul preocupărilor con-
stituantului român în 1991. În ceea ce priveşte titularul, art. 135 alin. (2) din 
Constituţie dispune că proprietatea este publică sau privată, iar alin. (3) al ace-
luiaşi art. 135 prevede că proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor 
administrativ-teritoriale. Din interpretarea celor două texte din Constituţie, re-
zultă că, din punctul de vedere al titularului, proprietatea poate fi publică 
(având ca titular statul sau unităţile administrativ-teritoriale) sau privată (având 
ca titulari persoanele fizice şi toate celelalte persoane juridice, mai puţin statul 
şi unităţile-administrativ teritoriale). Pe de altă parte, având drept criteriu regi-
mul juridic, proprietatea poate fi, după acelaşi art. 135 alin. (2) din Constituţie, 
publică sau privată.  

Înţelesul noţiunii de proprietate publică diferă, după cum avem în vedere 
criteriul titularului sau cel al regimului juridic. Astfel, dacă avem în vedere crite-
riul noţiunii de proprietate publică, aici intră atât domeniul public, cât şi dome-
niul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Dacă avem în vede-
re criteriul regimului juridic, în conţinutul noţiunii de “proprietate publică” intră 
numai domeniul public, căci domeniul privat are un regim juridic aproximativ 
identic cu cel al proprietăţii private, ce are ca titulari persoane fizice şi persoa-
ne juridice de drept privat.  

Prin urmare, dacă avem în vedere titularul dreptului de proprietate, ne 
vom afla în prezenţa proprietăţii publice când bunurile, după natura lor, aparţin 
domeniului public sau domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi ne 
vom afla în prezenţa proprietăţii private când titular va fi orice persoană fizică 
sau persoană juridică de drept privat, excluzându-se statul sau unităţile admi-
nistrativ-teritoriale.  

Dacă însă vom avea în vedere criteriul regimului juridic, proprietatea pu-
blică va fi reprezentată numai de domeniul public, căci domeniul privat al statu-
lui şi al unităţilor administrativ-teritoriale are un regim juridic de drept comun, în 
măsura în care prin lege nu se prevede altfel – potrivit art. 41 alin. (2) din Con-
stituţie, proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titu-
lar. 

După adoptarea Constituţiei din 1991, principiile consacrate în ceea ce 
priveşte proprietatea publică şi privată au fost dezvoltate şi aplicate de diferite 
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acte normative. Apoi, dispoziţiile privitoare la proprietate conţinute de acte 
normative adoptate înainte de 1991 au fost menţinute în vigoare, în măsura în 
care nu contravin Constituţiei. De exemplu, în ceea ce priveşte dispoziţiile ră-
mase în vigoare după adoptarea Constituţiei din 1991, ele reglementează atât 
proprietatea publică, dar mai ales proprietatea privată. Cu titlu exemplificativ, 
enumerăm câteva dintre aceste acte normative. Codul civil român de la 1865 
cuprinde reglementări privitoare la proprietatea publică în art. 475 alin. (2), po-
trivit cărora bunurile ce nu aparţin particularilor sunt administrate şi nu pot fi 
înstrăinate decât după regulile şi formele prescrise în mod special pentru ele; 
în continuare – art. 476-478 -, se face o enumerare a bunurilor ce alcătuiesc 
obiectul proprietăţii publice (sau, cum se exprimă Codul civil, ale domeniului 
public). De asemenea, Codul civil conţine dispoziţii privitoare la proprietatea 
privată (art. 480, art. 481, 489 şi urm., 574, 575, 581, 620 şi urm., 1306, 1310 
ş.a.).  

Prin interpretarea corelativă a dispoziţiilor din Codul civil, ţinând seama şi 
de dispoziţiile constituţionale şi de prevederile conţinute de alte acte normative, 
rezultă că proprietatea este publică şi privată, indiferent de criteriul folosit (titu-
larul sau regimul juridic). Codul familiei (Legea nr. 4/1953) conţine şi el dispozi-
ţii privitoare la regimul proprietăţii private (art. 30, 35 şi 36, care reglementează 
regimul bunurilor proprii şi al bunurilor comune ale soţilor). Dispoziţii privitoare 
la regimul juridic al proprietăţii private conţin şi alte acte normative adoptate 
înaintea Constituţiei din 1991, precum: Legea nr. 21/1924 pentru persoanele 
juridice (abrogată şi înlocuită prin OG nr. 26/2000), Legea nr. 12/1974 privind 
piscicultura, Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe din fonduri-
le statului către populaţie; Decretul-lege nr. 66/1990 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti; Legea nr. 31/1990. În ceea ce priveş-
te proprietatea publică, au rămas în vigoare, după Constituţia din 1991, acte 
normative care conţin dispoziţii privitoare la acest tip de proprietate: Decretul 
nr. 76/1950 pentru producerea, transferul, distribuţia şi vânzarea energiei elec-
trice; Decretul nr. 142/1986 privind instituirea zonei economice exclusive a 
României la Marea Neagră; Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor 
maritime interioare, al mării teritoriale şi al zonei contigue a României ş.a. 

După anul 1991, actele normative ce conţin dispoziţii privitoare la propri-
etatea publică şi privată anterioare Constituţiei, în ceea ce priveşte aplicarea 
lor, au argumentul suplimentar şi hotărâtor al dispoziţiilor art. 41 şi 135 din 
Constituţie (a se vedea, de exemplu, Legile nr. 18/1991, nr. 50/1991, nr. 
69/1991, toate republicate), fără a intra în contradicţie cu aceste prevederi. Pe 
de altă parte, după adoptarea Constituţiei, numeroase acte normative cu ca-
racter special au venit să consacre dispoziţiile privitoare la proprietate.

1
 Toate 

aceste acte normative conţin dispoziţii privind calificarea anumitor categorii de 

                                                        
1
 A se vedea infra, actele normative de drept civil. 
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bunuri (avându-se în vedere, în principal, natura acestora) ca fiind sub regimul 
proprietăţii publice

1
.  

În ceea ce priveşte proprietatea privată, după adoptarea Constituţiei din 
1991, au fost adoptate numeroase acte normative care reglementează condiţii-
le (specifice) de executare a acestui drept

2
. Toate aceste acte normative adop-

tate după Constituţia din 1991 reiterează aceleaşi principii consacrate de 
aceasta, anume că: 1) proprietatea poate fi publică (incluzând domeniul public 
şi domeniul privat) şi privată, având în vedere titularul; 2) deosebirea de regim 
juridic între proprietatea publică (domeniul public) şi proprietatea privată (do-
meniul privat şi proprietatea privată a persoanelor fizice şi persoanelor juridice 
de drept privat).  

În ceea ce priveşte proprietatea publică (bunurile ce fac parte din dome-
niul public şi regimul juridic al acestora), până în 1998 lipsea o lege-cadru care 
să reglementeze, pentru toate situaţiile, regimul juridic al acestora, căci ceea 
ce s-a adoptat înainte de 1998 reprezintă o acoperire numai parţială, potrivit 
specificului actului normativ (arhive, terenuri, păduri etc.), a regimului juridic al 
proprietăţii publice, iar dacă o lege specială (de pildă, cu privire la arhivele se-
curităţii) ar fi venit să reglementeze ca fiind parte din domeniul public anumite 
categorii de bunuri, nefiind clarificată problema regimului lor juridic, raportarea 
exclusiv la dispoziţiile constituţionale ar fi fost neîndestulătoare, lăsând loc in-
terpretărilor.  

Simţindu-se nevoia adoptării unei legi-cadru privind proprietatea publică, 
care să reprezinte dreptul comun în materie, în anul 1998 a fost adoptată Le-
gea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. Ce-
ea ce este esenţial pentru calificarea unui bun ca fiind de domeniul public, de 
domeniul privat sau în proprietatea privată a persoanelor fizice ori juridice este 
regimul juridic al acestuia. Legea nr. 213/1998 dispune (art. 11) care este re-
gimul juridic al bunurilor din domeniul public – inalienabile, insesizabile şi im-
prescriptibile, pe cale de interpretare, rezultând că bunurile care nu fac parte 
din domeniul public sunt alienabile, prescriptibile şi sesizabile (adică bunurile 
din domeniul privat, care au un regim juridic identic cu cel al bunurilor aflate în 
proprietatea privată – art. 4 din Legea nr. 213/1998). 

Inalienabilitatea bunurilor din proprietatea publică. Constituţia din 1991 
– art. 135 alin. (5) -, Legea nr. 213/1998, precum şi alte acte normative cu ca-
racter special statuează că bunurile proprietate publică sunt inalienabile. 
Aceasta semnifică faptul că bunurile care alcătuiesc domeniul public nu pot fi 
înstrăinate pe cale voluntară, prin acte juridice civile, şi nici pe cale forţată, prin 
expropriere. De asemenea, bunurile proprietate publică nu pot fi gajate sau 
ipotecate, fiind interzisă şi dezmembrarea dreptului de proprietate care are ca 
obiect astfel de bunuri (adică nu se pot constitui drepturi reale derivate, cum 

                                                        
1
 A se vedea infra, actele normative de drept civil. 

2
 A se vedea infra, actele normative de drept civil. 
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sunt: uzufructul, uzul, abitaţia, servituţile propriu-zise – cu unele excepţii prevă-
zute de lege – şi superficia). Actele juridice care s-ar încheia cu încălcarea ca-
racterului inalienabil al dreptului de proprietate publică sunt lovite de nulitate 
absolută. Inalienabilitatea bunurilor din domeniul public operează numai atât 
timp cât bunul aparţine acestui domeniu. De îndată ce un bun (prin hotărâre a 
Guvernului, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a Consiliului Lo-
cal, dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel – art. 10 din Legea 
nr. 213/1998) este dezafectat în domeniul public şi trecut în domeniul privat, el 
va putea fi înstrăinat în condiţiile legii. Potrivit art. 135 alin. (5) din Constituţie şi 
art. 11 din Legea nr. 213/1998, bunurile proprietate publică pot fi date în adm i-
nistrare, concesionate sau închiriate, în condiţiile legii.  

Imprescriptibilitatea bunurilor proprietate publică. Dispoziţii cu privire la 

caracterul imprescriptibil al bunurilor proprietate publică se regăsesc în Legea 
nr. 213/1998, Codul civil (art. 1844), precum şi în Legea nr. 18/1991 şi alte legi 
speciale. Imprescriptibilitatea îmbracă două aspecte: extinctiv şi achizitiv. Ex-
tinctiv, imprescriptibilitatea semnifică faptul că acţiunea în revendicare privitoa-
re la un bun proprietate publică poate fi exercitată oricând şi, prin urmare, drep-
tul la acţiune în sens material nu se stinge, indiferent cât timp nu a fost exerci-
tat. Achizitiv, imprescriptibilitatea bunurilor proprietate publică semnifică împre-
jurarea că acţiunea în revendicare cu privire la aceste bunuri nu poate fi parali-
zată de pârâtul posesor, prin invocarea dobândirii proprietăţii prin prescripţia 
achizitivă (uzucapiunea de la 10-20 ani sau uzucapiunea de 30 ani) ori a do-
bândirii proprietăţii bunurilor mobile corporale, prin posesia de bună-credinţă 
(art. 1909 Cod civil).  

Insesizabilitatea bunurilor aflate în proprietate publică. Fiind inalienabi-

le, bunurile aflate în proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale sunt şi insesizabile, în sensul că nu pot fi urmărite de către creditorii 
proprietarului sau ai persoanelor care le posedă pe temeiul dreptului real de 
administrare ori în orice alt titlu; dacă astfel de bunuri ar putea fi urmărite de 
creditori, s-ar ocoli şi s-ar înfrânge regula inalienabilităţii lor. Aceasta nu în-
seamnă că nu există nici un mijloc pentru a pune în executare o decizie împo-
triva administraţiei, ci faptul că mijloacele de executare ale dreptului comun, 
căile cele mai eficiente care permit deposedarea adversarului, nevoit să cede-
ze bunul pentru lichidarea datoriei, sunt inadmisibile în cazul administraţiei pu-
blice.  

Am arătat că, în principiu, dreptul de proprietate asupra bunurilor din 
domeniul public nu este susceptibil de a fi dezmembrat. Cu toate acestea, Le-
gea nr. 213/1998 (art. 13) dispune că servituţile asupra bunurilor din domeniul 
public sunt valabile, cu condiţia ca aceste servituţi să fie compatibile cu uzul 
sau interesul public căruia îi sunt destinate bunurile afectate. Este vorba de 
aşa-numitele servituţi administrative. Ele urmează un regim juridic diferit de 
regimul prevăzut de Codul civil pentru proprietatea privată, existând numai 
pentru acele dependinţe domeniale în folosul cărora sunt prevăzute expres şi 
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de cele mai multe ori vizează obligaţia impusă proprietarului vecin de a nu face 
sau, în mod excepţional, obligaţia de a face ceva. Pe de altă parte, servituţile 
administrative nu privesc un fond dominant, ca în cazul servituţilor de drept pri-
vat, şi, de regulă, sunt atribuite pentru satisfacerea unui scop de utilitate gene-
rală (cum ar fi servituţile în interesul de distribuţie a gazelor naturale, în intere-
sul aeroporturilor etc.). Spre deosebire de bunurile proprietate publică, bunurile 
aflate în regim de proprietate privată sunt alienabile, prescriptibile şi sesizabile. 
De asemenea, ele pot fi lovite de servituţi prin fapta omului şi sunt supuse re-
gimului de publicitate de drept comun (a se vedea Legea nr. 7/1996 şi Titlul VI 
al Legii nr. 99/1999). Considerăm că, dincolo de orice reticenţe privind proprie-
tatea publică, trebuie asigurat un echilibru în ceea ce priveşte locul şi importan-
ţa atât ale proprietăţii private, cât şi ale proprietăţii publice. 



 

 

2. Regimul juridic al proprietăţii1 în ţările  
din estul Europei2 

2.1. Bulgaria3 

                                                        
1
 Potrivit art. 17 din Déclaration des droits de l‟homme et du citoyen: La propriété étant un droit 
inviolable et sacre, nul ne peut en ętre privé, si ce n‟est lorsque la nécessité publique, 
légalement constatée, l‟exige évidemment, et sous la condition d‟une juste et préalable 
indemnité – Constitutions françaises, Librairie Historique, Paris, 1821, p. 10. 

2
 A se vedea: Leliora Pena, Sinteză a legislaţiei privind restituirea sau compensarea bunuri-
lor naţionalizate, expropriate ori confiscate abuziv în fostele ţări comuniste europene, în 
Buletin de informare legislativă, nr. 1/1998 al Consiliului Legislativ, p. 7 şi urm.; Flaviu Baias, 
Bogdan Dumitrache, Marian Nicolae, Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv. Legea 
nr. 10/2001, comentată şi adnotată, vol. I, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001, p. 12 şi urm. 

3
 Pentru comparaţie, redăm situaţia existentă şi în alte ţări foste comuniste.  

 Albania. În privinţa regimului juridic al proprietăţii, Constituţia Albaniei, aprobată prin referen-
dum la 22 noiembrie 1998, promulgată la 28 noiembrie 1998, prevede că: 

 Art. 41 – 1. Dreptul de proprietate privată este garantat. 
2. Proprietatea poate fi dobândită prin donaţie, moştenire, cumpărare ori prin alte mo-

duri clasice reglemenatate de Codul civil.  
3. Legea poate prevedea exproprieri sau limitări în exerciţiul dreptului de proprietate 

numai pentru un interes public. 
4. Exproprierea sau limitarea dreptului de proprietate se face numai cu acordarea unei 

compensaţii. 
5. În cazul neacordării de compensaţii, vor decide instanţele. 

 Reglementările privind restituirea unor bunuri şi acordarea de despăgubiri, adoptate de Aduna-
rea Poporului, în Albania, sunt: Legea nr. 7698 din 15 aprilie 1993 privind restituirea şi com-
pensarea proprietăţilor anumitor categorii de foşti proprietari (On the Restitution and Properties 
of Some Ex-Proprietors) şi Legea nr. 7699 din 21 aprilie 1993 privind compensarea foştilor pro-
prietari de terenuri agricole (Compensation in value of the Ex-Proprietors of the Agricultural 
Land). 

 Croaţia. Constituţia Croaţiei, adoptată în decembrie 1990, reglementează proprietatea în art. 
50, dispunând că: Art. 50 – Expropriation, Restrictions for Businesses 

 (1) Ownership may, in the interests of the republic, be restricted by law, or property taken over 
against indemnity equal to its market value. 

 (2) Entrepreneurial freedom and property rights may exceptionally be restricted by law for the 
purposes of protecting the interests and security of the Republic, nature, the human 
environment, and human health.  

 În privinţa restituirilor, la sfârşitul anului 1996 a fost adoptată Legea privind restituirea proprietă-
ţilor preluate în timpul conducerii comuniste iugoslave, lege intrată în vigoare la 1 ianuarie 
1997. Legea a optat pentru principiul compensării pierderii proprietăţii, admiţând regula restitui-
rii în natură numai pentru un număr limitat de cazuri: terenuri pentru construcţii, terenuri agrico-
le forestiere, spaţii pentru birouri, apartamente. 

 Letonia. În materia restituirilor, au fost adoptate Legea privind restituirea construcţiilor naţionali-
zate din Republica Letonia, precum şi Legea privind restituirea construcţiilor către proprietarii 
legali, adoptate la aceeaşi dată. Trebuie menţionat faptul că a doua lege urmăreşte restituirea 
imobilelor prin măsuri cu caracter individual, respectiv prin acţiuni în revendicare în faţa instan-
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Restituirea de bunuri în Bulgaria, precum şi acordarea de despăgubiri a 
determinat adoptarea a numeroase acte normative, legislaţie prin care s-a în-
cercat atât varianta restituirilor, cât şi cea a acordării de despăgubiri pentru 
anumite categorii de bunuri în funcţie de deţinătorii actuali ai acestora. Enume-
răm Legea privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imo-
bile confiscate din 1992; Legea privind reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra unor bunuri expropriate conform Legii privind amenajarea teritorială şi 
rurală, Legii privind construcţia planificată a localităţilor, Legii privind amenaja-
rea localităţilor, Legii privind bunurile de stat şi Legii privind proprietatea; Legea 
privind modificarea şi completarea Legii privind proprietatea şi folosirea propri-
etăţilor agricole din 1997; Legea privind despăgubirea proprietarilor de bunuri 
confiscate din 1997, Legea pentru amnistie şi restituirea averilor deposedate. 
Cât priveşte obiectul de reglementare, Legea privind reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra bunurilor imobile confiscate are în vedere categorii de bu-
nuri diverse, după cum rezultă din art. 1 şi 2 ale legii. Din titlul actelor normati-
ve care sunt avute în vedere rezultă că această lege se referă nu numai la 
construcţii, ci şi la mijloace de producţie. Astfel, sunt restituite, prin aceeaşi le-
ge, bunuri care au fost preluate de stat prin Legea privind monopolul de stat 
asupra terenului, Legea privind monopolul de stat la produsele petroliere, Le-
gea privind naţionalizarea întreprinderilor particulare industriale şi miniere. Este 
vorba de bunuri care au fost trecute în proprietatea statului în baza Legii pri-
vind înstrăinarea marii proprietăţi urbane imobiliare din anul 1948, precum şi 
prin alte legi speciale. 

Prin Legea privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor 
bunuri expropriate conform Legii privind amenajarea teritorială şi rurală, Legii 
privind construcţia planificată a localităţilor, Legii privind amenajarea localităţi-

                                                                                                                                             
ţelor judecătoreşti, fiind vorba despre imobile care au fost preluate fără titlu. Cele două legi au 
cunoscut modificări şi concretizări legislative în hotărâri ale Consiliilor de Miniştri, precum: Hotă-
rârea nr. 489 a Consiliului Suprem al Republicii Letonia privind intrarea în vigoare a legilor Re-
publicii Letonia: “Lege privind restituirea construcţiilor către proprietarii legali” şi “Lege privind 
restituirea construcţiilor naţionalizate în Republica Letonia”; Hotărârea nr. 66 a Consiliului de 
Miniştri din 3 februarie 1992 privind modalitatea de restituire a construcţiilor naţionalizate în Re-
publica Letonă, acte normative ce au cunoscut, la rândul lor, modificări. 

 Lituania. În privinţa restituirilor, s-a adoptat Legea privind reconstituirea dreptului de proprietate 
al cetăţenilor asupra terenurilor existente nr. XIII – 359 din 1 iulie 1997. În legea sus-menţionată 
se face referire la Legea din 18 iunie 1991 asupra procedurii şi condiţiilor de reconstituire a 
dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum şi la alte acte normative, respectiv, Rezoluţia 
Consiliului Suprem de aplicare a legii asupra procedurii şi condiţiilor de reconstituire a dreptului 
de proprietate asupra terenurilor existente şi, în sfârşit, la o lege provizorie de suspendare pe o 
anumită perioadă de timp a Legii privind procedura şi condiţiile de reconstituire a dreptului de 
proprietate asupra terenurilor, acte normative care sunt abrogate, în tot sau în parte, prin legea 
din 1997. Prin modificarea adusă, legea nouă ţine seama de hotărârile şi ordonanţele Curţii 
Constituţionale, emise în perioada 1994-1996, precum şi limita de 150 ha stabilită prin reforma 
agrară din anii 1922-1940.  
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lor, Legii privind bunurile de stat şi Legii privind proprietatea se urmăreşte re-
constituirea dreptului de proprietate asupra construcţiilor care au fost expropri-
ate potrivit prevederilor legilor despre care se face vorbire în titlu. Menţionăm 
existenţa unei reglementări speciale, Legea privind reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra unor magazine, ateliere meşteşugăreşti şi depozite prin ca-
re s-a avut în vedere restituirea magazinelor, atelierelor meşteşugăreşti şi de-
pozitelor, vândute în perioada 30.III.1973–16.III.1990 în conformitate cu Decre-
tul nr. 60/1975 al Consiliului de Miniştri privind răscumpărarea magazinelor, 
atelierelor meşteşugăreşti şi depozitelor. Cât priveşte proprietatea agricolă, 
aceasta a fost cuprinsă în procesul de reparaţii, fie sub formă de restituire în 
natură, fie sub formă de acordare de despăgubiri. În privinţa posibilităţii de a 
recupera bunurile pe calea acţiunii în faţa instanţelor judecătoreşti, în Legea 
privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile confisca-
te (art. 7) se prevede că proprietarii bunurilor sau urmaşii acestora pot să intro-
ducă acţiune în revendicare, dacă sunt dobândite de o terţă persoană prin în-
călcarea actelor normative, cât şi prin folosirea poziţiei de la serviciu sau din 
partid, precum şi prin abuz de putere. Pentru a putea să fie primită, acţiunea 
trebuie să fie introdusă în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a legii. 

2.2. Fosta Republică Federativă Cehoslovacă 

Reglementările existente în materia reconstituirii dreptului de proprietate 
privată în cele două republici sunt multiple. Menţionăm actele normative care 
au fost consultate (având acces şi la modificările lor): Legea nr. 403/1990 pri-
vind atenuarea consecinţelor unor nedreptăţi legate de proprietate, cu modifi-
cările ulterioare; Legea nr. 42/1991 privind reglementarea relaţiilor de proprie-
tate şi a dreptului de proprietate în cooperative; Legea nr. 87/1991 privind re-
paraţiile extrajudiciare, cu modificările ulterioare; Legea nr. 231/1991 privind 
atribuţiile organelor Republicii Cehe în reparaţiile extrajudiciare; Legea nr. 
29/1991 privind reglementarea dreptului de proprietate asupra pământului şi 
altor bunuri agricole, precum şi Legea nr. 39/1992 privind amenzile şi cauţiunile 
pentru nerespectarea legilor ce reglementează transformarea cooperativelor 
agricole şi repararea nedreptăţilor legate de bunuri în domeniul dreptului de 
proprietate asupra pământului şi altor bunuri agricole. Legea privind reparaţiile 
extrajudiciare are în vedere (art. 1) restituirea bunurilor mobile şi imobile care 
au fost preluate pe nedrept prin acte administrative sau civile enumerate de 
lege, în perioada 25 februarie 1948-1 ianuarie 1990. Se urmăreşte şi stabilirea 
condiţiilor de revendicare a drepturilor ce decurg din anularea sentinţelor în ca-
re pedeapsa pierderii proprietăţii a fost aplicată ca pedeapsă complementară, 
precum şi modul în care se vor acorda despăgubiri pentru acestea. Bunurile 
care urmează a fi restituite sunt cele preluate de la persoanele persecutate po-
litic, emigrate, bunuri expropriate fără despăgubire sau fără justificare juridică, 
chiar dacă s-a acordat reparaţie, bunuri donate statului prin constrângere, cele 
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vândute statului în condiţii dezavantajoase, refuzate silit de la succesiune, pre-
cum şi naţionalizările făcute cu violarea reglementării în vigoare la data preluă-
rii bunurilor de către stat. Prevederile legii au în vedere anulări ale unor decizii 
administrative precum cele prin care s-au pronunţat pedepse de confiscare a 
proprietăţii, pentru detenţie şi efectuarea unor pedepse private de libertate, ho-
tărâri de includere în lagăre de muncă forţată, cele prin care elevii şi studenţii 
au fost excluşi din şcoli. Legea urmăreşte şi anularea unor decizii date în do-
meniul relaţiilor de muncă şi de asigurări sociale, precum şi despăgubiri pentru 
pagubele cauzate în acest domeniu. Prin Legea nr. 403/1990 privind atenuarea 
consecinţelor unor nedreptăţi legate de proprietate sunt avute în vedere bunuri-
le care au fost preluate prin anumite reglementări strict determinate, pe baza 
naţionalizării, dar şi prin cumpărări forţate ori prin confiscări. Potrivit dispoziţiilor 
Legii nr. 229/1991 privind reglementarea dreptului de proprietate asupra pă-
mântului şi altor bunuri agricole se urmăreşte repararea pagubelor cauzate prin 
preluarea terenurilor din fondul funciar agricol şi silvic, a clădirilor de locuit, cu 
destinaţie economică, precum şi a altor construcţii rurale, inclusiv terenurile 
construite, construcţiile cu caracter economic afectate producţiei agricole şi sil-
vice. Prin lege sunt reglementate drepturile şi obligaţiile proprietarilor şi ale foş-
tilor proprietari, precum şi ale arendaşilor terenurilor şi sfera de competenţă a 
statului. Există pe rolul instanţelor un număr foarte mare de litigii, circa 159.000 
de restituiri de bunuri (între 1991 şi 1996). Curtea Constituţională, creată în 
1991 în Cehoslovacia şi în 1993 pentru Cehia, a soluţionat probleme legate de 
condiţia de cetăţenie şi de domiciliu permanent ce aduce atingere principiului 
egalităţii în drepturi. Prin deciziile Curţii s-a renunţat la condiţia domiciliului 
permanent, dar a fost menţinută, cu excepţia cetăţenilor slovaci, condiţia pri-
vind cetăţenia. În plângerile contra deciziilor ce nu au permis restituirea bunuri-
lor pentru vicii de formă, legate de nerespectarea termenelor sau determinarea 
exactă a părţilor, s-a considerat că nu trebuie înlocuită o injustiţie printr-o altă 
injustiţie. Prin urmare, au fost admise chiar şi cererile depuse cu depăşirea 
termenelor. 

2.3. Fosta Germanie de Est 

Regimul proprietăţii. După unificare, regimul juridic al proprietăţii în Ger-
mania cunoaşte o reglementare unitară, oferită de Constituţie şi de Codul civil 
german, Bürgerliches Gesetzbuch – B.G.B.

1 Astfel, potrivit art. 14 din Constitu-
ţie:

2
 

                                                        
1
 A se vedea art. 903 şi urm., în Bürgerliches Gesetzbuch. Sonderausgabe zum 100-jährigen 
Jubiläum. 1896-1996, München, 1986, Code civil allemand et loi d'introduction, tradus şi adno-
tat de O. de Meulenaere, Paris, 1927; Codul civil german, traducere de Emil Caşolţeanu, Editu-
ra Albert Baer, Bucureşti, 1914, p. 134. 

2
 Legea fundamentală pentru Republica Federeală Germania, traducere de Eleodor 
Focşăneanu, Editura Allbeck, Bucureşti, 1998, p. 38. 
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Art. 14 – Proprietatea. Dreptul de moştenire. Exproprierea. 
(1) 

1 
Proprietatea şi dreptul de moştenire sunt garantate. 

2 
Conţinutul şi 

limitele lor sunt stabilite prin lege. 
(2) 

1 
Proprietatea obligă. 

2 
Întrebuinţarea ei trebuie să servească în ace-

laşi timp prosperitatea comună. 
(3)

 1 
Exproprierea este permisă numai pentru utilitate publică. 

2 
Ea nu 

poate avea loc decât prin lege sau în baza unei legi, care să reglementeze 
modul şi cuantumul indemnizaţiei. 

3 
Indemnizaţia se determină după o aprecie-

re echitabilă a interesului general şi al celor expropriaţi. 
4 

În privinţa cuantumu-
lui indemnizaţiei, în caz de litigiu, este deschisă calea legală înaintea instanţei 
ordinare. 

1
 

Legislaţia restituirilor. În procesul de unificare a Germaniei a fost ela-

borată o declaraţie comună, la 15 iunie 1990, prin care au fost stabilite princi-
piile de bază ale reglementării aspectelor referitoare la proprietate. Legea care 
reglementează aceste chestiuni a fost prevăzută ca parte a tratatului de unifi-
care, prin intermediul său fiind vizate a fi eliminate şi o serie de diferenţe între 
instituţiile juridice, determinate de deosebirile ideologice. Legea a stabilit ca 
principiu de restituire pe cel al restituirii în natură, principiu a cărui sferă de 
aplicare a fost restrânsă prin multiplele excepţii introduse. Această lege urmă-
reşte rezolvarea tuturor situaţiilor arătate la început, cu excepţia exproprierilor 
făcute în timpul ocupaţiei sovietice, între 1945 şi 1949, care, după negocierile 
între Uniunea Sovietică şi RDG, au fost considerate ca fiind ireversibile. Cât 
priveşte obiectul de reglementare, s-a pus problema restituirii tuturor bunurilor 
mobile şi imobile. Situaţiile ce a trebuit să fie reglementate au fost multiple, în 
funcţie de situaţia distinctă a Germaniei, de multiplele reglementări prin care au 
fost preluate bunurile, precum şi de abuzurile comise. Astfel, trebuie să fie re-
stituite bunurile expropriate în cei 40 de ani de separaţie, dar şi ale persoanelor 
persecutate în perioada 1933-1945, care au fost restituite sau indemnizate de 
regimul comunist. Se adaugă exproprierile fără indemnizaţie făcute în zona de 
ocupaţie sovietică înainte de fondarea RDG, exproprieri ale criminalilor de răz-
boi, militarişti şi activişti ai regimului nazist, industriaşi şi alte persoane ce au 
fost considerate a fi susţinut regimul nazist. Prin urmare, legea se referă la 
confiscări, exproprieri, naţionalizări, sechestrări, vânzări de bunuri şi alte forme 
de renunţare la proprietate, ca şi punerea sub tutela administrativă statală. 

                                                        
1
 Art. 14 – Property, Inheritance, Expropriation 

(1) Property and the right of inheritance are guaranteed. Their content and limits are determined 
by statute. 

(2) Property imposes duties. Its use should also serve the public weal. 
(3) Expropriation is only permissible for the public good. It may be imposed only by or pursuant to 

a statute regulating the nature and extent of compensation. Such compensation has to be 
determined by establishing an equitable balance between the public interest and the interests 
of those affected. Regarding disputes about the amount of compensation, recourse to the 
courts of ordinary jurisdiction is available. 
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Dispoziţiile legii se aplică de o natură analoagă bunurilor expropriate pe terito-
riul RDG de regimul naţional-socialist între 1933 şi 1945 pentru raţiuni rasiale, 
politice, religioase sau confesionale. Trebuie menţionat că avusese loc reforma 
a 36% din suprafaţa terenului agricol şi exproprierea a 2/3 din bunurile indus-
triale. În privinţa restituirii de bunuri, bunurile care pot să fie restituite sunt: bu-
nurile care au fost expropriate fără indemnizaţie sau transferate în proprietatea 
poporului RDG; bunurile expropriate pentru o indemnizaţie inferioară celei ce 
putea să fie cerută de cetăţenii fostei RDG; bunuri care erau vândute unor terţi 
de către administratorii statali sau de persoanele abilitate să dispună de ele 
după trecerea în proprietatea poporului; bunurile trecute în proprietatea popo-
rului pe baza unei decizii a preşedintelui Consiliului de Miniştri al RDG din 9 
februarie 1972 şi prin reglementări care se refereau la exproprierea între-
prinderilor private în domeniul industrial, al construcţiilor sau al artizanatului in-
dustrial; terenurile construite şi imobilele reluate în proprietatea poporului prin 
renunţarea la proprietate, donaţii sau refuz de a moşteni datorită impozitelor 
mari; bunurile dobândite de terţi prin abuz de putere, corupţie, şantaj sau înşe-
lăciune. Cu privire la restituirea întreprinderilor, s-a considerat că întreprinderile 
trebuie să fie comparabile cu cele care au fost expropriate cu privire la produ-
sele fabricate sau serviciile oferite în momentul exproprierii. Deteriorările sau 
îmbunătăţirile trebuia să fie rezolvate de Treuhand (instituţia competentă în 
procedura de privatizare). Există obligaţia de a restitui investiţiile făcute până la 
2 octombrie 1990, precum şi eventualele indemnizaţii primite pentru pierderea 
întreprinderii. În cazul în care persoana abilitată să dispună de întreprindere 
până la restituirea către vechiul proprietar a cumpărat întreprinderea, aceşti 
bani îi sunt restituiţi dintr-un fond de indemnizare. Bunurile mobile sunt preluate 
cu toate drepturile şi obligaţiile in rem, inclusiv sarcini care sunt fixate de lege 
şi creditele făcute pentru a întreţine bunul, cu excepţia situaţiei în care creditul 
nu a fost folosit pentru a realiza îmbunătăţirea bunului respectiv. Nu sunt afec-
tate de restituire contractele de închiriere şi posesia dobândite după legislaţia 
RDG, cu condiţia ca locatarul să fie de bună-credinţă. Restituirea este exclusă 
ca urmare a naturii lucrurilor, dacă bunul nu mai există sau dacă nu mai poate 
să fie reconstituit. De asemenea, nu pot să fie restituite terenurile afectate de 
reforma democratică a terenurilor sau bunuri care au fost dobândite de terţi de 
o manieră valabilă după dispoziţiile în vigoare în fosta RDG, cu condiţia să fi 
fost dobânditori de bună-credinţă. Restituirea întreprinderilor este exclusă dacă 
activitatea lor fusese oprită sau preluarea lor este din punct de vedere econo-
mic nerealistă. De asemenea, este exclusă restituirea dacă întreprinderea a 
fost vândută ca urmare a privatizării. Restituirea terenurilor şi a clădirilor este 
exclusă dacă utilizarea lor s-a schimbat prin folosirea unor eforturi considerabi-
le la nivelul construcţiei şi dacă la sfârşitul lui septembrie 1990 exista un interes 
public pentru această formă de utilizare, precum şi dacă bunurile au fost desti-
nate folosirii publice sau pentru construirea de locuinţe şi aşezări. În plus, nu 
pot fi restituite bunurile destinate, până la sfârşitul lui septembrie 1990, utilizării 
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cu caracter comercial sau dacă sunt cuprinse într-un complex de întreprinderi 
şi nu pot să fie restituite fără a aduce un prejudiciu considerabil întreprinderii. 
În aceste situaţii de excludere a restituirii, urmează a se acorda despăgubiri. 
Fixarea principiilor de compensare a fost făcută prin Legea asupra indemnizării 
şi compensării, adoptată în anul 1993. Modul de calcul stabilit prin această le-
ge este dificil: baza de calcul este ultima valoare fiscală determinată pe cale 
administrativă, ca bază de impozitare, pornind chiar de la 1 ianuarie 1935, mul-
tiplicată printr-un anumit factor (de la 3 la 20) pentru bunurile imobile. Valoarea 
întreprinderilor este stabilită prin multiplicarea valorii fiscale cu factorul 1,5. 
Pentru creanţele şi drepturile de autor este determinată suma contabilă la mo-
mentul producerii prejudiciului, dar fără a se acorda şi beneficiul nerealizat sau 
daune interese. Din această sumă trebuie deduse eventualele indemnizaţii 
primite de părţi. Această sumă este apoi redusă după un barem de indemniza-
re regresiv. În final, titularul dreptului nu va primi această sumă, ci obligaţii, 
rambursate începând din anul 2004. Reglementarea intereselor în conflict ur-
măreşte concilierea echitabilă a intereselor opuse între foştii proprietari şi loca-
tari sau cei ce folosesc în prezent bunurile. Au fost imaginate noi forme de con-
tract cu privire la utilizarea bunurilor, posibilitatea de a detaşa proprietatea pă-
mântului de cea a construcţiei, pentru ca să fie salvate interesele celor care au 
dobândit anumite drepturi cu bună-credinţă. Totodată, au fost introduse, în mai 
multe etape, reglementări care să permită o regularizare a raporturilor contrac-
tuale şi a conceptului de proprietate, aşa cum erau cunoscute în anul 1900 (la 
apariţia Codului civil). Există reglementări cu formule de protecţie în ceea ce 
priveşte motivele şi termenele de reziliere a contractelor de închiriere, precum 
şi în contra posibilelor ridicări ale chiriei. S-a urmărit a se da satisfacţie şi foşti-
lor proprietari, deoarece chiriile au rămas la un nivel cu mult sub cel real. Per-
soanele îndreptăţite la restituire sunt atât persoanele fizice şi juridice, societăţi 
de persoane, succesorii lor, precum şi alţi avânzi-cauză. O menţiune specială 
există cu privire la bunurile aflate anterior în proprietate evreiască. Dacă titula-
rul dreptului sau moştenitorii nu-şi valorifică drepturile conform acestei legi, in-
tervine succesiunea automată în drepturile de restituire, respectiv de compen-
sare, a Conferinţei asupra Cererilor Materiale ale Evreilor asupra Germaniei. 
Foştii proprietari, fără a şti dacă aveau sau nu şansa de a-şi recupera bunurile, 
au făcut cereri la autorităţile locale competente în termenele foarte scurte pre-
văzute de lege. În acest timp nu mai era posibil să fie făcute acte de dispoziţie 
sau de administrare (investiţii) cu privire la bunurile respective. Problemele au 
fost lăsate să fie rezolvate de instanţele de judecată, care însă s-au descurcat 
greu, pentru că trebuia să soluţioneze inclusiv probleme legate de competenţă. 
Încercările de remediere s-au situat fie în practica aplicării legii respective, fie 
la nivel de acte normative de modificare. Autorităţile administrative au clasificat 
aceste situaţii după gradul de complexitate, de urgenţă a deciziei etc. A fost 
adoptată o lege care a acordat prioritate anumitor investiţii indispensabile. O 
altă modificare a legii, prin care s-au produs noi limitări ale principiului restituire 
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înainte de compensare, a prevăzut faptul că, în cazul în care este vorba de un 
bun imobil sau o întreprindere, se stabileşte o ordine de preferinţă în situaţia în 
care mai mulţi candidaţi vor pretinde fie restituirea, fie păstrarea bunului în ca-
uză. Bunul este primit de cel ce prezenta o concepţie de investiţie (în numai 6 
săptămâni), ce creează posibilitatea de locuri de muncă sau valori economice 
importante. Ceilalţi solicitanţi aveau dreptul la o indemnizaţie care, la acea 
epocă, de la începutul reunificării, era sub tutela organismului public de admi-
nistrare fiduciară în vederea privatizării (Trheuhandanstalt sau Treuhand). Le-
gea ce acordă prioritate anumitor investitori a permis acestui organism să vân-
dă investitorilor terenuri şi întreprinderi, chiar grevate de cereri de restituire. 
Jurisprudenţa germană se arată a fi foarte strictă şi restrictivă când legea pre-
vede restituirea. Dar unele decizii ale Curţii Supreme în materie de drept civil 
au acordat unele înlesniri foştilor proprietari. Curtea Supremă a recunoscut în 
jurisprudenţa sa posibilitatea de a invoca, în dreptul civil, nulitatea actelor care 
au condus la expropriere. Această jurisprudenţă, contestată în literatura admi-
nistrativă, a determinat un mare număr de procese pe rol la instanţele civile. 

 

2.4. Polonia 

Regimul proprietăţii. Constituţia Poloniei dispune cu privire la proprietate: 
Section IV. Economic, Social, and Cultural Freedoms and Rights 
Article 64 – (1) Everyone shall have the right to ownership, other 

property rights and the right of succession. 
(2) Everyone, on an equal basis, shall receive legal protection regarding 

ownership, other property rights and the right of succession. 
(3) The right of ownership may only be limited by means of a statute and 

only to the extent that it does not violate the substance of such right.  
Legislaţia restituirilor. Problema restituirii bunurilor mobile şi imobile nu 

a fost încă soluţionată. Menţionăm faptul că în Polonia se pune numai proble-
ma restituirii bunurilor imobile, mijloace de producţie, altele decât terenul agri-
col, căci în această ţară nu a avut loc procesul de cooperativizare. Cu toate că 
există această preocupare, iar societatea poloneză este interesată în rezolva-
rea acestei situaţii, până în prezent nu există un act normativ care să regle-
menteze, cu caracter general, acest aspect. Există o singură lege pentru retro-
cedarea averilor ce au aparţinut comunităţilor evreieşti. Această lege îşi delimi-
tează strict obiectul de reglementare, arătându-se că situaţia la scară naţională 
se va reglementa printr-o altă lege. În aceste condiţii, au fost admise acţiuni în 
vederea restituirii bunurilor mobile şi imobile în instanţa de drept administrativ, 
pe baza codului de procedură administrativă. Acest lucru este posibil numai în 
măsura în care decizia a fost luată cu violarea legislaţiei în vigoare la momen-
tul în care bunul a intrat în proprietatea statului. Totodată, primarul general al 
Varşoviei a decis că foştii proprietari ai imobilelor aflate în Varşovia pot intra în 
proprietatea acestora cu respectarea unor anumite condiţii. Astfel, actualii pro-
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prietari sau chiriaşi vor putea să locuiască în imobilele respective, cu titlurile cu 
care deţin în prezent, timp de 10 ani. 

2.5. Ungaria 

Regimul proprietăţii. În Constituţia Ungariei, adoptată la 20 august 

1949, se dispune că: 
Art. 13 – Private Property, Compensation 

(1) The Republic of Hungary guarantees the right to property. 
(2) Expropriation shall only be permitted in exceptional cases, when such 

action is in the public interest, and only in such cases and in the manner 
stipulated by law, with provision of full, unconditional and immediate 
compensation.  

Legislaţia restituirilor. În Ungaria au existat două legi pentru compen-
sarea parţială a pagubelor cauzate în mod injust cetăţenilor, în perioada de 
după 1 mai 1939. Aceasta a fost Legea nr. XXV/1991 privind compensarea 
parţială pentru daune cauzate ilegal de către stat proprietăţilor aparţinând cetă-
ţenilor, precum şi Legea nr. XXIV/1992, dintre acestea având posibilitatea de a 
o consulta numai pe prima. Cea de-a doua reglementare nu are în vedere nu-
mai despăgubiri pentru pagubele aduse proprietăţii, dar şi anumite încălcări ale 
libertăţii şi compensaţii acordate pentru acestea de statul ungar. Legea face 
distincţie între bunurile preluate de la persoanele fizice prin acte normative 
emise în perioada 1 mai 1939-8 iunie 1949 şi bunurile care au fost preluate 
prin acte normative emise după 8 iunie 1949. Obiectul de reglementare al legii 
se limitează însă la bunurile care au fost preluate după 8 iunie 1949, restul ur-
mând a fi compensate după o lege specială, potrivit principiilor cuprinse în pre-
zenta lege. Studiul actelor normative despre care se face vorbire indică faptul 
că urmează să fie compensate parţial terenuri agricole şi inventar agricol (alte-
le decât cele care au fost cuprinse în reforma agrară), loturile forestiere, com-
panii industriale şi de transport ce au fost naţionalizate, farmaciile publice, con-
strucţiile ce au servit ca locuinţe, preluate în diferite moduri (confiscare, expro-
priere), bunuri imobile. Reglementarea introduce ca principiu de reparare pe 
cel al compensării parţiale, diferită în funcţie de categoria despre care este 
vorba, o distincţie aparte făcându-se cu privire la terenul agricol. În ceea ce 
priveşte acordarea în natură sau în compensaţie, precum şi aprecierea acestei 
situaţii în funcţie de preluarea legală sau ilegală a proprietăţii, s-a considerat că 
s-ar introduce discriminări între cei a căror proprietate a fost preluată ca urma-
re a existenţei unei reglementări din vremea respectivă şi cei pentru care pre-
luarea nu a fost fundamentată legal şi, prin urmare, cazul lor poate fi rediscutat 
în vederea restituirii averii în natură. În literatura ungară s-a arătat că s-ar in-
troduce o discriminare, căci toate reglementările din perioada comunistă, referi-
toare la proprietate, în condiţiile concepţiilor şi instituţiilor juridice actuale, sunt 
neconstituţionale şi violează drepturile omului. Astfel, trebuie decis de o manie-
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ră generală, că toate aceste privări de proprietate au fost ilegale. Ca urmare a 
acestui principiu, al compensării cetăţenilor, este indiferentă, de fapt, maniera 
în care bunul a fost preluat de către stat. Cât priveşte condiţia cetăţeniei, Le-
gea ungară nr. XXV/1991 referitoare la compensaţia parţială pentru daunele 
cauzate nelegal de către stat proprietăţii cetăţenilor prevede dreptul de a cere 
despăgubiri de către: persoanele care au fost cetăţeni unguri în momentul în 
care a fost provocată paguba, persoanele a căror proprietate privată a fost 
afectată în legătură cu pierderea cetăţeniei ungare, persoanele care au avut 
cetăţenia ungară la 31 decembrie 1990. Nu se face nici o diferenţă în ceea ce 
priveşte rezidenţa sau cetăţenia. Nu se pot acorda compensaţii persoanelor ale 
căror cereri au fost rezolvate prin convenţii internaţionale. În lege se stabileşte 
un termen limită în care se desfăşoară procedurile în urma cărora administraţia 
trebuie să răspundă: acest termen este de şase luni, calculat de la data depu-
nerii cererii, şi poate să fie prelungit cu încă trei luni. Solicitantul depune cere-
rea, în scris, în termen de 90 de zile de la promulgarea legii – termen stabilit 
sub sancţiunea decăderii din drepturi – la Oficiul districtual pentru compensaţii, 
în funcţie de locul unde se află domiciliul său. Dacă se cere compensaţie pen-
tru proprietăţi funciare, atunci competenţa este legată de aşezarea bunurilor. 
Pentru cei domiciliaţi în străinătate este competent Oficiul de compensaţie din 
Budapesta. Acest termen poate să fie prelungit pentru a fi remediate anumite 
lacune ale cererii de acordare de compensaţii. Procedurile ce sunt urmate sunt 
scutite de taxe. 

1
 

                                                        
1
 A se vedea, pentru comparaţie, şi situaţia din alte ţări comuniste: 

 Macedonia. 1. Regimul proprietăţii. În Macedonia, regimul juridic al proprietăţii este stabilit de 
Constituţia adoptată la 17 noiembrie 1991, intrată în vigoare la 20 noiembrie 1991 şi amendată la 
6 ianuarie 1992. Se dispune că: 

 Part 2. Economic, Social, and Cultural Rights 
 Art. 30 – (1) The right to ownership of property and the right of inheritance are guaranteed. 

(2) Ownership of property creates rights and duties and should serve the well-being of both the 
individual and the community. (3) No person may be deprived of his/her property or of the rights 
deriving from it, except in cases concerning the public interest determined by law.  (4) If property is 
expropriated or restricted, rightful compensation not lower than its market value is guaranteed.  

 Art. 31 – Foreign subjects in the Republic of Macedonia may acquire the right of ownership of 
property under conditions determined by law. 

 În Macedonia a fost adoptată în materia restituirilor Legea denaţionalizării în anul 1998. După ce 
Curtea Constituţională a decis că trebuie recunoscut dreptul de proprietate al tuturor foştilor pro-
prietary şi că trebuie determinate maniera, condiţiile şi procedura restituirii proprietăţilor, noua va-
riantă a legii a intrat în vigoare în anul 2000. Potrivit legii, reparaţiile se fac, în principiu, în natură. 

 Republica Moldova. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, dispune cu privire 
la proprietate: 

 Article 9. The Fundamental Principles Regarding Property  
 (1) Property can be public or private, and it can consist of material and intellectual goods. 

(2) No property may be used to encroach upon or damage the rights, liberty and dignity of people. 
 (3) The national economy is based on the interaction of market forces, also on free economic 

initiative and fair competition. 
Federaţia Rusă. Constituţia Rusiei dispune cu privire la regimul proprietăţii că: 
Art. 8 – (1) Unitatea spaţiului economic, mişcarea liberă a mărfurilor, serviciilor şi mijloacelor fi-
nanciare, sprijinirea concurenţei, libertatea activităţii economice sunt garantate în Federaţia Rusă. 
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(2) Proprietatea privată, de stat, municipală, precum şi alte forme de proprietate sunt recunoscute 
şi au protecţie egală în Federaţia Rusă. 
Art. 9 – (1) Pământul şi alte resurse naturale se folosesc şi se protejează în Federaţia Rusă ca 
fundamentul vieţii şi activităţii popoarelor care trăiesc pe teritoriile respective. 
(2) Pământul şi alte resurse naturale pot fi în proprietate privată, de stat, municipală sau în alte 
forme de proprietate. 
Art. 35 – Dreptul la proprietate privată este protejat de lege. 
(1) Fiecare are dreptul să aibă bunuri în proprietate, să deţină, să folosească şi să dispună de ele 
fie individual, fie împreună cu alte persoane. 
(3) Nimeni nu poate fi privat de averea sa, decât prin hotărâre judecătorească. Averea poate fi în-
străinată forţat pentru nevoile statului numai cu condiţia unei compensări preliminare şi de aceeaşi 
valoare. 
Dreptul de moştenire se garantează. 
Art. 36 – (1) Cetăţenii şi asocierile lor au dreptul de a avea pământ în proprietate privată. 
(2) Proprietarii pot deţine, folosi şi dispune de pământ şi alte resurse naturale în mod liber, dacă 
asta nu aduce daune mediului înconjurător sau nu încalcă drepturile şi interesele legale ale altor 
persoane. 
(3) Condiţiile şi modul de folosinţă a pământului se determină pe baza legii federale. 
Art. 71 – În jurisdicţia Federaţiei Ruse se află: (…) 
e) proprietatea federală de stat şi administrarea ei; (…). 
Art. 114 – (1) Guvernul Federaţiei Ruse: (…): 
d) asigură administrarea proprietăţii federale; (…) 
f) adoptă măsuri pentru a asigura legalitatea, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, pentru a proteja 
proprietatea şi ordinea publică, pentru a combate criminalitatea (delincvenţa); (…). 
Art. 132 – (1) Organismele administrative locale administrează în mod independent proprietatea 
municipală, formează, aprobă şi execută bugetul local, stabilesc taxele şi impozitele locale, asigu-
ră ordinea publică şi, de asemenea, soluţionează alte probleme locale. 
Slovacia. Constituţia Slovaciei, adoptată la 1 septembrie 1992, dispune în privinţa proprietăţii: 
Art. 20 – Property 
(1) Everyone has the right to own property. The ownership right of all owners has the same legal 
content and deserves the same protection. Inheritance of property is guaranteed. 
(2) The law will specify which property other than property listed in Article 4  that is essential to 
meet the needs of society, the development of the national economy, and public interest can be 
owned only by the state, community, or designated juridical persons. The law can also specify that 
certain property can be owned only by citizens or juridical persons resident in the Slovak Republic. 
(3) Ownership is binding. It must not be misused to the detriment of others or at variance with ge-
neral interests protected by law. By exercising ownership, no harm must be done to human 
health, nature, cultural monuments, and the environment beyond limits set by law. 

 (4) Expropriation or enforced restriction of the ownership right is admissible only to the extent that 
it is unavoidable and in the public interest, on the basis of law, and in return for adequate 
compensation.  
Slovenia. În Constituţia Sloveniei se prevede cu privire la proprietate că: 
Art. 67 – Property 
The manner in which property is acquired and enjoyed shall be established by law so as to ensure 
its economic, social and environmental function.  
The manner and conditions of inheritance shall be established by law.  
Art. 68 – Property Rights of Aliens 
Aliens may acquire ownership rights to real estate under conditions provided by law or if so 
provided by a treaty ratified by the National Assembly, under the condition of reciprocity.  
Such law and treaty from the preceding paragraph shall be adopted by the National Assembly by 
a two-thirds majority vote of all deputies.  
Art. 69 – Expropriation 
Ownership rights to real estate may be revoked or limited in the public interest with the provision 
of compensation in kind or monetary compensation under conditions established by law. 



 

 

3. Regimul juridic al proprietăţii în unele ţări membre 
ale Uniunii Europene 

3.1. Franţa 

În privinţa proprietăţii
1
, Codul civil adoptat la 1804 consacră abolirea re-

gimului feudal şi libera circulaţie a pământurilor
1
. Codul se bazează pe proprie-

                                                        
1
 Pentru comparaţie, redăm situaţia existentă în alte ţări. 
Elveţia. Codul civil elveţian reglementează proprietatea astfel: 
Livre quatrième. Des droits réels. Première partie. De la propriété. Titre dix-huitième. 
Dispositions générales 
Art. 641 – (1) Le propriétaire d‟une chose a le droit d‟en disposer librement, dans les limites de 
la loi. 
(2) Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et re-pousser toute usurpation. 
Art. 642 – (1) Le propriétaire d‟une chose l‟est de tout ce qui en fait partie intégrante. 
(2) En fait partie intégrante ce qui, d‟après l‟usage local, constitue un élément essentiel de la 
chose et n‟en peut être séparé sans la détruire, la détériorer ou l‟altérer. 
Art. 643 – (1) Le propriétaire d‟une chose l‟est également des fruits naturels de celle-ci. 
(2) Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l‟usage autorise à tirer de la chose 
suivant sa destination. 
A. Eléments du droit de propriété 
B. Etendue du droit de propriété 
I. Les parties intégrantes 
II. Les fruits naturels. Code civil 147 – 210  
C. Responsabilité envers les tiers 
I. Solidarité 
II. Recours entre héritiers 
(3) Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu‟à leur séparation. 
Art. 644 – (1) Tout acte de disposition relatif à la chose principale s‟étend aux accessoires, si le 
contraire n‟a été réservé. 
(2) Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d‟après l‟usage local ou la volonté clairement 
manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d‟une manière durable à 
l‟exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu‟il y a joints, adaptés ou rattachés 
pour le service de la chose. 
(3) Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu‟ils sont séparés temporairement de la 
chose principale. 
Art. 645 Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement à l‟usage du possesseur 
de la chose principale ou ne sont destinés qu‟à être consommés par lui, ceux qui sont étran-
gers à la nature particulière de la chose et ceux qui ne sont rattachés à celle-ci que pour être 
gardés ou déposés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qualité d‟accessoires. 
Art. 646 (1) Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d‟une 
chose qui n‟est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. 
(2) Leurs quotes-parts sont présumées égales. 
(3) Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, 
qu‟il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. 
Japonia. Potrivit art. 29 din Constituţia Japoniei: 



 

 

737 

tatea privată şi pe principiile consensualismului. Un loc precumpănitor este re-
zervat, aşadar, dreptului de proprietate căruia îi sunt consacrate nu mai puţin 
de 1766 de articole, faţă de 500 cât se rezervă drepturilor persoanelor. Dreptul 
de proprietate, în concepţia codului, reprezintă unul din atributele personalităţii, 
codul reluând astfel teza din Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului care îl 
proclamase: drept sacru şi inviolabil, de care nimeni nu poate fi privat decât în 
baza unei juste şi prealabile indemnizaţii. 

Codul civil francez dispune cu privire la proprietate: 
Art. 544 C. civ. fr.: La propriété est le droit de jouir et disposer des 

choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse par un usage 
prohibé par les lois ou par les règlements. 

Art. 545 C. civ. fr.: Nul ne peut ętre contraint de céder sa propriété, şi ce 
n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable 
indemnité. 

Art. 546 C. civ. fr.: La propriété d'une chose, soit mobilière, soit 
immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit 
accesoirement, soit naturellement, soit artificiellement. 

Ce droit s'appelle droit d'accession.
 2
 

                                                                                                                                             
1. Dreptul de proprietate este inviolabil. 
2. Conţinutul dreptului de proprietate se stabileşte prin lege, în conformitate cu interesul public. 
3. Proprietatea privată poate fi expropriată pentru motive de utilitate publică, în schimbul unei 

juste despăgubiri. 
 (Constituţia Japoniei, traducere de Eleodor Focşăneanu, Editura Allbeck, Bucureşti, 1997, 

p.31). 
1
 Dreptul de proprietate este un drept fundamental da valoare constituţională – Curtea de Casaţie 
Franceză, decizia din 4 ianuarie 1995, în Code civil, Dalloz, p. 515. 

2
 A se vedea: Code civil des Français, avec des notes indicatives des lois romaines, cou-
tumes, ordonnances, édits et déclarations, qui ont rapport à chaque article; ou confé-
rence du Code civil avec les lois anciennes, par Henri-Jean-Baptiste Dard, Paris, J.A. 
Commaile, éditeur, 1807; Code civil, centième édition, ediţie îngrijită de Xavier Henry, François 
Jacob, Alice Tisserand, Guy Venandet, Georges Wiederkehr, Dalloz, Paris, 2001; Code civil, 
quatre-vingt-dix-huitième édition, ediţie îngrijită de Gilles Goubeux şi Philippe Bihr, Dalloz, Pa-
ris, 1999; Gilles Goubeaux, Philippe Bihr, Code civil, quatre-vingt huitième édition, 
Jurisprudence Générale, Dalloz, Paris, 1988-1989; Code civil 1994-1995, ediţie îngrijită de 
André Lucas, Litec, Paris, 1996. Pentru dreptul francez, în ceea ce priveşte proprietatea literară 
şi artistică, a se vedea Codul proprietăţii intelectuale (Legea nr. 92-597 din 1 iulie 1992; prin 
această lege s-a abrogat Legea nr. 57-298 din 11 martie 1957 asupra proprietăţii literare şi ar-
tistice). Art. 544 corespunde art. 480 C. civ. român, art. 545 corespunde art. 481, iar art. 546 
corespunde art. 482 C. civ. român. A se vedea şi Codul civil român adnotat. Cu textul co-
respunzător francez adus la zi, italian şi belgian, cu trimiteri la actele normative speciale 
corespondente, cuprinzând textele articolelor abrogate din cod şi actele normative înlo-
cuitoare, precum şi actele normative interne şi internaţionale privitoare la raporturile ju-
ridice civile. Jurisprudenţă română şi străină. Comentarii de doctrină română şi străină, 
ediţie îngrijită de Florin Ciutacu, Editura Sigma, 2001. 
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3.2. Germania 

După unificare, regimul juridic al proprietăţii în Germania cunoaşte o re-
glementare unitară, oferită de Constituţie şi de Codul civil german, Bürgerliches 
Gesetzbuch – B.G.B.

1
 

Astfel, potrivit art. 14 din Constituţie:
2
 

Art. 14 – Proprietatea. Dreptul de moştenire. Exproprierea 
(1) 

1 
Proprietatea şi dreptul de moştenire sunt garantate. 

2 
Conţinutul şi 

limitele lor sunt stabilite prin lege. 
(2) 

1 
Proprietatea obligă. 

2 
Întrebuinţarea ei trebuie să servească în ace-

laşi timp prosperitatea comună. 
(3)

 1 
Exproprierea este permisă numai pentru utilitate publică. 

2 
Ea nu 

poate avea loc decât prin lege sau în baza unei legi, care să reglementeze 
modul şi cuantumul indemnizaţiei. 

3 
Indemnizaţia se determină după o aprecie-

re echitabilă a interesului general şi al celor expropriaţi. 
4 

În privinţa cuantumu-
lui indemnizaţiei, în caz de litigiu, este deschisă calea legală înaintea instanţei 
ordinare.

 3
 

3.3. Italia 

În Constituţia Italiei
4
, la art. 42 se prevede că: 

Proprietatea este publică sau privată. Bunurile economice aparţin statu-
lui, instituţiilor sau particularilor. 

Proprietatea privată este recunoscută şi garantată de lege, care stabileş-
te modurile de dobândire şi de folosinţă, precum şi limitele acestora, în vede-
rea asigurării funcţiei sale sociale şi pentru a face ca proprietatea privată să fie 
accesibilă tuturor. 

                                                        
1
 A se vedea art. 903 şi urm., în Bürgerliches Gesetzbuch. Sonderausgabe zum 100-jährigen 
Jubiläum. 1896-1996, München, 1986, Code civil allemand et loi d'introduction, tradus şi 
adnotat de O. de Meulenaere, Paris, 1927; Codul civil german, traducere de Emil Caşolţeanu, 
Editura Albert Baer, Bucureşti, 1914, p. 134. 

2
 Legea fundamentală pentru Republica Federeală Germania, traducere de Eleodor 
Focşăneanu, Editura Allbeck, Bucureşti, 1998, p. 38. 

3
 Art. 14 – Property, Inheritance, Expropriation 

(1) Property and the right of inheritance are guaranteed. Their content and limits are determined 
by statute. 

(2) Property imposes duties. Its use should also serve the public weal. 
(3) Expropriation is only permissible for the public good. It may be imposed only by or pursuant to 

a statute regulating the nature and extent of compensation. Such compensation has to be 
determined by establishing an equitable balance between the public interest and the interests 
of those affected. Regarding disputes about the amount of compensation, recourse to the 
courts of ordinary jurisdiction is available. 

4
 Constituţia Republicii Italiene, traducere de Alexandrina Popescu, Editura Allbeck, Bucureşti, 
1998, p. 29. 
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Proprietatea privată poate fi expropriată, în cazurile prevăzute de lege, 
cu condiţia despăgubirii, pentru cauze de utilitate publică. 

Legea stabileşte normele şi limitele moştenirii legale şi testamentare, 
precum şi drepturile statului asupra moştenitorilor. 

1
 

Iar la art. 43: În scopuri de utilitate publică, legea poate rezerva de la în-
ceput sau poate transefera, prin expropriere cu drept de despăgubiri, statului, 
instituţiilor publice, comunităţilor de muncitori sau de beneficiari, anumite între-
prinderi sau categorii de întreprinderi din domeniul serviciilor publice esenţiale 
sau al resurselor de energie sau monopolului şi au caracter predominant de 
interes general. 

2
 

3.4. Spania 

Constituţia Spaniei
3
 prevede, la art. 33: 

1. Este recunoscut dreptul de proprietate şi la moştenire. 
2. Funcţia socială a acestor drepturi va delimita conţinutul lor, conform legii. 
3. Nimeni nu poate fi lipsit de bunurile şi drepturile sale decât pentru cauză de 

utilitate publică sau de interes social, cu despăgubire corespunzătoare şi 
conform legii. 

3.5. Marea Britanie. Sistemul common law 

Bunurile în dreptul englez sunt divizate în bunuri reale şi bunuri persona-
le. În acest sistem sunt bunuri reale sau proprietate reală (real property) toate 
drepturile care poartă asupra imobilelor şi sunt bunuri personale sau proprieta-
te personală (personal property) toate drepturile care poartă asupra bunurilor 
mobiliare; ambele categorii beneficiază de protecţie juridică.

 4
  

                                                        
1
Art. 42 – Property 

(1) Property may be public or private. Economic goods may belong to the State, to public bodies, 
or to private persons. 

(2) Private ownership shall be recognized and guaranteed by laws which shall determine the 
manner by which it may be acquired and enjoyed, and its limits, in order to ensure its social 
function and to make it open to all. 

(3) Private property, in such cases as are provided for by law, and with payment of 
compensation, may be expropriated for reasons of common interest. 

(4) The law shall establish the rules of legitimate and testamentary succession and its limits, and 
the rights of the State on inheritance. 

2
 Article 43 [Expropriation] 

For purposes of general utility the law may reserve in the first instance or transfer, by means of 
expropriation and with payment of compensation, to the State, to public bodies, or to workers or 
consumer communities, specific enterprises or categories of enterprises of primary common 
interest that concern essential public services or energy sources, or act as monopolies.  

3
 Constituţia Spaniei, traducere de Eleodor Focşăneanu, Editura Allbeck, Bucureşti, 1998, p. 
27. 

4
 A se vedea George Plastara, Drept civil, vol. VIII, p. 281 şi urm. 



 

 

4. Concluzii 

După cum rezultă din cele prezentate anterior, libertatea proprietăţii este 
consacrată în toate legislaţiile, principiul proprietăţii regăsindu-se în acte nor-
mative adoptate de organisme internaţionale, în Constituţiile ţărilor şi în acte 
normative de drept intern. În ceea ce priveşte ţările candidate la aderarea la 
Uniunea Europeană, libertatea proprietăţii constituie premisa realizării acestui 
deziderat şi, de asemenea, premisă pentru punerea în aplicare a celorlalte 
principii în baza cărora trebuie să funcţioneze o economie de piaţă. Cât priveş-
te România, reglementarea regimului juridic al bunurilor aflate în proprietate 
privată corespunde prevederilor legale internaţionale şi celor interne existente 
în ţările membre ale Uniunii, cu unele nuanţări care apropie legislaţia ţării noas-
tre de sistemul de drept continental – franco-german –, fiind însă pe deplin 
compatibilă cu regimul juridic al proprietăţii, aşa cum acesta este consacrat în 
sistemul de drept anglo-saxon. De asemenea, regimul juridic al proprietăţii pu-
blice este bine reglementat la noi, începând cu Constituţia – art. 41 şi art. 135 –
, continuând cu codurile, legile organice şi legile speciale – Legea nr. 
213/1998, Legea nr. 18/1991 – şi terminând cu actele normative de aplicare a 
legii (hotărâri de guvern, acte ale organelor administraţiei publice centrale şi 
locale). Sunt în vigoare acte normative ce reglementează şi alte categorii de 
drepturi reale, având ca titulari persoane de drept privat sau de drept public: 
dreptul de uzufruct, dreptul de uz, superficia, dreptul de administrare, dreptul 
de concesiune, precum şi principalele contracte prin care pot fi valorificate 
asemenea drepturi; sunt în vigoare acte normative care reglementează dina-
mica drepturilor reale, atât în raporturile interne, cât şi în raporturile de drept cu 
elemente de extraneitate; România a aderat la Convenţii internaţionale privi-
toare la raporturile de dreptul comerţului internaţional, dreptul proprietăţii inte-
lectuale, raporturi juridice de drept bancar, drept cambial ş.a. Au fost adoptate 
acte normative care tind să garanteze – lato sensu – protecţia şi valorificarea 
dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale având ca titulari persoane 
fizice şi persoane juridice de drept privat şi persoane juridice de drept public 
(statul şi unităţile administrativ-teritoriale, în exercitarea atributului jure 
gestionis), luând-se ca repere cele mai moderne reglementări în materie – titlul 
VI al Legii nr. 99/1999 privitoare la garanţiile reale imobiliare (având ca model 
art. 9 al Uniform Commercial Code din SUA), falimentul societăţilor comerciale 
ş.a. Totodată, există acte normative prin care sunt sancţionate drepturile reale, 
atât sub aspect penal sau contravenţional, cât şi sub aspect civil. Apoi, cu toate 
criticile care pot fi aduse, Legea nr. 10/2001 tinde să rezolve problema recon-
stituirii dreptului de proprietate privată în favoarea persoanelor care au fost de-
posedate abuziv de stat în perioada 1940-1989. Prin urmare, atât în privinţa 
regimului juridic, cât şi în privinţa posibilităţilor de valorificare a drepturilor rea-
le, actele normative în vigoare în România creează premisele aplicabilităţii re-
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glementărilor existente în Uniunea Europeană, fiind compatibile cu reglementă-
rile în materie din ţările membre. 

Considerând că încercarea noastră de sistematizare a legislaţiei în do-
meniul proprietăţii ar putea prezenta un anumit interes pentru specialiştii care 
răspund de armonizarea legislaţiei române cu cea europeană, redăm în Ad-
denda 1 lista actelor normative de drept civil, drept al familiei, dreptul muncii şi 
drept comercial, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal, 
precum şi legislaţia privatizării şi legislaţia investiţiilor anterioare anului 1989, 
iar în Addenda 2 lista actelor normative prin care s-a reconstituit dreptul de 
proprietate, după 1989, în România. 
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ADDENDA 1 

LISTA 
actelor normative de drept civil, drept al familiei, dreptul muncii şi drept 
comercial, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal, in-

clusiv legislaţia privatizării şi a investiţiilor, anterioară anului 1989 
 

Codul civil român, decretat la 26 noiembrie 1864, promulgat la 4 decem-
brie 1864 şi pus în aplicare la 1 decembrie 1865. 

Codul civil român, având ca model Codul civil francez – Codul Napoleon 
de la 1804 – consacră cele patru libertăţi fundamentale: libertatea persoanei, 
libertatea proprietăţii, libertatea de a contracta şi libertatea de a testa. În 
ceea ce priveşte dreptul de proprietate, art. 480 şi art. 481 consacră principiul 
potrivit căruia dreptul de proprietate este un drept absolut, exclusiv şi perpetuu 
şi că nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de utilitate publică, cu 
dreaptă şi prealabilă despăgubire. 

Codul de procedură civilă, decretat la 9 septembrie 1865, promulgat la 
11 septembrie 1865 şi pus în aplicare la 1 decembrie 18651.  

                                                        
1
 În alcătuirea Codului, legiuitorul român a avut următoarele modele: Procedura franceză din 
1807 în redactarea ei din 1842; Procedura civilă a Cantonului Geneva din 1819; Legea france-
ză asupra transcripţiilor din 1865; Legea organizării judecătoreşti a Cantonului Geneva din 
1816. Codul de procedură civilă s-a aplicat iniţial numai pe teritoriul vechilor principate, iar după 
1918 s-a extins pe întregul teritoriu al ţării prin Decretul nr. 3406 din 1 octombrie 1938 şi Legile 
nr. 39 din 23 iunie 1943 şi nr. 260 aprilie 1945. Acest cod a suferit numeroase modificări, prin 
Decretul nr. 1228 din 15 mai 1900 şi trei legi de accelerare a judecăţii din 19 mai 1925, 11 iulie 
1929 şi 23 iunie 1943. După anul 1989, Codul de procedură civilă a suferit modificări prin 
următoarele acte normative: Legea nr. 104 din 22 septembrie 1992 pentru modificarea şi com-
pletarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a altor legi, precum şi pentru abro-
garea Legii nr. 59/1968 şi a Decretului nr. 218/1977, publicată în M. Of. nr. 244 din 1 octombrie 
1992; Legea nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept 
internaţional privat, publicată în M. Of. nr. 245 din 1 octombrie 1992; Legea nr. 59 din 23 iulie 
1993, publicată în M. Of. nr. 177 din 26 iulie 1993; Legea nr. 65 din 5 octombrie 1993 privind 
completarea Legii nr. 59/1993, publicată în M. Of. nr. 241 din 7 octombrie 1993; Legea nr. 17 
din 17 februarie 1997 pentru modificarea articolului 330

1
 din Codul de procedură civilă, publi-

cată în M. Of. nr. 26 din 18 februarie 1997; Ordonanţa Guvernului nr. 13 din 29 ianuarie 1998, 
privind  modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, publicată în M. Of. nr. 40 din 30 
ianuarie 1998. Această ultimă ordonanţă a fost însă abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Gu-
vernului nr. 290 din 29 decembrie 2000 privind modificarea art. IX din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă şi pen-
tru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea şi completarea Codului de 
procedură civilă, publicată în M. Of. nr. 706 din 29 decembrie 2000. Ultimele modificări şi com-
pletări ale Codului de procedură civilă au fost aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 138 din 14 septembrie 2000, publicată în M. Of. nr. 479 din 2 octombrie 2000, la rândul său 
modificată. 
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Codul comercial, promulgat la 10 mai 1887, pus în aplicare la 1 septem-
brie din acelaşi an1.  

Decretul-lege nr. 1632/1918 privind codul jurisdicţiei de prize maritime, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 236 din 4 ianuarie 1918 

Legea nr. 148 (D. nr. 2142)/1930, lege privind funcţionarea cărţilor fun-
duare centrale pentru căile ferate şi canaluri, publicată în Monitorul Oficial nr. 
127 din 12 iunie 1930, (se abrogă după definitivarea cadastrului la nivelul în-
tregii ţări, potrivit art. 72 din Legea nr. 7/1996 – Monitorul Oficial nr. 61 din 26 
martie 1996) 

Legea nr. 178 (D. 2315)/1934 privind reglementarea contractului de con-
signaţie, publicată în Monitorul Oficial nr. 173 din 30 iulie 1934 

Legea nr. 122 (D. nr. 1612)/1937 privind organizarea şi funcţionarea Mu-
zeului Militar Naţional, publicată în Monitorul Oficial nr. 76 din 1 aprilie 1937 

Legea nr. 306 (D. nr. 2772)/1938 privind executarea imobiliară şi abroga-
rea Legii nr. 230 din 11 iunie 1930 pentru unificarea unor dispoziţii referitoare 
la executarea silită, publicată în Monitorul Oficial nr. 179 din 5 august 1938 

Decretul-lege nr. 511 (D. nr. 3510)/1938 pentru punerea în aplicare în 
Bucovina a Legii pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, pu-
blicat în Monitorul Oficial nr. 240 din 15 octombrie 1938 

                                                        
1
 Legiuitorul român a avut, la elaborarea Codului comercial, următoarele modele: Codul comerci-
al al Regatului Italiei de la 1882; Decretul italian din 14 decembrie 1882 pentru punerea în apli-
care a Codului comercial al Italiei; Legea germană asupra poliţelor din 25 noiembrie 1848; Co-
dul comercial german din iunie 1769; Legea germană din 19 iunie 1872 pentru introducerea 
Codului comercial în Alsacia şi Lorena; Legea belgiană din 5 mai 1872 asupra gajului comercial 
şi contractului de comision. Codul comercial a suferit numeroase modificări, după cum urmea-
ză: în 1895 prin Legea din 20 iunie, care a modificat Cartea a III-a, “Despre faliment”; o altă 
modificare a fost adusă prin Legea din 6 aprilie 1900; prin Legea din 3 martie 1902 a fost modi-
ficată întreaga Carte a III-a, “Despre faliment”, precum şi unele articole din Cartea a IV-a; o altă 
modificare a fost adusă prin Legea din 26 ianuarie 1906, care a schimbat redactarea art. 166; 
art. 479 şi 480 privitoare la gaj au fost modificate prin Legea din 15 iunie 1906; ulterior, au fost 
adoptate mai multe acte normative, prin care Codul comercial a fost modificat, după cum 
urmaeză: 1920, 1925, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1936, 1943, 1947, 1948, 1949, 
1950, 1990. În anul 1995 a fost adoptată Legea nr. 64 din 22 iunie 1995 privind procedura re-
organizării judiciare şi a falimentului (M. Of. nr. 130 din 29 iunie 1995; legea a suferit următoa-
rele modificări: Ordonanţa Guvernului nr. 38 din 28 august 1996 pentru modificarea şi comple-
tarea Legii nr. 64/1995, publicată în M. Of. nr. 204 din 30 august 1996, act normativ abrogat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58 din 27 septembrie 1997, publicată în M. Of. nr. 
265 din 3 octombrie 1997; Legea nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele măsuri pentru accelera-
rea reformei economice, publicată în M. Of. nr. 236 din 27 mai 1999 – Titlul IV al legii). Impor-
tante modificări au fost aduse şi prin Legea nr. 99/1999, nu numai în materie de reorganizare şi 
faliment, dar şi în materie de societăţi comerciale (Titlul I, privitor la modificarea şi completarea 
O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale; Titlul II, prin care se modifică şi 
completează Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată), dar şi în materie de 
garanţii, prin Titlul VI – “Regimul juridic al garanţiilor imobiliare” -, dându-se o reglementare am-
plă acestei instituţii juridice şi abrogându-se dispoziţiile art. 478-489 din Codul comercial privi-
toare la gaj. 



 

 

 

744 

Legea nr. 241 (D. nr. 1431)/1947 pentru punerea în aplicare în Transil-
vania a Legii pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare din 27 
aprilie 1938, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947 

Decretul nr. 177/1948 privind regimul general al cultelor religioase, publi-
cat în Monitorul Oficial nr. 178 din 4 august 1948 

Decretul nr. 233/23 februarie 1949 privind aprobarea Statutului de orga-
nizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române 

Decretul nr. 7 din 12 ianuarie 1950 privind aprobarea regulamentului de 
procedură al instanţelor disciplinare şi de judecată ale Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne 

Decretul nr. 237/1950 privind ocrotirea monumentelor naturii, publicat în 
Buletinul Oficial nr. 93 din 18 octombrie 1950 

Codul familiei (Legea nr. 4/1953), publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 4 
ianuarie 1954, republicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956) – art. 30, 
35, 36. 

Codul familiei conţine dispoziţii care consacră egalitatea în drepturi a fe-
meii cu bărbatul. În ceea ce priveşte proprietatea, Codul familiei prezumă că 
bunurile dobândite în timpul căsătoriei aparţin în coproprietate ambilor soţi. 
Reproducem în cele ce urmează principalele texte din Codul familiei relative la 
dreptul de proprietate al soţilor. Potrivit art. 30: Bunurile dobândite în timpul 
căsătoriei, de oricare dintre soţi, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune 
ale soţilor. 

Orice convenţie contrară este nulă. 
Calitatea de bun comun nu trebuie dovedită. 
Potrivit art. 35: Soţii administrează şi folosesc împreună bunurile comune 

şi dispun tot astfel de ele. 
Oricare dintre soţi, exercitând singur aceste drepturi, este socotit că are 

şi consimţământul celuilalt soţ. Cu toate acestea, nici unul dintre soţi nu poate 
înstrăina şi nici nu poate greva un teren sau o construcţie ce face parte din 
bunurile comune, dacă nu are consimţământul expres al celuilalt soţ. 

Potrivit art. 36: La desfacerea căsătoriei, bunurile comune se împart între 
soţi, potrivit învoielii acestora. Dacă soţii nu se învoiesc asupra împărţirii bunu-
rilor comune, va hotărî instanţa judecătorească. 

Pentru motive temeinice, bunurile comune, în întregime sau numai o 
parte dintre ele, se pot împărţi prin hotărâre judecătorească şi în timpul căsăto-
riei. Bunurile astfel împărţite devin bunuri proprii. Bunurile neîmpărţite, precum 
şi cele ce se vor dobândi ulterior, sunt bunuri comune. 

Decretul nr. 478/1954 privind donaţiile făcute statului, publicat în Buleti-
nul Oficial nr. 46 din 10 decembrie 1954 

Decretul nr. 143/1955 privind organizarea şi funcţionarea oficiilor juridice, 
publicat în Buletinul Oficial nr. 8 din 30 aprilie 1955 

Decretul nr. 409/1955 privind reglementarea transmiterii bunurilor propri-
etatea statului, publicat în Buletinul Oficial nr. 26 din 23 septembrie 1955 
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Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, meta-
lelor preţioase şi pietrelor preţioase, publicat în Buletinul Oficial nr. 8 din 17 iu-
nie 1960 

Codul penal, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 79-79 bis din 21 
iunie 1968; republicat în Buletinul Oficial Partea I, nr. 55-56 din 23 aprilie 1973; 
republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul 
art. III din Legea nr. 140/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Par-
tea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996. Ulterior, Codul penal a mai suferit şi alte 
modificări 

Codul de procedură penală, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 
145-146 din 12 noiembrie 1968; republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 58-
59 din 26 aprilie 1973; republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 78 din 30 
aprilie 1997, în temeiul art. IV din Legea nr. 141/1996, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Româ-
niei, publicată în Buletinul Oficial nr. 17-18 din 17 februarie 1968 

Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, publicată în Buletinul 
Oficial nr. 132 din 18 noiembrie 1969 

Legea nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefian-
te, publicată în Buletinul Oficial nr. 154 din 29 decembrie 1969 

Legea nr. 1/1970, privind organizarea şi disciplina muncii în unităţi, pu-
blicată în Buletinul Oficial nr. 27 din 27 martie 1970 

Legea nr. 8/1971 privind organizarea, administrarea şi folosirea pajiştilor, 
loturilor zootehnice şi semincere, precum şi a staţiunilor comunale de montă, 
publicată în Buletinul Oficial nr. 51 din 29 aprilie 1971 

Legea nr. 23/1971 privind apărarea secretului de stat în România, publi-
cată în Buletinul Oficial nr. 157 din 17 decembrie 1971 

Legea nr. 4 din 1972 privind gospodărirea pădurilor aflate în administra-
ţia directă a comunelor, publicată în Buletinul Oficial nr. 42 din 24 aprilie 1972 

Legea nr. 7/1972 privind cazierul judiciar, publicată în Buletinul Oficial nr. 
43 din 29 aprilie 1972 din 30 aprilie 1955 

Codul muncii – Legea nr. 10 din 23 noiembrie 1972, publicată în Buleti-
nul Oficial nr. 140 din 1 decembrie 1972, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 3/1974, legea presei din România, publicată în Buletinul Oficial 
nr. 48 din 1 aprilie 1974 

Legea nr. 11/1974, legea pomiculturii, publicată în Buletinul Oficial nr. 
105 din 29 iulie 1974 

Decretul 117 (L. nr. 52)/1975 privind regimul mormintelor şi operelor co-
memorative de război, publicat în Buletinul Oficial nr. 111 din 30 octombrie 
1975 

Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, publicat în B. Of. nr. 37 
din 26 aprilie 1976, cu modificările ulterioare. A se vedea şi Legea nr. 19 din 17 
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martie 2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 140 din 1 aprilie 2000 (modificată prin O.U.G. nr. 41 din 24 
aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 183 din 27 aprilie 2000); potrivit 
art. 198 al acestui act normativ, (şi) actul normativ citat se abrogă (parţial, 
anume art. 10) la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000. A se vedea şi De-
cizia Curţii Constituţionale nr. 223 din 11 iulie 2002, publicată în Monitorul Ofi-
cial nr. 750 din 15 octombrie 2002, care declară neconstituţional art. 14 din 
Decret. 

Decretul 142 (L. nr. 15)/1986 privind instituirea zonei economice exclusi-
ve a României în Marea Neagră, publicat în Buletinul Oficial nr. 25 din 26 apr i-
lie 1986 

1990 

Decretul-lege nr. 42 din 29 ianuarie 1990 privind unele măsuri pentru 
stimularea ţărănimii, publicat în Monitorul Oficial nr. 17 din 30 ianuarie 1990, cu 
modificările ulterioare 

Decretul-lege nr. 61 din 7 februarie 1990 privind vânzarea de locuinţe 
construite din fondurile statului către populaţie, publicat în Monitorul Oficial nr. 
22 din 8 februarie 1990, cu modificările ulterioare 

Prin acest act normativ s-a oferit posibilitatea persoanelor fizice care 
erau chiriaşi în imobilele aflate în proprietatea statului să cumpere imobilele 
respective. Reproducem în cele ce urmează principalele articole din decret ca-
re interesează materia tratată aici. Potrivit art. 3: Locuinţele prevăzute la art. 1 
se vând cetăţenilor români cu domiciliul în ţară, cu achitarea integrală a preţului 
la încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau prin acordarea unui îm-
prumut de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni, fără restricţii privind deţi-
nerea în proprietate a unei a doua locuinţe. 

O dată cu locuinţa se transmite cumpărătorului acesteia şi dreptul de fo-
losinţă asupra terenului aferent, pe durata existenţei construcţiei. 

Potrivit art. 14: În cazul în care, într-o clădire, prin aplicarea dispoziţiilor 
prezentului decret-lege, locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie aparţin unor pro-
prietari diferiţi, aceştia au dreptul de proprietate sau de folosinţă, pe durata 
existenţei construcţiei comune, asupra terenului aferent, asupra spaţiilor auxili-
are, dotărilor şi utilităţilor comune, precum şi asupra tuturor bunurilor accesorii 
care, prin natura lor, nu pot fi folosite decât în comun. 

Decretul-lege nr. 66 din 8 februarie 1990 privind organizarea şi funcţio-
narea cooperaţiei meşteşugăreşti, publicat în Monitorul Oficial nr. 23 din 9 fe-
bruarie 1990, cu modificările ulterioare 

Prin acest act normativ este reglementat modul de organizare şi funcţio-
nare a cooperaţiei meşteşugăreşti, bunurile deţinute de unităţile cooperatiste 
fiind, potrivit acestui act normativ, în proprietate privată. Reproducem în cele ce 
urmează principalele articole din decret relative la proprietate. 
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Potrivit art. 21: Bunurile mobile şi imobile, mijloace fixe, proprietatea or-
ganizaţiilor cooperaţiei meşteşugăreşti, pot fi transmise în proprietate sau date 
în folosinţă numai cu plată, în condiţiile prevăzute în statute. 

Bunurile prevăzute în alineatul precedent nu pot fi urmărite de creditorii 
organizaţiilor cooperatiste şi nici de creditorii personali ai membrilor coopera-
tori. 

Bunurile imobile mijloace fixe, proprietatea organizaţiilor cooperaţiei 
meşteşugăreşti, nu pot fi dobândite de terţi prin prescripţie achizitivă, iar bunu-
rile mobile mijloace fixe, proprietatea aceloraşi organizaţii, nu pot fi dobândite 
de terţi prin posesia de bună-credinţă. 

Acţiunea în revendicarea bunurilor arătate în alineatele precedente este imprescriptibilă. 

Dispoziţiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător şi mij-
loacelor circulante. 

Mijloacele circulante excedentare pot fi transmise cu plată potrivit regle-
mentărilor Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti. 

Decretul-lege nr. 122 din 24 aprilie 1990 privind autorizarea şi funcţiona-
rea în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor eco-
nomice străine, publicat în Monitorul Oficial nr. 54 din 25 aprilie 1990, cu modi-
ficările ulterioare 

Decretul-lege nr. 126 din 24 aprilie 1990 privind unele măsuri referitoare 
la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică), publicat în Monitorul Ofici-
al nr. 54 din 25 aprilie 1990 

Decretul-lege nr. 139 din 11 mai 1990 privind camerele de comerţ şi in-
dustrie din România, publicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 12 mai 1990 

Legea nr. 12 din 6 august 1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor 
activităţi comerciale ilicite, publicată în Monitorul Oficial nr. 97 din 8 august 1990, 
republicată în Monitorul Oficial nr. 133 din 20 iunie 1991, cu modificările ulterioa-
re (a se vedea decizia nr. 1 a Curţii Supreme de Justiţie din 18 februarie 2002, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 326 din 16 mai 2002) 

Legea nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea societăţilor comer-
ciale ca regii autonome şi societăţi comerciale, publicată în Monitorul Oficial nr. 
98 din 8 august 1990, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 15/1990 consacră dreptul de proprietate al statului asupra bu-
nurilor – mijloace de producţie – aflate în patrimoniul regiilor autonome şi al 
societăţilor comerciale cu capital de stat. În decursul anilor, în special după 
anul 1996, domeniile în care pot exista regii autonome au fost semnificativ re-
strânse, iar mare parte dintre societăţile comerciale cu capital de stat au fost 
supuse procesului de privatizare. În prezent există propuneri legislative ca mij-
loacele de producţie care au trecut în mod forţat în proprietatea statului în peri-
oada 1948-1989 (în principal prin naţionalizare şi expropriere) să fie redate, 
parţial, foştilor proprietari, proces care urmează să se deruleze paralel cu 
acordarea cu titlu gratuit a unui număr de acţiuni salariaţilor unităţilor economi-
ce respective, precum şi cu posibilitatea cumpărării de acţiuni şi părţi sociale 
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de către persoane fizice sau juridice române şi/sau străine. Reproducem în ce-
le ce urmează principalele articole din lege relative la materia care ne intere-
sează aici. 

Potrivit art. 5: Regia autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul 
său. 

În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă posedă, foloseşte 
şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu sau le cu-
lege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost consti-
tuită. 

Înstrăinarea bunurilor imobile aparţinând regiei autonome sau încheierea 
de tranzacţii în litigii cu o valoare de peste zece milioane de lei se face cu 
aprobarea ministerului de resort. 

Potrivit art. 20: Iniţial, capitalul social al societăţilor comerciale constituite 
potrivit art. 17 este deţinut integral de statul român sub formă de acţiuni sau 
părţi, în raport cu forma juridică a societăţii şi va fi vărsat în întregime la data 
constituirii societăţii. 

Bunurile din patrimoniul societăţii comerciale sunt proprietatea acesteia, 
cu excepţia celor dobândite cu alt titlu. 

 Art. 25-32 se află sub Capitolul IV din lege intitulat Concesionarea, în-
chirierea şi locaţia gestiunii. 

Potrivit art. 53: Bunurile care rămân în proprietatea statului, cum ar fi 
clădiri guvernamentale, bunuri necesare desfăşurării activităţilor administraţiei 
de stat, rezerve ale statului şi altele asemenea, se înregistrează la Departa-
mentul Rezervelor Statului şi se administrează direct de instituţiile cărora le 
sunt date în folosinţă. 

Actele de decizie cu privire la aceste bunuri se aprobă de Ministerul Fi-
nanţelor şi Ministerul Resurselor şi Industriei, cu excepţia situaţiilor în care prin 
lege se dispune altfel. 

Legea nr. 17 din 7 august 1990 privind regimul juridic al apelor maritime 
interioare, al mării teritoriale şi al zonei contigue a României, publicată în Moni-
torul Oficial nr. 99 din 9 august 1990, republicată în Monitorul Oficial nr. 765 din 
21 octombrie 2002 

Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990 privind Registrul comerţului, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 121 din 7 noiembrie 1990, republicată în Monitorul Ofic i-
al nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 29 din 7 noiembrie 1990, legea contenciosului administrativ, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 122 din 8 noiembrie 1990, cu modificările ulte-
rioare 

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990, republicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 31/1990, aşa cum a fost modificată şi apoi republicată, acordă 
posibilitatea înfiinţării şi funcţionării societăţilor comerciale cu capital de stat 
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sau capital privat – român sau/şi străin – sub mai multe forme: societăţi de per-
soane (societăţi în nume colectiv şi societăţi în comandită simplă) şi societăţi 
de capitaluri (societăţi pe acţiuni şi societăţi în comandită pe acţiuni), precum şi 
societăţi cu răspundere limitată 

1991 

Constituţia României din 1991, publicată în Monitorul Oficial nr. 233 din 
21 noiembrie 1991 

Constituţia României din 1991 dispune că dreptul de proprietate este 
ocrotit şi că proprietatea privată este inviolabilă. Se dispune că nimeni nu poate 
fi expropriat decât pentru cauză de utilitate publică, primind o dreaptă şi prea-
labilă despăgubire. Potrivit Constituţiei, proprietatea poate fi publică şi privată. 
Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenu-
rilor. Reproducem în cele ce urmează textele din Constituţie relative la dreptul 
de proprietate. 

Potrivit art. 41: (1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra 
statului sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de 
lege. 

(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de ti-
tular. Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra 
terenurilor. 

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de utilitate publică, 
stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. 

(4) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi sub-
solul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul 
pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru 
alte daune imputabile autorităţii. 

(5) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (4) se stabilesc de comun 
acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie. 

(6) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia 
mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sar-
cini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. 

(7) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobân-
dirii se prezumă. 

(8) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii 
pot fi confiscate numai în condiţiile legii. 

Potrivit art. 135: (1) Statul ocroteşte proprietatea. 
(2) Proprietatea este publică sau privată. 
(3) Proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-

teritoriale. 
(4) Bogăţiile de orice natură ale subsolului, căile de comunicaţie, spaţiul 

aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil şi acelea ce pot fi folosite în 
interes public, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice 
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şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de lege fac obiectul 
exclusiv al proprietăţii publice. 

(5) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii, ele pot 
fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi conce-
sionate ori închiriate. 

6) Proprietatea privată este, în condiţiile legii, inviolabilă. 
Legea nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenţei nelo-

iale, publicată în Monitorul Oficial nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificările 
ulterioare 

Legea nr. 18 din 19 februarie 1991, legea fondului funciar, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 37 februarie 1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 
5 ianuarie 1998, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 18 din 1991 este una dintre legile prin care s-a reconstituit 
dreptul de proprietate asupra terenurilor situate în extravilan şi care, în perioa-
da 1949-1962, au fost, în mod forţat, cooperativizate. Reconsituirea a fost făcu-
tă mai întâi în limita a 10 hectare, iar după adoptarea Legii nr. 169/1997, în li-
mita a 50 de hectare teren arabil. Tot prin această lege a fost reconstituit – par-
ţial – dreptul de proprietate asupra pădurilor. În ceea ce priveşte dreptul de 
proprietate asupra terenurilor situate în intravilanul localităţilor, acesta a fost 
redat proprietarilor care fuseseră deposedaţi ca urmare a legilor de expropriere 
adoptate de regimul totalitar (de pildă, Legile nr. 58 şi 59 din 1974, în prezent 
abrogate). S-au mai restituit foştilor proprietari păşunile, izlazurile comunale, 
precum şi alte categorii de terenuri. În ceea ce priveşte constiturea dreptului de 
proprietate, aceasta a fost făcută pe suprafeţe mici, în favoarea unor categorii 
de persoane strict prevăzute de lege, anume tineri căsătoriţi care se stabilesc 
în localităţile de munte sau acolo unde exista excedent de teren arabil.  

Legea nr. 36 din 30 aprilie 1991 privind societăţile agricole şi alte forme 
de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial nr. 97 din 6 mai 1991 

Prin această lege se dă posibilitatea asocierii persoanelor fizice şi/sau ju-
ridice de a se asocia în vederea obţinerii unor profituri mai mari prin folosirea 
pământului ca mijloc de producţie. Formele de asociere prevăzute de lege 
sunt: societatea civilă, asocierea de persoane, societatea agricolă şi asocierea 
sub forma unor societăţi comerciale. 

Legea nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi spo-
ruri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcţiilor 
şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 
163 din 7 august 1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 3 din 13 ianuarie 
1997 (a se vedea şi Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locu-
inţei nr. 1943 din 19 decembrie 2001, publicat în Monitorul Oficial nr. 231 din 8 
aprilie 2002) 
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Legea 50 din 29 iulie 1991 este actul normativ care reglementează regi-
mul juridic al construcţiei de locuinţe, dispunând că acestea se pot realiza nu-
mai pe baza autorizaţiei de construire, care este un act al administraţiei locale 
pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale referitoare la amplasarea, 
proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. Autorizaţiile de construire 
se eliberează în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi ame-
najare a teritoriului. 

Legea nr. 54 din 1 august 1991 cu privire la sindicate, publicată în Moni-
torul Oficial nr. 164 din 7 august 1991, cu modificările ulterioare 

Acest act normativ reglementează, printre altele, dreptul de proprietate al 
organizaţiilor sindicale asupra unor categorii de imobile, pe care ele le folosesc 
pentru a-şi desfăşura activitatea. 

Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de în-
călcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, publica-
tă în Monitorul Oficial nr. 196 din 27 septembrie 1991, republicată în Monitorul 
Oficial nr. 387 din 18 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenţie, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 212 din 21 octombrie 1991, cu modificările şi com-
pletările ulterioare 

Legea nr. 68 din 26 noiembrie 1991 privind registrul agricol, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 240 din 28 noiembrie 1991 

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991, legea contabilităţii, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 265 din 27 decembrie 1991, republicată în Monitorul Oficial 
nr. 629 din 26 mai 2002 

1992 

Legea nr. 37 din 20 aprilie 1992 privind protecţia socială a personalului 
din cadrul uzinelor, fabricilor şi secţiilor producătoare de tehnică militară, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 73 din 23 aprilie 1992, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 82 din 21 iulie 1992 privind rezervele de stat, publicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 182 din 30 iulie 1992, republicată în Monitorul Oficial nr. 354 
din 11 decembrie 1997, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 83 din 21 iulie 1992 privind procedura urgentă de urmărire şi 
judecare pentru unele infracţiuni de corupţie, publicată în Monitorul Oficial nr. 
173 din 22 iulie 1992 

Legea nr. 84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 182 din 30 iulie 1992, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 85 din 22 iulie 1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu al-
tă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice 
sau bugetare de stat, publicată în Monitorul Oficial nr. 180 din 29 iulie 1992, 
republicată în Monitorul Oficial nr. 264 din 15 iulie 1998, cu modificările ulter i-
oare. 

Potrivit acestei legi, locuinţele se vând în condiţiile Decretului-lege nr. 
61/1990. Cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate pe cote-părţi asupra 
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construcţiei şi instalaţiei, precum şi asupra dotărilor care nu pot fi folosite decât 
în comun. Dreptul de proprietate se dobândeşte şi asupra terenului aferent 
clădirii. Reproducem în cele ce urmează principalele texte de lege care intere-
sează materia tratată aici. 

Potrivit art. 10: În cazul în care într-o clădire sunt mai multe locuinţe şi 
spaţii cu altă destinaţie, o dată cu dreptul de proprietate asupra acestora se 
dobândeşte şi dreptul de proprietate pe cote-părţi asupra construcţiei şi instala-
ţiei, precum şi asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în 
comun. 

Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1 se dobândeşte indiferent de 
tronsonul, scara sau etajul la care sunt situate locuinţa şi spaţiul cu altă desti-
naţie. 

Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1 se dobândeşte şi asupra tere-
nului aferent clădirii, aşa cum a fost determinat prin autorizaţie de construire 
sau prin fişele tehnice de măsurători ale terenului aferent clădirii. 

Pentru persoanele care dobândesc locuinţele în condiţiile Decretului-lege 
nr. 61/1990 şi ale prezentei legi, atribuirea terenului se face în condiţiile art. 36 
alin. 2 din Legea nr. 18/1991. 

Persoanele care nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor 
în România vor primi, sub formă de concesiune, cotele de terenuri aferente, pe 
toată durata existenţei clădirii. 

Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1, 3 şi 4 se determină pe cote, 
proporţional cu suprafaţa construită a locuinţelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie. 

Legea nr. 92 din 13 august 1992 privind organizarea judecătorească, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 197 din 13 august 1992, republicată în Monito-
rul Oficial nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 94 din 8 septembrie 1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial nr. 224 din 9 septembrie 1992, 
republicată în Monitorul Oficial nr. 116 din 16 martie 2000, cu modificările ulte-
rioare 

Legea nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor 
religioase pentru producerea obiectelor de cult, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 244 din 1 octombrie 1992, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea rapor-
turilor de drept internaţional privat, publicată în Monitorul Oficial nr. 245 din 1 
octombrie 1992 

Se reglementează legea aplicabilă în raporturile juridice care conţin un 
element de extraneitate. În materie de drepturi reale, potrivit art. 49: Posesia, 
dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra bunurilor, inclusiv cele 
de garanţii reale, sunt cârmuite de legea locului unde acestea se află sau sunt 
situate, afară numai dacă prin dispoziţii speciale se prevede altfel. 
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În conformitate cu dispoziţiile art. 50: Natura mobiliară sau imobiliară, cât 
şi conţinutul drepturilor reale asupra bunurilor se determină în conformitate cu 
legea locului unde se află sau sunt situate, prin derogare de la art. 3. 

Legea nr. 129 din 29 decembrie 1992 privind protecţia desenelor şi mo-
delelor industriale, publicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 8 ianuarie 1993, cu 
modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 13 martie 1992 privind registrul agricol, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 60 din 7 aprilie 1992 

Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 21 august 1992 privind activitatea de 
metrologie, publicată în Monitorul Oficial nr. 212 din 28 august 1992, aprobată 
şi modificată prin Legea nr. 11 din 7 martie 1994, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 65 din 14 martie 1994, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 21 august 1992 privind protecţia con-
sumatorilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 212 din 28 august 1992, republi-
cată în Monitorul Oficial nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările şi completări-
le ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 1998 privind taxele în do-
meniul protecţiei industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 43 din 30 ianuarie 1998, cu modificările ulterioare 

1993 

Legea nr. 26 din 22 mai 1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţio-
narea Corpului gardienilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 109 din 28 
mai 1993 

Legea nr. 51 din 7 iulie 1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor 
care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 
1945-1952, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1993, cu modifică-
rile ulterioare 

Legea nr. 61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 233 din 28 septembrie 1993, republicată în 
Monitorul Oficial nr. 56 din 8 februarie 1999 

Legea nr. 73 din 3 noiembrie 1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi func-
ţionarea Consiliului Legislativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 5 no-
iembrie 1993 

Legea nr. 80 din 15 noiembrie 1993 privind protecţia socială a personalu-
lui care lucrează în industria destinată apărării naţionale şi ordinii publice, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 267 din 18 noiembrie 1993, cu modificările ulteri-
oare 

Legea nr. 81 din 20 noiembrie 1993 privind determinarea despăgubirilor 
în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afara 
fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică şi privată şi economiei 
vânatului, publicată în Monitorul Oficial nr. 275 din 29 noiembrie 1993, cu modi-
ficările ulterioare 
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Legea nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Bio-
sferei “Delta Dunării”, publicată în Monitorul Oficial nr. 283 din 7 decembrie 
1993, cu modificările ulterioare 

Prin legea în cauză este reglementat regimul juridic al Deltei Dunării, 
dispunându-se că aceasta se află în regim de drept public. Potrivit art. 10: Su-
prafeţele terestre şi acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub apă, care 
intră în componenţa Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, împreună cu resursele 
naturale pe care le generează, constituie patrimoniu natural, domeniu public de 
interes naţional, în administrarea directă a organului unic de conducere a re-
zervaţiei. 

Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 terenurile care se află în perime-
trul rezervaţiei şi care, potrivit legii, sunt obiect al dreptului de proprietate priva-
tă al persoanelor fizice şi juridice sau aparţin domeniului public ori privat local 
sau judeţean. 

Persoanele fizice sau juridice care deţin, cu titlu de proprietate, terenuri 
pe teritoriul rezervaţiei sunt obligate să le gospodărească prin mijloace ecolo-
gice admise, tradiţionale sau recomandate de autorităţile ştiinţifice. 

Pentru valorificarea resurselor terestre şi acvatice din zonele valorificabi-
le economic, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării propune Guver-
nului concesionarea, în condiţiile legii, a unor suprafeţe de terenuri şi ape 
agenţilor economici autorizaţi şi populaţiei locale, care are drept de preempţiu-
ne. 

Legea nr. 88 din 17 decembrie 1993 privind acreditarea instituţiilor de în-
văţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 307 din 27 decembrie 1993, republicată în Monitorul Oficial nr. 552 din 11 
noiembrie 1999 

Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 9 august 1993 privind unele măsuri 
pentru restructurarea activităţii regiilor autonome, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 202 din 23 august 1993, cu modificările ulterioare 

În conformitate cu dispoziţiile art. 4: Bunurile proprietate publică pe care 
regia le are în administrare, fiind inalienabile potrivit art. 135 alin. (5) din Cons-
tituţia României, se evidenţiază în mod distinct în patrimoniul regiei. 

În cazurile în care, potrivit legii, în patrimoniul regiilor autonome, reflectat 
în bilanţ, nu sunt cuprinse bunurile proprietate publică, evaluarea, evidenţierea 
şi dimensionarea lor se vor face extracontabil, în temeiul normelor metodologi-
ce aprobate de Guvern. Dacă regiile autonome se reorganizează ca societăţi 
comerciale, bunurile proprietate publică nu vor putea fi aduse ca aport la cap i-
talul social al societăţilor comerciale rezultate. 

Potrivit art. 5: Administrarea, de către regia autonomă, a bunurilor pro-
prietate publică se face cu diligenţa unui bun proprietar. Ele pot fi concesiona-
te, în condiţiile legii, sau închiriate; închirierea acestor bunuri pe o perioadă mai 
mare de un an se aprobă de ministerul de resort. 
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În conformitate cu art. 6: Crearea de noi bunuri proprietate publică, din 
categoria celor stabilite de Guvern ca fiind de interes naţional, precum şi deza-
fectarea unor asemenea bunuri se poate face numai cu aprobarea Guvernului, 
pentru regiile autonome de interes naţional, şi cu aprobarea consiliior locale ori 
a consiliilor judeţene, în cazul regiilor autonome de interes local sau judeţean. 

Potrivit art. 10: În cazul angajării răspunderii contractuale sau delictuale 
a regiei autonome, creditorii pot cere executarea silită numai asupra bunurilor 
din proprietatea regiei. 

Bunurile proprietate publică fiind, potrivit art. 135 alin. (5) din Constituţia 
României, inalienabile, se interzice regiilor autonome să constituie garanţii de 
orice fel cu privire la aceste bunuri. 

Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 20 august 1993 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor la reglementările financiar-gestionare şi fiscale, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 205 din 25 august 1993, cu modificările ulter i-
oare 

Ordonanţa Guvernului nr. 18 din 20 august 1993 privind reglementarea 
tranzacţiilor nebursiere cu valori mobiliare şi organizarea unor instituţii de in-
termediere, publicată în Monitorul Oficial nr. 206 din 26 august 1993, aprobată 
prin Legea nr. 83 din 6 octombrie 1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 292 
din 14 octombrie 1994 

1994 

Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat 
în active corporale şi necorporale, publicată în Monitorul Oficial nr. 80 din 29 
martie 1994, republicată în Monitorul Oficial nr. 242 din 31 mai 1999, cu modi-
ficările ulterioare 

Legea nr. 17 din 8 aprilie 1994 pentru prelungirea sau reînnoirea con-
tractelor de închiriere privind unele suprafeţe locative, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 100 din 18 aprilie 1994 

Legea nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză de utili-
tate publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 139 din 2 iunie 1994 

Această lege concretizează principiile conţinute de art. 1 al primului Pro-
tocol adiţional la Convenţia europeană privind drepturile omului, potrivit căreia 
orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. N i-
meni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică 
şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului interna-
ţional. De asemenea, prin această lege se aplică principiul consacrat şi de 
Constituţia ţării, potrivit căruia nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză 
de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu o dreaptă şi prealabilă despăgubire 
(art. 41 alin. 3). De asemenea, alin. 4 al aceluiaşi art. 41 dispune că, pentru 
lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei pro-
prietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru pagubele 
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aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru daunele imputabi-
le autorităţii. Despăgubirile se stabilesc, în ambele cazuri, de comun acord cu 
proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie (art. 41 alin. 5). În conformi-
tate cu aceste prevederi, Legea nr. 33/1993 publicată la 2 iunie 1994 creează 
cadrul legal adecvat procedurilor de expropriere şi stabilire a despăgubirilor, 
asigurând apărarea dreptului de proprietate. În lege se precizează că expropri-
erea priveşte numai bunurile imobile – terenuri şi construcţii. Se pot expropria 
imobilele persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu sau fără scop lucrativ, 
precum şi cele aflate în proprietatea privată a comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor. În situaţia în care imobilele expropriate nu au fost utilizate în ter-
men de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, 
respectiv lucrările nu au fost începute, foştii proprietari pot să ceară retroceda-
rea lor, dacă nu s-a făcut o nouă declarare de utilitate publică. Cheltuielile efec-
tuate pentru expropriere şi retrocedare se suportă de expropriator. În final, fa-
cem precizarea că, potrivit Constituţiei din 1991, naţionalizarea ca modalitate 
de transmitere a bunurilor din proprietatea privată în proprietatea statului nu 
mai este posibilă. 

Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial nr. 
172 din 7 iulie 1994, republicată în Monitorul Oficial nr. 783 din 28 octombrie 
2002 

Potrivit dispoziţiilor aceste legi, funcţie de gradul ordinului sau medaliei 
primite, veteranii de război sau invalizii ori văduvele de război pot beneficia de 
următoarele drepturi, după cum urmează: 

Potrivit art. 13: Veteranii de război, cărora le-au fost acordate ordine şi 
medalii pentru faptele de arme săvârşite pe câmpul de luptă, beneficiază de 
următoarele drepturi, dacă nu le-au primit, în conformitate cu Legea nr. 
18/1991 sau sub orice altă formă, de la data decorării şi până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi şi dovedesc cu acte legale aceste împrejurări de fapt: 

a) cei decoraţi cu Ordinul Mihai Viteazul sau Ordinul Virtutea Aeronautică cu 
spade, clasa cavaler: 

 împroprietărirea cu un lot de 5 ha teren agricol, din rezerva creată 
conform Legii nr. 18/1991 în localitatea de domiciliu sau cu un loc de 
casă de 500 mp în municipiul, oraşul sau comuna în care domiciliază 
decoratul; 

 o rentă lunară, echivalentă soldei de grad a unui sublocotenent; 
b) cei decoraţi cu Ordinul Steaua României cu spade şi panglică de Virtute 

Militară sau Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea Aerona-
utică cu spade, Ordinul Coroana României cu spade şi panglică de Virtu-
te Militară sau Ordinul Coroana României cu spade, Ordinul Crucea Re-
gina Maria, Medalia Virtutea Maritimă, Medalia Serviciul Credincios cu 
spade, Medalia Bărbăţie şi Credinţă cu spade, Crucea Serviciul Credin-
cios cu spade şi Crucea Meritul Sanitar: 
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 împroprietărirea cu 500 mp pentru un loc de casă în municipiul, ora-
şul sau comuna în care domiciliază sau, dacă acest lucru nu este po-
sibil, cu 1 ha teren arabil; 

c) cei decoraţi cu Medalia Virtutea Militară de Război: 

 împroprietărirea cu 500 mp pentru loc de casă în municipiul, oraşul 
ori comuna în care domiciliază sau, dacă acest lucru nu este posibil, 
cu 1 ha teren arabil. 

Cei decoraţi cu ordinele sau medaliile prevăzute la lit. b) şi c) beneficiază 
de o rentă lunară echivalentă cu 75% din solda de grad a unui sublocotenent. 

Legea nr. 45 din 1 iulie 1994, legea apărării naţionale a României, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 47 din 7 iulie 1994 privind serviciile din subordinea Preşedinte-
lui României, publicată în Monitorul Oficial nr. 175 din 11 iulie 1994, republicată 
în Monitorul Oficial nr. 210 din 25 aprilie 2001, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 87 din 18 octombrie 1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 299 din 24 octombrie 1994 

Ordonanţa Guvernului nr. 19 din 27 ianuarie 1994 privind stimularea in-
vestiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 28 din 28 ianuarie 1994, aprobată şi modificată prin 
Legea nr. 82 din 20 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial nr. 160 din 25 iulie 
1995, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind măsuri pentru 
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Ofi-
cial nr. 28 din 28 ianuarie 1994, republicată în Monitorul Oficial nr. 665 din 23 
octombrie 2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82 din 20 iulie 1995, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 160 din 25 iulie 1995, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 22 iulie 1994 privind drepturile de hra-
nă, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial nr. 198 din 29 iulie 
1994, republicată în Monitorul Oficial nr. 144 din 9 aprilie 1998, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 374 din 31 decembrie 1994 

Ordonanţa Guvernului nr. 34 din 5 august 1994 privind acordarea de că-
tre stat de garanţii pentru credite interne contractate de agenţii economici de la 
băncile comerciale şi constituirea fondului de risc pentru garanţiile acordate, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 217 din 16 august 1994 

Ordonanţa Guvernului nr. 49 din 12 august 1994 privind regimul juridic 
aplicabil unor societăţi comerciale constituite în temeiul Legii nr. 15/1990, care 
se restructurează prin divizare sau fuziune, publicată în Monitorul Oficial nr. 
242 din 29 august 1994 

Ordonanţa Guvernului nr. 52 din 12 august 1994 privind reglementarea 
administrării şi conservării patrimoniului unităţilor de învăţământ, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 242 din 29 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea 
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nr. 122 din 9 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 346 din 14 de-
cembrie 1994 

Ordonanţa Guvernului nr. 56 din 19 august 1994 privind actualizarea 
normativelor de cheltuieli determinate de drepturile acordate copiilor din leagă-
ne, case de copii şi instituţii de învăţământ special, publicată în Monitorul Ofici-
al nr. 243 din 30 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 146 din 31 
decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 374 din 31 decembrie 1994 

Ordonanţa Guvernului nr. 59 din 24 august 1994 privind reglementarea 
operaţiunilor de import-export care se derulează prin clearing, barter şi coope-
rare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guver-
namentale, publicată în Monitorul Oficial nr. 245 din 30 august 1994, cu modif i-
cările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 68 din 26 august 1994 privind protejarea pa-
trimoniului cultural naţional, publicată în Monitorul Oficial nr. 247 din 31 august 
1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 41 din 24 mai 1995, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 105 din 30 mai 1995, cu modificările ulterioare 

Reproducem în cele cele urmează dispoziţiile mai importante din lege 
care interesează proprietatea. 

Potrivit art. 7 din ordonanţă: Monumentele istorice aparţinătoare statului 
sau unităţilor administrativ-teritoriale se declară, potrivit legii, ca făcând parte 
din domeniul public sau domeniul privat al statului, respectiv al unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale, prin lege, la propunerea Ministerului Culturii şi a Departa-
mentului pentru Administraţie Publică Locală. 

Deţinătorii cu orice titlu ai monumentelor istorice, precum şi ai bunurilor 
culturale mobile clasate pot fi: 

a) instituţii publice specializate: muzee, arhive, case memoriale, colecţii, bi-
blioteci; 

b) instituţii publice nespecializate; 
c) instituţii cu caracter militar sau de apărare a ţării; 
d) instituţii de cult; 
e) persoane juridice specializate în comerţul cu astfel de bunuri: anticariate, 

consignaţii, agenţii de intermediere, case de licitaţii etc.; 
f) alte persoane juridice; 
g) persoane fizice. 

Potrivit art. 16: Protecţia monumentelor istorice se realizează prin măsuri 
de protecţie curentă, protecţie specială, protecţie specifică şi, în cazuri bine 
justificate, prin măsuri deosebite de protecţie. 

Protecţia curentă a monumentelor istorice, ca şi a bunurilor mobile clasa-
te este asigurată de către proprietarii sau titularii de drepturi reale, care pot 
primi asistenţă şi sprijin, în acest sens, din partea organismelor specializate ale 
Ministerului Culturii şi, după caz, din partea Ministerului de Interne, Ministerului 
Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerului Apelor, Pădurilor şi 
Protecţiei Mediului şi Secretariatului de Stat pentru Culte. 
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Proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra terenurilor pe care se 
află monumente istorice şi asupra terenurilor situate în zonele de protecţie a 
monumentelor istorice sunt obligaţi să anunţe Comisia Naţională a Monumen-
telor Istorice cu 12 luni înainte de intenţia de folosire a respectivelor terenuri 
pentru culturi agricole perene. 

 În conformitate cu art. 20: Cercetările arheologice sistematice se execu-
tă numai cu autorizaţia prealabilă a Comisiei Naţionale de Arheologie şi, după 
caz, şi cu avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice. 

Bunurile culturale imobile descoperite ca rezultat al unor cercetări arheolo-
gice sistematice, precum şi descoperirile fortuite beneficiază de regimul juridic al 
monumentelor istorice clasate în categoria A, până la definitivarea procedurii de 
clasare, care se declanşează din oficiu. 

Bunurile culturale mobile descoperite ca rezultat al cercetărilor arheolo-
gice sistematice, precum şi descoperirile fortuite sunt de drept proprietate pu-
blică, indiferent de regimul de proprietate asupra terenului din care acestea au 
fost recuperate. 

Din momentul descoperirii şi până la încheierea procedurii de clasare, 
care se declanşează din oficiu, bunurile culturale mobile descoperite în condiţii-
le de mai sus beneficiază de regimul juridic de protecţie prevăzut în prezenta 
ordonanţă pentru bunurile clasate în categoria tezaur. 

Art. 21 dispune că: Conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor cul-
turale mobile clasate se realizează prin: 

a) asigurarea condiţiilor permanente de climat nepoluat şi microclimat con-
trolat; 

b) asigurarea condiţiilor necesare pazei contra incendiilor; 
c) lucrări întreprinse periodic pentru asigurarea rezistenţei fizice a monu-

mentelor istorice. 
În termen de 6 luni de la adoptarea prezentei ordonanţe, Ministerul Cul-

turii va elabora norme şi metodologii specifice pentru conservarea bunurilor din 
patrimoniul cultural naţional. 

De asemenea, Ministerul Culturii va elabora, în termen de 6 luni de la 
adoptarea prezentei ordonanţe, în colaborare cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi 
Protecţiei Mediului, norme şi metodologii care să asigure înlăturarea sau dim i-
nuarea factorilor poluanţi în zonele de protecţie a monumentelor istorice. 

Potrivit art. 24: Protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi a bunu-
rilor culturale mobile clasate sunt în sarcina proprietarilor şi a titularilor de drep-
turi reale. 

Restaurarea monumentelor istorice şi a bunurilor culturale mobile clasate 
este în sarcina proprietarilor sau titularilor dreptului de administrare. 

Statul sprijină măsurile de protecţie, de conservare şi restaurare între-
prinse de proprietari, de titularii de drepturi reale şi de titularii dreptului de ad-
ministrare. 
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Art. 25 dispune că: Deţinătorii de bunuri culturale mobile sunt obligaţi să 
asigure acestora protecţia corespunzătoare împotriva proceselor de îmbătrâni-
re, fragilizare şi degradare determinate de mediul ambiant şi de activităţile la 
care bunurile sunt folosite. În acest scop se va urmări, în strictă conformitate cu 
normele de conservare, aplicarea următoarelor măsuri: 

a) asigurarea stabilităţii microclimatice în încăperile în care obiectele se 
expun, se depozitează sau se află în tranzit; salubrizarea spaţiilor şi 
prevenirea efectelor deteriorante care ar putea fi provocate de avarierea 
sistemelor de energie electrică, încălzire, apă şi canalizare; 

b) corelarea naturii surselor de iluminat cu gradul de sensibilitate a obiecte-
lor; interzicerea folosirii luminii naturale sau fluorescente pentru ilumina-
rea obiectelor de natură organică sensibile; 

c) etalarea, manipularea, ambalarea, depozitarea şi itinerarea corectă a 
obiectelor; 

d) prevenirea apariţiei dăunătorilor biologici prin măsuri generale şi specifi-
ce de igienă; combaterea factorilor biologici, sub supravegherea biologi-
lor specializaţi; 

e) prevenirea apariţiei focarelor de incendii; 
f) asigurarea securităţii bunurilor de patrimoniu ocrotite la organizarea de 

spectacole, ca recuzită cinematografică. 
Potrivit art. 29: Monumentele istorice şi bunurile culturale mobile clasate 

aflate în proprietate publică sunt inalienabile. 
Înstrăinarea acestora cu orice titlu sau pe orice cale este lovită de nulita-

te absolută. 
Transferul unor drepturi reale asupra monumentelor istorice şi asupra 

bunurilor culturale mobile clasate între instituţii publice se face cu respectarea 
prevederilor prezentei ordonanţe şi cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice, respectiv al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţii-
lor. În cazul monumentelor istorice este necesar şi acordul organelor adminis-
traţiei publice centrale sau locale în subordonarea cărora se află instituţiile res-
pective. 

Ordonanţa Guvernului nr. 69 din 26 august 1994 privind unele măsuri 
pentru organizarea regiilor autonome de interes local, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 245 din 30 august 1994, republicată în Monitorul Oficial nr. 20 din 31 
ianuarie 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 135 din 24 decembrie 
1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 366 din 30 decembrie 1994 

1995 

Legea nr. 4 din 10 ianuarie 1995 privind donarea de sânge, utilizarea te-
rapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 9 din 19 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, publica-
tă în Monitorul Oficial nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare 
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Legea nr. 16 din 6 martie 1995 privind protecţia topografiilor circuitelor 
integrate, publicată în Monitorul Oficial nr. 45 din 9 martie 1995, cu modificările 
ulterioare 

Legea nr. 36 din 12 mai 1995, legea notarilor publici şi a activităţii notari-
ale, publicată în Monitorul Oficial nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările ulter i-
oare 

Legea nr. 47 din 30 mai 1995 privind participarea României la Comisia 
europeană pentru democraţie prin drept, publicată în Monitorul Oficial nr. 111 
din 2 iunie 1995 

Legea nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei 
de avocat, publicată în Monitorul Oficial nr. 116 din 9 iunie 1995, republicată în 
Monitorul Oficial nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 64 din 22 iunie 1995 privind procedura reorganizării judiciare şi 
a falimentului, publicată în Monitorul Oficial nr. 130 din 29 iunie 1995, republ i-
cată în Monitorul Oficial nr. 608 din 13 decembrie 1999, cu modificările ulteri-
oare 

Legea nr. 74 din 6 iulie 1995 privind exercitarea profesiunii de medic, în-
fiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, publica-
tă în Monitorul Oficial nr. 149 din 14 iulie 1995, republicată în Monitorul Oficial 
nr. 650 din 12 decembrie 2000, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 75 din 6 iulie 1995 privind producerea, controlul calităţii, co-
mercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregis-
trarea soiurilor de plante agricole, publicată în Monitorul Oficial nr. 150 din 14 
iulie 1995, republicată în Monitorul Oficial nr. 362 din 17 decembrie 1997, cu 
modificările ulterioare 

Legea nr. 84 din 24 iulie 1995, legea învăţământului, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 167 din 31 iulie 1995, republicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 5 
ianuarie 1996, republicată în Monitorul Oficial nr. 606 din 10 decembrie 1999, 
cu modificările ulterioare 

Legea nr. 111 din 21 noiembrie 1995 privind constituirea, organizarea şi 
funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovi-
zuale, publicată în Monitorul Oficial nr. 280 din 30 noiembrie 1995 

Legea nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juri-
dice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 279 din 29 noiembrie 1995, cu modificările ul-
terioare 

Legea nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozi-
ve, publicată în Monitorul Oficial nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu modificările 
ulterioare 

Prin această lege se dispune că producerea de materii explozive şi orice 
operaţiune de import-export cu acestea sunt permise numai persoanelor fizice 
şi juridice care sunt înregistrate şi posedă autorizaţie în acest sens, eliberată 
de organele prevăzute de lege (art. 2). 
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Legea nr. 134 din 29 decembrie 1995, legea petrolului, publicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 301 din 29 decembrie 1995, cu modificările şi completările 
ulterioare 

În conformitate cu dispoziţiile acestei legi, resursele de petrol situate în 
subsolul ţării şi al platoului continental românesc al Mării Negre, delimitat con-
form principiilor dreptului internaţional şi reglementărilor din convenţiile interna-
ţionale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice 
şi aparţin statului român (art. 1). Operaţiunile petroliere de efectuat în limitele 
perimetrului de exploatare constituie lucrări de utilitate publică, iar terenurile 
necesare pentru aceste operaţiuni, precum şi construcţiile situate pe astfel de 
terenuri pot face obiectul exproprierii pentru cauză de utilitate publică, în condi-
ţiile legii. Asupra terenurilor necesare operaţiunilor petroliere de realizat în afa-
ra perimetrului de exploatare, altele decât cele declarate de utilitate publică, 
prevăzute la alineatul precedent, precum şi asupra terenurilor necesare lucrări-
lor de exploatare şi oricăror alte operaţiuni pe care acestea le implică, inclusiv 
cele privind asigurarea exploatării şi protecţiei sistemului naţional de transport 
al petrolului, se instituie, în favoarea titularului operaţiunilor, un drept de servi-
tute legală. Exercitarea dreptului de servitute legală se face contra unei rente 
anuale către proprietarii terenurilor afectate de acesta. Durata servituţii legale 
este cea a operaţiunilor petroliere, iar terenurile ce urmează a fi afectate vor fi 
determinate, în ce priveşte suprafeţele şi proprietarii, după principiul celei mai 
mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate. Accesul la terenurile afec-
tate de servitute legală se stabileşte prin negocieri între titularul operaţiunii pe-
troliere şi proprietarii de terenuri, cu respectarea principiului egalităţii de trata-
ment şi al echităţii. Orice neînţelegeri între titularii operaţiunilor petroliere şi 
proprietarii terenurilor se soluţionează de către instanţele judecătoreşti compe-
tente, potrivit legii. Dacă statul vinde bunurile expropriate, foştii proprietari sau, 
după caz, succesorii lor au drept de preempţiune, în care scop vor fi înştiinţaţi 
despre condiţiile vânzării, pe cale administrativă sau prin publicitate. Sistemul 
naţional de transport al petrolului face parte din domeniul public de interes na-
ţional şi este de importanţă strategică. În sistemul naţional de transport al pe-
trolului se cuprind conductele magistrale care asigură colectarea petrolului ex-
tras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import şi dirijarea lui 
de la punctele de predare de către producători la unităţile de prelucrare, spre 
centrele de distribuţie şi consum sau la export, precum şi la toate instalaţiile, 
echipamentele şi dotările aferente acestora. Exploatarea sistemului naţional de 
transport al petrolului se face de unităţile specializate, care vor presta servicii 
beneficiarilor în schimbul unor tarife stabilite de autoritatea competentă, în 
condiţii egale pentru toţi producătorii. Pentru a asigura întreţinerea sistemului 
naţional de transport al petrolului şi pentru a elimina apariţia posibilelor pericole 
în exploatarea acestuia se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă, în conformi-
tate cu normativele şi prescripţiile tehnice specifice aprobate de autoritatea 
competentă. Unităţile care se ocupă cu transportul prin conducte au dreptul să 
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realizeze lucrări de intervenţii la conducte numai cu anunţarea proprietarului 
terenului. Despăgubirile pentru intervenţiile executate în caz de avarii se stabi-
lesc ulterior, prin negocieri cu proprietarul terenului. Resursele de petrol se pun 
în valoare prin operaţiuni petroliere, în care scop acestea se dau în administra-
re regiilor autonome sau se concesionează de către autoritatea competentă, 
potrivit legii. 

Legea nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările 
în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu 
modificările ulterioare 

Legea nr. 137 din 29 decembrie 1995, legea protecţiei mediului, publica-
tă în Monitorul Oficial nr. 304 din 30 decembrie 1995, republicată în Monitorul 
Oficial nr. 70 din 17 februarie 2000, cu modificările ulterioare 

Acest act normativ conţine dispoziţii privind autorizaţiile de mediu cerute 
persoanelor juridice nou înfiinţate sau celor care deja desfăşoară o activitate. 

Legea nr. 139 din 29 decembrie 1995, legea Societăţii Naţionale de Cru-
ce Roşie din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 303 din 30 decembrie 
1995 

Ordonanţa Guvernului nr. 30 din 18 august 1995 privind regimul de con-
cesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţii teres-
tre – autostrăzi şi căi ferate, publicată în Monitorul Oficial nr. 203 din 1 septem-
brie 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 136 din 26 octombrie 1996, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 31 octombrie 1996, cu modificările ul-
terioare 

În materia concesionărilor din acest domeniu, legea dispune la art. 6 alin. 
2: Concesionarul trebuie să asigure exploatarea obiectului concesiunii cu dili-
genţele specifice unui bun întreprinzător. 

Concesionarul nu are dreptul de înstrăinare a activelor concesiunii, aces-
tea constituind proprietate publică, şi nici de a le folosi în afara prevederilor 
contractului de concesiune. 

Ordonanţa Guvernului nr. 42 din 29 august 1995 privind producţia de 
produse alimentare destinate comercializării, publicată în Monitorul Oficial nr. 
203 din 1 septembrie 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 123 din 15 
decembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial nr. 293 din 19 decembrie 1995, 
cu modificările ulterioare 

1996 

Legea nr. 7 din 13 martie 1996, legea cadastrului şi a publicităţii imobilia-
re, publicată în Monitorul Oficial nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările ulte-
rioare 

Prin această lege se generalizează sistemul de publicitate imobiliară prin 
cartea funciară, renunţându-se la sistemul de transcripţiuni şi inscripţiuni exis-
tent în unele zone ale ţării şi la sistemul cărţilor funciare din Ardeal, Banat şi 
Bucovina de Nord. Tot prin această lege este reglementat cadastrul general, 
adică sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică a 
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bunurilor imobile de pe întreg teritoriul ţării. S-a păstrat din sistemul de publici-
tate personală (împrumutat din dreptul francez) principiul potrivit căruia tran-
scrierea actelor juridice nu are efect constitutiv de drepturi, ci numai efect de 
opozabilitate faţă de terţi a actului. De lege ferenda, se preconizează introdu-
cerea sistemului de publicitate german (al cărţilor funciare) pe tot teritoriul ţării. 

Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile co-
nexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările 
ulterioare 

Legea reglementează drepturile patrimoniale şi extrapatrimoniale ce se 
cuvin creatorilor de opere scrise, opere muzicale sau de artă; de asemenea, ea 
reglementează protecţia programelor de calculator. În cuprinsul legii se regle-
mentează organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Protecţia Dreptu-
rilor de Autor. 

Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996, legea Arhivelor Naţionale, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările ulterioare 

Prin această lege se reglementează organizarea şi funcţionarea Arhive-
lor Naţionale, precum şi regimul juridic al bunurilor declarate de lege ca fiind 
bunuri de interes public. 

Legea nr. 17 din 2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţi-
ilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 11 aprilie 1996 

Legea nr. 18 din 4 aprilie 1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, 
bunurilor şi valorilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 75 din 11 aprilie 1996 

Legea nr. 21 din 10 aprilie 1996, legea concurenţei, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996 

Legea nr. 26 din 24 aprilie 1996, Codul silvic, publicată în Monitorul Ofi-
cial nr. 93 din 8 mai 1996, cu modificările ulterioare 

Prin acest act normativ se reglementează regimul juridic al fondului fo-
restier aflat în proprietate publică, precum şi regimul juridic al fondului forestier 
proprietate privată. Astfel, art. 10-63 formează conţinutul Titlului II al Codului 
silvic, Fondul forestier proprietate publică. Fondul forestier proprietate publică 
este inalienabil, imprescriptibil (achizitiv şi extinctiv), insesizabil, nu poate fi lo-
vit de servituţi prin fapta omului (se pot însă stabili servituţi în măsura în care 
acestea sunt compatibile cu uzul şi interesul public – art. 13 din Legea nr. 
213/1998, lege privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia), nu 
este susceptibil de dezmembrăminte şi este supus unui sistem de publicitate 
special. Art. 64-75 formează conţinutul Titlului III al Codului silvic, intitulat Fon-
dul forestier proprietate privată. Spre deosebire de bunurile din proprietatea 
publică, bunurile proprietate privată sunt alienabile, sunt prescriptibile (sub as-
pect extinctiv şi achizitiv), sunt sesizabile (pot fi urmărite silit), pot fi lovite de 
servituţi, sunt susceptibile de dezmembrăminte şi sunt supuse sistemului de 
publicitate de drept comun. Art. 76-86 formează conţinutul Titlului IV al Codului 
silvic, intitulat Dispoziţii comune fondului forestier proprietate publică şi fondului 
forestier proprietate privată. 
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Legea nr. 27 din 26 aprilie 1996 privind partidele politice, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 87 din 29 aprilie 1996, cu modificările ulterioare 

Prin această lege este reglementată modalitatea de înfiinţare, organizare 
şi funcţionare a partidelor politice. În privinţa regimului juridic al bunurilor nece-
sare desfăşurării activităţii partidelor politice, art. 32 dispune: Partidele politice 
pot deţine bunuri mobile şi imobile care sunt necesare realizării activităţilor 
specifice. 

Legea nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat, publica-
tă în Monitorul Oficial nr. 96 din 13 mai 1996, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 50 din 21 iunie 1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale per-
sonalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial nr. 
130 din 24 iunie 1996, republicată în Monitorul Oficial nr. 563 din 18 noiembrie 
1999, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 56 din 1 iulie 1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale jude-
cătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte 
categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial nr. 139 din 4 iulie 1996, cu 
modificările ulterioare 

Legea nr. 66 din 3 iulie 1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi 
Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni, publicată în Moni-
torul Oficial nr. 140 din 5 iulie 1996, republicată în Monitorul Oficial nr. 28 din 
26 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 84 din 12 iulie 1996, legea îmbunătăţirilor funciare, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 159 din 24 iulie 1996, cu modificările ulterioare 

În privinţa lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, legea dispune că terenurile 
expropriate pentru realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare aparţin dome-
niului privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. Terenurile se ad-
ministrează de către persoanele fizice sau juridice care exploatează lucrările. 

Legea nr. 90 din 12 iulie 1996, legea privind protecţia muncii, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 157 din 23 iulie 1996, republicată în Monitorul Oficial nr. 47 
din 29 ianuarie 2001 

Legea nr. 103 din 23 septembrie 1996, legea fondului cinegetic şi a pro-
tecţiei vânatului, publicată în Monitorul Oficial nr. 235 din 27 septembrie 1996, 
republicată în Monitorul Oficial nr. 328 din 17 mai 2002, cu modificările ulterioa-
re 

Prin această lege se dispune că fondul cinegetic al României, resursă 
naturală de interes naţional şi internaţional, este administrat şi gestionat în 
scopul conservării biodiversităţii faunei sălbatice, menţinerii echilibrului ecolo-
gic, exercitării vânătorii şi satisfacerii altor cerinţe social-economice. Se mai 
dispune că vânatul este bun public de interes naţional. Art. 7-8 din lege sunt 
relative la administrarea şi gestionarea fondului cinegetic al României. În con-
formitate cu art. 16 alin. 2 şi 3: Deţinătorii, cu orice titlu, ai terenurilor pe care 
se arondează fonduri de vânătoare, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi 
să permită exercitarea vânătorii, aplicarea măsurilor de protecţie a vânatului, 
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precum şi amplasarea instalaţiilor şi amenajărilor vânătoreşti provizorii, fără ca 
prin acţiunile respective să se dăuneze folosinţei de bază a terenurilor. 

Deţinătorii terenurilor sunt obligaţi să ia măsurile prevăzute de lege pentru 
protecţia vânatului şi a mediului său de viaţă şi răspund pentru pagubele produ-
se acestuia prin acţiuni ilicite. 

Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), deţinătorii te-
renurilor pe care se arondează fonduri de vânătoare sunt în drept să beneficie-
ze direct, în cazul proprietăţilor mai mari de 100 ha, şi indirect, prin bugetele 
locale, în cazul proprietăţilor mai mici de 100 ha, de 25% din cuantumul tarife-
lor de atribuire a gestionării fondurilor de vânătoare pe anul în curs. 

Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent, Regia Naţională a 
Pădurilor va încasa direct 75% din cuantumul tarifelor de atribuire a gestionării 
fondurilor de vânătoare, corespunzătoare suprafeţei pădurilor statului, asigu-
rând însă, gratuit, pentru hrana vânatului, teren liber de vegetaţie forestieră, în 
suprafaţă de minimum 1 ha la 1.000 ha de pădure, în zona de munte; 2 ha la 
1.000 ha de pădure, în zona de deal, şi de 5 ha la 1.000 ha de pădure, în zona 
de câmpie. 

Legea nr. 105 din 25 septembrie 1996 privind evidenţa populaţiei şi car-
tea de identitate, publicată în Monitorul Oficial nr. 237 din 30 septembrie 1996, 
cu modificările ulterioare 

Legea nr. 106 din 25 septembrie 1996, legea protecţiei civile, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 241 din 3 octombrie 1996, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 107 din 25 septembrie 1996, legea apelor, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările ulterioare 

În conformitate cu dispoziţiile acestei legi, aparţin domeniului public ape-
le de suprafaţă cu albiile lor minore cu lungimi mai mari de 5 km şi cu bazinele 
hidrografice ce depăşesc suprafaţa de 10 km

2
, malurile şi cuvetele lacurilor, 

precum şi apele subterane, apele maritime interioare, faleza şi plaja mării, cu 
bogăţiile lor naturale şi potenţial energetic valorificabil, marea teritorială şi fun-
dul apelor maritime. Albiile minore cu lungimi mai mici de 5 km şi cu bazine hi-
drografice ce nu depăşesc suprafaţa de 10 km

2
, pe care apele nu curg perma-

nent, aparţin deţinătorilor, cu orice titlu, ai terenurilor pe care se formează sau 
curg. Proprietarii acestor albii trebuie să folosească aceste ape în concordanţă 
cu condiţiile generale de folosire a apei în bazinul respectiv. Insulele, care nu 
sunt în legătură cu terenurile cu mal la nivelul mediu al apei, aparţin proprieta-
rului albiei. Apa subterană poate fi folosită de proprietarul terenului, cu anumite 
condiţii impuse de lege, adică numai în măsura în care este utilizată conform 
art. 9 alin. (2). În conformitate cu dispoziţiile art. 4 din lege: (1) Stabilirea regi-
mului de folosire a resurselor de apă, indiferent de forma de proprietate, este 
un drept exclusiv al Guvernului, exercitat de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Pro-
tecţiei Mediului, cu excepţia apelor geotermale. 
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(2) Apele din domeniul public se dau în administrare Regiei Autonome 
Apele Române de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în 
condiţiile legii. 

(3) Reglementarea navigaţiei şi a activităţilor conexe acesteia pe căile 
navigabile se face de către Ministerul Transporturilor, prin unităţile de profil. 

(4) Faza atmosferică a circuitului apei în natură poate fi modificată artif i-
cial numai de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi de cei autorizaţi 
de acesta, în condiţiile legii. 

Legea nr. 109 din 10 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 252 din 18 octombrie 1996, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 109, modificată, reglementează organizarea şi funcţionarea coo-
peraţiei de consum şi de credit. Potrivit art. 160 alin. 1 din această lege, proprieta-
tea organizaţiilor cooperaţiei de consum şi ale cooperaţiei de credit este privată, 
fiind ocrotită de lege, şi se compune dintr-o parte divizibilă şi o parte indivizibilă. 
Partea divizibilă cuprinde părţile sociale vărsate de membrii cooperatori, respectiv 
de organizaţiile cooperatiste asociate, care pot fi bunuri mobile corporale sau bu-
nuri imobile, precum şi dividendele cuvenite membrilor cooperatori, respectiv or-
ganizaţiilor cooperatiste asociate. La cooperativele de consum, partea divizibilă a 
proprietăţii cuprinde şi cota-parte din fondul de dezvoltare aferentă părţilor sociale 
subscrise şi vărsate de membrii cooperatori, pe perioada cât aceştia au fost mem-
bri ai cooperativei. Partea indiviză cuprinde întregul patrimoniu al organizaţiilor co-
operaţiei de consum şi al cooperaţiei de credit, acumulat de acestea în decursul 
întregii lor activităţi, mai puţin partea divizibilă prevăzută la alin. 2 al prezentului 
articol, aflat în proprietatea cooperativelor de consum, a cooperativelor de credit-
bănci populare, a FEDERALCOOP, a caselor teritoriale ale cooperativelor de cre-
dit, a CREDITCOOP şi a CENTROCOOP, în baza bilanţurilor contabile de la sfâr-
şitul anului anterior intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi bunurile dobândite 
ulterior de acestea. 

Legea nr. 111 din 10 octombrie 1996 privind desfăşurarea în siguranţă a 
activităţilor nucleare, publicată în Monitorul Oficial nr. 267 din 29 octombrie 
1996, republicată în Monitorul Oficial nr. 78 din 18 februarie 1998, cu modifică-
rile ulterioare 

Prin această lege se reglementează regimul juridic al organizării şi func-
ţionării unităţilor economice care au atribuţii în domeniul nuclear. De exemplu, 
se reglementează răspunderea civilă delictuală în ceea ce priveşte accidentele 
nucleare. Se mai dispune, prin art. 19 alin. 2 şi 7: (2) Combustibilul nuclear de-
ţinut ilegal se confiscă, devine proprietate publică a statului şi se predă unui 
custode, special desemnat în acest scop; (...); 

(7) Combustibilul nuclear nerevendicat prin înscrisuri de proprietate de-
vine, în momentul constatării, proprietate publică a statului. 
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Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996, legea locuinţei, publicată în Moni-
torul Oficial nr. 254 din 21 octombrie 1996, republicată în Monitorul Oficial nr. 
393 din 31 decembrie 1997, cu modificările ulterioare 

Legea locuinţei este legea-cadru privind regimul juridic al imobilelor cu 
destinaţie de locuinţă. Astfel, Capitolul II al legii reglementează Dezvoltarea 
construcţiei de locuinţe. Potrivit art. 39: Locuinţele sociale aparţin domeniului 
public al unităţilor administrativ-teritoriale. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 57: Locuinţele de protocol sunt proprie-
tate publică a statului. 

Administrarea fondului locativ de protocol se face de către Regia Auto-
nomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, care asigură evidenţa, 
întreţinerea, repararea şi conservarea acestuia, precum şi încasarea chiriei. 

Atribuirea, ocuparea şi folosirea locuinţelor de protocol se fac în condiţiile 
prezentei legi. 

În afară de categoriile de locuinţe sus-citate, toate celelalte categorii de 
imobile se află în regim de proprietate privată. 

Legea nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii 
demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de 
conducere, publicată în Monitorul Oficial nr. 263 din 28 octombrie 1996 

Legea nr. 116 din 16 octombrie 1996 privind acordarea de despăgubiri 
producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul agricol 
1995-1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu 
modificările ulterioare 

Legea nr. 118 din 16 octombrie 1996 privind constituirea şi utilizarea 
Fondului special al drumurilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 261 din 
25 octombrie 1996, republicată în Monitorul Oficial nr. 150 din 15 aprilie 1998, 
cu modificările ulterioare 

Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificările ul-
terioare 

Legea nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea 
Corpului Pompierilor Militari, publicată în Monitorul Oficial nr. 257 din 23 oc-
tombrie 1996, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 130 din 16 octombrie 1996 privind contractul colectiv de mun-
că, publicată în Monitorul Oficial nr. 259 din 24 octombrie 1996, republicată în 
Monitorul Oficial nr. 184 din 19 mai 1998 

Legea nr. 133 din 28 octombrie 1996 pentru transformarea Fondurilor 
Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 273 din 1 noiembrie 1996 

Ordonanţa Guvernului nr. 3 din 16 ianuarie 1996 privind calificarea noţi-
unii de producţie proprie în aplicarea regimului vamal aferent investiţiilor străi-
ne, publicată în Monitorul Oficial nr. 19 din 26 ianuarie 1996, aprobată prin Le-
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gea nr. 9 din 21 martie 1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 59 din 22 martie 
1996 

Ordonanţa Guvernului nr. 4 din 16 ianuarie 1996 privind modificarea pla-
fonului valoric în limita căruia taxele de timbru se pot achita prin aplicarea şi 
anularea timbrelor mobile, publicată în Monitorul Oficial nr. 19 din 26 ianuarie 
1996, aprobată prin Legea nr. 53 din 21 iunie 1996, publicată în Monitorul Of i-
cial nr. 134 din 27 iunie 1996 

Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 24 iulie 1996 privind actualizarea şi 
completarea regimului general al contabilităţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 
170 din 30 iulie 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 245 din 21 decem-
brie 1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 695 din 22 decembrie 1998 

Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 26 iulie 1996 privind impozitul pe venitul 
reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor eco-
nomice străine, publicată în Monitorul Oficial nr. 175 din 5 august 1996, apro-
bată şi modificată prin Legea nr. 29 din 12 martie 1997, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 49 din 21 martie 1997 

Ordonanţa Guvernului nr. 30 din 7 august 1996 privind reglementarea 
participaţiilor statului la Fondul Monetar Internaţional şi modul de regularizare a 
influeneţelor financiare rezultate din tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţio-
nal, publicată în Monitorul Oficial nr. 186 din 12 august 1996, aprobată şi modi-
ficată prin Legea nr. 97 din 10 iunie 1997, publicată în Monitorul Oficial nr. 118 
din 10 iunie 1997, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 28 august 1996 privind înfiinţarea şi 
funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 206 din 30 august 1996, aprobată şi modificată prin Le-
gea nr. 88 din 28 mai 1997, publicată în Monitorul Oficial nr. 107 din 340 mai 
1997, republicată în Monitorul Oficial nr. 141 din 25 februarie 2002 

1997 

Legea nr. 35 din 13 martie 1997 privind organizarea şi funcţionarea insti-
tuţiei Avocatului Poporului, publicată în Monitorul Oficial nr. 48 din 20 martie 
1997, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 81 din 9 mai 1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 89 din 14 mai 1997, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 83 din 21 mai 1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale 
bancare la care statul este acţionar, publicată în Monitorul Oficial nr. 98 din 23 
mai 1997, cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 109 din 2 iulie 1997 privind organizarea şi funcţionarea Consi-
liului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial nr. 141 din 7 iulie 1997, 
cu modificările ulterioare 

Legea nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările ulterioare 
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Legea nr. 132 din 15 iulie 1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările 
de servicii în interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 161 din 18 iulie 
1997 

Rechiziţia de bunuri şi prestările de servicii reprezintă o măsură excepţi-
onală prin care organele autorităţii publice împuternicite prin lege obligă agenţii 
economici, instituţiile publice, precum şi alte persoane juridice şi persoane fizi-
ce la cedarea temporară a unor bunuri mobile sau imobile către forţele destina-
te apărării naţionale sau autorităţile publice competente. Bunurile se rechiziţio-
nează numai în baza unui ordin de predare emis de autorităţile competente: 
centrele militare judeţene şi al municipiului Bucureşti; Statul major al marinei 
militare pentru navele, mijloacele plutitoare şi portuare; Statul major al aviaţiei 
şi apărării antiaeriene pentru aeronavele, instalaţiile şi tehnica de aerodrom. 

Legea nr. 137 din 24 iulie 1997 privind graţierea unor pedepse, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 170 din 25 iulie 1997 

Legea nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 145 din 25 iulie 1997, legea asigurărilor sociale de sănătate, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 178 din 31 iulie 1997, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 169 din 27 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea 
legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial nr. 299 din 4 no-
iembrie 1997 

Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 363 din 17 decembrie 1997 

Legea nr. 215 din 22 decembrie 1997 privind Casa Socială a Constructo-
rilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 22 decembrie 1997 

Ordonanţa Guvernului nr. 19 din 18 august 1997 privind transporturile, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 200 din 20 august 1997, republicată în Monito-
rul Oficial nr. 552 din 11 noiembrie 1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 
197 din 4 noiembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 425 din 11 noiem-
brie 1998, cu modificările ulterioare 

Potrivit prevederilor acestei ordonanţe, proprietatea publică în domeniul 
transporturilor cuprinde bunurile care servesc interesul public în transporturi şi 
care aparţin statului, judeţului, municipiilor, oraşelor, comunelor şi satelor. De 
asemenea, se dispune că bunurile, proprietate publică a statului, din domeniul 
transporturilor pot fi date în administrare, prin hotărâre a Guvernului, instituţiilor 
publice din subordinea Ministerului Transporturilor ori pot fi închiriate sau con-
cesionate, în condiţiile legii. 

Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 18 august 1997 privind instituirea sis-
temului de cupoane pentru agricultori, publicată în Monitorul Oficial nr. 200 din 
20 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200 din 26 noiembrie 
1997, publicată în Monitorul Oficial nr. 338 din 2 decembrie 1997 
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Ordonanţa Guvernului nr. 29 din 22 august 1997 privind Codul aerian, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 208 din 26 august 1997, republicată în Monito-
rul Oficial nr. 45 din 26 ianuarie 2001 

Codul aerian conţine reglementări cu privire la regimul juridic al proprie-
tăţii în acest domeniu, după cum urmează. Potrivit art. 23: Aerodromurile civile 
pot fi proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridi-
ce, iar din punct de vedere operaţional pot fi deschise sau închise circulaţiei 
aeriene publice. 

Art. 76 dispune că: În scopul asigurării siguranţei zborului, Ministerul 
Transporturilor împreună cu autorităţile administraţiei publice locale stabilesc 
zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă aferente aerodromurilor şi am-
plasării echipamentelor de protecţie a navigaţiei aeriene. 

Potrivit art. 77: În zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă nu pot fi 
construite şi amplasate nici un fel de construcţii, instalaţii şi echipamente noi 
fără avizul Ministerului Transporturilor. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 78: Administratorii aerodromurilor, ai 
echipamentelor de protecţie a navigaţiei aeriene, cât şi proprietarii terenurilor, 
clădirilor şi amenajărilor aflate în zonele supuse servituţilor de aeronautică civi-
lă sunt obligaţi să respecte restricţiile impuse prin reglementările specifice refe-
ritoare la aceste zone. 

Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 28 august 1997 privind aprobarea Re-
gulamentului de transport pe căile ferate din România, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 220 din 29 august 1997 

Acest act normativ conţine, printre altele, dispoziţii cu privire la regimul 
juridic al bunurilor destinate desfăşurării activităţilor legate de transporturile pe 
căile ferate. 

Ordonanţa Guvernului nr. 42 din 28 august 1997 privind navigaţia civilă, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 221 din 29 august 1997, cu modificările ulter i-
oare 

Acest act normativ conţine, printre altele, dispoziţii cu privire la regimul 
juridic al bunurilor destinate desfăşurării activităţilor legate de navigaţia civilă. 

Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumuri-
lor, publicată în Monitorul Oficial nr. 221 din 29 august 1997, republicată în 
Monitorul Oficial nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările ulterioare 

În materie de proprietate, art. 3 dispune că: Din punctul de vedere al 
destinaţiei, drumurile se împart în: 

a) drumuri publice – obiective de utilitate publică destinate transportului ruti-
er în scopul satisfacerii cerinţelor de transport unitar ale economiei naţio-
nale, ale populaţiei şi de apărare a ţării. Acestea sunt proprietate publică; 

b) drumuri de utilitate privată – destinate satisfacerii cerinţelor proprii de 
transport rutier în activităţile economice, forestiere, petroliere, miniere, 
agricole, energetice, industriale şi altora asemenea, de acces în incinte, 
ca şi cele din interiorul acestora, precum şi cele pentru organizări de şan-
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tier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în 
proprietate sau în administrare. 
Ordonanţa Guvernului nr. 44 din 28 august 1997 privind transporturile ru-

tiere, publicată în Monitorul Oficial nr. 222 din 29 august 1997, cu completările 
ulterioare 

În ceea ce priveşte proprietatea, această ordonanţă dispune că autogări-
le, parcările şi staţiile pentru urcarea şi coborârea călătorilor sunt bunuri de uti-
litate publică şi pot fi în proprietatea publică a statului, a unităţilor administrativ-
teritoriale ori proprietate privată (art. 16). 

Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 28 august 1997 privind operaţiunile de 
leasing şi societăţile de leasing, publicată în Monitorul Oficial nr. 224 din 30 
august 1997, republicată în Monitorul Oficial nr. 9 din 12 ianuarie 2000, apro-
bată şi modificată prin Legea nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 170 din 30 aprilie 1998, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 52 din 28 august 1997 privind regimul juridic al 
francizei, publicată în Monitorul Oficial nr. 224 din 30 august 1997, republicată 
în Monitorul Oficial nr. 180 din 14 mai 1998, aprobată şi modificată prin Legea 
nr. 79 din 9 aprilie 1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 147 din 13 aprilie 
1998 

Ordonanţa Guvernului nr. 60 din 28 august 1997 privind apărarea împo-
triva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 225 din 30 august 1997, apro-
bată şi modificată prin Legea nr. 212 din 16 decembrie 1997, publicată în Moni-
torul Oficial nr. 366 din 18 decembrie 1997 

Ordonanţa Guvernului nr. 63 din 28 august 1997 privind stabilirea unor 
facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural, publicată în Monitorul Oficial nr. 
226 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 187 din 14 oc-
tombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 394 din 16 octombrie 1998, cu 
modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 65 din 28 august 1997 privind regimul paşa-
poartelor în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 226 din 30 august 1997, 
aprobată şi modificată prin Legea nr. 216 din 17 noiembrie 1998, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 446 din 23 noiembrie 1998, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 66 din 28 august 1997 privind regimul investi-
ţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 226 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Le-
gea nr. 792 din 29 decembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 23 din 16 
ianuarie 2002, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 68 din 28 august 1997 privind procedura de în-
tocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 227 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 73 din 
7 aprilie 1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 142 din 8 aprilie 1998, republ i-
cată în Monitorul Oficial nr. 121 din 24 martie 1999  
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Ordonanţa Guvernului nr. 70 din 28 august 1997 privind controlul fiscal, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 227 din 30 august 1997, cu modificările ulteri-
oare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5 din 1 martie 1997 privind măsu-
rile pentru evidenţa acţionarilor, organizarea şi desfăşurarea primei adunări 
generale a acţionarilor la societăţile comerciale privatizabile prin Legea nr. 
55/1995, publicată în Monitorul Oficial nr. 35 din 4 martie 1997 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21 din 20 mai 1997 privind resti-
tuirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din Româ-
nia, publicată în Monitorul Oficial nr. 97 din 21 mai 1997, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 140 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial nr. 172 din 
28 iulie 1997, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26 din 9 iunie 1997 privind pro-
tecţia copilului aflat în dificultate, publicată în Monitorul Oficial nr. 120 din 12 
iunie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108 din 2 iunie 1998, publica-
tă în Monitorul Oficial nr. 205 din 2 iunie 1998, cu modificările ulterioare, repu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 276 din 24 iulie 1998 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30 din 16 iunie 1997 privind reor-
ganizarea regiilor autonome, publicată în Monitorul Oficial nr. 125 din 19 iunie 
1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207 din 12 decembrie 1997, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 366 din 18 decembrie 1997, cu modificările ulter i-
oare 

Reproducem în cele ce urmează principalele articole din ordonanţă şi ca-
re interesează în principal proprietatea. Potrivit art. 2 alin. 2: (2) Societăţile co-
merciale pe acţiuni rezultate în urma reorganizării regiilor autonome având ca 
obiect activităţi de interes public naţional vor fi denumite companii naţionale 
sau societăţi naţionale, după caz, şi vor fi supuse procesului de privatizare. 

Art. 4 dispune că: (1) Capitalul social iniţial al societăţilor comerciale re-
zultate în urma reorganizării regiilor autonome, evaluat după normele în vigoa-
re, se stabileşte prin actul administrativ individual de reorganizare, cu avizul 
Ministerului Finanţelor, al ministerelor de resort şi/sau al autorităţilor adminis-
traţiei publice locale, după caz, şi se varsă integral la data constituirii lor. 

(2) În capitalul social al societăţilor comerciale rezultate din reorganiza-
rea regiilor autonome nu se includ bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 
alin. (4) din Constituţie. 

(3) Bunurile din categoria celor prevăzute la alineatul precedent, aflate în 
administrarea regiilor autonome care se reorganizează, se concesionează so-
cietăţilor comerciale rezultate, pe un termen ce se stabileşte prin actul adminis-
trativ individual de reorganizare. Societăţile comerciale rezultate în urma reor-
ganizării regiilor autonome au obligaţia de a încheia, prin grija administratorilor 
lor, contractele de concesiune în termen de 30 de zile de la data înmatriculării 
în Registrul comerţului. 
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(4) Controlul respectării de către concesionar a obligaţiilor asumate prin 
contractul de concesiune se face potrivit legii. 

Potrivit art. 5: (1) Acţiunile emise de societăţile comerciale rezultate în 
urma reorganizării regiilor autonome sau părţile sociale la aceste societăţi co-
merciale sunt proprietate a statului sau a autorităţilor administraţiei publice lo-
cale, după caz, iar drepturile şi obligaţiile acţionarilor/asociaţilor sunt exercitate 
după cum urmează: 

a) de către ministerele de resort, în cazul companiilor naţionale sau al soci-
etăţilor naţionale; 

b) de către autorităţile administraţiei publice locale, în cazul societăţilor co-
merciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes local; 

c) de către Fondul Proprietăţii de Stat, în toate celelalte cazuri. 
(2) Vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale rezultate din re-

organizarea regiilor autonome sau cesionarea părţilor sociale deţinute la aces-
te societăţi comerciale se face de către instituţiile publice prevăzute la alin. (1) 
lit. a)-c). 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial nr. 381 din 29 
decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44 din 20 februarie 1998, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificările ulterioare 

Acest act normativ reglementează modalitatea concretă de trecere din 
proprietatea publică în proprietatea privată a persoanelor fizice şi în principal în 
patrimoniul persoanelor juridice române sau străine a bunurilor societăţilor co-
merciale cu capital parţial sau integral de stat. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind 
stimularea investiţiilor directe, publicată în Monitorul Oficial nr. 386 din 30 de-
cembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 241 din 14 decembrie 
1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 483 din 16 decembrie 1998, cu modif i-
cările ulterioare 

Prin acest act normativ se stabileşte regimul juridic general privind ga-
ranţiile şi facilităţile de care beneficiază investitorii şi investiţiile directe în Ro-
mânia. Se stipulează că efectuarea unei investiţii în România, precum şi pose-
sia, folosinţa sau dispoziţia asupra unei proprietăţi sunt garantate şi nu pot fi 
supuse vreunei măsuri discriminatorii. Orice investitor, persoană juridică rezi-
dentă sau nerezidentă, poate dobândi orice drepturi reale asupra bunurilor 
mobile şi imobile. Investitorii pot efectua schimb valutar pe teritoriul României. 
Investiţiile nu pot fi naţionalizate, expropriate sau supuse vreunei măsuri cu 
efect echivalent, decât dacă întruneşte, cumulativ, următoarele condiţii: este 
necesară pentru cauză de utilitate publică; este nediscriminatorie; se efectuea-
ză în conformitate cu prevederile exprese ale legii; se face cu plata unei des-
păgubiri prealabile, adecvată şi efectivă. În ceea ce-i priveşte pe investitorii ne-
rezidenţi, aceştia vor avea aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi investitorii români. 
Totuşi, spre deosebire de investitorii români, investitorii nerezidenţi au dreptul 
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de a transfera în străinătate, fără nici un fel de restricţii, după plata impozitelor 
şi a taxelor legale, anumite categorii de venituri, cum ar fi dividendul sau bene-
ficiul obţinut de la o societate comercială, la care sunt asociaţi sau acţionari, ori 
profitul de la o sucursală a acesteia ş.a. 

1998 

Legea nr. 1 din 6 ianuarie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Ser-
viciului de Informaţii Externe, publicată în Monitorul Oficial nr. 7 din 12 ianuarie 
1998, republicată în Monitorul Oficial nr. 511 din 18 octombrie 2000, cu modifi-
cările ulterioare 

Legea nr. 2 din 8 ianuarie 1998 privind prelevarea şi transplantul de ţe-
suturi şi organe umane, publicată în Monitorul Oficial nr. 8 din 13 ianuarie 1998 

Legea nr. 9 din 8 ianuarie 1998 privind acordarea de compensaţii cetă-
ţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma 
aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septem-
brie 1940, publicată în Monitorul Oficial nr. 8 din 13 ianuarie 1998, cu modifică-
rile ulterioare 

Legea nr. 15 din 8 ianuarie 1998 cu privire la asigurările facultative de 
bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 
de Interne şi Ministerul Justiţiei – Direcţia generală a penitenciarelor, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 13 din 16 ianuarie 1998, republicată în Monitorul Oficial 
nr. 200 din 20 aprilie 2001 

Legea nr. 54 din 2 martie 1998 privind circulaţia juridică a terenurilor, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 martie 1998, cu modificările ulterioare 

Este actul normativ ce reglementează circulaţia juridică a terenurilor afla-
te în proprietate privată. Potrivit legii, terenurile situate în intravilan şi extravilan 
pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă au-
tentică. În cazul dobândirii prin acte juridice între vii, proprietatea funciară a 
dobânditorului nu poate depăşi 200 ha teren agricol în echivalent arabil, de fa-
milie. În sensul legii, prin noţiunea de familie se înţelege soţii şi copiii necăsăto-
riţi, dacă gospodăresc împreună cu părinţii lor. Legea dispune, la art. 3: (1) Ce-
tăţenii străini şi apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenuri-
lor. 

(2) Persoanele fizice care au cetăţenie română şi domiciliul în străinătate 
pot dobândi în România, prin acte juridice între vii şi prin moştenire, terenuri de 
orice fel. 

(3) Persoanele juridice străine nu pot dobândi terenuri în România prin 
acte juridice între vii sau pentru cauză de moarte. 

(4) În cazul terenurilor ce fac obiectul investiţiilor străine sunt şi rămân 
aplicabile dispoziţiile legislaţiei în vigoare privind regimul investiţiilor străine. 

La art. 4 se dispune că: Înstrăinarea terenurilor din extravilan este liberă. 
Art. 5 dispune că: Înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate 

în extravilan se face cu respectarea dreptului de preempţiune al coproprietari-
lor, al vecinilor ori al arendaşilor. 
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Potrivit art.12: (1) Schimbul de terenuri între persoane fizice sau între 
persoane juridice private, ori între persoane fizice şi persoane juridice private 
se face cu acordul părţilor contractante, dispoziţiile art. 2 alin. (2) rămânând 
aplicabile. 

(2) În toate cazurile de schimb de terenuri, actul de schimb se încheie în 
formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute. 

(3) Terenurile agricole proprietate publică, indiferent de titularul care le 
administrează, nu pot face obiectul schimbului. 

(4) Prin schimburile efectuate, fiecare teren dobândeşte situaţia juridică a 
terenului înlocuit, cu respectarea drepturilor şi a sarcinilor anterior şi legal con-
stituite. 

Potrivit art. 15: (1) Sunt interzise înstrăinările, sub orice formă, ale tere-
nurilor cu privire la titlul cărora există litigii la instanţele judecătoreşti, pe tot 
timpul soluţionării acestor litigii. 

(2) Înstrăinările încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt nule. 
Nulitatea se constată de către instanţa judecătorească, la cererea oricărei per-
soane interesate şi a procurorului. 

(3) Serviciile de transcripţiuni şi inscripţiuni, precum şi birourile de carte 
funciară ale judecătoriilor vor evidenţia, în registrele de publicitate, opoziţiile de 
înstrăinare formulate de partea interesată şi, în aceste cazuri, vor refuza elibe-
rarea certificatelor de sarcini necesare autentificării înstrăinărilor, solicitate de 
persoanele care vor să înstrăineze. 

Legea nr. 58 din 5 martie 1998, legea bancară, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 121 din 23 martie 1998, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 61 din 5 martie 1998, legea minelor, publicată în Monitorul Ofi-
cial nr. 113 din 16 martie 1998, cu modificările şi completările ulterioare 

Legea minelor reglementează regimul juridic al bogăţiilor subsolului (o al-
tă lege pentru această materie este Legea petrolului nr. 134/1995), dispunând 
la art. 1 că: Resursele minerale situate pe teritoriul şi în subsolul ţării şi al pla-
toului continental în zona economică a României din Marea Neagră, delimitate 
conform principiilor dreptului internaţional şi reglementărilor din convenţiile in-
ternaţionale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietăţii pu-
blice şi aparţin statului român. 

Potrivit art. 6: (1) Accesul la terenurile necesare efectuării activităţilor mi-
niere se face în condiţiile legii, prin: 

a) vânzare-cumpărare a terenurilor şi, după caz, a construcţiilor situate pe 
acestea, prin acte legale, la preţul convenit între părţi; 

b) schimbul de terenuri, însoţit de strămutarea proprietarului afectat şi de 
reconstrucţia clădirilor pe terenul nou acordat, pe cheltuiala titularului ca-
re beneficiază de terenul eliberat; 

c) închirierea terenului pe durată determinată, cu stabilirea uzufructului, pe 
bază de contracte încheiate între părţi; 

d) exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii; 
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e) concesionarea terenurilor proprietate publică; 
f) asocierea dintre proprietarul terenului şi titularul de licenţă, prin aport la 

capitalul social, cu contravaloarea terenului; 
g) alte proceduri prevăzute de lege. 

(2) Asupra terenurilor necesare activităţilor miniere ce se realizează în 
afara perimetrului de exploatare, precum şi asupra terenurilor necesare lucrări-
lor de exploatare şi oricăror altor activităţi pe care acestea le implică se institu-
ie, în favoarea titularului, un drept de servitute legală, după caz. 

(3) Exercitarea dreptului de servitute legală stabilit la alin. (2) se face 
contra plăţii unei rente anuale către proprietarul terenurilor afectate de acesta. 

(4) Durata servituţii legale este cea a activităţilor miniere, iar terenurile 
care urmează a fi afectate vor fi determinate, în ceea ce priveşte suprafeţele şi 
proprietarii, după principiul celei mai mici atingeri posibile aduse dreptului de 
proprietate. 

(5) Accesul la terenurile afectate de servitutea legală se stabileşte prin 
negocieri între titularul activităţii miniere şi proprietarii terenurilor, cu respecta-
rea principiului egalităţii de tratament şi al echităţii. 

(6) Orice neînţelegeri între titularii activităţilor miniere şi proprietarii tere-
nurilor se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit 
legii. 

(7) În cazul vânzării bunurilor expropriate în condiţiile alin. (1) lit. d), foştii 
proprietari sau, după caz, succesorii lor au drept de preempţiune, în care scop 
vor fi înştiinţaţi despre condiţiile vânzării, pe cale administrativă şi prin publicita-
te. 

(8) Accesul la terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, cul-
turale, religioase, situri arheologice de interes deosebit şi rezervaţii naturale se 
face cu avizul organelor în drept. 

Legea nr. 83 din 15 aprilie 1998 privind procedura falimentului băncilor, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 159 din 22 aprilie 1998, cu modificările ulteri-
oare 

Legea nr. 84 din 15 aprilie 1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 161 din 23 aprilie 1998 

Legea nr. 86 din 23 aprilie 1998 privind acordarea unui sprijin material 
pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor Academiei Române, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 165 din 27 aprilie 1998 

Legea nr. 89 din 28 aprilie 1998, legea apiculturii, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 170 din 30 aprilie 1998, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 93 din 13 mai 1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de 
intervenţie, publicată în Monitorul Oficial nr. 186 din 20 mai 1998 

Legea nr. 100 din 26 mai 1998 privind asistenţa de sănătate publică, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 24 din 1 iunie 1998 
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Legea nr. 101 din 26 mai 1998 privind Statutul Băncii Naţionale a Româ-
niei, publicată în Monitorul Oficial nr. 203 din 1 iunie 1998, cu modificările ulte-
rioare 

Legea nr. 116 din 5 iunie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Jan-
darmeriei Române, publicată în Monitorul Oficial nr. 224 din 18 iunie 1998 

În afară de reglementările cu privire la modul de organizare şi funcţiona-
re a Jandarmeriei Române, legea conţine şi dispoziţii cu privire la regimul juri-
dic al bunurilor pe care le deţine această instituţie a statului. Astfel, potrivit art. 
58 alin. 3: (1) Imobilele pentru sediile marilor unităţi, unităţilor şi subunităţilor de 
jandarmi se construiesc din fondurile alocate Ministerului de Interne pe terenu-
rile atribuite în baza hotărârilor Guvernului sau ale consiliului local, după caz. 

(2) Beneficiarii serviciilor efectuate de către militarii unităţilor de jandarmi 
au obligaţia de a le asigura acestora, gratuit, localurile şi spaţiile necesare des-
făşurării activităţii, precum şi locuinţe de serviciu pentru personal. 

(3) Imobilele deţinute de unităţile de jandarmi constituie domeniu public 
de interes naţional şi sunt scoase din circuitul civil. 

Legea nr. 123 din 19 iunie 1998 privind acceptarea de către România a 
Constituţiei Organizaţiei Internaţionale pentru Migrări, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 229 din 24 iunie 1998 

Legea nr. 129 din 25 iunie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţi-
onarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 238 din 30 iunie 1998, republicată în Monitorul Oficial nr. 751 din 15 octom-
brie 2002 

În ceea ce priveşte bunurile deţinute de fond, la art. 19 se dispune că: (1) 
La data constituirii Fondului, patrimoniul acestuia este constituit din: 

dreptul de folosinţă asupra bunurilor puse la dispoziţie de Regia Auto-
nomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, potrivit prezentei legi; 

dreptul de folosinţă asupra echipamentului de birotică şi de comunicaţii 
procurat din fonduri nerambursabile, provenite de la organisme financiare in-
ternaţionale. 

Legea nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masă, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 13 iulie 1998 

Legea nr. 145 din 9 iulie 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţio-
narea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 150 din 15 iulie 1998 privind acordarea de sprijin comunităţilor 
româneşti de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial nr. 265 din 16 iulie 
1998 

Legea nr. 151 din 15 iulie 1998 privind dezvoltarea regională în Româ-
nia, publicată în Monitorul Oficial nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările ulte-
rioare 
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Legea nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pen-
tru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modifi-
cările şi completările ulterioare 

Legea nr. 154 din 15 iulie 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii 
de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 266 din 16 iulie 1998, cu 
modificările ulterioare 

Legea nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea şi exercitarea profe-
siuni de medic veterinar, publicată în Monitorul Oficial nr. 289 din 6 august 
1998, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 189 din 14 octombrie 1998 privind finanţele publice locale, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificările ulter i-
oare 

Legea nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea 
Serviciului de Protecţie şi Pază, publicată în Monitorul Oficial nr. 402 din 22 
octombrie 1998, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Ofi-
cial al României, publicată în Monitorul Oficial nr. 423 din 10 noiembrie 1998 

Legea nr. 206 din 11 noiembrie 1998 pentru aprobarea afilierii instituţiei 
Avocatului Poporului la Institutul Internaţional al Ombudsmanului şi la Institutul 
European al Ombudsmanului, publicată în Monitorul Oficial nr. 445 din 23 no-
iembrie 1998 

Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi re-
gimul juridic al acesteia publicată în Monitorul Oficial nr. 448 din 24 noiembrie 
1998, cu modificările ulterioare 

Este legea-cadru privind proprietatea publică şi regimul juridic al aceste-
ia. Potrivit dispoziţiilor acestei legi, dreptul de proprietate publică aparţine statu-
lui sau unităţilor administrativ-teritoriale şi poartă asupra bunurilor care, potrivit 
legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public. Bunurile din proprie-
tatea publică sunt fie de domeniu public, fie de domeniu privat. Bunurile din 
domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile (sub aspect extinctiv şi achi-
zitiv), sunt insesizabile, nu pot fi lovite de servituţi prin fapta omului (cu excep-
ţia situaţiei în care servituţile sunt compatibile cu uzul sau interesul public căru-
ia îi sunt destinate bunurile afectate), nu sunt susceptibile de a fi dezmembrate 
şi sunt supuse unui regim special de publicitate. Dimpotrivă, bunurile din do-
meniul privat urmează regimul juridic de drept comun, adică sunt alienabile, 
prescriptibile (sub aspect extinctiv şi achizitiv), sunt sesizabile, pot fi lovite de 
servituţi prin fapta omului şi sunt supuse regimului de publicitate de drept co-
mun (cărţile funciare reglementate de Legea nr. 7/1996). 

Legea nr. 219 din 25 noiembrie 1998 privind regimul concesiunilor, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 459 din 30 noiembrie 1998 

Legea are ca obiect reglementarea şi organizarea regimului de concesi-
onare pentru: bunurile proprietate publică ori privată a statului, oraşului sau 
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comunei; activităţile şi serviciile de interes naţional sau local. Concesionarea 
se face în baza unui contract prin care o persoană, numită concedent, transm i-
te pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, 
numită concesionar, care acţionează pe riscul şi pe răspunderea sa, dreptul şi 
obligaţia de exploatare a unui bun, a unei activităţi sau a unui serviciu public, în 
schimbul unei redevenţe. 

Legea nr. 255 din 31 decembrie 1998 privind protecţia noilor soiuri de 
plante, publicată în Monitorul Oficial nr. 525 din 31 decembrie 1998 

Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 27 ianuarie 1998 privind constituirea 
Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, publicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 
23 din 27 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 135 din 30 martie 2000 

Ordonanţa Guvernului nr. 12 din 29 ianuarie 1998 privind taxele de tim-
bru pentru activitatea notarială, publicată în Monitorul Oficial nr. 40 din 30 ia-
nuarie 1998, republicată în Monitorul Oficial nr. 586 din 7 august 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 29 ianuarie 1998 privind Statutul perso-
nalului vamal, publicată în Monitorul Oficial nr. 39 din 30 ianuarie 1998, apro-
bată, modificată şi completată prin Legea nr. 74 din 16 ianuarie 2002, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 99 din 5 februarie 2002, cu modificările şi completările 
ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 29 ianuarie 1998 privind instituirea unor 
taxe pentru prestaţii vamale, publicată în Monitorul Oficial nr. 40 din 30 ianuarie 
1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 240 din 14 decembrie 1998, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 480 din 14 decembrie 1998, cu modificările ulteri-
oare 

Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 30 ianuarie 1998 privind constituirea şi 
funcţionarea fondurilor cu capital de risc, publicată în Monitorul Oficial nr. 41 
din 30 ianuarie 1998 

Ordonanţa Guvernului nr. 38 din 30 ianuarie 1998 privind acreditarea şi 
infrastructura pentru evaluarea conformităţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 
43 din 30 ianuarie 1998 

Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 30 ianuarie 1998 privind activitatea de 
standardizare naţională în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 43 din 30 
ianuarie 1998, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 355 din 6 iunie 
2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 447 din 26 iunie 2002, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 1998 privind taxele în do-
meniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 43 din 30 ianuarie 1998, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 47 din 30 iulie 1998 privind constituirea şi utili-
zarea Fondului special al aviaţiei civile, publicată în Monitorul Oficial nr. 284 din 
31 iulie 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212 din 20 aprilie 2001, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 213 din 23 aprilie 2001 
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Ordonanţa Guvernului nr. 48 din 3 august 1998 privind majorarea capita-
lului social al societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar majori-
tar, publicată în Monitorul Oficial nr. 286 din 4 august 1998, aprobată prin Le-
gea nr. 515 din 9 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 653 din 17 
octombrie 2001, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 56 din 19 august 1998 privind înfiinţarea, or-
ganizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării Ordinii Pu-
blice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 308 din 25 august 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 458 
din 18 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 27 iulie 2001, cu 
modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 58 din 21 august 1998 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 
309 din 26 august 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 755 din 27 de-
cembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 7 din 9 ianuarie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 61 din 21 august 1998 privind înfiinţarea acţiu-
nilor de consultanţă şi formare profesională destinate agricultorilor, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 308 din 25 august 1998, aprobată şi modificată prin Legea 
nr. 222 din 26 noiembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 459 din 30 oc-
tombrie 1998 

Ordonanţa Guvernului nr. 65 din 21 august 1998 privind salarizarea diplo-
maţilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 314 din 27 august 1998, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 81 din 20 martie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 
147 din 23 martie 2001, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 79 din 25 august 1998 privind organizarea şi 
funcţionarea Fondului Cultural Naţional, publicată în monitorul Oficial nr. 313 
din 27 august 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 247 din 16 mai 2001, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 296 din 6 iunie 2001 

Ordonanţa Guvernului nr. 81 din 25 august 1998 privind unele măsuri 
pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 313 din 27 august 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 107 
din 16 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 304 din 29 iunie 1999 

Potrivit acestui act normativ, în vederea ameliorării terenurilor degradate, 
statul poate interveni, scoţând, temporar, de sub regimul proprietăţii private te-
renurile care urmează să fie supuse ameliorărilor. 

Ordonanţa Guvernului nr. 82 din 25 august 1998 privind înregistrarea fis-
cală a plătitorilor de impozite şi taxe, publicată în Monitorul Oficial nr. 313 din 
27 august 1998, aprobată prin Legea nr. 228 din 4 decembrie 1998, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 473 din 9 decembrie 1998, republicată în Monitorul Of i-
cial nr. 712 din 1 octombrie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 96 din 28 august 1998 privind reglementarea 
regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 320 din 28 august 1998, republicată în Monitorul Oficial nr. 23 din 
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24 ianuarie 2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 141 din 23 iulie 1999, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 355 din 27 iulie 1999 

Reproducem în cele ce urmează principalele dispoziţii privitoare la pro-
prietate conţinute de ordonanţa în cauză. Potrivit art. 3: După forma de proprie-
tate, fondul forestier naţional, definit de art. 1 din Codul silvic, este constituit 
din: 

a) fondul forestier proprietate publică a statului; 
b) fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale 

(comune, oraşe, municipii); 
c) fondul forestier proprietate privată a unităţilor de cult (parohii, schituri, 

mănăstiri); 
d) fondul forestier proprietate indiviză a persoanelor fizice (foşti 

composesori, moşneni şi răzeşi sau moştenitori ai acestora); 
e) fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice. 

Art. 4 dispune: (1) Drumurile forestiere şi căile ferate forestiere, existente 
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, aparţin statului, indiferent de 
forma de proprietate a fondului forestier pe care acestea îl străbat. 

(2) Regimul juridic al drumurilor şi căilor ferate forestiere care se vor 
construi în viitor va fi stabilit în raport cu sursa de finanţare şi cu natura proprie-
tăţii terenurilor, astfel: 

a) drumurile şi căile ferate forestiere, construite pe terenurile proprietate pu-
blică a statului şi finanţate cu fonduri de la bugetul de stat sau din fondul 
de dezvoltare al Regiei Naţionale a Pădurilor, vor fi proprietate publică a 
statului şi administrate de regie; 

b) drumurile şi căile ferate forestiere, construite pe terenurile din fondul fo-
restier proprietate privată şi finanţate din resursele financiare ale proprie-
tarilor de păduri, vor fi proprietate privată, administrate de deţinătorii pă-
durilor respective. 
Ordonanţa Guvernului nr. 102 din 27 august 1998 privind formarea pro-

fesională continuă prin sistemul educaţional, publicată în Monitorul Oficial nr. 
321 din 28 august 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 133 din 21 iulie 
2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 346 din 25 iulie 2000 

Ordonanţa Guvernului nr. 112 din 27 august 1998 privind restituirea unor 
bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor (organizaţii, culte religioase) mi-
norităţilor naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 324 din 29 
august 1998, aprobată prin Legea nr. 176 din 11 aprilie 2002, publicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 258 din 11 aprilie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 116 din 27 august 1998 privind instituirea re-
gimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 326 din 29 august 1998, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea 
materială a militarilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 328 din 29 august 1998 
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Ordonanţa Guvernului nr. 124 din 29 august 1998 privind organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor medicale, publicată în Monitorul Oficial nr. 328 din 29 
august 1998, republicată în Monitorul Oficial nr. 568 din 1 august 2002  

Ordonanţa Guvernului nr. 128 din 29 august 1998 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, po-
trivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial nr. 328 
din 29 august 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 98 din 26 mai 1999, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 248 din 11 iunie 1999, cu modificările ulterioa-
re 

Ordonanţa în cauză reglementează modalităţile concrete de valorificare 
a diferitelor categorii de bunuri confiscate sau intrate, în condiţiile stabilite de 
lege, în proprietatea privată a statului. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12 din 7 iulie 1998 privind trans-
portul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Fe-
rate Române, publicată în Monitorul Oficial nr. 254 din 8 iulie 1998, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 89 din 25 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 
217 din 1 iunie 1999, cu modificările ulterioare 

Reproducem, în cele ce urmează, principalele articole care 
reglementeză regimul juridic al bunurilor pentru materia reglementată de 
această ordonanţă. Potrivit art. 9: 

Gestionarea infrastructurii feroviare, aşa cum a fost definită la art. 8 alin. 
(1), se asigură de către o companie naţională rezultată ca urmare a reorgani-
zării Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, căreia i se atribuie în conce-
siune, fără plata redevenţei, infrastructura feroviară publică şi care deţine în 
proprietate alte elemente ale infrastructurii feroviare preluate de la Societatea 
Naţională a Căilor Ferate Române, stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

Contractul de concesiune se încheie, în numele statului, cu Ministerul 
Transporturilor, pentru o perioadă de până la 50 de ani. 

Art.10 dispune că: (1) Infrastructura feroviară publică se compune din: 
a) liniile ferate deschise circulaţiei publice, terenul aferent pe care aces-

tea sunt efectiv construite şi terenurile situate de o parte şi de alta a axei căii 
ferate, care constituie zona de siguranţă a infrastructurii feroviare; 

b) podurile, tunelurile, viaductele şi alte lucrări de artă, care au legătură 
cu liniile ferate deschise circulaţiei publice, precum şi terenurile aferente aces-
tora; 

c) lucrările geotehnice de protecţie şi de consolidare, plantaţiile de pro-
tecţie a liniilor ferate şi terenurile aferente pe care sunt amplasate; 

d) instalaţiile de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei ferovia-
re; 

e) triajele de reţea ale căii ferate şi terenurile aferente acestora. 
(2) Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice se stabilesc 

prin hotărâre a Guvernului. 
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(3) Celelalte elemente ale ansamblului infrastructurii feroviare, neprevă-
zute la alin. (1), constituie proprietate privată a companiei care gestionează 
infrastructura feroviară, a societăţilor naţionale şi a societăţilor comerciale, re-
zultate din reorganizare, precum şi a Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Ro-
mâne, rămasă după reorganizare, după caz. 

Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restitui-
rea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 255 din 8 
iulie 1998 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24 din 30 septembrie 1998 pri-
vind regimul zonelor defavorizate, publicată în Monitorul Oficial nr. 378 din 2 
octombrie 1998, republicată în Monitorul Oficial nr. 545 din 8 noiembrie 1999, 
aprobată şi modificată prin Legea nr. 20 din 15 ianuarie 1999, publicată în Moni-
torul Oficial nr. 12 din 19 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare 

Potrivit ordonanţei, societăţile comerciale, persoane juridice române (ca-
re pot fi şi cu capital parţial sau integral străin), precum şi întreprinzătorii parti-
culari sau asociaţiile familiale, înfiinţate după data declarării zonei defavorizate, 
care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul acesteia, pot be-
neficia, diferenţiat pe zone defavorizate, pentru investiţiile noi realizate în 
această zonă, de o serie de facilităţi, cum ar fi: scutirea de plata impozitului pe 
profit, pe durata de existenţă a zonei defavorizate ş.a. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26 din 9 octombrie 1998 privind 
unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apă-
rare, publicată în Monitorul Oficial nr. 387 din 12 octombrie 1998, aprobată prin 
Legea nr. 1 din 7 ianuarie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 4 din 13 ianu-
arie 1999 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51 din 15 decembrie 1998 privind 
unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 482 din 15 decembrie 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 409 din 
17 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 398 din 19 iulie 2001, cu modifi-
cările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54 din 23 decembrie 1998 pentru 
finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 503 din 28 decembrie 1998, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 58 din 21 august 1998 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 
309 din 26 august 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 755 din 27 de-
cembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 7 din 9 ianuarie 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63 din 28 decembrie 1998 privind 
energia electrică şi termică, publicată în Monitorul Oficial nr. 519 din 30 de-
cembrie 1998, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69 din 29 decembrie 1998 privind 
regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, publicată în 
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Monitorul Oficial nr. 515 din 30 decembrie 1998, aprobată şi modificată prin 
Legea nr. 166 din 9 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 550 din 
11 noiembrie 1999, cu modificările ulterioare 

1999 

Legea nr. 21 din 18 ianuarie 1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spă-
lării banilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 21 ianuarie 1999, cu modi-
ficările ulterioare 

Legea nr. 30 din 26 ianuarie 1999 pentru sprijinirea exporturilor, publica-
tă în Monitorul Oficial nr. 35 din 28 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R., publicată în 
Monitorul Oficial nr. 135 din 1 aprilie 1999, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 81 din 11 mai 1999, legea datoriei publice, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 215 din 17 mai 1999 

Legea nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele măsuri pentru accelerarea re-
formei economice, publicată în Monitorul Oficial nr. 236 din 27 mai 1999, cu 
modificările ulterioare 

Legea nr. 108 din 16 iunie 1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspec-
ţiei muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 283 din 21 iunie 1999, republicată 
în Monitorul Oficial nr. 740 din 10 octombrie 2002 

Legea nr. 115 din 28 iunie 1999 privind responsabilitatea ministerială, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 300 din 28 iunie 1999, republicată în Monitorul 
Oficial nr. 334 din 20 mai 2002, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 321 din 6 iunie 1999, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 132 din iulie 1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţiona-
rea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, publicată în Moni-
torul Oficial nr. 348 din 23 iulie 1999 

Legea nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi 
siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului 
civil din aceste instituţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 347 din 22 iulie 1999, 
cu modificările ulterioare 

Legea nr. 142 din 27 iulie 1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea 
clerului, publicată în Monitorul Oficial nr. 361 din 29 iulie 1999, cu modificările 
ulterioare 

Legea nr. 146 din 27 iulie 1999 privind organizarea, funcţionarea şi finan-
ţarea spitalelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 370 din 3 august 1999, cu 
modificările ulterioare 

Legea nr. 158 din 20 octombrie 1999 privind constituirea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 513 din 22 octombrie 1999 
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Legea nr. 161 din 3 noiembrie 1999 pentru aprobarea afilierii Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale la Asociaţia Internaţională a Inspecţiei Muncii, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 543 din 5 noiembrie 1999 

Legea nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de 
muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modif i-
cările ulterioare 

Legea nr. 170 din 25 noiembrie 1999 pentru aprobarea afilierii instituţiei 
Avocatul Poporului la Asociaţia Ombudsmanilor şi Mediatorilor Francofoni, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 584 din 30 noiembrie 1999 

Legea nr. 187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea securităţii ca poliţie politică, publicată în Monitorul Oficial nr. 603 
din 9 decembrie 1999 

Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 600 din 8 decembrie 1999, cu modificările ulte-
rioare 

Legea nr. 189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea iniţiativei legisla-
tive de către cetăţeni, publicată în Monitorul Oficial nr. 611 din 14 decembrie 
1999 

Legea nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru in-
vestiţii imobiliare, publicată în Monitorul Oficial nr. 611 din 14 decembrie 1999 

Legea nr. 203 din 28 decembrie 1999 privind permisele de muncă, publ i-
cată în Monitorul Oficial nr. 646 din 30 decembrie 1999, cu modificările ulteri-
oare 

Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 28 ianuarie 1999 pentru aprobarea Pro-
gramului prioritar de construcţie a autostrăzilor din România, publicată în Moni-
torul Oficial nr. 39 din 29 ianuarie 1999 

Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 28 ianuarie 1999 privind constituirea, 
organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de 
Apel, Pericol şi Salvare, publicată în Monitorul Oficial nr. 39 din 29 ianuarie 
1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 450 din 18 iulie 2001, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 416 din 26 iulie 2001 

Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 29 ianuarie 1999 privind administrarea 
porturilor şi serviciile în porturi, publicată în Monitorul Oficial nr. 42 din 29 ianu-
arie 1999, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 48 din 19 august 1999 privind transportul rutier 
al mărfurilor periculoase, publicată în Monitorul Oficial nr. 401 din 24 august 
1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 122 din 18 martie 2002, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 198 din 25 martie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 49 din 19 august 1999 privind transportul măr-
furilor periculoase pe calea ferată, publicată în Monitorul Oficial nr. 401 din 24 
august 1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 788 din 29 decembrie 2001, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 21 din 16 ianuarie 2002 
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Ordonanţa Guvernului nr. 67 din 24 august 1999 privind destinaţia sume-
lor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 406 din 26 august 1999, aprobată prin Legea nr. 
187 din 16 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 273 din 23 aprilie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 68 din 26 august 1999 privind finanţarea activi-
tăţii Direcţiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiţiei, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 415 din 30 august 1999, aprobată prin Legea 
nr. 219 din 30 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 227 din 4 mai 2001 

Ordonanţa Guvernului nr. 69 din 26 august 1999 pentru facilitarea aplică-
rii convenţiilor internaţionale în materie de transfer al persoanelor condamnate, 
la care România este parte, în privinţa predării-preluării condamnaţilor, publica-
tă în Monitorul Oficial nr. 415 din 30 august 1999, aprobată prin Legea nr. 113 
din 30 iunie 2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 302 din 3 iulie 2000 

Ordonanţa Guvernului nr. 79 din 30 august 1999 privind organizarea ac-
tivităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 421 din 31 august 1999, aprobată prin Legea nr. 505 din 11 iulie 2002, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 523 din 8 iulie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 81 din 30 august 1999 pentru aprobarea parti-
cipării Ministrului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană 
Permanentă de Probaţiune, publicată în Monitorul Oficial nr. 424 din 31 august 
1999, aprobată prin Legea nr. 71 din 16 martie 2001, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 137 din 20 martie 2001 

Ordonanţa Guvernului nr. 88 din 30 august 1999 privind stabilirea unor 
reguli pentru transportul combinat de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial nr. 
423 din 31 august 1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 401 din 20 iunie 
2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 455 din 27 iunie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 94 din 30 august 1999 privind participarea 
României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comi-
tetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi regresul statului în urma hotărârilor 
şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 
424 din 31 august 1999 , aprobată şi modificată prin Legea nr. 87 din 20 martie 
2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 145 din 23 martie 2001 

Ordonanţa Guvernului nr. 97 din 30 august 1999 privind garantarea fur-
nizării de servicii publice în transporturile rutiere şi pe căile navigabile interioa-
re, publicată în Monitorul Oficial nr. 426 din 31 august 1999, republicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 732 din 7 octombrie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 106 din 30 august 1999 privind contractele în-
cheiate în afara spaţiilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial nr. 431 din 
31 august 1999 

Ordonanţa Guvernului nr. 107 din 30 august 1999 privind activitatea de 
comercializare a pachetelor de servicii turistice, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 431 din 31 august 1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 631 din 16 
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noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 754 din 27 noiembrie 2001, 
cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 112 din 30 august 1999 privind călătoriile gra-
tuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 425 din 31 august 1999 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1 din 21 ianuarie 1999 privind re-
gimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 22 din 21 ianuarie 1999 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind pro-
tecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată şi modificată prin 
Legea nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 265 din 23 mai 
2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55 din 29 aprilie 1999 pentru in-
terzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea 
vânzării produselor din tutun minorilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 190 din 
30 aprilie 1999, republicată în Monitorul Oficial nr. 461 din 21 septembrie 2000, 
aprobată şi modificată prin Legea nr. 151 din 36 iulie 2000, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 354 din 28 iulie 2000, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83 din 8 iunie 1999 privind resti-
tuirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 266 din 10 
iunie 1999, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 145 din 30 septembrie 1999 pri-
vind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de 
apărare, publicată în Monitorul Oficial nr. 481 din 5 octombrie 1999, aprobată 
prin Legea nr. 29 din 5 martie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 116 din 7 
martie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147 din 7 octombrie 1999 privind 
asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 
493 din 13 octombrie 1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 573 din 22 
octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 695 din 1 noiembrie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148 din 11 octombrie 1999 pri-
vind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locu-
inţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial nr. 
491 din 13 octombrie 1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 243 din 16 
mai 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 265 din 23 mai 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152 din 14 octombrie 1999 pri-
vind produsele medicamentoase de uz uman, publicată în Monitorul Oficial nr. 
508 din 20 octombrie 1999, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 
336 din 31 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 17 iunie 2002, cu 
modificările ulterioare 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158 din 19 octombrie 1999 pri-
vind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice, publicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 519 din 26 octombrie 1999, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 175 din 5 noiembrie 1999 privind 
înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi 
Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI), publicată în Monitorul 
Oficial nr. 547 din 9 noiembrie 1999, aprobată prin Legea nr. 94 din 10 mai 
2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 217 din 17 mai 2000 

2000 

Legea nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de pro-
prietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere solicitate potrivit preve-
derilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 8 din 12 ianuarie 2000 

Legea nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea re-
ferendumului, publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 24 februarie 2000 

Legea nr. 16 din 6 martie 2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţio-
narea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Ofi-
cial nr. 104 din 9 martie 2000, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 17 din 6 martie 2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, publicată în Monitorul Oficial nr. 104 din 9 martie 2000 

Legea nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 140 din 1 aprilie 
2000, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 139 din 
31 martie 2000 

Legea nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supra-
vegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 148 din 10 aprilie 2000, 
cu modificările ulterioare 

Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000, legea educaţiei fizice şi sportului, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 124 din 13 iulie 2000 privind structura personalului Curţii Con-
stituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 331 din 17 iulie 2000 

Legea nr. 137 din 24 iulie 2000 privind regimul juridic al terenului aferent 
Palatului Parlamentului României, publicată în Monitorul Oficial nr. 348 din 26 
iulie 2000 

Legea nr. 139 din 24 iulie 2000 privind activitatea de meteorologie, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 360 din 2 august 2000 

Legea nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului şi consumu-
lui ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial nr. 362 din 3 august 2000, cu 
modificările şi completările ulterioare 
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Legea nr. 156 din 26 iulie 2000 privind protecţia cetăţenilor români care 
lucrează în străinătate, publicată în Monitorul Oficial nr. 364 din 4 august 2000, 
cu modificările ulterioare 

Legea nr. 167 din 5 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de ur-
genţă a Guvernului nr. 157/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţe 
dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 
9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 4-a – 
Pregătirea proiectelor ISPA, semnat la Bucureşti la 2 septembrie 1999, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 497 din 10 octombrie 2000 

Legea nr. 176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 544 din 2 noiembrie 2000 

Legea nr. 178 din 18 octombrie 2000 privind produsele cosmetice, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 525 din 25 octombrie 2000, cu modificările ulterioa-
re 

Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cul-
tural naţional mobil, publicată în Monitorul Oficial nr. 530 din 27 octombrie 
2000, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 188 din 1 noiembrie 2000 privind executorii judecătoreşti, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificăr ile ulteri-
oare 

Legea nr. 193 din 6 noiembrie 2000 privind clauzele abuzive din contrac-
tele încheiate între comercianţi şi consumatori, publicată în Monitorul Oficial nr. 
560 din 10 noiembrie 2000 

Legea nr. 195 din 6 noiembrie 2000 privind constituirea şi organizarea 
clerului militar, publicată în Monitorul Oficial nr. 561 din 13 noiembrie 2000 

Legea nr. 199 din 13 noiembrie 2000 privind utilizarea eficientă a energ i-
ei, publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din 17 noiembrie 2000, republicată în 
Monitorul Oficial nr. 734 din 8 octombrie 2002 

Legea nr. 202 din 13 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru asigu-
rarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de 
vămuire, publicată în Monitorul Oficial nr. 588 din 21 noiembrie 2000, cu modi-
ficările ulterioare 

Legea nr. 219 din 28 noiembrie 2000 privind egalitatea şanselor de a 
urma studiile în învăţământul superior prin acordarea burselor sociale de stu-
diu, publicată în Monitorul Oficial nr. 617 din 30 noiembrie 2000 

Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 20 ianuarie 2000 privind organizarea ac-
tivităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, publicată în Monitorul Ofi-
cial nr. 22 din 21 ianuarie 2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 459 din 
18 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 27 iulie 2001, cu modifi-
cările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea ac-
tivităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 26 din 25 ianuarie 2000 
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Ordonanţa Guvernului nr. 3 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea ac-
tivităţii agenţilor imobiliari, publicată în Monitorul Oficial nr. 26 din 25 ianuarie 
2000 

Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 21 ianuarie 2000 privind nivelul dobânzii 
legale pentru obligaţii băneşti, publicată în Monitorul Oficial nr. 26 din 25 ianua-
rie 2000, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 356 din 6 iunie 
2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 425 din 18 iunie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 21 ianuarie 2000 privind desfăşurarea 
activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile 
cadastrului, geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice auto-
rizate pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial nr. 26 din 25 ianuarie 
2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 795 din 29 decembrie 2001, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 39 din 21 ianuarie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 40 din 30 ianuarie 2000 privind acreditarea 
agenţilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de mi-
crocredite, publicată în Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată, 
modificată şi completată prin Legea nr. 376 din 11 iunie 2002, publicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 438 din 24 iunie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2000 privind regimul produ-
selor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 42 din 31 ianuarie 
2000, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 2000 privind înfiinţarea, or-
ganizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul ga-
zelor naturale (ANRGN), publicată în Monitorul Oficial nr. 45 din 31 ianuarie 
2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 791 din 29 decembrie 2001, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 37 din 21 ianuarie 2002  

Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecţia pa-
trimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes 
naţional, publicată în Monitorul Oficial nr. 45. din 31 ianuarie 2000, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 378 din 10 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 
394 din 18 iulie 2001 

Ordonanţa Guvernului nr. 44 din 30 ianuarie 2000 referitoare la unele 
măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 41 din 31 ianuarie 2000, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 45 din 30 ianuarie 2000 privind unele măsuri 
pentru combaterea procedurii şi comercializării neautorizate a fonogramelor, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 624 din 7 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 727 
din 15 noiembrie 2001 

Ordonanţa Guvernului nr. 47 din 30 ianuarie 2000 privind stabilirea unor 
măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din lista patrimoniu-
lui mondial, publicată în Monitorul Oficial nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobată 
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şi modificată prin Legea nr. 564 din 19 octombrie 2001, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 695 din 1 noiembrie 2001 

Ordonanţa Guvernului nr. 60 din 30 ianuarie 2000 privind reglementarea 
activităţilor din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial nr. 46 
din 31 ianuarie 2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 463 din 18 iulie 
2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 432 din 1 august 2001 

Ordonanţa Guvernului nr. 66 din 17 august 2000 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 395 din 23 august 2000 

Ordonanţa Guvernului nr. 75 din 24 august 2000 privind autorizarea ex-
perţilor criminalişti, publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 29 august 2000, 
aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 488 din 11 iulie 2002, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 578 din 5 august 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 78 din 24 august 2000 privind omologarea ve-
hiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii 
în circulaţie pe drumurile publice din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 
412 din 30 august 2000 

Ordonanţa Guvernului nr. 79 din 24 august 2000 privind regimul naviga-
ţiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 413 din 30 august 2000 

Ordonanţa Guvernului nr. 80 din 24 august 2000 privind certificarea 
şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de ex-
ploatare utilizate la vehicule rutiere, publicată în Monitorul Oficial nr. 413 din 30 
august 2000 

Ordonanţa Guvernului nr. 81 din 24 august 2000 privind certificarea în-
cadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa 
circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspec-
ţia tehnică periodică, publicată în Monitorul Oficial nr. 413 din 30 august 2000 

Ordonanţa Guvernului nr. 82 din 24 august 2000 privind autorizarea 
agenţilor economici care prestează servicii de reparaţie, de reglare şi/sau des-
făşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 413 din 30 august 2000 

Ordonanţa Guvernului nr. 87 din 29 august 2000 privind răspunderea 
producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 421 din 1 septembrie 2000 

Ordonanţa Guvernului nr. 89 din 29 august 2000 privind unele măsuri 
pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în arhiva electronică de 
garanţii reale mobiliare, publicată în Monitorul Oficial nr. 423 din 1 septembrie 
2000, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 298 din 15 mai 2002, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 356 din 28 mai 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 29 august 2000 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere 
a executării sancţiunilor neprivative de libertate, publicată în Monitorul Oficial 
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nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 129 din 18 
martie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 190 din 20 martie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 102 din 31 august 2000 privind Statutul şi re-
gimul refugiaţilor în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 436 din 3 sep-
tembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 323 din 27 iunie 2001, publicată în Moni-
torul Oficial nr. 342 din 27 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 109 din 31 august 2000 privind staţiunile bal-
neare, climaterice şi balneoclimaterice şi asistenţa medicală balneară şi de re-
cuperare, publicată în Monitorul Oficial nr. 426 din 2 septembrie 2000, aproba-
tă, modificată şi completată prin Legea nr. 343 din 31 mai 2002, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 424 din 18 iunie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea 
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi verificare a activelor corporale 
care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale, publicată în Monitorul Oficial nr. 425 din 1 septembrie 2000, aproba-
tă prin Legea nr. 246 din 16 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 264 din 
23 mai 2001 

Ordonanţa Guvernului nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea pro-
fesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 430 din 2 noiembrie 2000, 
republicată în Monitorul Oficial nr. 711 din 30 septembrie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 130 din 31 august 2000 privind regimul juridic 
al contractelor la distanţă, publicată în Monitorul Oficial nr. 431 din 2 septem-
brie 2000c, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial nr. 
431 din 2 septembrie 2000 

Ordonanţa Guvernului nr. 138 din 31 august 2000 privind măsuri de sus-
ţinere a învăţământului, publicată în Monitorul Oficial nr. 431 din 2 septembrie 
2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 719 din 4 decembrie 2001, publica-
tă în Monitorul Oficial nr. 797 din 13 decembrie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24 din 30 martie 2000 privind sis-
temul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 
bugetar, publicată în Monitorul Oficial nr. 138 din 31 martie 2000, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 383 din 10 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 
400 din 20 iulie 2001, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind 
produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial nr. 172 din 
21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38 din 7 martie 2001, publicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 122 din 12 martie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36 din 20 aprilie 2000 pentru mo-
dificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul ex-
porturilor şi importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial nr. 
177 din 25 aprilie 2000 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statu-
tul personalului silvic, publicată în Monitorul Oficial nr. 238 din 30 mai 2000, 
aprobată şi modificată prin Legea nr. 427 din 18 iulie 2001, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 406 din 23 iulie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 privind re-
gimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 283 din 22 iunie 2000, apro-
bată şi modificată prin Legea nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 411 din 25 iulie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83 din 19 iunie 2000 privind or-
ganizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice 
conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial nr. 291 din 27 iunie 2000, 
aprobată şi modificată prin Legea nr. 598 din 31 octombrie 2001, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 711 din 8 noiembrie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94 din 29 iunie 2000 privind re-
trocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din Româ-
nia, publicată în Monitorul Oficial nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobată, modificată 
şi completată prin Legea nr. 501 din 11 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 561 din 31 iulie 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96 din 29 iunie 2000 pentru modi-
ficarea şi completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de 
evidenţă informatizată a persoanei, publicată în Monitorul Oficial nr. 308 din 4 
iulie 2000, aprobată prin Legea nr. 708 din 3 decembrie 2001, publicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 785 din 11 decembrie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97 din 29 iunie 2000 privind or-
ganizaţiile cooperatiste de credit, publicată în Monitorul Oficial nr. 330 din 14 
iulie 2000, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 200 din 16 aprilie 
2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 300 din 8 mai 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99 din 29 iunie 2000 privind mă-
surile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia 
persoanelor încadrate în muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 304 din 4 iu-
lie 2000, aprobată prin Legea nr. 436 din 18 iulie 2001, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 404 din 20 iulie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102 din 29 iunie 1999 privind pro-
tecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 310 din 30 iunie 1999, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127 din 30 iunie 2000 privind or-
ganizarea doctoratului şi a studiilor avansate academice în cadrul Academiei 
Române, publicată în Monitorul Oficial nr. 317 din 7 iulie 2000, aprobată şi mo-
dificată prin Legea nr. 596 din 31 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 711 din 8 noiembrie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133 din 14 septembrie 2000 pri-
vind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 465 din 25 septembrie 2000, aprobată şi modificată prin 
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Legea nr. 441 din 18 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 411 din 25 
iulie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160 din 13 octombrie 2000 pri-
vind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 510 din 18 octombrie 2000, aprobată prin Legea nr. 711 
din 3 decembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 785 din 11 decembrie 
2001, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 167 din 13 octombrie 2000 pri-
vind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de 
apărare, publicată în Monitorul Oficial nr. 523 din 24 octombrie 2000, aprobată 
prin Legea nr. 179 din 11 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 189 din 
13 aprilie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190 din 9 noiembrie 2000 privind 
regimul metalelor preţioase în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 572 
din 16 noiembrie 2000 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201 din 15 noiembrie 2000 pen-
tru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Regi-
onal al Iniţiativei de Cooperare în sud-estul Europei pentru combaterea infrac-
ţionalităţii transfrontaliere, publicată în Monitorul Oficial nr. 589 din 21 noiem-
brie 2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 357 din 10 iulie 2001, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 380 din 12 iulie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221 din 24 noiembrie 2000 pri-
vind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, publicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 610 din 28 noiembrie 2000, aprobată şi modificată prin Legea 
nr. 452 din 18 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 413 din 25 iulie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236 din 24 noiembrie 2000 pri-
vind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 4 decembrie 2000, 
aprobată şi modificată prin Legea nr. 462 din 18 iulie 2001, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 433 din 2 august 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243 din 28 noiembrie 2000 privind 
protecţia atmosferei, publicată în Monitorul Oficial nr. 633 din 6 decembrie 2000, 
aprobată şi modificată prin Legea nr. 655 din 20 noiembrie 2001, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 773 din 4 decembrie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 244 din 28 noiembrie 2000 pri-
vind siguranţa barajelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 633 din 6 decembrie 
2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 466 din 18 iulie 2001, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 428 din 31 iulie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 271 din 7 decembrie 2000 privind 
regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazoli-
nei, condensatului şi etanului lichid, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 15 
decembrie 2000, cu modificările ulterioare 
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Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publica-
tă în Monitorul Oficial nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 123 din 2 aprilie 2001 privind regimul străinilor în România, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 168 din 3 aprilie 2001 

Legea nr. 164 din 7 aprilie 2001 privind pensiile militare de stat, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 183 din 10 aprilie 2001, republicată în Monitorul Oficial 
nr. 748 din 14 octombrie 2002 

Legea nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea şi exercitarea pro-
fesiei de arhitect, publicată în Monitorul Oficial nr. 195 din 18 aprilie 2001 

Legea nr. 192 din 18 aprilie 2001 privind fondul piscicol, pescuit şi acva-
cultură, publicată în Monitorul Oficial nr. 200 din 20 aprilie 2001, cu modificările 
şi completările ulterioare 

Legea nr. 195 din 20 aprilie 2001, legea voluntariatului, publicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 206 din 24 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulteri-
oare 

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, legea administraţiei publice locale, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comercia-
le ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Moni-
torul Oficial nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 296 din 7 iunie 2001 privind extrădarea, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 326 din 18 iunie 2001 

Legea nr. 326 din 28 iunie 2001, legea serviciilor publice de gospodărire 
comunală, publicată în Monitorul Oficial nr. 359 din 4 iulie 2001, cu modificările 
ulterioare 

Legea nr. 332 din 29 iunie 2001 privind promovarea investiţiilor directe 
cu impact semnificativ în economie, publicată în Monitorul Oficial nr. 356 din 3 
iulie 2001, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanis-
mul, publicată în Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001  

Legea nr. 356 din 10 iulie 2001, legea patronatelor, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 380 din 12 iulie 2001 

Legea nr. 406 din 10 iulie 2001 privind acordarea unor drepturi persoa-
nelor care au avut calitatea de şef al statului român, publicată în Monitorul Ofi-
cial nr. 386 din 16 iulie 2001 

Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 24 iulie 2001  

Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 429 din 31 iulie 2001 
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Legea nr. 461 din 18 iulie 2001 privind exercitarea profesiunii de asistent 
medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 
din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 425 din 31 iulie 2001, cu modifi-
cările şi completările ulterioare 

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile 
de interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001 

Legea nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi 
autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 711 din 8 noiembrie 2001 

Legea nr. 608 din 31 octombrie 2001 privind evaluarea conformităţii pro-
duselor, publicată în Monitorul Oficial nr. 712 din 8 noiembrie 2001 

Legea nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea 
traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial nr. 783 din 11 decembrie 
2001 

Legea nr. 703 din 3 decembrie 2001 privind răspunderea civilă pentru 
daune nucleare, publicată în Monitorul Oficial nr. 818 din 19 decembrie 2001 

Legea nr. 704 din 3 decembrie 2001 privind asistenţa juridică internaţio-
nală în materie penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 807 din 17 decembrie 
2001 

Legea nr. 705 din 3 decembrie 2001 privind sistemul naţional de asisten-
ţă socială, publicată în Monitorul Oficial nr. 814 din 18 decembrie 2001 

Legea nr. 778 din 29 decembrie 2001 privind organizaţiile interprofesio-
nale pe produse agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial nr. 15 din 14 ia-
nuarie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001, cu modi-
ficările şi completările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 5 din 19 iulie 2001 privind procedura somaţiei 
de plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 295 din 13 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 
380 din 5 iunie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 19 iulie 2001 privind impozitul pe venit, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 435 din 3 august 2001, cu modificările ulterioa-
re 

Ordonanţa Guvernului nr. 12 din 26 iulie 2001 pentru aprobarea unor re-
glementări privind datoria publică externă, publicată în Monitorul Oficial nr. 461 
din 13 august 2001 

Ordonanţa Guvernului nr. 13 din 26 iulie 2001 privind înfiinţarea, organi-
zarea şi înfiinţarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură, publica-
tă în Monitorul Oficial nr. 461 din 13 august 2001 

Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 26 ianuarie 2001 privind reglementarea 
situaţiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi al produ-



 

 

 

798 

selor petroliere, a staţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente 
aferente, publicată în Monitorul Oficial nr. 66 din 7 februarie 2001 

Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 26 iulie 2001 privind impunerea microîn-
treprinderilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 472 din 17 august 2001, cu mo-
dificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 63 din 30 august 2001 privind înfiinţarea In-
spectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., publicată în Monitorul Oficial nr. 
536 din 1 septembrie 2001, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 75 din 30 august 2002 privind organizarea şi 
funcţionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 540 din 1 sep-
tembrie 2001, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 83 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, or-
ganizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi 
evidenţa paşapoartelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 543 din 1 septembrie 
2001, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, or-
ganizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoa-
nelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 544 din 1 septembrie 2001, cu modifică-
rile ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 85 din 30 august 2001 privind organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial nr. 544 din 
1 septembrie 2001, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 87 din 30 august 2001 privind serviciile publice 
de salubrizare a localităţilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 543 din 1 sep-
tembrie 2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 139 din 1 aprilie 2002, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 233 din 18 aprilie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, or-
ganizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgen-
ţă, publicată în Monitorul Oficial nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 
477 din 26 iunie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial nr. 
431 din 2 septembrie 2000 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7 din 11 ianuarie 2001 privind 
unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a socie-
tăţilor comerciale din turism, publicată în Monitorul Oficial nr. 31 din 17 ianuarie 
2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 276 din 4 iunie 2001, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 301 din 7 iunie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9 din 11 ianuarie 2001 privind 
unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului 
de autor, publicată în Monitorul Oficial nr. 35 din 19 ianuarie 2001, aprobată şi 
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modificată prin Legea nr. 574 din 22 octombrie 2001, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 685 din 30 octombrie 2001, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12 din 26 ianuarie 2001 privind 
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobată şi modificată prin Le-
gea nr. 252 din 16 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 266 din 23 mai 
2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13 din 26 ianuarie 2001 privind 
soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control 
sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice, publica-
tă în Monitorul Oficial nr. 62 din 6 februarie 2001, aprobată şi modificată prin 
Legea nr. 506 din 4 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 648 din 
16 octombrie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16 din 26 ianuarie 2001 privind 
gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, publicată în Monitorul Oficial nr. 
66 din 7 februarie 2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 465 din 18 iulie 
2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 422 din 30 iulie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 8 februarie 2001 pentru 
stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăţilor naţi-
onale şi a celorlalte societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a admi-
nistraţiei publice locale este acţionar majoritar, publicată în Monitorul Oficial nr. 
80 din 15 februarie 2001, aprobată prin Legea nr. 307 din 7 iunie 2001, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 313 din 12 iunie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31 din 26 februarie 2001 privind 
veniturile extrabugetare ale instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 
110 din 5 martie 2001, aprobată prin Legea nr. 373 din 10 iulie 2001, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 384 din 13 iulie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind or-
ganizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare me-
dicală în sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial nr. 215 din 26 aprilie 
2001, cu completările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind 
achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 241 din 11 mai 2001, apro-
bată, modificată şi completată prin Legea nr. 212 din 19 aprilie 2002, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 331 din 17 mai 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105 din 27 iunie 2001 privind 
frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial nr. 352 din 30 iunie 
2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 243 din 29 aprilie 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108 din 27 iunie 2001 privind ex-
ploataţiile agricole, publicată în Monitorul Oficial nr. 352 din 30 iunie 2001 

Ordonanţa de urgenţă nr. 123 din 8 octombrie 2001 privind reorganiza-
rea Comisiei pentru protecţia copilului, publicată în Monitorul Oficial nr. 643 din 15 
octombrie 2001 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124 din 8 octombrie 2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienţa Ener-
giei, publicată în Monitorul Oficial nr. 644 din 15 octombrie 2001, aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 287 din 15 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 
344 din 23 mai 2002 

Ordonanţa de urgenţă nr. 126 din 11 octombrie 2001 privind stingerea 
obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, 
din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 659 din 19 octombrie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141 din 25 octombrie 2001 pen-
tru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii pu-
blice, publicată în Monitorul Oficial nr. 691 din 31 octombrie 2001, aprobată, 
modificată şi completată prin Legea nr. 472 din 9 iulie 2002, publicată în Moni-
torul Oficial nr. 524 din 18 iulie 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144 din 25 octombrie 2001 pri-
vind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de 
intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state, publicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 725 din 14 noiembrie 2001, aprobată, modificată şi completa-
tă prin Legea nr. 177 din 11 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 258 
din 17 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149 din 15 noiembrie 2001 pri-
vind instituirea Tarifului intern de călători în transport feroviar, publicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 743 din 21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.153 din 21 noiembrie 2001 pentru 
aplicarea Rezoluţiei nr. 1373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind combaterea terorismului internaţional, publicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 769 din 3 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 131 din 18 
martie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 195 din 21 martie 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158 din 27 noiembrie 2001 pri-
vind regimul accizelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 
2001, cu modificările ulterioare  

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pen-
tru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul fi-
nanţării de acte de terorism, publicată în Monitorul Oficial nr. 802 din 14 de-
cembrie, aprobată prin Legea nr. 466 din 9 iulie 2002, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 523 din 12 iulie 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221 din 24 noiembrie 2000 pri-
vind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, publicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 610 din 28 noiembrie 2000, aprobată şi modificată prin Legea 
nr. 452 din 18 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 413 din 25 iulie 2001 

Hotărârea Guvernului nr. 589 din 21 iunie 2001 privind înfiinţarea Consi-
liului minorităţilor naţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 6 iulie 
2001, cu modificările ulterioare 
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Hotărârea Guvernului nr. 611 din 27 iunie 2001 privind aprobarea Pro-
gramului de interes naţional în domeniul protecţiei copilului “Integrarea socială 
a copiilor care trăiesc în stradă”, publicată în Monitorul Oficial nr. 366 din 6 iulie 
2001 

Hotărârea Guvernului nr. 614 din 27 iunie 2001 pentru aprobarea Nor-
melor metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al 
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 
1989, publicată în Monitorul Oficial nr. 379 din 11 iulie 2001 

Hotărârea Guvernului nr. 626 din 6 iulie 2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a sta-
tului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 390 din 17 iulie 2001 

Hotărârea Guvernului nr. 650 din 12 iulie 2001 pentru aprobarea Regu-
lamentului privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 416 din 26 iulie 2001  

Hotărârea Guvernului nr. 662 din 12 iulie 2001 privind gestionarea uleiu-
rilor uzate, publicată în Monitorul Oficial nr. 446 din 8 august 2001, cu modifică-
rile şi completările ulterioare 

Hotărârea Guvernului nr. 682 din 19 iulie 2001 privind aprobarea Norme-
lor metodologice pentru trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri 
imobile ale debitorilor persoane juridice supuse executării silite, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 440 din 6 august 2001  

Hotărârea Guvernului nr. 763 din 26 iulie 2001 privind înfiinţarea, organi-
zarea şi funcţionarea Comitetului Naţional de Prevenire a Criminalităţii, publica-
tă în Monitorul Oficial nr. 490 din 22 august 2001 

Hotărârea Guvernului nr. 974 din 4 octombrie 2001 pentru aprobarea 
Programului de cooperare dintre Guvernul României şi Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale, semnat la Bucureşti la 7 iunie 2001, publicată în Moni-
torul Oficial nr. 656 din 18 octombrie 2001 

Hotărârea Guvernului nr. 1114 din 9 noiembrie 2001 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 735 din 19 noiembrie 2001 

Hotărârea Guvernului nr. 1205 din 27 noiembrie 2001 privind aprobarea 
Metodologiei de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 774 din 4 noiembrie 2001 

Ordinul nr. 357 din 14 septembrie 2001, ordin al Ministrului Agriculturii 
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de supraveghere 
şi control al unor substanţe şi reziduurilor acestora la animalele vii şi la produ-
sele lor, publicată în Monitorul Oficial nr. 750 din 23 noiembrie 2001 

Ordinul nr. 1227/C din 13 iunie 2001, ordin al Ministrului Justiţiei pentru 
aprobarea Regulamentului privind pregătirea magistraţilor în perioada de sta-
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giu, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenului de capacitate, publicat 
în Monitorul Oficial nr. 464 din 14 august 2001  

2002 

Legea nr. 72 din 16 ianuarie 2002, legea zootehniei, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 72 din 31 ianuarie 2002 

Legea nr. 73 din 16 ianuarie 2002 privind organizarea şi funcţionarea 
pieţelor produselor agricole şi alimentare în România, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 110 din 8 februarie 2002 

Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 
103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 111 din 13 martie 2002 pentru ratificarea Statutului Curţii Pe-
nale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 211 din 28 martie 2002 

Legea nr. 115 din 14 martie 2002 pentru ratificarea Protocolului adiţional 
nr. 10, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2001, la Acordul central european 
de comerţ liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 193 din 21 martie 2002 

Legea nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea mar-
ginalizării sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 193 din 21 martie 2002 

Legea nr. 118 din 115 martie 2002 pentru instituirea indemnizaţiei de 
merit, publicată în Monitorul Oficial nr. 189 din 20 martie 2002 

Legea nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelera-
rea privatizării, publicată în Monitorul Oficial nr. 215 din 28 martie 2002 

Legea nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor jude-
ţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret, publicată în Monitorul Oficial nr. 250 din 15 aprilie 2002 

Legea nr. 147 din 1 aprilie 2002 privind ratificarea Convenţiei civile asu-
pra corupţiei, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 260 din 18 aprilie 2002 

Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 248 din 12 aprilie 2002 

Legea nr. 183 din 16 aprilie 2002 pentru acceptarea amendamentului 
adoptat de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin Rezoluţia 
50/155 din 21 decembrie 1995, la Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la drep-
turile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Le-
gea nr. 18/1990, publicată în Monitorul Oficial nr. 273 din 23 aprilie 2002 

Legea nr. 191 din 16 aprilie 2002, legea grădinilor zoologice şi acvariilor 
publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din 23 aprilie 2002  

Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse între femei 
şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial nr. 301 din 8 mai 2002 
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Legea nr. 244 din 29 aprilie 2002, legea viei şi vinului în sistemul organi-
zării comune a pieţei vitivinicole, publicată în Monitorul Oficial nr. 333 din 20 
mai 2002 

Legea nr. 266 din 15 mai 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul 
şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, pre-
cum şi înregistrarea soiurilor de plante, publicată în Monitorul Oficial nr. 343 din 
23 mai 2002 

Legea nr. 289 din 15 mai 2002 privind perdelele forestiere de protecţie, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 338 din 21 mai 2002 

Legea nr. 296 din 15 mai 2002 privind acordarea asistenţei medicale în 
România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau 
protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care Ro-
mânia este parte, publicată în Montorul Oficial nr. 365 din 30 mai 2002-11-03  

Legea nr. 297 din 15 mai 2002 pentru ratificarea Acordului privind crea-
rea Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului, adoptat la Paris la 3 aprilie 
2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 475 din 3 iulie 2002 

Legea nr. 300 din 17 mai 2002 privind regimul juridic al precursorilor fo-
losiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 409 din 
13 iunie 2002 

Legea nr. 334 din 341 mai 2002, legea bibliotecilor, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 422 din 18 iunie 2002 

Legea nr. 345 din 1 iunie 2002 privind taxa pe valoarea adăugată, publ i-
cată în Monitorul Oficial nr. 371 din 1 iunie 2002 

Legea nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 27 iunie 
2002 

Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerţul electronic, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 483 din 5 iulie 2002 

Legea nr. 381 din 13 iunie 2002 privind acordarea despăgubirilor în caz 
de calamităţi naturale în agricultură, publicată în Monitorul Oficial nr. 342 din 24 
iunie 2002 

Legea nr. 390 din 13 iunie 2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţi-
onarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 443 din 24 iunie 2002 

Legea nr. 396 din 14 iunie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene 
asupra cetăţeniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997, publicată în 
Montorul Oficial nr. 490 din 9 iulie 2002 

Legea nr. 414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 456 din 27 iunie 2002 

Legea nr. 421 din 27 iunie 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără 
stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 
statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial nr. 
482 din 5 iulie 2002 
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Legea nr. 422 din 27 iunie 2002 privind stabilirea dobânzii de referinţă de 
către Banca Naţională a României, publicată în Monitorul Oficial nr. 497 din 10 
iulie 2002 

Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 552 din 29 iulie 2002 

Legea nr. 469 din 9 iulie 2002 privind unele măsuri pentru întărirea disci-
plinei contractuale, publicată în Monitorul Oficial nr. 529 din 19 iulie 2002 

Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, publicată în Mo-
nitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002 

Legea nr. 504 din 11 iulie 2002, legea audiovizualului, publicată în Moni-
torul Oficial nr. 534 din 22 iulie 2002 

Legea nr. 507 din 12 iulie 2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor 
activităţi economice de către persoane fizice, publicată în Monitorul Oficial nr. 
582 din 6 august 2002 

Legea nr. 521 din 17 iulie 2002 privind regimul de supraveghere şi auto-
rizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 571 din 2 august 2002 

Legea nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea şi creditarea 
în sistem colectiv pentru domeniul locativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 733 
din 8 octombrie 2002 

Legea nr. 546 din 14 octombrie 2002 privind graţierea şi procedura acor-
dării graţierii, publicată în Monitorul Oficial nr. 755 din 16 octombrie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 14 din 24 ianuarie 2002 privind constituirea şi 
funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, publicată în Monitorul Oficial nr. 
82 din 1 februarie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 24 ianuarie 2002 privind contractele de 
parteneriat public-privat, publicată în Monitorul Oficial nr. 94 din 2 februarie 
2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 24 ianuarie 2002 privind achiziţiile pu-
blice prin licitaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din 1 februarie 
2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2000 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din 1 februarie 
2002, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 515 din 12 iulie 2002, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 578 din 5 august 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 30 ianuarie 2002 privind executarea 
obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publica-
tă în Monitorul Oficial nr. 81 din 1 februarie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 30 ianuarie 2002 privind încasarea prin 
mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 81 din 1 februarie 2002 
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Ordonanţa Guvernului nr. 25 din 30 ianuarie 2002 privind unele măsuri 
de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a 
societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial nr. 89 din 2 februarie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 31 din 30 ianuarie 2002 privind serviciile poş-
tale, publicată în Monitorul Oficial nr. 87 din 1 februarie 2002, cu modificările 
ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 32 din 30 ianuarie 2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 94 din 2 februarie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea 
eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi 
locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 88 din 2 februarie 2002, aprobată prin 
Legea nr. 223 din 23 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 290 din 29 
aprilie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 34 din 30 ianuarie 2002 privind accesul la re-
ţeaua de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi inter-
conectarea acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 88 din 2 februarie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Re-
gulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 90 din 2 februarie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 36 din 30 ianuarie 2002 privind impozitele şi 
taxele locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 92 din 2 februarie 2002, cu modi-
ficările ulterioare 

Ordonanţa Guvernului nr. 37 din 30 ianuarie 2002 pentru protecţia ani-
malelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 95 din 2 februarie 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 44 din 25 iulie 2002 privind valorificarea unor 
active corporale aferente capitalului imobilizat, aparţinând societăţilor comer-
ciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar 
majoritar şi care se află în proces de privatizare, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 582 din 6 august 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 55 din 16 august 2002 privind regimul juridic al 
sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţio-
nale, publicată în Monitorul Oficial nr. 642 din 30 august 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiin-
ţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial nr. 643 din 30 
august 2002 

Ordonanţa Guvernului nr. 61 din 29 august 2002 privind colectarea cre-
anţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 644 din 30 august 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5 din 30 ianuarie 2002 privind in-
stituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi funcţionarii publici, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 90 din 2 februarie 2002, aprobată, modificată şi completată 
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prin Legea nr. 378 din 113 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 448 din 
26 iunie 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25 din 13 martie 2002 privind 
aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, publicată în Monito-
rul Oficial nr. 226 din 4 aprilie 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26 din 13 martie 2002 privind or-
ganismele de plasament colectiv în valori mobiliare, publicată în Monitorul Of i-
cial nr. 229 din 5 aprilie 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 13 martie 2002 privind pie-
ţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 232 din 8 aprilie 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28 din 13 martie 2002 privind va-
lorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, publica-
tă în Monitorul Oficial nr. 238 din 9 aprilie 2002, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31 din 26 februarie 2001 privind 
veniturile extrabugetare ale instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 
110 din 5 martie 2001, aprobată prin Legea nr. 373 din 10 iulie 2001, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 384 din 13 iulie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 21 martie 2002 privind 
prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 223 din 3 aprilie 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Par-
chetul Naţional Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 244 din 
11 aprilie 2002, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 503 din 11 
iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52 din 29 martie 2001 privind ac-
celerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din 
turism, publicată în Monitorul Oficial nr. 175 din 6 aprilie 2001, aprobată şi mo-
dificată prin Legea nr. 80 din 26 februarie 2002, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 154 din 4 martie 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind re-
gimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, publicată în Monitorul Ofi-
cial nr. 311 din 10 mai 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind 
achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 241 din 11 mai 2001, apro-
bată şi modificată prin Legea nr. 212 din 19 aprilie 2002, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 331 din 17 mai 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76 din 24 mai 2001 privind simpli-
ficarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţi-
onării comercianţilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 283 din 31 mai 2001, cu 
modificările ulterioare 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79 din 13 iunie 2002 privind ca-
drul general de reglementare a comunicaţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 
457 din 27 iunie 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfi-
inţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată şi modificată prin Legea 
nr. 552 din 17 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 677 din 26 oc-
tombrie 2001 

Ordonanţa de urgenţă nr. 97 din 21 iunie 2001 privind reglementarea 
producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 349 din 29 iunie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98 din 21 iunie 2001 privind scuti-
rea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 345 din 29 iunie 2001, aprobată prin Legea nr. 686 din 26 noiembrie 
2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 784 din 11 decembrie 2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104 din 5 septembrie 2002 pri-
vind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 676 din 11 septembrie 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127 din 10 octombrie 2002 pri-
vind unele măsuri de accelerare a acţiunii de eliberare a titlurilor de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial nr. 744 
din 11 octombrie 2002 

Hotărârea Guvernului nr. 163 din 20 februarie 2002 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 162 din 7 martie 2002 

Hotărârea Guvernului nr. 469 din 16 mai 2002 privind înfiinţarea magazi-
nelor Economat, publicată în Monitorul Oficial nr. 350 din 27 mai 2002 

Hotărârea Guvernului nr. 486 din 16 mai 2002 privind înfiinţarea, organi-
zarea şi funcţionarea Laboratorului Naţional de Cercetare în Domeniul Conser-
vării şi Restaurării Patrimoniului Cultural Naţional Mobil, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 366 din 31 mai 2002 

Hotărârea Guvernului nr. 533 din 30 mai 2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 391 din 7 iunie 2002 

Hotărârea Guvernului nr. 572 din 13 iunie 2002 pentru stabilirea modelu-
lui şi conţinutului cererii de înregistrare şi ale certificatului de înregistrare a co-
merciantului, publicată în Monitorul Oficial nr. 413 din 14 iunie 2002 

Hotărârea Guvernului nr. 573 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea proce-
durilor de autorizare a funcţionării comercianţilor, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 414 din 14 iunie 2002 

Hotărârea Guvernului nr. 577 din 13 iunie 2002 privind aprobarea Nor-
melor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
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88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea 
privatizării, publicată în Monitorul Oficial nr. 434 din 21 iunie 2002 

Hotărârea Guvernului nr. 621 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea norme-
lor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind con-
tractele de parteneriat public-privat, publicată în Monitorul Oficial nr. 481 din 5 
iulie 2002 

Hotărârea Guvernului nr. 656 din 20 iunie 2002 pentru acceptarea Cartei 
Europene pentru Întreprinderile Mici, adoptată la 13 iunie 2000, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 496 din 10 iulie 2002 

Hotărârea Guvernului nr. 794 din 25 iulie 2002 pentru aprobarea Norme-
lor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la 
plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 592 din 12 august 2002 

Hotărârea Guvernului nr. 831 din 31 iulie 2002 privind completarea mă-
surilor pentru diminuarea fenomenelor de fraudă şi evaziune fiscală în dome-
niul băuturilor alcoolice şi al produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 606 din 15 august 2002 

Hotărârea Guvernului nr. 859 din 16 august 2002 pentru aprobarea In-
strucţiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 640 din 29 august 2002 

Hotărârea Guvernului nr. 1105 din 10 octombrie 2002 privind stabilirea 
salariului de bază minim brut pe ţară, publicată în Monitorul Oficial nr. 752 din 
15 octombrie 2002  

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1212 din 17 septembrie 2002 
pentru aprobarea formularisticii necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 
82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 718 din 2 oc-
tombrie 2002 

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1389 din 21 octombrie 2002 pri-
vind declararea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprieta-
tea privată a statului, publicat în Monitorul Oficial nr. 779 din 25 octombrie 2002 

Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 103 din 24 mai 2002 privind punerea 
în aplicare a regulamentelor şi instrucţiunilor Consiliului Concurenţei, elaborate 
în baza Legii concurenţei nr. 21/1996, publicat în Monitorul Oficial nr. 591 bis 
din 9 august 2002 

Normele Băncii Naţionale a României nr. 18 din 4 octombrie 2002 privind 
registrul bancar şi registrul organizaţiilor cooperatiste de credit, publicate în 
Monitorul Oficial nr. 745 din 11 octombrie 2002 
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ADDENDA 2 

Reconstituirea şi constituirea dreptului de proprietate privată în România, 
în perioada 1990-2002 (acte normative) 

După anul 1990 au fost adoptate o serie de acte normative prin care au 
fost restituite bunurile care au trecut în proprietatea statului în perioada 1940-
1989. Le vom enumera în cele ce urmează. 

Decretul-lege nr. 42 din 29 ianuarie 1990 privind unele măsuri pentru 
stimularea ţărănimii, publicat în Monitorul Oficial nr. 17 din 30 ianuarie 1990, cu 
modificările ulterioare 

Decretul-lege nr. 61 din 7 februarie 1990 privind vânzarea de locuinţe 
construite din fondurile statului către populaţie, publicat în Monitorul Oficial nr. 
22 din 8 februarie 1990, cu modificările ulterioare  

Legea nr. 18 din 19 februarie 1991, legea fondului funciar, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 37 din 20 februarie 1991, republicată în Monitorul Oficial 
nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 18 din 1991 este una dintre legile prin care s-a reconstituit 
dreptul de proprietate asupra terenurilor situate în extravilan şi care în perioada 
1949-1962 au fost, în mod forţat, cooperativizate, mai întâi în limita a 10 hecta-
re, iar după adoptarea Legii nr. 169/1997, în limita a 50 de hectare teren arabil. 
Tot prin această lege a fost reconstituit – parţial – dreptul de proprietate asupra 
pădurilor. În ceea ce priveşte dreptul de proprietate asupra terenurilor situate în 
intravilanul localităţilor, acesta a fost redat proprietarilor care fuseseră depose-
daţi ca urmare a legilor de expropriere adoptate de regimul totalitar de dinainte 
de 1989 (de pildă, Legile nr. 58 şi 59 din 1974, în prezent abrogate). S-au mai 
restituit foştilor proprietari păşunile, izlazurile comunale, precum şi alte catego-
rii de terenuri. În ceea ce priveşte constituirea dreptului de proprietate, aceasta 
a fost făcută, pe suprafeţe mici, în favoarea unor categorii strict prevăzute de 
lege, anume tineri căsătoriţi care se stabilesc în localităţile de munte sau acolo 
unde exista excedent de teren arabil. 

Legea nr. 85 din 22 iulie 1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu al-
tă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice 
sau bugetare de stat, publicată în Monitorul Oficial nr. 180 din 29 iulie 1992, 
republicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 15 septembrie 1994, republicată în 
Monitorul Oficial nr. 264 din 15 iulie 1998, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial nr. 
172 din 7 iulie 1994, republicată în Monitorul Oficial nr. 783 din 28 octombrie 
2002 
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Legea nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juri-
dice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 279 din 29 noiembrie 1995, cu modificările ul-
terioare 

Prin Legea nr. 112/1995 se restituie foştilor proprietari bunurile care au 
trecut, în perioada 1945-1948, din proprietatea privată în proprietatea statului. 
Înainte de adoptarea Legii nr. 112/1995, în ceea ce priveşte imobilele cu desti-
naţie de locuinţă, naţionalizate, a existat posibilitatea recuperării acestor imobi-
le prin acţiuni în justiţie. Au existat două categorii de acţiuni în revendicare. O 
primă categorie de acţiuni în revendicare s-au fundamentat pe lipsa oricăror 
acte de proprietate a statului asupra imobilelor revendicate, motiv pentru care 
instanţele au dispus restituirea acestora. O a doua categorie de acţiuni în re-
vendicare au ca obiect restituirea unor imobile naţionalizate datorită inaplicabi-
lităţii dispoziţiilor art. I din Decretul nr. 92/1950. După adoptarea Legii nr. 
112/1995, imobilele ce au fost naţionalizate prin Decretul nr. 92/1950 (ca şi prin 
alte acte normative), adică cu titlu, au putut reintra în patrimoniul foştilor propri-
etari după procedura stabilită de lege. Reproducem în cele ce urmează princi-
palele articole din această lege. Potrivit art. 5: Dacă fostul proprietar sau moş-
tenitorii acestuia locuiau la data de 22 decembrie 1989 în calitate de chiriaşi în 
apartamentele trecute în proprietatea statului, ei devin proprietarii apartamen-
tului locuit, în condiţiile prezentei legi. 

În cazul în care mai mulţi moştenitori locuiau la data de 22 decembrie 
1989 fiecare   într-un apartament trecut în proprietatea statului de la fostul pro-
prietar, ei devin proprietarii apartamentului respectiv. 

Fostul proprietar sau moştenitorii acestuia, dacă locuiau la data de 22 
decembrie 1989 în acelaşi apartament cu alţi chiriaşi, devin proprietarii întregu-
lui apartament, astfel cum acesta este definit în art. 3.  

Evacuarea chiriaşilor şi punerea în posesie a proprietarilor se vor face 
numai după acordarea efectivă a unei locuinţe corespunzătoare de către auto-
rităţile publice sau de către proprietar. 

Moştenitorii, în sensul prezentei legi, sunt socotiţi de drept acceptanţii 
succesiunii de la data depunerii cererii prevăzute la art. 14. 

Dacă rudele până la gradul al doilea ale fostului proprietar în viaţă locu-
iau la 22 decembrie 1989 cu chirie în apartamentele preluate de către stat de 
la acesta, apartamentele devin proprietatea lor, cu consimţământul scris al 
proprietarului, dacă le locuiesc şi la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
Consimţământul va fi dat în formă autentică. 

Potrivit art. 9: Chiriaşii titulari de contract ai apartamentelor ce nu se re-
stituie în natură foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora pot opta, după 
expirarea termenului prevăzut la art. 14, pentru cumpărarea acestor aparta-
mente cu plata integrală sau plata în rate a preţului. 

De prevederile alineatului precedent beneficiază şi chiriaşii care ocupă 
spaţii locative realizate prin extinderea spaţiului iniţial construit. 
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În cazul vânzării apartamentelor cu plata în rate, la încheierea contractu-
lui se va achita un avans de minimum 30% din preţul apartamentului. Ratele 
lunare pentru achitarea contravalorii apartamentului se vor eşalona pe o peri-
oadă de maximum 15 ani, cu o dobândă reprezentând jumătate din dobânda 
de referinţă stabilită anual de Banca Naţională a României. 

Tinerii căsătoriţi, în vârstă de până la 30 de ani, precum şi persoanele 
trecute de 60 de ani vor plăti un avans de 10%, iar plata în rate lunare se eşa-
lonează pe o perioadă de maximum 20 de ani. 

Comisionul cuvenit unităţilor specializate care evaluează şi vând apar-
tamentele este de 1% din valoarea acestora. 

Fac excepţie de la prevederile alin. 1 chiriaşii titulari sau membrii familiei 
lor – soţ, soţie, copii minori – care au dobândit sau au înstrăinat o locuinţă pro-
prietate personală după 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu. 

Chiriaşii care nu dispun de posibilităţi materiale pentru a cumpăra apar-
tamentul în care locuiesc pot să rămână în continuare în spaţiul locativ respec-
tiv, plătind chiria stabilită de lege. 

Apartamentele dobândite în condiţiile alin. 1 nu pot fi înstrăinate 10 ani 
de la data cumpărării. 

Legea nr. 109 din 10 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 252 din 18 octombrie 1996, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 169 din 27 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial nr. 299 din 4 
noiembrie 1997 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21 din 20 mai 1997 privind resti-
tuirea unor bunuri care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România, publi-
cată în Monitorul Oficial nr. 97 din 21 mai 1997, aprobată şi modificată prin Le-
gea nr. 140 din 24 iulie 19997, publicată în Monitorul Oficial nr. 172 din 28 iulie 
1997, cu modificările ulterioare 

Potrivit acestui act normativ, clădirile, împreună cu terenul aferent, cu-
prinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, 
care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România şi au fost trecute după 
anul 1940 în patrimoniul statului român prin măsuri de confiscare şi naţionaliza-
re, se retrocedează Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. Pentru 
administrarea bunurilor care se vor restitui se înfiinţează o fundaţie care desfă-
şoară o activitate nonprofit. Din conducerea fundaţiei vor face parte, pe lângă 
reprezentanţii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, şi reprezentanţi 
ai unor organizaţii care sunt mandatate să apere drepturile foştilor proprietari şi 
ale succesorilor acestora, între care asociaţia Organizaţia Mondială Evreiască 
pentru Restituirea Bunurilor. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88 23 decembrie 1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial nr. 381 din 29 
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decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44 din 20 februarie 1998, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 9 din 8 ianuarie 1998 privind acordarea de compensaţii cetă-
ţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma 
aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septem-
brie 1940, publicată în Monitorul Oficial nr. 8 din 13 ianuarie 1998, cu modifică-
rile ulterioare 

Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi re-
gimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial nr. 448 din 24 noiembrie 
1998, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 13 din 7 iulie 1998 pri-
vind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 
255 din 8 iulie 1998 

Potrivit textelor din ordonanţă, clădirile, împreună cu terenul aferent, cu-
prinse în anexa la ordonanţă, care au aparţinut comunităţilor (organizaţii, culte 
religioase) cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România şi au fost 
trecute după anul 1940 în patrimoniul statului român prin măsuri de constrân-
gere, confiscare, naţionalizare sau manevre dolosive, se restituie titularilor sau 
succesorilor acestora 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind pro-
tecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată şi modificată prin 
Legea nr. 241 din 16 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 265 din 23 mai 
2001 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83 din 8 iunie 1999 privind resti-
tuirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 266 din 10 
iunie 1999, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198 din 10 decembrie 1999 pri-
vind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agri-
cole aflate permanent sub luciu de apă, publicată în Monitorul Oficial nr. 607 
din 13 decembrie 1999, abrogată prin Legea nr. 268/2001 

Legea nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de pro-
prietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit preve-
derilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cul-
tural naţional mobil, publicată în Monitorul Oficial nr. 530 din 27 octombrie 
2000, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9 din 11 ianuarie 2001 privind 
unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului 
de autor, publicată în Monitorul Oficial nr. 35 din 19 ianuarie 2001, aprobată şi 
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modificată prin Legea nr. 574 din 22 octombrie 2001, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 685 din 30 octombrie 2001, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94 din 29 iunie 2000 privind re-
trocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din Româ-
nia, publicată în Monitorul Oficial nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobată, modificată 
şi completată prin Legea nr. 501 din 11 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 561 din 31 iulie 2002 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190 din 9 noiembrie 2000 privind 
regimul metalelor preţioase în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 572 
din 16 noiembrie 2000 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 206 din 15 noiembrie 2000 pen-
tru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 594 din 22 noiembrie 2000, aprobată şi modificată prin Le-
gea nr. 713 din 3 decembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 803 din 14 
decembrie 2001 

Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publica-
tă în Monitorul Oficial nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificările ulterioare 

Legea nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comercia-
le ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Moni-
torul Oficial nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările ulterioare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36 din 21 martie 2002 privind re-
glementarea dreptului de proprietate a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţi-
lor cultului mozaic, publicată în Monitorul Oficial nr. 223 din 3 aprilie 2002 

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1389 din 21 octombrie 2002 pri-
vind declararea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprieta-
tea privată a statului, publicat în Monitorul Oficial nr. 779 din 25 octombrie 2002 
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Introducere1 

România este considerată o ţară mai puţin dezvoltată din fostul bloc so-
vietic, cu o structură industrială complicată, şi este general acceptat faptul că 
până în prezent nu a aplicat reforme radicale orientate spre piaţă. În domeniul 
reformei sistemului de pensii, Parlamentul şi Guvernul României au manifestat 
o atitudine “timidă” faţă de aceste probleme, iar ritmul reformei în sistemul ro-
mânesc de pensii este mai lent decât în Ungaria, Polonia, Letonia ş.a.m.d. Cu 
toate că Banca Mondială a recomandat, încă din 1996(3), efectuarea unor re-
forme radicale în sistemul pensiilor, până în 2001 a fost în vigoare Legea nr. 
3/1977, cu modificările ulterioare (Ţiclea & Tufan, 1994, p.134-165). În confor-
mitate cu această lege, care reglementa pensiile de tip PAYG / BD (Pay-As-
You-Go cu beneficii definite), începând cu 1989, condiţiile de intrare în sistem 
au fost relaxate. Motivaţia ritmului atât de lent al reformelor poate fi dată doar 
după o examinare globală atentă a economiei şi societăţii din România. În lu-
crarea de faţă, vom încerca să răspundem acestei întrebări, comparând condi-
ţiile structurii socioeconomice româneşti cu a altor economii în tranziţie şi vom 
prezenta apoi unele evoluţii interesante în sfera reformei sistemului de pensii, 
care pot fi interpretate ca rezultate ale procesului de reformă din România. 

 

                                                        
1
 Varianta în limba engleză “Romanian Pension Reform in Comparative Perspective”, a fost pu-
blicată în The Economic Review, vol.54, No:3, July 2003, Hitotsubashi University, Tokyo, Ja-
pan. 



 

 

1. Condiţiile sociale şi economice  
ale reformei sistemului de pensii în România 

1.1. Tendinţe demografice 

Populaţia României, de aproximativ 22,3 milioane de persoane este a 
doua ca mărime din centrul şi sud-estul Europei. Evoluţiile demografice ale 
României nu au fost liniare, înregistrând un curs în zig-zag, datorită unor factori 
specifici. Caracteristicile trendului demografic, începând cu anul 1990, sunt 
următoarele: 

a) După 1990, rata de fertilitate a femeilor române s-a redus extrem de 
mult, ajungând, în 1998, la 1,3%. Acesta este rezultatul reacţiei oameni-
lor la politica pronatalistă, iniţiată de Ceauşescu în 1966 şi promovată de 
fostul regim timp de 30 de ani. 

b) În schimb, rata mortalităţii s-a menţinut la nivelul anterior şi, în anumiţi 
ani, chiar a crescut. Ca rezultat, începând cu anul 1992, rata naturală de 
creştere a populaţiei a fost negativă. 

c) În consecinţă, deşi îmbătrânirea populaţiei României se produce în 
acelaşi ritm rapid ca şi în alte ţări aflate în tranziţie, prezintă însă câteva 
trăsături caracteristice. Numărul persoanelor de peste 65 de ani va 
creşte, iar numărul celor în vârstă de muncă, de 16-64 de ani va des-
creşte, ambele fenomene ajungând să înregistreze rate considerabile din 
anul 2009 şi, respectiv din 2015. 

d) În afara mişcării naturale a populaţiei, s-a manifestat o puternică tendinţă 
de emigrare. Din 1990 până în 2000, migraţia netă totală (emigranţi mi-
nus imigranţi) a fost de –239,4 mii. Această descreştere a populaţiei s-a 
situat peste nivelul scăderii naturale a populaţiei în aceeaşi perioadă (V. 
Vasile, 2002, p.41). Cu toate acestea, trebuie menţionat că în ultimii ani 
valul de emigraţie s-a redus, observându-se creşterea numărului per-
soanelor repatriate (V. Vasile, 2002, p.12). 
Tabelul nr. 1 prezintă “rata de dependenţă a populaţiei vârstnice” pentru 

patru ţări aflate în tranziţie. Aici “rata de dependenţă a populaţiei vârstnice” s-a 
determinat ca raport între numărul persoanelor de 60 de ani şî peste şi numă-
rul persoanelor de 20-59 de ani.  

 
Tabelul nr. 1 

Rata de dependenţă a populaţiei vârstnice  
în unele ţări aflate în tranziţie  

-% - 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Ungaria 35,0 35,5 35,8 36,0 36,1 36,1 35,9 35,6 

Polonia 28,0 28,6 29,0 29,0 29,5 29,6 29,8 29,9 
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 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Republica Cehă 33,5 33,8 33,8 33,7 33,4 33,0 32,5 32,0 

România 29,2 29,7 30,2 31,6 32,1 32,4 32,7 32,9 

Notă: Rata de dependenţă = 60 de ani şi peste , ca% în grupa 20-59 de ani. 
Sursa: Ungaria, Cehia şi Republica Cehă : Schrooten, Smeeding and Wagner, 1999, p.28; 

România: calcule pe baza datelor din Anuarul statistic al României, 2000, tabelul nr. 
2.1.3, INS. 
 
Pentru România, rata de dependenţă a crescut  de la 29,7% la 33,6%, în 

timp ce datele pentru celelalte ţări aflate în tranziţie au rămas stabile. Aceasta şi 
alte evoluţii demografice sugerează că îmbătrânirea populaţiei României a început 
înainte de 1989 şi, în prezent, se apropie de nivelul înregistrat în Republica Ce-
hă.(4) 

Oricum, aceste date nu reflectă efectul total al tendinţelor mai sus-
menţionate, deoarece mare parte dintre acestea vor fi vizibile abia în viitor. Pentru 
evoluţiile viitoare, vom utiliza datele din publicaţia ONU – “World Population Pro-
spect” (Perspectivele populaţiei la nivel mondial), versiunea 1998. Pornind de la 
estimările ONU, în tabelul nr. 2 este prezentată rata de dependenţă a populaţiei 
vârstnice a României şi a altor ţări în tranziţie – de data aceasta  sunt incluse per-
soanele de 65 de ani şi peste (în loc de 60 de ani şi peste) şi populaţia de 16-64 
de ani (în loc de 20-59 de ani). Potrivit estimărilor ONU, începând cu 2010, Româ-
nia va înregistra o îmbătrânire progresivă a populaţiei, asociată cu o accelerare a 
ritmului de îmbătrânire în perioada 2030-2050. Aceste evoluţii sunt determinate de 
estimările privind evoluţia populaţiei pe grupe de vârstă prezentate la pct. c).  

 
Tabelul nr. 2. 

Evoluţii probabile ale ratei de dependenţă a populaţiei vârstnice,  
în unele ţări în tranziţie şi în Europa 

-% - 

 2000 2010 2030 2050 

Europa 

Europa de Est 

21,7 

18,8 

23,6 

19,4 

36,6 

31,0 

47,5 

44,1 

Albania 

Bulgaria 

Republica Cehă 

Ungaria 

Letonia 

Polonia 

  9,5 

23,4 

19,5 

21,5 

21,0 

17,5 

11,4 

24,1 

21,9 

23,0 

23,4 

17,7 

20,2 

33,7 

37,7 

31,8 

33,0 

31,8 

29,8 

52,0 

60,6 

48,2 

44,9 

44,8 

România 19,3 20,3 28,8 53,9 

Notă: Rata de dependenţă = grupa 65 de ani şi peste ca% din grupa de vârstă 16-64 ani. 
Calculat de OIM utilizând datele din “World Prospect Population” /ONU (versiunea din 
1998); 
Sursa: Fultz & Ruck, 2001, p. 22. 
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Orice proiectant al reformei sistemului de pensii din ţările în tranziţie nu 
şi-ar putea concepe politica fără a lua în considerare ritmul de îmbătrânire a 
populaţiei. Pentru România, este necesar să se ia în calcul situaţia specială a 
României, respectiv moştenirea demografică datorată politicii demografice din 
perioada Ceauşescu. În noiembrie 1966, s-a instituit brusc o politică 
pronatalitalistă, care a determinat în perioada imediat următoare 1967-1968 la 
o rată de fertilitate foarte ridicată, de 3,7. Rata natalităţii la 1000 de locuitori a 
sărit de la 14,3 în 1966, la 27,4  în 1967. Ea s-a menţinut la un nivel ridicat, în 
jurul a 18,0-20,0 la mie, până la criza economică din anii ‟80. Chiar şi în anul 
1989, această rată a fost de 16,0 la mie, ceea ce, conform standardelor inter-
naţionale, poate fi considerată a fi încă înaltă. După 1990 situaţia se schimbă 
radical, rata natalităţii descrescând continuu, în 1999, nivelul acesteia fiind de 
doar 10,4 (ASR, 2000, tabelul 2.2.1). 

Figura nr. 1 evidenţiază cu claritate acest fenomen, respectiv  această 
“moştenire”. Se observă un “prag aparent”, un maxim între grupele de vârstă 
de 31 şi 32 de ani. O persoană care avea 31 de ani la 1 iulie 1999 s-a născut 
după ce Ceauşescu a iniţiat noua sa politică. Mai putem observa încă un prag 
între 8 şi 9 ani. Acesta reflectă de data, aceasta atitudinea “antinatalitate” a 
populaţiei, manifestată imediat după decembrie 1989. De aceea, putem numi 
contingentul de populaţie cu vârste între 9 şi 31 de ani, la 1 iulie 1999, ca re-
prezentând “generaţia  Ceauşescu” Aceştia reprezintă o mare parte din popu-
laţia României, care va începe să beneficieze de pensie după anul 2029 (feme-
ile) şi 2032 (bărbaţii).(5) 

 
Figura nr. 1 

Populaţia pe grupe de vârstă (1 iulie, 1999) 

 
Sursa: calcule ale autorilor, pe baza ASR, 2000, tabelul 2.1.3. 
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Un alt aspect demn de semnalat se referă la numărul celor născuţi între 
1955 şi 1966, care se reduce continuu, ceea ce a lăsat de asemenea o urmă 
clară, reprezentată în figura nr. 1. Această generaţie va intra în vârsta de pen-
sie începând cu 2015 (femeile) / 2020 (bărbaţii). Între timp, grupa de populaţie 
de vârstă activă, născută în 1967 şi după, va fi destul de numeroasă pentru a 
susţine generaţia mai vârstnică. Este unul dintre factorii de relaxare în proble-
ma îmbătrânirii populaţiei, cu efecte de detensionare şi susţinere a reformei 
sistemului de pensii din România. Dar, pe termen lung, poate fi o capcană pen-
tru decidenţii politici.(6) 

Trendul demografic prezentat mai sus arată că România nu este o ţară 
tânără ca Albania, ci o ţară confruntată cu un proces de maturizare rapidă a 
populaţiei, cu o structură de vârstă complicată, moştenită în urma politicilor 
aplicate în acest domeniu de Ceauşescu. Aceasta înseamnă că raportul dintre 
numărul contribuabililor şi cel al beneficiarilor din sistemul de pensii se va 
schimba neuniform în următorii 50 de ani şi că o simplă combinare a sistemului 
tip PAYG cu cel de beneficii definite nu se va putea menţine în viitor. Nici sis-
temul de finanţare bazat pe planuri de contribuţii definite nu pare fi salvator al 
crizei sistemului de pensii din România. Problema care se pune în acest con-
text vizează fezabilitatea sistemului de finanţare adoptat vis-à-vis de compor-
tamentul de economisire al populaţiei din România. 

1.2. Ocuparea forţei de muncă 

Schimbările în structura ocupării forţei de muncă dintr-o serie de ţări afla-
te în tranziţie, în anii 1989 şi 1999 sunt prezentate în tabelul nr. 3. Aici, apare 
din nou evident statutul unic al României. Din 1989 până în 1999, în România, 
ponderea ocupării în agricultură a crescut cu peste 10 puncte procentuale, în 
timp ce în Republica Cehă, Ungaria şi Polonia aceasta a scăzut continuu. În 
comparaţie, ocuparea în industrie în România a scăzut considerabil, în timp ce 
în Republica Cehă, Ungaria şi Polonia s-a observat doar o uşoară descreştere 
a ratei ocupării în acest domeniu. În al treilea rând, ponderea ocupării în secto-
rul serviciilor a înregistrat o creştere în fiecare ţară cuprinsă în analiză, dar ma-
jorarea ponderii sectorului serviciilor din România a fost cea mai redusă. 

Bulgaria este singura ţară din tabel a cărei structură este similară cu cea 
a României. Creşterea ocupării în agricultură în Bulgaria a fost mai mică, dar 
creşterea ocupării în sectorul serviciilor a fost  mai mare decât în România. 
Toate acestea sugerează rolul important al agriculturii în România, ca absor-
bant al şocurilor venite de pe piaţa muncii, în perioada de tranziţie. 
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Tabelul nr. 3 
Structura ocupării în România şi unele ţări aflate în tranziţie  

-% din total ocupare –  

 Agricultură Industrie Industrie 
prelucrătoare 

Construcţii Servicii 

 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 

Bulgaria 
Republica 
Cehă 
Ungaria 
Polonia 
Letonia 

18,6 
 

11,6 
18,3 
26,8 
17,1 

26,2 
 

5,5 
7,5 

25,2 
17,6 

37,7 
 

39,1 
30,0 
29,0 
28,6 

26,5 
 

32,8 
28,0 
23,4 
18,4 

... 
 

32,1 
25,8 
21,0 
23,9 

... 
 

29,6 
24,7 
19,7 
16,4 

8,3 
 

7,3 
7,0 
7,8 
9,8 

4,1 
 

8,2 
6,2 
6,1 
6,0 

35,4 
 

42,0 
44,7 
36,4 
44,4 

43,2 
 

53,6 
58,3 
45,3 
57,9 

România 27,9 38,1 37,9 26,3 27,4 23,3 7,0 4,4 27,1 31,2 

Notă: “Industria” reprezintă o categorie mai largă decât “Industria prelucrătoare”; prima o 
cuprinde în sfera sa şi pe cea de a doua. 
Sursa:ONU, CEE, Economic Survey of Europe, NO. 1, 2000, p.106. 

 
Rolul jucat de “ocuparea” în agricultură pare să fi fost o precondiţie favo-

rabilă pentru stabilizarea socială a României pe termen scurt. Pe termen lung 
însă, aceasta ar putea reprezenta o povară socială gravă, deoarece după 1989 
sistemul anterior de pensii pentru agricultorii s-a prăbuşit. Până la finele erei 
Ceauşescu, majoritatea agricultorilor din România erau organizaţi în cooperati-
ve agricole de producţie şi aveau propriul lor sistem de pensii. După 1989, în 
urma desfiinţării cooperativelor agricole, sistemul a intrat într-o serioasă criză 
financiară. Chiar şi după modificările din 1992, care au vizat un sistem de pen-
sii de tipul PAYG, situaţia nu s-a ameliorat. În primul rând, numărul lucrătorilor 
din agricultură care s-au înscris în noul sistem de pensii a fost foarte mic (2,5-
2,6% din numărul total de agricultori în iunie 1997). Astfel, contribuţia s-a do-
vedit prea mică pentru a susţine sistemul. În al doilea rând, din 1990, numărul 
pensionarilor retraşi din activităţile agricole a crescut considerabil. De aceea, 
încasările reale pentru fondul de pensii agricole au fost mult mai mici decât ce-
le pentru fondul de pensii din industrie ( Ctin. Grigorescu, 1998, p. 10-12). În 
2001, pensia medie lunară pentru “pensionarii din asigurările sociale” (nu in-
clude agricultorii) a fost de 1.338.851 lei, iar cea pentru “pensionarii din asigu-
rările sociale pentru agricultori” a fost de 271.651 lei (D. Magirescu, 2001, p.20-
21). De aceea, creşterea ponderii ocupării în sectorul agricol a reprezentat în 
fapt precarizarea asistenţei sociale, un număr considerabil de români aflându-
se astfel în condiţii de asistenţă socială vulnerabilă. 

În general, din punct de vedere al reformei pensiilor, rata şomajului este 
semnificativă, în sensul că şomerii nu contribuie la un fond de pensii şi nici nu 
plătesc taxe pentru a sprijini un sistem de pensii. Din acest punct de vedere, 
putem aprecia că şomajul din România, prin dimensiunile sale, a avut un efect 
nefavorabil asupra bugetului de pensii (tabelul nr. nr.4). 
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Tabelul nr. 4 
Şomajul înregistrat în România şi unele ţări în tranziţie  

-% din forţa de muncă, la finele perioadei –  

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Albania 
Bulgaria 
Republica Cehă 
Ungaria 
Polonia 
Letonia 

9,5 
1,8 
0,7 
1,7 
6,5 

- 

9,2 
11,1 
4,1 
7,4 

12,2 
 

27,0 
15,3 
2,6 

12,3 
14,3 
2,3 

22,0 
16,4 
3,5 

12,1 
16,4 
5,8 

18,0 
12,8 
3,2 

10,9 
16,0 
6,5 

12,9 
11,1 
2,9 

10,4 
14,9 
6,6 

12,3 
12,5 
3,5 

10,5 
13,2 
7,2 

14,9 
13,7 
5,2 

10,4 
10,3 
6,7 

17,6 
12,2 
7,5 
9,1 

10,4 
9,2 

- 
16,0 
9,4 
9,6 

13,0 
9,1 

România 1,3 3,0 8,2 10,4 10,9 9,5 6,6 8,8 10,3 11,5 

Sursa: ONU, CEE, “Economic Survey of Europe”, NO. 1, 2000, p. 230. 

 
Prin prisma contribuţiei potenţiale la fondul de pensii, apare ca important 

numărul total al persoanelor inactive sau care, din varii motive, nu lucrează of i-
cial, deoarece acesta include nu numai şomerii, dar şi studenţii, casnicele, per-
soanele aflate în incapacitate de muncă, precum şi alte persoane. În tabelul nr. 
5 se evidenţiază numărul celor în vârstă de muncă, dar inactivi.  

Deoarece datele din rândul al doilea includ şi persoanele ocupate sub 19 
ani şi peste 60 de ani, cifra referitoare la “persoanele în vârstă de muncă inac-
tive”, determinată ca diferenţă dintre primul rând şi cel de al doilea, nu este şti-
inţific riguroasă (7). dar tendinţa înregistrată într-o perioadă de 10 ani este 
semnificativă. Faţă de 1990, numărul persoanelor în vârstă de muncă inactive 
din România s-a triplat. Aceasta înseamnă că numărul celor care nu au contri-
buit sau au contribuit în mică măsură la sistemul de pensii a crescut conside-
rabil în perioada tranziţiei(8). În acest context se cuvine a menţiona faptul că o 
parte semnificativă a persoanelor în vârstă de muncă inactive, de fapt, sunt 
active, dar într-o manieră informală, pe piaţa neagră, deci în afara controlului 
guvernamental. Acesta nu este însă o trăsătură specifică României, fenomenul 
fiind întâlnit în majoritatea ţărilor în tranziţie. Şi alte trei ţări central-europene au 
suferit de pe urma aceleiaşi probleme, cu toate că pentru acestea problema nu 
a fost la fel de gravă ca în România (tabelul nr. nr. 6). 

România este unică în sensul că problema persoanelor în vârstă de 
muncă inactive este legată de cea a creşterii ocupării în agricultură. Acest fe-
nomen se poate numi naturalizare şi informalizare a economiei. Aceste aspec-
te pot fi apreciate drept condiţii de bază pentru sistemul românesc de pensii. 

 
  



 

 

 

828 

 
 



 

 

829 

1.3. Deficitul fiscal şi inflaţia 

Aspectele financiare ale sistemului asigurărilor sociale în cele patru ţări 
în tranziţie, utilizând datele proiectului de cercetare al OIM sunt evidenţiate în 
tabelul nr.7 (9). Balanţa globală a Republicii Cehe se deosebeşte net de cea a 
României. Datele pentru România evidenţiază un nivel important al deficitului 
global al sistemului de asigurări sociale, în timp ce Republica Cehă a obţinut 
un surplus fiscal. Katharina Müller apreciază că deficitul fiscal al sistemului de 
pensii din Ungaria şi Polonia a condus la reforme radicale, de tip latino-
american, şi că surplusul fiscal în Republica Cehă a impus la o reformă mode-
rată a sistemului de pensii (Müller, 1999). În acest sens ne aşteptam ca refor-
ma sistemului românesc de pensii să fie una radicală. Realitatea însă este mult 
mai complexă. 

 
Tabelul nr. 7 

Balanţa fiscală a securităţii sociale (1) 
-% din PIB - 

  1994 1995 1996 

 Total balanţă -1,3 -0,74 -0,97 

Ungaria Balanţa pentru pensiile de bătrâneţe, de invalidi-
tate şi de urmaş 

-1,58 -1,31 -1,33 

 Total balanţă -0,28 4,15 3,32 

Republica Cehă Balanţa pentru pensiile de bătrâneţe, de invalidi-
tate şi de urmaş 

 
0,55 

 
0,92 

 
1,32 

 Total balanţă -2,76 -1,39 -0,65 

Bulgaria Balanţa pentru pensiile de bătrâneţe, de invalidi-
tate şi de urmaş 

- - - 

 Total balanţă -3,88 -4,81 -4,06 

România Balanţa pentru pensiile de bătrâneţe, de invalidi-
tate şi de urmaş 

 
2,41 

 
2,2 

 
1,67 

Notă:(1) Calculul pe baza următoarei metode: 
Balanţa – Încasări-Cheltuieli. 
Încasări – din “contribuţia socială la programele de protecţie socială” şi alte taxe. 

Cheltuieli – plata alocaţiilor acordate pentru protecţia socială şi alte costuri, inclusiv:
costurile administrative; alocaţiile pentru protecţia socială cu excepţia celor pentru 
“pensiile de bătrâneţe, de invaliditate de pentru urmaşii” (cu alte cuvinte indemniza-
ţii pentru boală şi accidente la locul de muncă). 
Boală şi sănătate, “familie”, “şomaj” şi altele. 

Sursa:OIM, “International Inquiry into the Cost of Social Security, 1994-1996” (pagina web a 
ILO, http:/www..ilo.org/public/english/protection/socsec/ publ/css/). 

 
Aparent, România a menţinut un surplus în balanţa fiscală pentru pensia 

de bătrâneţe, invaliditate şi urmaş. Acesta a fost determinat de nivelul redus al  
alocaţiilor. Este de menţionat că în România, alocaţiile pentru urmaşi şi invalizi 
sunt mult mai mici decât în alte ţări aflate în tranziţie.(10) Viaţa unei văduve 
şomeră sau a unui invalid este mizeră în România. Conform calculelor lui 
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Ctin. Grigorescu, ponderea pensionarilor invalizi sau supravieţuitori care tră-
iesc sub minimum de trai a fost în decembrie 1998 de 95-100% (în funcţie de 
gradul de invaliditate) şi, respectiv, de 99,5%, dacă avem în vedere ponderea 
în PIB, (Ctin. Grigorescu, 1999, p.22). În al doilea rând, în România pensiile 
pentru bătrâneţe au fost reduse (OIM, 2000). De aceea, putem concluziona că 
alocaţiile de pensii au fost menţinute de Guvernul român la un nivel foarte scă-
zut, pentru a păstra surplusul aparent în balanţa sistemului de pensii, cu toate 
că balanţa fiscală globală a asigurărilor sociale se afla în deficit. (11) 

Suma pensiilor poate fi comparată cu statisticile “ratei de înlocuire”. Con-
siderăm aici că rata de înlocuire reprezintă ponderea unei pensii medii în sala-
riul mediu. În acest sens, în tabelul nr. 8 se prezintă ratele de înlocuire pentru 
câteva ţări în tranziţie. Este evident că ratele de înlocuire pentru România, îna-
inte de 1989 au fost foarte scăzute şi că în perioada tranziţiei s-au redus simţi-
tor (12). Prin comparaţie, guvernele a trei ţări central-europene au făcut unele 
eforturi să menţină nivelul de trai al pensionarilor. Este impresionant în special 
faptul că în Polonia rata de înlocuire a crescut în 1991 cu peste 10 puncte pro-
centuale, ceea ce se poate explica prin politica  guvernului Solidarităţii. 

 
Tabelul nr. 8 

Rata de înlocuire a pensiilor în unele ţări aflate în tranziţie 
-% - 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Ungaria 
Republica Cehă 
Bulgaria 
România 

63,3 
53,3 
63,8 
46,7 

63,8 
65,0 
65,2 
44,7 

64,0 
76,1 
70,4 
45,1 

60,8 
72,5 
67,7 
43,6 

57,4 
72,8 
60,5 
45,2 

54,8 
74,8 
57,2 
42,6 

57,9 
74,5 
56,6 
40,8 

56,7 
72,5 
56,0 
38,6 

Notă:(1) “Rata de înlocuire” reprezintă raportul dintre pensia medie şi salariul mediu. 
Sursa: Ungaria, Polonia, Republica Cehă: Schrooten, Smeeding and Wagner, 1999, p.282. 

România: Grigorescu, 1999, p.25. 

 

Pentru România, este larg acceptat faptul că din perioada tranziţiei gu-
vernele au practicat o foarte generoasă politică de acces/intrare în sistemul de 
pensii, ceea ce a afectat în mod semnificativ bugetul pensiilor. Cum am putea 
interpreta relaţia dintre politica generoasă şi deteriorarea ratei de înlocuire? 
Această problemă este legată de slaba organizare a indexării pensiilor, în con-
diţii de hiperinflaţie. De aceea, se impune o analiză succintă a inflaţiei din Ro-
mânia. 

Potrivit datelor din tabelul nr. 9, Bulgaria şi România prezintă cele mai ri-
dicate rate ale inflaţiei. În plus, România apare cu o particularitate, respectiv 
aceea că, începând din 1991, nu a înregistrat în nici un an o rată sub “pragul” 
de 30%. Totodată, România prezintă o situaţie unică prin faptul că rata inflaţiei 
s-a menţinut la nivel ridicat în 1998 şi 1999, ani în care în alte ţări (inclusiv Bul-
garia, care în 1997 a introdus “Consiliul de supraveghere şi control valutar” s-a 
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constatat o stabilizare a inflaţiei. În mod firesc, aceste lucruri au afectat serios 
procesul de reformă a pensiilor în România. 

 
Tabelul nr. 9 

Indicii preţurilor bunurilor de consum  
în unele ţări aflate în tranziţie 

 
- schimbări procentuale medii anuale faţă de anul precedent - 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Albania 
Bulgaria 
Republica Cehă 
Ungaria 
Polonia 
Letonia 
România 

 
23,8 
9,9 

28,9 
585,8 
10,9 
5,1 

35,5 
338,5 
56,7 
35,0 
70,3 

172,2 
170,2 

193,1 
91,3 
11,1 
23,0 
45,3 

951,2 
210,7 

85,0 
72,9 
20,8 
22,6 
36,9 

109,1 
256,2 

21,5 
96,2 
10,0 
19,1 
33,2 
35,7 

137,1 

8,0 
62,1 
9,1 

28,5 
28,1 
25,0 
32,2 

12,7 
123,1 

8,9 
23,6 
19,8 
17,7 
38,8 

33,1 
1082,6 

8,4 
18,4 
15,1 
8,5 

154,9 

20,1 
22,2 
10,6 
14,2 
11,7 
4,7 

59,3 

-0,1 
0,4 
2,1 

10,1 
7,4 
2,4 

45,9 

Sursa: The UN, ECE, “Economic Survey of Europe”, 2000, No. 1, p. 231.  

 
Tabelul nr. 10 

Indicele pensiilor reale din România 

 
 Pensia medie reală de asigurări sociale de stat 

 Total pensie Pensia pentru limită de vârstă 
şi vechime integrală 

oct. 1990 
dec. 1990 
dec. 1991 
dec. 1992 
dec. 1993 
dec. 1994 
dec. 1995 
dec. 1996 
dec. 1997 
dec. 1998 
mar. 1999 

100,0 
73,3 
74,3 
62,8 
54,3 
56,9 
61,5 
58,3 
48,4 
52,5 
48,7 

100,0 
72,7 
64,8 
58,2 
51,4 
53,8 
57,8 
55,0 
45,8 
51,5 
47,8 

Notă: (1) – indicele pensiei nominale/indicele preţurilor de consum (nivelul ambilor indici în 
octombrie 1990=100) 
          (2)  – indicele preţurilor de consum utilizat aici este diferit de indicele din tabelul nr. 9. 
          (3)  – fără pensia suplimentară. 
Sursa: calcule după datele lui Ctin. Grigorescu, 1999, p.12. 

 
Datele din tabelul nr. 10 arată că pensiile reale de stat din România au 

scăzut continuu. Aceasta înseamnă că majorarea pensiilor nominale nu poate 
ţine pasul cu ritmul inflaţiei, cu toate că au fost făcute eforturi de către Guvern, 
în sensul armonizării relaţiei dintre pensii şi preţuri. În ceea ce priveşte măsuri-
le pentru reajustarea acestei relaţii, merită reţinut faptul că scăderea pensiilor 
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reale a fost compensată, în primii ani ai tranziţiei, prin metoda plăţilor în sumă 
fixă.  

De exemplu, în iulie 1996 după creşterea preţurilor la energie, combusti-
bili şi pâine, pensionarii au beneficiat de o compensaţie de 8.000 lei de per-
soană (Decizia guvernamentală nr. 543/1996). Asemenea măsură a determinat 
egalizarea veniturilor pensionarilor. Cu toate că sistemul compensărilor pare să 
aibă un bun efect de stabilizare în societate, acesta contribuie la erodarea în-
crederii oamenilor în sistemul public de pensii, deoarece duce la deteriorarea 
relaţiei dintre contribuţii şi sumele primite drept pensii. 

Până nu demult, România s-a confruntat cu probleme în planul macro-
stabilizării economice, datorate, între altele, ratei înalte a inflaţiei, în timp ce 
alte ţări aflate în tranziţie depăşiseră deja acest gen de probleme. De aceea, 
preocuparea principală a Guvernului român a fost de a “se lupta” cu probleme-
le curente ale sistemului, cărora trebuie să le facă faţă. 

 



 

 

2. Eforturi recente în cadrul reformei 

2.1. Introducerea ―Pilonului 1‖ 

De la căderea regimului Ceauşescu şi până la începutul anilor 2000, nu 
s-a produs nici o reformă completă a pensiilor. În martie 2000, a fost aprobată 
legea privind ”sistemul public de pensii şi alte contribuţii de asigurări sociale” 
(nr.19/2000).(13) Aceasta reglementează cadrul general al asigurărilor sociale 
şi oferă reglementări detaliate asupra pensiilor de stat obligatorii. În cazul celor 
din urmă, este vorba de un sistem de pensii PAYG, cu unele caracteristici. În 
primul rând, se extinde numărul persoanelor beneficiare ale sistemului unificat 
de pensii de stat (inclusiv agricultori). Noul sistem de pensii acoperă angajaţii, 
alte categorii de persoane ocupate, funcţionarii publici, persoanele alese sau 
numite care lucrează în instituţii publice, persoanele care lucrează în gospodă-
riile proprii, lucrătorii independenţi, şomerii etc. În al doilea rând, legea prevede 
majorarea treptată, pe parcursul a 13 ani, a vârstei standard de pensionare, de 
la 57 la 62 de ani pentru femei de la 60 la 65 de ani (bărbaţi). În al treilea rând, 
spre deosebire de vechiul sistem, în cel nou, angajaţii plătesc o treime din con-
tribuţie, în timp ce angajatorii plătesc două treimi. Suma contribuţiei se calcu-
lează pe baza salariului individual brut lunar al persoanei asigurate şi a unui 
plafon maxim calculat în raport de SMBE (salariul mediu brut pe economie). În 
primul an de implementare al acestei legi (2001), rata contribuţiei (contribuţia 
per salariu) a fost stabilită la 23,33% pentru angajator şi la 11,67% pentru an-
gajat, pentru condiţii normale de muncă. Oricum, nivelul contribuţiei diferă în 
funcţie de condiţiile speciale de muncă ale asiguratului. În al patrulea rând, 
pensia care trebuie plătită se calculează pornind de la contribuţia pe întreaga 
perioadă activă a pensionarului, transformată în  puncte, pe baza unei relaţii 
între contribuţie şi alocaţii. 

Majoritatea acestor caracteristici sunt comune practicii din ţările europe-
ne aflate în tranziţie. Extinderea gradului de cuprindere în sistemul general de 
pensii, creşterea vârstei standard de pensionare sunt măsuri de reformă întâl-
nite şi în alte ţări europene aflate în tranziţie (E. Fultz şi M. Ruck, 2001, p.13). 
Referitor la problema legăturii ambigue dintre contribuţii şi alocaţii, reforma din 
România este similară celei din Ungaria sau Republica Cehă, dar diferă de cea 
din Polonia, unde sistemul contribuţiilor definite menţine o legătură strânsă în 
Pilonul 1 (A. Marossy, 2001 p. 188-189). Rata contribuţiei pentru pensie în 
România este mai ridicată decât cea din alte ţări în tranziţie (14), ceea poate fi 
considerat un obstacol în calea dezvoltării sistemului. Mai important este faptul 
că în România, contribuţia angajatorilor este mai mare decât cea a angajaţilor, 
în timp ce în Polonia şi Republica Cehă contribuţia angajatorilor este mai mică 
decât / sau cel puţin egală cu cea a angajaţilor. Sub acest aspect, sistemul din 
Ungaria este similar celui din România (tabelul nr. 11). 
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Tabelul nr. 11 
Ratele de contribuţie la sistemul de pensii în jurul anului 2000 

-% - 

 Contribuabil Ungaria Polonia Rep. Cehă România 

 Angajator  22 16,26 6,5 23,33 

Pilonul 1  
Angajat 

Membru al unui 
fond aparţinând 
pilonului 2 

2 8,96   

  Nemembru 8 16,26 19,5 11,67 

 Angajator  0 0   

Pilonul 2  
Angajat 

Membru al unui 
fond aparţinând 
pilonului 2 

6 7,3   

  Nemembru     

 Total  30 32,52 26 35 

Sursa: A. Marossy, 2001, p.188 (luând în considerare nota 1 de la p.200); E. Fultz & 
M. Ruck, 2001, p.14. 

 
Dar, România se deosebeşte de Ungaria prin faptul că Ungaria a început 

simultan reforma pensiilor, atât în sfera Pilonului 1, cât şi a Pilonului 2. În Ro-
mânia, stabilirea Pilonului 2 a fost întârziată şi nu a fost încă finalizată. De ace-
ea, în România, Pilonul 1, din care o mare parte este reprezentată de contribu-
ţiile efectuate de angajatori, va fi pentru moment singurul sistem oficial de spri-
jinire a persoanelor în vârstă. Sub acest aspect, România, se deosebeşte şi 
faţă de Polonia, unde noul Pilon 1 a început concomitent cu introducerea Pilo-
nului 2 (Marossy, 2001, p.185). Caracteristicile reformei Pilonului 1 în România 
sunt prezentate concis în tabelul nr. 12. 

 
Tabelul nr. 12 

Reforma Pilonului 1 

 

 Republica Cehă Ungaria Polonia România 

Acoperire Lărgită şi unificată Lărgită şi 
unificată 

Lărgită şi 
unificată 

Lărgită şi 
unificată 

Vârsta de intrare în siste-
mul de pensii 

 
Crescută 

 
Crescută 

 
Crescută 

 
Crescută 

Suma contribuţiei Angajator  
 angajat 

Angajator  
 angajat 

Angajator = 
 angajat 

Angajator  
 angajat 

Legătura dintre contribuţie 
şi beneficiu 

Ambiguă (beneficii 
definite -BD) 

Ambiguă (BD) Clară  (con-
tribuţii defi-
nite) 

Ambiguă (BD) 

Introducerea Pilonului 2 Nu Da Da Nu 
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2.2. Controverse şi probleme după adoptarea  
Legii nr. 19/2000 

Această lege, deşi incompletă, a oferit un suport solid pentru implemen-
tarea unui sistem nou, mai echitabil, de protecţie socială. A deschis calea pen-
tru pensiile capitalizate. Totuşi, curând după adoptarea legii au apărut unele 
controverse şi probleme.  

În primul rând, s-a dovedit că povara asupra angajaţilor şi angajatorilor din 
sistem este prea mare. Taxele şi impozitele care trebuie plătite de angajaţi pen-
tru asigurări şi asistenţă socială (inclusiv pensie, concediu medical şi alte alocaţii 
sociale) sunt determinate şi colectate la sursă, angajatorul fiind obligat să le de-
ducă din venitul brut al angajatului şi să le transfere la fondurile respective 
(Art.28). Cuantumul acestora s-a ridicat în 2002 la aproximativ 58% din salariul 
brut (excluzând impozitul pe salariu), din care 20% s-a plătit de către angajat şi 
38% de către angajator. Iniţial, legea stipula că neachitarea acestor obligaţii de 
către angajator atrage penalităţi pentru angajat, de exemplu, sumele neachitate 
nu sunt luate în calcul la determinarea drepturilor de pensie (Art.31(5), Art.33). 
Cu toate că la presiunea sindicatelor, asemenea constrângere a fost eliminată, 
povara prea grea, care apasă atât asupra angajatorilor, cât şi a angajaţilor, con-
stituie încă o problemă serioasă într-o ţară aflată în stagnare economică, cum 
este România. 

În al doilea rând, obiectivul de a construi un sistem unificat de pensii nu a 
fost realizat. Iniţial, a fost stabilit pentru toate categoriile de pensionari, dar mai 
târziu, armata, magistraţii şi avocaţii au părăsit sistemul şi şi-au creat propriile 
sisteme. Astfel, oameni cu aceeaşi educaţie şi calificare şi care se încadrau în 
aceleaşi criterii de pensionare, au primit pensii diferite, datorită simplului fapt 
că au lucrat în Ministerul Apărării sau ca judecători etc. 

În al treilea rând, valoarea punctului de pensie, respectiv nivelul ratei de 
înlocuire a devenit o problemă disputată. Acesta a fost un subiect fierbinte pen-
tru partenerii sociali, Guvern şi societatea civilă. La început, Parlamentul a ad-
optat o rată “de cel puţin 45%” din salariul mediu brut lunar pe economie, esti-
mat de Institutul Naţional de Statistică. Cabinetul Isărescu a impus limita de 
”cel mult 45%”, ceea ce a nemulţumit profund sindicatele, în special datorită 
riscului “căderii libere” a punctului, la valori inacceptabile, greu de suportat de 
către societate. Iniţial, cabinetul Năstase a crescut plafonul maxim la 50% şi 
apoi, sub presiunea sindicatelor, a luat în considerare posibilitatea de a fixa 
valoarea punctului anual între 30 şi 50% din salariul mediu brut (AE nr 24, 
2001, p.5). Chiar şi în asemenea condiţii, plafonul se situează sub rata de înlo-
cuire practicată de regimul anterior, care s-a înscris între 54 şi 85%.(15) 

În al patrulea rând, recalcularea pensiilor aflate deja în plată, în confor-
mitate cu legislaţia anterioară a devenit o problemă de reflexie. Legea prevede 
că asemenea pensii trebuie recalculate conform noii formule (Art. 180), cu 
scopul de a asigura condiţii echitabile pentru toţi pensionarii. În plus, deoarece 
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în fostul regim diferenţa dintre salarii era minoră şi se situa sub medie, Legea 
nr. 19 a prevăzut, de asemenea, reajustarea pensiilor, pentru a asigura condiţii 
echitabile tuturor persoanelor aflate în condiţii egale de pensionare, dar care s-
au retras din activitate în ani diferiţi. În realitate, recalcularea pensiilor nu a avut 
loc. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2001 (emisă în mai) a abrogat 
prevederea respectivă (Art. 180) (16). S-a renunţat la recalcularea tuturor pen-
siilor în plată, în conformitate cu noua metodologie, ceea ce a reprezentat o 
nerespectare a principiului tratamentului egal în fixarea cuantumului pensiei. 
Pentru a corecta asemenea “inechităţi” urma să se procedeze ulterior la o “re-
corelare” a pensiilor. 

2.3. ―Recolerarea‖ pensiilor: un mijloc de diminuare  
a inechităţilor 

Efectele Ordonanţei Guvernamentale nr. 565/1996 privind formula de 
calcul a pensiei (Ctin. Grigorescu, 1999, p.47), asociate cu politica de indexare 
(în special politica de la începutul anilor ‟90, concentrată pe creşterea pensiilor 
mici şi foarte mici) au cauzat şi agravat inechităţile intra- şi intergeneraţionale 
(AE, nr. 17, 2001, p.21). Acestea au distrus relaţia dintre contribuţii şi alocaţii şi 
au erodat încrederea oamenilor în sistemul de pensii. De aceea, în octombrie 
1996, decembrie 1998 şi martie 1999, s-a procedat la majorări globale ale 
pensiilor, pentru toate categoriile de pensionari. Aceste măsuri de reajustare 
au generat o altă problemă serioasă deoarece veniturile din pensii sunt diferite 
în funcţie de momentul pensionării (Ctin. Grigorescu, 1999, p.28-29, p.45-56). 

Pe lângă aceasta, introducerea noii formule de calcul al pensiei (Art. 168 
al Legii nr.19/2000) şi, neaplicarea Art. 180, referitor la recalcularea pensiilor, 
au cauzat dezechilibre mai mari, între pensiile aflate în plată înainte de 1 aprilie 
2001 şi cele intrate în plată după acea dată. Autorităţile au trebuit să răspundă 
la aceste probleme cu o nouă “recorelare”. 

Programul Guvernului pentru 2001-2004 (Guvernul României, 2000; Or-
donanţa Guvernului nr. 333/2000) prevede eliminarea inechităţilor în cadrul 
pensiilor, între diferite generaţii, printr-un program de “recorelare” pe trei ani, 
până în 2004 (în şase faze). Corelarea pensiilor se va realiza prin creşterea 
punctelor. 

Numărul punctelor adăugate va fi acelaşi pentru toţi pensionarii retraşi 
din activitate în acelaşi an, dar diferit pentru pensionarii retraşi în ani diferiţi 
(vezi tabelul nr. 13). Efectul asupra Bugetului asigurărilor sociale de stat se va 
ridica la 29.000 miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 3,6% din PIB-ul 
României la nivelul anului 2000. 
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Tabelul nr. 13 
Recorelarea pensiilor 

 
Categoriile de pensionari Numărul  Procente adăugate în: 

 pensionarilor 2002 2003 2004 

Pensionari cu vechime integrală în muncă şi limită de vârstă,  
cu un scor de până la 1 punct 

Scor până la 0,6 puncte 18807 50 30 20 

Scor peste 0,6-0,75 puncte 558372 25 38 37 

Scor 0,75-0,85 puncte 448345 24 40 36 

Scor peste 0,85-1 punct 441336 22 40 38 

Persoane care beneficiază de alocaţii de supravieţuitor,  
cu un scor de până la 1 punct 

Scor până la 0,3 puncte 132385 50 40 10 

Scor peste 0,3-0,6 puncte 496213 30 40 30 

Scor peste 0,6-1 punct 14547 24 40 36 

Pensionari cu un scor de peste 1 punct 

Scor peste 1 punct-2 puncte 482922 18 35 47 

Scor peste 2 puncte-3 puncte 2473 10 38 52 

Sursa: prevederile legale referitoare la “recorelarea pensiilor”. 

 
Sistemul a micşorat, dar nu a eliminat complet diferenţele nejustificate 

dintre pensii. În plus, datorită creşterii semnificative a pensiilor mici s-a produs 
nivelarea pensiilor (prin “aplatizare” la nivel inferior). În prezent, diferenţele din-
tre pensionarii retraşi în ani diferiţi s-au redus, dar se produc noi inechităţi în 
cazul pensiilor individuale din acelaşi an de retragere. 

Problemele confuze apărute în jurul “recorelării” dezvăluie faptul că în 
România nu s-a soluţionat încă problema inflaţiei şi că influenţa acesteia asu-
pra oamenilor este mai complexă decât cea din alte ţări în tranziţie. 

2.4. Controverse privitoare la Pilonul 2 şi schimbări  
de poziţie 

Potrivit Băncii Mondiale, o schemă de pensii obligatorie de tip PAYG repre-
zintă doar un segment de bază al sistemului de protecţie socială a persoanelor în 
vârstă. Pe baza Pilonului 1, trebuie stabilită o schemă de pensii obligatorie cu capi-
talizare administrată privat (Pilonul 2). În România, în special după 1996, Guvernul 
şi politicienii, cu ajutorul specialiştilor de la Banca Mondială, au căutat să elabore-
ze un proiect-cadru pentru Pilonul 2. În ianuarie 1999, a fost supus Parlamentului 
un proiect de lege referitor la Pilonul 2 (G. Menil & E. Sheshinski, 2001, p.14), dar 
Parlamentul nu a aprobat legea şi, în final, Guvernul Isărescu (18) a renunţat la 
întreaga legislaţie referitoare la acest subiect şi a publicat în schimb, în noiembrie 
2000, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 230/2000, privind organizarea şi 
funcţionarea fondurilor universale de pensii. 
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Pilonul 2, creat prin Ordonanţă, reprezenta o schemă obligatorie de pen-
sii, organizată privat, cu capitalizare. În cadrul acestei scheme era stabilit un 
“fond universal de pensii”, administrat de o societate privată de pensii (Art. 2 
(2)), şi prevedea ca orice fond să aibă un minimum de 150.000 de membri 
(Art.38 (4)). Se preciza că toate persoanele care aveau dreptul şi obligaţia să 
contribuie la sistemul public de pensii (Pilonul 1), şi care mai aveau cel puţin 20 
de ani până la retragerea normală din activitate, vor deveni membri şi vor con-
tribui la un fond, la alegerea lor, pentru întreaga perioadă de contribuţie la sis-
temul public de pensii (Art. 65 (1)). Contribuţia unui membru la un fond era 
prevăzută la 10% din salariul individual lunar brut, din care 5% se va plăti de 
către angajat şi 5% de către angajator în numele angajaţilor (Art. 67 (1)). 

Contribuţiile plătite la Fond vor alimenta conturile individuale ale fiecărui 
membru al fondului (Art. 81). Capitalul fondului va fi investit în următoarele ti-
puri de active: (a) depozite bancare în România; (b) obligaţiuni şi titluri de va-
loare emise de Ministerul Finanţelor şi obligaţiuni emise de banca Naţională a 
României; (c) obligaţiuni emise de organizaţiile guvernamentale locale din Ro-
mânia; (d) participaţii pe o piaţă reglementată de Comisia naţională a titlurilor 
de valoare din România; (e) titluri de valoare emise de companii comerciale din 
România; (f) numerar; (g) obligaţiuni de stat emise de guverne străine (dar nu 
peste 20% din capital), (Art. 107, Art. 108). La pensionare, membrii fondului se 
vor retrage din fond şi vor cumpăra o anuitate (de exemplu, o anuitate de viaţă 
plătibilă până la decesul rentierului), utilizând cel puţin o parte din suma care 
se află în contul său (Art. 88 (a), Art. 91 (1) (a)). 

Dacă admitem strategia generală a Băncii Mondiale, pare normal ca în 
România, după stabilirea unui sistem de pensii reformat (Pilonul 1), să se înfi-
inţeze sistemul de pensii cu capitalizare (Pilonul 2). Având în vedere că practic 
nu a existat un cadru legal şi instituţional pentru funcţionarea fondurilor şi că pe 
piaţa românească a capitalului au existat multe probleme, Ordonanţa a stabilit 
o perioadă de graţie de doi ani (din decembrie 2000), în care Comisia pentru 
reglementarea şi autorizarea societăţilor de pensii să elaboreze reglementările 
necesare. Guvernul a promis, de asemenea, să “ia măsurile necesare pentru a 
clarifica problemele cu care se confruntă piaţa românească de capital”. 

Guvernul Năstase a decis că Ordonanţa trebuie discutată în Parlament, 
într-o formă amendată, subliniind importanţa economică şi, în special, cea so-
cială, a modificărilor prevăzute. Ordonanţa a fost retrasă. Cu toate că au fost 
alocate câteva luni pentru revizuirea Ordonanţei (până în noiembrie 2001) dis-
cuţiile au trenat pe unele subiecte controversate (AE, nr. 2001, p.17). 

Una dintre principalele probleme încă în dispută o reprezintă modul de 
finanţare a bugetului public de pensii (Pilonul 1). Bugetul public de pensii va 
intra în deficit, deoarece conform Ordonanţei se prevedea transferarea a 10% 
din contribuţiile la sistemul public de pensii către noile fonduri universale obli-
gatorii (Pilonul 2). Această acţiune era legată de binecunoscuta problemă a 
tranziţiei, de la sistemul PAYG la sistemul cu capitalizare. Într-o asemenea pe-
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rioadă de tranziţie, generaţia activă trebuie să plătească contribuţii atât pentru 
generaţiile aflate în plată, cât şi pentru generaţiile ce se vor retrage în viitor, 
respectiv pentru propria generaţie, în cazul în care nu există o altă modalitate 
de finanţare. 

Un al doilea subiect controversat se referă la cine poate fi operator pe 
piaţă (societate de pensii) care să administreze fondurile universale de pensii. 
În România, unde piaţa financiară nu este atât de dezvoltată ca în alte ţări şi 
unde nu se găsesc specialişti bine pregătiţi în domeniu, devine o sarcină difici-
lă să se elaboreze proceduri adecvate de selectare şi de acordare a licenţelor 
şi să se evalueze capacităţile societăţilor de a atinge performanţele cerute pen-
tru reducerea riscurilor. 

Rolul statului în monitorizarea activităţii fondurilor private este de ase-
menea o problemă deschisă. Principalii operatori pe piaţă (societăţile de pen-
sii), în special companiile de asigurări au respins orice control strict al fondur i-
lor, în timp ce sindicatele se pronunţă în favoarea unui control. Acestea din ur-
mă au insistat că, cel puţin la început, este necesar un control riguros din par-
tea statului sau se impune asumarea responsabilităţii guvernului. 

Atitudinea posibililor contribuabili şi beneficiari faţă de sistem este de 
asemenea o problemă dificilă. Aşa cum s-a explicat mai înainte, românii reacţi-
onează la greutăţile economice şi sociale recurgând la adaptarea într-un sis-
tem informal la provocările vieţii zilnice. Într-o asemenea ţară, încrederea oa-
menilor în sistemele publice, chiar dacă acestea sunt conduse de o organizaţie 
privată, pare a fi foarte scăzută.(19) 

Procedura de amendare a Ordonanţei a fost dezbătută de mult timp de 
Consiliul Economic şi Social, în comisiile specializate din Parlament, la mesele 
rotunde la care au participat toate instituţiile care ar putea fi implicate (repre-
zentanţi ai Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, ai Casei Naţionale de 
Pensii şi de Asigurări Sociale, ai sindicatelor, ai organizaţiilor pensionarilor 
etc.). Au fost discutate mai multe alternative, dar acestea nu s-au soldat cu un 
proiect coerent, care să fie în totalitate acceptat de societate şi care să poată fi 
supus Parlamentului. 

Între timp a apărut o altă problemă: să se continue eforturile privind sar-
cina înfiinţarea Pilonului obligatoriu 2 sau să se reorienteze strategia către Pi-
lonul opţional 3. 

Pe de altă parte, populaţia, în general, şi forţa de muncă mai tânără, în 
special, nu au fost corect informaţi şi nici pregătiţi să accepte sistemul asigură-
rilor cu risc ridicat, care să aducă beneficii incerte pe termen lung. Salariile mici 
şi inflaţia persistentă nu au constituit un factor de sprijin pentru asemenea in-
vestiţii. 

Pe de altă parte, valurile de pensionări care au avut loc înaintea imple-
mentării noului sistem au cauzat o presiune financiară şi mai mare. Impactul 
reformei Pilonului 1 asupra sistemului bugetar a fost mai serios decât se aştep-
ta. Echilibrul financiar al Pilonului 1 şi necesitatea de a menţine puterea de 
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cumpărare a veniturilor angajaţilor fac mai atractiv sistemul opţional de pensii 
cu capitalizare, cu toate că există controverse referitoare la risc; care dintre 
variante prezintă un grad mai mare de risc. 

În prezent, se poate observa o schimbare a orientării Guvernului însuşi 
în construirea sistemului de pensii cu capitalizare. Ideea actuală se bazează pe 
următoarele două componente, în corelare una cu cealaltă: 

 să se continue implementarea reformei Pilonului 1, echilibrarea bugetului 
fondului, clarificarea problemelor funcţionale din sistem, diminuarea/ eli-
minarea inechităţilor etc.; 

 să se înfiinţeze un sistem de asigurare suplimentară pentru persoanele 
interesate, prin schemele de pensii opţionale, cu capitalizare, bazate pe 
administrarea privată. 
Aici este important de notat că sindicatele au acceptat un sistem com-

plementar, opţional, al pensiilor ocupaţionale, respectiv cea de a doua compo-
nentă de mai sus. În prezent se aşteaptă discutarea în Parlament a unui pro-
iect de lege privind schemele ocupaţionale. Cu toate că există controverse pri-
vind operatorii de piaţă, în România se observă sprijinul acordat sistemului de 
către partenerii sociali şi consensul privind continuarea reformei. Oamenii cu-
nosc faptul că preţul oricărei întârzieri este prea mare pentru a fi ignorat. Pe 
lângă aceasta, reforma pensiilor reprezintă una dintre ţintele acquis-ului comu-
nitar al UE în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale. Schimbarea politicii 
Guvernului trebuie privită din această perspectivă. 

2.5. Schema pensiilor opţionale ocupaţionale (SPOO) 

Îmbunătăţirea sistemului de pensii cu capitalizare ar trebui să se bazeze 
pe practica, experienţa şi tendinţele actuale pe plan internaţional în acest do-
meniu. Cu toate acestea, modelele suedez, chilian sau german, aşa eficiente 
cum sunt, nu pot fi preluate de România, datorită condiţiilor foarte specifice pe 
plan economic şi social ale acesteia, cu toate că modelele practicate în aceste 
ţări ar putea servi drept reper pentru construirea unui sistem propriu de pensii. 
În acest context, merită menţionat faptul că România îşi reformează sistemul 
de pensii într-o vreme în care în Europa şi în lume se caută soluţii complemen-
tare sau alternative la modelele actuale. 

În comparaţie cu planul descris în Ordonanţa nr. 230/2000, propunerile 
actuale referitoare la schemele de pensii ocupaţionale opţionale (SPOO) diferă 
în ceea ce priveşte unele aspecte principale (20). 

 Eliminarea prevederilor obligatorii 
Participarea la SPOO este opţională, iar accesul la pensiile ocupaţionale 

depinde de contribuţiile efectuate cel puţin pe parcursul a cinci ani (60 de con-
tribuţii). Participarea la SPOO, care se stabileşte la propunerea unui angajator 
sau a sindicatului, este limitativă, incluzând angajaţii/ membrii proprii, foştii an-
gajaţi/membri, sau soţii/soţiile/moştenitorii acestora, precum şi cei care au 
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dreptul la pensii opţionale, în urma decesului unui membru. Participarea la 
SPOO se poate realiza prin participarea la formarea unei societăţi de pensii, 
sau prin încheierea de contracte cu furnizorii de SPOO. 

 Intensificarea implicării partenerilor sociali 

În cazul Fondurilor Universale de Pensii (FUP, organizarea Pilonului 2), 
partenerii sociali aveau reprezentanţi numiţi de Comitetul Consultativ de sub 
egida Comisiei pentru Legiferarea şi Supravegherea Organizaţiilor de Pensii 
(având un rol consultativ în organizarea şi funcţionarea FUP) şi participau la 
managementul Fondului Naţional de Garantare a Pensiilor. În cazul SPOO, 
angajatorii şi sindicatele se vor implica direct în SPOO şi pot face sugestii 
pentru SPOO, în conformitate cu prevederile acordurilor colective, încheiate la 
nivelul companiei, grupurilor de companii (multiangajatori) sau ale ramuri-
lor/activităţilor (acordurile sectoriale).  

 Administrarea privată prin companiile de asigurări 
Gestionarea fondurilor de pensii se desfăşoară nu numai prin societăţile 

de pensii, cum ar fi cazul FUP, dar şi prin companiile de asigurare. În ambele 
cazuri, se înfiinţează o comisie, ca instituţie publică autonomă, care suprave-
ghează administrarea fondurilor cu ajutorul unui consultant, cu experienţă la 
nivel internaţional. 

 Preşedintele Comisiei Naţionale 
Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Fondul de Pensii (21) nu este 

numit de către preşedintele României, ca în cazul FUP, ci de primul ministru şi 
este votat de Parlament. 

 Numărul minim al membrilor fondului 
Prevederile referitoare la numărul minim de membri necesar pentru înf i-

inţarea unui fond de pensii şi limitarea bazei de calcul a contribuţiei au fost în-
lăturate. 

 Nivelul contribuţiei 
Nivelul contribuţiilor nu mai este acelaşi pentru toţi participanţii şi nu exis-

tă un sistem central de colectare prin Casa Naţională de Pensii. Contribuţiile 
sunt individualizate prin SPOO. Contribuţia minimă este stabilită prin acorduri 
colective. 

 Decizia de suplimentare a contribuţiilor 
Decizia privind contribuţia suplimentară (peste nivelul obligatoriu stabilit 

de Pilonul 1) este luată de partenerii sociali (de pildă, de către Consiliul director 
şi sindicat) şi este stipulată într-un acord colectiv, la nivelul companiei. Din 
punct de vedere financiar, nu este posibilă aplicarea generalizată a Pilonului 2, 
pe ansamblul economiei naţionale deoarece, pe de o parte, sistemul public, 
slab finanţat va cădea, o dată cu transferul a 10% din contribuţii, iar pe de altă 
parte, în practică, nu se acceptă creşterea impozitelor pentru echilibrarea bu-
getului. Este bine cunoscut că povara actuală a taxelor este prea mare în com-
paraţie cu capacitatea de sprijinire şi cu toleranţa sistemului economic. În ca-
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drul schemei alternative, bazată pe pensiile ocupaţionale, vor participa la sis-
tem doar cei care pot suporta o povară fiscală mai mare. 

Este demn de menţionat faptul că în ambele cazuri (FUP şi SPOO) se 
aşteaptă ca sistemul capitalizat să stabilească o pensie minimă garantată. Da-
că suma ce se va primi ca pensie, în conformitate cu contribuţia individuală, va 
fi mai mică decât suma stabilită de Comisie, atunci se va acorda o sumă fixă. 
Dar, dacă suma din cont este mai mare decât cea cerută pentru o pensie m i-
nimă, numai o parte din aceasta va fi plătită ca sumă fixă sau ca rată, pentru o 
perioadă de maximum zece ani. 

2.6. SPOO: versiunea românească a reformei pensiilor? 

În comparaţie cu alte ţări în tranziţie, caracteristicile reformei pensiilor în 
România sunt: întârzierea introducerii unei scheme obligatorii de pensii cu ca-
pitalizare (Pilonul 2) şi propunerea unei pensii opţionale ocupaţionale, ca alter-
nativă. Întârzierea schemei capitalizate poate fi atribuită fluctuaţiilor politice. 
Dacă alegerile din anul 2000, ar fi menţinut structura politică anterioară, proba-
bil că pilonul 2 ar fi fost deja introdus, dar ne exprimăm rezervele noastre în 
ceea ce priveşte eficienţa aplicării acestuia, în primul rând, datorită diversităţii 
participanţilor şi a structurii complicate a intereselor celor implicaţi. De exem-
plu, FMI a manifestat indiferenţă faţă de construirea unui sistem pe trei piloni, 
recomandat României de Banca Mondială. Acesta şi-a exprimat preocuparea 
doar faţă de deficitul fiscal şi, se pare, că a existat posibilitatea ca introducerea 
Pilonului 2 peste Pilonul 1 în România, în acea perioadă să determine un def i-
cit fiscal mai mare. Astfel, potenţial reforma pensiilor ar fi fost în dezacord cu 
recomandările FMI (în general acceptate sub preşedinţia Constantinescu). 

În ceea ce priveşte pensiile ocupaţionale, este demn de notat faptul că 
aceste scheme de pensii sunt răspândite în lumea întreagă, în special în ţările 
dezvoltate şi că Raportul Băncii Mondiale (Banca Mondială, 1994) face referire 
la acestea. Banca Mondială, apreciază că “planurile ocupaţionale” reprezintă 
una dintre cele trei alternative de “administrare şi finanţare” a sistemelor de se-
curitate socială pentru persoanele în vârstă. Celelalte două alternative sunt 
“planurile publice tip PAYG” şi “planurile de economii şi anuităţi” (Banca Mon-
dială, 1994, p.8-9). Banca Mondială admite că în cadrul pilonului 2 , obligatoriu, 
al pensiilor administrate privat, se pot utiliza fie planuri de asigurare bazate pe 
scheme ocupaţionale, fie pe asigurări individuale. Pilonul voluntar (Pilonul 3) 
poate, de asemenea, avea ca formă un plan ocupaţional ori unul bazat pe eco-
nomisire individuală. (Banca Mondială, 1994, p.15-16). 

De aceea, potrivit accepţiunii Băncii Mondiale, schemele de pensii ocu-
paţionale propuse în România nu se constituie în  Pilonul 2, ci în Pilonul 3, de-
oarece nu sunt obligatorii, ci opţionale. Aceasta înseamnă că reforma sistemu-
lui de pensii din România a început cu reformarea Pilonului 1 şi apoi s-a orien-
tat către Pilonul 3, lăsând neterminată construcţia Pilonului 2. Asemenea suc-
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cesiune a etapelor reformei pensiilor reprezintă o particularitate a României, în 
comparaţie cu practica din Republica Cehă, Ungaria şi Polonia. 

Deoarece până în prezent în România nu este clară schema propusă 
pentru  pensiile ocupaţionale, nu o putem compara în totalitate cu variantele 
pensiilor ocupaţionale practicate în SUA, Marea Britanie, Franţa, Germania, 
Japonia sau Suedia. Cu toate acestea, dacă avem în vedere faptul că pensiile 
ocupaţionale în România pot fi instituite printr-un acord colectiv, încheiat la ni-
velul companiei, putem preciza că această procedură este diferită de versiunea 
franceză sau suedeză, unde schemele sunt stabilite pe fiecare grup ocupaţio-
nal, la nivel naţional. În schimb, versiunea românească este similară cu cele: 
americană, britanică, germană şi japoneză, deoarece planurile/schemele de 
pensii se stabilesc independent de către fiecare companie, ca o prestaţie de 
creştere a bunăstării, promovată în cadrul companiei (KNKRK), 1999, p.459). 

Este demn de notat că schimbarea opţiunii pentru pensiile ocupaţionale 
s-a făcut sub presiunea sindicatelor (22). Acestea sunt interesate să participe 
la formarea sistemului şi acţionează în acest sens. De asemenea, aceasta este 
o trăsătură unică, specifică României, în cadrul reformei pensiilor (23). Măsura 
în care un sindicat îşi poate exercita puterea în administrarea schemei de pen-
sii ocupaţionale din cadrul unei companii va reprezenta punctul cel mai critic al 
sistemului. În orice caz, pentru a construi o schemă solidă de pensii ocupaţio-
nale este necesară o lege cuprinzătoare şi detaliată, cum ar fi de pildă, ERISA 
din SUA. Trebuie să aşteptăm pentru a vedea cum se va concretiza în viitor 
reforma legislativă a pensiilor. 

2.7. Limite ale dezvoltării sistemului de pensii  
cu capitalizare 

Fondurile de pensii, indiferent de forma lor, ar putea declanşa o creştere 
a nivelului economiilor, al dezvoltării (chiar şi o revigorare) a pieţelor de capital 
şi o diversificare a veniturilor persoanelor pensionate. Totuşi, asemenea obiec-
tive, pot fi atinse doar dacă sunt susţinute de o economie de piaţă funcţională 
şi eficientă şi de un sistem de control şi de supraveghere riguros, transparent, 
dar flexibil. Aici ne confruntăm cu o problemă critică. 

O serie de cercetători insistă asupra faptului că introducerea unui sistem 
capitalizat de pensii cu administrare privată va duce la formarea unei pieţe fi-
nanciare moderne, eficiente, chiar şi într-o ţară ca România (G. Menil & 
E. Sheshinki, 2001, p 95-97). Alţi cercetători consideră că un asemenea sistem 
de pensii nu ar putea fi introdus în absenţa unei pieţe financiare bine dezvolta-
te. Dacă luăm în considerare trăsăturile comportamentale ale românilor în do-
meniul vieţii economice şi situaţia pieţei financiare din România, poziţia celui 
de-al doilea grup este mai viabilă pentru viitorul apropiat. 

În mod tradiţional, românii sunt extrem de precauţi şi îşi asumă riscuri 
rezonabile, moderate. De aceea, ei s-au bazat pe proprietate şi economii. Pâ-
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nă la apariţia primelor rezultate, participarea opţională la sistemele de pensii 
private generează, mai curând, o atitudine defensivă şi de expectativă, decât 
una participativă. În general, românii îşi fundamentează ideea de a economisi 
mai mult pe principiul “bani albi pentru zile negre” şi mai puţin pe obiective ca: 
(pensie, ocrotirea sănătăţii, sprijinul financiar al copiilor etc.). O analiză istorică 
a ponderii economiilor în bugetul gospodăriilor relevă faptul că cei care obţin 
câştiguri mici/venituri reduse (care nu pot suporta impactul riscurilor financiare) 
şi persoanele vârstnice depun eforturi mari pentru a economisi. Aceştia eco-
nomisesc pentru a-şi sprijini familia (părinţii economisesc pentru copii), pentru 
îngrijirea sănătăţii, posibile accidente (având în vedere că sistemul actual nu 
poate asigura un minimum decent de servicii) etc. Economiile acestora se ba-
zează pe instrumente sigure, verificate în timp (venituri din proprietăţi imobilia-
re, valută, aur sau valori culturale, cum ar fi: tablourile, depozitele bancare ad-
ministrate şi garantate de stat etc.). Conturile bancare, fondurile de investiţii, 
portofoliul titlurilor de valoare sunt instrumente rar utilizate, datorită instabilităţii 
pieţei şi experienţei dureroase din ultimii 13 ani (falimentul Băncii Religiilor, al 
Băncii Transilvania sau al Fondurilor de Investiţii FNI şi al SAFI). 

Maturitatea pieţei financiare a ţării poate fi estimată prin ponderea agre-
gatelor monetare în PIB. În general, cu cât o ţară este mai dezvoltată econo-
mic, cu atât mai mare este ponderea acestora. Creşterea acestei ponderi este 
strâns legată de aşa-numita “profunzime financiară” (financial deepening). Po-
trivit datelor din tabelul nr. 14, profunzimea financiară în România nu a avansat 
atât de mult ca în alte ţări, inclusiv Bulgaria. Aceasta sugerează imaturitatea 
pieţei financiare din România. 

Tabelul nr. 14 
Ponderea agregatelor monetare (1) în PIB, în unele ţări  

aflate în tranziţie 
 (%) 

 M1 (2) Total broad money (3) Total credite (4) 

 1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999 

Bulgaria 
Republica 
Cehă 
Ungaria 
Polonia 
Letonia 

7,4 
28,4 

 
15,2 
10,9 
12,4 

6,5 
25,4 

 
14,7 
13,9 
14,1 

10,2 
22,2 

 
15,2 
13,5 
15,2 

11,5 
24,2 

 
15,6 
14,4 
15,2 

44,4 
68,1 

 
36,4 
33,5 
19,7 

23,9 
68,5 

 
35,6 
41,2 
22,5 

27,9 
67,4 

 
40,3 
43,5 
24,2 

29,3 
71,5 

 
40,7 
47,9 
24,2 

34,5 
61,9 

 
22,9 
17,2 
7,3 

17,4 
64,4 

 
24,2 
20,4 
8,9 

16,3 
62,6 

 
24,6 
22,9 
13,7 

17,2 
58,9 

 
26,2 
25,8 
15,9 

România 7,3 5,0 4,7 4,2 20,8 18,3 19,3 20,2 19,2 14,8 13,4 12,7 

Notă:1 – medii lunare sau trimestriale. 
2 – moneda în circulaţie plus depozitele. 
3 – M1 şi depozitele la termen în monedă naţională şi valută. 
4 – total creanţe de recuperat de la firme şi gospodării (exceptând creanţele     guvernamen-

tale). 
5 – ianuarie-noiembrie pentru Polonia; datele PIB pentru 1999 se bazează pe “Raportul pre-

liminar al Oficiului Naţional de Statistică”, sau pe estimări. 
Sursa:ONU, CEE, “Economic Survey of Europe”, nr. 1, 2000, p. 50. 
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Referitor la imaturitatea pieţei financiare, putem evidenţia câteva pro-
bleme instituţionale. De exemplu, privatizarea băncilor în România este mult în 
urma altor ţări în tranziţie, reprezintă cea mai redusă activitate, şi este cea mai 
puţin dezvoltată în România. În 1998, ponderea activelor băncilor proprietate 
de stat din România a fost de 74,6%, în timp ce în Bulgaria a fost de 66%, în 
Republica Cehă de 18,8%, în Letonia de 8,5%, în Polonia de 48% (M. Schrö-
der, 2001, p. 90). În ceea ce priveşte infrastructura pieţei titlurilor de valoare, în 
România, din 1998 nu au fost comercializate nici un fel de obligaţiuni (inclusiv 
obligaţiuni guvernamentale), în timp ce în Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria şi 
Polonia au fost înfiinţate asemenea pieţe. (M. Schröder, 2001, p.114-115). 

În acest context, ar fi prea optimist să credem că introducerea pensiilor 
capitalizate va conduce la crearea unei pieţe financiare moderne în Româ-
nia.(24) 

 



 

 

3. Concluzii 

În România, reforma pensiilor are un caracter diferit de cea din alte ţări 
europene aflate în tranziţie. Chiar şi reorganizarea totală a Pilonului 1 a fost 
întârziată şi nu a fost finalizată până în martie 2001. Până la ora actuală, Pilo-
nul 2 nu a fost legiferat, iar preocupările prezente vizează construirea Pilonului 
3, sub forma schemelor de pensii ocupaţionale. Putem atribui această întârzie-
re a procesului de reformă a pensiilor orientării social-democrate a guvernelor 
din anii 1990-1996 şi din 2000? În parte, “da”, deoarece în primii ani ai tranziţiei 
acestea au permis relaxarea prea accentuată a condiţiilor de intrare în sistem 
şi au deteriorat relaţia contribuţii-alocaţii. După câştigarea alegerilor în noiem-
brie 2000, a fost retrasă OG referitoare la Pilonul 2 şi, sub presiunea sindicate-
lor, s-a schimbat orientarea etapelor următoare ale reformei. Oricum, guverne-
le din perioada 1996-2000, cu orientare liberală, nu se pot eschiva de respon-
sabilitatea faţă de întârzieri. Ele nu au făcut altceva decât să rezolve probleme-
le apărute în sistemul de pensii în vigoare la acea dată şi cele referitoare la re-
formarea Pilonului 1, dar n-au implementat şi legislaţia pentru Pilonul 2. Nu s-a 
putut aplica o politică radicală de suprimare a inflaţiei, ca de exemplu în Bulga-
ria. 

În ceea ce priveşte reforma sistemului de pensii, trebuie să acordăm mai 
multă atenţie condiţiilor de bază ale economiei. În România, sărăcia este mai 
severă decât în ţările central-europene aflate în tranziţie, datorită moştenirii 
Ceauşescu şi structurii istorice a economiei dezvoltate pe parcursul ultimului 
secol. De aceea, problemele cu care se confruntă Pilonul 1 sunt mult mai com-
plexe şi dificile, iar profilul sărăciei pensionarilor este mai complicat decât anti-
cipase Banca Mondială. 

Experienţa reformei pensiilor în România ridică o întrebare: o schemă de 
pensii capitalizată, de orice formă ar fi aceasta, este fezabilă pentru o ţară ca 
România, în care greutăţile economice şi sociale se împletesc cu mentalităţi şi 
comportamente specifice vieţii economice a oamenilor? Construirea unei reţele 
moderne de operatori financiari într-o asemenea ţară reprezintă o problemă 
crucială, în cazul formării unei scheme de pensii cu capitalizare.  

Note 

1. Articolul face parte dintr-un “Proiect academic privind echitatea intergeneraţio-
nală” (PEI), finanţat printr-un grant ştiinţific acordat de Ministerul Educaţiei, 
Culturrii, Sporturilor, Ştiinţei şi Tehnologiei din Japonia (grantul nr.603). 

2. V. Vasile a realizat paragrafele 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-7, iar A. Uegaki, para-
grafele 1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-6, 4. Autorii doresc să mulţumească următoarelor 
persoane care au acceptat interviul: Paula Apătean (Ministerul Muncii şi Soli-
darităţii Sociale, România); Stephan Cosse (FMI, Bucureşti); Petre Ciotlos 
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(Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, 
România); Smaranda Dobrescu ( Preşedinta Comisiei pentru muncă şi protec-
ţie socială, Camera Deputaţilor, România); Ion Glodeanu (Institutul de Sociolo-
gie, Bucureşti); Ioan Mărginean (Institutul de Cercetări pentru Calitatea Vieţii, 
Bucureşti); Cristina Miheş (OIM, Bucureşti); Maria Poenaru (Institutul de Eco-
nomie Naţională, România). Opiniile şi punctele de vedere exprimate aici apar-
ţin autorilor şi nu reprezintă opinia instituţiei din care fac parte. 

3. După triumful guvernului de orientare liberală în alegerile din noiembrie 1996, 
Banca Mondială a aprobat un “împrumut de ajustare pentru protecţia socială” 
în valoare de 50 milioane de dolari, care urma să ajute , între altele, reforma 
pensiilor din România (Comunicatul de Presă al Băncii Mondiale nr. 97/1373 

ECA http://www.worldbank.org/html/extdr/ extme/ 1373.htm). 

4. Rata de dependenţă a persoanelor în vârstă în România, în 1985 a fost de 
27,5% şi de 33,6% în 1999 (ASR, 2000). 

5. În conformitate cu “Legea privind sistemul public de pensii”(nr. 19/2000), limita 
de vârstă pentru pensionare va creşte treptat de la 62 la 65 de ani (bărbaţi) şi 
de la 57 la 62 (femei), pe parcursul perioadei 2001-2013(bărbaţi) şi 2001-2021 
(femei) (Anexa nr. 3 la lege). 

6. G. Menil şi E. Sheshinski scriu: “promovarea de către Ceauşescu a creşterii 
populaţiei (avorturile au fost interzise în 1967) nu a avut ca rezultat –aşa cum 
era de aşteptat – o creştere a populaţiei de vârstă primară în anii „90. Se pare 
cei mai mulţi din surplusul de tineri născut între anii 1970 şi 1980 au murit sau 
a emigrat imediat după căderea regimului”. (G. Menil & E. Sheshinski, 2001, p. 
99). O parte a acestei explicaţii este, evident, incorectă şi trece cu vederea cel 
puţin peste efectele pe termen lung ale politicii lui Ceauşescu. 

7. Datele de bază sunt, de asemenea, diferite. 

8. În ceea ce priveşte numărul pensionarilor din România, acesta a crescut cu 
45,5%, între anii 1990 şi 1996 (de la 2570 mii – la 3740 mii persoane, respectiv 
pensionari de asigurări sociale, excluzând agricultorii). G. Menil şi E. 
Sheshinski au atribuit această cifră uimitoare “utilizării liberale de către comu-
niştii reformaţi a avantajelor acordate unor grupuri speciale de interes” (G. 
Menil & E. Sheshinski, 2001, p.69-70). Aici, “comuniştii reformaţi” defineşte 
oamenii la putere, conduşi de preşedintele Iliescu până în 1996. Luând în con-
siderare cifrele din alte ţări, condiţiile de intrare în pensie par a fi fost interpre-
tate foarte “liberal” în România. În aceeaşi perioadă numărul pensionarilor a 
crescut cu 18,6% în Ungaria, 29,5% în Polonia şi 3,3% în republica Cehă (Mu-
eller, 1999, p.64, p. 97, p.130). 

9. Datele referitoare la Polonia pentru perioada 1994-1996 lipsesc din seriile de 
date ale OIM. 

10. În 1996 cheltuielile cu indemnizaţiile pentru “supravieţuitori şi invaliditate” au 
fost în România de 1,14% din PIB, iar în Ungaria de 3,42% şi 2,5% în Republi-
ca Cehă (OIM, 2000). Trebuie notat că în România PIB pe locuitor este mult 
mai mic decât cel din Ungaria sau Republica Cehă. 
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11. Alte surse de date arată că bugetul pensiilor de stat a intrat în deficit după 
schimbarea de guvern de la finele anului 1996 (ASR, 2000, tabelul 17.3). 

12. În România, rata a fost de 40,0% în 1997 şi de 36,2% în 1998 (Ctin. Grigores-
cu, 1995, p.25). 

13. Legea a intrat în vigoare un an mai târziu (1 aprilie, 2001). 

14. Trebuie subliniat faptul că salariul mediu ca bază de calcul nu este o variabilă 
definită. 

15. La acea sumă trebuie adăugată pensia suplimentară (al cărui cuantum pentru 
o perioadă de contribuţii de 25 de ani a reprezentat 16% din baza de calcul a 
pensiei) şi o creştere cu 0,5-1 procente pentru fiecare an de muncă lucrat după 
vârsta de pensionare. 

16. Neaplicarea Articolului nr. 180 a fost legată de problemele tehnice privind sta-
bilirea valorii punctului pentru fiecare pensionar. Specialiştii consideră că esti-
mările “istoricului contribuţiei” ar mai putea dura încă mulţi ani. 

17. Ca şi pentru 2002, vezi AE, nr. 6, 2002, p.14. 

18. Fostul Preşedinte al Băncii Centrale din România. 

19. După emiterea Ordonanţei un cunoscut jurnal economic, AE, a publicat un ar-
ticol pentru a explica “fondul universal de pensii. Acesta conţine probleme ca: 
Cine administrează un fond universal de pensii?, Cum se constituie un fond 
universal de pensii?, Care este sarcina Comisiei de reglementare şi suprave-
ghere a societăţilor de pensii”, Ce drepturi şi obligaţii au contribuabilii?, Ce ga-
ranţii au membrii fondului?” şamd (AE, nr. 1, 2001, p.13-14. 

20. Explicaţia se bazează pe informaţiile personale ale experţilor români şi pe do-
cumentele oficiale obţinute de autor. 

21. Sarcinile Comisiei naţionale pentru fondul de pensii (instituţie publică autono-
mă) sunt: să protejeze interesele membrilor fondului de pensii; să asigure su-
pravegherea prudenţială a societăţilor de pensii, a fondurilor de pensii, a furni-
zorilor de anuităţi şi a custozilor; să informeze publicul asupra piaţei fondului 
de pensii; să asigure funcţionarea sistemului fondului de pensii; să elaboreze 
reglementări privind activitatea entităţilor care oferă servicii fondurilor. 

22. Dumitru Costin, Preşedintele Blocului Naţional Sindical din România, a decla-
rat că “Blocul Naţional Sindical s-a plasat în opoziţie faţă de promovarea re-
formei pensiilor prin introducerea Pilonului 2, ca formă obligatorie de contribu-
ţie, conturi individuale şi administrare privată”. BNS a propus schema pensiilor 
ocupaţionale (AE, nr.15, 2002, p.10-11). 

23. “Este interesant de menţionat că în prezent sindicatele din toate cele trei ţări 
(Ungaria, Polonia şi Republica Cehă) par să fie de acord cu planurile de refor-
mă ale guvernului, chiar şi atunci când acestea sunt deosebit de radicale, cum 
este cazul în Ungaria şi Polonia.” (K. Müller, 1999, p.173) 

24. Hermann Ribbegge (1999) compară din perspectivă teoretică sistemul PAYG 
cu sistemul cu capitalizare totală. Cităm: “Se câştigă puţin dacă introducerea 
sistemului de pensii cu capitalizare totală consolidează acumularea de capital, 
în timp ce, simultan, guvernul măreşte impozitarea pe viitor, în pas cu creşte-
rea datoriilor de azi” (p.76). În mod special el subliniază “ideea că sistemul cu 
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capitalizare totală are un efect pozitiv asupra ofertei de forţă de muncă, se ba-
zează pe o elasticitate pozitivă a preţurilor ofertei de forţă de muncă. De ase-
menea, oferta potenţială de forţă de muncă trebuie să egaleze oferta efectivă 
de forţă de muncă. Această ultimă apreciere nu pare a fi aplicabilă ţărilor din 
estul Europei, unde persistă un şomaj ridicat” (p.74). 
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Dacă în studiile anterioare ne-am axat mai mult pe sistemele instituţiona-
le economice, de data aceasta, după examinarea sectorului privat al întreprin-
derilor mici şi mijlocii, se va analiza sistemul instituţiilor sociale, precum şi sis-
temul organizaţiilor neguvernamentale. 

În analiza fiecăruia dintre aceste subsisteme instituţionale se are în ve-
dere: evidenţierea rolului acestora şi a disfuncţionalităţilor manifestate; preci-
zarea particularităţilor şi prezentarea unor soluţii privind sporirea contribuţiei 
subsistemelor respective la ridicarea performanţelor economico-sociale. 

 
 

1. Sectorul privat al întreprinderilor mici şi mijlocii 

Înainte de toate este necesar să menţionăm că definirea IMM variază în 
funcţie de natura activităţii, scopul şi nivelul de dezvoltare a întreprinderii res-
pective. 

Pentru a se încadra în categoria IMM, întreprinderea trebuie să înde-
plinească o serie de condiţii cerute de lege şi anume: numărul mediu scriptic 
anual al personalului să se situeze între 1-249 de salariaţi, să aibă capital inte-
gral privat şi o cifră de afaceri anuală de până la 8 milioane de euro, să nu fie 
organizată sub formă de societăţi bancare, de asigurare sau reasigurare, soci-
etăţi de valori mobiliare şi societăţi cu activitate exclusivă de comerţ exterior, 
să nu aibă ca acţionari sau asociaţi persoane care îndeplinesc cumulativ urmă-
toarele două condiţii: a) au peste 250 de  angajaţi; b) deţin peste 25% din capi-
talul social. 

Datorită unor avantaje specifice, eficienţei activităţii lor în economia con-
temporană, în întreaga lume, IMM-urile au cunoscut o creştere numerică, ele 
devenind majoritare în numărul total de întreprinderi. Astfel, în Uniunea Euro-
peană există în prezent 19,3 milioane IMM-uri, faţă de numai 38.700 de firme 
mari. De asemenea, contribuţia lor la crearea locurilor de muncă este mai mare 
decât cea a marilor întreprinderi (Nicolescu, 2001). 

Pe plan mondial, IMM au un dinamism mai mare ca cel al marilor între-
prinderi, contribuie la asigurarea de locuri de muncă pentru o mare parte a po-
pulaţiei, ca şi la identificarea şi aplicarea mai rapidă a inovaţiilor tehnice şi teh-
nologice. 

Printre avantajele IMM comparativ cu marile întreprinderi se remarcă, 
mai ales, următoarele: 

 flexibilitate, creativitate şi adaptabilitate mai uşoară la cererea de produ-
se şi servicii, care se află permanent într-un proces de schimbare, con-
tribuţie la diversificarea gamei sortimentale a acestora, receptivitate mai 
mare la anumite segmente de clienţi; 

 contribuie la reducerea şomajului prin crearea unor noi locuri de muncă; 
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 pierderi mai mici în perioadele de criză; 

 tendinţa de a aplica tot mai mult noutăţile, tehnologiile de vârf şi de a-şi 
spori capacitatea de inovaţie; 

 management şi personal mai redus numeric; 

 schimbări organizatorice şi de conducere mai uşor de efectuat; 

 cooperarea mai bună, mai strânsă a personalului şi folosirea în mai mare 
măsură de către manageri a părerilor angajaţilor; 

 costuri de tranzacţie mai reduse; 

 contribuie la apariţia şi dezvoltarea clasei sociale de mijloc întreprinză-
toare, ca bază a stabilităţii economico-sociale. 
În acelaşi timp, IMM-urile prezintă şi unele dezavantaje faţă de marile în-

treprinderi, printre care sunt de menţionat: 

 Vulnerabilitate mai mare şi mortalitate mai ridicată în perioadele de rece-
siune şi criză. Este de remarcat că în UE numărul IMM create este mai 
mare decât al celor care se închid. Din anul 1995, se închid anual 
1,6-1,8 milioane (9-10% din capitalul total) şi se înfiinţează în jur de 2 mi-
lioane de firme noi (12% din totalul firmelor); la noi rata întreprinderilor 
nou-create a reprezentat 8,4% în 1997, 7,5% în 1998 şi 5,8% în 1999, 
iar cea a mortalităţii în aceiaşi ani a fost 0,5%, respectiv 0,5% şi 0,6%. 
Totodată, ponderea întreprinderilor inactive din total reprezintă peste 
30%. 

 O mare parte a IMM sunt dependente de situaţia economică a marilor în-
treprinderi, mai ales dacă ele se află în relaţii de subcontractare. 

 Capacitate economico-financiară şi de negociere mai redusă (obstacole 
în accesul la credite, la pieţele externe, la know-how de ultimă oră etc.). 
Principalele dificultăţi cu care se confruntă IMM din Uniunea Europeană 

în prezent pot fi sintetizate astfel: 

 dificultăţi legate de accesul la resurse: 

 resurse financiare limitate, ceea ce afectează capacitatea de investiţii, şi 
prin aceasta, dezvoltarea şi modernizarea; 

 resursele umane: având un număr mic de angajaţi IMM-urile au o orga-
nizare structurală relativ slabă, care nu favorizează analiza pieţelor noi şi 
găsirea de parteneri complementari; personalul insuficient specializat 
desfăşoară activităţi zilnice rutiniere, în defavoarea dezvoltării pe termen 
lung; 

 resurse tehnice: capacitate de producţie limitată, ceea ce nu permite 
adesea extinderea producţiei moderne, automatizate; 

 resurse tehnologice: cu toate că un număr mare de IMM-uri s-au specia-
lizat, multe au încă un potenţial tehnologic slab; 

 insuficienta competenţă în activitatea managerială: la aceste întreprinderi 
nu prevalează planificarea sistematică, iar când aceasta se realizează, 
vizează doar termenul scurt şi foarte scurt. 
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Ţinând seama de avantajele şi importanţa IMM-urilor, sub egida ONU s-
au formulat unele direcţii de acţiune pentru stimularea prin intermediul investiţii-
lor străine directe a IMM-urilor, printre care menţionăm: 

 îmbunătăţirea sprijinului acordat sectorului privat al IMM prin investiţii fi-
nanciar-bancare, inclusiv credite cu dobândă mică şi pe termen lung; 

 acordarea de consultanţă din fondurile statului şi finanţarea studiilor de 
fezabilitate; 

 asigurarea unor programe de instruire, reciclare şi specializare a perso-
nalului managerial şi a altor categorii de personal; 

 realizarea de schimburi academice de specialişti între instituţiile de cer-
cetare, pentru sprijinirea întreprinzătorilor; 

 promovarea cooperării dintre sectorul public şi privat; 

 crearea cadrului legal favorabil investiţiilor. 
Importanţa acordată de UE IMM-urilor se datorează unor considerente 

economice şi sociale. Economice – pentru că generează locuri de muncă într-o 
perioadă în care are loc creşterea şomajului pe termen lung în sectoarele ma-
nufacturiere tradiţionale. Sectorul privat al IMM este mult mai adaptabil nevoilor 
pieţei în continuă schimbare şi mult mai inovator în satisfacerea nevoilor clienţi-
lor. El asigură mari posibilităţi de subcontractare pe plan local pentru marile 
companii internaţionale. De exemplu, General Electric are ca subcontractante 
38.000 de IMM (Dobrescu, 1999). Sociale – pentru că asigură stabilitatea soci-
ală în diferite comunităţi şi păstrează forţa de muncă în sectoare importante ale 
economiei naţionale. 

IMM-urile din Comunitatea Europeană îşi desfăşoară activitatea într-un 
mediu puternic concurenţial. Statul acordă atât ajutoare financiare, cât şi nefi-
nanciare, acestea din urmă constând din consultanţă, asistenţă în afaceri, pu-
nerea la dispoziţie a bazelor proprii de date. IMM-urile dispun de cerere pentru 
produse şi servicii, au personal calificat, o productivitate relativ ridicată, un ma-
nagement mai economic şi o comunicare mai bună între angajaţi şi conducere. 
Faţă de întreprinderile mari – puţine numeric – ele creează mai multe locuri de 
muncă. De asemenea, oferă unor mase largi de oameni, posibilitatea de a-şi 
deschide propria afacere, de a lucra într-un mediu mai elastic, modern cu şan-
se mari de a realiza venituri, care să-i promoveze în clasa socială de mijloc. 

Este de remarcat de asemenea că un mare număr de IMM au activitate 
de cercetare-dezvoltare cu un standard ridicat, ceea ce explică marele lor di-
namism. De asemenea, IMM-urile dispun de legi care să le protejeze de con-
curenţa neloială a altor firme. 

Ţinând seama de rolul IMM în economia de piaţă concurenţială este 
foarte importantă direcţionarea dezvoltării lor, pe baza unei strategii clare. Tot-
odată este important de observat că dezvoltarea acestui sector nu poate fi rup-
tă de contextul economico-social de ansamblu. 
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Pentru  IMM-uri este necesar să se creeze un mediu economic de dez-
voltare favorizant, cu atât mai mult cu cât mecanismele actuale de piaţă nu 
sunt încă pe deplin funcţionale. La începutul anilor ‟90, această promovare a 
unui mediu favorabil de dezvoltare a IMM-urilor a constituit principalul mijloc de 
flexibilizare a structurilor industriale, în cadrul reformei economice şi de apropi-
ere a economiei româneşti de structurile europene. 

Având în vedere avantajele proprii sectorului privat al IMM, apreciem că 
el se poate constitui într-un adevărat factor propulsor al economiei naţionale, 
cu o contribuţie substanţială la PIB şi export, la crearea unui mediu economico-
social sustenabil, la reducerea decalajelor faţă de ţările dezvoltate şi la asigu-
rarea compatibilităţii cu economia UE. 

În condiţiile actuale ale României, prin dezvoltarea sectorului privat al 
IMM se poate asigura conversia forţei de muncă disponibilizate de marile uni-
tăţi economice falimentare, din ramurile şi sectoarele nerentabile, ineficiente şi 
conversia unor regiuni sau zone neatractive sau defavorizate sub aspect eco-
nomic. 

Sprijinirea IMM denumită de unii autori şi “discriminare pozitivă”, are atât 
susţinători, cât şi critici, aceştia din urmă fiind mai ales din rândul reprezentan-
ţilor firmelor mari, aflate în funcţiune. Cu toate acestea, rolul IMM în relansarea 
economiei nu poate fi contestat. Începutul dezvoltării IMM-urilor a reprezentat o 
adevărată explozie numerică a acestora după anul 1990. În prezent, în Româ-
nia sunt înregistrate peste 600.000 de IMM din care funcţionează peste 
400.000 având o contribuţie importantă la crearea PIB şi la crearea de locuri 
de muncă, (după 1989 au asigurat un total de peste un milion de locuri de 
muncă). De asemenea, ele determină consolidarea clasei de mijloc ca element 
esenţial al stabilităţii social-politice (Nicolescu, 2001). Cea mai mare parte a 
IMM reprezintă microîntreprinderi cu până la nouă persoane (90% din total). 

Majoritatea IMM desfăşoară activitate comercială, deci de intermediere, 
care deşi necesară, nu este suficientă într-o economie de piaţă funcţională. 
Astfel, în anul 1998, IMM-urile din domeniul comerţului deţineau 71,3% din 
numărul total de întreprinderi mici şi mijlocii, 38,4 din valoarea adăugată şi 
49,3% din exporturile directe ale aceloraşi întreprinderi. Rezultă, că în viitor va 
fi necesară extinderea numărului IMM-urilor şi a contribuţiei acestora la realiza-
rea producţiei. În ceea ce priveşte participanţii străini la activitatea IMM este de 
menţionat că aceştia, de regulă, se folosesc de reţeaua de distribuţie a parte-
nerilor români, pentru valorificarea produselor şi serviciilor proprii. 

Sistemul instituţional cu răspunderi şi preocupări în domeniul IMM este 
deosebit de complex. Aici intră Notariatul de Stat, centrele de dezvoltare ale 
IMM, RA Monitorul Oficial, Oficiul judeţean sau al Municipiului Bucureşti al Re-
gistrului Comerţului, Administraţia Financiară, Direcţia de Muncă şi Protecţie 
Socială. 

În dezvoltarea şi modernizarea IMM-urilor au atribuţii administraţia publi-
că (Guvernul, administraţia locală), Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private 
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Mici şi Mijlocii (CNIPMMR), Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi al Coo-
peraţiei, Patronatul Naţional Român, organizaţiile mediului de afaceri (asociaţii 
de IMM, centrele de dezvoltare ale IMM, Camera de Comerţ şi Industrie, incu-
batoarele de afaceri, societăţile de consultanţă specializate, instituţiile financia-
re) şi comunitatea internaţională (asistenţa bilaterală şi multilaterală, asistenţa 
instituţiilor financiare internaţionale). În prezent există cinci linii de credit din 
fondurile instituţiilor internaţionale şi alte programe finanţate de băncile româ-
neşti din fonduri proprii. 

În condiţiile existenţei acestui cadru instituţional complex s-a manifestat 
o serie de dificultăţi, printre care menţionăm: 

 insuficienta comunicare instituţională; 

 creşterea costurilor legate de respectarea reglementărilor şi normativelor 
(datorită conlucrării cu un mare număr de instituţii şi nerespectării unor 
prevederi legale); 

 insuficienta dezvoltare a culturii instituţionale (mentalităţii diferite între 
angajaţii din sectorul de stat şi din cel particular, obstacole ale autorităţi-
lor locale etc.). 
Anchetele efectuate de CNIPMMR în rândul managerilor din întreprinde-

rile mici şi mijlocii privind situaţia economică şi dinamica firmelor conduse de 
aceştia au relevat şi ele existenţa unor dificultăţi. Printre cauzele de natură 
subiectivă ale acestora s-au menţionat lipsa de suficiente cunoştinţe economi-
ce şi manageriale, necunoaşterea unor legi şi aplicarea lor defectuoasă, men-
talităţi inadecvate, inclusiv unele tare morale ale unor întreprinzători. 

Multe dintre cauzele de natură obiectivă ale dificultăţilor din IMM au fost 
puse în evidenţă de analizele făcute de AGER şi CNIPMMR. Unele sunt gene-
rale şi ţin de însuşi sistemul economic, cum ar fi: deprecierea drastică a mone-
dei naţionale care a generat pierderi considerabile la importurile efectuate de 
IMM, creşterea dobânzilor la creditele bancare, absenţa unei politici judicioase 
de investiţii şi relansare a economiei, concurenţa în creştere a produselor din 
import, mai ales a celor subvenţionate în ţările de origine sau aduse prin con-
trabandă . În afară de aceasta unii autori au identificat unele obstacole în dez-
voltarea şi funcţionarea IMM, cum ar fi: fiscalitatea exagerată, accesul dificil la 
credite, absenţa stimulentelor pentru investiţii, lipsa sprijinului şi stimulentelor 
pentru export, posibilităţi limitate de garantare a creditelor, accesul limitat la 
pieţele de desfacere din străinătate, accesul dificil la informaţiile interne şi ex-
terne, inaccesibilitatea la spaţiile şi echipamentelor nefolosite de societăţile de 
stat, proceduri birocratice de înfiinţare, reorganizare şi desfiinţare de firme, de-
cizii şi acţiuni disfuncţionale ale administraţiei centrale şi locale, lipsa unui sis-
tem eficient de pregătire managerială şi economică, perpetuarea unor atitudini 
anacronice faţă de noii întreprinzători (Dobrescu, 1999). 

Aşa cum au arătat reprezentanţii CNIPMMR, gradul de impozitare în 
România este de peste 45% din PIB, fiind mai ridicat decât aprecierile oficiale 
care indică o pondere de doar 31%. Legislaţia în vigoare în 2003 prevede achi-
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tarea unui număr de 225 de obligaţii bugetare, dintre care Ministerul Finanţelor 
recunoaşte că, în principal, există doar 36 de asemenea obligaţii (Adevărul 
economic, 2003). 

Pe linie bancară dificultăţile au constat în dobânzile mari la creditele 
bancare, servicii bancare insuficient diversificate în raport cu necesităţile mici-
lor întreprinderi, solicitarea de garanţii pentru credite, de care IMM nu dispu-
neau, absenţa unor fonduri de garantare suficiente în special pentru sectorul 
acestor întreprinderi. 

Cauzele şi obstacolele menţionate au avut în multe cazuri ca urmare de-
capitalizarea întreprinderilor, reducerea aprovizionărilor, a producţiei şi a vân-
zărilor, reducerea activităţii întreprinderilor şi chiar falimentarea unora dintre 
acestea. Influenţa negativă în plan social a fost reducerea puterii de cumpărare 
a populaţiei şi agenţilor economici, reducerea ofertei de bunuri şi servicii pro-
duse în ţară, acutizarea unor tensiuni sociale şi creşterea numărului de şomeri 
din sectorul privat. 

O lungă perioadă de timp, IMM-urile nu au avut un organ de stat repre-
zentativ propriu. În prezent există Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţiei – organism guvernamental care urmăreşte să creeze condiţii nor-
male juridice, instituţionale, economice, educaţionale pentru desfăşurarea unei 
activităţi eficiente. Acest minister se va ocupa în primul rând de fundamenta-
rea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi a programelor de stimulare a înfiinţării 
şi dezvoltării IMM, precum şi de aplicarea strategiei de dezvoltare şi armoniza-
re a sectorului cooperatist. Printre funcţiile sale figurează administrarea fondu-
rilor bugetare şi extrabugetare. El va asigura, în numele statului, reprezentarea 
acestuia pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate şi va urmări apli-
carea reglementărilor din raza sa de activitate. De asemenea, va derula pro-
grame şi proiecte cu finanţare externă, prin înfiinţarea de unităţi de manage-
ment de proiect şi va aviza documentaţiile pentru obţinerea de credite şi alte 
fonduri externe, cu garanţia statului. Între atribuţiile sale intră şi sprijinirea înfiin-
ţării şi a activităţii asociaţiilor patronale din domeniul său de activitate, precum 
şi asigurarea dialogului permanent cu acestea. În plus, va elabora şi implemen-
ta programe de informare şi instruire a întreprinzătorilor privaţi şi a membrilor 
organizaţiilor cooperatiste. De asemenea, Ministerul Înterprinderilor Mici şi Mij-
locii şi Cooperaţiei se va ocupa de implementarea programelor referitoare la 
micile întreprinderi, rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale, va re-
prezenta Guvernul în relaţiile cu Uniunea Europeană şi alte organizaţii interna-
ţionale. 

Printre cele mai importantele atribuţii ale sale figurează şi elaborarea de 
strategii şi programe referitoare la dezvoltarea pieţei de desfacere interne, care 
se va realiza prin colaborare cu Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului. 
Pentru executarea atribuţiilor sale va colabora cu alte ministere, autorităţi ale 
administraţiei centrale, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte 
persoane fizice şi juridice. 
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Este, de asemenea de remarcat că o perioadă îndelungată au existat di-
ficultăţi la înregistrarea firmelor, datorită unor formalităţi şi proceduri greoaie, 
care reclamau mari pierderi de timp. Începând cu anul 2001, un rol important în 
îmbunătăţirea mediului de afaceri l-a avut crearea Biroului Unic de Înregistrare, 
reducerea taxelor cu 40%, eliminarea firmelor fantomă ş.a. Ca urmare a intro-
ducerii unei proceduri unice de înregistrare a IMM-urilor şi a simplificării forma-
lităţilor administrative se completează un singur formular şi totodată se reali-
zează transmiterea informaţiilor către instituţiile de asigurări sociale şi asigurări 
de sănătate abilitate să facă înregistrarea fiscală,. 

În ceea ce priveşte legislaţia economică trebuie arătat că este dificil de 
delimitat o legislaţie economică specifică IMM-urilor. Practic, toată legislaţia 
economică are influenţă asupra acestor întreprinderi. 

Dezvoltarea IMM s-a lovit şi de o serie de dificultăţi de natură legislativă. 
Astfel, s-au manifestat adesea unele contradicţii între reglementările adoptate 
de guvernele succesive, în diferite momente; au apărut unele neconcordanţe 
între prevederile diferitelor reglementări, s-a observat de asemenea un grad 
ridicat de instabilitate legislativă, s-au elaborat unele acte normative care nu 
au avut suficientă claritate. Au existat cazuri în care s-au stabilit anumite im-
pozite, pentru IMM, apoi au fost schimbate, s-au acordat facilităţi care au fost 
apoi modificate sau anulate, pe scurt aceste unităţi au fost supuse la diferite 
experimente. Aşa de exemplu, din Legea nr. 133/1999 privind stimularea în-
treprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM, printr-o serie de 
ordonanţe de urgenţă s-au suspendat ulterior unele dintre cele mai importante 
articole. De-abia prin Ordonanţa nr. 297/2000 s-a renunţat la această sus-
pendare, revenind astfel la normalitate. 

În concluzie se poate spune că nu există încă un sistem legal coerent, 
care să rezulte dintr-o practică suficient de îndelungată. De altfel, în general 
neajunsurile majore ale legislaţiei economice româneşti sunt recunoscute ca 
fiind instabilitatea, caracterul stufos, uneori contradictoriu. Se impune în conti-
nuare efectuarea unor propuneri de simplificare a legislaţiei, de eliminare a pa-
ralelismelor şi de armonizare cu legislaţia comunitară. 

Printre factorii care au influenţat negativ dezvoltarea şi modernizarea 
sectorului privat al IMM este de menţionat că în afara cadrului legal şi adminis-
trativ incert, în acelaşi sens a acţionat situaţia precară a ţării, cadrul macroeco-
nomic nefavorabil (şomaj, inflaţie ridicată, reducerea consumului, blocajele fi-
nanciare care paralizează iniţiativa privată, competiţia neloială a unor întreprin-
deri de stat, climatul nefavorabil pentru IMM-uri, accesul dificil la credite, fiscali-
tatea ridicată, sprijinirea insuficientă a exporturilor, facilităţi nesemnificative 
pentru calitate, invenţii, inovaţii) lipsa de experienţă managerială corespunză-
toare, disponibilităţi reduse de spaţii şi terenuri pentru activităţi comerciale, in-
frastructuri uzate moral, dependenţa de sprijinul financiar extern, slaba dezvol-
tare a serviciilor de sprijinire a afacerilor. 
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În anul 2001, din cele 407.878 de firme care funcţionau în ţară, numai 
44% au realizat profit, 38% au înregistrat pierderi, iar 18% au declarat profit 
zero. Ponderea cea mai mare a firmelor neprofitabile se regăseşte la nivelul 
microfirmelor (41,6% din total). Principalele cauze ale acestei situaţii au fost: 
blocajul financiar care s-a amplificat an de an, cererea scăzută, fiscalitatea ridi-
cată, mai ales pe piaţa muncii, România situându-se printre ţările cu cele mai 
mari impozite. 

În actualele condiţii, pentru sectorul privat, în care componenta principală 
o constituie IMM-urile, se impun următoarele priorităţi: 

 Oprirea scăderii cererii de produse şi servicii. Această scădere a cererii a 
fost determinată de întârzierea reformei economice şi de prioritatea 
acordată politicilor monetare. De aceea, dezvoltarea pieţei pentru agenţii 
economici reprezintă un important imperativ economic. 

 Stimularea exportului care este decisivă pentru dezvoltarea economică. 
Creşterea exportului este impusă de reducerea pieţei interne, de deficitul 
mare al balanţei de plăţi şi de necesitatea achitării datoriei externe. 

 Încurajarea investiţiilor din surse proprii şi atrase. Având în vedere pon-
derea mare a sectorului IMM în cadrul sectorului privat, relansarea aces-
tor întreprinderi înseamnă de fapt relansarea economiei naţionale cu 
efecte favorabile asupra veniturilor populaţiei şi bugetului. 

Se impune aplicarea în continuare şi a altor măsuri de protejare a 
concurenţei, dezvoltarea capitalului uman, prin sisteme educaţionale per-
formante, crearea şi modernizarea sistemului de infrastructuri în transpor-
turi şi telecomunicaţii, pentru uşurarea funcţionării mediului de afaceri, asi-
gurarea unui climat potrivit pentru apariţia de noi firme şi dezvoltarea celor 
existente, asigurarea unui cadru fiscal şi monetar stabil, a unui nivel mai 
scăzut al dobânzilor la credite, dezvoltarea unui sistem de pieţe financiare 
şi de capital, care să favorizeze economisirea şi investiţiile. 

În acelaşi timp, cele menţionate mai sus pledează pentru perfecţiona-
rea în continuare a cadrului instituţional necesar dezvoltării şi modernizării 
IMM. Avem în vedere coordonarea eforturilor instituţiilor implicate în aceas-
tă activitate, perfecţionarea managementului public (întărirea sprijinului 
pentru implementarea unor politici de relansare a sectorului privat al IMM, 
îmbunătăţirea colaborării dintre instituţiile sectorului public), reducerea cos-
turilor pentru respectarea normelor legislative, simplificarea normativelor, 
asigurarea unor relaţii speciale cu IMM-urile (legislaţie adecvată, facilităţi 
fiscale ş.a.), creşterea eficienţei activităţii organelor neguvernamentale im-
plicate în dezvoltarea IMM. 

În activitatea de perfecţionare a strategiei naţionale privind IMM tre-
buie avute în vedere o serie de elemente importante: elaborarea politicii de 
dezvoltare a sectorului privat al IMM şi coordonarea programelor la nivel 
naţional (evaluarea stadiului de dezvoltare a sectorului IMM, elaborarea 
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legilor şi reglementărilor necesare, elaborarea de programe specifice, se-
lectarea întreprinderilor viabile, susţinerea financiară şi nefinanciară); con-
solidarea şi definitivarea cadrului instituţional (identificarea instituţiilor, or-
ganizarea de întâlniri între organizaţiile implicate în dezvoltarea IMM); dez-
voltarea unor servicii de consultanţă, de pregătire a întreprinzătorilor; crea-
rea unui sistem informaţional pentru IMM; acordarea de asistenţă financiară 
sectorului IMM (programele PHARE, PNUD şi cele ale Guvernului Români-
ei); iniţierea de programe de dezvoltare regională (înlesniri pentru dobând i-
rea de spaţii, terenuri şi echipamente disponibile necesare); extinderea 
programului de pregătire a resurselor umane; intensificarea activităţii IMM 
pe plan extern (îmbunătăţirea accesului la incubatoarele de afaceri, cam-
panii promoţionale, editarea de cataloage, participarea la simpozioane, târ-
guri şi expoziţii internaţionale). 

O influenţă puternică asupra dezvoltării şi supravieţuirii IMM o au cre-
ditele. Se ştie că pe termen scurt creditele nu permit realizarea de investiţii 
pentru o dezvoltare sustenabilă. Micii întreprinzători au dificultăţi în rambur-
sarea creditelor datorită dobânzilor ridicate, neacceptării reeşalonării datori-
ilor, solicitării unor garanţii suplimentare. Programele de stimulare a secto-
rului privat al IMM au vizat acordarea de împrumuturi nerambursabile pen-
tru investiţii, împrumuturi cu dobândă subvenţionată, credite subvenţionate 
prin Agenţia Română de Dezvoltare şi ANP, linii de împrumuturi pe baze 
comerciale, sprijin prin Fondul Româno-American de sprijinire a iniţiativei 
private etc. 

În cadrul politicii de stimulare a sectorului privat al IMM trebuie avut în 
vedere atât sprijinul de natură financiară, cât şi nefinanciară. În prima categorie 
avem în vedere acordarea de împrumuturi de sume mici pe termen scurt, prac-
ticarea de rate ale dobânzii la nivelul existent pe piaţă, crearea de stimulente 
pentru rambursarea creditului. 

Un rol important în această direcţie l-ar putea avea crearea unui sistem 
de garantare a fondurilor cu contribuţia statului şi a întreprinzătorilor privaţi şi 
atragerea unor fonduri de asistenţă străine, care ar mări capacitatea întreprin-
derilor de a investi şi a crea noi locuri de muncă. De asemenea, ar fi util să se 
ia în consideraţie crearea unor bănci de dezvoltare pentru IMM-uri, cu capital 
majoritar al întreprinzătorilor, dar şi cu implicarea statului, având ca efect creş-
terea numărului acestor întreprinderi şi consolidarea dezvoltării lor. Se impune 
totodată, îmbunătăţirea accesului la credite prin diversificarea ofertei, acorda-
rea de credite în condiţii avantajoase şi simplificarea procedurilor de acceptare. 

În ceea ce priveşte sprijinul nefinanciar avem în vedere susţinerea aso-
ciaţiilor profesionale locale, care asigură IMM-urilor servicii de pregătire a per-
sonalului, informare, realizarea de materiale promoţionale, stimularea invenţii-
lor şi inovaţiilor, înlesnirea relaţiilor de complementaritate dintre marile între-
prinderi şi IMM prin francize şi subcontractare. 
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În sfârşit, nu trebuie uitat că situaţia IMM este determinată în mare mă-
sură de condiţiile macroeconomice şi, de aceea toate măsurile întreprinse pen-
tru îmbunătăţirea acestora, cum ar fi reducerea deficitului bugetar şi a inflaţiei 
vor avea ca efect îmbunătăţirea accesului la finanţare şi reducerea costurilor. 
De asemenea, este necesară crearea unui cadru legislativ stabil, simplu şi coe-
rent, scăderea birocraţiei administrative care determină costuri mari în funcţio-
narea societăţilor comerciale, inclusiv a IMM. Totodată avem în vedere restruc-
turarea sistemului de taxe şi impozite care să sprijine activitatea economică şi 
să stimuleze investiţiile. 

În ultimul timp având în vedere situaţia în continuare dificilă a IMM, în 
baza unui raport al OECD şi BERD care oferă recomandări privind dezvoltarea 
spiritului întreprinzător în România, reprezentanţii IMM-urilor au cerut Guvernu-
lui luarea unor măsuri de susţinere. Este vorba de înfiinţarea de către Guvern, 
la nivel naţional, a unui comandament şi a unui grup de lucru centrat pe dez-
voltarea IMM, în afara Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. S-a insistat 
îndeosebi pe: a) măsurile pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ, realizarea 
unei reforme a acestui sector şi eficientizarea consultării între ministere; b) asi-
gurarea unui sistem fiscal prietenos pentru IMM. 

S-a recomandat de asemenea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
să renunţe la stabilirea unor obiective generale, cum ar fi crearea unui anumit 
număr de locuri de muncă sau creşterea contribuţiei acestor întreprinderi la 
obţinerea PIB, şi să se ocupe de obiective pe care le poate influenţa în mod 
deosebit: creşterea numărului de firme care se înfiinţează, acordarea de sprijin 
pentru acestea ş.a. 



 

 

2. Sistemul instituţiilor sociale 

De la început trebuie precizat că în cadrul acestui sistem un rol deosebit 
de important revine instituţiilor administraţiei centrale şi locale. 

În ciuda unor realizări în plan economic, transformările în plan social au 
fost deosebit de severe, ele concretizându-se în scăderea veniturilor reale ale 
populaţiei, creşterea şomajului, extinderea sărăciei. Aceste consecinţe, alături 
de unele moşteniri din trecut au diminuat capacitatea statului de a asigura o 
protecţie socială reală a populaţiei. 

Este evident pentru oricine că asemenea obiective politice, precum stabi-
litatea macroeconomică, viabilitatea externă şi creşterea durabilă nu reprezintă 
scopuri în sine, ci doar mijloace, de îmbunătăţirile în final a bunăstării populaţi-
ei ţărilor în tranziţie. Politici macroeconomice sănătoase, reforme structurale 
care intensifică dezvoltarea şi politici sociale corespunzătoare reprezintă condi-
ţii pentru creşterea durabilă, care la rândul ei, generează niveluri mai ridicate 
de utilizare a forţei de muncă şi de venit real. 

Experienţa a dovedit că dezvoltarea durabilă şi stabilitatea macroecono-
mică creează fundamentele principale pentru abordarea sărăciei. Creşterea eco-
nomică generează locuri de muncă şi, prin aceasta, oportunităţi pentru cei săraci 
de a-şi spori nivelul veniturilor şi consumului. Totodată, este unanim recunoscut 
că inflaţia ridicată şi ratele de schimb supraevaluate lovesc din greu pe cei să-
raci, datorită erodării veniturilor nominale fixe. Cu toate acestea, creşterea şi sta-
bilitatea macroeconomică nu sunt prin ele însele suficiente. Ajustările macroeco-
nomice şi politicile de promovare a creşterii economice afectează adesea nefa-
vorabil anumite grupuri sociale. Cu alte cuvinte, schimbarea structurii economice 
creează costuri sociale. Acestea trebuie luate în consideraţie când se proiectea-
ză programe de transformare, urmărind instituirea unor reţele de protecţie socia-
lă adecvate, pentru a preveni riscul căderii populaţiei sub un standard minim de 
trai acceptabil, ca urmare a procesului de restructurare economică. 

În acest context este necesar să fie subliniată importanţa deosebită a 
guvernului în domeniul social, indiferent că este vorba de ţări în tranziţie, în 
curs de dezvoltare sau dezvoltate. Într-adevăr politicile sociale joacă un rol vital 
în sistemele economice mature, chiar în condiţiile unei creşteri normale. 
Aceasta din mai multe motive: a) dinamica schimbării economice poate rămâ-
ne în anumită măsură mai în urmă, devenind incapabilă să genereze suficient 
venit în procesul de piaţă, b) sistemele de asigurări sociale pot facilita schimbă-
rile sectoriale, atenuând ajustările dureroase asupra indivizilor. De pildă, 
schemele de asigurare pentru şomaj uşurează tranziţia muncitorilor care nece-
sită adaptarea la schimbările din activitatea economică. În timp ce piaţa muncii 
trebuie să fie suficient de flexibilă, pentru a permite asemenea schimbări, aju-
toarele de şomaj pot sprijini procesul, asigurând muncitorilor timpul necesar şi 
resursele pentru a găsi posturi adecvate în sectoarele nou-create. Asigurând o 
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astfel de protecţie socială riscurile legate de schimbarea economică devin ac-
ceptabile. c) Politicile sociale materializate în cheltuieli publice pentru educaţie 
şi ocrotirea sănătăţii reprezintă probleme cruciale pentru economiile în curs de 
dezvoltare. În mare parte cheltuielile făcute în aceste sectoare constituie inves-
tiţii în capitalul uman, care reprezintă un element decisiv în strategiile orientate 
către creştere. d) Măsurile de asigurări sociale, cum ar fi schemele de pensii 
publice joacă un rol important în managementul general al riscurilor.  

2.1. Aspecte actuale ale politicii sociale 

Evoluţiile care au avut loc după schimbarea de sistem în diferite ţări, in-
clusiv în România, pun în evidenţă că tranziţia a amplificat şi complicat nu doar 
principalele probleme economice, ci şi sociale, datorită creşterii bruşte a şoma-
jului, scăderii veniturilor şi extinderii inegalităţii acestora. Indicatori sociali ca 
speranţa de viaţă şi frecvenţa cursurilor şcolare s-au deteriorat, iar incidenţa 
sărăciei a crescut. Deşi în acest domeniu au existat variaţii considerabile în 
funcţie de ţara şi grupurile de populaţie existente, în general se poate afirma că 
declinul economic şi social înregistrat de ţările în tranziţie a fost traumatizant, 
depăsind ca amploare criza experimentată de ţările în curs de dezvoltare. Este 
de remarcat însă că, spre deosebire de ţările în curs de dezvoltare, ţările men-
ţionate au dispus încă înainte de perioada tranziţiei de un sector social bine 
dezvoltat. Ele dispuneau de reţele de ocrotire socială care acopereau riscurile 
tipice. Resurse importante se acordau pentru ocrotirea sănătăţii şi pentru edu-
caţie. Sistemul instituţional din sectorul social oferea protecţie “de la naştere 
până la moarte” pentru întreaga populaţie. Trebuie însă observat că el era pro-
iectat pentru un sistem foarte diferit. În primul rând, acesta nu era compatibil cu 
mecanismele de stimulare ale economiei de piaţă, iar în al doilea rând, nu era 
pregătit să facă faţă enormelor presiuni care au apărut o dată cu tranziţia de la 
economia centralizată la cea de piaţă. În aceste împrejurări, nu este surprinză-
tor ca instituţiile şi politicile existente în sectorul social să sufere un proces 
semnificativ de eroziune şi de schimbare fundamentală a caracterului lor. 
Schemele de asigurări şi programele de transfer existente au eşuat adesea în 
a proteja pe cei vulnerabili, de sărăcie, deoarece valoarea reală a transferurilor 
şi ajutoarelor sociale a fost în permanenţă consumată de inflaţie. Puterea de 
cumpărare a pensiilor a devenit dependentă de mecanismele de indexare sau 
de deciziile politice pentru unele ajustări ad-hoc. Cu toate acestea, în general, 
pensionarii nu au primit suficient pentru acoperirea minimului de existenţă. 

Prin creşterea rapidă a preţurilor în perioada tranziţiei au fost de aseme-
nea afectate domeniile ocrotirii sănătăţii şi educaţiei. Largi categorii de popula-
ţie nu şi-au mai permis furnituri medicale şi medicamente. Cheltuielile reale 
pentru sănătate şi educaţie au fost reduse la niveluri care nu permiteau promo-
varea serviciilor de bază în aceste domenii. Ratele de imunizare medicală şi 
înscrierile în învăţământul secundar au cunoscut o scădere. 
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În afara celor menţionate, transformarea economiei a creat riscuri sociale 
pentru care reţelele de asigurări existente nu au fost proiectate, nici din punct 
de vedere al mărimii, nici al naturii lor. Întrucât sistemele de asigurare erau fo-
losite în mare măsură diferit de scopul lor, ele au devenit foarte deformate. 
Aşa, de exemplu, în timp ce şomajul reprezenta înainte un fenomen neglijabil, 
pe neaşteptate, schemele de şomaj au trebuit să facă faţă valului de şomeri, 
determinat de căderea activităţii economice, ca şi de privatizarea şi restructura-
rea întreprinderilor. Pentru a calma presiunile creşterii şomajului, problema a 
fost deplasată către schemele de pensii publice, care trebuia să absoarbă per-
sonalul în vârstă, prin programe de pensionare anticipată şi prin uşurarea eligi-
bilităţii pentru ajutoarele de incapacitate de muncă. Asemenea politici s-au 
concretizat în vârste medii foarte joase de pensionare şi ponderi excesiv de 
mari ale pensionarilor care primesc ajutoare pentru incapacitatea de muncă. 
Ca rezultat au apărut mari decalaje între rata pensionarilor şi a contribuabililor 
(rata dependenţei sistemului) şi rata reală a vârstnicilor faţă de cei tineri, în ca-
drul populaţiei (rata dependenţei demografice). În prezent, la un număr de 4,3 
milioane de salariaţi există peste 6 milioane de pensionari. 

Multe dintre aceste politici ar fi putut fi prevenite prin politici mai bune. S-
a optat însă pentru această soluţie deoarece mecanismul schemei de pensio-
nare era relativ simplu, iar în această perioadă Guvernul s-a confruntat cu pro-
bleme pentru care nu existau soluţii politice bine conturate. 

Guvernul a încercat să extindă sau să introducă noi scheme de asigurări 
sociale, pentru a finanţa serviciile de ocrotire a sănătăţii. Printre altele, el a în-
cercat să transfere problema costurilor în creştere pentru ocrotirea sănătăţii şi 
pentru educaţie, descentralizând sistemul şcolilor şi spitalelor – înainte unele 
făceau parte din marile întreprinderi – către administraţiile locale. Totuşi, aces-
tea nu se aflau într-o situaţie financiară mai bună, pentru a putea răspunde ce-
rinţelor şi prezentau o lipsă acută de fonduri, pentru a sprijini şcolile, care se 
caracterizau prin numeroase clase cu un număr mic de elevi, printr-un personal 
didactic numeros; cât priveşte domeniul ocrotirii sănătăţii, acesta tradiţional 
dispunea de un exces de capacitate de paturi şi un număr excesiv de personal 
medical. În plus, personalul medical exercita presiuni pentru salarii mai mari, 
pentru a compensa inflaţia şi se opunea privatizării clădirilor şi echipamentelor, 
pentru a preveni concedierile pe scară largă. 

Ca rezultat au fost menţinute mari capacităţi pentru ocrotirea curativă, 
inclusiv staţiunile balneo-climaterice şi de agrement, lăsând puţine resurse 
pentru ocrotirea primară a sănătăţii. În sectorul educaţiei, costurile pentru utili-
tăţi şi salariile au absorbit sume mari din alocaţiile de cheltuieli, în timp ce chel-
tuielile pentru materialul didactic şi pentru menţinerea infrastructurii educaţio-
nale au scăzut gradual. 

În acelaşi timp, Guvernul a acordat în plus numeroase noi privilegii faţă 
de subvenţiile generale existente, pentru unele bunuri şi servicii. Asemenea 
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privilegii au indus populaţiei tarife reduse pentru energie, locuinţe, servicii co-
munale şi de transport, care au contribuit la încordarea bugetului. 

Ca o constatare generală se poate aprecia că în timp ce, pe de o parte, 
procesul de tranziţie a sporit cererea pentru avantaje sociale, el a subminat dis-
ponibilitatea pentru finanţare, pe de altă parte. Scăderea activităţii economice a 
redus baza de venit, care combinată cu necesitatea de a face faţă obligaţiilor de 
cheltuieli în creştere, au declanşat un adevărat cerc vicios. Pe măsură ce ratele 
de impozit şi contribuţii legale au crescut, tot mai mulţi plătitori de impozite au 
încercat să evite plata, deplasându-se în sectorul informal. Fenomenul a fost aju-
tat de faptul că administrarea impozitelor în curs de constituire era slabă, iar au-
torităţilor le lipsea adesea voinţa politică de a impune domnia legii (de exemplu, 
prin permiterea acumulării arieratelor). În aceste condiţii, mărimea sectorului in-
formal al economiei s-a extins rapid şi mulţi angajatori au deplasat mari compo-
nente ale compensaţiilor pentru muncă în afara salariului oficial, raportând numai 
salariile minime pentru angajaţi. Astfel, baza impozitării s-a redus chiar mai mult, 
intensificând presiunea ascendentă asupra impozitelor. 

În sectoarele ocrotirii sănătăţii şi educaţiei, lipsa venitului general din im-
pozite a determinat căutarea de noi resurse de venit, mai ales în cazurile în 
care descentralizarea bruscă a lăsat administraţiile locale responsabile pentru 
finanţarea şcolilor şi spitalelor. Furnizorii de servicii au fost încurajaţi să pună 
utilizatorilor taxe pentru a genera venit propriu. Pentru menajele sărace aceas-
ta a condus la cheltuieli mari, pentru sănătate şi educaţie, deoarece taxele 
erau percepute în mod tipic acolo unde puteau fi cel mai bine aplicate, fără a 
ţine seama de considerentul capacităţii de plată. Pe lângă aceasta, cei mai în-
stăriţi puteau oferi plăţi neoficiale personalului medical. Deşi astfel s-au asigu-
rat pentru aceştia servicii scumpe bazate pe tehnologie înaltă, s-au deviat ast-
fel timp şi resurse de la tratamentele de bază, cele mai importante pentru să-
raci, şi s-a pierdut astfel timp preţios. 

În ciuda tuturor neajunsurilor, în special privind lipsa stabilirii clare a ob-
iectivelor pentru ajutoarele şi transferurile sociale, deciziile de politică socială 
din perioada tranziţiei nu pot fi considerate ca un eşec total. Însuşi înţelesul 
noţiunii de stabilire clară a obiectivelor, de pildă, poate apărea în altă lumină, 
dacă se ia în consideraţie perspectiva politicii economice a tranziţiei. Este ade-
vărat că evoluţiile din sectorul social menţionate înseamnă că o parte substan-
ţială a cheltuielilor sociale au fost direcţionate nu către menajele de la baza dis-
tribuţiei veniturilor, ci către clasa de mijloc,ceea ce poate fi considerat ca o ori-
entare greşită din perspectiva asigurării bunăstării. Cu toate că nu previne în 
mod necesar creşterea sărăciei, acordarea de avantaje, subvenţii şi privilegii 
către mari segmente ale populaţiei a putut să atenueze decalajele în creştere 
în ceea ce priveşte veniturile şi consumul. Aceasta, în fapt, poate fi considerat 
ca un obiectiv determinant, deoarece a ajutat la obţinerea unui sprijin politic 
larg pentru reforme dureroase, dar necesare (Heller, Keller, 2001). 
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În concluzie se poate argumenta că procesul de tranziţie, nu numai că a 
agravat problemele sectorului social, dar a şi schimbat în mod semnificativ carac-
teristicile sale. Rezultatul este descurajator în mai multe privinţe: a denaturat 
schemele de asigurări sociale, care adesea nu redistribuie către cei mai săraci şi 
nici nu îndeplinesc în general rolul de facilitare a schimbării economice, a progra-
melor de transfer, a serviciilor de educaţie şi sănătate, care la rândul lor nu numai 
că au devenit izbitor de ineficiente, dar adesea chiar fără rezultate. 

În ceea ce priveşte cheltuielile, generozitatea unor sisteme de asigurări so-
ciale, lipsa stabilirii unor obiective clare pentru transferuri, alocarea asimetrică a 
resurselor din sectoarele de sănătate, educaţie şi privilegiile excesive au mărit cos-
tul protecţiei sociale, lăsând pe cei mai vulnerabili fără un suficient sprijin. Cât pri-
veşte venitul, ratele de impozite şi contribuţiile legale ridicate au creat destimulare 
pe piaţa muncii, împiedicând o mai mare ocupare a forţei de muncă. Perceperea 
nesistematică a taxelor pentru utilizatori, nu numai că a împiedicat transparenţa, 
dar a obstrucţionat accesul săracilor la serviciile de bază. 

Este important de observat că în timp ce aceste evoluţii îşi au originea în în-
săşi natura procesului de tranziţie, ele au fost exacerbate de implementarea slabă 
a politicii. A lăsa valoarea reală a alocaţiilor să se erodeze, în cazul unora, dar 
promovând generozitatea pentru alţii, ţinând grupele vulnerabile să aştepte salarii-
le sau transferurile lor lunare, în timp ce anumitor industriile se permite să acumu-
leze mari arierate de impozite, nu este consecinţa inevitabilă a tranziţiei, ci rezulta-
tul opţiunilor politice. Ca şi în alte domenii anumite interese au împiedicat imple-
mentarea politicilor orientate spre reformă în sectorul social. 

Chiar dacă se acceptă că vechile politici erau singurele fezabile, în condiţiile 
speciale ale tranziţiei, acest argument nu mai poate fi invocat după 13 ani de la 
schimbarea de sistem. În fapt, multe ţări au făcut deja sau continuă să facă paşi 
importanţi pentru a schimba unele politici care au fost alese în perioada iniţială a 
tranziţiei. Ele recunosc că reforme substanţiale ale sectorului social care cuprind 
scheme de asigurări, programe de transferuri bugetare şi servicii de sănătate şi 
educaţie sunt imperative din motive de bunăstare socială, ca şi de creştere econo-
mică. O dată ce mecanismele de piaţă au fost introduse în multe domenii este im-
portant ca politicile sociale să-şi joace rolul lor, potrivit cu o economie de piaţă di-
namică. În această direcţie, guvernele caută strategii de reformă pentru a-şi raţiona-
liza cheltuielile şi a reduce nivelurile ridicate ale impozitelor. Trebuie însă remarcat 
că aceste strategii nu presupun doar reduceri, ele cer, de asemenea, construcţie şi 
în unele cazuri implică redesenarea totală a reţelelor de protecţie socială. 

2.2. Orientări pentru reformele sociale viitoare 

Pe baza experienţei acumulate privind reformele sociale se pot desprinde 
unele concluzii, pentru continuarea reformelor, în diferite sectoare. 

În domeniul asigurărilor sociale, politica de pensii trebuie să impulsioneze 
măsurile de reformă către eliminarea decalajului care a apărut între ratele de de-
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pendenţă demografică şi ratele dependenţei sistemului de pensii. În această direc-
ţie se impune o reducere a numărului celor care se pensionează anticipat, faţă de 
vârsta oficială de retragere (limitând opţiunile respective) şi al celor care nu sunt 
realmente incapabili de muncă (reducând prin aceasta pensionările de invaliditate) 
concomitent cu creşterea vârstei de pensionare oficială. Totodată se cere impulsi-
onarea măsurilor de creştere a ponderii contribuabililor activi ai populaţiei apte de 
muncă, prin creşterea numărului de locuri de muncă şi reducerea numărului celor 
care lucrează în sectorul informal. În afară de cele menţionate poate fi promovată 
o serie de măsuri în ceea ce priveşte modificarea schemelor de pensionare, luând 
în consideraţie toţi anii de serviciu la calcularea pensiei, modificarea contribuţiilor 
salariaţilor la sistemul de pensii, îmbunătăţirea colectării acestora etc. 

Referitor la schemele de şomaj sunt necesare măsuri de reducere a părţii 
adesea mari a contribuţiilor pentru programe de prioritate redusă şi de administra-
re a ajutoarelor. Ajutoarele de şomaj trebuie să asigure echilibrul dintre protecţia 
socială şi efectele de destimulare, fiind necesară stabilirea unui raport adecvat în-
tre mărimea lor şi salarii, asigurarea plăţii la timp a acestor ajutoare şi pe o durată 
care să permită căutarea unui post. 

 
Programele de transfer social 
Aceste programe se deosebesc de asigurările sociale prin aceea că sunt fi-

nanţate din venitul general, neexistând o legătură individuală contribuţie-alocaţie. 
Este necesar ca transferurile respective să ajungă realmente la cei identificaţi ca 
săraci veritabili. În această privinţă trebuie ţinut seama că: a) s-au acordat transfe-
ruri şi privilegii pentru anumite grupuri de persoane (judecători, parlamentari etc.) 
nu pentru vulnerabilitatea lor la sărăcie, ci pentru influenţa lor politică; b) alte gru-
puri sunt prea larg definite şi cuprind atât pe cei care au nevoie de ajutor cât şi pe 
cei care nu au nevoie (de exemplu transport cu tarif redus doar pe criteriul vârstei, 
indiferent de venit). 

 
Ocrotirea sănătăţii şi educaţia 
Deşi în acest domeniu îmbunătăţirile sunt urgent necesare, reformele au 

fost lente, şi datorită posibilităţilor reduse de finanţare. Studii de specialitate au 
demonstrat că influenţa asupra sistemului de ocrotire a sănătăţii şi educaţiei nu 
depinde în mod necesar de nivelul cheltuielilor publice, cât mai ales de alocarea 
intrasectorială şi componenţa cheltuielilor. Cheltuielile din domeniul sănătăţii în ţă-
rile în tranziţie au fost mari, dar ineficiente (Heller, Keller, 2001). De asemenea, se 
afirmă că reducerile la cheltuielile generale din acest domeniu au rezultat cel mai 
adesea din diminuarea personalului redundant. În ţara noastră în pofida unor fon-
duri însemnate pentru asigurări de sănătate (3 miliarde dolari în perioada 2001-
2002 şi 1,7 miliarde în 2003) reţeaua sanitară nu este încă performantă, datorită 
unui întreg complex de cauze, mergând de la nerespecarea destinaţiei fondurilor, 
management neperformant al unităţilor sanitare, corupţie, ilegalităţi etc., ceea ce 
presupune măsuri ample de remediere în toate aceste direcţii. 
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Prin politicile educaţiei trebuie asigurată alocarea adecvată în cadrul secto-
rului a resurselor disponibile prin: asigurarea unor raporturi corespunzătoare între 
educaţia terţiară, primară, secundară şi preşcolară, comasarea unor şcoli, reduce-
rea numărului excesiv al personalului didactic şi administrativ, în scopul economisi-
rii cheltuielilor pentru utilităţi, care au o pondee ridicată în bugetele educaţiei, eco-
nomisirea cheltuielilor materiale ş.a. 

Serviciile guvernamentale de ocrotire a sănătăţii trebuie să se concentreze 
pe serviciile de ocrotire primară a sănătăţii şi să găsească un echilibru corespun-
zător între ocrotirea preventivă şi cea curativă. Resurse considerabile pot fi obţinu-
te gratuit prin unificarea unor facilităţi (clădiri, echipamente).  

Finanţarea ocrotirii sănătăţii este una dintre cele mai complexe probleme de 
politică socială cu care se confruntă Guvernul. Pentru înlocuirea finanţării servicii-
lor de sănătate din venitul general au fost întocmite programe de ocrotire a sănătă-
ţii. Este necesar ca ele să fie incluse în cadrul unei politici coerente de sănătate, 
care să se adreseze nu doar unei finanţări corespunzătoare, ci şi unor cerinţe 
macroorganizaţionale, structurii stimulentelor şi cadrului de reglementare, alocării 
resurselor, stabilirii preţurilor şi controlului. Fără a lega toate componentele siste-
mului de ocrotire a sănătăţii pot apărea eşecuri potenţiale de piaţă, care ameninţă 
de alfel orice schemă de asigurări de sănătate. 

Alocarea resurselor bazată pe numărul paturilor din spitale nu s-a dovedit 
potrivită. Şederile lungi în spitale sunt adesea rezultatul structurii de stimulente de-
terminate de mecanismul de alocare bugetară a resurselor, mai degrabă decât al 
unei motivaţii a intereselor medicale. De aceea, mai potrivită este alocarea pe per-
soană, care va avea ca efect reducerea duratei medii de spitalizare, fără a diminua 
preocuparea pentru vindecare. Este necesară introducerea unor scheme mai efi-
ciente de tratament incluzând utilizarea mai bună a medicamentelor prescrise şi 
utilizarea de medicamente generice, care pot aduce economii substanţiale. Medi-
camentele de ultimă oră ar urma să fie plătite din resursele beneficiarilor şi nu din 
resursele sistemului public. Totodată, programele de ocrotire a sănătăţii trebuie să 
cuprindă în principiu doar nivelurile de bază ale serviciilor de sănătate, dincolo de 
care este necesară ocrotirea suplimentară privată. 

În sfârşit, combaterea corupţiei atât în domeniul ocrotirii sănătăţii, cât şi în 
cel al educaţiei, fără a cere în mod necesar cheltuieli publice mai mari poate con-
tribui la îmbunătăţirea indicatorilor din aceste sectoare. 

Se impune instituirea de procedee transparente de aprovizionare şi de spo-
rire a responsabilităţii financiare în cheltuirea banilor publici, ceea ce va contribui şi 
la îmbunătăţirea serviciilor. De asemenea, dezvoltarea sectorului privat în dome-
niul serviciilor respective va reduce puterea de monopol a furnizorilor de servicii 
guvernamentale şi limita capacitatea de a pretinde mită. 

 
Administrarea impozitelor 

Îmbunătăţirea acestei activităţi poate contribui la reforma socială, prin creş-
terea efortului de colectare a impozitelor pe salarii şi alte impozite, ca şi prin com-
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pensarea arieratelor. În prezent gradul de colectare a veniturilor bugetului de asi-
gurări sociale este redus, reprezentând numai 88,6% din estimările anuale. În 
acest sens, nu numai că este necesar ca întreprinderile existente şi agenţiile gu-
vernamentale să-şi onoreze obligaţiile legale, dar se impune de asemenea ca noi-
le întreprinderi să fie înregistrate şi auditate pentru aplicarea impozitelor. Este ne-
cesar a se crea agenţii unificate pentru audit colectarea şi executarea impozitărilor, 
pentru a evita redundanţele şi a supraveghea mai uşor sistemul de venituri din în-
treprinderile de stat cu pierderi, cât şi din sectoarele cu creştere rapidă, dominate 
de mici întreprinderi private. După părerea noastră nu este justificat ca pentru fon-
durile de asigurări sociale să existe capacităţi de colectare proprii, în paralel cu 
agenţia de colectare generală a impozitelor. 

 
Piaţa muncii 
Politicile care se referă la funcţionarea pieţei muncii sunt strâns legate de 

politicile sociale şi cele antisărăcie. Spre deosebire de ţările în curs de dezvoltare, 
în care sărăcia este endemică, se presupune că sărăcia din ţările în tranziţie este 
trecătoare. Altfel spus, vulnerabilitatea la sărăcie este ridicată pentru că volatilita-
tea consumului menajelor este mare, aceasta rezultând în principal din lipsa utili-
zării stabile a forţei de muncă. Şomajul ridicat predominant în multe din economiile 
în tranziţie face dificilă îmbunătăţirea nivelului de trai al menajelor şi eliminarea să-
răciei. 

Regimurile existente pe piaţa muncii sunt obstacole în calea creării de locuri 
de muncă. În general, în multe economii în tranziţie legile privind munca necesită 
menţinerea unui echilibru just între protecţia drepturilor salariaţilor, pe de o parte şi 
asigurarea unei flexibilităţi a pieţei forţei de muncă, pe de altă parte. Legile existen-
te în multe ţări în tranziţie privind relaţiile de muncă oferă totuşi vacanţe foarte ge-
neroase şi avantaje pentru maternitate, boală şi protecţia locurilor de muncă. 
Aceasta face procesul de concediere şi de reziliere a contractelor de muncă împo-
vărător şi scump. Pentru a spori flexibilitatea pieţei muncii şi a face codurile muncii 
mai adecvate condiţiilor acestei pieţe trebuie liberalizată legislaţia protecţiei prea 
restrictive a forţei de muncă, regândite practicile salariului minim şi să se ţină sea-
ma de contractele flexibile cu termen fix şi alte instrumente care creează locuri de 
muncă. Confruntate cu şomajul structural unele ţări au introdus politici ale forţei de 
muncă cu rezultate remarcabile. Ele au dezvoltat un meniu extensiv de instrumen-
te, inclusiv de instruire la locul de muncă, sau în afara acestuia, subvenţii pentru 
crearea de locuri de muncă şi lucrări de interes public. Aceste politici trebuie însă 
în permanenţă să fie reevaluate ţinând cont de costul şi eficienţa lor. 



 

 

3. Organizaţiile neguvernamentale  

Ca element constitutiv al sistemului democratic, societatea civilă acţio-
nează în afara limitelor stricte ale pieţei şi statului. Ea se află la interferenţa 
dintre aceste domenii tradiţionale, eliberată de regulile restrictive de organizare 
şi funcţionare ale domeniului public şi de imperativul profitului, care condiţio-
nează sectorul privat. Dimensiunile sale sunt cele ale ansamblului vieţii sociale: 
economică, juridică, culturală, etică etc., fiecare având structuri, mijloace, me-
tode, tehnici specifice şi sfere de preocupare diferite. 

Statele, reprezentate prin guverne, resimt o anumită presiune din partea 
organizaţiilor neguvernamentale care reprezintă o vastă gamă de interese şi 
care sunt chemate să facă ceea ce este necesar, pentru asigurarea dinamis-
mului societăţii. Aceasta reprezintă o realitate de care guvernele trebuie să fie 
conştiente şi să o respecte. Într-adevăr, absenţa unei game largi de instituţii de 
acest gen creează un gol între puterea autocratică a guvernului, lobbismul pe-
nal şi protestul mulţimii. 

Organizaţiile şi instituţiile care au apărut în lume, cunoscute sub denum i-
rea de organizaţii neguvernamentale (ONG), sunt adesea vehicule de exercita-
re a unei presiuni legitime asupra organismelor statului. 

Reprezentând organizaţii de drept privat ONG-urile nu sunt supuse direct 
politicilor guvernului, ambiţiilor politice, militare sau comerciale ale statelor, ri-
valităţilor acestora, consideraţiilor de prestigiu naţional. Ele au libertatea de a 
adopta sau nu politica şi obiectivele guvernului, libertate care nu poate limitată 
decât voluntar (Beigbeder, 1992). ONG-urile sunt mai flexibile, având avantajul 
unei adaptări mai rapide decât birocraţiile naţionale sau internaţionale, la un 
mediu dinamic, percep mai rapid schimbarea inclusiv propriile lor transformăr i. 
Acestea şi-au arătat posibilităţile de mobilizare a opiniei publice pe problemele 
umanitare acute, de mediu, de dezvoltare şi au atras fonduri prin sponsorizări 
private. 

Pe plan internaţional unele guverne învaţă să le respecte, dacă nu pen-
tru funcţia lor de “antenă”, măcar pentru experienţa specialiştilor lor şi pentru 
culegerea informaţiilor necesare, la un cost redus. Alte guverne au luat în nu-
me de rău amestecul acestor organizaţii şi au considerat necesar fie să le con-
troleze, reglementeze sau suprime, fie să le coopteze ca agenţii ale statului. 

Pentru democraţiile reprezentative, în viitor va constitui o provocare im-
portantă găsirea de căi şi modalităţi pentru ca ONG-urile să joace roluri con-
structive în generarea de cereri legitime, monitorizarea deciziilor guvernamen-
tale şi implementarea politicilor, în a asigura participarea activă a oamenilor în 
societate, în a garanta că cetăţenii de rând sunt motivaţi să fie activi în colecti-
vitate. 

Trebuie observat că în lipsa autorităţii statului sau în cazul deteriorării a 
instituţiilor acestuia este posibil să apară cazuri de dezorganizare a societăţii 
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civile. Un stat legitim puternic este prin definiţie acela care promovează şi be-
neficiază de pe urma organizaţiilor dinamice neguvernamentale. El recunoaşte 
forţa care provine dintr-un stat pluralist, constând dintr-o reţea de organizaţii 
guvernamentale şi neguvernamentale, care întăresc mutual responsabilitatea, 
legitimitatea şi asigură echitatea socială. 

În România, către finele anilor ‟90 s-au înfiinţat un mare număr de ONG-
uri, însă cele care au avut un succes mai mare au fost cele care au primit asis-
tenţă externă substanţială. Numărul ONG-urilor înregistrate la Registrul fundaţi-
ilor şi asociaţiilor de la Ministerul Justiţiei este de circa 25.000, din care erau 
considerate active doar o treime. 

ONG-urile sunt constituite în temeiul articolului nr. 37 din Constituţia 
României şi potrivit dispoziţiilor cuprinse în OG nr. 26/2000 şi a Regulamentului 
aprobat prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr.954/C/26 aprilie 2000. De aseme-
nea, unele completări s-au făcut prin Ordonanţa nr. 37/2003, pentru modifica-
rea şi completarea O.G nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii. 

Cadrul legal al desfăşurării relaţiilor de colaborare dintre administraţia lo-
cală şi ONG-uri este dat de legea nr. 215/2001. Conform legii este permisă 
sprijinirea acestor organizaţii de către consiliile locale şi judeţene. În domeniul 
asistenţei sociale legea creează condiţii de cooperare între administraţia locală 
şi sectorul nonprofit prin participarea organizaţiilor neguvernamentale la reali-
zarea unor anchete sociale, pentru rezolvarea cererilor de ajutor social. 

ONG-urile desfăşoară activităţi de interes general cuprinzând numeroase 
domenii, cum sunt: dezvoltarea economică, culturală şi socială, promovarea şi 
apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, promovarea sănătăţii, educaţiei, ştiin-
ţei, artelor, tradiţiilor culturii, prezervarea  monumentelor culturale, asistenţa 
socială, ajutorarea săracilor şi defavorizaţiilor, asistenţa oamenilor dezavanta-
jaţi fizic, a copiilor şi persoanelor în vârstă, activităţi pentru tineret, sporirea cu-
noaşterii şi participării civice, protejarea mediului şi a naturii, sprijinirea religiilor 
şi valorilor umane, susţinerea bunăstării sociale, sprijinirea lucrărilor publice şi 
infrastructurii, sprijinirea sportului. 

Caracteristic pentru ONG-uri este puternicul lor dinamism. Ele şi-au 
asumat rolul de purtători de cuvânt ai societăţii civile, de formulare a unor sub-
iecte de reflecţie, de analiză şi critică, de revendicare, sancţionare şi respon-
sabilizare a factorilor decizionali de putere, prin articularea unor demersuri coe-
rente pentru promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, prin oferirea de 
modele alternative de servicii sociale şi de consultanţă civică. Cu toate aces-
tea, trebuie menţionat că, nu numai guvernul, ci şi structurile organizatorice 
statale create anume pentru relaţia cu societatea civilă, au dat adesea dovadă 
de receptivitate limitată, faţă de problemele acestor ONG-uri. Avem în vedere 
departamentele, direcţiile generale, oficiile şi serviciile pentru informare publică 
şi raporturile cu societatea civilă, începând cu cele două Camere ale Parla-
mentului, Preşedinţia, Guvernul, ministerele şi terminând cu prefecturile şi or-
ganele administraţiei locale. Desigur că în aceste relaţii şi organizaţiile negu-
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vernamentale au avut unele carenţe, datorită unui insuficient activism, gradului 
redus de eficienţă, de specializare relativă a personalului permanent angajat, 
de absenţa sau limitarea sinergiei şi sincronicităţii necesare pentru imaginea 
de ansamblu a acestor organizaţii. De asemenea, gradul redus de implicare a 
ONG este determinat de existenţa efemeră sau numai aparentă a unor asocia-
ţii şi fundaţii.  

Cauzele unei percepţii necorespunzătoare a ONG-urilor care afectează 
negativ cooperarea cu autorităţile statale sunt multiple. Printre acestea se pot 
menţiona: informarea insuficientă a autorităţilor cu privire la rolul, scopul şi ob-
iectivele organizaţiilor respective, cunoaşterea relativă a priorităţilor şi resurse-
lor, a programelor şi strategiilor de dezvoltare comunitară, inclusiv perceperea 
lacunară de către funcţionarii publici, bazate pe atitudini şi practici tradiţionale, 
insuficient de sensibile la stimularea formelor corporatiste, în furnizarea servi-
ciilor sociale şi comunitare. Adeseori, spiritul de independenţă şi de autonomie 
al ONG-urilor au limitat capacitatea lor de cooperare. De asemenea, uneori 
reputaţia lor a suferit datorită insuficientului profesionalism al unora dintre 
membri, unui management deficitar. Pe de altă parte, motivaţia şi entuziasmul 
unor membri ai ONG-urilor au fost afectate negativ de remuneraţiile reduse, de 
condiţiile de muncă, uneori dificile sau chiar periculoase şi de lipsa perspecti-
velor în ceea ce priveşte cariera profesională. 

Dezvoltarea reţelei de organizaţii neguvernamentale în toate domeniile şi 
mai ales în cel social, se impune cu atât mai mult, cu cât există însemnate dis-
parităţi regionale, între mediul urban şi cel rural, tradiţii zonale etc., cât şi o lip-
să de comunicare ce contribuie la adâncirea discrepanţelor. 

Pentru a ajunge la o asemenea reţea de organizaţie neguvernamentală 
sunt necesare: organizare, programe, strategii, comunicare, parteneriat, per-
cepţie pozitivă, sprijin material, financiar uman din partea autorităţilor atât cen-
trale, cât şi locale, pentru a răspunde nu numai provocărilor tranziţiei, dar şi 
tendinţelor de globalizare care generează noi provocări, alte tipuri de nevoi şi 
interese, alte mijloace, precum şi un comportament civic şi asociativ care tre-
buie reconsiderat şi adaptat la realităţile în schimbare. 

Trebuie ţinut seama însă că, în prezent, sectorul neguvernamental are 
încă dimensiuni relativ reduse, determinate de dificultăţile sale economico-
financiare, în condiţiile în care sursele de venituri sunt reduse şi aleatorii, ale 
unor susţineri financiare publice ca şi inexistente, datorită atât resurselor buge-
tare limitate, cât şi insuficientei percepţii a rolului organizaţiilor menţionate.  

În prezent, pentru depăşirea stării de criză se impune un parteneriat veri-
tabil între sectorul public, cel privat şi societatea civilă. În vederea maximizării 
oportunităţilor limitate ale perioadei de tranziţie, a reducerii costurilor acesteia 
sunt necesare: credibilitate politică, profesionalism, eforturi comune, renunţări 
raţionale, solidaritate socială, bună credinţă politică şi civică, precum şi asuma-
rea reponsabilităţii, atât individuale, cât şi de grup. Societatea civilă trebuie să 
intervină în economie; implicarea ei reprezintă o soluţie viabilă pentru realiza-
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rea tranziţiei la economia de piaţă, a stabilităţii macroeconomice, oprirea decli-
nului economic şi asigurarea dezvoltării durabile. 

Se poate spune pe drept cuvânt că în condiţiile unor crize economice 
acute, cu implicaţii sociale majore, ale afirmării unor noi drepturi economice şi 
sociale, ale individualismului recunoscut al economiei de piaţă, ale apariţiei 
unor discrepanţe economice acute şi ale polarizării societăţii s-a ajuns la o reo-
rientare a societăţii civile către sfera economicului. Aceasta pledează pentru 
ideea de economie socială de piaţă, care promovează principiile tradiţionale 
ale economiei de piaţă axată pe libera iniţiativă şi concurenţă loială, dar şi pe 
solidaritate, protecţionism rezonabil, respectul pentru lege, asigurarea minimu-
lui existenţial decent, la nivel individual şi comunitar. De asemenea, pledează 
pentru cooperarea interregională şi internaţională, inclusiv pentru sprijinirea 
autorităţilor publice, în elaborarea şi implementarea programelor de dezvoltare 
locală şi de pregătire a cadrului instituţional corespunzător criteriilor de integra-
re în structurile Uniunii Europene. 

În semnalarea sistematică a implicaţiilor crizei în care se află economia 
naţională, în condiţiile deteriorării cursului de schimb al monedei, ale neajunsu-
rilor unor instituţii ale democraţiei, un rol important l-au avut unii reprezentanţi 
ai societăţii civile, cum sunt: Asociaţia Generală a Economiştilor (AGER), Aso-
ciaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR) care cuprinde 110 asociaţii 
neguvernamentale din sfera economiei (camere de comerţ şi industrie, asocia-
ţii profesionale, economice, patronale etc.), Camera de Comerţ şi Industrie a 
României, Consiliul Naţional pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, confederaţiile 
patronale şi alte asociaţii şi fundaţii. Aceste organizaţii au cerut în repetate 
rânduri să participe activ atât la dezvoltarea, cât şi la elaborarea politicii eco-
nomice şi a programelor de reformă, la elaborarea unor acte normative, care 
urmăresc îmbunătăţirea mediului de afaceri, ca cei mai avizaţi parteneri de 
drept, în soluţionarea unor probleme deosebit de acute. Ele au făcut numeroa-
se memorii şi apeluri la Preşedinţie, Parlament, Guvern şi partide politice, fă-
când cunoscute pe lângă problemele reformei şi creşterea gradului de sărăcie 
a populaţiei, a şomajului, reducerea numărului populaţiei şi procesul de îmbă-
trânire a acesteia subminarea bazelor biologice ale naţiunii, acutizarea corupţi-
ei, amploarea economiei subterane şi, în acelaşi timp, au furnizat soluţii pentru 
ieşirea din criză şi reluarea unei creşteri economice durabile. 

Aceste apeluri au fost cel mai adesea ignorate sau privite cu indiferenţă, 
minimizându-li-se cauzele şi efectele negative semnalate. 

În ultimul timp s-a ajuns la conştiinţa generală a faptului că situaţia grea 
în care se află ţara, se datoreşte slăbiciunilor politicii economice, care au con-
dus la creşterea neîncrederii în instituţiile şi mecanismele pieţei, determinând 
unele intervenţii nepotrivite ale statului în economie (privatizări lente şi nereuşi-
te, păguboase, reforme incomplete, înlocuirea concurenţei cu redistribuirea, 
neglijarea creşterii economice) cu consecinţe dramatice în ce priveşte eficien-
ţa, promovarea spiritului întreprinzător şi a unui mediu de afaceri corespunză-
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tor. A sosit momentul în care nu se mai poate aştepta, fiind necesare măsuri 
ferme, pentru relansarea economiei, în condiţiile deschiderii internaţionale, cu 
politici şi opţiuni strategice clare, care să asigure o economie funcţională, creş-
terea economică, macrostabilizarea consolidată, un mediu de afaceri competi-
tiv, compatibil cu structurile şi mecanismele Uniunii Europene în care dorim să 
ne integrăm. Totodată, având în vedere rolul vital al ONG-urilor şi multiplele 
funcţii pe care le au de îndeplinit în stat, ele trebuie luate mai în serios, decât 
până în prezent. 

Participarea autentic-populară, prin astfel de asociaţii de autoguvernare, 
trebuie privită ca parte a bunei guvernări, ea trebuie susţinută prin legi şi regle-
mentări care să le stimuleze, făcându-le capabile să devină parteneri în luarea 
deciziilor, în proiectarea şi implementarea unui număr în creştere de decizii de 
politică economico-socială. Aceasta va contribui, atât la reducerea costurilor 
implementării politicilor, cât şi la creşterea legitimităţii lor şi la îmbunătăţirea 
eficienţei deciziei politice. Un stat care funcţionează bine necesită o societate 
civilă puternică, iar aceasta la rândul ei poate evolua dacă există entităţi colec-
tive care pot reprezenta diversele minorităţi şi grupuri vulnerabile. Dacă aceste 
ONG-uri incipiente nu devin ferm instituite, ele nu vor fi capabile să exercite 
presiunea necesară asupra statului pentru a face guvernul responsabil, legitim 
şi echitabil. 

În acelaşi timp trebuie subliniat că aceste organizaţii nu trebuie să-şi ori-
enteze preocupările în exclusivitate spre exercitarea acestor presiuni doar în 
vederea realizării unor scopuri imediate, cu caracter revendicativ, ci, aşa cum 
arată experienţa occidentală, să devină adevărate pârghii de informare şi spri-
jin în soluţionarea tuturor intereselor celor administraţi. 

Printre problemele care au constituit subiecte de dezbatere în literatura 
economică şi juridică au fost şi cele legate de obligaţia statul de a sprijini socie-
tatea civilă şi modalităţile prin care acest lucru trebuie făcut, dacă statul trebuie 
să finanţeze ONG-urile, mai ales în condiţiile dificultăţilor economice ale Ro-
mâniei. Teoriile actuale în politica de redestribuire pledează pentru susţinerea 
de către sectorul public a sectoarelor nonprofit, în vederea stimulării producţiei 
de bunuri şi servicii sociale, în condiţii de eficienţă sporită, dar atenţionează 
totodată asupra pericolului reducerii independenţei sectorului nonprofit, ca ur-
mare a cooperării cu statul (Alexandru, 2002). 

De asemenea, nu trebuie permisă finanţarea formaţiunilor politice de că-
tre ONG-uri din fonduri provenite din sponsorizări de la instituţii publice (minis-
tere, consilii locale, primării), de la firme de stat sau din străinătate. În caz con-
trar, renumele acestor organizaţii ar avea de suferit, aşa cum s-a mai întâm-
plat, prin asocierea numelui lor cu unele activităţi cu caracter dubios (cum ar fi 
utilizarea fundaţiilor pentru eludarea taxelor vamale la maşinile din import sau 
pentru organizarea unor filiere de adopţii internaţionale). 



 

 

4. Concluzii asupra reformei economico-sociale 

Finalitatea reformelor economice, indiferent de ţara în care au loc es-
te crearea unui mediu economico-social adecvat, care să permită dezvolta-
rea durabilă şi încadrarea în cerinţele diviziunii internaţionale a muncii. Deşi 
principiile generale ale reformelor sunt de regulă aceleaşi, în funcţie de 
condiţiile specifice ale fiecărei ţări, modul de desfăşurare a acestora şi mă-
surile luate pentru înfăptuirea lor pot diferi sensibil. 

Un rol important revine statului, care trebuie să fie autoritar şi eficient, 
pentru a asigura continuitatea şi fermitatea procesului de reformă, pentru a 
crea un mediu economico-social corespunzător condiţiilor actuale şi a dez-
volta spiritul întreprinzător. 

Reformele economice de după 1990, din ţările Europei Centrale şi de 
Est au avut ca scop trecerea de la economia socialistă condusă centralizat, 
la economia de piaţă. Aceasta a fost determinată de adâncirea crizei eco-
nomice din aceste ţări şi din cadrul fostului CAER. De asemenea, transfor-
marea sistemului economic urmărea democratizarea politică, pentru a per-
mite exercitarea drepturilor şi libertăţilor economice individuale, a oportu-
nităţilor de prosperitate individuală, concomitent cu asumarea unor riscuri. 

Sistemul economic anterior nu a avut ca urmare crearea unui mediu 
economico-social propice unei dezvoltări performante. Dimpotrivă, el a 
condus la o alocare ineficientă a resurselor economice şi umane, la supra-
dimensionarea unor ramuri sau sectoare economice, cu mari consumuri 
materiale şi energetice, la creşterea decalajelor tehnologice şi la crearea 
unor structuri administrative şi manageriale neperformante, la egalizarea 
nefirească şi la un nivel scăzut a veniturilor populaţiei, precum şi  la deterio-
rarea mediului ambiant (Bal, 1997). 

Tranziţia de la economia de comandă hipercentralizată la o economie 
de piaţă funcţională nu a mai cunoscut până în zilele noastre nici un prece-
dent în lume. Între reformele din ţările cu economie de piaţă şi cele din 
ţările în tranziţie există unele deosebiri importante. Astfel, în timp ce în 
ţările cu economie de piaţă, au existat toate sau majoritatea instituţiilor sau 
infrastructurilor necesare, formate printr-un lung şi laborios proces evolutiv, 
cum ar fi: cadru juridic şi de reglementare stabilit, pieţe financiare funcţio-
nale pentru activităţi bancare, de asigurare, de cumpărare şi vânzare de 
acţiuni ale corporaţiilor, siguranţa proprietăţii private, politică antimonopol, 
preţuri libere, legislaţie a comerţului şi sisteme de impozitare dezvoltate, în 
ţările în tranziţie rezolvarea unor astfel de probleme s-a pus cu deosebită 
acuitate. Dacă ne referim de pildă, la privatizarea din ţările cu economie de 
piaţă, aceasta a avut loc în cadrul sistemului economic existent şi a fost de-
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terminată de necesitatea îmbunătăţirii relaţiei stat-industrie, de ameliorarea 
poziţiei financiare a guvernului, de consolidarea pieţelor financiare interne 
şi de construire a unei proprietăţi mai largi a afacerilor, prin retragerea în 
mai mare măsură a statului din economie. 

La începutul tranziţiei, ţările din ECE, în comparaţie cu ţările cu econo-
mie de piaţă dezvoltată erau într-o situaţie economico-socială complet diferită. 
În timp ce măsurile de politică structurală din economiile de piaţă mature erau 
orientate, în principal, către minimizarea unor rezultate sociale indezirabile, de-
terminate de schimbările structurale pe termen lung şi consolidarea unor im-
pulsuri economice, care să permită depăşirea acestor schimbări, ţările ECE 
erau confruntate cu colapsul economic unic şi total, al fostului sistem centrali-
zat. Structurile economice care au fost create în ultimele decenii, ca parte a 
“industrializării socialiste”, au devenit învechite “peste noapte”, pieţele de des-
facere s-au restrâns dramatic, iar tranziţia la un sistem economic de piaţă era 
legată de probleme uriaşe, de schimbări fundamentale. 

În fostele ţări socialiste, sistemul capitalist bazat pe aranjamente de pro-
prietate şi pe mecanisme de piaţă fusese înlocuit de o structură administrativă, 
care se străduia să controleze comportamentul fiecărui agent economic, în 
mod direct. Guvernarea corporativă centralizată s-a dovedit la un moment dat 
nefezabilă, aşa încât, după anii ‟50, diferite ţări socialiste au întreprins unele 
reforme, în încercarea de a îmbunătăţi performanţa economică. Aceste refor-
me, de obicei, au reorganizat structura controlului administrativ, în grade diferi-
te de la o ţară la alta şi au implicat o transferare parţială a controlului de la au-
torităţile de planificare, către insideri (manageri şi muncitori). Cu toate că mă-
surile luate, nu acordau formal drepturi de proprietate completă insiderilor, 
aceste aranjamente parţiale, informale, erau considerate în Polonia şi Ungaria 
de exemplu, ca fiind creatoare de facto de proprietate. După căderea comu-
nismului s-a încercat convertirea acestor interese speciale în drepturi de pro-
prietate formală. Aceste variaţii în configuraţiile de interese s-au dovedit a fi un 
determinant major, al diferenţelor în politicile de privatizare urmate de ţările re-
giunii (Earle, 1993). 

În ţările în tranziţie, pentru a se face trecerea de la vechile metode moş-
tenite, la noile metode de conducere, nu se mai era vorbea de măsuri urmărind 
anumite îmbunătăţiri parţiale, ci de o schimbare de sistem, cu ample mutaţii în 
domeniul economic politic şi social, de fapt, de creare a unei altfel de societăţi, 
în care piaţa şi legile sale să regleze întreaga activitate economică. 

În anumite privinţe, condiţiile de start din ţările ECE aveau mai mult în 
comun cu ţările în curs de dezvoltare, decât cu economiile de piaţă mature. În 
aceste împrejurări, abţinerea statului de a se implica în politicile structurale, nu 
era nici recomandabilă, nici practic fezabilă şi deci apărea justificat faptul ca 
statul să contribuie la înlăturarea efectelor negative ale fostei orânduiri şi la 
crearea mecanismelor şi condiţiilor pentru noul sistem economico-social. Se 
impunea însă, în acelaşi timp, asigurarea autonomiei agenţilor economici şi 
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diminuarea intervenţiei statului, implicarea acestuia numai acolo unde, cât şi 
când este absolut necesar şi eficient. Se ştie că piaţa nu este un sistem natu-
ral, care să se dezvolte spontan, ca urmare a eliberării iniţiativelor individuale. 
Ea este o instituţie care presupune existenţa unei ordini politice şi juridice (res-
pectarea drepturilor de proprietate, garantarea contractelor etc.), ceea ce pre-
supune intervenţia statului de drept. În acelaşi timp, piaţa implică existenţa unei 
culturi de piaţă, adică adeziunea la anumite modele de comportament, fapt ce 
impune schimbări profunde de atitudine şi mentalitate, atât ale agenţilor eco-
nomici, cât şi ale managerilor, desfăşurarea activităţii în condiţii de concurenţă, 
urmărirea profitului şi acceptarea riscului. Totodată, ea face necesară existenţa 
unui contract social, care să păstreze un minim de coeziune socială. 

Îmbunătăţirea mediului economico-social prin crearea economiei de pia-
ţă eficiente şi competitive este determinată şi de integrarea în Comunitatea Eu-
ropeană. Pentru integrarea în spaţiul european şi mondial este necesară asigu-
rarea unei configuraţii structurale şi instituţionale, compatibile cu sistemele din 
Comunitatea Europeană, bazate pe primatul legii cererii şi ofertei, care să ge-
nereze incitaţii de natură a modela comportamentul agenţilor economici şi ori-
entării lor spre performanţă şi competitivitate. Dar, în afara prezenţei unei pieţe 
funcţionale şi competitive este nevoie de o reformă a administraţiei publice, 
care să asigure existenţa unor instituţii stabile, cu atribuţii şi competenţe clare 
care să garanteze aplicarea legii, gestionarea reformelor economice şi aplica-
rea cerinţelor Comunităţii Europene (Naneş, 2001). 

În urma prăbuşirii comunismului, în toate ţările ECE a avut loc o puterni-
că criză economică, dar şi socială, considerată ca o criză predominant instituţi-
onală. Ea a fost atribuită, în principal, reformelor economice, modului defectuos 
de realizare a acestora, dar şi unor evenimente internaţionale cu efecte puter-
nice, mai ales pentru România, cum ar fi destrămarea  pieţei CAER, războiul 
din Golf şi embargoul asupra Iugoslaviei. Dar cauza principală a dereglărilor 
din aceste ţări, inclusiv din România, a fost pusă pe seama reformelor econo-
mice, care au cauzat şocuri profunde în economie, fără ca statul să intervină 
prompt, fie din lipsă de mijloace financiare, fie din cauza vidului instituţional, de 
mecanisme de autoritate (Iancu, 1994). Cert este că obţinerea unui mediu 
economico-social corespunzător economiei de piaţă s-a dovedit mult mai grea 
şi mai complexă decât s-a anticipat, atât datorită sechelelor vechii orânduiri, 
cât şi greutăţilor tranziţiei. Avem în vedere mentalitatea de planificare centrală, 
puternic înrădăcinată, după multe decenii de conducere de sus în jos, uşurinţa 
şi iresponsabilitatea cu care se făceau promisiuni imposibil de ţinut, datorită 
unui populism fără acoperire al candidaţilor la alegeri, existenţa unui sector de 
stat majoritar, cu un anumit fel de gestiune foarte greu de schimbat. Exista o 
lipsă a infrastructurilor de bază ale pieţei, iar administraţia de stat era conside-
rabil slăbită, ca urmare a căderii partidelor comuniste care erau interconectate 
cu organele de stat. De asemenea, o dată cu slăbirea administraţiei s-a mani-
festat un “vid de putere”, însoţit de un vid juridic şi de anomie (absenţa totală 
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sau parţială a regulilor), care au provocat fenomene noi, precum căutarea şi 
exploatarea rentelor, crima organizată etc. 

Tranziţia s-a dovedit a fi un proces puternic conflictual. Costurile sociale 
ale tranziţiei au apărut mult mai ridicate, în raport cu presupunerile iniţiale şi nu 
s-a putut asigura nivelul de protecţie necesar, pentru întreaga populaţie. 

Recesiunea economică a avut ca urmare o reducere puternică a nivelului 
de trai a majorităţii populaţiei din ţările ECE, fapt ce a pus problema gradului de 
suportabilitate a efectelor negative ale politicilor de stabilizare. Toate acestea 
au influenţat echilibrul politic, mai ales acolo unde s-a aplicat terapia de şoc, 
cum a fost în Polonia, unde s-a manifestat indiferenţa populaţiei faţă de politică 
şi atitudinea nostalgică după vechiul regim. În asemenea condiţii s-a pus nu 
numai problema unui pact social, ci şi a recâştigării încrederii populaţiei. În ţări 
ca România şi Bulgaria, în care a apărut “sindromul latino-american”, caracte-
rizat prin corupţie la scară mare şi polarizarea veniturilor, redobândirea încre-
derii populaţiei nu era posibilă decât dacă guvernul convingea populaţia că po-
vara sacrificiilor este împărţită echitabil pentru toate categoriile sociale 
(Camdessus, 1991). 

Când ne referim la latura socială avem în vedere deteriorări importante 
în ceea ce priveşte sărăcia, mortalitatea, în special infantilă, educaţia, sănăta-
tea şi criminalitatea. 

Declinul brusc realizat în ceea ce priveşte producţia şi veniturile, ca şi 
polarizarea socială care l-a însoţit au pus în discuţie problema unei analize ob-
iective pentru a reliefa elementele pozitive şi negative ale reformei, pentru a 
schiţa apoi căile de continuare a proceselor de transformare. 

În pofida greutăţilor, în unele ţări ECE situaţia s-a ameliorat sub aspect 
economic şi social. Cauzele trebuie căutate în condiţiile iniţiale de start, în fap-
tul că aceste ţări au întreprins importante reforme economice încă din perioada 
socialismului, apoi în proximitatea faţă de ţările occidentale, dar şi în modul în 
care a fost condusă reforma. Deşi aceste ţări aveau importante datorii externe 
neachitate, ca urmare a masivelor investiţii străine au reuşit să-şi îmbunătă-
ţească substanţial situaţia economică şi socială. 

La începutul tranziţiei, România prezenta unele condiţii favorabile, cum 
ar fi lipsa datoriilor externe, existenţa unei rezerve valutare importante şi a unor 
creanţe de încasat din afara ţării, existenţa sistemului aşa-numitelor “părţi soci-
ale” din întreprinderi. În acelaşi timp, startul a fost îngreunat de faptul că eco-
nomia era în întregime etatizată. România avea una din economiile cele mai 
centralizate dintre ţările socialiste. Acest sistem hipercentralizat nu mai reacţi-
ona la semnalele din mediul economico-social. Economia avea un grad ridicat 
de rigiditate, datorită realizării producţiei în unităţi supradimensionate, şi inefi-
ciente, materializarea unor mari investiţii în anii ‟80, făcându-se în ramuri pu-
ternic energointensive, iar impactul de tehnologie modernă era stopat. 

Datorită acestor factori, a modului în care s-a efectuat reforma şi a con-
juncturii internaţionale, România nu a reuşit să realizeze aceleaşi performanţe 



 

 

 

884 

economice ca alte ţări, cum ar fi Polonia, Ungaria, R. Cehă. Abandonarea 
bruscă a sistemului de economie de comandă a dus la adâncirea unor deze-
chilibre structurale, la care a contribuit şi insuficienta pregătire a clasei politice, 
a managerilor şi chiar a populaţiei, de a acţiona în condiţiile mecanismelor de 
piaţă (Strategia naţională de dezvoltare economică a României pe termen me-
diu, 2000). 

Întrucât procesul general de reformă din ţara noastră a manifestat în timp 
serioase rămâneri în urmă, nereuşindu-se pentru o lungă perioadă de timp a 
se crea o economie funcţională şi concurenţială este deosebit de actuală găsi-
rea de noi modalităţi şi soluţii pentru accelerarea acestui proces în continuare. 

În lucrările noastre anterioare am pus în evidenţă o serie de soluţii şi 
propuneri privind îmbunătăţirea cadrului instituţional. În completarea acestora 
vom insista asupra unor alte aspecte importante. Astfel, în ţările în tranziţie, 
inclusiv în România, spre deosebire de alte ţări este mult mai imperativă crea-
rea unui sector privat în creştere şi dinamic, fără de care nu este posibilă dez-
voltarea economică susţinută. În acest context, mulţi economişti fac din calita-
tea climatului investiţional unul dintre pilonii creşterii economice şi de reducere 
a sărăciei, alături de îmbunătăţirea politicilor privind sănătatea şi educaţia 
(Pfefferman, 2002). Acest climat investiţional corespunzător, în mod evident, 
nu este posibil de realizat fără un management public puternic şi eficient. 

Printre obstacolele instituţionale importante figurează existenţa unui sis-
tem de impozitare disfuncţional, care reduce posibilităţile creşterii producţiei şi 
vânzărilor şi, de asemenea, a investiţiilor. Tocmai de aceea, îmbunătăţirea 
acestui sistem şi a relaţiilor dintre puterea publică şi afaceri măreşte capacita-
tea firmelor de a produce ceea ce este necesar pentru societate. 

Aşa cum se apreciază în literatura de specialitate, întreprinderile noi sunt 
mai eficiente decât celelalte întreprinderi. De aceea, guvernele care descura-
jează lansarea noilor întreprinderi afectează negativ dezvoltarea economico-
socială. Favorizarea întreprinderilor vechi îndepărtează resursele de firmele 
potenţial mai productive (Morisset, Neso, 2002). 

Succesul în tranziţie depinde şi de costurile de înfiinţare a noilor firme. 
Ţările în care aceste costuri sunt mai reduse înregistrează mai mult succes. De 
asemenea, succesul depinde şi de gradul de corupţie mai mult sau mai puţin 
ridicat. 

O influenţă pozitivă asupra restructurării întreprinderilor o are privatiza-
rea către outsideri, mai ales către investitorii strategici, faţă de privatizările că-
tre insideri (manageri şi angajaţi). De asemenea, bugetele încordate, respectiv 
reducerea sau eliminarea subvenţiilor către întreprinderile de stat au o influenţă 
de acelaşi sens. 

Aşa cum s-a mai arătat, între regimul planificat central şi aplicarea noilor 
reguli ale jocului a apărut un vaacum instituţional care a fost umplut de o com-
binaţie de oligarhi şi căutători de rentă – adevărate surogate de instituţii de pia-
ţă – legate de guvernele succesive. De aceea, pe lângă reforme economice şi 
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instituţionale, stabilirea clară a drepturilor de proprietate care să favorizeze in-
vestiţiile, este necesar a pune în mişcare politici sociale pentru menţinerea 
unor avantaje pe care economia mixtă nu le poate oferi. De asemenea, trebuie 
învinsă aversiunea faţă de risc cultivată de vechea orânduire care deţinea mo-
nopolul iniţiativelor şi organizării. 

Pe lângă politicile macroeconomice corespunzătoare, ceea ce se cere 
este un sistem instituţional ferm, care să asigure o bună guvernare administra-
tivă şi relativ necoruptă. Printre lucrurile bune instituite de sistemul anterior au 
fost sistemul de educaţie excelent (după standardele internaţionale) şi serviciile 
de sănătate bune, pentru întreaga populaţie. Sănătatea şi educaţia de bună 
calitate sunt elemente esenţiale pe care actuala guvernare poate construi noile 
sisteme similare. Totodată, aşa cum arată unii autori nu trebuie subestimat ro-
lul reţelelor de securitate socială ca factor fundamental de generare a coeziunii 
sociale şi de sprijin pentru reformele de piaţă (Campos, Coricelli, 2002). 

În condiţiile unei creşteri economice sănătoase veniturile bugetului de 
stat ar trebui să acopere cheltuielile şi să contribuie la reducerea deficitului. 
Dacă însă creşterea economică se realizează în mare parte pe seama unor 
întreprinderi generatoare de pierderi, care nu-şi plătesc obligaţiile către buget, 
factura va trebui suportată de populaţie, prin scumpirea utilităţilor, impunerea 
de noi impozite şi reducerea unor cheltuieli esenţiale pentru sănătate şi educa-
ţie. 
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Raportul anual pe anul 2002 privind progresele României pe calea inte-

grării în Uniunea Europeană
1
 subliniază aprecierea generală a Comisiei Euro-

pene potrivit căreia România a avansat spre realizarea unei economii de piaţă 
funcţionale, perspectivele în această privinţă îmbunătăţindu-se cu condiţia apli-
cării consecvente şi integrale a măsurilor prevăzute şi a completării agendei 
specifice reformei economice cu elemente a căror abordare a fost întârziată. În 
esenţă, economia de piaţă funcţională presupune că preţurile şi comerţul sunt 
liberalizate şi că sistemul juridic în vigoare, inclusiv partea privind drepturile de 
proprietate, este riguros aplicat şi respectat. 

Aprecierea este făcută în lumina concluziilor Consiliului European de la 
Copenhaga din iulie 1993, care precizează că dobândirea calităţii de membru 
al Uniunii Europene reclamă existenţa unei economii de piaţă funcţionale şi 
capacitatea de a înfrunta cu succes presiunea concurenţială şi forţele pieţei în 
cadrul Uniunii. 

 
 

1. Radiografia reformei economice din România  
realizată de Comisia Europeană 

În ciuda progreselor realizate, România nu este încă, pe termen mediu, 
capabilă să facă faţă acestor presiuni şi forţe, trebuind să depună în continuare 
eforturi susţinute pentru a-şi dezvolta capacitatea economică şi a-şi îmbunătăţi 
semnificativ competitivitatea. 

Unele explicaţii date în Raport cu privire la condiţia actuală a economiei 
româneşti şi principalele orientări care privesc îmbunătăţirea competitivităţii 
industriale pot fi reţinute ca repere de referinţă în desfăşurarea demersului nos-
tru. 

În raport cu alte ţări în tranziţie candidate la aderare, România a demarat 
mai târziu procesul de reforme economice, măsuri importante în domeniul libe-
ralizării preţurilor şi al restructurării întreprinderilor fiind iniţiate abia în anul 
1997. Reforma economică s-a desfăşurat pe parcursul unui deceniu în absenţa 
unei strategii clare, coerente şi judicios orientate de dezvoltare socioeconomică 
de ansamblu şi a unor politici stabilite pe bază consensuală şi aplicate consec-
vent. În ciuda progreselor înregistrate, numeroase piste ale reformei se cer a fi 
abordate în continuare, în contextul întăririi constrângerilor bugetare, al disc i-
plinei financiare şi al aplicării procedurii falimentului, precum şi al colectării 
ferme a arieratelor, lipsa acestora permiţând unui mare număr de întreprinderi 

                                                        
1
 Commission of the European Communities. "2002 Regular Report on Romania‟s Progress 
Towards Accession" [COM (2002) 700 final], Brussels, 09/10/2002, SEC(2002) 1409. 
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neviabile să supravieţuiască şi împiedicând realocarea eficientă a resurselor, 
implicit reconfigurarea structurală a industriei şi creşterea competitivităţii ei. 

Ajustările structurale avute în vedere au fost permanent grevate de tea-
ma costurilor sociale şi politice ridicate, ceea ce a redus simţitor extinderea şi 
profunzimea lor şi a menţinut decalajul dintre discursul politic reformist şi anga-
jat şi aplicarea programelor de restructurare, ezitantă şi frecvent nefinalizată. 
Amploarea insuficientă a restructurării întreprinderilor este reflectată, printre 
altele, şi de nivelul relativ scăzut şi aproximativ constant al ratei şomajului (po-
trivit definiţiei Biroului Internaţional al Muncii). Media populaţiei ocupate în in-
dustrie s-a redus totuşi cu mai mult de 15%, iar forţa de muncă ocupată în în-
treprinderile cu capital de stat s-a redus cu aproape 20%, dovedind că restruc-
turările tehnologice şi organizatorice ale unităţilor industriale au determinat di-
minuarea excesului de personal preluat din regimul anterior al economiei cen-
tralizate şi creşteri sensibile ale productivităţii muncii în unele sectoare. 

Ponderea întreprinderilor publice generatoare de pierderi continuă să fie 
ridicată, în ciuda încercărilor repetate de a reduce numărul acestora şi în con-
diţiile creşterii continue a dimensiunilor şi contribuţiei sectorului privat (ponde-
rea acestuia din urmă în produsul intern brut a crescut de la 45,3% în 1995 la 
65,5% în 2000 şi la 67,1% în 2001; la sfârşitul anului 2000, unităţile cu capital 
majoritar sau integral privat acopereau peste 70% din forţa de muncă, cifra de 
afaceri şi exportul total). Comparativ cu această contribuţie substanţială a sec-
torului privat la nivelul unor indicatori de rezultate – cifra de afaceri şi exportul -, 
sectorul public continuă să fie preponderent în nivelul unor indicatori de efort 
(acoperă peste 40% din investiţiile întreprinderilor şi circa 75% din totalul acti-
velor tangibile). Fără continuarea hotărâtă a acţiunilor de privatizare sau lichi-
dare a marilor întreprinderi generatoare de pierderi, precum şi de întărire a dis-
ciplinei financiare şi de colectare a taxelor şi impozitelor de la rău-platnici, rolul 
reglator al mecanismului preţurilor va fi în continuare stânjenit şi alocarea după 
criterii economice a resurselor va fi distorsionată; drept urmare, şi modificările 
structurale destinate să sporească forţa competitivă a industriei româneşti vor 
întârzia să se producă la dimensiunile necesare. 

Privatizarea unităţilor economice – ca formă de restructurare a regimului 
de proprietate – s-a desfăşurat în ritm lent, în primul rând datorită incapacităţii 
autorităţilor publice de a depăşi obstacole de natură politică şi socială (lipsa de 
claritate şi stabilitate a cadrului juridic, transparenţa deficitară a procesului de 
privatizare, interesele divergente ale diferitelor grupuri de presiune); la aceasta 
s-au adăugat lipsa de atractivitate a numeroase întreprinderi, nestructurate 
adecvat şi împovărate de mari datorii, precum şi frecventele schimbări ale me-
todelor de privatizare şi ale cadrului instituţional creat pentru coordonarea 
acestui proces. Raportul subliniază cu claritate că obiectivele de privatizare 
asumate de România în cadrul acordurilor cu Fondul Monetar Internaţional şi 
cu Banca Mondială nu au fost îndeplinite în prima jumătate a anului 2002. 
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Imperativul îmbunătăţirii în continuare a mediului de afaceri şi a climatu-
lui favorabil investiţiilor este evident. Acţiunile necesare pe acest plan privesc 
asigurarea stabilităţii cadrului juridic şi reglementativ, eliminarea incertitudinilor 
care încă persistă privind drepturile de proprietate, asigurarea interpretării ne-
discreţionare a prevederilor legale referitoare la taxe, îmbunătăţirea previziu-
nilor instituţionale privind intrarea şi ieşirea de pe piaţă, impunerea fermă a dis-
ciplinei de piaţă în întreaga economie. 

Realizarea acestor obiective va contribui la îmbunătăţirea nivelului şi ca-
lităţii investiţiilor efectuate, în condiţiile în care formarea brută a capitalului fix a 
fost în medie de 19% în perioada 1997-2000, iar rata investiţiilor a atins 19% 
din produsul intern brut în anul 2001 (după ce fusese de 21,2% în 1997 şi 
17,7% în 1999). Investiţiile în industrie au reprezentat, în anul 2000, 39,5% din 
volumul total pe economia naţională, scăzând sensibil faţă de nivelurile din anii 
precedenţi (45,6% în 1998, 44,3% în 1999).  

Restructurarea sectoarelor industriale şi a întreprinderilor a fost, de ase-
menea, lentă, este incompletă, s-a desfăşurat în lipsa unei viziuni strategice 
judicioase şi a unei politici industriale coerente şi oficiale, care să clarifice vizi-
unea guvernamentală cu privire la configuraţia în perspectivă a industriei ro-
mâneşti şi la modul în care vor fi folosite instrumentele economico-financiare, 
pentru a tinde spre această configuraţie. Unele sectoare industriale – textile, 
încălţăminte, mobilă, echipamente electrice – au cunoscut ajustări structurale 
mai profunde ca urmare a adoptării unor politici agresive de restructurare, po-
sibil de aplicat în condiţiile privatizării mai rapide a acestor sectoare. Raportul 
subliniază că progrese semnificative pe calea restructurării s-au înregistrat şi în 
sectorul minier şi în construcţiile navale; în alte sectoare însă, prezenţa a nu-
meroase întreprinderi generatoare de pierderi, cu valoare adăugată negativă, 
care au supravieţuit cu restructurări minime sau fără restructurări graţie spriji-
nului guvernamental direct sau indirect, a determinat înrăutăţirea semnificativă 
a situaţiei sectoarelor respective şi le-a împiedicat să se ajusteze adecvat pen-
tru a-şi îmbunătăţi competitivitatea. 

Intervenţia guvernamentală pentru susţinerea acestor întreprinderi prin 
exonerarea lor de la rigorile disciplinei pieţei a îmbrăcat forme diverse, care s-
au etalat de la subvenţii bugetare explicite la forme mult mai puţin transparente 
– controlul preţurilor pentru intrările principale în anumite sectoare, anularea 
datoriilor, acceptarea creşterii arieratelor interîntreprinderi, aplicarea de măsuri 
fiscale şi comerciale discriminatorii, acordarea de garanţii pentru împrumuturi. 
Efectul acestor măsuri distorsionante pentru funcţionarea normală a mecanis-
melor de piaţă, deşi în diminuare sensibilă în ultimii trei ani, continuă să greve-
ze în măsură însemnată procesul de restructurare reală a industriei româneşti. 

Am insistat asupra acestor aspecte subliniate în Raportul Comisiei Euro-
pene pentru a evidenţia faptul că toate gravitează în jurul aceloraşi coordonate 
majore de acţiune – accelerarea privatizării şi restructurării întreprinderilor, îm-
bunătăţirea mediului de afaceri şi a climatului investiţional, prin asigurarea sta-
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bilităţii cadrului legislativ, a transparenţei afacerilor, impunerea de constrângeri 
bugetare majore tuturor întreprinderilor de stat şi închiderea celor generatoare 
de pierderi, eradicarea corupţiei şi a birocratismului, promovarea investiţiilor 
imateriale. Aspectele subliniate şi direcţiile de acţiune preconizate în Raport 
sunt pe deplin convergente cu poziţiile exprimate de numeroşi specialişti ro-
mâni – academicieni, cadre universitare, cercetători, practicieni din activitatea 
economică -, care au subliniat de mulţi ani, în publicaţii şi exprimări de opinii, 
imperativul angajării hotărâte în acţiuni ample şi coerente în direcţiile menţiona-

te
1
. Corespondenţa opiniilor experţilor Uniunii Europene şi ale majorităţii speci-

aliştilor români constituie o premisă favorizantă pentru conturarea consensuală 
a coordonatelor de intensificare a eforturilor de creare şi consolidare a unei 
economii de piaţă funcţionale în România, compatibilă cu principiile, mecanis-
mele şi politicile Uniunii Europene, potrivit prevederilor Foii de parcurs elabora-
tă de Comisia Europeană şi aprobată la reuniunea Consiliului European de la 
Copenhaga din decembrie 2002. 

În lumina prevederilor acestui document de referinţă şi ale Politicii indus-
triale a României, elaborată în iunie 2001 şi aprobată în forma revizuită prin 
HG nr. 657/2002 (formă care a constituit baza tehnică a documentului de pozi-
ţie pentru capitolul 15 – Politica industrială, prezentat la conferinţa de aderare 
România – UE din 30 iulie 2002, când capitolul a fost deschis şi închis provizo-
riu), încercăm în continuare să analizăm modificările structurale produse în pe-
rioada 1990-2000 în industria prelucrătoare românească şi să decelăm influen-
ţa câtorva factori determinanţi ai acestor modificări, în scopul prefigurării direc-
ţiilor majore de acţiune pentru accelerarea schimbărilor necesare în continuare. 

 

                                                        
1
 Este suficient să amintim printre cele mai reprezentative lucrări elaborate în acest sens: studiile 
ample pe domenii, sectoare şi probleme elaborate în cadrul Comisiei de fundamentare a Stra-
tegiei naţionale de dezvoltare economică a României pe termen mediu, adoptată printr-o decla-
raţie semnată de toate partidele politice şi prezentată la Bruxelles la 20 martie 2000; lucrările 
elaborate şi dezbaterile desfăşurate în cadrul programului prioritar al Academiei Române 
ESEN 2 (Grupul de reflecţie Evaluarea Stării Economiei Naţionale – Un proiect deschis "Pro-
bleme ale integrării României în Uniunea Europeană. Cerinţe şi evaluări", coordonat de Secţia 
de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie a Academiei Române), sintetizate în 38 de volume 
apărute în anii 2001-2002, dintre acestea unele (numerele 6,7 etc.) având legătură nemijlocită 
cu problematica dezvoltării industriei româneşti în perspectiva integrării; "Pre-Accession impact 
Studies", elaborate în cadrul programului PHARE al Uniunii Europene RO 9907-02-01 şi edita-
te în anul 2002 sub egida Institutului European din România, unele dintre acestea – 4, 5, 6, 8, 
9, 13, B-1, B1-3, B1-4, B1-6, B1-7 – referindu-se nemijlocit sau indirect la aceeaşi problematică 
a situaţiei actuale şi la perspectivele de evoluţie a industriei româneşti.  



 

 

2. Modificările structurale din industria prelucrătoare  
în perioada 1990-2000 

Tabloul configuraţiei structurale a industriei prelucrătoare în perioada 
primilor 11 ani ai procesului de reformă economică a cunoscut modificări sensi-
bile, care au afectat în măsură diferită activităţile industriale componente, aşa 
cum relevă cifrele din tabelul nr. 1. 

 
Tabelul nr.1 

Structura producţiei industriale pe activităţi,  
în anii 1990, 1995 şi 2000 

-%- 

Cod 
CAEN 

Activităţi (diviziuni CAEN) 1990 1995 2000 

 Total industrie 100 100 100 

 Industria prelucrătoare 85,8 80,5 79,4 

15 Industria alimentară şi a băuturilor 14,4 16,3 16,1 

16  Industria tutunului 0,5 0,5 1,5 

17 Industria textilă şi a produselor textile 6,8 3,2 2,1 

18  Industria confecţiilor de îmbrăcăminte 3,6 2,6 3,3 

19 Industria pielăriei şi încălţămintei 1,9 1,5 1,3 

20 Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv mobilă) 1,6 1,9 2,5 

21  Industria celulozei, hârtiei şi cartonului 1,2 1,2 1,2 

22  Edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi 0,3 1,1 1,3 

23 Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunilor şi tratarea combusti-
bililor nucleari 

 
6,9 

 
7,7 

 
10,1 

24 Industria chimică şi a fibrelor sintetice şi artificiale 7,3 8,7 7,0 

25 Industria de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice 2,6 2,1 1,7 

26 Industria altor produse din materiale nemetalice 3,5 3,8 3,3 

27  Industria metalurgică 8,5 10,4 11,4 

28  Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclu-
siv maşini, utilaje, instalaţii) 

 
4,1 

 
2,8 

 
2,5 

29 Industria de maşini şi echipamente 9,3 5,8 3,6 

30 Industria de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 0,5 0,2 0,2 

31 Industria de maşini şi aparate electrice 2,5 2,0 1,9 

32 Industria de echipamente, aparate radio, televiziune şi comuni-
caţii 

 
0,8 

 
0,9 

 
0,7 

33 Industria de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, op-
tică şi ceasornicărie 

 
1,1 

 
0,4 

 
0,4 

34 Industria mijloacelor de transport rutier 3,7 3,0 2,5 

35 Industria altor mijloace de transport 2,3 1,5 1,9 

36 Producţia de mobilier şi alte activităţi neclasificate 2,2 2,6 2,3 

37 Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile 0,2 0,3 0,6 

Sursa: Anuarul statistic al României 1999, CNS, pag. 467, şi 2001, pag. 403. 
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Pe fondul unei evoluţii fluctuante a producţiei industriale după anul 1990, 
care s-a situat însă constant mult sub nivelul înregistrat în acel an, ajungând în 
1999 la cel mai scăzut prag – 55,8% -, ponderea industriei prelucrătoare în an-
samblul industriei a scăzut în perioada analizată cu peste cinci puncte procen-
tuale; această scădere, asociată cu cea a ponderii industriei extractive (de pes-
te trei puncte procentuale), se regăseşte în creşterea ponderii sectorului de 
energie electrică şi termică, gaze şi apă (de la 5,2% în 1990 la 15,0% în 2000). 

În cadrul industriei prelucrătoare, componentele acesteia au dinamici di-
ferite, determinate, în primul rând, de evoluţia cererii pe pieţele specifice inter-
ne şi internaţionale şi de capacitatea firmelor de profil de a răspunde adecvat 
acestei cereri, dar şi de modificările semnificative ale unor factori determinanţi 
– preţuri, conjuncturi, apariţia unor concurenţi puternici etc. Cele mai notabile 
schimbări produse în structura industriei prelucrătoare şi relevate de cifrele în-
scrise în tabel sunt sintetizate în continuare.  

 Gama activităţilor a căror pondere a crescut în 2000 faţă de 1990 a cu-
prins: edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi – cu 
433%, industria tutunului (cu 300%), recuperarea deşeurilor şi a resturi-
lor de materiale reciclabile – cu 300%, prelucrarea lemnului – cu 56,2%, 
prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor 
nucleari – cu 46,4%, metalurgia – cu 34,1%, industria alimentară şi a bă-
uturilor (cu circa 18%). 

 Activităţile a căror pondere a scăzut în aceeaşi perioadă au fost: textilă şi 
produse textile – de circa 3,24 ori, aparatură şi instrumente medicale, de 
precizie, optică şi ceasornicărie – cu 63,6%, maşini şi echipamente – cu 
61,3%, mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou – cu 60,0%, construcţii 
metalice şi produse din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii) – cu 
39,0%, prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice – cu 34,6%, mijloa-
ce de transport rutier – cu 32,4%, pielărie şi încălţăminte – cu 31,6%, 
maşini şi aparate electrice – cu 24,0%, alte mijloace de transport – cu 
17,4%, confecţii de îmbrăcăminte – cu 8,3%. 

 Activităţile a căror pondere valorică în ansamblul producţiei industriale s-
a menţinut aproximativ constantă au fost cea a celulozei, hârtiei şi carto-
nului, cea chimică şi a fibrelor sintetice şi artificiale, cea a altor produse 
din materiale nemetalice, cea de echipamente, aparate radio, televiziune 
şi comunicaţii, cea de mobilier. 
Modificările de ponderi valorice sunt relative, fiind determinate, aşa cum 

s-a arătat, de dinamica diferită a sectoarelor menţionate. În unele cazuri, modi-
ficările ponderilor valorice merg în acelaşi sens cu variaţiile producţiei fizice. 
Este cazul, de exemplu, al industriei textile şi produselor textile, a cărei reduce-
re puternică a ponderii valorice a fost concordantă cu reducerea producţiei fizi-
ce a majorităţii grupelor de produse specifice; aceeaşi situaţie se remarcă în 
cazul prelucrării cauciucului şi a maselor plastice, a mijloacelor de transport 
rutier etc. 
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În schimb, în cazul altor activităţi modificările ponderilor lor valorice au 
fost în sens invers modificărilor înregistrate în volumul producţiei fizice – cazul 
prelucrării ţiţeiului, cocsificării cărbunelui şi tratării combustibililor nucleari şi al 
metalurgiei, în care s-a produs, în perioada analizată, creşterea ponderii valori-
ce şi reducerea producţiei fizice a majorităţii grupelor de produse specifice, ca 
urmare, mai ales, a schimbărilor ample de preţuri. 

 Industriile de înaltă tehnologie (mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou, 
aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optică şi ceasornicărie, 
echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii, maşini şi 
aparate electrice, edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe su-
porţi) şi-au diminuat ponderea cumulată, şi aşa mică, deţinută în 1990 
(5,2%) la 4,5% în 2000. 

 Industriile cu intensitate mare a forţei de muncă de calificare redusă (tex-
tilă şi produse textile, confecţiile de îmbrăcăminte, pielărie şi încălţămin-
te, prelucrarea lemnului, mobilier şi alte activităţi neclasificate) şi-au re-
dus simţitor ponderea cumulată de la 16,1% în 1990 la 11,5% în 2000, 
ceea ce constituie un fapt îmbucurător (industria de prelucrare a lemnului 
şi producţia de mobilier şi-au sporit însă ponderile individuale, ca urmare 
a creşterii producţiei determinată de cererea la export). 

 În cadrul industriei prelucrătoare, producţia activităţilor energointensive 
şi-a sporit ponderea în totalul producţiei industriale de la 26,5% în 1990 
la 31,4% în 2000, evoluţie nefavorabilă care demonstrează menţinerea 
intensităţii energetice ridicate a unei bune părţi a activităţii industriale. 

 Industriile producătoare de bunuri de consum şi-au diminuat ponderea 
cumulată de la 29,4% în 1990 la 26,6% în 2000; aceeaşi evoluţie a cu-
noscut şi ponderea cumulată a producţiei sectoarelor producătoare de 
bunuri de echipament şi de produse intermediare, care a scăzut, în ace-
laşi interval, de la 45,8% la 37,0%, deci cu 8,8 puncte procentuale. 

 Industriile care dispun de o suficientă bază de materii prime în ţară şi în 
care există capacităţi de producţie (alimentară şi băuturi, textilă şi produ-
se textile, pielărie şi încălţăminte, prelucrarea lemnului, celuloză, hârtie şi 
carton, prelucrarea ţiţeiului), deci care dispun de avantaje comparative 
evidente, şi-au menţinut ponderea cumulată în totalul producţiei industri-
ale (38,6% în 1990, 38,9% în 2000), ca urmare a modificării ponderii ce-
lorlalte industrii, întrucât volumul activităţilor respective s-a diminuat sim-
ţitor pentru foarte multe dintre produsele specifice lor. 

 Industriile care pe plan mondial se caracterizează printr-o dinamică înal-
tă a producţiei (peste 5% creştere anuală) – mijloace ale tehnicii de cal-
cul şi de birou, edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi, 
echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii, chimia de to-
naj mic şi mediu, aeronautică, produse de inginerie genetică, alimentară 
(îndeosebi produsele ecologice şi băuturile dietetice) – au cunoscut în 
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România, în bună parte, un declin accentuat, provocat, îndeosebi, de 
concurenţa produselor străine în condiţiile deschiderii largi a pieţei inter-
ne.  
 

Caseta nr. 1 
Concluzii privind modificările produse în perioada 1990-2000  

în configuraţia structurală a industriei prelucrătoare 

 

 Procesul de ajustare structurală a industriei prelucrătoare în direcţia apropi-
erii acesteia de modelul specific unei ţări dezvoltate – model concretizat prin 
valorificarea adecvată a avantajelor comparative şi competitive, dinamism, 
competitivitate ridicată, integrare avantajoasă în fluxurile internaţionale de 
produse şi servicii -, a fost redus ca dimensiuni şi, în unele zone, s-a desfă-
şurat chiar în sens contrar tendinţelor afirmate clar pe plan mondial; indus-
tria prelucrătoare nu a cunoscut modificările structurale profunde impuse de 
imperativul modernizării şi creşterii competitivităţii ei, în primul rând prin 
scăderea puternică a ponderii activităţilor energomaterial şi muncă-intensive 
şi creşterea ponderii celor tehnologic-intensive, cu valoare adăugată şi grad 
de iradiere tehnologică mari. 

 Modificările structurale produse, multe dintre acestea nesemnificative sau 
nefavorabile, au fost rezultatul acţiunii unei multitudini de factori determi-
nanţi de diverse naturi (politici, economici, conjuncturali etc.), care au acţio-
nat convergent sau divergent şi au imprimat modificărilor direcţiile menţiona-
te mai sus; acţiunea unor factori nu a fost, după caz, stimulată sau contra-
carată printr-o politică industrială coerentă şi realistă, care să favorizeze 
producerea modificărilor în sensurile dorite şi să asigure valorificarea adec-
vată a avantajelor competitive existente şi potenţiale. 

 În lipsa unei asemenea politici, acţiunea factorilor menţionaţi a favorizat 
creşterea ponderii producţiei unor industrii care nu dispun de avantaje com-
petitive (de exemplu, metalurgia) şi a defavorizat alte industrii cu potenţial 
de redresare şi de dezvoltare în perspectivă (de exemplu, maşini şi aparate 
electrice, mijloace de transport rutier, alte mijloace de transport). 

 Un factor important care a contribuit în măsură semnificativă, dar încă insu-
ficientă la producerea unor modificări structurale mai ample a fost exportul 
de produse industriale, pe care îl vom aborda mai jos. De asemenea, vom 
încerca să evidenţiem şi influenţa altor factori cu rol determinant în ajustările 
structurale din industria prelucrătoare – investiţiile, inclusiv cele străine di-
recte, potenţialul de cercetare-dezvoltare, crearea şi dezvoltarea întreprin-
derilor mici şi mijlocii. 



 

 

3. Rolul modelator al investiţiilor  
în configurarea industriei prelucrătoare 

Investiţiile reprezintă un factor determinant al producerii modificărilor 
structurale la nivelul economiei şi al sectoarelor acesteia, provocând schimbări 
ale raporturilor dintre componentele lor. Investiţiile se orientează spre acele 
sectoare care prezintă perspectivele cele mai promiţătoare de obţinere a veni-
turilor ridicate şi stabile din investiţii, adică spre cele caracterizate prin bariere 

înalte la intrare şi bariere joase la ieşire, potrivit concepţiei lui M. Porter
1
. Mi-

grând rapid spre activităţile cele mai atractive, cele care asigură venituri din 
investiţii înalte şi stabile, investiţiile contribuie substanţial la forjarea progresivă 
a configuraţiei industriei, la dezvoltarea intensă în cadrul acesteia a sectoarelor 
profitabile, competitive, a căror dinamică este superioară celei pe ansamblul 
industriei.  

Pentru industria prelucrătoare românească, rolul modelator al investiţiilor 
s-a afirmat în măsură redusă în raport cu cerinţele apreciabile de modernizare 
şi de schimbare a structurii producţiei, cauzele fiind multiple: lipsa capitalurilor 
autohtone necesare, ritmul lent al privatizării, atractivitatea redusă a numeroa-
se firme pentru investitorii străini, instabilitatea cadrului legislativ, creşterea vo-
lumului arieratelor etc.  

Rolul modest al investiţiilor în modelarea structurii industriei prelucrătoa-
re s-a manifestat chiar în condiţiile în care industria a absorbit cea mai mare 
parte a investiţiilor efectuate în economie, iar industria prelucrătoare a fost be-
neficiara celui mai consistent efort investiţional făcut în întreaga industrie. De 
exemplu, în 1995 industria a absorbit 41,6% din totalul investiţiilor pe econo-
mie, iar industria prelucrătoare a avut o pondere de 55,4% din totalul investiţii-
lor din industrie, faţă de 15,8% industria extractivă şi 28,8% sectorul energie 
electrică şi termică, gaze şi apă; în anul 2000, ponderea industriei în totalul in-
vestiţiilor din economie a scăzut la 39,5%, industria prelucrătoare absorbind 
64,7% din totalul investiţiilor din industrie (industria extractivă – 11,8%, sectorul 
energie electrică şi termică, gaze şi apă – 23,5%). 

În cursul perioadei 1990-2000, indicii investiţiilor pe ansamblul industriei 
prelucrătoare au fost, luând ca bază anul 1990, de 130,4% în 1995 şi de 
131,2% în 2000; pentru comparaţie, indicii în anii respectivi au fost la nivelul 
economiei naţionale de 111,4% şi 101,5%, iar pentru ansamblul industriei de 
112,4% şi 95,0%. Se poate conchide că industria prelucrătoare a avut, în an-
samblu, o poziţie privilegiată din punctul de vedere al efortului investiţional. 

                                                        
1
 M. Porter. "Competitive Strategy. Techniques for Analysing Industries and Competitors", The 
Free Press, New York, 1980, p. 22. 
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Între activităţile industriale însă variaţiile efortului investiţional au fost 
apreciabile. Ierarhizarea sectoarelor industriale în funcţie de nivelul indicilor 
investiţiilor în perioada 1995-2000 (1990=100) prezintă aspecte interesante 
relevate de tabelul nr. 2.  

 
Tabelul nr. 2 

Ierarhizarea activităţilor industriale prelucrătoare în funcţie de indicii in-
vestiţiilor în perioada 1995-2000 

 
Nivelul indicilor Activităţile  

Foarte înalt (peste 500 
în medie) 

Prelucrarea lemnului (exclusiv mobilă) 
Edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi 
Industria tutunului 

Înalt (200-500) Confecţii din textile, blănuri şi piele 
Alimentară şi băuturi 
Mijloace de transport rutier 
Celuloză, hârtie şi carton 

Mediu (100-200) Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibili-
lor nucleari 
Chimie şi fibre sintetice şi artificiale 
Echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii 
Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optică şi ceasor-
nicărie 
Mobilier şi alte activităţi neclasificate 
Alte produse din minerale nemetalice 
Pielărie şi încălţăminte 
Metalurgie 

Redus (sub 100) Textilă şi produse textile 
Maşini şi aparate electrice 
Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 
Alte mijloace de transport 
Construcţii metalice şi produse din metal 
Maşini şi echipamente 

Sursa: Prelucrări de date din Anuarul statistic al României 2001, CNS, p. 301. 

 
Măsura în care intensitatea efortului investiţional s-a reflectat în modifica-

rea ponderii activităţilor în structura producţiei industriale a variat, de aseme-
nea, în limite semnificative. 

Pentru activităţile industriale cu indici foarte înalţi ai investiţiilor în perioa-
da analizată creşterea ponderii lor în structura producţiei industriale a fost 
aproximativ pe măsură, reflex al faptului că realizarea de noi capacităţi de pro-
ducţie şi modernizarea celor existente au determinat sporuri substanţiale de 
producţie şi de competitivitate a produselor. 

În schimb, pentru activităţile cu indici înalţi ai investiţiilor corelaţia anali-
zată nu este prezentă decât într-o oarecare măsură în cazul Industriei alimen-
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tare şi a băuturilor, celelalte sectoare evidenţiate în tabel înregistrând scăderi 
ale ponderii lor în structura producţiei. 

În cazul activităţilor cu nivel mediu al indicilor investiţiilor, efortul investiţi-
onal este corelat cu creşterea ponderii acestora în structura producţiei doar în 
cazul prelucrării ţiţeiului şi al metalurgiei, celelalte sectoare reducându-şi pon-
derea, întrucât investiţiile efectuate nu au fost suficiente pentru o modernizare 
semnificativă şi relansarea lor. 

Toate activităţile industriale la care indicii investiţiilor au fost, în perioada 
analizată, redus, au avut o dinamică negativă a ponderii în producţia industria-
lă. Explicaţiile însă diferă. Pentru activitatea textile şi produse textile, nivelul 
mai redus al efortului investiţional nu i-a afectat competitivitatea (concretizată 
în ponderea mare deţinută în structura exportului), dovadă a faptului că secto-
rul posedă o capacitate productivă şi comercială semnificativă, creată înainte 
de 1990 şi consolidată ulterior. În schimb, activităţile maşini şi aparate electri-
ce, mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou, maşini şi echipamente, care sunt 
sectoare tehnologic-intensive, nu s-au dovedit atractive pentru investitori şi şi-
au redus semnificativ ponderea în structura producţiei industriale; faptul este 
îngrijorător pentru că acestea sunt sectoare cu efect de modernizare puternic 
asupra întregii economii, cu capacitate de difuzare tehnologică ridicată, neglija-
rea lor afectând, în consecinţă, în măsură ridicată, şansele de îmbunătăţire a 
structurii industriei prelucrătoare şi de creştere sensibilă a competitivităţii pro-
duselor şi serviciilor. 

La concluzii asemănătoare se ajunge şi analizând structura investiţiilor 
efectuate în industria prelucrătoare în anii 1995 şi 2000, prezentată în tabelul 
nr. 3. 

 
Tabelul nr. 3 

Ponderea investiţiilor pe activităţile industriei prelucrătoare,  
în anii 1995 şi 2000 

 

 
Activităţi 

*
 

Ponderea în totalul investiţiilor din in-
dustria prelucrătoare 

1995 2000 

Alimentară şi băuturi 29,7 20,1 

Metalurgie 9,3 9,5 

Prelucrarea lemnului (exclusiv mobilă) 2,4 8,1 

Chimie şi fibre sintetice şi artificiale 10,5 7,7 

Alte produse din minerale nemetalice 3,6 7,0 

Confecţii din textile, blănuri şi piele 4,4 6,1 

Echipamente, aparate de radio, televiziune şi 
comunicaţii 

 
0,6 

 
5,9 

Maşini şi echipamente 4,1 4,4 

Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi 
tratarea combustibililor nucleari 

 
3,3 

 
4.3 
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Activităţi 

*
 

Ponderea în totalul investiţiilor din in-
dustria prelucrătoare 

1995 2000 

Mobilier şi alte activităţi neclasificate 2,7 3,6 

Maşini şi aparate electrice 1,6 3,5 

Prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice   
3,3 

 
3,5 

Textilă şi produse textile 4,1 3,2 

Mijloace de transport rutier 10,4 2,6 

Construcţii metalice şi produse din metal 2,9 2,2 

Pielărie şi încălţăminte 0,6 2,0 

Edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor 
pe suporţi 

 
2,1 

 
1,8 

Celuloză, hârtie şi carton 2,0 1,7 

Alte mijloace de transport 1,0 1,3 

Aparate şi instrumente medicale, de precizie, 
optică şi ceasornicărie 

 
0,5 

 
0,6 

Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 0,2 0,1 

* – ierarhizate după ponderile din anul 2000. 
Sursa: Prelucrări de date din Anuarul statistic al României 2001, CNS, pag. 299-300. 

 
Analiza cifrelor din tabelul nr. 3, conjugată cu cea a datelor din tabelul 

nr. 1, permite conturarea câtorva aspecte interesante, pe care le prezentăm în 
continuare. 

 Primele şase sectoare care au absorbit cele mai mari fonduri investiţio-
nale în anul 2000 sunt precumpănitor de joasă tehnologie, cu valoare 
adăugată mică, unele energointensive (metalurgie, alte produse din m i-
nerale nemetalice); sectoarele de medie şi înaltă tehnologie ocupă poziţii 
modeste în ierarhia stabilită după fondurile absorbite, chiar dacă unele 
dintre acestea (echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii) 
şi-au sporit apreciabil ponderea în anul 2000 comparativ cu 1995; secto-
rul mijloace de trasport rutier şi-a redus de patru ori ponderea în efortul 
investiţional consacrat industriei prelucrătoare în 2000 faţă de 1995, deşi 
prezintă avantaje competitive reale. 

 Pentru unele sectoare industriale, efortul investiţional care le-a fost con-
sacrat a contribuit, neîndoelnic, la creşterea ponderii lor în structura pro-
ducţiei industriale – alimentară şi băuturi, metalurgie, prelucrarea lemnu-
lui (în măsură mai mică), prelucrarea ţiţeiului, mobilier. 

 Pentru alte sectoare, dimpotrivă, amplificarea efortului investiţional nu s-
a conjugat cu modificarea pe măsură a ponderii lor în structura producţiei 
industriale; este cazul, de exemplu, al sectoarelor: alte produse din mine-
rale nemetalice, confecţii din textile, blănuri şi piele, echipamente şi apa-
rate de radio, televiziune şi comunicaţii (a cărui pondere în investiţii în 
anul 2000 a fost de circa 10 ori mai mare comparativ cu anul 1995, ceea 
ce nu a împiedicat reducerea ponderii sectorului în producţia industrială), 
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maşini şi aparate electrice, prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice, 
pielărie şi încălţăminte, edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor 
pe suporţi, explicaţia acestor evoluţii constând, probabil, în faptul că efor-
tul investiţional nu a fost suficient pentru a revigora şi creşte semnificativ 
producţia. 

 Pentru unele sectoare de înaltă tehnologie, capital-intensive – aparatură 
şi instrumente medicale, de precizie, optică şi ceasornicărie, mijloace ale 
tehnicii de calcul şi de birou -, dimensiunile ridicole ale investiţiilor pe ca-
re le-au absorbit explică deplin poziţia modestă pe care o au în structura 
producţiei industriale. 
O contribuţie substanţială la modelarea structurală a industriei prelucră-

toare o pot avea investiţiile străine directe (ISD) care, pe lângă efortul financiar 
propriu-zis, mai prezintă avantajele apreciabile ale realizării unui transfer con-
sistent de know how tehnologic, managerial şi de marketing, ale deschiderii 
accesului pe pieţe internaţionale cu bariere înalte la intrare, "împrumutării" unei 
imagini de marcă consacrate. Pentru avantajele pe care le oferă, fluxurile 
mondiale de ISD s-au intensificat puternic în ultima perioadă, totalul mondial al 
acestor investiţii cifrându-se în anul 2000 la impresionanta cifră de 1271 miliar-
de USD, din care circa 80% au fost orientate spre ţările dezvoltate, circa 19% 
spre ţările în curs de dezvoltare şi 0,02% spre ţările în tranziţie din Europa 
Centrală şi de Est. Experienţa mondială a demonstrat că, în general în econo-
miile în tranziţie, ISD se decid în funcţie de câteva considerente esenţiale, care 
determină ceea ce specialiştii numesc "avantajul de locaţie": rating-ul de ţară 
acordat de instituţiile internaţionale specializate; costul forţei de muncă; distan-
ţa faţă de ţara de origine a investitorilor.  

În perioada 1990-2001, ISD în România au reprezentat 7395 miliarde 

USD (până la 1 octombrie 2001), din care circa 2 miliarde USD în privatizare 
1
, 

sume incomparabil mai mici faţă de cele înregistrate în alte ţări din regiune: 
Polonia – 39 miliarde USD, Ungaria – 21,5 miliarde USD, Republica Cehă – 
12,5 miliarde USD, Rusia – 9,7 miliarde USD. De aici, nivelul ISD/locuitor net 
inferior celui din alte ţări în tranziţie – România – 38,6 USD, faţă de Republica 
Cehă – 446 USD, Slovenia – 384 USD, Polonia – 258 USD, Ungaria – 196 

USD, Rusia – 91 USD 
2
.  

Statisticile au demonstrat că fluctuaţiile de la un an la altul al volumului 
ISD sunt destul de restrânse ca amplitudine: în România, media ISD înregistra-
tă în ultimii trei ani s-a cifrat la 1 miliard USD anual (în 2000 – 1 miliard USD, 
faţă de Polonia – 9 miliarde USD, Republica Cehă – 5 miliarde USD, Rusia – 
2,7 miliarde USD, Ungaria – 1,6 miliarde USD, Slovacia – 2 miliarde USD, 

                                                        
1
 Banca Naţională a României. Statistica balanţei de plăţi (întocmită potrivit Manualului de balan-
ţă de plăţi al FMI, ediţia a 5-a, 1993), Bucureşti, 2001. 

2
 * * *  "România este ocolită de fluxurile de capital", Capital, nr. 4/2003, p. 1-15. 
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Croaţia – 1,2 miliarde USD, Bulgaria – 1 miliard USD)
 1

. De asemenea, şi ie-
rarhia ţărilor cu cele mai consistente ISD în România se menţine aceeaşi pe o 
perioadă de câţiva ani; în perioada 1991-2001, ISD cele mai ample au fost rea-
lizate de investitori din Olanda (14,8%), Germania (11,1%), SUA (8,6%), Cipru 

(7,9%), Franţa (7,5%) 
2
. 

Evoluţia nesatisfăcătoare a valorii ISD în perioada 1990-2000, evidenţia-
tă în tabelul nr. 4, are multiple cauze.  

Tabelul nr. 4 
Nivelul anual al ISD în România, în anii 1990-2000 

- milioane USD- 

Anul Total din care 

În numerar În natură 

1990 0 0 0 

1991 40 40 0 

1992 77 18 59 

1993 94 37 57 

1994 341 187 154 

1995 419 206 213 

1996 263 149 114 

1997 1215 655 560 

1998 2031 1346 685 

1999 1041 736 305 

2000 1025 646 379 

Sursa: Banca Naţională a României, Statistica balanţei de plăţi, 2001. 

 
a) Ritmul lent al privatizării 
Evidenţa empirică demonstrează că pentru ţările în tranziţie a existat o 

legătură certă între ritmul şi amploarea privatizării întreprinderilor şi volumul 
ISD. Ungaria, ţară care s-a remarcat prin ritmul alert al privatizării şi volumul 
înalt al ISD atrase, a realizat aceasta printr-o strategie judicioasă şi ferm apli-
cată încă de la începutul procesului de tranziţie, de încurajare a ISD efectuate 
mai ales de companiile transnaţionale, ceea ce a influenţat pozitiv exporturile şi 
atragerea ulterioară de ISD noi (green field). 

Ca efect al factorului determinant al ritmului şi amplorii privatizării, dar şi 
al acţiunii conjugate a celorlalţi factori trataţi în continuare, stocul de ISD în 
România a reprezentat, în anul 2000, 17,8% din PIB, comparativ cu Ungaria – 
43,2%, Republica Cehă – 40,4%, Bulgaria – 27,3%, Croaţia – 24,2%, Polonia – 
20,1%, Slovacia – 19,3%, Slovenia – 16,1%, Macedonia – 15,2%, Albania – 

13,1%
3
; 

                                                        
1
 Sursa: UNCTAD. "World Investment Report 2001: Promoting Linkages", New York and Gene-
va, 2001. 

2
 Sursa: Camera de Comerţ şi Industrie a României. 

3
 Gabor Hunya. "Impact of FDI on Economic Growth and Restructuring in CEECs", The Vienna 
Institute for International Economic Studies, 2001, p. 28. 
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b) Lipsa unei politici industriale clare, coerente, oficiale, de natură să ofe-
re investitorilor autohtoni şi străini reperele necesare înţelegerii intenţiilor gu-
vernamentale cu privire la direcţiile întrevăzute de evoluţie a industriei prin in-
strumente adecvate de acţiune (incitaţii fiscale, pârghii financiare, alte facilităţi 
etc.), care să materializeze priorităţile stabilite în dezvoltarea sectoarelor indus-
triale. 

c) Instabilitatea legislativă şi instituţională a reprezentat, de asemenea, 
un factor puternic descurajant pentru investitorii străini, împiedicaţi să-şi contu-
reze şi materializeze aşteptările raţionale cu privire la profitabilitatea investiţiilor 
efectuate. Precaritatea exerciţiului legislativ-normativ efectuat pe parcursul 
procesului de reformă, evidenţiată de repetatele modificări ale unor acte emise 
la puţin timp după promulgarea lor, a avut un impact negativ asupra imaginii în 
exterior a climatului de afaceri din România, acţiuni de privatizare în curs de 
desfăşurare sau de investiţii în noi capacităţi fiind întrerupte în ultimul moment 
de asemenea modificări derutante pentru investitori. 

d) Nivelul ridicat al fiscalităţii a redus simţitor perspectivele de profitabili-
tate a ISD, descurajate în aceeaşi măsură ca şi investiţiile autohtone. 

e) Birocraţia excesivă şi corupţia din adminstraţia publică au constituit, 
de asemenea, elemente disuasive pentru investitorii străini implicaţi în acţiuni 
de privatizare sau de creare de unităţi noi, piedicile întâmpinate de aceştia şi 
făcute larg cunoscute peste hotare, descurajând şi eventualii investitori poten-
ţiali. 

f) Deciziile de extindere a Uniunii Europene au constituit un resort puter-
nic pentru direcţionarea ISD către ţările vizate. Deciziile de extindere anunţate 
în 1994 şi nominalizarea în anul 1997 a unor ţări pentru următorul val de extin-
dere a mărit atractivitatea acestora pentru investiţiile străine şi a diminuat fluxu-
rile de capital spre ţările nominalizate ulterior (de exemplu, România şi Bulga-
ria). Ţările central şi est-europene care au avut cel mai mult de câştigat de pe 
urma acestor nominalizări în etape pentru integrare au fost Republica Cehă, 
Polonia şi Ungaria, ale căror performanţe redutabile înregistrate în acest sens 
şi sintetizate mai sus explică, în bună măsură, avansul apreciabil pe care îl au 
pe calea integrării în Uniunea Europeană.  

În perioada analizată, peste jumătate din volumul investiţiilor efectuate în 
economie au fost legate de procesul de privatizare, către care s-a îndreptat 
majoritatea covârşitoare a ISD, înfiinţarea de societăţi comerciale noi (green 
field) prezentând o pondere nesemnificativă şi fiind concentrată în domeniul 
comercial. Pe fondul acţiunii factorilor potrivnici care au descurajat investitorii 
străini şi au făcut ca nivelul cumulat al ISD să fie total nesatisfăcător, evoluţia 
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acestora legată de privatizare în perioada 1993-2000 a prezentat două perioa-

de distincte 
1
: 

 1993-1996, când cadrul legislativ a fost suficient de atractiv pentru ISD, 
dar oferta de privatizare a fost modestă, constând în întreprinderi relativ 
mici atrăgătoare; drept urmare, numărul investitorilor străini a fost foarte 
ridicat (peste 45000, cel mai mare din Europa Centrală şi de Est), majori-
tatea covârşitoare a acestora fiind însă nesemnificativă; 

 1997-2000, când, dimpotrivă, cadrul legislativ a fost instabil, iar oferta de 
privatizare consistentă; recesiunea economică puternică înregistrată în-
tre anii 1997 şi 1999 a indus însă neîncredere în rândurile investitorilor 
străini şi, drept urmare, oferta de privatizare nu a fost onorată pe măsu-
ră, majorările de capital la investiţiile existente explicând cea mai mare 
parte a creşterii ISD în această a doua etapă. Din păcate, oferta târzie 
de privatizare făcută de România – când interesul pentru zonă al investi-
torilor strategici fusese în mare măsură satisfăcut în ţările învecinate mai 
rapide în acţiunile de privatizare (în primul rând Republica Cehă, Polo-
nia, Slovacia, Ungaria) -, s-a confruntat cu o lipsă de interes care a făcut 
ca multe contracte să nu fie foarte avantajoase sau să fie extrem de 
concesive cu privire la prevederile obligaţiilor în continuare ale investitori-
lor străini. În plus, modificări neaşteptate ale prevederilor legislative au 
făcut ca unele contracte deosebit de avantajoase cu investitori strategici 
(Bell Helicopter, Akmaya) să fie reziliate de partea străină.  
În perioada 1993 (când a început pe scară largă procesul de privatizare) 

– 2000, numărul total al contractelor de privatizare încheiate a fost de 12648, 
valoarea totală a acestora fiind de circa 28321,5 miliarde lei, încasările totale 
cifrându-se la 24398,8 miliarde lei; din încasările totale, cele în valută, converti-
tă în lei la cursurile de schimb existente la data încheierii contractelor, au re-

prezentat 48,3%, adică circa 11785 miliarde lei
2
. 

Cea mai mare parte a investiţiilor străine efectuate în România în peri-
oada 1991-2001 a fost absorbită de industrie, extractivă şi prelucrătoare (înde-
osebi sectoarele de mijloace de transport rutier, prelucrarea lemnului, maşini şi 
echipamente, prelucrarea ţiţeiului) – circa 45,3%, mult peste următoarele do-
menii – servicii profesionale (17,3%), comerţ cu ridicata (13,7%), transporturi 
(7,8%), construcţii (5,2%), comerţ cu amănuntul (4,8%), agricultură (3,5%), tu-

rism (2,8%)
3
. Orientarea investiţiilor străine reflectă, în fapt, atractivitatea diferi-

telor sectoare ale economiei şi, la nivelul industriei, a sectoarelor acesteia, 
atractivitate determinată atât de avantajele de locaţie valabile la nivelul întregii 

                                                        
1
 F. Bonciu. "Investiţiile străine directe în România în contextul Europei Centrale şi de Sud-Est", 
în: OECONOMICA, anul XI, nr. 2/2002, Societatea Română de Economie, Institutul Român 
pentru Libera Întreprindere, Bucureşti, 2002, p. 195. 

2
 Sursa: Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului. 

3
 F. Bonciu, op. cit., p. 200. 
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ţări, cât şi de avantajele specifice fiecărui sector în parte – înzestrarea cu fac-
tori, perspectivele de dezvoltare, barierele la intrarea pe şi ieşirea de pe piaţă 
etc.  

 

Caseta nr. 2 
Concluzii privind investiţiile din România, inclusiv cele străine directe, şi 

influenţa acestora asupra structurii industriei prelucrătoare 

 
 Efortul investiţional consacrat industriei prelucrătoare în perioada 1990-

2000 a cunoscut indici de creştere superiori celor înregistraţi pe ansamblul 
economiei şi pe cel al industriei. În raport cu cerinţele enorme de ajustare 
structurală a industriei prelucrătoare, de retehnologizare şi modernizare a 
unităţilor industriale, nivelul investiţiilor a fost însă insuficient, apreciere con-
firmată de menţinerea unui nivel precar de competitivitate pe pieţele interna-
ţionale a majorităţii produselor industriale româneşti, precum şi de existenţa 
unui raport de acoperire a importurilor prin exporturi necorespunzător. 

 Sectoarele industriale în care indicii investiţiilor au cunoscut cele mai înalte 
valori au fost, în majoritate, de joasă tehnologie, material, energo şi muncă-
intensive, cu valoare adăugată redusă; sectoarele de medie şi, mai ales, 
înaltă tehnologie au ocupat locuri modeste între priorităţile investiţionale, 
unele dintre acestea – maşini şi aparate electrice, maşini şi echipamente -, 
a căror dezvoltare ar avea efecte benefice ample pentru întreaga economie 
şi care dispun de avantaje competitive potenţiale apreciabile, fiind aproape 
ocolite de investitori. 

 Resortul puternic pe care îl reprezintă ISD pentru modernizarea unei eco-
nomii în tranziţie nu a fost valorificat în cadrul industriei româneşti la poten-
ţialul său, din punctul de vedere al indicatorilor specifici privind ISD, Româ-
nia prezentând decalaje nefavorabile semnificative în raport cu ţările carac-
terizate printr-un nivel înalt al reformei. Cauzele menţionate la începutul 
acestui studiu – instabilitatea cadrului legislativ şi instituţional, climatul de 
afaceri neprietenos, grevat de birocratism, lipsa de transparenţă şi corupţia, 
ritmul lent al privatizării, fiscalitatea ridicată – au descurajat investitorii stră-
ini, determinându-i să se orienteze spre alte ţări din zonă care le-au oferit 
realmente condiţii mai bune de primire şi de dezvoltare în siguranţă a aface-
rilor. 

 Calea privatizării pentru atragerea ISD nu a fost valorificată adecvat de Ro-
mânia, ritmul lent al privatizării şi frecventele schimbări legislative şi institu-
ţionale în acest domeniu făcând ca ţara noastră să piardă fluxuri importante 
de ISD, care s-au orientat către alte ţări mai atractive din regiune. Un flux 
mai masiv de ISD în industria prelucrătoare ar fi avut efecte salutare asupra 
competitivităţii produselor industriale şi structurii exporturilor, statisticile do-
vedind că firmele cu capital străin sunt preponderente în exporturile de pro-
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duse cu grad înalt de prelucrare, iar cele cu capital autohton în exporturi de 
produse cu grad mai redus de prelucrare; din păcate, gradul de penetrare a 
capitalului străin în industria românească este mult mai scăzut comparativ 
cu Ungaria şi, în ultima perioadă, şi cu Polonia. 

 Volumul relativ redus al ISD şi al investiţiilor autohtone, determinat de dis-
funcţionalităţile amintite, a făcut ca efortul investiţional să nu antreneze mo-
dificări structurale semnificative în industria prelucrătoare; modificările care 
s-au produs totuşi sub impactul investiţiilor, dar şi al altor factori (reorgani-
zări, gestiune mai bună etc.), s-au cantonat, îndeosebi, în zona sectoarelor 
tradiţionale, caracterizate prin: grad tehnologic redus sau mediu, material-
intensivitate şi muncă-intensivitate mare. 

 



 

 

4. Modificările structurale în exportul industriei  
prelucrătoare şi legăturile acestora cu cele  

din producţia industrială 

Liberalizarea comerţului exterior al României după anul 1989 a amplificat 
considerabil posibilităţile de identificare a oportunităţilor de pătrundere pe pie-
ţele externe şi de creştere a volumului de bunuri şi servicii exportate. Este în-
deobşte recunoscut că o politică comercială liberală, axată pe stimularea con-
fruntării producătorilor autohtoni cu cerinţele pieţelor internaţionale, are efecte 
pozitive pe termen lung asupra competitivităţii firmelor şi sectoarelor industria-
le, obligate să se restructureze şi să se modernizeze pentru a înfrunta cu suc-
ces concurenţa internaţională pe piaţa internă şi pe cele străine. 

Restrângerea intervenţiei statului în economie, firească în procesul tran-
ziţiei la modelul de piaţă, existenţa unei conjuncturi fluctuante în economia 
mondială şi pierderea unor pieţe externe tradiţionale au avut efecte ample asu-
pra structurii şi orientării comerţului exterior al ţării, grevate de existenţa per-
manentă în perioada 1990-2000 a unui sold negativ al balanţei comerciale, cu 
mari fluctuaţii de la an la altul, aşa cum relevă cifrele din tabelul nr. 5.  

 
Tabelul nr. 5 

Exportul, importul şi soldul balanţei comerciale a României, 1990-2000 
- milioane USD - 

Anul Export FOB Import CIF Sold 

1990 5775,4 9755,2 -3979,8 

1991 4265,7 5793,4 -1527,7 

1992 4363,4 6259,6 -1896,2 

1993 4892,2 6521,7 -1629,5 

1994 6151,3 7109,0 -957,7 

1995 7910,0 10277,9 -2367,9 

1996 8084,5 11435,3 -3350,8 

1997 8431,1 11279,7 -2848,6 

1998 8302,0 11837,8 -3535,8 

1999 8487,0 10557,0 -2070,0 

2000 10367,0 13055,0 -2688,0 

Sursa: Anuarul statistic al României, anii 1991-2001, INSSE şi CNS. 
 
În primii patru ani ai perioadei analizate, exportul a fluctuat şi a constat, 

în principal, în livrările reziduale efectuate în cadrul contractelor de clearing în-
cheiate înainte de 1989, iar importul, după o creştere puternică în 1990 şi o 
scădere semnificativă în 1991, şi-a reluat apoi creşterea aproape neîntreruptă 
până în 2000. Anul 1994 a marcat un punct de inflexiune în curba variaţiei sol-
dului comercial, înregistrându-se cel mai redus deficit din întreaga perioadă a 



 

 

 

912 

tranziţiei. După 1994, importul a înregistrat o creştere puternică, cu peste 3 mi-
liarde USD în primul an, care, conjugată cu plafonarea exportului la circa 8 m i-
liarde USD anual până în 1999, a determinat persistenţa unui sold negativ ridi-
cat (între 2 şi 3,5 miliarde USD anual). 

Pe lângă existenţa unui sold al balanţei comerciale persistent şi consis-
tent, structura exportului a continuat să fie grevată de predominanţa produselor 
cu tehnicitate scăzută, deci cu valoare adăugată redusă, potrivit cifrelor înscri-
se în tabelul nr. 6.  

Tabelul nr. 6 
Structura exportului FOB al României în anii 1990, 1995 şi 2000 

-% - 

Secţiuni CSCI REV
*
 Cod NC

**
 1990 1995 2000 

TOTAL EXPORT, din care:  100 100 100 

Produse agricole şi alimentare I, II, III, IV 1,4 6,7 3,2 

Produse minerale V 19,4 9,2 7,9 

Produse chimice VI, VII 7,0 11,7 7,2 

Textile şi articole textile, piele şi produse VIII, XI, XII 12,6 25,9 32,7 

Hârtie şi produse din lemn (inclusiv mobilă)  
IX, X, XX 

 
9,9 

 
11,6 

 
11,4 

Materiale de construcţii, sticlărie XIII 1,3 1,9 1,6 

Metale şi produse din metal XV 16,2 18,2 16,0 

Produse ale industriei constructoare de maşini 
(inclusiv electrotehnică) 

 
XVI, XVII, XVIII 

 
29,9 

 
14,0 

 
19,3 

* CSCI REV : Clasificarea Standard de Comerţ Internaţional. 
** NC : Nomenclatorul Combinat (Secţiuni conform). 
Sursa: Buletine statistice de comerţ exterior, 1990, 1995, 2000; Anuarul statistic al Români-

ei 2001, CNS, pag. 472-474. 

 
Principalele aspecte relevate de analiza structurii exportului în anii men-

ţionaţi, precum şi de adâncirea acestei analize pe informaţii suplimentare, sunt 
evidenţiate în continuare, accentuându-se corespondenţa dintre evoluţia expor-
tului şi cea a structurii industriei prelucrătoare. 

 Cea mai amplă schimbare produsă în structura valorică a exportului în 
perioada analizată este creşterea ponderii secţiunii textile şi articole texti-
le, piele şi produse din piele de circa 2,6 ori, în condiţiile în care echiva-
lentul acestei secţiuni în structura producţiei industriale şi-a scăzut pon-
derea de la 12,3% în 1990 la 6,7% în 2000. Aceeaşi secţiune şi-a sporit 
ponderea şi în structura importului – de la 4,0% în 1990 la 20,7% în 2000 
-, ceea ce, corelat cu creşterea menţionată a ponderii în structura expor-
tului, evidenţiază existenţa unei complementarităţi a produselor româ-
neşti cu cele străine, îndeosebi cu cele din Uniunea Europeană.  
Sporul apreciabil al ponderii acestei secţiuni în structura exportului, în 

ciuda scăderii relative a ponderii sale în structura producţiei, se explică prin 
mai multe cauze: gradul înalt de privatizare în sectoarele industriale corespun-
zătoare, ceea ce a asigurat gestionarea superioară a resurselor şi creşterea 



 

 

913 

substanţială a competitivităţii produselor; înzestrarea foarte bună cu factori de 
producţie (capacităţi mari, personal calificat), ceea ce a permis fructificarea ra-
pidă şi profitabilă a oportunităţilor apărute pe pieţele străine; continuarea şi 
amplificarea legăturilor cu parteneri comerciali din ţările vestice, ţinând seama 
de faptul că exportul sectoarelor industriale în cauză era orientat şi înainte de 
1989 spre ţări dezvoltate (SUA, Canada, Germania etc.). 

 Pentru secţiunea de produse agricole şi alimentare, evoluţiile ponderii 
acesteia în structura exportului şi în cea a producţiei s-au produs în ace-
laşi sens, creşterea în domeniul exportului fiind mai accentuată, dar încă 
insuficientă în raport cu potenţialul apreciabil de care dispune România 
în acest sens şi care nu se concretizează în produse competitive, ecolo-
gice, cu rată înaltă a valorii adăugate. 

 Secţiunea de produse minerale şi-a diminuat de circa 2,5 ori ponderea în 
structura valorică a exportului, fapt pozitiv dacă se ţine seama de tehnici-
tatea relativ redusă pe care o prezintă produsele specifice; tendinţa este 
convergentă cu evoluţia ponderii sectorului aferent în structura producţiei 
industriale. 

 Aceeaşi convergenţă este prezentă şi în ceea ce priveşte secţiunile pro-
duse chimice şi hârtie şi produse din lemn (inclusiv mobilă), în care lipsa 
de modernizări tehnologice susţinute îşi spune cuvântul, împiedicând 
produsele corespunzătoare, care prezintă în majoritate un grad de com-
petitivitate medie, să ocupe un loc mai important în structura exportului. 

 Secţiunea materialelor de construcţie, sticlărie şi-a modificat nesemnifi-
cativ, în perioada analizată, ponderea în structura valorică a exportului (a 
crescut cu o,3 puncte procentuale), în timp ce sectorul corespunzător şi-
a redus ponderea la fel de nesemnificativ în structura producţiei industri-
ei prelucrătoare, cu 0,2 puncte procentuale. 

 Îngrijorătoare este scăderea cu 10,6 puncte procentuale a ponderii secţi-
unii produse ale industriei constructoare de maşini, inclusiv electrotehni-
că în structura valorică a exportului, în concordanţă cu scăderea de la 
20,2% în 1990 la 11,2% în 2000 a ponderii sectoarelor industriale cores-
punzătoare acestei secţiuni în structura producţiei industriale. Caracterul 
îngrijorător al acestei evoluţii este determinat de faptul că secţiunea şi 
sectoarele respective cuprind produse în majoritate cu grad înalt de 
complexitate, cu tehnicitate ridicată.  
Reducerile au fost drastice pe ambele planuri – structura exportului şi 

structura producţiei -, fiind determinate de cauze multiple şi profund interferen-
te: competitivitatea slabă a produselor realizate, datorată inclusiv activităţilor de 
cercetare-dezvoltare de profil, insuficiente ca intensitate şi deficitare ca rezulta-
te; lipsa restructurării, retehnologizării şi modernizării adecvate a firmelor de 
profil; incapacitatea de adaptare la exigenţele pieţelor occidentale a unor sec-
toare industriale al cărui export era orientat anterior anului 1989 în bună parte 
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spre piaţa CAER; pierderea unor pieţe tradiţionale din ţări în curs de dezvolta-
re, deci fără exigenţe deosebite la import. 

Câteva exemple ilustrează dramatismul acestor reduceri: exportul de 
tractoare româneşti s-a diminuat de la circa 18400 de bucăţi în 1988 la 6041 în 
1994 şi la 1388 în 2001; exportul de locomotive electrice, produs care prezintă 
un grad înalt de complexitate, a fost de 104 bucăţi în 1988, în prezent fiind sis-
tat; exportul de televizoare s-a restrâns de la 307.700 bucăţi în 1988 la 2999 
bucăţi în 2001 etc. 

 

Caseta nr. 3 
Concluzii privind structura comerţului exterior al României şi legătura 

acesteia cu structura producţiei industriale 

 
 Evoluţiile ponderii diferitelor sectoare industriale în structura producţiei industriale în 

perioada deceniului anterior, pe de o parte, şi a secţiunilor corespunzătoare acestor 
sectoare în volumul total al exportului, au fost atât convergente, cât şi divergente, 
adică în unele cazuri au mers în acelaşi sens (creştere sau scădere), iar în altele în 
sensuri opuse. Explicaţia divergenţelor este dată, în principal, de faptul că modifică-
rile ponderii unor sectoare în structura producţiei industriale au fost influenţate de 
modificările înregistrate de celelalte sectoare, fiecare având o dinamică proprie; da-
că se adaugă la această explicaţie şi faptul că producţia unor sectoare industriale 
este orientată preponderent spre piaţa internă, apare clar de ce expansiunea pro-
ducţiei anumitor sectoare nu se reflectă corespunzător în creşterea ponderii secţiu-
nii aferente (din nomenclatorul combinat pentru comerţ exterior) în totalul exportului. 

 În condiţiile evoluţiei generale nefavorabile a economiei româneşti în deceniul tre-
cut, comerţul exterior a avut un curs descendent, concretizat, în esenţă, în cronici-
zarea deficitelor balanţei comerciale cu majoritatea partenerilor străini, grupe de ţări 
şi ţări, în deteriorarea structurii exportului (în care ponderea produselor de joasă şi 
medie prelucrare în loc să scadă a crescut îngrijorător) şi a importului (în care pon-
derea bunurilor de consum a fost preponderentă). 

 Politica urmată în domeniul comerţului exterior nu s-a axat pe o concepţie clară pri-
vind: valorificarea avantajelor competitive existente sau potenţiale pe care le au 
unele sectoare ale industriei prelucrătoare; menţinerea şi consolidarea unor pieţe cu 
mare potenţial de absorbţie a produselor industriale româneşti; orientarea geografi-
că judicioasă a exportului şi orientarea precumpănitoare a importului spre bunuri de 
capital; apărarea intereselor economiei naţionale, în limitele prevăzute de tratatele şi 
acordurile internaţionale la care România este parte, împotriva penetrării agresive 
pe piaţa internă a produselor străine, multe dintre acestea având substituienţi egali 
sau superiori în gama produselor industriale româneşti. O politică de comerţ exterior 
înscrisă pe aceste coordonate ar fi contribuit substanţial la producerea în structura 
producţiei industriei prelucrătoare a unor modificări mai ample şi mai puternic orien-
tate spre satisfacerea imperativelor menţionate – creşterea ponderii sectoarelor de 
medie şi, mai ales, de înaltă tehnologie, reducerea ponderii sectoarelor energo -, 
material – şi muncă-intensive, valorificarea profitabilă a avantajelor competitive deţi-
nute de unele sectoare. 
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 Sectoarele industriale cu orientare puternică spre export (confecţii pentru îmbrăcă-
minte, pielărie şi încălţăminte, prelucrarea lemnului şi mobilă), aceleaşi care aveau 
această orientare şi înainte de 1989, şi-au mărit semnificativ ponderea în structura 
exportului, produsele dovedindu-se competitive, îndeosebi pe pieţele Uniunii Euro-
pene, în timp ce ponderea lor în structura producţiei industriale s-a micşorat sau s-a 
menţinut constantă. Faptul este salutar, dovedind că în aceste sectoare ş-au valori-
ficat adecvat avantajele competitive deţinute (forţă de muncă calificată şi ieftină, tra-
diţie, imagine externă bună, legături comerciale stabile şi de durată), chiar dacă s-
au perpetuat şi slăbiciuni cronice (practicarea sistemului lohn, valoare adăugată re-
lativ mică). 

 Concluzia precedentă confirmă faptul că industria prelucrătoare românească prezin-
tă avantaje competitive în producţia şi exportul de mărfuri cu grad de tehnicitate re-
dus, cu costuri scăzute ale muncii şi cu valoare adăugată mică; de altfel, chiar pro-
dusele menţionate care au avut o pondere semnificativă în exportul României (de 
peste 43% în anul 2000) şi care s-au dovedit competitive, sunt însă foarte vulnerabi-
le întrucât pe piaţa Uniunii Europene (către care s-a îndreptat 63% din exportul ro-
mânesc în anul 2000) concurenţa cea mai puternică în sectoarele muncă-intensive, 
aşa cum sunt cele menţionate, vine din partea ţărilor în curs de dezvoltare, cu con-
diţii mai avantajoase pe planul înzestrării cu factori, deci care posedă avantaje com-
parative redutabile. 

 Structura exportului românesc spre Uniunea Europeană, cu care legăturile comerci-
ale sunt cele mai intense, continuă să se menţină în tiparul specific perioadei eco-
nomiei centralizate şi să fie similară exportului ţărilor în curs de dezvoltare bogate în 
resurse naturale. În acest sens, relevante sunt concluziile rezultate din statisticile 
Organizaţiei Naţiunilor Unite potrivit cărora cele mai solicitate produse industriale 
româneşti pe piaţa mondială erau în anul 1998 laminatele din oţel simplu, ureea, 
plăcile laminate grele şi medii din oţel simplu, hidroxidul de sodiu, mobila, cimentul 
şi confecţiile

1
. 

 Comerţul exterior românesc prezintă în legăturile comerciale cu ţările Uniunii Euro-
pene un raport de acoperire pozitiv pentru mărfurile care sunt muncă-intensive în 
cadrul Uniunii şi un raport negativ pentru produsele capital-şi tehnologic-intensive, 
precum şi pentru cele cu consum ridicat de forţă de muncă superior calificată. 

 În sinteză, concluzia "înfăşurătoare" a celor precedente, care se poate formula este 
că valorificarea avantajelor competitive existente şi potenţiale pe care le posedă in-
dustria prelucrătoare românească, este realizabilă doar prin formarea progresivă a 
unei oferte la export axată pe produse de tehnicitate medie şi înaltă, nu precumpă-
nitor joasă ca în prezent, susţinută de îmbunătăţirea semnificativă a productivităţii 
factorilor şi creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor oferite. Aceasta presu-
pune realizarea prealabilă a unor modificări profunde în configuraţia producţiei in-
dustriei prelucrătoare prin creşterea semnificativă a ponderii sectoarelor de tehnici-
tate medie şi înaltă, precum şi utilizarea abilă a instrumentelor stimulative pentru 
creşterea exportului de produse cu valoare adăugată mare. 

                                                        
1
 United Nations. "International Trade Statistics Yearbook", New York, 1999. 



 

 

5. Potenţialul inovaţional şi modificările structurale din 
industria prelucrătoare 

Intensitatea activităţilor de cercetare-dezvoltare, inovare şi difuzare teh-
nologică desfăşurate la nivel naţional şi internaţional a crescut puternic în ulti-
mele decenii, numărul impresionant de studii care au fost consacrate acestor 
activităţi evidenţiind în mod convingător contribuţia lor substanţială la dezvolta-
rea societăţii. Gradul de intensitate a activităţilor respective la nivelul unei ţări 
reflectă interesul naţional pentru această contribuţie, precum şi voinţa reală de 
a o amplifica. Şi aceasta pentru că nici o ţară nu-şi poate îmbunătăţi competiti-
vitatea economică fără sprijinirea puternică a activităţilor de cercetare-
dezvoltare, fără sporirea potenţialului ei inovaţional şi dezvoltarea de tehnologii 
noi originale sau achiziţionarea din străinătate de tehnologii existente.  

În condiţiile specifice ale perioadei de tranziţie la economia de piaţă func-
ţională, perioadă caracterizată printr-o acută penurie de resurse financiare şi 
tehnologice, rolul ştiinţei, tehnologiei şi inovării capătă sau ar trebui să capete o 
importanţă vitală. 

După anul 1990, în domeniul ştiinţei şi tehnologiei s-au confruntat în 
România două poziţii: pe de o parte, cea a factorilor de decizie, care au acor-
dat insuficientă atenţie domeniului, au adoptat măsuri de descentralizare pu-
ternică insuficient fundamentate, care au dezorganizat activităţile respective şi 
au diminuat drastic potenţialul inovaţional pentru o lungă perioadă; pe de altă 
parte, cea a comunităţii ştiinţifice care a tras repetate semnale de alarmă, con-
ştientă fiind de cerinţele şi dificultăţile uriaşe ale procesului de reformă şi capa-
bilă să identifice soluţii viabile pentru a le răspunde eficace. 

Lipsa unei politici clare şi coerente a ştiinţei şi tehnologiei în primii ani ai 
perioadei de tranziţie a fost, în bună parte, determinată de atitudinea ezitantă a 
guvernelor care s-au succedat cu privire la activităţile de cercetare dezvoltare, 
inovare şi difuzare tehnologică, ceea ce a avut implicaţii negative ample pe 
termen lung. Astfel, starea critică actuală a sistemului naţional de cercetare-
dezvoltare este ilustrată convingător de nivelul unor indicatori relevanţi: 

 reducerea numărului de salariaţi din infrastructura de cercetare-
dezvoltare de la 148.513 în 1990 la 62.572 în anul 2000, deci cu 57,9%; 
în industria prelucrătoare, numărul de salariaţi din unităţile de cercetare-
dezvoltare a scăzut de la 52.371 în 1991 la 21.414 în 2000, deci cu 
59,1%, iar numărul de salariaţi din activitatea de cercetare a întreprinde-
rilor a fost, în anul 2000, de 14.922, adică 66,2% din numărul total pe în-
treg sectorul respectiv (deci din toate activităţile din economie); cea mai 
mare reducere s-a produs în cercetarea tehnologică; 

 creşterea numărului unităţilor de cercetare-dezvoltare de la 369 în 1990 
la 626 în 1999 şi la 601 în 2000, ceea ce a semnificat fragmentarea sis-
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temului şi segmentarea sa pe tipuri de unităţi implicate în cercetarea 
fundamentală, în cea aplicativă şi în dezvoltarea tehnologică; 

 intensitatea activităţilor de cercetare-dezvoltare s-a redus substanţial şi, 
drept urmare, numărul cererilor de brevete şi numărul de brevete acorda-
te, indicatori-cheie pentru potenţialul inovaţional al unei ţări, s-au micşo-
rat drastic, aşa cum relevă cifrele din tabelul nr. 7. 

 
Tabelul nr. 7 

Numărul cererilor de brevete şi al brevetelor acordate  
în perioada 1989-2000 

 1989 1990 1995 2000 

Numărul de cereri de brevete înregistrate 6137 3081 2316 1248 

Numărul de brevete acordate 3086 1428 1860  675 

Sursa: Anuarul statistic al României 1996 şi 2001, CNS. 

 

Câţiva factori au determinat, în mod decisiv, descreşterea abruptă a po-
tenţialului de cercetare-dezvoltare, o bună parte a acestora fiind direct legată 
de politica în domeniul ştiinţei şi tehnologiei: întârzierea adoptării legilor cerce-
tării ştiinţifice şi a protecţiei proprietăţii intelectuale, precum şi a statutului cer-
cetătorului; lipsa motivării ştiinţifice reale pentru cercetători şi a condiţiilor 
adecvate pentru desfăşurarea corespunzătoare a muncii de cercetare; lipsa de 
stimulente materiale şi morale pentru acordarea de brevete şi reglementările 
legislative insuficiente în acest domeniu; posibilităţi ilegale de comercializare a 
invenţiilor şi inovărilor neînregistrate; părăsirea domeniului de către numeroşi 
specialişti din cauza nivelului redus al salariilor, a perspectivelor incerte ale 
sectorului, atractivităţii altor sectoare de activitate. Dar poate cel mai important 
factor care a determinat reducerea potenţialului de cercetare-dezvoltare a fost 
diminuarea efortului public destinat sprijinirii acestor activităţi, politică începută 
încă din 1990; drept urmare, cheltuielile bugetare consacrate activităţilor de 
cercetare dezvoltare, exprimate ca procent din PIB, s-au redus continuu în pe-
rioada ultimilor cinci ani ai perioadei analizate, respectiv 1996-2000, evoluţia 
acestora fiind detaliată în tabelul următor.  

 
Tabelul nr. 8 

Ponderea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în PIB, pe total şi pe sec-
toare de execuţie, în perioada 1996-2000 

 1996 1997 1998 1999 2000 

Total 0,71 0,58 0,49 0,40 0,37 

Sectorul întreprinderi 0,52 0,47 0,38 0,30 0,26 

Sectorul guvernamental 0,16 0,09 0,09 0,07 0,07 

Sectorul învăţământ superior 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 

Sursa: Anuarul statistic al României 2001, CNS, pag. 242. 
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De altfel, din anul 1996 s-au produs schimbări esenţiale şi în structura sur-
selor de finanţare a activităţilor respective, relevate de cifrele din tabelul următor.  

 

Tabelul nr. 9 
Structura cheltuielilor de cercetare-dezvoltare pe surse de finanţare,  

în 1996 şi 2000 
 

 1996 2000 

Fonduri publice 54,0 40,8 

Agenţi economici 23,0 17,4 

Alte surse  20,2 36,9 

Fonduri din străinătate 3,0 4,9 

Sursa: prelucrări de date din Anuarul statistic al României 1999 şi 2001, CNS. 

 
În prezent, finanţarea programelor de cercetare-dezvoltare este conside-

rabil extinsă, încă din anul 1994 ponderea cheltuielilor pentru granturi specifice 
şi programe de cercetare precis orientate crescând sensibil ca urmare a intro-
ducerii graduale a principiului competitivităţii în finanţarea activităţilor respecti-
ve.  

Pe fondul situaţiei generale a sistemului naţional de cercetare-
dezvoltare, inovare şi difuzare tehnologică, cea din zona industriei prelucrătoa-
re nu face excepţie. De exemplu, numai în perioada 1999-2000, numărul de 
salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare din sectorul întreprinderi al in-
dustriei prelucrătoare a scăzut de la 23297 la 14.922, deci cu 35,9%, repartiza-
rea acestora pe activităţi specifice fiind, în anul 2000, următoarea: 

 alimentară, băuturi şi produse din tutun; 0,2% 

 textile, produse textile, confecţii de îmbrăcăminte, pielărie  
şi încălţăminte; 3,9% 

 prelucrarea lemnului (exclusiv mobilă); 0,5% 

 celuloză, hârtie şi carton; 0,8% 

 prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea  
combustibilor nucleari;  1,3% 

 chimie şi fibre sintetice şi artificiale; 0,8% 

 prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice; 

 alte produse din materiale nemetalice; 3,7% 

 metalurgie; 8,6% 

 construcţii metalice, maşini şi echipamente; 70,7% 

 mobilier şi alte activităţi neclasificate. 1,9% 
 
Sursa: prelucrări de date din Anuarul statistic al României 2001, CNS, p. 235. 

 
O sumară comparaţie a acestor cifre cu cele din tabelul nr. 1 relevă fap-

tul că doar pentru unele sectoare există o oarecare corelaţie între ponderea 
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salariaţilor din activităţile de cercetare-dezvoltare de profil (din sectorul între-
prinderi) şi ponderea sectoarelor respective în valoarea producţiei industriale – 
textile şi produse textile, confecţii de îmbrăcăminte, piele şi încălţăminte, alte 
produse din materiale nemetalice, mobilier. Pentru celelalte sectoare o aseme-
nea corelaţie nu există, ponderile de pe un plan al analizei (numărul de salariaţi 
din cercetare-dezvoltare, sectorul întreprinderi) fiind foarte depărtate de cele de 
pe celălalt plan (valoarea producţiei), ceea ce indică fie susţinerea puternică a 
competitivităţii sectorului de către cercetarea-dezvoltarea de profil (în cazul in-
dustriei alimentare şi al băuturilor, prelucrării lemnului, prelucrării ţiţeiului, chi-
miei şi fibrelor sintetice şi artificiale, metalurgiei), fie, dimpotrivă, contribuţia re-
dusă a cercetării-dezvoltării la expansiunea sectorului (în cazul construcţiilor 
metalice, maşinilor şi echipamentelor, care are o pondere de 70,7% în perso-
nalul de cercetare-dezvoltare din industria prelucrătoare, sectorul întreprinderi, 
şi de 6,1% în valoarea producţiei industriale, în anul 2000).  

O situaţie asemănătoare cu cea a structurii pe activităţi specifice a nu-
mărului de salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare desfăşurată în do-
meniul industriei prelucrătoare (sectorul întreprinderi) prezintă şi structura chel-
tuielilor totale, curente şi de capital, înregistrate în acelaşi sector întreprinderi 
în contul diferitelor activităţi specifice. Asemănarea constă în faptul că industrii-
le componente ale industriei prelucrătoare (activităţi în terminologia Anuarului 
statistic al României) prezintă ponderi în structura cheltuielilor apropiate mai 
mult sau mai puţin de cele deţinute în structura personalului din cercetare-
dezvoltare. Aşa cum reiese din tabelul nr. 10, construcţiile metalice, maşini şi 
echipamente au avut în anul 2000, o pondere incomparabil mai mare în cheltu-
ielile totale ale industriei prelucrătoare, sectorul întreprinderi, comparativ cu 
celelalte activităţi, repetându-se situaţia (cu o variaţie nesemnificativă de câte-
va procente) din repartizarea numărului de salariaţi pe activităţi. Ponderi con-
sonante pe ambele planuri (cheltuieli din activitatea de cercetare-dezvoltare şi 
numărul de salariaţi), cu variaţii de mică anvergură, prezintă şi celelalte activi-
tăţi cu excepţia metalurgiei (a cărei pondere în structura cheltuielilor este apro-
ximativ dublă faţă de cea din structura salariaţilor din cercetare-dezvoltare) şi 
industria chimică şi a fibrelor sintetice şi artificiale (a cărei pondere în structura 
cheltuielilor este de circa 6 ori mai mare decât cea în structura salariaţilor). 

Pe lângă aspectele relevate, analiza cifrelor din tabel mai permite şi alte 
concluzii: 

 industria prelucrătoare are o pondere în structura cheltuielilor totale din 
activitatea de cercetare-dezvoltare din sectorul întreprinderi pe ansam-
blul economiei mult peste cea a industriei extractive (9,2%) şi cea a sec-
torului energie electrică şi termică, gaze şi apă (8,7%), precum şi peste 
cea a agriculturii (11,4%), construcţiilor (1,3%) şi a celorlalte activităţi din 
economia naţională (2,6%); 

 în unele sectoare ale industriei prelucrătoare, cheltuielile de capital au 
fost nule (alimentară, băuturi şi produse din tutun, celuloză, hârtie şi car-
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ton) sau foarte reduse (prelucrarea lemnului, industria textilă, produse 
textile, confecţii de îmbrăcăminte, pielărie şi încălţăminte), ceea ce indică 
faptul că infrastructura cercetării-dezvoltării în sectoarele respective riscă 
să devină, dacă nu este deja, învechită, incapabilă să susţină efortul ino-
vaţional intens reclamat de cerinţele înnoirii continue a produselor şi îm-
bunătăţirii competitivităţii acestora; 

 în toate sectoarele analizate ponderea cheltuielilor curente de cercetare-
dezvoltare (în cadrul cărora cheltuielile salariale au ponderea cea mai 
mare) este covârşitoare în raport cu cea a cheltuielilor de capital, ceea 
ce reflectă faptul că activităţile de cercetare-dezvoltare se desfăşoară la 
limita supravieţuirii, fără a beneficia de un efort investiţional substanţial, 
pe măsura impusă de progresul tehnologic actual. 

 
Tabelul nr. 10  

Structura cheltuielilor din activitatea de cercetare din sectorul întreprin-
deri al industriei prelucrătoare pe activităţi, în anul 2000 

-% - 

 Cheltuieli  din care: 

 totale Cheltuieli 
curente 

Cheltuieli de 
capital 

Ponderea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare 
din sectorul întreprinderi, industria pre-
lucrătoare, în cheltuielile totale de cercetare-
dezvoltare din sectorul întreprinderi pe an-
samblul economiei 

 
 
 
 

66,77 

 
 
 
 

69,89 

 
 
 
 

34,41 

Cheltuielile totale de cercetare-dezvoltare din 
sectorul întreprinderi, industria prelucrătoare, 
din care: 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

- Alimentară, băuturi şi produse din tutun 0,07 0,07 - 

- Textilă, confecţii textile, confecţii de îmbră-
căminte, pielărie şi încălţăminte 

 
2,09 

 
2,19 

 
0,05 

- Prelucrarea lemnului (exclusiv mobilă) 0,19 0,20 0,03 

- Celuloză, hârtie şi carton 0,91 0,95 - 

- Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi 
tratarea combustibililor nucleari 

 
0,57 

 
0,59 

 
0,10 

- Chimie şi fibre sintetice şi artificiale 7,55 7,71 4,12 

- Prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice 1,37 1,01 8,88 

- Alte produse din minerale nemetalice 3,20 3,11 4,97 

- Metalurgie 16,11 16,39 10,50 

- Construcţii metalice, maşini şi echipamente  
67,18 

 
67,01 

 
70,78 

- Mobilă şi alte activităţi neclasificate 0,76 0,77 0,57 

Sursa: prelucrări de date din Anuarul statistic al României 2001, CNS, pag. 239. 
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Caseta nr. 4 

Concluzii privind activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul industriei 
prelucrătoare şi influenţa acesteia asupra structurii producţiei industriale 

 

 Ca o apreciere generală a politicii ştiinţei şi tehnologiei şi a condiţiei activităţilor 
de cercetare-dezvoltare, inovare şi difuzare tehnologică, se poate considera că 
reformarea acestora este în curs, potrivit cerinţelor tranziţiei la economia de piaţă 
funcţională şi ale integrării ţării noastre în spaţiul european al ştiinţei şi tehnologi-
ei. Procesul de reformă în acest domeniu – confruntat cu mari dificultăţi perpetua-
te din regimul economiei centralizate şi care s-au adâncit ulterior, precum şi cu o 
rămânere în urmă semnificativă faţă de ţările comunitare şi de cele mai avansate 
ţări în tranziţie -, a înregistrat totuşi progrese importante pe plan legislativ, institu-
ţional şi funcţional. În ciuda realizării îmbucurătoare a unor îmbunătăţiri, activităţi-
le menţionate se găsesc încă departe de o funcţionare normală şi eficientă, de ro-
lul propulsor pe care trebuie să-l aibă pentru economia şi societatea românească. 

 În domeniul industriei prelucrătoare, activităţile de cercetare-dezvoltare , inovare 
şi difuzare tehnologică prezintă aceleaşi caracteristici ca cele ale sistemului naţi-
onal al ştiinţei şi tehnologiei:  

 lipsa de echilibru între ponderile activităţii de cercetare realizată de către unităţi 
de cercetare, universităţi şi agenţi economici, prevalentă fiind activitatea desfăşu-
rată de institutele departamentale (cercetare aplicativă) şi de cele ale Academiei 
Române (cercetare fundamentală);  

 existenţa unor disproporţii semnificative între potenţialul de cercetare-dezvoltare 
(în exces) şi cererea pieţei pentru cercetare ştiinţifică în numeroase domenii şi 
sectoare, între potenţialul de cercetare fundamentală (în deficit) şi potenţialul de 
cercetare aplicativă în domeniile tradiţionale, între potenţialul de cercetare (în ex-
ces) şi oferta noului sistem concurenţial de finanţare a proiectelor de cercetare;  

 absenţa funcţiei de cercetare-dezvoltare în cea mai mare parte a întreprinderilor 
industriale, ceea ce diminuează considerabil potenţialul inovaţional al agenţilor 
economici şi întârzie mult restructurarea şi modernizarea echipamentelor de pro-
ducţie şi a proceselor tehnologice;  

 lentoarea difuzării inovărilor tehnologice în majoritatea covârşitoare a cazurilor, 
chiar şi atunci când prima introducere a inovării a condus la realizarea unor per-
formanţe sensibil superioare; 

 insuficienţa efortului financiar consacrat activităţilor de cercetare-dezvoltare, care 
a scăzut de la 1,81% în PIB în anul 1990, la 0,37% în 2000, nivel mult inferior ce-
lui înregistrat în alte ţări central şi est-europene; 

 starea precară a activităţilor de sprijinire a cercetării-dezvoltării, având drept con-
secinţe insuficienţa şi caracterul învechit al bazei tehnice specifice, restricţionarea 
drastică a accesului la publicaţiile străine şi la manifestările ştiinţifice internaţiona-
le de prestigiu, insuficienta preocupare pentru formarea şi perfecţionarea cercetă-
torilor, diminuarea şanselor de integrare în circuitele ştiinţifice internaţionale; 

 ponderea încă redusă a sectorului privat în activităţile de cercetare-dezvoltare, 
determinată de numeroase cauze (lipsa de cerere pentru studii de cercetare, in-
capacitatea sectorului privat din economie de a susţine un sector privat de cerce-
tare-dezvoltare, privatizarea lentă a institutelor de stat, din cauza caracterului 
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producţiei lor de bun public şi a capacităţii lor reduse de a face faţă unei pieţe 
slabe etc.), deşi, potrivit aprecierilor aproape unanime, activităţile respective sunt 
mult mai intense şi mai performante în unităţile private comparativ cu cele de stat, 
acestea din urmă deţinând însă partea covârşitoare din activele şi mijloacele din 
sistemul naţional de cercetare-dezvoltare. 

Pe fondul acestor caracteristici nefavorabile apare firească concluzia că potenţialul 
inovaţional în industria prelucrătoare, atât cât există, este insuficient valorificat, neo-
ferind gama largă de soluţii realiste, moderne şi eficiente imperios necesare creşterii 
semnificative a competitivităţii produselor şi serviciilor industriale româneşti pe pieţe-
le interne şi internaţionale. Potenţialul s-a redus drastic în deceniul precedent, lipsa 
unei voinţe politice reale de a revigora şi consolida sectorul spunându-şi puternic 
cuvântul şi îngreunând considerabil eforturile prezente pentru recuperarea reculului 
înregistrat. În absenţa o perioadă îndelungată, a unei politici coerente şi ferm aplica-
te a ştiinţei şi tehnologiei, focalizată spre valorificarea intensă a avantajelor competi-
tive existente şi potenţiale, activităţile de cercetare-dezvoltare, inovare şi difuzare 
tehnologică nu au avut şi nici nu puteau să aibă o contribuţie notabilă la dezvoltarea 
economică şi socială, au fost departe de a juca rolul modelator pentru structurile in-
dustriale, pe care îl joacă în ţările dezvoltate şi în unele ţări în tranziţie. 

  



 

 

6. Dinamismul întreprinderilor mici şi mijlocii şi modifi-
cările structurale în industria prelucrătoare 

Prin caracteristicile pe care le prezintă şi care le conferă forţa redutabilă 
a ansamblului lor – dinamism, flexibilitatea profilului, adaptabilitate apreciabilă 
la cererea pieţei, capacitatea de creare de locuri de muncă, demografie foarte 
alertă -, IMM constituie un vector important al modificărilor structurale din eco-
nomie. În căutarea continuă de zone cu profitabilitate ridicată ale activităţii 
economice, IMM migrează relativ facil spre acele zone, contribuind, astfel, 
uneori în măsură semnificativă, la modificarea "ţesutului" economic, la apariţia 
în cadrul acestuia a unor tendinţe de ajustări structurale într-o direcţie sau alta.  

În economia românească, sectorul IMM a cunoscut o dezvoltare explozi-
vă după 1990 şi a avut o evoluţie sinuoasă şi dificilă în perioada 1990-2000, în 
sensul că perioade de progrese semnificative au alternat cu perioade de des-
creştere a potenţialului economic şi de creare de locuri de muncă. Alternanţele 
au fost determinate de inconsistenţa politicii guvernamentale privitoare la IMM, 
care a fost una mai curând reactivă decât proactivă, adică aplicată precumpă-
nitor sub presiunea instituţiilor şi a organizaţiilor internaţionale decât sub cea a 
iniţiativei şi voinţei reale a autorităţilor publice de a sprijini şi stimula dezvolta-
rea acestui sector. În ciuda numeroaselor dificultăţi şi obstacole întâmpinate, 
progresele în domeniul IMM au fost evidente. Stabilirea unei ample reţele, in-
spirată în mare măsură din experienţa Uniunii Europene, de centre de dezvol-
tare a IMM, de incubatoare de afaceri, de oficii furnizoare de servicii profesio-
nale (în primul rând de consultanţă financiară, contabilă, managerială, juridică, 
de marketing) şi administrative, la scară naţională, regională şi locală, este o 
realizare care trebuie apreciată ca atare.  

În industria prelucrătoare, numărul IMM a crescut continuu după 1990, 
ajungând în anul 2000 la 41.547, faţă de 34.404 în 1995 de exemplu, înregis-
trând deci o creştere în perioada 1995-2000 de 20,8%. În anul 2000, structura 
pe clase de mărime a numărului menţionat de IMM active era: 28.494 (68,6%) 
– microîntreprinderi cu 0-9 salariaţi; 8.469 (20,4%) – întreprinderi mici cu 10-49 
salariaţi; 3.302 (7,9%) – întreprinderi mijlocii cu 50-249 salariaţi. Pe forme juri-
dice, întreprinderile active înregistrate în industria prelucrătoare în anul 2000 
aveau următoarea structură: 11 regii autonome (0,03%); 3996 societăţi pe ac-
ţiuni (9,6%); 35.378 – societăţi cu răspundere limitată (85,2%); 1443 – alte ti-
puri de societăţi comerciale necooperatiste (3,5%); 719 – societăţi cooperatiste 
(1,7%). Pe forme de proprietate, 1,3% din numărul întreprinderilor active din 
industria prelucrătoare înregistrate în anul 2000 era cu capital majoritar de stat, 
în cvasitotalitate întreprinderi mari, iar 98,7% aveau capital majoritar sau inte-
gral privat (în majoritate covârşitoare IMM); din numărul total menţionat, 1.553 
întreprinderi (3,7%) erau cu capital integral străin. 
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IMM reprezintă nu numai sectorul cel mai dinamic al economiei, dar şi 
cel ale cărui performanţe le depăşesc semnificativ pe cele înregistrate de mari-
le întreprinderi. Pentru ilustrare, este relevant să arătăm în tabelul următor 
ponderea IMM din industria prelucrătoare în personalul total din întreprinderile 
active mici şi mijlocii şi în cifra de afaceri realizată de aceste categorii dimensi-
onale de întreprinderi, în anii 1995-2000.  

 
Tabelul nr. 11 

Ponderea IMM active din industria prelucrătoare în nivelul unor indicatori 
de efort (personalul) şi de rezultate (cifra de afaceri) înregistrat de între-

prinderile active mici şi mijlocii 

Ponderea 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

- Personalul total din IMM active 12,7 16,6 19,9 24,3 29,7 35,3 

- Cifra de afaceri totală realizată de IMM active   
19,1 

 
21,7 

 
23,2 

 
29,8 

 
34,6 

 
36,9 

Sursa: Anuarul statistic al României 2001, CNS, pag. 353-354. 

 
Cifrele din tabel demonstrează convingător două aspecte importante: pe de 

o parte, ponderea constant superioară a IMM active din industria prelucrătoare în 
indicatorul de efect analizat faţă de cel de efort, reflex neîndoielnic al activităţii per-
formante pe care o desfăşoară această categorie dimensională de întreprinderi; pe 
de altă parte, creşterea continuă în perioada analizată a ponderii IMM din industria 
prelucrătoare în nivelul indicatorilor consideraţi pe total IMM active, ceea ce denotă 
atât amplificarea dimensiunilor forţei de muncă ocupate în acest sector, cât şi îm-
bunătăţirea activităţii desfăşurate de IMM şi concretizată în participarea tot mai 
consistentă a acestora la crearea substanţei economice.  

Adâncind analiza în cadrul industriei prelucrătoare pe componentele aceste-
ia pentru a evidenţia contribuţia IMM la realizarea modificărilor structurale înregis-
trate pe componentele respective, se ajunge, prin interpretarea datelor prezentate 
în tabelul nr. 12, la concluzii convergente cu cele rezultate din secţiunile anterioa-
re, consacrate celorlalţi factori determinanţi ai ajustărilor structurale. 

  
Tabelul nr. 12 

Modificările produse în intervalul 1998-2000 în ponderile IMMd in sectoa-
rele industriei prelucrătoare în numărul total şi în cifra de afaceri totală a 

IMM din industria prelucrătoare 

Sectoare 1998 2000 

% în 
numărul 

total 

% în cifra 
de afaceri 

% în 
numărul 

total  

% în cifra 
de afaceri 

Total industria prelucrătoare, din care: 100,0 100,0 100,0 100,0 

Industria alimentară şi a băuturilor 25,8 36,7 23,1 29,2 

Industria tutunului 0,3 3,2 0,1 1,8 

Industria textilă şi a produselor textile 8,2 4,5 7,5 4,9 
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Sectoare 1998 2000 

% în 
numărul 

total 

% în cifra 
de afaceri 

% în 
numărul 

total  

% în cifra 
de afaceri 

Industria confecţiilor de îmbrăcăminte 7,8 3,2 8,1 4,2 

Industria pielăriei şi încălţămintei 3,6 2,6 3,6 2,9 

Industria de prelucrare a lemnului (exclu-
siv mobilă) 

 
15,4 

 
7,1 

 
16,3 

 
9,4 

Industria celulozei, hârtiei şi cartonului 1,0 1,9 1,2 2,8 

Edituri, poligrafie şi reproducerea înregis-
trărilor pe suporţi 

 
5,8 

 
5,3 

 
6,0 

 
5,1 

Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbune-
lui şi tratarea combustibililor nucleari 

 
0,1 

 
0,3 

 
0,1 

 
0,1 

Industria chimică şi a fibrelor sintetice şi 
artificiale 

 
3,1 

 
5,8 

 
2,9 

 
5,7 

Industria de prelucrare a cauciucului şi a 
maselor plastice 

 
4,8 

 
3,7 

 
4,3 

 
4,0 

Industria altor produse din materiale nem-
etalice  

 
3,2 

 
2,2 

 
3,5 

 
3,2 

Industria metalurgică 1,1 1,7 1,1 2,1 

Industria construcţiilor metalice şi a pro-
duselor din metal (exclusiv maşini, utilaje, 
instalaţii) 

 
 

0,8 

 
 

1,1 

 
 

1,1 

 
 

1,6 

Industria de maşini şi echipamente 0,8 1,1 1,1 1,6 

Industria de mijloace ale tehnicii de calcul 
şi de birou 

 
0,5 

 
2,0 

 
0,5 

 
1,3 

Industria de maşini şi aparate electrice 1,6 1,8 1,5 1,8 

Industria de echipamente, aparate radio, 
televiziune şi comunicaţii 

 
0,5 

 
2,2 

 
0,5 

 
1,0 

Industria de aparate şi instrumente medi-
cale, de precizie, optică şi ceasornicărie 

 
0,8 

 
0,9 

 
0,9 

 
1,2 

Industria mijloacelor de transport rutier 0,6 0,9 0,7 0,9 

Industria altor mijloace de transport 0,4 0,6 0,5 0,8 

Producţia de mobilier şi alte activităţi 
neclasificate 

 
6,2 

 
3,2 

 
6,9 

 
4,1 

Recuperarea deşeurilor şi resturilor de 
materiale reciclabile 

 
1,5 

 
2,2 

 
2,0 

 
4,6 

Sursa: prelucrări de date din Statistica firmelor după secţia de cod CAEN, întocmită pe baza 
datelor din bilanţurile contabile pe anii 1998 şi 2000. 

 
Analiza anumitor corelaţii existente între cifrele din tabel şi între acestea 

şi ponderile în valoarea producţiei industriale ale sectoarelor componente ale 
industriei prelucrătoare prezentate în tabelul nr. 1, permite relevarea câtorva 
aspecte de reţinut. 

Particularităţile tehnologiilor specifice diferitelor sectoare ale industriei 
prelucrătoare şi ale pieţelor corespunzătoare determină gradul prezenţei IMM 
în aceste sectoare. Ponderile mari ale IMM din unele sectoare – alimentară şi 
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băuturi, prelucrarea lemnului (exclusiv mobila), construcţii metalice şi produse 
din metal, edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi, confecţii 
de îmbrăcăminte -, în forţa de muncă totală şi în cifra de afaceri totală a indus-
triei prelucrătoare evidenţiază faptul că sectoarele respective sunt adecvate 
pentru desfăşurarea activităţii productive în astfel de întreprinderi.  

Această constatare generează însă întrebarea legitimă privind cauzele 
neimplicării mai puternice a IMM în sectoare de înaltă tehnologie, al căror spe-
cific este adecvat, de asemenea, desfăşurării activităţii productive în unităţi 
mici şi mijlocii, cum ar fi: mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou, aparate şi 
instrumente medicale, de precizie, optică şi ceasornicărie, echipamente, apara-
te radio, televiziune şi echipamente. Printre cauzele acestei neimplicări în mă-
sura dorită apreciem că se înscriu existenţa unor bariere ridicate la intrare (ne-
voia de potenţial tehnologic şi investiţional mare), concurenţa intensă pe piaţă, 
perspectivele incerte de profitabilitate în condiţiile existenţei pe piaţă a unor 
produse străine foarte competitive. 

Evoluţiile ponderilor IMM în forţa de muncă şi în cifra de afaceri în anii 
analizaţi sunt concordante în cazul a numeroase sectoare – alimentară şi bău-
turi, confecţii de îmbrăcăminte, prelucrarea lemnului (exclusiv mobilă), celuloză, 
hârtie şi carton, alte produse din minerale nemetalifere, maşini şi echipamente, 
maşini şi aparate electrice, mijloace de transport rutier. În restul sectoarelor, evo-
luţiile sunt necorelate, schimbările producându-se în sens pozitiv (scăderea pon-
derii în forţa de muncă şi creşterea celei în cifra de afaceri) – cazul industriei tex-
tile şi a produselor textile, sau negativ (situaţia inversă celei precedente) – cazul 
editurilor, poligrafiei şi reproducerii înregistrărilor pe suporţi. 

O evoluţie care reţine atenţia este cea a IMM din industria alimentară şi a 
băuturilor, ponderea acestora scăzând în cei doi ani analizaţi atât în forţa de 
muncă, cât şi în cifra de afaceri. Această industrie, cu un accentuat caracter stra-
tegic pentru asigurarea securităţii alimentare a populaţiei şi care dispune de 
condiţii favorizante pentru dezvoltare intensă în ţara noastră (înzestrare cu fac-
tori, tradiţie), ar trebui să aibă un alt regim de ajustare structurală, în sensul am-
plificării sale considerabile, pe măsura perspectivelor promiţătoare pe care le 
are. 

Între evoluţiile pe sectoare în perioada 1998-2000 ale ponderii IMM în ci-
fra de afaceri a industriei prelucrătoare şi evoluţiile în perioada mai lungă 1990-
2000 a ponderii sectoarelor în valoarea producţiei industriei prelucrătoare exis-
tă congruenţe numai în cazul câtorva sectoare – prelucrarea lemnului (exclusiv 
mobilă), chimie şi fibre sintetice şi artificiale, metalurgie, mijloace ale tehnicii de 
calcul şi de birou, alte mijloace de transport, recuperarea deşeurilor şi a resturi-
lor de materiale reciclabile. Pentru celelalte sectoare evoluţiile sunt divergente, 
dovedind că, de exemplu, o creştere a ponderii cifrei de afaceri realizate de 
IMM dintr-un sector nu concordă cu creşterea ponderii sectorului respectiv în 
producţia totală a industriei prelucrătoare (de exemplu, cazul sectoarelor de 
prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice, alte produse din materiale neme-
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talice, construcţii metalice şi produse din metal, maşini şi echipamente, aparate 
şi instrumente medicale, de precizie optică şi ceasornicărie). 

Un aspect negativ este scăderea în cifra de afaceri a IMM pe ansamblul 
industriei prelucrătoare a ponderii IMM din sectoarele de înaltă tehnologie – de 
la 13,8% în 1998 la 12,6% în 2000, scăderea de 1,2 puncte procentuale a 
acestei ponderi în numai doi ani (în condiţiile în care ponderea numărului IMM 
din aceste sectoare s-a menţinut constantă – 7,3% în 1998, 7,4% în 2000) do-
vedind că sectoarele respective nu sunt foarte atractive pentru IMM, deşi, aşa 
cum s-a mai arătat, multe dintre ele prezintă caracteristici care le fac indicate 
pentru această categorie dimensională de întreprinderi. De altfel, evoluţia IMM 
în sectoarele industriale de înaltă tehnologie se înscrie pe fondul restrângerii 
semnificative a ponderii acestor sectoare în valoarea producţiei totale a indus-
triei prelucrătoare, evoluţie total nefavorabilă, divergentă cu cea înregistrată 
într-o bună parte a ţărilor lumii şi care privează economia românească de o 
pârghie eficace de modernizare a ei. 

 

Caseta nr. 5 
Concluzii privind contribuţia IMM din industria prelucrătoare la realizarea 

unor modificări structurale în cadrul acesteia  

 
 Prin prisma atributelor sale şi a potenţialului apreciabil de dezvoltare pe care îl po-

sedă, sectorul IMM reprezintă un factor de primă importanţă pentru viitorul econo-
miei româneşti şi pentru perspectivele de dinamizare şi modernizare a structurii 
acesteia. În ciuda unor dificultăţi cu care s-a confruntat constant din 1990, sectorul a 
cunoscut o dezvoltare spectaculoasă şi a înregistrat performanţe sensibil superioare 
celor realizate de întreprinderile mari, ajungând astăzi să deţină o pondere însem-
nată în activitatea productivă a câtorva sectoare industriale. În ciuda rezultatelor im-
portante pe care le-a înregistrat, miza importantă pe care o reprezintă IMM nu a fost 
valorificată adecvat, o parte semnificativă a potenţialului de dezvoltare pe care îl po-
sedă această categorie de întreprinderi rămânând în stare latentă şi nefiind activată 
profitabil pe plan economic şi social.  

Principala piedică în valorificarea superioară a capacităţii IMM de inserţie dinamică şi 
eficientă în "ţesutul" economic a constituit-o calitatea mediului de afaceri, grevată de 
schimbările frecvente ale cadrului reglementativ privitor la sectorul IMM, insuficienţa şi 
lentoarea reacţiilor guvernamentale la problemele cu care se confruntă sectorul, pre-
cum şi lipsa clarificării în deceniul trecut a perspectivelor dezvoltării economice. 

 Se poate considera că, neputându-şi pune integral în valoare, din motivele arătate, 
potenţialul productiv, creativ şi comercial pe care îl posedă, IMM au avut o contribu-
ţie redusă la modelarea structurii producţiei industriale. Este adevărat că această 
contribuţie nu poate fi individualizată, disociată de influenţa celorlalţi factori trecuţi 
anterior în revistă, dar urmărind evoluţia ponderii IMM din sectoarele componente 
ale industriei prelucrătoare în cifra de afaceri totală înregistrată de această industrie 
apar numeroase divergenţe cu evoluţia ponderii acestor sectoare în producţia indus-
trială, ceea ce poate constitui o confirmare a concluziei de mai sus. Neîndoielnic în-
să că amplificarea ponderii anumitor sectoare industriale în structura producţiei (pre-
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lucrarea lemnului, edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi, recu-
perarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile) se datorează, printre altele, 
şi existenţei unui mare număr de IMM în sectoarele respective care, prin specificul 
lor, se pretează la desfăşurarea activităţii productive în unităţi de dimensiuni mici şi 
mijlocii. 

 În industria prelucrătoare românească, IMM se concentrează, cu predilecţie, în sec-
toare de joasă şi, mai puţin, medie intensitate tehnologică. O asemenea concentrare 
a IMM în sectoarele menţionate este firească pentru o anumită etapă a dezvoltării 
economice, în acest sens statisticile atestând că, de exemplu, în anul 1987, cele 
mai înalte ponderi ale IMM în valoarea adăugată brută din industrie erau înregistrate 
în următoarele sectoare: Germania – încălţăminte îmbrăcăminte, prelucrarea lemnu-
lui şi mobilă, industria textilă; Franţa – prelucrarea lemnului şi mobilă, încălţămin-
te/îmbrăcăminte, construcţii metalice; Italia – prelucrarea lemnului şi mobilă, încăl-
ţăminte/îmbrăcăminte, construcţii metalice; Marea Britanie – instrumente de precizie 
şi optică (excepţie: sectorul de înaltă tehnologie), construcţii metalice, cauciuc şi 
transforarea maselor plastice

1
. 

Pe măsura dezvoltării economice, a creşterii capacităţii IMM de a desfăşura activităţi 
productive din ce în ce mai pretenţioase pe planul know-how-ului tehnologic, acestea 
încep să abordeze cu curaj, precumpănitor, sectoare de nivel tehnologic mediu şi înalt, 
contribuind, în măsură crescândă, la creşterea ponderii acestora în valoarea producţiei 
industriale şi în valoarea adăugată brută din industrie. 

 Perspectivele de deplasare progresivă a centrului de greutate al activităţii IMM din 
industria prelucrătoare românească spre sectoarele de medie şi înaltă tehnologie se 
vor materializa, probabil, la un orizont de timp nu prea îndepărtat. Totul depinde de 
voinţa şi capacitatea factorilor de decizie de a realiza îmbunătăţirile aşteptate în di-
recţiile menţionate mai sus. Cert este că scăderea din ultimii ani a ponderii IMM în 
cifra de afaceri realizată în sectoarele de înaltă tehnologie reprezintă un semnal ce 
nu poate fi ignorat şi căruia trebuie să i se răspundă prin măsuri stimulative adecva-
te.  

                                                        
1
 Sursa: OSCE – EUROSTAT. 



 

 

7. Aprecieri generale. Direcţii de acţiune viitoare 

În cursul deceniului trecut, procesul de reformă în economia românească 
a înregistrat progrese limitate, făcând paşi mici şi ezitanţi în direcţia realizării 
unei economii de piaţă funcţionale, dinamice, moderne şi competitive. Realiză-
rile semnificative de pe planurile liberalizării preţurilor, comerţului exterior şi 
pieţei interne, stabilizării macroeconomice, creării cadrului reglementativ şi in-
stituţional adecvat economiei de piaţă au fost însă inferioare celor înregistrate 
de alte ţări în tranziţie, unele dintre acestea fiind mult mai avansate pe calea 
reformelor economice, fapt atestat de performanţele lor economice superioare. 

Pe fondul acestei evoluţii economice generale, modificările structurale 
produse în aceeaşi perioadă în industria prelucrătoare au fost şi ele restrânse 
ca amplitudine, deşi – ţinând seama de distorsiunile economice specifice regi-
mului conducerii centralizate şi de dezechilibrele structurale grave moştenite 
de la acest regim -, trebuia să aibă o cu totul altă dimensiune şi să joace un cu 
totul alt rol în redresarea economiei şi susţinerea creşterii economice în ritmuri 
înalte. De altfel, diferenţele semnificative existente între performanţele econo-
mice realizate de ţările în tranziţie sunt puse în discuţie de numeroşi specialişti 
întruniţi în cadrul unei mese rotunde "Restructurarea industrială în economiile 
europene în tranziţie. Experienţa la zi şi perspective" – desfăşurată sub egida 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, Comisia Economică pentru Europa, în februarie 
2002 la Geneva -, pe seama politicilor diferite adoptate de aceste ţări în dome-
niul restructurării industriale

1
. 

Restructurarea industrială a fost îngreunată, în desfăşurarea firească pe 
care trebuia să o urmeze după 1989, în primul rând de reducerea puternică a 
activităţii economice şi a performanţelor acesteia în perioada 1990-1992. Este 
suficient să amintim, în acest sens, că, potrivit statisticilor oficiale, PIB a scăzut 
din 1989 până în 1992 cu peste 27%, iar producţia industrială totală a repre-
zentat în 1992 circa 46% din cea realizată în 1989, gradul de folosire a capac i-
tăţilor de producţie menţinându-se şi în 1993 sub 50%; pe sectoarele industriei 
prelucrătoare, cele mai drastice reduceri, mult sub rata medie pe ansamblul 
industriei, au fost înregistrate de sectorul maşini de calcul şi de birou (33% în 
1992 faţă de 1989), metalurgie (36%), hârtie, celuloză şi carton (36%), con-
strucţii metalice şi produse din metal (36%), echipamente şi aparate de radio, 
televiziune şi comunicaţii (36%), prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice 
(37%), aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optică şi ceasornicărie 
(38%), mijloace de transport rutier (40%). Valoarea adăugată din industrie a 

                                                        
1
 United Nations, Economic Commission for Europe, Committee for Trade, Industry and Enterpri-
se Development. "Industrial Restructuring in European Transition  Economies: Experience to 
Date and Prospects", Round table, 12-13 February 2002, Geneva, Summary Proceedings, 
New York and Geneva, 2002. 
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înregistrat, de asemenea, cel mai scăzut nivel în 1992, 62,6% faţă de 1989, 
dovedind încă o dată că acel an a fost cel mai slab din punctul de vedere al 
activităţii economice după 1989. Reducerile abrupte arătate au fost cauzate, în 
măsură determinantă, de "adâncirea efectelor perturbatoare ale dezechilibrelor 
structurale, exacerbate de insuficienta pregătire a clasei politice, a managerilor 
şi, în general, a populaţiei pentru a acţiona în condiţiile democraţiei şi a meca-
nismelor de piaţă" 

1
. 

Anul 1993 a reprezentat un punct de inflexiune, fiind primul după 1990 în 
care s-a reluat creşterea economică (rata creşterii PIB 1993/1992 = 1,5%), iar 
valoarea adăugată în industrie a sporit uşor la nivelul de 63,3% în raport cu 
anul 1989. Creşterea a durat până în 1996, după care perioada 1997-1999 a 
fost marcată din nou de recesiune economică, valoarea adăugată în industrie 
reducându-se din nou continuu în aceşti trei ani (67,9% în 1997/1989, 65,7% în 
1998/1989, 63,7% în 1999/1989). Anul 2000 a marcat un reviriment îmbucură-
tor al economiei şi industriei româneşti, deschizând suita unor ani de creştere 
economică continuă până în prezent.  

Pe fondul acestor alternanţe de perioade de creştere şi de recesiune 
economică, modificările structurale în industria prelucrătoare s-au desfăşurat 
mai accelerat sau mai lent, în funcţie de cererea de pe pieţele interne şi inter-
naţionale şi sub acţiunea mai puternică sau mai slabă a factorilor principali tre-
cuţi în revistă mai sus – investiţiile, inclusiv cele străine directe, comerţul exte-
rior, potenţialul inovaţional şi sectorul IMM.  

Analiza datelor din tabelul nr. 1 pune în evidenţă faptul că modificările 
structurale produse în prima jumătate a deceniului trecut au determinat evoluţia 
ulterioară a celor mai multe sectoare componente ale industriei prelucrătoare. 
Altfel spus, pentru cele mai multe sectoare industriale tendinţele de creştere 
sau de descreştere a ponderii lor în valoarea producţiei industriale care s-au 
făcut simţite în prima jumătate a deceniului trecut s-au menţinut şi în a doua 
jumătate, dovedind că nu s-au datorat unor situaţii conjuncturale, pasagere, ci 
au determinări mai profunde. Au fost, evident, şi excepţii de la această evoluţie 
tipică pentru cele mai multe sectoare; de exemplu, metalurgia, menţionată mai 
sus ca unul dintre sectoarele care a înregistrat în 1992 cele mai drastice redu-
ceri faţă de 1989, s-a redresat ulterior şi şi-a sporit până în 2000 ponderea în 
structura producţiei industriale, factorul determinant al acestei evoluţii 
constituindu-l exportul, stimulat de existenţa cererii pe pieţele externe pentru 
produsele oferite de industria românească, chiar dacă acestea sunt precumpă-
nitor de prelucrare joasă şi au, în consecinţă, valoare adăugată relativ redusă. 

Modificările structurale cele mai semnificative produse în industria prelu-
crătoare pe parcursul deceniului trecut au fost evidenţiate în secţiunea a doua 

                                                        
1
 * * *  "Strategia naţională de dezvoltare economică a României pe termen mediu", Un proiect 
deschis, Documente, editată de Mugur Isărescu şi Tudorel Postolache, Centrul Român de 
Economie Comparată şi Consensuală, Bucureşti, iulie 2000, p. 34. 
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a acestui studiu. Din schimbările pozitive sau negative înregistrate în configura-
ţia industriei prelucrătoare sunt de reţinut două aspecte majore negative, pen-
tru remedierea cărora sunt necesare acţiuni energice de răspuns, de inversare 
a tendinţelor nefavorabile pe care le reflectă aspectele respective: 

1. Scăderea îngrijorătoare a ponderii sectoarelor industriale de înaltă teh-
nologie, care realizează produse complexe ce pot fi difuzate în întreaga 
industrie şi economie, contribuind substanţial la modernizarea acestora 
şi la ridicarea semnificativă a gradului lor de tehnicitate. 

2. Reducerea, de asemenea, îngrijorătoare a ponderii unor sectoare indus-
triale care au avantaje competitive evidente şi care, sprijinite adecvat 
prin politici de privatizare, investiţionale, inovaţionale, comerciale şi fisca-
le judicioase, se pot relansa spectaculos şi îşi pot recâştiga pe termen 
mediu locul important pe care îl ocupau anterior anului 1989. Ne referim, 
îndeosebi, la sectoarele maşini şi echipamente (aflat în anul 2000 în cea 
mai drastică reducere de pondere în valoarea producţiei industriale – de 
circa 2,6 ori faţă de 1990), maşini şi aparate electrice, mijloace de trans-
port rutier, industria altor mijloace de transport. 

3. Influenţa asupra modificărilor structurale a factorilor determinanţi trecuţi 
în revistă în secţiunile precedente, dificil de pus în evidenţă, nu poate fi 
însă considerată semnificativă. Aceasta înseamnă, pe de o parte, că 
tendinţele în evoluţia diferiţilor factori au fost atât convergente, cât şi di-
vergente cu tendinţele modificărilor structurale din industria prelucrătoa-
re, iar pe de altă parte, că factorii de influenţă analizaţi nu au depăşit 
pragul critic peste care forţa lor de impact asupra modificărilor structurale 
să fie semnificativă. Într-adevăr, nici efortul investiţional, nici exportul sau 
efortul inovaţional nu au avut intensitatea suficientă pentru a-şi manifesta 
perceptibil clar influenţa modelatoare asupra structurilor industriale. 
Ce trebuie făcut pentru a amplifica această influenţă, a-i imprima forţa şi 

direcţia necesare producerii unor ajustări structurale ample şi în sensurile dori-
te? 

Răspunsul dificil la această întrebare, crucială pentru continuarea proce-
sului de reformă în industria şi economia românească, poate fi mai uşor contu-
rat în lumina învăţămintelor ce pot fi trase din politicile de restructurare indus-
trială practicate de ţările în tranziţie şi sintetizate în documentul Comisiei Eco-
nomice ONU pentru Europa menţionat mai sus. Masa rotundă ale cărei lucrări 
au fost sintetizate în document a reunit experţi economici ai organismelor 
ONU, membri ai comunităţilor academice şi universitare şi specialişti practicieni 
din ţările în tranziţie, care au încercat să contureze împreună modele de re-
structurare industrială realiste, fezabile, adaptate corespunzător condiţiilor spe-
cifice din fiecare ţară.  

Trei modele posibile de restructurare industrială au fost identificate de 
participanţii la masa rotundă: unul bazat exclusiv pe forţa regulatoare a meca-
nismelor de piaţă, al doilea axat pe îmbinarea acţiunii forţelor pieţei cu cea a 
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intervenţiei guvernamentale selective, şi cel de al treilea, o variantă a prece-
dentului, în care ideea centrală este cea a intervenţiei guvernamentale directi-
ve, deci mult mai profunde. Cel mai indicat model, la care au subscris majorita-
tea participanţilor şi pentru aplicarea căruia pledăm şi noi, este al doilea, care 
constă într-o abordare mixtă: piaţă-intervenţie guvernamentală, ceea ce cores-
punde unei abordări de tip suportiv a politicii industriale. Abordarea de tip 
suportiv recunoaşte forţa modelatoare a mecanismelor pieţei în procesul de 
restructurare dar, în acelaşi timp, acceptând realitatea informării complete a 
actorilor de pe piaţă şi existenţa costurilor de tranzacţie, pledează pentru inter-
venţii guvernamentale limitate, îndeosebi în direcţiile recunoaşterii drepturilor 
de proprietate, încurajării educaţiei şi cercetării-dezvoltării, stimulării spiritului 
de întreprinzător, pentru a favoriza producerea restructurărilor necesare creşte-
rii competitivităţii şi eficienţei. 

În viziunea participanţilor la dezbatere, intervenţia guvernamentală în 
procesul restructurării industriale trebuie să se afirme pe patru coordonate

1
. 

a) Asigurarea condiţiilor sociale şi absorbţia eficace a efectelor restruc-
turării. 

Politicile de sprijin social "pasive", care stimulează cultura de inactivitate 
şi dependenţă, trebuie înlocuite cu politici sociale active, axate pe favorizarea 
spiritului de întreprinzător, pe stimularea capacităţii de a identifica şi exploata 
profitabil noile oportunităţi şi a disponibilităţii celor afectaţi de restructurare de 
a-şi asuma riscuri şi responsabilităţi. 

b) Acordarea importanţei cuvenite dimensiunii locale a restructurării indus-
triale. 

Politicile centralizate de restructurare trebuie să lase loc implicării puter-
nice a guvernanţei locale pe coordonatele sporirii avantajelor de localizare, 
stimulării creării de noi întreprinderi şi formării de noi întreprinzători. 

c) Creşterea rolului IMM în procesul restructurării. 

Potrivit Raportului 2002 al Băncii Mondiale, există o corelaţie clară între 
dimensiunea sectorului IMM în economiile în tranziţie şi capacitatea acestora 
de realizare a performanţelor superioare şi a competitivităţii înalte. Evoluţia 
foarte dinamică a IMM reprezintă un simptom indubitabil al stării de sănătate a 
economiei şi a sectoarelor industriale. Drept urmare, politici adecvate trebuie 
să stimuleze crearea de IMM şi de locuri de muncă. 

d) Asigurarea transparenţei pieţei proprietăţii. 
Transparenţa deplină a situaţiei, tranzacţiilor şi practicilor privind terenu-

rile, proprietăţile mobiliare şi imobiliare în general, este o precondiţie esenţială 
pentru dezvoltarea afacerilor, întrucât asigură facilitarea accesului la credite, 

                                                        
1
 P. Garonna. "Introduction to Industrial Restructuring in European Transition Economies: 
Experience to Date and Prospects", Round table, 12-13 February 2002, Geneva, Summary 
Proceedings, New York and Geneva, 2002, p. VIII-X. 
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inclusiv microcredite, garantarea împrumuturilor şi ipotecarea, adică depăşirea 
obstacolelor în finanţarea restructurării industriale. 

a) Potrivit concluziilor formulate de profesorul P. Hare, care a sintetizat opi-
niile exprimate de participanţii la masa rotundă, restructurarea industrială 
prezintă în ţările în tranziţie câteva aspecte majore 

1
: 

 reprezintă un mijloc eficace de îmbunătăţire, prin planificare strategică, a 
eficienţei economice generale, a productivităţii şi competitivităţii, privati-
zarea constituind o cale pentru atingerea acestor obiective; 

 reclamă un mediu economic favorabil, care la nivelul întreprinderilor 
semnifică existenţa presiunilor concurenţiale şi a constrângerilor bugeta-
re "tari"; 

 presupune, în cazul anumitor sectoare-cheie, un rol proactiv al statului ma-
terializat în asigurarea ghidării strategice a acestora, care nu înseamnă 
identificarea "câştigătorilor" şi focalizarea asupra lor, orice sprijin acordat 
trebuind să fie condiţionat (realizarea anumitor obiective precise) şi limitat 
în timp; 

 eforturile de restructurare trebuie susţinute prin programe de training ju-
dicios concepute la nivelul întreprinderilor vizate; 

 sectoarele sensibile, cum ar fi siderurgia, industria de apărare, industria 
carboniferă, sectorul energiei electrice şi termice, cel de ţiţei şi gaze, ne-
cesită politici de restructurare speciale; 

 politica industrială privind restructurarea industrială trebuie să fie axată 
pe crearea mediului favorabil, de sprijin al acţiunilor specifice, şi să nu 
constea în intervenţii având ca obiect detalii individuale; 

 investiţiile străine directe constituie o dimensiune importantă a politicilor 
de restructurare a anumitor sectoare din ţările în tranziţie cele mai avan-
sate pe calea integrării în Uniunea Europeană, date fiind efectele poziti-
ve pe care le antrenează aceste investiţii; 

 promovarea intensă a IMM constituie o altă dimensiune importantă a ac-
ţiunilor de restructurare industrială în aceleaşi ţări cele mai avansate pe 
calea integrării, îndeosebi prin facilitarea accesului la credite, sprijinirea 
cercetării-dezvoltării şi a investiţiilor în aceste activităţi; 

 cele mai bune practici în restructurarea industrială aplicate în ţările în 
tranziţie s-au afirmat în următoarele direcţii: 

 adoptarea unor politici flexibile de încurajare a adaptării întreprinderilor exis-
tente cu perspective viabile şi de sprijinire a noilor afaceri şi sectoare indus-
triale, când există cerere puternică pe piaţă, abilităţile tehnice şi finanţările 
necesare; 

                                                        
1
 P. Hare. "Overview and Main Findings", în: op. cit., p. 1-9. 
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 îmbinarea abilă în acţiunile de restructurare a simplităţii şi clarităţii pro-
ceselor de afaceri, deţinerii informaţiilor complete privind costurile, pieţele şi 
tehnologiile şi a abilităţilor manageriale adecvate acestor acţiuni; 

 existenţa unui set de măsuri sociale adecvate atunci când acţiunile de re-
structurare implică pierderi ample de locuri de muncă; 

 adoptarea unei game largi de măsuri în cazul restructurării în localităţi şi zo-
ne monoindustriale (sprijinirea activităţilor alternative, a reconversiei profe-
sionale, facilitarea mobilităţii forţei de muncă etc.). 

În contextul acestor aspecte definitorii, documentul citat se încheie cu 
formularea câtorva recomandări pentru dezvoltarea unor politici eficace de re-
structurare industrială. 

1. Crearea condiţiilor favorabile dezvoltării economice rapide prin: 

 protejarea drepturilor de proprietate; 

 monitorizarea funcţionării pieţelor concurenţiale interne; 

 încurajarea comerţului internaţional liber. 
2. Realizarea unui mediu deschis şi competitiv, fără bariere la intrarea şi 

ieşirea pe/de pe piaţă, crearea cadrului instituţional pentru încurajarea investi-
ţiilor şi atragerea finanţărilor necesare; 

3. Încurajarea ratelor înalte ale noilor întreprinderi în toate sectoarele; 
4. Limitarea rolului autorităţilor publice centrale în procesele de restructu-

rare a întreprinderilor şi sectoarelor, potrivit celui de-al doilea model de restruc-
turare dintre cele trei prezentate anterior; 

5. Tratarea procesului de restructurare a întreprinderilor ca unul cu mai 
multe dimensiuni – pieţe, mediul de afaceri şi sprijinul acordat -, în care sunt 
implicaţi deţinătorii de interese (stakeholders) în întreprinderile respective – 
salariaţi, furnizori, clienţi, acţionari, bănci, autorităţile publice centrale şi locale; 

6. Analiza corectă a problemelor specifice restructurării, în acest scop f i-
ind propus un arbore decizional ca instrument eficace de abordare operaţiona-
lă (care permite eliminarea activităţilor neprofitabile din portofoliul întreprinderii 
şi identificarea căilor de creştere a profitabilităţii şi competitivităţii acesteia). 

Pe făgaşul trasat de principalele aspecte, concluzii şi recomandări re-
zultate din documentul a cărui prezentare sintetică am făcut-o, şi în funcţie de 
rezultatele analizei expuse mai sus, se pot contura câteva direcţii prioritare de 
acţiune pentru amplificarea forţei de impact a factorilor trecuţi în revistă asu-
pra modificărilor structurale din industria prelucrătoare. Amplificarea este ne-
cesară pentru a imprima restructurărilor viitoare sensurile impuse de moder-
nizarea, eficientizarea şi creşterea competitivităţii întreprinderilor, sectoarelor 
industriale şi industriei în ansamblu. 

 
a) În domeniul investiţiilor, inclusiv al ISD 

 Completarea cadrului legislativ privind clarificarea drepturilor de proprie-
tate şi urgentarea rezolvării litigiilor din acest domeniu, astfel încât să se 
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întărească încrederea investitorilor autohtoni şi străini, precum şi a popu-
laţiei, în soliditatea regimului proprietăţii. 

 Promovarea alianţelor strategice cu firme străine de prestigiu, a structuri-
lor tip holding şi a grupurilor economice de interes, forme care se pot do-
vedi atractive pentru investitori strategici străini. 

 Intensificarea privatizării întreprinderilor industriale prin atragerea investi-
torilor autohtoni şi străini care dovedesc că posedă potenţial financiar, 
comercial şi de cercetare-dezvoltare real şi garantează efectuarea unor 
investiţii substanţiale în perioada postprivatizare. 

 Prezentarea convingătoare din punct de vedere economic a priorităţilor 
din fiecare sector industrial în dezvoltarea diferitelor forme de cooperare 
cu firme prestigioase, în scopul atragerii investiţiilor străine în industrie şi 
redimensionării, pe această cale, a capacităţilor de producţie şi a structu-
rilor industriale. 

 Intensificarea şi îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă acordată investito-
rilor străini, în scopul reducerii dificultăţilor pe care aceştia le pot întâm-
pina în iniţierea şi dezvoltarea afacerilor lor în România. 

 Intensificarea colaborării cu instituţiile internaţionale specializate în atra-
gerea investiţiilor străine (de exemplu, World Association of the Agencies 
for Promotion of the Foreign Investments – WAAPFI). 

 
b) În domeniul exportului 

 Sprijinirea prin programe de asistenţă tehnică şi financiară cu participa-
rea statului a transferării unor activităţi industriale în ţări mai puţin dezvol-
tate. 

 Asigurarea coerenţei, caracterului unitar, clarităţii şi predictabilităţii legis-
laţiei în domeniul comerţului exterior. 

 Acordarea de garanţii de risc comercial sau necomercial pentru contrac-
tele de export. 

 Dezvoltarea competenţelor în domeniul acţiunilor promoţionale în vede-
rea creşterii şi diversificării semnificative a ofertei româneşti la export, in-
clusiv la nivelul IMM. 

 Atragerea fondurilor întreprinderilor, băncilor şi altor entităţi economice 
româneşti şi străine în procesul de asigurare a exporturilor. 

 Promovarea intereselor capitalului naţional prin instrumente comerciale 
bilaterale. 

 Pregătirea temeinică a noilor runde de negocieri comerciale multilaterale 
în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, astfel încât să se impulsio-
neze exporturile româneşti şi să se asigure, în limitele reglementărilor in-
ternaţionale, protejarea intereselor producătorilor naţionali. 
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 Simplificarea regulamentului valutar, inclusiv a normelor privitoare la 
controlul şi urmărirea exporturilor şi plăţilor externe în avans (acţiune 
realizată de Banca Naţională a României). 
 
c) În domeniul cercetării-dezvoltării, inovării şi difuzării tehnologice 

 Stabilirea priorităţilor reale în domeniul cercetării-dezvoltării industriale, 
pe baza întăririi conexiunilor dintre politica industrială şi politica ştiinţei şi 
tehnologiei la nivel naţional. 

 Dezvoltarea potenţialului de cercetare-dezvoltare al întreprinderilor, în-
deosebi prin proiecte comune cu institute şi centre specializate şi aplica-
rea unor scheme atractive de cofinanţare a activităţilor. 

 Crearea unei pieţe reale a ştiinţei şi tehnologiei în paralel cu creşterea 
capacităţii agenţilor economici de a concepe strategii de restructurare pe 
termen mediu şi lung, axate pe dezvoltare prin asimilarea de noi produse 
şi tehnologii. 

 Întărirea legăturilor dintre institutele de cercetare-dezvoltare, întreprinderi 
şi universităţi în scopul accelerării şi îmbunătăţirii transferului tehnologic. 

 Stimularea parteneriatului internaţional, îndeosebi prin participarea la 
programele europene (Programul Cadru VI al Uniunii Europene). 

 Îmbunătăţirea practicilor manageriale în domeniul cercetării-dezvoltării, 
precum şi a orientării spre piaţă a institutelor şi centrelor de profil în sco-
pul amplificării potenţialului lor inovaţional şi a contribuţiei lor la procesul 
de restructurare industrială. 

 Dezvoltarea serviciilor de marketing în domeniul cercetării-dezvoltării, a 
reţelei de oficii de contact ale întreprinderilor industriale cu institutele şi 
centrele specializate, a activităţilor de promovare etc., în scopul îmbună-
tăţirii capacităţii institutelor şi centrelor de a se racorda la cerinţele actua-
le şi de perspectivă ale acţiunilor de restructurare. 

 Extinderea sistemului de finanţare a proiectelor de cercetare, a accesului 
la sursele de finanţare pe bază de licitaţii şi a cofinanţării (fonduri publice 
şi private) activităţii de cercetare. 
 
d) În domeniul IMM 

 Asigurarea stabilităţii legislative şi instituţionale în domeniul politicii pri-
vind IMM, în scopul de a deschide perspective clare dezvoltării sectorului 
de profil; 

 Întărirea rolului Ministerului pentru IMM şi Cooperaţie şi a colaborării din-
tre acesta şi alte ministere implicate în dezvoltarea IMM, îndeosebi Mi-
nisterul Dezvoltării şi Prognozei; 

 Îmbunătăţirea capacităţii adminstrative a instituţiilor regionale şi locale de 
aplicare a politicii privind IMM în zonele lor, îndeosebi în termenii compe-



 

 

937 

tenţelor de elaborare şi aplicare a programelor şi proiectelor de stimulare 
a IMM; 

 Stimularea dezvoltării activităţii IMM de subcontractare având ca obiect 
furnizarea de subansamble şi piese către marile întreprinderi industriale 
din ţară şi străinătate; 

 Stimularea externalizării de către marile întreprinderi industriale a activi-
tăţilor auxiliare care pot fi realizate de către IMM specializate la un nivel 
superior de eficienţă; 

 Promovarea parteneriatului la nivel regional şi local între autorităţile regi-
onale şi locale, instituţiile implicate în sectorul IMM, universităţi, IMM şi 
alţi agenţi economici, organizaţii nonguvernamentale, în scopul asigurării 
unor condiţii mai bune pentru aplicarea politicii privind IMM; 

 Îmbunătăţirea sistemului de control al activităţii IMM prin simplificarea 
procedurilor, reducerea frecvenţei controalelor şi evitarea controalelor 
paralele, reducerea birocraţiei legate de accesul IMM la serviciile de utili-
tăţi publice; 

 Intensificarea serviciilor de consultanţă pentru iniţierea şi dezvoltarea de 
afaceri, a centrelor de inovare şi tehnolgie pentru IMM, îndeosebi pentru 
acelea care folosesc sau dezvoltă noi tehnologii, pentru modernizarea 
metodelor lor de producţie, introducerea de noi produse pe piaţă, îmbu-
nătăţirea strategiei lor de marketing.  
 
Acţiunile desfăşurate în direcţiile menţionate, unele dintre acestea prevă-

zute în Programul de guvernare pe perioada 2001-2004 şi în Planul de acţiune 
pentru aplicarea politicii industriale, iar altele propuse de noi, vor impulsiona, 
neîndoielnic, procesul de modernizare a activităţii productive, comerciale, ino-
vaţionale din industria românească, vor stimula efortul investiţional şi vor acce-
lera ajustările structurale destinate să mărească forţa competitivă a acesteia. 
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1. Introducere 

Pentru România, aderarea în perspectivă la Uniunea Europeană presu-
pune eforturi serioase pe multiple planuri. Printre condiţiile aderării, îndeplinirea 
criteriilor economice de performanţă ocupă un loc central. Obiectivul funda-
mental îl constituie crearea unei economii de piaţă funcţionale, compatibilă cu 
principiile, normele, mecanismele, instituţiile şi politicile comunitare. Conver-
genţa care se conturează în acest sens ar trebui să se întemeieze în primul 
rând pe evaluarea resurselor şi posibilităţilor, a contextului intern şi internaţio-
nal. În cazul României, există un dublu imperativ, anume al încheierii tranziţiei 
la economia de piaţă, pe de-o parte, şi al pregătirii aderării sale la Uniunea Eu-
ropeană, pe de altă parte.  

În condiţiile în care însă evoluţia reală a economiei naţionale deocamda-
tă pare a fi strânsă în chingile unui "cerc vicios", caracterizat în principal prin 
perpetuarea şi chiar adâncirea decalajelor de productivitate şi standard de via-
ţă faţă de Uniunea Europeană, teoria incompatibilităţii între criteriile de conver-
genţă (aşa-numitele criterii Maastricht) şi politicile orientate spre creşterea 
economică sau între obiectivele nominale şi cele reale, ar putea fi consistentă.  

Conform PNAR (Planul Naţional de Aderare la Uniunea Europeană) şi 
Programului Economic de Preaderare, principalii parametri-ţintă în prima jumă-
tate a deceniului, în vederea convergenţei şi a atingerii criteriilor de performan-
ţă pentru aderarea României la Uniunea Europeană, sunt:  

 realizarea unui ritm mediu anual de creştere de 4,5-5,5% (cu o medie 
anuală de 5,1% pentru întreaga perioadă 2001-2005); 

 coborârea ratei anuale a inflaţiei sub 10% (începând cu anii 2004-2005); 

 încadrarea deficitului bugetar în jur de 3% din Produsul Intern Brut. 
Printre factorii determinanţi ai promovării reformelor, relansării economice 

şi implicit ai trecerii spre o dezvoltare durabilă, se află acumularea şi investiţiile, 
ale căror surse de finanţare vor fi reprezentate de asistenţa organismelor inter-
naţionale (între care Uniunea Europeană ocupă un loc semnificativ), investiţiile 
străine directe (pe care se mizează odată cu creşterea credibilităţii mediului eco-
nomic românesc) şi relansarea economiilor interne (domestic savings). În peri-
oada 2001-2004, efortul financiar al statului pentru realizarea obiectivelor priori-
tare asumate va reprezenta 75-80% din necesarul total de finanţare, din care 
resursele bugetare 28-40%. Sursele externe, deşi se vor menţine preponderen-
te, ca pondere în totalul necesarului de finanţare, în toată perioada considerată, 
vor înregistra o diminuare (după maximul atins în anul 2002): 61,1% (din care 
33,1% rambursabile) în 2001, 72,0% (din care 47,5% rambursabile) în 2002, 
68,0% (din care 42,9% rambursabile) în 2003 şi 55,3% (din care 37,6% rambur-
sabile) în 2004. Toate acestea vor trebui să asigure intrarea economiei româ-
neşti într-un cerc virtuos al dezvoltării durabile, în care un rol esenţial îl are sus-
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tenabilitatea datoriei publice (interne şi externe) şi a deficitelor bugetare. Având 
în vedere problemele legate de puterea de absorbţie a sprijinului financiar extern 
de către economia românească, a acelora legate de sterilizarea monetară sau 
segniorage-ul potenţial, dinamica acumulării interne va trebui accelerată în mod 
progresiv, iar în acest sens investiţiile guvernamentale în sectorul public vor re-
prezenta o pârghie esenţială a relansării economice. 

În condiţiile noi ale accelerării procesului de negociere, ale aşa-numitelor 
dosare ale aderării, economia românească se confruntă cu numeroase pro-
bleme. Printre acestea, problema asigurării sustenabilităţii datoriei publice, în 
general, şi a celei a datoriei externe, în special, ocupă un loc central, implicaţii-
le sale extinzându-se practic în toate domeniile ce ţin de dinamica economiei 
naţionale. 

Dacă la începutul perioadei de tranziţie, în anul 1990, datoria publică în 
România era nesemnificativă, în următorii ani procesul său de acumulare s-a 
accelerat. La nivelul ultimilor ani, datoria publică internă împreună cu datoria 
externă a ţării au ajuns deja la ponderi situate în vecinătatea pragului de 40% 
din Produsul Intern Brut. Deşi continuă să fie mai mic decât gradul de îndatora-
re înregistrat de alte economii europene, ceea ce îngrijorează este tendinţa sa 
de creştere, în condiţiile în care managementul politicii macroeconomice s-a 
dovedit adesea a fi nu tocmai performant. Cu deosebire în ultima vreme, sub 
impactul acţiunilor întreprinse de autorităţi în vederea aderării la NATO şi Uni-
unea Europeană, al acordurilor cu organismele internaţionale finanţatoare, în-
deosebi cele cu Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, se pune tot 
mai acut problema sustenabilităţii datoriei publice şi a deficitelor bugetare. Difi-
cultăţile majore legate de gestionarea deficitelor provin din slaba performanţă a 
economiei româneşti, dublată de problemele complexe ale reformei şi restruc-
turării economice, precum şi de accesul tot mai restricţionat la resurse financia-
re externe pe o piaţă actualmente deosebit de tensionată. 

Studiul încearcă să dea câteva explicaţii asupra mecanismelor care gu-
vernează acumularea datoriei publice. În particular, se încearcă: a) identifi-
carea unora dintre implicaţiile mai importante ale deficitelor sectorului public 
asupra dinamicii principalilor indicatori macroeconomici; b) cuantificarea facto-
rilor cu impact asupra nivelului sustenabilităţii şi c) stabilirea parametrilor fun-
damentali pentru eventualele acţiuni de stopare a procesului acumulării datoriei 
precum şi a orizontului de timp în care aceasta ar fi posibilă. În acest sens, au 
fost selectate câteva ipoteze plauzibile, din punctul de vedere al teoriei econo-
mice şi s-au realizat câteva simulări în dinamică. 

De asemenea, în partea finală a studiului, pornindu-se de la o aşa-
numită funcţie a sustenabilităţii, construită de către autori, în cadrul căreia da-
toria externă ocupă un loc central, se cuantifică impactul principalilor factori 
implicaţi în procesul acumulării datoriei şi, pe baza rezultatelor a o serie de si-
mulări, se emit elemente utile pentru fundamentarea politicilor economice din 
domeniu în viitor.



 

 

2. Dinamica datoriei externe după anul 1989 

Datoria externă reprezintă actualmente componenta majoră a datoriei 
publice totale în România. Analiza în detaliu a evoluţiei datoriei din deceniul 
trecut, atât în ceea ce priveşte dinamica în termeni absoluţi, cât şi modificările 
survenite în structura sa internă, a permis conturarea unor ipoteze importante 
pentru demersurile privind înţelegerea şi cuantificarea mecanismelor funda-
mentale ale sustenabilităţii datoriei publice în general, care vor face obiectul 
ultimelor părţi ale studiului. Printre concluziile perioadei deceniului trecut, se 
remarcă creşterea semnificativă a datoriei interne, amplificarea poverii plăţii 
dobânzilor aferente datoriei publice asupra bugetului, precum şi apariţia unui 
impact important al ciclului electoral asupra dinamicii datoriei. Analiza se ba-
zează pe rezultatele investigaţiilor în literatura de specialitate şi pe comparaţii 
cu alte economii din spaţiul central şi est-european, candidate, ca şi România, 
la aderarea la Uniunea Europeană. 

2.1. Modificări structurale semnificative în perioada 1990-2000 

Dinamica datoriei României, ca pondere în Produsul Intern Brut, evalua-
tă în dolari şi respectiv în lei, este redată în graficele din figura nr. 1a şi 1b (un-
de Dt este datoria totală, DE este datoria externă iar DI datoria internă deno-
minate în dolari figura nr. 1a, respectiv în lei, figura nr. 1b; transformarea PIB 
din moneda naţională în dolari s-a efectuat la un curs de schimb mediu 
leu/dolar, iar pentru conversia datoriei externe în monedă naţională s-a utilizat 
cursul de schimb leu/dolar de la sfârşitul perioadei). Acumularea datoriei s-a 
realizat în perioada 1990-1996, în principal, pe seama celei externe (cu un vârf 
în anul 1993, când a reprezentat 90% din total), spre deosebire de ţările dez-
voltate, unde situaţia este inversă. Ca urmare, volumul total al datoriei externe 
şi-a mărit ponderea în produsul intern brut de la 4,6% la sfârşitul anului 1990 la 
circa 24% în anul 1992, la 31% în 1996 şi la 34% în anul 2000 (figura nr. 1b). 

Se remarcă reducerea, în a doua jumătate a deceniului trecut, a ritmului 
de acumulare a datoriei externe (creştere cu numai 3 puncte procentuale în 
PIB) pe fondul crizei financiare din Asia şi Rusia (între 1997-1999), concomi-
tent însă cu deteriorarea, pe ansamblu, a performanţelor economiei naţionale. 
România, deşi încadrată în statisticile internaţionale în grupa ţărilor “puţin înda-
torate, cu venit mediu” (potrivit clasificării Băncii Mondiale), a primit semnalele 
de îngrijorare din partea finanţatorilor externi. În acest sens, importante agenţii 
internaţionale au operat în perioada 1997-1999 retrogradări ale rating-ului de 
ţară, aducând drept argumente înrăutăţirea indicatorilor de sustenabilitate a 
datoriei, diminuarea resurselor de acumulare, a ratelor de economisire şi de 
investire. De asemenea, accesul la resursele internaţionale a fost drastic re-
strâns. În aceste condiţii, ritmul de acumulare a datoriei interne a crescut, pon-
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derea acesteia în produsul intern brut dublându-se în intervalul 1996-1999 (de 
la 5%, în anul 1996, la respectiv 10% în 1999). La sfârşitul anului 2000 ponde-
rea datoriei interne în produsul intern brut ajunsese deja la circa 12%, finanţa-
rea internă devenind o sursă tot mai importantă de acoperire a deficitelor ţării. 

 
Figura nr. 1a 

 
 

Figura nr. 1b 

 
 
Corelaţia dintre ciclul electoral şi acumularea datoriei publice se poate 

remarca pe graficele prezentate prin salturile marcate de anii electorali 1992, 
1996 şi respectiv 2000, urmate de o calmare a dinamicii acumulării datoriei în 
perioada dintre alegeri. În literatură există, de altfel, preocupări serioase privind 
impactul dinamicii mediului politic asupra acumulării datoriei publice. Unii autori 
au reuşit chiar cuantificarea acestui impact (Roubini şi Sachs, 1989). Dinamica 
datoriei totale din perioada 1990-2000 din ţara noastră pare să confirme unele 
din concluziile esenţiale desprinse din aceste studii referitoare la prezenţa unei 
corelaţii destul de puternice între omogenitatea coaliţiilor aflate la putere şi di-

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Dt/PIB în Dolari DE/PIB DI/PIB

0

10

20

30

40

50

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Dt/PIB în lei DE/PIB DI/PIB



 

 

949 

namica deficitelor. De regulă, se constată o amplificare a deficitelor în cazul 
unor coaliţii formate dintr-un număr mare de formaţiuni politice de orientări dife-
rite (în cazul României, coaliţia din guvernarea 1997-2000 a grupat de la soci-
al-democraţi şi socialişti până la liberali şi alte formaţiuni de dreapta), deoarece 
politica bugetară pierde din coerenţă. Invers, şansele aplicării unui manage-
ment eficient al datoriei publice sunt cu mult mai mari în cazul unui singur par-
tid politic aflat la putere (sau a unor coaliţii mai restrânse sau omogene, cazul 
guvernelor din 1992-1996 şi 2000). 

Diferenţele dintre curbele reprezentate grafic în cadrul fiecăreia dintre 
cele două figuri exprimă, de fapt, impactul deprecierii monedei naţionale din 
perioada analizată. Dinamica ecartului dintre ponderea datoriei externe în PIB 
exprimată în dolari şi aceea calculată în lei este reprezentată grafic în figura nr. 
2a. De remarcat este corelaţia inversă, puternic negativă, dintre această dina-
mică şi ritmul produsului intern brut în termeni reali (figura nr. 2b). 

 
Figura nr. 2a 

 
 

Figura nr. 2b 
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Cuantificarea impactului deprecierii monedei naţionale asupra volumului 
datoriei externe este extrem de importantă dacă avem în vedere experienţa 
relativ recentă a unor ţări din Asia care sugerează că uneori regimul ratei de 
schimb, asociat unei volatilităţi a cursului şi a ratei dobânzii, poate exacerba 
problemele de solvabilitate internaţională, chiar şi în absenţa unei acumulări 
semnificative în termeni absoluţi ai datoriei externe. 

Spre deosebire de celelalte ţări est-europene care au demarat procesul 
tranziţiei cu un volum apreciabil al datoriei externe, România s-a înscris în 
acest proces fără a avea o asemenea povară. Politica severă de rambursare a 
datoriilor externe din perioada anilor ‟80 a plasat România printre ţările cu cel 
mai scăzut nivel de îndatorare: de 6 ori mai redus decât al Republicii Cehe, de 
21 ori sub nivelul celui din Ungaria şi de 49 de ori mai mic decât nivelul înregis-
trat în anul 1990 în Polonia, aşa cum rezultă din datele prezentate în tabelul 
din anexa nr. 1 şi în graficul redat în figura nr. 3. 

Figura nr. 3 
Datoria externă pe ţări 

(milioane dolari SUA) 

 
Sursa: 2001 World Development Indicators, Table 4.16, External Debt, p.254-256. 

 
Dinamica datoriei externe a României pe componente, în varianta evalu-

ării în dolari, este redată în figura nr. 4. 
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Figura nr. 4 
Dinamica datoriei externe pe componente 

 
Sursa: Date din Rapoartele anuale ale BNR şi Buletinele lunare ale BNR; pentru anul 2001 

date pentru 9 luni. 
 

Primul trend reprezintă dinamica datoriei guvernamentale, al doilea dina-
mica datoriei brute public şi public garantate, iar cel mai de sus evoluţia datori-
ei brute externe a ţării. Diferenţa dintre curba mediană şi aceea situată cel mai 
aproape de axa absciselor semnifică datoria brută a corporaţiilor cu capital ma-
joritar de stat, iar ecartul dintre curba mediană şi aceea situată în partea de sus 
a graficelor reprezintă cota parte din datoria externă totală a agenţilor econo-
mici care nu aparţin sectorului public. În plus, pe ansamblul perioadei, se ob-
servă o tendinţă de amplificare a celor două ecarturi, ceea ce semnifică re-
strângerea relativă a datoriei guvernamentale atât în totalul datoriei sectorului 
public, cât şi în totalul general al datoriei brute a ţării.  

Analiza datoriei externe pe perioade relevă faptul că ritmul mediu de 
acumulare a fost de circa 0,9 miliarde dolari pe an, în perioada 1990-2000 (cu 
un minim de 78 milioane dolari în anul 1990 şi, respectiv, un maxim de 2 mili-
arde dolari în anul 1996). Viteza de acumulare a datoriilor pe plan extern a fost 
mult mai accentuată în perioada 1991-1996, când rata medie anuală de creşte-
re a datoriilor externe a depăşit 1,2 miliarde dolari, comparativ cu o medie de 
numai circa 0,5 miliarde dolari în perioada 1997-2000. În aceste condiţii, volu-
mul datoriei externe înregistrat la sfârşitul anului 2000 a devansat cu doar 1,9 
miliarde de dolari nivelul atins în anul 1996. Reducerea ritmului de acumulare a 
datoriei externe s-a datorat: a) deteriorării performanţelor economiei româneşti, 
sancţionată şi de agenţiile de rating; b) rating de ţară nesatisfăcător, care a an-
trenat pierderea încrederii investitorilor străini (accentuată şi de declanşarea 
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crizelor din Asia de Sud-Est şi Rusia) şi a limitat accesul la finanţarea externă; 
c) perspectiva unor plăţi mari în contul datoriei externe ce au pus sub semnul 
întrebării capacitatea ţării de a face faţă acestor plăţi; d) includerea României 
în grupul ţărilor ce urmau să experimenteze noul concept de ”burden-sharing”, 
care ar fi însemnat reeşalonarea datoriei faţă de creditorii privaţi.  

Dinamica datoriei externe pe maturităţi este redată grafic în figura nr. 5. 
 

Figura nr. 5 
Datoria externă pe maturităţi 

 
Sursa: date din Rapoartele anuale şi Buletinele lunare ale BNR; pentru anul 2001 date pen-

tru 9 luni. 

 

Se remarcă ritmul mult mai alert de acumulare a datoriei externe pe ter-
men mediu şi lung, ce a condus la majorarea acesteia de la 0,2 miliarde dolari 
în anul 1990, la peste 10 miliarde dolari la sfârşitul anului 2000 (după o uşoară 
scădere în anul 1999, când au fost răscumpărate obligaţiunile EUROBOND şi 
SAMURAI I.) şi peste 11,6 miliarde dolari la sfârşitul lunii septembrie 2001. An-
gajamentele pe termen scurt au fluctuat în perioada 1990-2001, între un nivel 
mediu anual de circa 0,9 miliarde dolari în perioada 1990-1996, de peste 1 mi-
liard dolari anual în anii 1996 şi 1997 şi de circa 0,6 miliarde anual în perioada 
1997-2000. 

Analiza structurii datoriei externe pe termen mediu şi lung după tipul de-
bitorilor relevă faptul că ponderea datoriei publice directe a sporit până la un 
maxim de peste 64% în anul 1992, înscriindu-se apoi pe un trend descrescător 
(nivel de peste 44% la sfârşitul anului 2000) ce a continuat şi în primele 9 luni 
ale anului 2001. Ponderea datoriei publice garantate în totalul datoriei externe 
pe termen mediu şi lung s-a dublat în intervalul 1992-2000 (de la 10% la res-
pectiv, 21%), nivelul maxim, de peste 24%, fiind atins în anii 1995 şi 1999. 
Contractarea de angajamente externe garantate public a reprezentat o treaptă 
inevitabilă pentru câştigarea încrederii pieţei financiare internaţionale şi crearea 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1990 1992 1994 1996 1998 2000

Total datorie externă pe termen mediu şi lung

Datoria externă pe termen scurt



 

 

953 

unor legături directe. Volumul acestor credite a sporit de peste 7 ori în interva-
lul 1992-2001 (de la 309 milioane de dolari în anul 1992 la 2240 milioane de 
dolari în anul 2000 şi 2375 milioane de dolari la sfârşitul lunii septembrie 2001), 
aşa cum rezultă din datele tabelului din anexa nr. 2. Expansiunea acestor an-
gajamente a introdus însă elemente ale hazardului moral întrucât, prin garanta-
rea lor de către stat, au fost trecute, în fapt, eventualele pierderi sectorului pu-
blic, în timp ce profiturile realizate au rămas private.  

Datoria publică şi public garantată pe termen mediu şi lung a fost domi-
nantă (peste 70%, cu excepţia anilor 1990-1992) în structura datoriei externe 
în prima jumătate a intervalului analizat datorită amplificării nevoii de finanţare 
în condiţiile agravării dezechilibrelor economice, a insuficienţei resurselor inter-
ne şi a procesului lent de constituire a proprietăţii private. Anul 1995 a fost un 
punct de inflexiune în evoluţia datoriei publice şi public garantate marcând, nu 
numai atingerea unui maxim (circa 78%), ci şi înscrierea pe o traiectorie conti-
nuu descendentă (până la 67%, la sfârşitul anului 2000), justificată de modifi-
carea mixului politicilor de macrostabilizare economică şi a mediului internaţio-
nal, după crizele financiare ce au zguduit pieţele internaţionale de capital.  

Datoria externă contractată, în principal, de sectorul public şi dezechili-
brul sectorului extern oglindeşte, în fapt, un dezechilibru fiscal. În aceste condi-
ţii, o poziţie fiscală puternică şi un management adecvat şi prudent al politicilor 
de îndatorare în termenii unor noi împrumuturi şi a obligaţiilor privind serviciul 
datoriei sunt esenţiale în asigurarea sustenabilităţii pe termen lung datoriei ex-
terne. Sustenabilitatea pe termen lung este un concept dinamic ce depinde nu 
numai de stocul datoriei şi serviciul datoriei asociat acestuia, ci şi de ritmul de 
creştere al noilor împrumuturi, de evoluţia capacităţii fiscale şi a celei externe 
de rambursare a datoriei. Este de amintit faptul că ritmul înalt de acumulare al 
datoriei din perioada 1990-1996 şi serviciul asociat acesteia (cu un vârf de cir-
ca 3,5 miliarde dolari în 1999) a ridicat probleme serioase privind capacitatea 
ţării de a face faţă obligaţiilor asumate. Astfel, la începutul anului 1999, având 
în vedere evoluţia economiei şi volumul plăţilor asociate serviciului datoriei, 
Fondul Monetar Internaţional a inclus România între ţările ce urmau să experi-
menteze noul concept de burden-sharing şi a recomandat reeşalonarea obliga-
ţiilor faţă de creditorii privaţi. Acţiunea era motivată de faptul că, în absenţa 
unui management eficient al datoriei, România s-a confruntat încă din 1996 cu 
rate înalte ale serviciului datoriei externe, obligaţiile directe ale statului legate 
de serviciul datoriei publice şi public garantate oscilând într-o plajă de valori 
între 1-1,6 miliarde dolari cu un vârf de 2,2 miliarde dolari în 1999, din care 
numai ratele de capital se cifrau la 1,8 miliarde dolari (figura nr. 6). 
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Figura nr. 6 
Serviciul datoriei publice şi public garantate 

(milioane dolari) 

 
Sursa: date Ministerul de Finanţe. 

 

Acumularea datoriilor sectorului public şi deschiderea culoarului pentru 
diversificarea căilor de atragere a fondurilor necesare acoperirii dezechilibrelor 
interne şi externe ale economiei româneşti au adus în prim-plan problema rea-
lizării unei strategii coerente de îndatorare care să asigure, pe de-o parte, sus-
tenabilitatea datoriei externe iar, pe de altă parte un management eficient al 
datoriei. 

Faptul că circa 90% din datoria brută a ţării este finanţată extern demon-
strează fragilitatea economiei naţionale, gradul înalt în care dezvoltarea durabi-
lă a ţării depinde de sursele externe de finanţare. În aceste condiţii, problema 
sustenabilităţii datoriei trebuie să preocupe nu numai pe finanţatorii externi ai 
României, ci şi pe guvernanţi. Dimensiunea datoriei externe, cât de mult poate 
împrumuta o ţară fără pericolul intrării în incapacitate de plată (criza financiară 
din Asia şi, mai recent, aceea din Rusia constituind un serios semnal de alar-
mă în această direcţie), depinde evident de cadrul macroeconomic intern, dar 
şi de conjunctura internaţională, de accesul pe pieţele de capital internaţionale 
şi de costurile implicate.  

Datoria comercială negarantată (privată) şi-a făcut loc, cu dificultate, în 
structura datoriei externe, acumulându-se pe măsura întăririi şi consolidării 
proprietăţii private şi a demonstrării capacităţii de rambursare a creditelor. Vo-
lumul acesteia s-a majorat, între 1992-2000, de la 116 milioane dolari, la circa 
3 miliarde dolari. Ponderea în total a datoriei comerciale negarantată pe ter-
men mediu şi lung a sporit de la 5,6% în anul 1991, la 30,6% la sfârşitul anului 
2000, ceea ce relevă existenţa unei corelaţii pozitive dintre acest tip de datorie 
şi contribuţia proprietăţii private la dezvoltarea economico-socială a ţării. 
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Organismele financiare internaţionale au fost principalii creditori ai Ro-
mâniei în primii şase ani ai tranziţiei, ponderea deţinută de fondurile provenite 
de la acestea acoperind peste 80% din totalul finanţărilor multilaterale. Un rol 
din ce în ce mai mare în cadrul acestor finanţări va reveni surselor provenite de 
la Uniunea Europeană, estimate în cadrul Programului de Preaderare a Româ-
niei la circa 1,2 miliarde euro în perioada 2001-2005. Pentru anul 2000, contri-
buţia financiară comunitară, aferentă bugetului Uniunii Europene, angajată prin 
programul SAPARD a fost de circa 153 milioane euro, iar pentru anul 2001 au 
fost prevăzute 150 milioane euro. 

După 1995, pe fondul accelerării proceselor de privatizare şi a refacerii 
credibilităţii, România a intrat pe piaţa internaţională de capital asigurându-şi 
resursele necesare finanţării programelor de macrostabilizare prin împrumuturi 
consorţiale şi emisiuni de obligaţiuni, ponderea acestora în totalul datoriei ex-
terne pe termen mediu şi lung sporind de la 0,8% în anul 1995, la 16,8% în iu-
nie 2001. Majorările din 2000 şi 2001 se datorează faptului că, Ministerul de 
Finanţe a revenit în octombrie şi noiembrie 2000 pe piaţa internaţională de ca-
pital cu două emisiuni de obligaţiuni pe 3 şi respectiv 5 ani, în valoare de 150 
milioane euro. În ianuarie 2001 emisiunea pe 5 ani a fost extinsă la 300 milioa-
ne euro, iar în iunie 2001 a fost lansată o emisiune cu scadenţă de 7 ani în va-
loare de 600 milioane euro. Prin aceste acţiuni s-a diversificat instrumentarul 
folosit de Ministerul Finanţelor pentru finanţarea deficitelor prin atragerea unor 
noi surse neinflaţioniste. Majorarea scadenţelor, mai ales la ultima emisiune, şi 
reducerea ratei dobânzii sub nivelurile obţinute pentru emisiunile anterioare (în 
condiţiile îmbunătăţirii performanţelor economice reflectate şi în rating-ul de 
ţară) se înscriu în eforturile de îmbunătăţire a managementului datoriei externe 
în România. 

În concordanţă cu literatura din ultimii ani dedicată problemelor îndatoră-
rii o ţară îşi poate reduce expunerea externă printr-un management al fluxurilor 
de import şi export astfel încât să creeze un excedent suficient pentru a depăşi 
costul serviciului datoriei (Mello and Hussein, 2001). România, confruntată cu 
dezechilibre externe, nu a putut utiliza această cale pentru a-şi reduce expune-
rea externă, deşi ritmurile înalte ale exporturilor din anii 1999 şi 2000 au avut 
un impact pozitiv. 

Experienţa ţărilor în curs de dezvoltare, relevată de literatura de speciali-
tate, evidenţiază ca principali factori responsabili de dificultăţile întâmpinate de 
ţările în curs de dezvoltare în managementul datoriei externe: oportunităţile li-
mitate de hedging, slăbiciunea pieţei interne de capital, diversificarea insufici-
entă a diferitelor tipuri de comerţ şi efectele adverse ale fluxurilor comerciale 
(Cooper, 1992, Fry, 1992, Dooley, 1995). Cunoaşterea acţiunii acestor factori 
şi recunoaşterea dificultăţilor generate de persistenţa unor rate înalte ale defici-
telor şi de nivelul împovărător al datoriilor sunt indispensabile în eforturile gu-
vernelor de a găsi soluţii pentru asigurarea unei sustenabilităţi pe termen lung 
a datoriei externe.  
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2.2. Comportamentul indicatorilor de îndatorare 

Gradul de îndatorare externă (calculat ca raport al datoriei externe în 
PIB, DE/PIB) a înregistrat o tendinţă ascendentă, variind aproape întreaga pe-
rioadă analizată în limite cuprinse între 20-40% (figura nr. 7). O tendinţă simila-
ră a fost înregistrată în toate ţările în curs de dezvoltare unde gradul de îndato-
rare exprimat prin ponderea datoriei externe în produsul naţional brut al aces-
tora a sporit de la 20% în anul 1980, la 40% în anul 1999 (Abrego and Ross, 
2001).  

Figura nr. 7 
Indicatori de îndatorare 

 
 
Pentru România, evoluţia acestui indicator poate fi explicată de nivelul 

redus de îndatorare de la care s-a pornit în momentul trecerii la economia de 
piaţă şi de accesul, în anumite perioade, relativ limitat, la resursele financiare 
internaţionale, datorită insuficientei atractivităţi a mediului autohton pentru in-
vestitorii străini. De menţionat este faptul că investiţiile străine directe s-au si-
tuat, până în anul 1997, sub un miliard de dolari pe an, în timp ce investiţiile de 
portofoliu au avut valori mult mai scăzute. Accelerarea proceselor de privatiza-
re a stimulat fluxul de capital care, doar în anul 1998, a depăşit 2 miliarde de 
dolari, media perioadei 1997-2000 plasându-se ceva peste 1 miliard de dolari 
(aşa cum rezultă din datele prezentate în anexa 3). Literatura economică ada-
ugă şi alţi factori, cum ar fi: şocuri în termenii comerţului, lipsa proceselor eco-
nomice de ajustare structurală şi a reformelor structurale, slăbiciunile practicilor 
managementului datoriei externe, problemele de guvernanţă corporatistă şi alţi 
factori politici (Abrego and Ross, 2001). 

Raportul dintre serviciul datoriei externe şi produsul intern brut s-a aflat 
în perioada 1990-2001 într-un interval cuprins (aşa cum rezultă din datele din 
anexa nr. 3) între 0,3% – 7,4%, mult sub limita critică, datorită perioadelor mari 
de graţie acordate în cadrul contractelor multilaterale sau bilaterale încheiate 
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cu instituţiile financiare internaţionale, precum şi nivelurilor relativ reduse ale 
dobânzilor la creditele oficiale, ce au dominat structura datoriei externe a ţării 
în perioada 1990- 2001. 

 Rata serviciului datoriei externe brute în volumul exportului a înregistrat, 
pe întreaga perioadă analizată, niveluri mult sub cel critic de 25%, excepţie fi-
ind anul 1999 când valoarea indicatorului s-a apropiat de această limită, rămâ-
nând totuşi cu circa 5 puncte procentuale mai scăzută. Apropierea de limita 
critică derivă din managementul defectuos al datoriei externe, care ar fi putut 
avea efecte negative pe termen lung, compensate parţial de dinamica accen-
tuată a exporturilor de bunuri şi servicii care a avut un impact pozitiv asupra 
eforturilor de acoperire a serviciului datoriei externe. 

 Raportul dintre soldul datoriei externe şi exportul de bunuri şi servicii s-a 
plasat sub limita critică (situată la 100%), cu un vârf ce a tins către nivelul critic 
în anii 1997-1998. Evoluţia acestui indicator, dependentă de reluarea procesu-
lui de îndatorare de după 1990, a revenit pe un trend descrescător după anul 
1999 dovedind capacitatea economiei româneşti de a rambursa datoriile deja 
acumulate în condiţiile unei politici active proexport.  

În concluzie, România, cu un volum al datoriei inferior celor mai multe 
ţări Central Europene şi nivelului de 60% din PIB prevăzut în criteriile de con-
vergentă, răspunde cerinţelor din tratatul de la Maastrich privind datoria publică 
şi are un grad de îndatorare care se încadrează în limite cotate neriscante. To-
tuşi, ritmul rapid de acumulare a datoriei ridică semne de întrebare cu privire la 
sustenabilitatea acesteia şi a politicii fiscale. Totuşi, articularea politicii fiscale 
cu cea monetară şi valutară în cadrul unui program coerent de ieşire din criză a 
permis României să facă faţă vârfului datoriei deşi posibilităţile de finanţare a 
deficitelor de pe piaţa internaţională de capital au fost mult limitate. Ritmul des-
tul de înalt de acumulare a datoriei publice reflectă o combinaţie ineficientă în-
tre deficitul fiscal primar şi autosusţinerea datoriei. Pentru România, ca şi pen-
tru celelalte ţări central şi est-europene angajate în procesul de formare şi con-
solidare a reformelor impuse de trecerea la economiile de piaţă (prin liberali-
zarea pieţelor, a comerţului şi eliminarea în etape a controlului fluxurilor de ca-
pital), managementul datoriei externe este elementul cheie al deciziilor de poli-
tică fiscală în termenii schimburilor comerciale, a variabilităţii ratei dobânzii ca 
şi a volatilităţii fluxurilor de capital (Cassard şi Folkerts-Landau, 1997). Mai 
mult, datoria externă poate deveni sustenabilă dacă politicile macroeconomice 
adoptate vor lua în considerare: a) un management macroeconomic solid; 
b) politici structurale de creştere incluzând infrastructura şi comerţul; c) cadru 
legislativ pentru stimularea investiţiilor private şi a producţiei orientate către ex-
port; d) reducerea corupţiei şi îmbunătăţirea guvernanţei corporatiste; e) soli-
daritate socială prin participarea întregii societăţi la eradicarea sărăciei prin 
educaţie şi servicii speciale. 



 

 

3. Parametrii ecuaţiei dinamicii datoriei publice 

Problema sustenabilităţii datoriei publice şi a deficitelor bugetare captea-
ză de multă vreme atenţia economiştilor, atât a cercetătorilor şi profesorilor din 
mediul academic cât şi a specialiştilor implicaţi în fundamentarea şi transpune-
rea în practică a politicilor macroeconomice. Cu toate acestea, dezbaterile, 
uneori deosebit de aprinse, exprimă existenţa încă a unor impedimente în ceea 
ce priveşte stabilirea unui indicator sau a unei funcţii unice ale sustenabilităţii. 
În acest sens, al intensificării eforturilor în direcţia elaborării de noi modele per-
formante şi al perfecţionării metodologiilor de cuantificare a impactului diverşi-
lor factori asupra sustenabilităţii datoriei publice, se înscrie şi demersul nostru. 
Desigur, aplicaţiile şi simularea modelelor propuse s-au operat pe cazul eco-
nomiei româneşti în perioada ultimului deceniu.  

3.1. Parametrii ecuaţiei dinamicii datoriei publice 

Pentru cuantificarea dinamicii datoriei publice cel mai adesea se porneş-
te de la binecunoscuta relaţie de definiţie a constrângerii bugetare. Astfel, mo-
dificarea datoriei sectorului public D, între două perioade succesive (ani) t şi t -
1, este dată de următoarea egalitate: 
 D t – D t – 1 = i t D t – 1 + P t + a t D t – 1 – DB t (1) 
unde i este rata medie a dobânzii nominale aferentă datoriei sectorului public, 
P – deficitul primar (fără dobânzi plătite), a – efectul reevaluării asupra datoriei 
existente (în România acesta este în întregime datorat deprecierii ratei de 
schimb efective a leului) şi DB – finanţarea directă a bugetului de la Banca 
Centrală [1]. 

Având în vedere datele statistice primare disponibile, am utilizat, pentru 
estimarea dinamicii datoriei sectorului public, D, datoria publică brută (exclu-
zând datoria publică garantată), iar pe DB l-am obţinut ca diferenţă între suma 
primelor trei componente ale ecuaţiei (1) şi DD. În continuare, împărţind ecuaţia 
(1) la PIB-ul nominal, Yt , şi efectuând câteva operaţii algebrice, obţinem urmă-
toarea relaţie: 
 d t – d t – 1 = ( i t + a t – g t ) [ d t – 1 / ( 1 + g t ) ] + p t – b t (2) 
unde dt şi dt–1 sunt ponderile în PIB ale datoriei sectorului public în doi ani con-
secutivi, t şi respectiv t-1, p – deficitul sectorului public primar ca pondere în 
PIB, g – ritmul anual al modificării PIB-ului nominal între anii t şi respectiv t-1 şi 
b este DB/Y. În mod alternativ, putem aproxima rata de creştere nominală g ca 
sumă a modificării deflatorului PIB, p, şi rata reală de creştere a PIB, q, res-
criind ecuaţia (2) după cum urmează: 
 d t – d t – 1 = ( i*t – q t) [ d t – 1 / ( 1 + g t ) ] + p t – b t (3) 
unde i

* 
este definit ca o rată medie compozită a dobânzii reale efective a datoriei 

sectorului public (ea este egală cu rata dobânzii medii reale, i-p, plus efectul de 
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reevaluare, a). De asemenea, datorită situaţiei specifice a României pentru 
această perioadă, considerăm următoarele două cazuri: 1) – includerea benefi-
ciilor generale ale guvernului şi 2) – excluderea lor. Această situaţie provine din 
faptul că pentru perioada actuală şi probabil pentru perioada următorilor ani, ve-
nitul din privatizări contribuie, fie direct fie indirect, la ameliorarea bugetului gu-
vernamental. Pe termen lung însă, acest efect ar trebui exclus din dinamica da-
toriei publice. 

Calculele privind estimarea parametrilor ecuaţiei (3) sunt prezentate sin-
tetic în tabelul nr. 1. În coloana (2) a acestui tabel, deficitul primar este ”cash” 
din bugetul consolidat. În lucrare sunt analizate şi alte variante, prin luarea în 
considerare a deficitului primar aferent doar bugetului de stat, aşa-numitul gu-
vern central şi, respectiv, a celui aferent aşa-numitului guvern general (care 
include bugetele locale şi asigurările sociale). În general, însă, concluziile sunt 
asemănătoare. 

Dintre concluzii le reţinem pe următoarele: 

a) ecuaţia (3) estimează în mod rezonabil evoluţia datoriei guvernamen-
tale raportată la PIB, atât pentru întreaga perioadă 1990-2000, cât şi 
pe sub-perioade (a se vedea suma ecarturilor şi media lor în coloana 
(5), cu toate că, anual, diferenţele par a fi în unele cazuri semnificati-
ve; 

b) principala cauză a creşterii datoriei raportată la PIB este reprezentată 
de agregatul din coloana (3), care include impactul ratei dobânzii me-
dii reale efective pentru datoria sectorului public (i*) în corelaţie cu ra-
ta reală de creştere a PIB (q) şi rata inflaţiei (p), prin intermediul ratei 
de creştere nominale a PIB (g). De asemenea, de la an la an, in-
fluenţe semnificative au fie deficitul (p) fie finanţarea monetară (b); 

c) excluderea venitului din privatizare produce un impact major atât pe 
partea deficitului bugetar (p), cât şi, ca efect compensatoriu, pe par-
tea finanţării de la Banca Centrală (b). Acesta ar trebui să fie un 
semnal important pentru autorităţi, în viitor, atunci când privatizarea 
anuală se va diminua;  

d) se constată, în timp, un proces de relativă convergenţă între dimensi-
unea parametrului b şi aceea a modificărilor medii în baza monetară 
(coloana 10), îndeosebi în cazul excluderii sumelor din privatizare. 
Desigur, un studiu mai aprofundat necesită explicitarea corelaţiei dintre 

situaţia financiară şi structura datoriei publice. Aceasta poate contribui la găsi-
rea de soluţii pentru creşterea capacităţii politicii fiscale în vederea realizării 
echilibrului fără o creştere nesustenabilă a datoriei. Comparaţiile cu alte ţări şi 
evaluarea impactului reformelor de ordin fiscal practicate în trecut completează 
analiza, permiţând desprinderea unor concluzii utile pentru viitor.  
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În cadrul lucrării de faţă, vom încerca în ultima sa parte unele cuantificări 
privind contribuţia unor variabile semnificative, ce ţin în bună măsură de politi-
ca generală guvernamentală, precum rata impozitării şi aceea a investirii. Tot 
în sensul aprofundării impactului altor factori la creşterea sustenabilităţii, men-
ţionăm aşa-numitul seignorage, care în literatura de specialitate vestică este 
adesea considerat. Una dintre concluziile studiilor pe această temă (inclusiv 
unul realizat de autori în anul 1999 sub egida Băncii Mondiale) este aceea că 
surse de asemenea factură, care vin să completeze politica monetară, utilizate 
de altfel pe plan internaţional, au propriile lor limite şi pot fi destul de precis 
evaluate. Depăşirea lor, însă, poate genera efecte nefaste, incontrolabile pe 
termen lung, îndeosebi în ceea ce priveşte lupta contra inflaţiei. 

3.2. Relaţia cu politica fiscală 

Altă determinantă importantă ce apare în ecuaţia (1) este echilibrul fiscal 
primar. În general, deficitele primare mari reflectă situaţia din spatele acumulă-
rii datoriei pubice şi se află în corelaţie directă cu evoluţia deficitelor convenţio-
nale. 

Analiza situaţiei financiare şi a structurii datoriei publice pe ansamblul 
perioadei 1990-iunie 2001 constituie un prim pas spre găsirea unui răspuns 
privind capacitatea politicii fiscale de a realiza un echilibru, evitând acumularea 
de datorie şi măsura în care datoria prezentă poate fi eliminată prin surplusul 
viitor. Deficitele convenţionale ale bugetului central guvernamental au rămas în 
limite controlabile în perioada 1990-2001.  

Analiza deficitelor convenţionale ale sectorului public nefinanciar conso-
lidat prin prisma criteriilor de convergenţă relevă faptul că, în medie, acestea s-
au încadrat în limitele prevăzute de criteriile de la Maastricht, (2,8% în perioada 
1990-2000 comparativ cu nivelul criteriului de 3%), dar au avut fluctuaţii mari 
de la un an la altul, situate într-o bandă între 0,4 la sută şi 4,6 la sută din PIB. 
La baza acestor mişcări, considerate totuşi moderate s-au aflat acţiunile refor-
matoare ale sistemului fiscal ce au urmărit reducerea dezechilibrelor. Influenţa 
acestora asupra volumului şi structurii veniturilor şi cheltuielilor este pusă în 
evidenţă de datele din tabelul nr. 2  

Deficitele primare mai mari din perioada 1997-2000 (1,6% dacă se iau în 
calcul veniturile din privatizare şi 0,1% dacă nu se iau în calcul aceste venituri 
considerate ca venituri excepţionale) se află în strânsă corelaţie cu deficitele 
bugetului general consolidat înregistrate în această perioadă comparativ cu 
cele anterioare. 

Analiza corelaţiei dintre situaţia financiară şi structura datoriei publice pe 
ansamblul perioadei 1990-2000 poate contribui la găsirea de soluţii pentru 
creşterea capacităţii politicii fiscale de realizare a echilibrelor macroeconomice 
fără o creştere nesustenabilă a datoriei.  
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Tabelul nr. 2 
Structura bugetului general consolidat pe principalele elemente 

  Medie 
1990-
1991 

Medie 
1992-
1996 

Medie 
1997-
2000 

Medie 
1990-
2000 

TOTAL VENITURI 40,8 33,1 31,8 34,0 

 Curente  39,2 32,8 30,5 33,1 

 A. Taxe 34,3 29,7 28,6 30,2 

 A1. Taxe directe 23,2 20,9 17,4 20,0 

 A2.Taxe indirecte  1,0 1,6 1,0 1,3 

 B. Venituri nefiscale 4,8 3,1 1,9 2,9 

 Capital 1,6 0,3 1,1 0,8 

TOTAL CHELTUIELI 38,7 35,6 34,9 35,9 

 Curente 31,8 30,2 30,9 30,8 

 Bunuri şi servicii 12,9 12,6 11,6 12,3 

 Dobânzi la datoria publică 0,0 1,1 4,6 2,2 

 Subvenţii şi transferuri 20,7 18,8 14,6 17,6 

 Capital 6,9 4,9 3,4 4,7 

 Împrumuturi minus rambursări 0,0 0,5 0,6 0,4 

 ECHILIBRUL GENERAL (fară venituri 
din privatizare) 

2,1 -3,4 -4,6 -2,8 

ECHILIBRUL GENERAL (cu venituri 
din privatizare) 

2,1 -2,7 -3,0 -1,9 

 ECHILIBRUL PRIMAR (cu privatizare) 2,2 -1,5 1,6 0,3 

ECHILIBRUL PRIMAR (fără privat-
izare) 

2,2 -2,3 0,1 -0,6 

Sursa: prelucrări date de la Ministerul de Finanţe. 

 

Datele arată că, şi dacă ajustările primare au avut loc, dezechilibrul poa-
te avea o existenţă proprie determinată de dimensiunea datoriei acumulate (în 
circulaţie) şi nivelul înalt al dobânzilor. Astfel, dobânzile la datoria publică au 
reprezentat în Produsul Intern Brut în medie 1,1% în perioada 1992-1996, faţă 
de o medie de 4,6% în perioada 1997-2000, nivel ce reflectă procesul de ali-
mentare şi autoalimentare a datoriei interne din al doilea interval. În aceste 
condiţii, deficitul primar, calculat prin deducerea din deficitul general al cheltuie-
lilor cu dobânda la datoria publică, care în perioada 1992-1996 se constituia ca 
o sursă potenţială de finanţare (dat fiind excedentul înregistrat), devine deficit 
în perioada 1997-2000 implicând la rândul lui finanţare.  
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Modificarea structurii veniturilor şi a cheltuielilor bugetului public
1
 din 

România a urmat în ultimii ani noile priorităţi ale politicii fiscale din ţările Uniunii 
Europene.  

Putem concluziona că variabilele fiscale pot defini nu numai viteza tranzi-
ţiei (reformele accelerate impun constrângeri bugetare puternice, măsurate prin 
reducerile în subvenţii şi în taxele directe – în timp ce pierderile din ajustări 
sunt compensate prin cheltuieli sociale mari) ci sunt, de asemenea, un factor 
important în evaluarea sustenabilităţii deficitelor guvernamentale. 

 3.3. Relaţia cu politica monetară. Contribuţia taxei pe inflaţie 

În această secţiune a lucrării sunt analizate, pe baza calculelor proprii şi 
a estimărilor altor autori, veniturile disponibile prin aşa-numita taxă pe inflaţie şi 
aşa-numitul seignorage.  

Evoluţia deficitelor curente din perioada tranziţiei ridică semne de între-
bare privind măsura în care este sustenabilă din punct de vedere macroe-
conomic, având în vedere opţiunile posibile: (i) calibrarea cheltuielilor la nivelul 
veniturilor; (ii) menţinerea deficitului şi finanţarea prin creaţie monetară; (iii) 
menţinerea deficitului şi finanţarea prin împrumut pe piaţa internă sau externă. 

Datele pentru România ne relevă faptul că, diferit de la o etapă la alta, 
guvernele au folosit emisiunea monetară ca sursă de acoperire a deficitelor 
mereu crescânde ale bugetului general consolidat alături de alte surse interne 
şi externe, având în vedere inexistenţa condiţiilor pentru calibrarea cheltuielilor 
la nivelul veniturilor într-o perioadă de profunde transformări economice şi so-
ciale. 

 Finanţarea deficitului prin emisiunea monetară, înseamnă de fapt finan-
ţare prin seignorage, care din punctul de vedere al populaţiei reprezintă redu-
cerea valorii reale a banilor datorită inflaţiei. Măsurat prin modificarea în ter-
meni reali a bazei monetare, volumul seignorage-ului ce poate fi obţinut de gu-
vern de la public depinde de cererea de bani. Este ştiut însă că aceasta des-
creşte pe fondul unei rate înalte ale inflaţiei, limitând posibilitatea de finanţare a 
deficitului pe această cale. 

Venitul obţinut prin tipărirea de bani este denumit seignorage. (Lienert 
et.all, 1997). Matematic, seignorage-ul (S) este dat de:  

 S = ht + Pt / Pt  ht-1  (4) 

Unde: ht reprezintă creşterea bazei monetare sau a “banilor tari” (H) la 
momentul t; 

Pt reprezintă creşterea nivelului preţurilor (P) 

                                                        
1
 O detaliere a acestor schimbări a fost prezentată în lucrarea: “Sustenabilitatea datoriei publice 
şi a deficitului bugetar” , publicată în volumul: Tranziţia economică în România – Trecut, pre-
zent şi viitor, coordonatori Christof Ruhl şi Daniel Dăianu, Banca Mondială şi Centrul Român de 
Politici Economice, 2000. 
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Expresia (1) este utilizată de asemenea în măsurarea deficitului fiscal 
nominal şi real şi a celui cvasifiscal (Rocha and Saldanha, 1992) ca seignorage 
colectat de banca centrală, egal cu seignorage-ul (S) mai puţin dobânda plătită 
pentru rezervele băncilor comerciale. Croitoru (1995) a determinat deficitul fis-
cal şi cel cvasifiscal în România în perioada 1990-1995, utilizând formula (1) 
dar modificată astfel: 

 H / P = h + (  / 1+ ) h-1 (5) 
Deoarece Romania este caracterizată printr-o rată înaltă a inflaţiei, noi am 

utilizat expresia (2) în lucrarea noastră pe baza datelor lunare şi un coeficient de 
corecţie pentru inflaţie. Rezultatele pentru seignorage în perioada 1990-1994 au 
fost similare cu cele obţinute de Croitoru şi sunt prezentate în tabelul nr. 3. 

Datele pentru România prezentate în tabelul nr. 3 (pagina următoare) re-
levă că seignorage-ul, ca sursă de finanţare a deficitului, a fost caracteristic 
primilor ani ai tranziţiei când guvernul a obţinut un volum relativ mai mare faţă 
de anii ulteriori. Nivelul seignorage-ului a fost mult mai înalt în anii cu inflaţie 
ridicată (de 3 cifre), respectiv 1992, 1993, 1997. 

Veniturile din seignorage-ul total au scăzut, în termeni reali de la 6,9% în 
anul 1992 la 1,5% în anul 1996

1
, cu o evoluţie fluctuantă după această dată, cu 

un nivel de 4,7% în 1998 şi de circa 3% în primul semestru al acestui an. Se 
remarcă faptul că doar în anii 1996 şi 1998 nivelul acestui indicator s-a înscris 
în limite apropiate de cele realizate în timpuri normale în economiile de piaţă, 
respectiv 1-1,5 la sută (Coricelli, 1997). Reluarea trendului crescător al venituri-
lor din seignoraj după anul 1998 sunt legate de nevoia acută de asigurare a 
lichidităţilor sistemului bancar aflat în perioada 1999-2000 în plin proces de 
asanare şi restructurare.  

Opţiunea guvernului de a apela sau nu la finanţarea prin seignorage a 
deficitului nu este deloc uşoară în condiţiile restricţiilor impuse de necesitatea 
alinierii la criteriile de convergenţă impuse pentru aderarea la Uniunea Euro-
peană. Potrivit opiniei lui Dornbusch şi Fisher utilizarea taxei pe inflaţie este 
preferabilă creşterii datoriei, dacă inflaţia poate fi menţinută la niveluri modera-
te. Cum inflaţia în România se situază încă peste nivelurile considerate mode-
rate (adică sub 20% pe an), este de luat în consideraţie mai degrabă costul 
reducerii inflaţiei la nivele apropiate de cele considerate moderate, cost ce poa-
te, în condiţii de instabilitate finaciară să depăşească beneficiile generate de 
dezinflaţie.  

Principala concluzie, argumentată cifric, este aceea că surse de aseme-
nea factură, care vin să completeze politica monetară, utilizate de altfel pe plan 
internaţional, au propriile lor limite, care pot fi destul de precis evaluate. Depă-
şirea lor, însă, poate genera efecte nefaste, incontrolabile pe termen lung, în-
deosebi în ceea ce priveşte lupta contra inflaţiei.   

                                                        
1
 Lucian Liviu Albu, Elena Pelinescu –“Sustenability of the Public Debt and Budget Deficit” în 
Economic Transition in Romania, Past, Prezent, Future, Bucharest Romania, 1999, p.76-77. 
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3.4. Relaţia dintre sectorul public şi deficitul extern 

Impactul deficitelor sectorului public asupra echilibrului resurselor în 
economia naţională este tema centrală a politicii macroeconomice. Teoria ma-
croeconomică oferă o gamă largă de legături între deficitele sectorului public şi 
restul economiei. În ceea ce priveşte legăturile dintre sectorul public şi deficitul 
extern, ne vom referi doar la două teorii, care pot fi considerate ca fiind situate 
la doi poli opuşi, menţionând că punctele de vedere intermediare, mai plauzibi-
le, pot fi considerate drept combinaţii ale celor două extreme. Scopul exerciţiu-
lui este de a determina dacă experienţa României justifică unele dintre aceste 
combinaţii, şi astfel oferă o serie de soluţii pentru viitor. 

 Primul caz se referă la teoria lui Ricardo, readusă în actualitate relativ 
recent de către Barro (1988). Conform acestui punct de vedere, modificările în 
deficitul bugetar determină contrabalansarea modificărilor din sectorul econo-
miilor private prin anticiparea modificărilor din impozitarea viitoare. De aceea, 
ele nu au nici un efect asupra economiilor ţării şi, concomitent nici asupra con-
tului curent extern. Cea de a doua “extremă“ este legată de abordarea aşa-
numitei noi şcoli de la Cambridge (“New Cambridge Group”; a se vedea, 
Fetherson and Godley, 1978) şi derivă din evidenţa empirică britanică. Con-
form acestei teorii, achiziţiile nete ale sectorului privat (gospodării şi sectorul 
corporatist) de active financiare sunt nule. Aceasta înseamnă că venitul privat 
disponibil este egal cu consumul privat şi cheltuielile pentru investiţii. De ace-
ea, identitatea venitului naţional implică faptul că deficitul bugetului de stat tre-
buie să corespundă unei modificări egale a deficitului contului curent (iar o mo-
dificare a deficitului bugetului de stat să corespundă unei modificări egale în 
deficitul contului curent). De asemenea, această opinie este viabilă în cadrul 
modelului Mundell-Fleming, în condiţiile unei mobilităţi perfecte a capitalului şi 
ale unui mecanism al cursului de schimb liber.  

Considerând, în cadrul perioadei 1990-2000, trei subperioade aproxima-
tiv egale şi luând ratele lor medii pentru indicatori, s-au obţinut tabelele 4a şi 
4b, care sunt variante diferite ale aceleaşi identităţi. 

Tabelul nr. 4a se bazează pe o versiune a identităţii venitului naţional, 
exprimat prin ecuaţia (6), care prezintă separat aşa-numitul Surplusul Financiar 
al Guvernului Central (GGFS – General Government Financial Surplus), inclu-
zând cheltuieli curente şi de investiţii în zona cheltuielilor, economiile private 
(PS – Private Saving) şi investiţiile private (PI – Private Investment). O astfel 
de prezentare este utilă dacă obiectivul constă în a separa deficitul bugetar de 
gap-ul dintre economii şi investiţii în sectorul privat: 

GGFS + PS – PI = CAS                              (6) 
unde CAS este surplusul de cont curent (Current Account Surplus) din cadrul 
conturilor naţionale (“Net Lending”). Pe de altă parte, tabelul nr. 4b se bazează 
pe o altă variantă a aceeaşi identităţi: 

NS – NI = CAS                                   (7) 
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care prezintă CAS ca diferenţă între economiile naţionale brute (NS – Naţional 
Saving) şi investiţii naţionale brute (NI – National Investment). 

 
Tabelul nr. 4a 

Identitatea venitului naţional (I) 

 
 GGFS 

 
PS PI CAS Diferenţe 

(1)+(2)-(3)-(4) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

1990-2000 
medie,% din GDP 

 
-1,918 

 
16,327 

 
19,809 

 
-5,409 

 
0,009 

1990-1992 
medie,% din GDP 

 
-0,133 

 
17,267 

 
23,900 

 
-6,733 

 
-0,033 

1993-1996 
medie,% din GDP 

 
-2,175 

 
18,55 

 
20,900 

 
-4,550 

 
0,025 

1997-2000 
medie,% din GDP 

 
-3,000 

 
13,400 

 
15,650 

 
-5,275 

 
0,025 

1993-96 / 1990-92 
modificări între medii,% din GDP 

 
-2,042 

 
1,283 

 
-3,000 

 
2,183 

 
0,058 

1997-2000 / 1993-96 
modificări între medii,% din GDP 

 
-0,825 

 
-5,150 

 
-5,250 

 
-0,725 

 
0,000 

 
În ciuda faptului că perioada considerată este relativ scurtă, ne propu-

nem totuşi să schiţăm câteva concluzii. Astfel, datele prezentate în tabelul nr. 
4a arată că, deşi deficitul financiar mediu al guvernului a crescut, ca puncte 
procentuale, cu 2,0 şi respectiv cu 0,8 între două perioade consecutive de câte 
patru ani, deficitul contului curent (CAS) s-a modificat în două moduri distincte: 
în sens contrar în perioada 1993-1996 şi în acelaşi sens în perioada 1997-
2000. Această dinamică se poate interpreta astfel: pentru prima perioadă ipo-
teza “New Cambridge” a fost în sens contrar experienţei României, iar în peri-
oada următoare ea pare mult mai apropiată de realitate.  

Pe de altă parte, completând analiza cu datele din Tabelul nr. 4b, se 
constată că rata medie a economiilor private a crescut puţin între primele două 
sub-perioade (1993-1996/1990-1992) (1996-93/1992-90), fiind însă însoţită de 
o creştere compensatorie a dezeconomisirii guvernului, implicând o cvasi-
stagnare a ratei economiilor naţionale brute (-0,4). Între ultimele două perioade 
considerate (1997-2000/1993-1996) s-a manifestat o criză generală extremă în 
economii şi investiţii, ambele sectoare înregistrând descreşteri semnificative (în 
cazul economiilor guvernamentale a avut loc o cădere şi mai bruscă decât în 
cazul economiilor private). De aceea, deficitul contului curent s-a modificat 
semnificativ (cu +2,2 între primele două subperioade şi cu aproximativ -0,7 în-
tre ultimele două subperioade), ceea ce nu se suprapune concluziilor neo-
ricardiene. De asemenea, mecanismul de transmitere este în contrast cu opi-
nia subliniată de teoria neoricardiană. De exemplu, considerând modificările 
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dintre cele două perioade, în România, se poate presupune că investiţiile priva-
te s-au ajustat în mod corespunzător mai degrabă procesului de 
dezeconomisire în sectorul guvernamental decât dinamicii economiilor private. 
După cum rezultă, de exemplu, din tabelul nr. 4a, scăderea investiţiilor private 
în cea de-a doua subperioadă faţă de prima a fost de 3 puncte procentuale, în 
timp ce economiile private au crescut cu doar ceva peste un punct procentual. 
În general, modificarea economiilor private a fost mai mică decât a investiţiilor. 
Cu toate acestea, în ultima subperioadă a existat o situaţie diferită, 
înregistrându-se modificări negative semnificative, atât în economiile private, 
cât şi în investiţiile private. 

Tabelul nr. 4b 
Identitatea venitului naţional (II) 

 
 NS 

 
NI CAS Diferenţe 

(1)-(2)-(3) 

(1) (2) (3) (4) 

1990-2000 medie,% din GDP 18,682 24,509 -5,409 -0,418 

1990-1992 medie,% din GDP 22,167 29,867 -6,733 -0,967 

1993-1996 medie,% din GDP 21,775 25,975 -4,550 0,350 

1997-2000 medie,% din GDP 12,975 19,025 -5,275 -0,775 

1993-96 / 1990-92 modificări între 
medii,% din GDP 

 
-0,392 

 
-3,892 

 
2,183 

 
1,317 

1997-2000 / 1993-96 
modificări între medii,% din GDP 

 
-8,800 

 
-6,950 

 
-0,725 

 
-1,125 

 
În general, una dintre explicaţiile pentru declinul investiţiilor private, în 

afara cauzelor interne, poate fi atribuită şi înlăturării barierelor protecţioniste ale 
industriei româneşti (în special, în vederea pregătirii acceptării României în UE 
şi prin intrarea ei în CEFTA). Aceasta a “expus” economia României concuren-
ţei mondiale, care necesită ajustări rapide, pentru care nu a fost o lungă peri-
oadă pregătită. Oricum, lipsa experienţei manageriale şi calificarea personalu-
lui, inabilitatea firmelor româneşti în a absorbi beneficiile tehnologiilor avansate 
pentru îmbunătăţirea calităţii produselor sau a structurii costurilor lor de pro-
ducţie, impedimentele birocratice combinate cu o politică industrială insuficient 
coordonată şi slăbiciunile sistemului financiar legate de constituirea capitalului 
de risc, au determinat de multe ori eşecul industriei româneşti în ajustarea la 
un mediu nou, mai competitiv.  

În această secţiune a studiului prezentăm şi o altă abordare a relaţiei 
dintre datoria externă şi deficitul de cont curent, care porneşte de această dată 
de la relaţia dintre modificarea datoriei externe nete, deficitul de cont curent şi 
intrările nete de capital (Dornbusch, 1987), care poate fi scrisă astfel: 

 ( NFB ) = CAD – ( NILTC + NISTPC )                   (8) 

unde  (NFB) este modificarea în datoria externă netă, CAD este deficitul de 
cont curent, DIP este intrarea netă de capital pe termen lung (investiţie directă 
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şi de portofoliu), în timp ce CNTS este intrarea netă de capital privat pe termen 
scurt. 

Intrarea netă de capital privat acoperă, aproape în mod tradiţional, o par-
te din deficitul de cont curent (tabelul nr. 5), intrările nete de capital pe termen 
lung (investiţii directe şi rezidenţiale) fiind poziţia dominantă. 

 
Tabelul nr. 5 

Balanţa de plăţi 
Miliarde dolari 

 Medie 
1990-1991 

Medie 
1992-1996 

Medie 
1997-2000 

Contul curent -2,2 -1,5 -2,0 

Investiţii directe şi de portofoliu -0.4 0,1 1,4 

Poziţie de echilibru 0,1 0,3 0,7 

Balanţa de plăţi înainte de împrumu-
turile oficiale 

-2,6 -2,4 -2,7 

 
Se remarcă faptul că, în primii ani ai tranziţiei, România s-a confruntat cu 

o migrare în străinătate a capitalului intern, controlul valutar din acea perioadă 
fiind evitat prin diferite căi. Cu toate că date cu privire la migrarea capitalului nu 
sunt disponibile, semnul poziţiei de echilibru (de închidere) din balanţa de plăţi 
este uneori utilizat de presa nonspecializată ca fiind un indicator al acestui gen 
de mişcări. Demararea programelor de stabilizare macroeconomică au impul-
sionat intrările nete de capital în perioada 1992-1996. Totuşi, cele mai mari flu-
xuri au fost înregistrate în perioada 1997-2000. Aceasta s-a datorat continuării 
procesului de restructurare şi privatizare, ceea ce a stimulat intrările de capital 
pe termen lung. Dezvoltarea şi dereglementarea treptată a pieţei financiare 
acompaniate de înscrierea ratei dobânzii pe un palier real pozitiv a creat noi 
oportunităţi pentru investiţiile pe termen scurt, antrenând o majorare a investiţii-
lor de portofoliu (excepţie face anul 1999, când condiţiile macroeconomice ne-
favorabile au generat migraţia acestora).  

 



 

 

4. Funcţia sustenabilităţii 

Evaluarea gradului sustenabilităţii datoriei publice se află în prezent pe 
agenda de lucru a multor institute specializate sau organisme internaţionale. 
Abordarea diverselor sale aspecte a condus la elaborarea unui întreg sistem 
de indicatori pentru comensurarea diverselor componente cu impact asupra 
sustenabilităţii. Totuşi, o abordare unitară globală, corelată, a indicatorilor săi 
cei mai semnificativi încă nu s-a impus. De aceea, în comunitatea ştiinţifică de 
profil, se acceptă că orice aport, atât de ordin metodologic, cât şi din punct de 
vedere aplicativ, este oricând binevenit. În acest sens se înscrie şi acest capitol 
final al studiului de faţă. Astfel, pornind de la aspectele teoretice şi de la argu-
mentările statistice deja prezentate în capitolele precedente, ne vom concentra 
în continuare pe ”exploatarea” lor, prin construirea unor modele menite să 
”producă” simulări semnificative. 

4.1. Sunt oare sustenabile deficitele? 

Deficitele persistente ale sectorului public (excluzând venitul din privati-
zări) din deceniul trecut au produs nivele record ale datoriei publice. Concom i-
tent, s-au redus ratele economisirii naţionale, la nivele foarte mici comparativ 
cu perioadele anterioare şi cu standardele internaţionale, s-a diminuat de fapt 
valoarea netă a sectorului public, de vreme ce deficitele şi, în ultimă instanţă, 
datoria publică se îndreaptă spre consum şi nu spre atenuarea gap-ului eco-
nomisire-investiţii în sectorul public; acestea, împreună cu o serie de alte im-
pedimente ale politicii economice generale, elimină investiţiile private (de fapt, 
este vorba despre investiţiile naţionale – private şi publice – care au intrat, în 
deceniul trecut, sub un regim de criză acută datorită dezeconomisirii în sectorul 
guvernamental, după cum arată tabelul nr. 4b). Politicile din trecut au eşuat în 
a însănătoşi economia, îndepărtând idea că o economie mică, deschisă, ca a 
României, suferind de impedimente structurale, poate folosi o politică fiscală 
expansionistă care să crească output-ul, în special în perioada în care partene-
rii comerciali urmează politici restrictive. 

Astăzi foarte puţine voci ar mai obiecta că situaţia fiscală din România 
este nesustenabilă. Situaţia se prezintă totuşi mai nuanţat. Riscul încă există, 
în sensul că deficite persistente (generate într-adevăr în timpul unor extraordi-
nare – poate prea lungi – circumstanţe ale tranziţiei, dar oricum, nu ca într-o 
perioadă de război), combinate cu creşteri reale ale ratei dobânzii, ar putea, 
undeva în viitor, să lovească în încrederea publică şi astfel să creeze o criză cu 
consecinţe neprevăzute (de exemplu o migrare masivă a capitalului). 

Pentru a vedea care este implicarea dinamicii acumulării datoriei putem 
rezolva ecuaţia care urmează pentru a obţine: 

d T
 
= d 0 v 

T
 + S (p 

m
 – b m ) v 

T –
 
m 

(m = 1, 2, …, T)       (9) 
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unde: v = ( 1 + i* + p ) / ( 1 + q + p ). Se presupune, pentru simplificarea calcu-
lelor, că rata reală efectivă a dobânzii este i*. Rata de creştere reală q, şi modi-
ficarea deflatorului PIB, p, sunt constante: i*t = i*, qt = q, pt = p. Folosind ecua-
ţia (9) putem face predicţii asupra ratei datoriei, raportată la PIB, pentru mo-
mente dintr-o perioadă viitoare, T, prin emiterea unor ipoteze privind parametrii 
relevanţi. O rată reală înaltă de creştere, comparativ cu rata reală efectivă a 
dobânzii, tinde să reducă rata datoriei în PIB, d, în timp ce deficitele primare 
persistente tind să o sporească. În acest punct al analizei noastre, considerăm 
utilă prezentarea rezultatelor simulării dinamicii datoriei sectorului public, 
utilizînd, ca exemplu, valorile parametrilor înregistraţi în anii trecuţi (conform 
datelor din tabelul nr. 1). Simularea output-ului este prezentată în tabelul nr. 6. 

Hotărârea României de a reduce rata inflaţiei pentru stabilizarea econo-
mică şi obţinerea condiţiilor pentru a fi în viitor acceptată în UE, restricţionează 
abilitatea ei de a finanţa direct deficitele bugetare prin Banca Centrală, impli-
când totodată alinierea, desigur în timp, la rata reală a dobânzii practicată pe 
plan european. 

Tabelul nr. 6 
Simularea evoluţiei datoriei pe 10 ani 

 

 
Valoarea parametrilor  

în anul *) 

 
Valoarea 

indicatorului v**) 

Orizont de timp 
( d 0 = 1 ) 

5 ani 10 ani 

1990 3,804 8,2*10
2 

6,7*10
5
 

1991 7,424 3,4*10
4
 1,1*10

9
 

1992 1,590 12,1 1,4*10
2
 

1993 0,950 0,74 0,545 

1994 0,730 0,24 0,079 

1995 1,193 2,4 5,6 

1996 1,318 4,1 16,1 

1997 1,063 1,3 1,6 
1998 1,145 1,9 3,6 

1999 1,341 3,8 16,1 

2000 1,154 1,7 3,2 
*) A se vedea tabelul nr. 1 (exclusiv veniturile guvernului central din privatizare) 
**) A se vedea ecuaţia (9). 

  
În aceste condiţii, o ipoteză cheie (şi deosebit de utilă pentru calcule) de-

vine aceea a egalizării ratei de creştere, q, cu rata reală medie efectivă a do-
bânzii, i

*
 (calculată, aşa cum s-a văzut prin conectare la nivelul datoriei publi-

ce). Aceasta, deşi se pare a fi în contradicţie cu experienţa trecută (a se vedea 
tabelul nr. 1). Această presupunere poate fi justificată doar dacă următoarele 
evenimente vor avea loc: relansarea creşterii economiei naţionale, o calmare a 
ratei reale a dobânzilor prin diverse instrumente, în primul rând prin descreşte-
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rea controlată a dobânzii la împrumuturile guvernamentale, prin limitarea la 
termenul scurt a noilor împrumuturi guvernamentale şi o eventuală escaladare 
a ratelor reale ale dobânzii pe plan mondial. Ea are şi o justificare teoretică: 
corespunde “regulii de aur a acumulării” a teoriei creşterii optimale [2].  

Plecând de la această presupunere, q= i
*
, ecuaţia (9) devine: 

 d T
 
= d 0 + S (p 

m
 – b m )

 
 (10) 

Dacă, de exemplu, nivelul mediu al diferenţei p – b este egal cu 5,8%, 
după un deceniu rata datoriei, d, va fi cu 58% mai mare decât nivelul iniţial. 
Similar, rata corespunzătoare, dT, pentru un T foarte mare va tinde la infinit. 
Practic, dT va tinde întotdeauna la infinit pentru un T suficient de mare, cu ex-
cepţia cazului în care deficitul viitor mediu este nul. Apare un caz interesant, de 
natură empirică în momentul în care deficitul primar este pozitiv, dar în scăde-
re. Se poate vedea (folosind aşa-numita teorie a lui d‟Allambert privind conver-
genţa seriilor infinite) că dT va converge către o limită infinită pentru un T foarte 
mare, doar dacă deficitul primar, p – b , scade cu o rată constantă. Dacă q>i

*
, 

se poate vedea din ecuaţia (9) că dT va fi întotdeauna mărginit, deoarece defi-
citele primare sunt limitate. În cazul special în care deficitul primar p – b este 
constant, dT va converge către (p – b )/(1-v) pentru un T foarte mare. Trebuie 
observat că această limită va fi una foarte mare (şi practic nesustenabilă). În 

fine, dacă q  i
*
 datoria ca rată în PIB creşte fără limită [3]. În continuare, pa-

rametrul i
*
 va notat cu is. 

4.2. Variabilele şi parametrii funcţiei de sustenabilitate 

Condiţia fundamentală pentru sustenabilitate este dată de funcţia f(p, b, 
is, q, p, d), care trebuie să tindă în dinamică spre zero (sau măcar spre o va-
loare constantă mică), unde: 

 
f1( ),,,,,p b is q p d

p b

d

is q

1 p q (11)  
sau 

 
f2( ),,,,,p b is q p d

p b

d

is q

1 p q .p q (12) 
În tabelul nr. 7 sunt redate valorile funcţiei f în cazul fiecărui an din peri-

oada 1990-2000, iar în figura nr. 8 graficul acesteia. Se observă că, după peri-
oada de debut a tranziţiei (1990-1992), funcţia sustenabilităţii a intrat într-un 
regim de oscilaţii, valorile sale plasându-se într-o zonă din vecinătatea valorii 
de echilibru. Totuşi, valorile relativ ridicate din anii 1996 (0,33) şi respectiv 
1999 (0,28) indică existenţa în continuare a unui grad scăzut al sustenabilităţii 
şi a pericolului derapării neprevăzute spre o zonă periculoasă. De aceea, în 
continuare ne concentrăm asupra studiului comportamentului termenilor funcţi-
ei sustenabilităţii şi implicit al buclelor sau cercurilor vicioase sau virtuoase ca-
re pot apare în dinamica economiei.  
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Prima cale de îmbunătăţire a parametrilor funcţiei sustenabilităţii, cea 
mai directă de altfel, este aceea a acţionării asupra primului termen, anume 
diferenţa p – b. Reducerea deficitelor bugetare, respectiv a parametrului p este 
cea mai directă şi cea mai sănătoasă din punct de vedere economic. Ea este 
însă, după cum bine se ştie, strict limitată de necesităţile generale, îndeosebi 
de ordin social, ale funcţionării statului şi ale promovării de către guverne a re-
formelor instituţionale. De asemenea, acţionarea asupra parametrului b, adică 
folosirea pârghiei monetare, este deosebit de periculoasă, orice creştere a va-
lorii sale antrenând spirala inflaţionistă. 

Dacă primul termen al funcţiei sustenabilităţii exprimă impactul politicilor 
guvernamentale directe (politicile bugetare) şi respectiv pe acela al autorităţii 
monetare centrale (politicile monetare), cel de-al doilea, exprimat prin raportul 
(is-q)/(1+p+q) sau mai precis (is-q)/(1+p+q+pq), descrie comportamentul eco-
nomiei reale. Variabilele esenţiale asupra cărora ar trebui acţionat în acest caz 
sunt rata dobânzii, is, dinamica preţurilor, p, şi respectiv ritmul creşterii econo-
mice, q. 

 
Tabelul nr. 7 

Simularea dinamicii funcţiei f (variantele f1 şi f2),  
între 1990-2000 

 

  

i 

3,876 3,856 1990 

8,343 7,714 1991 

1,094 1,056 1992 

0,087 0,087 1993 

0,212 0,218 1994 

0,159 0,163 1995 

0,421 0,425 1996 

0,030 0,032 1997 

0,072 0,070 1998 

0,093 0,090 1999 

0,035 0,034 2000 
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Figura nr.  8 
 

 
Pentru studierea comportamentului economiei reale, am conceput două 

modele parţiale destinate simulării corelaţiilor rata investiţiilor-ritmul creşterii 
economice şi respectiv rata investiţiilor-randamentul investiţiilor. Ipotezele care 
au stat la baza modelelor sunt relativ simple, fiind folosite pe larg în studiile 
macroeconomice standard. Ele se referă la existenţa unei corelaţii directe, po-
zitivă, demonstrată în general de către evidenţele statistice, atât între rata in-
vestiţiilor (a) şi ritmul creşterii PIB (q), pe de-o parte, cât şi între rata investiţiilor 
şi randamentul acestora (h), pe de altă parte. O altă ipoteză folosită de noi este 
aceea care presupune că, la limită, în cazul unui randament al investiţiilor egal 
cu rata dobânzii (notată cu i sau cu is), procesul investiţional va fi stopat, adică 
a = 0 (în acest caz-limită, actorii economici vor fi înclinaţi să-şi depună econo-
miile lor la bănci, investiţia, ca alternativă de plasare a capitalului sau econo-
miilor proprii, neaducându-le nici un profit suplimentar). Pentru ilustrare, pre-
zentăm în figura nr. 9 rezultatele simulării celor două modelele teoretice parţia-
le, ale căror parametri au fost estimaţi pe baza datelor statistice din perioada 
1993-2000, conform următoarelor ecuaţii de regresie: 

 1t tqest a b   
 (13) 

 1 1t t test c is     
 (14) 

unde a, b şi c sunt coeficienţii calculaţi pentru perioada 1993-2000. Pentru 
funcţia randamentului estimat (hest) s-au considerat relaţia de definiţie pentru 
randamentul în termeni reali, ht = DYd / I t-1 = (Yd t – Ydt-1) / It-1 (Yd fiind venitul 
disponibil al sectorului privat şi gospodăriilor populaţiei după reţinerea tuturor 
impozitelor şi taxelor, T, adică Yd = Y – T, iar I – investiţiile) precum şi dinami-
ca preţurilor. Pe graficele teoretice ale ritmului PIB şi randamentului investiţiilor 
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(qT şi respectiv hT), corespunzătoare variaţiei ipotetice a ratei de investiţii (aM) 
în intervalul 0-0,35, din figura nr. 9, s-au marcat de asemenea unele valori 
semnificative, cum sunt: rata minimă a investiţiilor sub care ritmul PIB devine 
negativ (acr); rata medie a investiţiilor din perioada considerată (aM) şi respec-
tiv rata medie a economisirii (aEM); randamentul teoretic corespunzător ratei 
medii de economisire (hTEM) şi respectiv rata medie a dobânzii la datoria pu-
blică, calculată implicit pe baza lui is (isM). 

După cum am văzut însă din relaţiile de definiţie ale funcţiei sustenabili-
tăţii (relaţiile (11), (12)), ceea ce ne interesează în principal din punctul de ve-
dere al sustenabilităţii pe latura economiei reale este diferenţa de la numărăto-
rul celui de-al doilea termen al funcţiei generale a sustenabilităţii, adică diferen-
ţa is-q (pe partea bugetar-monetară a economiei, aşa cum s-a arătat, interesul 
se focalizează pe dinamica diferenţei p – b). Pentru a studia comportamentul 
sustenabilităţii pe partea reală a economiei, am combinat cele două modele 
parţiale deja prezentate, utilizând în plus o serie de relaţii de definiţie, folosite 
de altfel frecvent, sub diverse forme, în literatura de specialitate din domeniul 
statisticii macroeconomice, după cum urmează: 
b = DY / I (b = randamentul genaral al investiţiilor; DY= sporul anual al PIB) 
q = DY / Y(Y = PIB-ul anual) 
a = I / Y  
tx = Tx / Y (tx = rata generală a impozitării; Tx = volumul anual al sarcinii 
fiscale) 
Y = Yd + Tx (Yd = Venitul sau PIB-ul disponibil) 

Figura nr.  9 

 
a)                                      b) 

 
Pe baza acestor relaţii şi considerând funcţia ritmului, dată de primul 

model parţial (ecuaţia (13)), şi respectiv aceea a randamentului, dată de al doi-
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lea model parţial (ecuaţia (14)), după operarea a o serie de operaţii algebrice şi 
a folosirii aşa-numitei tehnici ”backward perfect foresight”, putem explicita func-
ţia ratei dobânzii, R, astfel: 

R (q, tz, Dtx) = [ q a
2
 (1-tx+Dtx) + Dtx a

2
 ] / [ -K q

2 
+ K (a+2b) q – ab – K b

2 
]   (15) 

unde K = (kE –1) a / (qE – b), iar qE este ritmul PIB corespunzător ratei de 
economisire (folosită în locul ratei de investire), conform primului model parţial, 
şi ke este raportul dintre randamentul corespunzător nivelului economiei brute 
(folosită în locul volumului investiţiilor brute) şi rata dobânzii, conform celui de-
al doilea model parţial. Considerând, din raţiuni de simplificare, Dtx = 0, qE = q 
şi următoarea dezvoltare a relaţiei lui kE: 

 kE = 1 + [ (e a c) / is ](16) 
unde e este raportul dintre economii şi investiţii, sau în cazul echilibrului (e = 1)  
 kE = 1 + [ (a c) / is ]   (16‟) 
am obţinut următoarele expresii ale funcţiei ratei dobânzii: 

 
 

   
 

 

2

2 2

1
, ,

1 1 1
2

q a tx
R q kE tx

kE a kE a kE a
q a b q a b b

q b q b q b

  


     
       

    (17) 

 
 

   
 

 

2

2 2

1
Re , ,

1 1 1
2

q a tx
q ke tx

ke a ke a ke a
q a b q a b b

q b q b q b

  


     
       

    (17‟) 
Ceea ce ne interesează însă, în contextul funcţiei sustenabilităţii, este 

funcţia diferenţei is-q, pe care o notăm cu G şi care are următoarele două for-
me (cea de-a doua este în cazul respectării condiţiei de echilibru între acumu-
lare şi investire): 

 
 

   
 

 

2

2 2

1
, ,

1 1 1
2

q a tx
G q kE tx

kE a kE a kE a
q a b q a b b

q b q b q b

  


     
       

    (18) 

 
 

   
 

 

2

2 2

1
e , ,

1 1 1
2

q a tx
G q ke tx

ke a ke a ke a
q a b q a b b

q b q b q b

  


     
       

    (18‟) 
Reprezentarea grafică a simulărilor se află în figura nr. 10. 
 



 

 

 

978 

Figura nr. 10 

 
Pe graficul general al funcţiilor investigate se remarcă foarte clar o zonă 

plină de turbulenţe, pentru valorile lui q mai mari de 0,1 şi chiar 0,15, care însă 
nu prezintă interes din punct de vedere economic (ritmuri anuale ale PIB-ului 
mai mari de 10% reprezintă doar accidente în istoria economică). Se mai re-
marcă însă, destul de vag, o zonă ”activă” în vecinătatea originii axelor de co-
ordonate. Prin mărirea rezoluţiei am reuşit o mai bună explicitare şi a acestei 
zone, interesantă din punctul de vedere al dinamicii economice curente. Re-
prezentarea grafică în cazul măririi rezoluţiei se află în figurile nr. 11 şi 12.  

 
Figura nr. 11 
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Figura nr. 12 

 
Focalizarea şi mai accentuată asupra zonei din vecinătatea originii a 

permis determinarea structurii hărţii locale, a comportamentului local şi a unora 
dintre trăsăturile mecanismelor care guvernează dinamica sistemului, plauzibil 
de această dată din punct de vedere economic. Astfel, pe graficele din figurile 
nr. 13 şi 14 se remarcă, pentru fiecare dintre cele patru funcţii, existenţa a câte 
două asimptote, după cum urmează: 

 

 
Figura nr. 13 

 

=as1G 0.008 =as1Ge 0.011 =as2G 0.17 =as2Ge 0.159

=as1R 0.008 =as1Re 0.011 =as2R 0.17 =as2Re 0.159
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Concluzia este că dinamica funcţiei sustenabilităţii, în ciuda ipotezelor 
simplificatoare impuse de noi, prezintă o mare complexitate, iar apropierea va-
lorilor unor parametri fundamentali de unele zone turbulente, precum acelea 
din vecinătatea asimptotelor, pot atrage sistemul în regimuri de comportament 
haotic, deci nepredictibil, ceea ce din punctul de vedere al decidenţilor din do-
meniul politicii economice reprezintă piste spre măsuri pripite, necontrolate, 
reveniri şi modificări bruşte în legislaţie sau practică, ceea ce poate avea im-
pact negativ pe termen lung asupra dinamicii economice. 

 
Figura nr. 14 

 
Pentru a simplifica şi mai mult analiza, am considerat un model global 

într-o formă redusă, fără existenţa unor asimptote (relaţiile fundamentale ale 
acelor modele parţiale însă fiind menţinute), ceea ce ne-a permis stabilirea 
unor intervale plauzibile din punct de vedere economic (pentru simplificare şi 
simulări, s-au folosit de această dată valorile medii ale indicatorilor din perioa-
da 1993-2000). Rezultatele simulărilor sunt redate în graficele din figura nr. 15. 

Pe grafice sunt marcate soluţiile ataşate ecuaţiilor celor patru funcţii con-
siderate (intersecţiile cu axa Oq), după cum urmează: 

0,03 0,029 0,033 0,031

0,101 0,106 0,092 0,099
qcrG qcrGe qcrR qcrRe

       
          
       

 

Se observă că în acest caz s-a reuşit încadrarea valorilor în intervale 
destul de rezonabile, conform datelor statistice actuale pe plan european şi 
mondial.  
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Se pune totuşi întrebarea: ”cum arată funcţia sustenabilităţii?”. Pentru a răs-
punde, prezentăm în figura nr. 16 reprezentarea tridimensională a funcţiei f1, în 
corelaţie cu latura bugetar-monetară şi respectiv cu aceea a economiei reale. 

 
Figura nr. 15 

 
a)                                                           b) 

Figura nr. 16 
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Câteva dintre concluziile generale ale studiului sunt următoarele: 
1. creşterea record înregistrată de datoria publică ca rată în PIB în perioada de 

tranziţie se datorează unei foarte mari creşteri a cheltuielilor consumului so-
cial, fără o creştere paralelă a veniturilor din taxe; 

2. recordul deficitelor primare s-a petrecut în preajma anilor electorali (1992 şi 
1996 şi 2000), indicând prezenţa unui ciclu al afacerilor cu influenţă electo-
rală; 

3. ratele reale medii efective ale dobânzii pentru datoria guvernamentală au 
fost negative în anumiţi ani (1993 şi 1994), după care s-au majorat, urmând 
a se stabiliza în viitor, la valori cu mult mai scăzute decât în prezent; 

4. au existat oscilaţii frecvente, atât în evoluţia deficitului contului curent rapor-
tat la PIB, cât şi în cazul deficitelor sectorului public, pe fondul unei severe 
scăderi a economiilor şi investiţiilor (atât private cât şi guvernamentale); 

5. deficitul sectorului public, datorat consumului ridicat, nu ar trebui să continue 
(rata naţională de economisire din perioada 1997-2000, de sub 13% fiind 
una dintre cele mai mici pe plan european; aceasta în pofida unei rate relativ 
constante a economisirii la nivelul gospodăriilor populaţiei), iar creşterea ra-
pidă a datoriei publice ar putea duce la scăderea încrederii publice şi la o 
migrare a capitalului; 

6. o mai bună corelaţie între indicatorii macroeconomici fundamentali (după 
cum pare să fie trendul în ultima vreme, incluzând aici şi presiunile ce vin 
din partea instituţiilor financiare internaţionale) va fi necesară în viitor pentru 
a asigura sustenabilitatea datoriei sectorului public şi credibilitatea economi-
ei româneşti. 

 
NOTE 
[1] În estimarea parametrilor ”i” şi ”a” din ecuaţiile (1)-(3), am utilizat următoarele 

relaţii: i t = Db t / D t – 1 
unde Db este dobânda plătită efectiv pentru datoria publică, şi respectiv 
a t = ( D t / D t – 1 ) [ 1 – ( CS t – 1 / CS t ) ] 
CS fiind cursul de schimb (Lei/USD) la sfârşitul anului. 
[2] Abordarea problemei acumulării datoriei utilizând ecuaţii cu diferenţe finite cu 

nedeterminări în cazul g = i, în timp ce metoda prezentată, începând cu ecuaţia 
(3) şi rezolvarea ei recursivă până la obţinerea ecuaţiei (15), evită aceasta 
(OECD, 1989). 

[3] Aceasta este aşa-numita lege a lui Domar. 
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Capitolul I 
TENDINŢE ÎN ŢĂRILE DEZVOLTATE PRIVIND 

PERFECŢIONAREA CONFIGURAŢIEI PIRAMIDALE A 
SISTEMULUI PRODUCTIV AL INDUSTRIEI,  

ÎN VEDEREA ACCELERĂRII AJUSTĂRII 
STRUCTURALE A  ACESTEIA 

 
A doua jumătate a secolului al XX-lea  a fost marcată de deschiderea în-

semnată a economiei ţărilor dezvoltate către exterior, ceea ce a avut drept 
consecinţă imediată creşterea rapidă a interdependenţelor dintre ţări manifes-
tată în toate domeniile (schimburile comerciale şi de persoane, investiţiile di-
recte în străinătate, investiţiile de portofoliu etc.) în condiţiile în care mobilitatea 
capitalului (ca urmare a dereglementărilor efectuate, precum şi a amplificării 
utilizării noilor tehnologii din domeniile informaţiei şi ale comunicării) s-a dove-
dit net superioară celei a bunurilor, serviciilor şi persoanelor. În acelaşi timp, 
progresul tehnic devine tot mai dinamic scurtând în mod constant durata ciclu-
lui de viaţă al produselor şi tehnologiilor

1
 . 

1.1. Caracteristicile mediului economic şi provocările care stau 
în faţa întreprinderii 

Confruntate cu amplificarea concurenţei pe plan mondial, cu schimbările 
tehnologice rapide, cu evoluţia condiţiilor pieţei şi cu sporirea cheltuielilor de 
cercetare-dezvoltare, firmele, indiferent de mărime, parcurg un amplu proces 
de restructurare, strategiile adoptate având în vedere adâncirea specializării, 
concentrarea preocupărilor asupra competenţelor-cheie de bază, precum şi 
externalizarea activităţilor auxiliare. 

Principalele caracteristici ale mediului economic care determină perfecţi-
onarea sistemului productiv al industriei şi restructurarea întreprinderilor sunt 
menţionate în continuare. 

a) Intensificarea concurenţei pe pieţele mondiale şi în cadrul pieţei unice 
europene a avut drept consecinţă amplificarea fuziunilor şi a alianţelor 
strategice internaţionale în cazul atât al întreprinderilor mari, cât şi în cel 
al întreprinderilor mici şi mijlocii, în vederea sporirii cotelor de piaţă şi a 
mobilizării resurselor tehnice, economice, organizatorice şi financiare 
pentru înfruntarea cu succes a concurenţilor. Multe  firme mari, care au 

                                                        
1
 C. de Boissieu (coord.), Les mutations de l‟économie mondiale, Chambre de Commerce et 
d‟Industrie de Paris, Centre d‟Observation Économique, Économica, Paris, 2000. 
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căutat să intre pe pieţe străine, au urmărit întotdeauna asigurarea acce-
sului la activele intangibile precum cunoaşterea de facto a pieţelor şi a 
clienţilor locali recurgând, în acest sens, la achiziţionarea unor întreprin-
deri mici şi mijlocii sau la încheierea de parteneriate cu acestea. 
Globalizarea economiei sporeşte concurenţa dintre firme permiţându-le 
însă, totodată, accesul la mult mai multe pieţe. În aceste condiţii între-
prinderile trebuie să se adapteze la  noua situaţie, unele dispar, altele îşi 
schimbă profilul de activitate, iar altele noi apar şi se impun

1
. 

b) Amplificarea progresului tehnic care, pe de o parte, duce la sporirea în-
semnată a cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea, iar, pe de altă parte, 
simplifică în mare măsură comunicarea dintre agenţii economici. Cheltu-
ielile tot mai ridicate cu cercetarea-dezvoltarea, în condiţiile sporirii in-
certitudinii generate de schimbările tehnologice, forţează întreprinderile 
să coopereze pe pieţele globale în vederea punerii în comun a resurse-
lor şi împărţirii riscurilor aferente promovării produselor şi tehnologiilor 
noi. În acest context, fuziunile şi alianţele strategice ţintesc în general 
obţinerea de avantaje de pe urma economiilor de scară şi de scop. Mul-
te întreprinderi şi laboratoare mai mici au nevoie de capital pentru a-şi 
menţine avantajul tehnologic din anumite domenii de activitate, fapt ce a 
determinat încheierea de alianţe strategice între firmele mari, bine capi-
talizate şi firmele mijlocii şi mici deţinătoare de tehnologii sau calificări 
unice. Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) implicate în activităţi de cerce-
tare costisitoare, îşi pot vinde savoir-faire-ul tehnologic firmelor mari în 
vederea procurării de fonduri necesare finanţării investiţiilor în proiecte 
curente şi viitoare de cercetare-dezvoltare. În sectorul farmaceutic, de 
exemplu, marile firme producătoare de medicamente au acordat fonduri 
substanţiale firmelor mai mici prin achiziţionări de acţiuni de la ele sau 
prin finanţarea anumitor cercetări ale acestora. În SUA firmele mici din 
sectoarele telecomunicaţii, energie, protecţia mediului, soft, hard, bio-
tehnologie etc. primesc capitalul iniţial necesar prin intermediul unor par-
teneriate strategice perfectate cu firmele mari  multinaţionale. De regulă, 
complexitatea în creştere a tehnologiilor impune cooperarea dintre firme 
aflate în  sectoare de activitate diferite. Chiar şi firmele mari, lidere în 
cadrul unor industrii, nu deţin întotdeauna competenţele necesare în ab-
solut toate domeniile. Schimbările tehnologice tind, de asemenea, să 
scurteze ciclul de viaţă al produselor, firmele mici fiind atrase în alianţe 
strategice internaţionale, deoarece ele s-au dovedit capabile să răspun-
dă mai bine la transformările rapide ale tehnologiilor şi ale preferinţelor 
şi nevoilor consumatorilor. Noile mijloace de comunicare, precum Inter-

                                                        
1
 C. Benard, V. Lion, L.. Cousteau, C. Viscent, Un nouvel environnement pour l‟entreprise? 
L‟entreprise face à la mondialisation et aux nouveaux metiers, în: Problèmes économiques, nr. 
2591-2592/18-25 nov. 1998. 
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netul, au redus mult costurile aferente desfăşurării relaţiilor de coopera-
re între firme şi au permis realizarea, în condiţii mai uşoare, în comun, 
de către mai multe firme a unor proiecte de cercetare-dezvoltare. De 
asemenea, în aceste noi condiţii, firme situate în zone geografice diferi-
te, chiar aflate la distanţe mari, pot face simultan schimburi de informaţii 
pertinente, creându-se astfel un mediu de afaceri mult mai favorabil 
pentru încheierea de parteneriate.  

c) Liberalizarea şi dereglementarea pieţelor din ţările dezvoltate care acce-
lerează procesul de globalizare industrială mai ales în condiţiile integrării 
pieţelor regionale din Europa şi nordul Americii, fapt ce încurajează fir-
mele să-şi extindă activităţile pe noi zone geografice. În acest context 
nou, aderarea la o reţea de întreprinderi sau la o alianţă strategică de 
succes la nivelul unei anumite zone geografice, devine crucială pentru 
supravieţuirea atât a firmelor mari cât şi a celor mici din multe sectoare 
de activitate. 
Transformările manifestate în guvernanţa corporatistă a firmelor în con-
diţiile dispersării accentuate a proprietăţii şi sporirii transparenţei în ceea 
ce priveşte activitatea desfăşurată, măresc capacitatea de adaptare şi 
flexibilitate a agenţilor economici, crescând astfel nivelul competitivităţii 
produselor livrate pe diverse pieţe, ceea ce sporeşte exigenţa faţă de 
componentele livrate de furnizorii mici care, la rândul lor, caută concom i-
tent să-şi diversifice partenerii de afaceri atât la nivel naţional, cât şi in-
ternaţional

1
. 

d) Creşterea exigenţei din partea statului şi a opiniei publice în general în 
ceea ce priveşte asigurarea protecţiei mediului, respectarea de către în-
treprinderi a normelor privind protejarea acestuia. Cerinţele crescânde 
ale consumatorilor pentru produse şi servicii percepute ca fiind neagre-
sive faţă de mediu, precum şi cele ce decurg din aplicarea legislaţiei în 
vigoare privind protecţia mediului, fac ca, pentru întreprinderi, o impor-
tanţă  deosebită să o prezinte atât anticiparea modificării normelor refe-
ritoare la protecţia mediului cât şi realizarea unor însemnate economii 
privind în special materiile prime, materialele, combustibilul şi energia. În 
acest context, întreprinderile trebuie să efectueze investiţii însemnate 
pentru modernizarea produselor şi tehnologiilor şi chiar să-şi restructu-
reze activitatea, fapt ce poate avea implicaţii negative asupra rezultate-
lor economico-financiare realizate. 

În condiţiile perioadei de tranziţie la economia de piaţă din ţara noastră, 
mediul economic în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderile se caracteri-
zează şi prin: 

                                                        
1
 K. Sakai, Restructurarea globală industrială: implicații asupra firmelor, OCDE, STI Working 

Papers, 4-5 febr. 2002. 
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a) absenţa unei economii de piaţă funcţionale. Potrivit aprecierilor Comisiei 
Europene

1
, problema esenţială pentru ţara noastră este aceea de a de-

monstra, în mod practic, că există o economie de piaţă funcţională, auto-
rităţile responsabile şi întreprinderile fiind obişnuite să opere-
ze/funcţioneze într-un mediu economic similar celui din UE şi aflat într-o 
continuă evoluţie sub efectul mondializării şi al accelerării progresului 
tehnic; 

b) insuficienţa promovării concurenţei. Potrivit aprecierilor Comisiei Europe-
ne

2
, deşi legislaţia românească este, în linii mari, armonizată cu cea eu-

ropeană, trebuie să fie continuate acţiunile atât pe linia aplicării efective a 
acesteia cât şi a completării legislaţiei privind ajutorul de stat conform ce-
rinţelor acquis-ului comunitar; 

c) instabilitatea mediului de afaceri. Politicile bugetare, monetare şi fiscale 
aplicate nu au creat un climat favorabil dezvoltării întreprinderilor datorită 
nivelului ridicat al inflaţiei, al ratelor dobânzii, al datoriei publice şi al im-
pozitelor plătite de agenţii economici. În acelaşi timp, nu a fost asigurat 
un cadru legislativ stabil, simplu şi coerent precum şi un cadru instituţio-
nal adecvat, capabil să reducă birocraţia. 

1.2. Ajustarea structurală şi acceleratorii acesteia 

În condiţiile noilor caracteristici ale mediului economic, economia în general 
şi industria în special sunt confruntate permanent cu necesitatea ajustării structu-
rale definită ca un proces prin care are loc adaptarea continuă a întreprinderilor 
corespunzător semnalelor emise de către piaţă, fapt ce presupune deplasarea 
permanentă a resurselor către agenţii economici care pot satisface, în condiţii de 
eficienţă, cererea pieţelor în special cele aflate în creştere

3
. Capacitatea întreprin-

derii de  a produce în mod eficient – pentru  a satisface operativ cererile pieţei – 
este condiţionată de rapiditatea alocării resurselor necesare, element fundamental 
al ajustării structurale. 

O economie de piaţă eficientă presupune ca iniţiativa şi responsabilitatea 
ajustării structurale să revină în primul rând întreprinderilor. Puterile publice au rolul 
ca, prin măsurile adoptate, să asigure accelerarea ajustării structurale ne- trebuind 
să se substituie  întreprinderilor care sunt singurele în măsură să adopte deciziile 
necesare. 

Experienţa ţărilor dezvoltate a evidenţiat faptul că existenţa unui mediu eco-
nomic concurenţial – în care  agenţii economici pot acţiona liber şi în condiţii de 

                                                        
1
 Rapport regulier 2002 sur les progrès realisés par la Roumanie sur la voie de l‟adhésion, Com-
mission des Communautés Européennes, Bruxelles, 2002. 

2
 La politique industrielle communautaire pour les années 90, Bulletin des Communautés Euro-
péenes, Supplement 3/91. 

3
 În viziunea Comisiei Comunităților Europene, acest lucru presupune evitarea aplicării politicilor 

industriale ”defensive” de natură protecționistă. 
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egalitate în ceea ce priveşte accesul la şi operarea pe pieţe – constituie cea mai 
bună garanţie a constituirii unei industrii puternice şi competitive. Practica a dove-
dit că, de multe ori,  politicile sectoriale aplicate au avut în vedere, în principal, rea-
lizarea unor obiective sociale, iar nu ajustări structurale. De aceea, atunci când 
totuşi se impune adoptarea unor astfel de politici, este necesar ca ele să promo-
veze ajustarea structurală şi nu să o întârzie. Realizarea ajustării structurale poziti-
ve de către întreprinderi este condiţionată de: 

 capacitatea de a înfrunta cu succes concurenţa – în special pe cea interna-
ţională – pe baza sporirii competitivităţii tehnologice, a creşterii productivităţii 
muncii, a reducerii costurilor; 

 capacitatea de a investi în mod eficient atât în maşini, utilaje, echipamente şi 
tehnologii, cât şi în formarea/calificarea resurselor umane pe baza generării 
unui volum de resurse financiare adecvat, fapt ce impune ca obţinerea unui 
nivel ridicat de rentabilitate să devină o prioritate; 

 capacitatea de a stăpâni în mod eficient difuzarea inovării tehnologice – 
avantaj concurenţial hotărâtor – pe baza utilizării în cât mai mare măsură a 
rezultatelor cercetărilor efectuate; 

 capacitatea  de a-şi dezvolta resursele umane corespunzător cerinţelor re-
zultate ca urmare a schimbărilor tehnologice şi a aplicării metodelor moder-
ne de organizare. 
Politica industrială a României, aprobată prin HG nr. 657/26 iulie 2002, are 

drept obiectiv principal creşterea competitivităţii şi în general a performanţelor in-
dustriei româneşti în vederea întăririi capacităţii de adaptare a economiei ţării la 
cerinţele pieţei internaţionale, în condiţiile globalizării economiei mondiale. Guver-
nul României promovează politici industriale ofensive, menite să asigure o adap-
tabilitate cât mai mare la exigenţele impuse de piaţă, evitându-se astfel o politică 
protecţionistă considerată ca fiind neproductivă, în contextul realităţilor internaţio-
nale. De asemenea, are în vedere întărirea capacităţii agenţilor economici de a 
face faţă competiţiei pe piaţa internă şi internaţională, problema centrală, în condi-
ţiile dinamismului şi globalizării economiei mondiale fiind adaptabilitatea. În acest 
context, politica industrială a României precizează că iniţiativa şi responsabilitatea 
privind ajustarea structurală aparţin operatorilor economici, autorităţilor publice 
revenindu-le rolul de a stimula, de a asista şi de a accelera procesele prin crearea, 
dezvoltarea şi perfecţionarea unui cadru legislativ şi instituţional adecvat

1
. 

În actuala conjunctură economică internaţională, o deosebită importanţă 
pentru întreprinderi o prezintă dinamizarea procesului de ajustare structurală pen-
tru a se putea răspunde oportun şi eficient cerinţelor pieţei în continuă schimbare. 
Astfel, în acest context, un rol important le revine acceleratorilor care, prin modul în 
care acţionează, favorizează sau defavorizează procesul de ajustare structurală. 

Prezentăm, în continuare, principalii acceleratori. 

                                                        
1
 Monitorul oficial al României, nr. 548 din 26 iulie 2002. 
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a) Perfecţionarea configuraţiei piramidale a sistemului productiv al industriei, 
caracterizat prin structura dimensională a întreprinderilor şi dinamismul şi mobilita-
tea acestora

1
. Conceptul de configuraţie piramidală a sistemului productiv inte-

grează deci două aspecte: pe de o parte, forma “spaţiată” a sistemului productiv, 
adică modul în care întreprinderile sunt repartizate în funcţie de mărime (mici, mij-
locii şi mari) iar, pe de altă parte, “dinamica” sistemului productiv, adică evoluţia 
demografică a întreprinderilor, gradul de reînnoire a lor, în special în cazul celor 
mari, mobilitatea în ceea ce priveşte renunţarea la unele activităţi şi abordarea al-
tora noi. Configuraţia piramidală a sistemului productiv favorizează ajustarea struc-
turală în măsura în care asigură: promovarea progresului tehnic, difuzarea noilor 
tehnologii; sporirea flexibilităţii activităţilor pe parcursul derulării execuţiei; adapta-
rea permanentă a profilului de activitate al entităţilor organizatorice la cerinţele pie-
ţei. 

Structura pe dimensiuni a întreprinderilor prezintă  o importanţă majoră în 
accelerarea ajustării structurale. Astfel: 

 o structură echilibrată între întreprinderile mici, mijlocii şi mari este favorabilă 
manifestării unei concurenţe efective şi a difuzării tehnologiilor, în special ale 
celor noi;  

 dimensiunea întreprinderii influenţează în mod hotărâtor capacitatea de pu-
nere în funcţiune a factorilor de producţie, necesară asimilării unor noi pro-
duse şi tehnologii; 

 dimensiunea întreprinderii prezintă importanţă în ceea ce priveşte capacita-
tea de finanţare a investiţiilor şi a proiectelor de cercetare, influenţând posi-
bilitatea asimilării unor noi produse şi tehnologii; 

 dimensiunea întreprinderii influenţează capacitatea de supravieţuire a aces-
teia într-un sector de activitate, difuzarea tehnologiilor fiind cu atât mai efici-
entă cu cât există întreprinderi în avalul şi amontele industriilor inovante, ca-
re dispun de capacitatea de antrenare a inovaţiei. 
În procesul de ajustarea structurală, o importanţă deosebită revine relaţiilor 

care există între baza (întreprinderile mici şi mijlocii) şi vârful sistemului productiv 
(întreprinderile mari), măsura în care acestea sunt continue, flexibile şi fluide. 
Structurile industriale ineficiente se  caracterizează prin aceea că există o ruptură 
între vârf şi bază astfel încât, marile întreprinderi şi IMM-urile coexistă în mod in-
dependent. 

Accelerarea restructurării industriei este favorizată de existenţa unui sistem 
productiv caracterizat prin capacitatea mare de inovare, dinamism şi mobilitate în 
ceea ce priveşte crearea de noi entităţi organizatorice, schimbarea profilului de 
activitate, încetarea activităţii în anumite ramuri ale industriei şi găsirea în timp util 
a surselor de finanţare necesare pentru efectuarea ajustării structurale. 

                                                        
1
 Politiques industrielles pour l‟Europe, Rapport Èlie Cohen, Jean Hervé Lorenzi,Conseil 
d‟Analyse Économique, La documentation française, Paris, 2000. 
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Prin contribuţia lor la sporirea flexibilităţii activităţilor şi prin capacitatea lor de 
a se adapta rapid la noile cerinţe ale pieţei, IMM-urile joacă un rol important în 
ajustarea structurală. În acelaşi timp, în condiţiile manifestării tendinţei spre globa-
lizare a economiilor şi de accentuare a concurenţei, întreprinderile trebuie să adop-
te strategii corespunzătoare care să aibă în vedere, în mod necesar, şi posibilita-
tea creşterii dimensionale prin intermediul fuziunilor-achiziţiilor. 

În vederea efectuării ajustării structurale, agenţii economici au la îndemână  
o serie de mijloace pentru realizarea restructurărilor necesare pentru satisfacerea 
cerinţelor în continuă schimbare ale pieţelor: fuzionarea cu alte entităţi organizato-
rice, achiziţionarea şi cedarea unor activităţi; înfiinţarea de noi întreprinderi, înceta-
rea desfăşurării activităţii, schimbarea profilului de fabricaţie; crearea de reţele de 
întreprinderi independente care urmăresc îndeplinirea anumitor obiective comune; 
constituirea de alianţe strategice. 

Practica ţărilor dezvoltate a dovedit că reuşita în utilizarea mijloacelor pre-
zentate mai sus este condiţionată de elaborarea de către agenţii economici, în ca-
drul strategiilor proprii, a unor politici judicioase privind comunicarea prin care să 
se asigure premisele necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a relaţiilor cu 
noii parteneri de afaceri precum şi cu alte instituţii şi organisme. 

Politica privind comunicarea constituie un element-cheie al reuşitei între-
prinderii create în urma unei fuziuni – achiziţii sau ex nihilo. Elaborarea unei stra-
tegii de succes de către noua întreprindere presupune nu numai studierea atentă a 
cerinţelor pieţei pentru a se realiza o ofertă adaptată exigenţelor consumatorilor, ci 
şi însoţirea acesteia cu un plan de comunicare judicios care are drept misiuni în 
principal, atât favorizarea coerenţei, a coeziunii şi a unei culturi comune în cadrul 
noii entităţi organizatorice cât şi susţinerea reuşitei acesteia prin promovarea relaţi-
ilor cu mediul exterior, aducerea la cunoştinţa partenerilor a strategiilor şi a progre-
selor realizate. 

b) Sporirea capacităţii de cercetare-dezvoltare a produselor şi tehnologiilor 
şi de difuzare a lor, ca bază pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor. În 
acest context, o deosebită importanţă o prezintă asigurarea unei cooperări perma-
nente şi eficiente între actorii implicaţi în conceperea, dezvoltarea, difuzarea pro-
duselor şi tehnologiilor noi şi utilizatorii rezultatelor cercetării. În actualul context 
economic, caracterizat prin sporirea competitivităţii, difuzarea şi asimilarea în pro-
ducţie a noilor tehnologii deţin un rol strategic, fapt ce impune: amplificarea opera-
ţiunilor de cooperare în fazele de cercetare în special cele precompetitive; adopta-
rea măsurilor organizatorice şi de natură financiară care să  asigure transferul ra-
pid al rezultatelor cercetării fundamentale către întreprinderi în vederea utilizării lor 
în practică; perfecţionarea pregătirii personalului din unităţile de cercetare-
dezvoltare etc. 

c) Formarea permanentă a resurselor umane astfel încât să se permită o 
mai bună utilizare a acestora şi să se faciliteze aplicarea noilor tehnologii şi a me-
todelor moderne de organizare a producţiei şi a muncii. În condiţiile penuriei relati-
ve de mână de lucru calificată şi ale accelerării ritmului inovării, adaptabilitatea şi 
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calitatea capitalului uman au devenit elemente determinante ale competitivităţii 
industriei pe care trebuie să se mizeze în viitor. Îmbunătăţirea pregătirii personalu-
lui trebuie să fie un obiectiv prioritar al tuturor întreprinderilor din diverse domenii 
de activitate, numai astfel putându-se asigura îmbunătăţirea tehnologiilor de fabri-
caţie şi sporirea productivităţii muncii. 

d) Restructurarea întreprinderilor industriale şi creşterea capacităţii de adap-
tare a acestora la cerinţele, tot mai diversificate ale pieţei, precum şi la noile exi-
genţe pe care le impune aplicarea tehnologiilor avansate, în condiţiile în care iniţia-
tiva şi responsabilitatea ajustării structurale le revine. În acest context, o importan-
ţă deosebită o prezintă elaborarea unor strategii judicioase, adoptarea unor măsuri 
adecvate în vederea efectuării restructurării manageriale, organizatorice şi financi-
are necesare. Pentru aceasta, în ţările dezvoltate au avut şi au loc ample procese 
de restructurare a firmelor, care evidenţiază trecerea de la modelul întreprinderii 
tradiţionale la modelul întreprinderii flexibile, caracterizată prin capacitatea de a-şi 
realoca eficient, în permanenţă, resursele, astfel încât să poată beneficia de opor-
tunităţile oferite de piaţă. În condiţiile perioadei de tranziţie o prioritate pe termen 
scurt a politicii industriale a României o constituie accelerarea ajustării structurale 
prin: continuarea restructurării sectorului de stat, proces care urmăreşte asigurarea 
rentabilităţii activităţii şi sporirea performanţelor economice şi financiare ale între-
prinderilor potenţial viabile; creşterea ponderii proprietăţii private, capabilă să sus-
ţină practicarea unui management modern, în vederea sporirii eficienţei activităţii, 
productivităţii, competitivităţii şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei interne şi externe; 
sporirea ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în ansamblul economiei, principal 
sector generator de locuri de muncă şi posesor al uneia dintre cele mai importante 
calităţi în condiţiile globalizării competiţiei care este adaptabilitatea. O componentă 
importantă a ajustării structurale, în condiţiile perioadei de tranziţie o reprezintă 
restructurarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, prin măsuri şi 
acţiuni care vizează: închideri de capacităţi neviabile; modernizarea, retehnologi-
zarea şi optimizarea fluxurilor tehnologice în unităţi industriale potenţial competiti-
ve; reorganizarea activităţilor indirect productive şi nespecifice activităţii principale 
desfăşurate în cadrul societăţilor comerciale (externalizări); modificarea structurii 
organizatorice; corelarea numărului de personal cu volumul de activitate. 

1.3. Configuraţia piramidală a sistemului productiv al industriei 
din ţările dezvoltate în procesul de ajustare structurală a 
acesteia 

Structura întreprinderilor industriale din UE, în funcţie de dimensiune, se 
caracterizează (tabelul nr.1) prin locul însemnat deţinut de IMM-uri (având între 0 
şi 249 de salariaţi) în ceea ce priveşte numărul de întreprinderi (99,2% din to-
tal) şi al persoanelor ocupate (53,9% din total) şi prin ponderea ridicată în tota-
lul cifrei de afaceri (59,4%) a întreprinderilor mari şi foarte mari  (având 250 de 
salariaţi şi peste). Se cuvine menţionat faptul că microîntreprinderile (având 
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până la 9 sa-lariaţi) deţin cca 81% din numărul total de întreprinderi, 14,6% din 
numărul de persoane ocupate şi numai 6,9% din cifra de afaceri. De aseme-
nea, întreprinderile mijlocii (având între 50 şi 249 de salariaţi) deţin cca 3% din 
numărul total de întreprinderi, 19,4% din numărul de persoane ocupate şi 
20,3% din cifra de afaceri. 

Tabelul nr. 1 
Structura pe grupe de mărime a întreprinderilor industriale din ţările UE 

în anul 1996 şi din România (anii 1999 şi 2000) 
-%- 

Ţări 
Grupe de întreprinderi după numărul de 

salariaţi  (%) 
 

Total 

Indicatori 
0 1-9 10-49 50-249 250 şi  

peste 
 

Mii 
Total industrie UE

*)
 

1. Nr. întreprinderi 34,2 47,0 14,9 3,1 0,8 2.049 
2. Nr. de persoane ocupate 2,4 12,2 19,9 19,4 46,1 31.210 
3. Cifra de afaceri 1,4 5,5 13,3 20,3 59,4 4.852.948,0

***) 

Belgia**)
 

1. Nr. întreprinderi 50,8 33,3 12,1 2,9 1,0 46,1 
2. Nr. de persoane ocupate 4,2 12,4 18,6 17,6 47,3 732,6 
3. Cifra de afaceri 8,4 4,6 12,4 17,0 57,5 181.124,0

***) 

Danemarca 
1. Nr. întreprinderi 42,6 35,3 16,3 4,7 1,1 24,1 
2. Nr. de persoane ocupate 1,7 10,2 20,2 25,9 41,9 504,1 
3. Cifra de afaceri 4,5 6,1 16,6 24,3 48,5 73.302,2

***) 

Germania**) 
1. Nr. întreprinderi 20,4 52,0 20,8 5,0 1,8 324,1 
2. Nr. de persoane ocupate 0,8 8,7 14,9 15,8 59,8 8.334,2 
3. Cifra de afaceri 0,2 3,2 8,0 18,0 70,5 1.454.808,2

***) 

Grecia 
1. Nr. întreprinderi 37,2 43,5 16,2 2,8 0,5 32,9 
2. Nr. de persoane ocupate 4,1 11,9 29,5 28,3 26,2 330,4 
3. Cifra de afaceri .. .. .. .. .. .. 
Spania**) 
1. Nr. întreprinderi 34,3 48,7 14,3 2,3 0,4 237,4 
2. Nr. de persoane ocupate 4,0 18,7 28,7 21,2 27,7 2563,7 
3. Cifra de afaceri 1,6 8,3 18,7 22,4 49,0 329.345,0

***) 

Franţa 
1. Nr. întreprinderi 29,3 51,8 14,5 3,5 0,9 240,6 
2. Nr. de persoane ocupate 2,4 11,8 18,7 19,9 47,2 4.477,6 
3. Cifra de afaceri 1,6 5,3 12,8 17,6 62,7 791.999,6

***) 

Irlanda 
1. Nr. întreprinderi 28,3 30,9 … … … 7,0 
2. Nr. de persoane ocupate … 3,7 … … … 242,3 
3. Cifra de afaceri 0,3 1,5 … … … 51041,8

***) 

Italia 
1. Nr. întreprinderi 34,1 49,5 14,5 1,7 0,3 575,1 
2. Nr. de persoane ocupate 3,4 20,5 30,9 19,0 26,3 5.096,8 
3. Cifra de afaceri 1,9 8,4 24,3 22,7 42,6 724151,8

***) 
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Ţări 
Grupe de întreprinderi după numărul de 

salariaţi  (%) 
 

Total 

Indicatori 
0 1-9 10-49 50-249 250 şi  

peste 
 

Mii 

Luxemburg 

1. Nr. întreprinderi 23,8 43,1 22,6 7,7 2,7 0,9 

2. Nr. de persoane ocupate 0,6 5,9 12,4 21,5 59,6 35,8 

3. Cifra de afaceri 2,3 2,1 9,2 23,7 62,8 7.456,2
***) 

Ţările de Jos 

1. Nr. întreprinderi 31,6 42,5 18,1 6,1 1,7 42,5 

2. Nr. de persoane ocupate … 11,6 … 21,4 49,6 1.041,8 

3. Cifra de afaceri 0,5 7,0 13,2 29,2 50,2 166.364,9
***) 

Austria**) 

1. Nr. întreprinderi 6,7 53,2 22,2 6,2 1,7 26,5 

2. Nr. de persoane ocupate 0,7 9,9 18,2 … … 672,7 

3. Cifra de afaceri 0,2 4,7 11,4 … … 101.080,5
***) 

Portugalia 

1. Nr. întreprinderi 4,6 76,3 15,3 3,3 0,5 96,7 

2. Nr. de persoane ocupate 0,5 17,0 28,7 29,1 24,7 1.077,8 

3. Cifra de afaceri 0,5 7,8 18,0 25,7 48,1 65.747,6
***) 

Finlanda 

1. Nr. întreprinderi 46,1 39,3 10,6 2,9 1,0 28,1 

2. Nr. de persoane ocupate 1,6 8,6 14,5 20,3 55,0 429,2 

3. Cifra de afaceri 1,3 4,7 9,3 17,0 67,7 82.839,4
***) 

Suedia 

1. Nr. întreprinderi 39,3 37,2 17,1 4,9 1,5 29,7 

2. Nr. de persoane ocupate 1,8 9,1 15,0 21,0 53,1 721,6 

3. Cifra de afaceri … … … … … … 

Regatul Unit**) 

1. Nr. întreprinderi 55,5 31,5 9,6 2,6 0,8 338,0 

2. Nr. de persoane ocupate 4,9 8,5 14,3 20,4 51,9 4.690,7 

3. Cifra de afaceri 1,2 6,2 10,5 18,3 63,7 782.738,9
***) 

România anii:       

1. Nr. întreprinderi    
                       1999 
                       2000 

 
70,9 
68,0 

 
18,1 
20,4 

 
7,4 
8,2 

 
3,6 
3,4 

 
41,5 
42,1 

2. Nr. de persoane ocupate                      
1999     

                       2000    

 
10,3 
12,0 

 
15,3 
18,3 

 
74,4 
69,6 

 
2.197,2 
2.100,7 

3. Cifra de afaceri  
                       1999 
                       2000 

 
11,5 
12,8 

 
12,4 
14,2 

 
76,1 
72,9 

 
401.262

****) 

588.193
****) 

Notă: 
*)
 Europa celor 15; 

 **) 
anul 1997; 

 ***) 
mil. ECU; 

 ****) 
miliarde lei; .. date nedisponibile;  … 

date confidenţiale. 

Sursa: Entreprises en Europe, Eurostat, Commission Europeénne, 2001. Prelucrări pe baza 
datelor din Anuarul statistic al României 2001, Institutul Naţional de Statistică şi din 
“Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie şi construcţii, anii 2001 şi 
2002, Institutul Naţional de Statistică. 
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Este de evidenţiat şi faptul că, pe ansamblul UE, serviciile deţin 75% din 
numărul de întreprinderi, 63% din numărul persoanelor ocupate şi 67% din ci-
fra de afaceri. Întreprinderile mari deţin majoritatea numărului de persoane 
ocupate în activităţile financiare, de transport şi de telecomunicaţii. Întreprinde-
rile mici şi mijlocii, concentrează peste 80% din numărul de persoane ocupate 
în sectoarele de confecţii pielărie, recuperarea deşeurilor, construcţii, comer-
cializarea şi repararea automobilelor,  comerţul angro, hoteluri şi restaurante, 
activităţi imobiliare etc. Marile întreprinderi domină în sectoarele industriei grele 
şi în domeniul serviciilor care posedă o intensitate mare a capitalului, concen-
trând peste 75% din personalul ocupat în industriile de produse energetice (ex-
tracţia combustibililor solizi, petrolului, gazului natural, prelucrarea ţiţeiului, 
cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari), automobilului şi al-
tor mijloace de transport, producţia şi distribuţia de energie electrică, gaz natu-
ral şi apă, precum şi în serviciile de transporturi aeriene, de poştă şi telecomu-
nicaţii şi de bănci şi asigurări (tabelul nr. 2). De asemenea, întreprinderile mari 
deţin între 58% şi 60% din personalul ocupat şi în cazul industriilor chimică, 
cauciucului şi maselor plastice, echipamentelor electrice şi electronice. Între-
prinderile cu mai puţin  de 10 salariaţi înregistrează la acest indicator ponderi 
între 15% şi 32% în cazul extracţiei şi preparării minereurilor metalifere, produ-
selor minerale nemetalifere, industriilor agricole şi alimentare, industriei textile, 
îmbrăcămintei şi pielăriei, prelucrării lemnului şi hârtiei, industriei poligrafice, 
recuperării deşeurilor. 

Întreprinderile mijlocii înregistrează la acest indicator ponderi între 15% 
şi 38% în cazul extracţiei şi preparării minereurilor metalifere, produselor mine-
rale nemetalifere, industriilor agricole şi alimentare, industriei textile, îmbrăcă-
mintei şi pielăriei, prelucrării lemnului şi hârtiei, industriei poligrafice, recuperării 
deşeurilor. 

Structura dimensională a întreprinderilor, în funcţie de numărul de per-
soane ocupate şi de cifra de afaceri, diferă în cadrul statelor membre ale UE 
(tabelul nr. 1) fiind de semnalat faptul că, totuşi, marile întreprinderi deţin o 
pondere însemnată în statele din Europa de Nord (Regatul Unit, Finlanda, 
Germania, Suedia şi Ţările de Jos), iar IMM-urile au o poziţie dominantă în sta-
tele din Europa de Sud (Grecia, Spania, Portugalia şi Italia). Se cuvine menţio-
nat şi faptul că întreprinderile fără salariaţi deţin o pondere însemnată în Gre-
cia, Belgia şi Spania (între 18% şi 25% din numărul de persoane ocupate) şi o 
pondere mică, de sub 5% în Germania, Irlanda, Austria şi Portugalia . 

În toate ţările UE întreprinderile mari deţin poziţii dominante în cazul in-
dustriilor de produse energetice, chimică, a cauciucului şi a maselor plastice, 
echipamentelor electrice şi electronice, automobilului şi altor mijloace de trans-
port, producţiei şi distribuţiei de energie electrică, gaz natural şi apă. 
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În cadrul IMM-urilor, trebuie făcută o distincţie între întreprinderile fără 
salariaţi (cu muncitori independenţi şi membrii de familie) şi cele cu salariaţi, 
prima categorie, care reprezintă 50% din numărul total de întreprinderi şi 10% 
din numărul total de persoane ocupate, manifestând tendinţa de diminuare a 
acestor indicatori, pe când celelalte categorii de IMM-uri manifestând o tendin-
ţă de creştere a acestora, în special în cazul întreprinderilor mici (de la 1 la 9 
salariaţi). 

Pe ansamblul UE în medie unei întreprinderi îi revin 6 persoane, în cazul 
IMM-urilor, care sunt majoritare (99,2% din totalul întreprinderilor) mărimea 
acestui indicator este de 4 persoane, iar în cazul celor cca 36.000 de mari în-
treprinderi de 1.000 de persoane. 

În ceea ce priveşte promovarea inovării, ponderea IMM-urilor care au re-
alizat o inovare de produse sau tehnologii este net inferioară faţă de cea a ma-
rilor întreprinderi, în principal ca urmare a inegalităţii dintre mijloacele materiale 
şi financiare destinate inovării (o întreprindere mare alocă în medie pentru ino-
vare 4,5% din cifra sa de afaceri, în timp ce o întreprindere mică şi mijlocie 
numai 2,5%) şi a marii dependenţe a IMM-urilor faţă de sursele de informare 
externe. 

În ţările UE rentabilitatea IMM-urilor este apropiată de cea a marilor în-
treprinderi, în timp ce rata valorii adăugate şi cea a cheltuielilor cu personalul 
sunt mai ridicate. 

Conform unor studii recent efectuate
1
, IMM-urile prezintă următoarele ca-

racteristici în comparaţie cu întreprinderile mari din industria prelucrătoare: 

 structura costurilor cuprinde mai puţine cheltuieli aferente cumpărării de 
bunuri şi servicii şi mai multe cheltuieli cu personalul decât întreprinderile 
mari – această situaţie se datorează faptului că  
IMM-urile utilizează mai puţin capital şi au o productivitate a muncii mai 
mică decât cea a marilor întreprinderi; 

 fondurile proprii de care dispun IMM-urile sunt mai mici şi gradul de înda-
torare bancară pentru asigurarea finanţării este mai mare decât în cazul 
marilor întreprinderi.   
Analizele efectuate privind structura dimensională din ţările UE şi din 

SUA
2
 evidenţiază  faptul că circa 81% din numărul total de întreprinderi euro-

pene au sub 10 salariaţi (tabelul nr. 1), neavând astfel dimensiunea critică ne-
cesară asigurării capacităţii de a asimila noi produse şi tehnologii şi nedispu-
nând de competenţele necesare în condiţiile în care investiţiile intangibile încep 
să deţină o poziţie decisivă. În acest context, dată fiind amploarea şi complexi-
                                                        
1
 Supplément A ´ Economie Européene, nr. 7, iulie 1997; Comparision between the financial 
structure of the SMEs versus Les within the framework of the BACH database, Dorothee Ri-
vaud-Danset; Taille des entreprises et rentabilité, Eurostat, Office Statistique des Communau-
tés Européennes, Luxembourg, 1999. 

2
 Politiques industrielles pour l‟Europe, Rapport Élie Cohen, Jean Hervé Lorenzi, Conseil 
d‟Analyse Économique, La documentation française, Paris, 2000. 
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tatea proceselor de restructurare numai dinamismul întreprinzătorilor din între-
prinderile mici şi mijlocii nu mai este suficient, fiind necesară facilitarea dinam i-
zării cooperării atât între IMM-uri cât şi între acestea şi întreprinderile mari

1
. 

Este de evidenţiat şi faptul că întreprinderile americane, având între 10 şi 249 
de salariaţi, reprezentau 21% din numărul total al întreprinderilor, în timp ce 
întreprinderile europene din aceeaşi categorie deţineau 18% din total. 

În acest context, este constatată forma foarte aplatizată a structurii di-
mensionale a întreprinderilor europene datorată gradului mai redus de repre-
zentare a întreprinderilor de dimensiune mijlocie, dar şi a celor mari. Astfel, 
SUA posedă o structură dimensională mai echilibrată, favorabilă difuzării noilor 
tehnologii, ca urmare a ponderii relativ mari a acestor categorii de întreprinderi. 

Existenţa întreprinderilor foarte mari favorizează disponibilizarea de mij-
loace de finanţare a activităţilor de cercetare-dezvoltare, iar prezenţa însemna-
tă a întreprinderilor mijlocii facilitează difuzarea eficientă a noilor tehnologii în-
tre întreprinderile foarte mari şi ansamblul sistemului productiv. 

În acest sens, este de menţionat exemplul Franţei,
2
 unde se apreciază 

că principala deficienţă structurală care afectează competitivitatea industriei 
prelucrătoare o reprezintă existenţa unei structuri dimensionale constituită pre-
ponderent din întreprinderi mici, în general, necompetitive pe pieţele internaţio-
nale şi că totodată dimensiunea întreprinderilor mari nu este suficientă în faţa 
marilor concurenţi din alte ţări. De asemenea, în cazul Italiei se apreciază că, 
deşi sectorul întreprinderilor mici este considerat unul dintre punctele forte ale 
economiei, aceste întreprinderi aflate, de regulă, în proprietate familială, nu re-
uşesc să se dezvolte, să fie creatoare de întreprinderi mari

3
. Se poate afirma 

faptul că structura industrială italiană este duală, câteva mari firme coexistând 
cu numeroase întreprinderi mici şi mijlocii. 

În ultima perioadă, în ţările dezvoltate fenomenul de concentrare s-a ac-
centuat, sporirea dimensiunii întreprinderii dovedindu-se a fi un instrument efi-
cient în vederea restructurării industriei şi amplificării participării la schimburile 
economice internaţionale, deoarece astfel se pot obţine economii de scară, se 
dobândesc noi competenţe şi pieţe de desfacere, creşte capacitatea în dome-
niul cercetării/dezvoltării, se poate “proteja” preţul de vânzare, se pot modifica 
raporturile de forţă dintre întreprinderi etc. 

În prezent, pe plan mondial marile întreprinderi domină în sectoare in-
dustriale precum extracţia şi prelucrarea petrolului, chimie, farmacie, electroni-
că, informatică, automobile etc. 

                                                        
1
 A. Letowski, Etat des lieux de la très petite entreprise, în: Problèmes Économiques, nr. 2742/21 
ianuarie 2002. 

2
 Politicies for Industrial Development and Competitiveness, OECD-Directorate for Science, 
Technology and Industry, Industry Commitee, Paris, 1998. 

3
  Christian de Boissieu, Les mutations de l‟économie mondiale, Chambre de Commerce et 
d‟Industrie de Paris, Centre d‟Observation Economique, Economica, Paris, 2000. 
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În fruntea clasamentului celor mai mari întreprinderi de pe plan mondial 
domină cele americane şi japoneze, întreprinderile europene căutând ca prin 
intermediul operaţiunilor de fuzionare-achiziţionare să dobândească poziţii în-
semnate pe pieţele internaţionalizate şi globalizate.  

Deşi preocuparea pentru creşterea externă a întreprinderilor se menţine 
pe plan mondial, treptat agenţii economici încep să descopere avantajul parte-
neriatului şi al cooperării faţă de achiziţionarea de întreprinderi şi de fuzionări, 
primele opţiuni dovedindu-se a fi mai puţin costisitoare, mai puţin rigide şi mai 
puţin riscante. 

După anul 1999, an record în ceea ce priveşte creşterea operaţiunilor de 
fuzionare-achiziţionare, (când au fost efectuate cca 5000 de operaţiuni în va-
loare de aproape 800 de miliarde de dolari), această tendinţă se menţine în 
anul 2000. Cu toate acestea, din anul 2001 încep să se manifeste mai puternic 
numeroase premise care duc la încetinirea procesului de concentrare: sporirea 
dificultăţilor managerilor în conducerea marilor întreprinderi; convingerea tot 
mai mare a acţionarilor că, în practică, crearea de valoare suplimentară nu în-
soţeşte în mod automat naşterea unei noi unităţi organizatorice de dimensiune 
mare; întărirea controlului fuziunilor de către organismele publice abilitate în 
acest sens, pentru a nu se perturba mediul economic concurenţial. 

Concretizarea fuziunilor mari se dovedeşte a fi un proces extrem de difi-
cil, partenerii dându-şi seama de cele mai multe ori că ei nu formează în mod 
necesar un ansamblu suplu care funcţionează fără dificultăţi. Astfel, de exem-
plu, la un an de la constituirea grupului Aventis prin contopirea firmei germane 
Hoechst cu cea franceză Rhône-Poulenc s-a constatat că este necesară re-
nunţarea la o serie de activităţi agrochimice şi concentrarea efortului asupra 
domeniului farmaciei. 

În paralel cu procesul de fuzionare-achiziţionare, pe plan mondial, capă-
tă o amploare din ce în ce mai mare pieţele electronice, megaorganisme mai 
puţin formale, dar mult mai puternice, deoarece concentrează  în mod semnifi-
cativ operaţiunile de vânzare sau cumpărare prin intermediul Internetului. Pie-
ţele electronice apar tot mai mult ca o alternativă sau o substituire a politicilor 
de fuzionare-achiziţionare, dovedindu-se a fi instrumente mai simple, mai flexi-
bile şi mai puţin costisitoare. În prezent, pieţele de vânzare sau de cumpărare 
pe Internet se multiplică în toare domeniile (industrie, comerţ, servicii), punerea 
în funcţiune fiind rapidă, în timp ce o fuzionare-achiziţionare presupune o peri-
oadă de învăţare fără ca de multe ori, în final, să poată fi obţinute sinergiile 
scontate. Pieţele electronice funcţionează, pe bază de contract, fiecare parte-
ner putând să-l denunţe oricând, fără a fi necesară efectuarea unei sciziuni a 
întreprinderii (grupului) sau a unei restructurări profunde şi dificile

1
 a acestuia. 

                                                        
1
 C. David, Après l‟année des fusions, voici le temps des cyberalliances, în: L‟expansion, nr. 
633/23 nov.-6 dec. 2000. 
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Analizele efectuate în ţările UE şi în SUA
1
 referitoare la stabilitatea între-

prinderilor existente au evidenţiat că în perioada 1981–1998, în SUA, intrările 
de noi întreprinderi au fost preponderente în sectoarele industriale caracteriza-
te printr-o mare rapiditate a evoluţiei tehnologiei şi un dinamism economic mai 
accentuat ca, de exemplu, industria agroalimentară, care cunoaşte importante 
mutaţii tehnologice, datorită atât geneticii cât şi extinderii alimentaţiei dietetice, 
electronica profesională şi electronica pentru marele public, caracterizate prin 
inovări permanente. Spre deosebire, în Franţa, apar întreprinderi noi în sectoa-
re precum metalurgia, mecanica, industria lemnului şi a hârtiei şi cea textilă, 
sectoare aflate în faza de maturitate şi caracterizate printr-o slabă intensitate a 
inovării. În ceea ce priveşte Europa  sectoarele analizate au cunoscut o evolu-
ţie în general similară celei din Franţa (tabelul nr. 3). 

 
Tabelul nr. 3 

Evoluţia numărului de întreprinderi noi intrate pe sectoare 

Sectoare SUA 
1981-1998 

Franţa 
1977-1998 

Europa 
1981-1998 

Automobile 11 9 8 

Industria agroalimentară 14 12 1 

Petrol 12 0 3 

Electronică profesională 13 12 12 

Chimie 12 10 10 

Metalurgie 10 15 7 

Mecanică 13 14 12 

Lemn-hârtie 9 14 12 

Aeronautică 7 10 5 

Farmacie 4 11 - 

Textile 4 17 - 

Electronică pentru marele public 13 5 - 

Sursa: O. Rouguet, Le rôle central du pyramidage du tissu industriel, Europe versus Etats-
Unis, Note GRES, Université Paris Dauphine, Juin 1999. 

 
O structură industrială poate fi considerată ca fiind dinamică atunci când 

întreprinderile tinere reuşesc să se dezvolte şi să atingă nivelul celor mai mari 
întreprinderi mondiale. Existenţa a numeroase întreprinderi tinere favorizează 
reînnoirea sectoarelor industriale, în timp ce existenţa unui număr mare de în-
treprinderi vârstnice constituie o frână a acestui proces. Adevăratul dinamism 
depinde, în mod evident, de ponderea în totalul întreprinderilor nou create a 
celor ex nihilo, întrucât acestea duc la accentuarea concurenţei, cele constitui-
te în urma proceselor de fuzionare/achiziţionare nesemnificând decât restructu-

                                                        
1
 Politiques industrielles pour l‟Europe, Rapport Élie Cohen, Jean Hervé Lorenzi, La documenta-
tion française, Paris, 2000. 
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rări de întreprinderi (de regulă de dimensiune mare şi deţinând o poziţie domi-
nantă în cadrul sectorului). 

Atât în ţările UE, cât şi în SUA se constată, începând din anii ‟80, spori-
rea numărului de întreprinderi nou create. În Europa, 59,4% din întreprinderile 
mari la nivel mondial au fost create înainte de anul 1900 sau în jurul anului 
1920, numai 40,6% dintre întreprinderi fiind înfiinţate după anul 1950, din care 
numai 25% fiind create ex nihilo. După anul 1980 întreprinderile mari create ex 
nihilo reprezintă numai 18,3% din totalul noilor întreprinderi (tabelul nr. 4). 

În SUA, în condiţiile unui mediu economic mai favorabil dinamicii structu-
rii industriale, după anul 1950, ponderea întreprinderilor mari nou create repre-
zintă 49,3% din care 80% ex nihilo, iar după anul 1980, 73% din noile între-
prinderi mari sunt create ex nihilo (tabelul nr. 5). 

Tabelul nr. 4 
Demografiea întreprinderilor mari europene 

Anii Creări de  
întreprinderi total 

Din care: 

Ex nihilo Fuzionări-achiziţionări 

Număr % Număr % Număr % 

Înainte de 1900 52 29,7 52 40 - - 

1901-1950 52 29,7 52 40 - - 

1951-1970 13 7,4 12 9,2 1 2,2 

1971-1980 9 5,2 5 3,8 4 8,9 

După 1980 49 28 9 6,9 40 88,9 

Total 175 100 130 100 45 100 

Sursa: Politiques industrielles pour l’Europe, Rapport Elie Cohen, Jean – Hervé Lorenzi, 
Conseil d’Analyse Economique,  La documentation française, Paris, 2000. 

 
 

Tabelul nr. 5 
Demografia întreprinderilor mari în SUA 

Anii Creări de între- Din care: 

prinderi total Ex nihilo Fuzionări-achiziţionări 

Număr % Număr % Număr % 

Înainte de 1900 62 21 62 23 - - 

1901-1950 88 29,7 88 32,6 - - 

1951-1970 30 10,1 30 11,1 - - 

1971-1980 28 9,5 26 9,6 2 8 

După 1980 88 29,7 64 23,7 24 92 

Total 296 100 270 100 26 100 

Sursa: Politiques industrielles pour l’Europe, Rapport Elie Cohen, Jean – Hervé Lorenzi, 
Conseil d’Analyse Economique,  La documentation française, Paris, 2000. 

 
Principalele sectoare de activitate în care sunt preponderente întreprin-

derile nou create sunt informatica, electronica, telecomunicaţiile şi serviciile 
către întreprinderi, sectoare promotoare de inovare şi expansiune economică 
(tabelul nr. 6). Un exemplu ilustrativ în acest sens îl constituie electronica, sec-
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tor în care SUA a creat cinci mari lideri mondiali (Compaq, Sun, Dell Computer, 
Gataway, Silicon, Graphics), în timp ce UE nu a reuşit să creeze nici unul. Bio-
tehnologia constituie, de asemenea, o bună ilustrare a slabei prezenţe a euro-
penilor în noile sectoare aflate în plină dezvoltare. Aceasta dovedeşte dificulta-
tea incontestabilă a industriei europene de a investi în sectoarele aflate în dez-
voltare.  

 
Tabelul nr. 6 

Principalele sectoare ale industriei avute în vedere  
de către întreprinderile mari create ex nihilo 

Sectoare  
ale industriei 

Creări după anul 1950 Creări după anul 1980 

SUA Europa SUA Europa 

Electronică-informatică 30 3 16 2 

Telecomunicaţii 19 1 13 1 

Servicii industriale către întreprinderi 27 5 16 2 

Distribuţie 11 5 4 1 

Farmacie – biotehnologie 7 0 2 0 

Comunicaţii 8 2 5 1 

Industria agroalimentară 4 2 1 1 

Electricitate 5 1 3 2 

Petrol-energie 1 1 1 - 

Automobile - 1 - - 

Servicii pentru sănătate 3 2 2 - 

Alte sectoare 5 3 1 - 

Total 120 26 64 9 

Sursa: Politiques industrielles pour l’Europe, Rapport Elie Cohen, Jean – Hervé Lorenzi, 
Conseil d’Analyse Economique,  La documentation française, Paris, 2000. 

 

Europa se confruntă cu: 

 o structură a sistemului productiv dezechilibrată; 

 o prea mare stabilitate în poziţiile lor a firmelor dominante; 

 o aparentă absenţă a transformării sectoarelor industriale.  
Această situaţie pare să explice, în parte pierderile de competitivitate eu-

ropene în raport cu SUA. 
În ultimii douăzeci de ani, numărul total de întreprinderi din industrie, 

comerţ şi servicii a rămas, în general, stabil în ţările dezvoltate. Această stabili-
tate însă nu exclude reînnoirea întreprinderilor care, anual, în proporţie de pes-
te 10% din numărul total al lor dispar şi sunt înlocuite cu altele noi, deoarece 
anumite ramuri ale economiei sau industriei sunt în expansiune sau în declin. 
Astfel, în Franţa, între anii 1989 şi 1998, numărul total de întreprinderi active 
din industrie, comerţ şi servicii a variat foarte puţin, scăzând cu 0,7% pe an în-
tre 1991 şi 1994 şi crescând cu 0,7% pe an începând cu 1995 (tabelul nr. 7). 
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Tabelul nr. 7 
Evoluţia numărului de întreprinderi din Franţa, în perioada 1989-1998 

- mii - 

Anii 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Creări de întreprin-
deri  

316 303 275 265 266 286 276 261 258 253 

Încetări ale activităţii                264 284 286 294 279 251 254 258 251 230 

Număr de întreprin-
deri la începutul anu-
lui 

 
2310 

 
2360 

 
2380 

 
2370 

 
2340 

 
2330 

 
2370 

 
2.390 

 
2390 

 
2400 

Sursa: Problèmes économiques, nr. 2700/14 febr. 2001.  
 

Creările şi încetările de activitate sunt, de regulă, mai frecvente cu cât în-
treprinderile sunt mai mici: peste jumătate din acestea din urmă îşi încetează 
activitatea în primii cinci ani de activitate, fiind înlocuite cu altele noi. În cazul 
întreprinderilor mari, crearea unora noi este rară, în schimb, cele existente su-
feră restructurări prin procese de fuzionare-achiziţionare, în urma cărora vând 
sau închid unele fabrici, secţii, ateliere sau cumpără/crează altele. 

În condiţiile păstrării stabilităţii numărului total de întreprinderi, între anii 
1989 şi 1998, în unele ramuri aflate în dificultate, numărul de întreprinderi se 
diminuează în fiecare an (micul comerţ care este concurat de către marii distri-
buitori; construcţii navale, aero şi feroviare; echipamente mecanice; industrii 
agricole şi alimentare; construcţii de automobile; comerţul şi repararea auto-
mobilelor; echipamente electrocasnice; chimie şi mase plastice; produse mine-
rale; metalurgie şi prelucrarea metalelor; industria textilă; prelucrarea lemnului 
şi hârtiei; îmbrăcăminte şi pielărie). Dimpotrivă, în domeniile aflate în expansi-
une numărul de întreprinderi creşte: cercetare şi dezvoltare; consultanţă; apă, 
gaz, electricitate; educaţie; activităţi pentru recreere, culturale şi sportive; acti-
vităţi imobiliare; sănătate; editare, imprimare, reproducere; comerţul angro; 
producerea de combustibili şi carburanţi; servicii casnice; transporturi. Numai  
într-un număr restrâns de ramuri s-a păstrat în mod sensibil acelaşi număr de 
întreprinderi: produse farmaceutice, parfumerie şi cosmetice; hoteluri, cafenele 
şi restaurante; echipamente electrice şi electronice

1
. 

În concluzie, pot fi evidenţiate următoarele aspecte: 

 întreprinderile se nasc, în Europa, pentru a rămâne mici şi medii, în timp 
ce în SUA spiritul de succesfull entrepreneurship nu este cu adevărat un 
mit: întreprinderile se nasc şi pot să devină lideri mondiali pe pieţele lor, 
mai ales în cazul industriilor noi sau emergente; 

 structura industrială europeană este ruptă sau fragmentată în două sub-
structuri care coexistă şi care nu se concurează între ele. Sistemul pro-
ductiv european este încă dominat de către întreprinderile din secolul 

                                                        
1
 C. Cordelier, Créations et défaillances d‟entreprise, France: sous la stabilité, le renouvellement, 
în: Problèmes economiques, nr. 2700/14 februarie 2001. 
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XIX, numai paisprezece creări ex nihilo de întreprinderi noi au fost între 
1951 şi 1990; 

 absenţa IMM-urilor cu creştere puternică şi capabile să concureze marile 
întreprinderi explică, în parte, fragilitatea industriei europene: în caz de 
insucces al întreprinderilor dominante, cu vârstă de 100 de ani, nu există 
cu adevărat pretendenţi dinamici capabili să le înlocuiască. Aceasta ex-
plică caracterul foarte strâns al relaţiilor dintre stat şi marile întreprinderi 
aflate la baza politicii campionilor naţionali de care Europa nu a ştiut încă 
să se debaraseze, ţinându-se seama de fragilitatea sistemului său indus-
trial. În multe sectoare, dispariţia eventuală a unui campion naţional ar 
echivala cu dispariţia întregii industrii naţionale, dat fiind faptul că restul 
industriei nu este compus decât din furnizorii de cooperare sau IMM-uri 
filiale. Acest lucru nu este adevărat numai pentru Franţa, exemplele din 
alte ţări o dovedesc: Philips în Ţările de Jos, Olivetti în Italia etc. Dar 
exemplul cel mai spectaculos este acela al firmei Nokia din Finlanda – 
dacă aceasta ar falimenta, Finlanda nu ar mai avea industrie de teleco-
municaţii şi informatică şi ar intra într-o adevărată criză economică, de-
oarece Nokia reprezintă cca 20% din PIB-ul ţării; 

 pericolul continuării strategiei de a face să apară campioni europeni prin 
intermediul fuziunilor-achiziţionărilor şi de a nu căuta să se sporească 
numărul de mari întreprinderi competitive şi mai cu seamă numărul pre-
tendenţilor eventuali formaţi din întreprinderi dinamice, având o puternică 
creştere economică şi care apelează la tehnologii noi diferite de cele ale 
marilor întreprinderi existente, astfel încât să poată să le înlocuiască în 
caz de erori strategice ale acestora din urmă. În acest context apare ne-
cesar, ca ţările UE să treacă la o nouă politică industrială a cărei ţintă să 
fie întreprinderile mijlocii şi mici, atât în ceea ce priveşte crearea cât şi 
dezvoltarea lor pe termen lung, şi nu cu caracter orizontal, deoarece în-
treprinderile mari şi IMM-urile nu se află pe picior de egalitate pentru a 
lupta între ele numai pe baza unor reguli unice. Aceasta necesită, de 
asemenea, o revedere a politicilor privind concurenţa şi cercetarea-
dezvoltarea tehnologică

1
.   

 
  

                                                        
1
 Politiques industrielles pour L‟Europe, Rapport Elie Cohen, Jean Hervé Lorenzi, Conseil 
d‟Analyse Economique, La documentation française, Paris, 2000. 



 

 

Capitolul II 
CARACTERISTICI ALE CONFIGURAŢIEI PIRAMIDALE A 
SISTEMULUI  PRODUCTIV AL INDUSTRIEI ROMÂNEŞTI 

Crearea unui sistem productiv competitiv al industriei, care să faciliteze 
ajustarea structurală depinde, într-o măsură însemnată, de evaluarea corectă a 
performanţelor actuale ale configuraţiei structurii industriale existente. 

2.1. Structura dimensională 

În perioada 1990-2000, structura întreprinderilor după numărul de salari-
aţi s-a modificat semnificativ, crescând numărul de întreprinderi mici şi mijlocii, 
ca urmare atât a divizării marilor întreprinderi, cât şi a înfiinţării de noi 
întreprindei de către sectorul privat. Analiza locului revenit grupelor de între-
prinderi după numărul de salariaţi în sistemul productiv al industriei evidenţiază 
faptul că, pe ansamblul industriei (tabelul nr. 8) întreprinderilor mari şi foarte 
mari, având peste 249 de salariaţi, deşi ca număr deţin o pondere mică în tota-
lul întreprinderilor (4,2% în 1998, 3,7% în 1999 şi 3,4% în 2000) le revine un 
loc important în ceea ce priveşte efectivul de personal (74,3%, 68,9% şi res-
pectiv 66,6%), cifra de afaceri (78,4%, 76,0% şi 72,8%), exporturile directe 
(87,2%, 82,9% şi 78,9%), valoarea adăugată (82,2%, 79,6% şi 75,5%) şi inves-
tiţiile realizate (81,3%, 81,1% şi 74,9%). Este de remarcat faptul că, în perioa-
da 1998 – 2000, ponderile indicatorilor menţionaţi se află, totuşi, într-o uşoară 
scădere, ca urmare a politicilor adoptate în vederea sprijinirii creării de IMM-uri. 
Cu toate acestea, ponderea deţinută de întreprinderile mari şi foarte mari din 
ţara noastră în ceea ce priveşte numărul de întreprinderi, numărul de persoane 
ocupate şi cifra de afaceri este cu mult mai ridicată decât cea existentă pe an-
samblul UE sau în cazul Germaniei, Regatului Unit, Finlandei, Suediei şi Ţărilor 
de Jos, ţări în care marile întreprinderi deţin o poziţie dominantă (tabelul nr. 1). 

Pe sectoare de activitate, situaţia se prezintă diferenţiat în ceea ce pri-
veşte locul deţinut de întreprinderile mari şi foarte mari. În cazul industriilor de 
energie şi apă şi al industriei mijloacelor de transport rutier ponderile indicatori-
lor analizaţi sunt cu mult peste nivelul înregistrat pe ansamblul industriei, în 
timp ce industriile agricole şi alimentare şi, în special, industriile orientate în 
principal către producţia de bunuri de consum de durată limitată înregistrează 
cele mai mici ponderi. 

Întreprinderile mari deţin în majoritatea sectoarelor industriei, peste 50% 
din nivelul realizat al următorilor indicatori: 

 efectivul de personal – cu excepţia sectorului industrii agricole şi alimen-
tare; 
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 cifra de afaceri – cu excepţia sectoarelor industriei agricole şi alimentare 
şi al industriilor orientate, în principal, către producţia de bunuri de con-
sum de durată limitată, altele decât cele agricole şi alimentare; 

 exporturile directe – cu excepţia sectorului industriei agricole şi alimenta-
re; 

 valoarea adăugată brută la costul factorilor; 

 investiţiile realizate – cu excepţia sectorului industriei agricole şi alimen-
tare. 
În cazul indicatorilor: efectivul de personal; cifra de afaceri; exporturile di-

recte; valoarea adaugată brută la costul factorilor; investiţiile realizate, între-
prinderile mari deţin peste 85% din nivelul realizat al acestor indicatori la sec-
toarele: industrii de energie şi apă şi industria mijloacelor de transport rutier. 

 

Tabelul nr. 8 
Ponderea principalilor indicatori economici şi financiari aferenţi grupelor 

de întreprinderi după numărul de salariaţi, pe total industrie  
în anii 1998,1999 şi 2000 

  Total în-
tre- 

Grupate după numărul salariaţilor (%) 

Indicatori U.M. prinderi < 50 
sa-

lariaţi 

50-99 
sala-
riaţi 

100-249 
salariaţi 

250-499 
salariaţi 

500  sa-
lariaţi şi 

peste 

ANUL 1998 

I. Nr.întreprinderi Număr 39.327 89,1 3,6 3,1 1,7 2,5 

II.Efectiv personal la 
31.XII 

Perso-
ane 

2.522.851 11,9 6,0 7,8 9,4 64,9 

III. Cifra de afaceri Mild.lei 269.151 10,4 4,0 7,2 8,8 69,6 

IV. Exporturi directe Mild.lei 46.513 5,0 3,0 4,8 7,8 79,4 

V. Valoarea adăugată 
brută la costul factorilor 

Mild.lei 94.329 7,6 3,6 6,6 9,3 72,9 

VI. Investiţii realizate Mild.lei 28.586 8,4 3,2 7,1 6,6 74,4 

ANUL 1999 

I. Nr.întreprinderi Număr 41.540 88,9 4,1 3,3 1,6 2,1 

II. Efectiv personal la 
31.XII 

Persoa-
ne 

2.288.268 16,2 5,2 9,7 10,2 58,7 

III. Cifra de afaceri Mild.lei 401.262 11,5 4,1 8,4 9,3 66,7 

IV. Exporturi directe Mild.lei 73.712 5,9 3,8 7,4 9,1 73,8 

V. Valoarea adăugată 
brută la costul factorilor 

Mild.lei 127.971 7,6 3,9 8,9 10,3 69,3 

VI.Investiţii realizate Mild.lei 38.784 4,8 3,9 11,2 8,2 71,9 

ANUL 2000 

I. Nr.întreprinderi Număr 42.157     8,4 4,5 3,7 1,5 1,9 

II. Efectiv personal la 
31.XII 

Persoa-
ne 

        
2.205.502 

     
15,1 

6,5 11,8 10,0 56,6 

III. Cifra de afaceri Mild.lei 588.193 12,9 4,8 9,5 8,8 64,0 
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  Total în-
tre- 

Grupate după numărul salariaţilor (%) 

Indicatori U.M. prinderi < 50 
sa-

lariaţi 

50-99 
sala-
riaţi 

100-249 
salariaţi 

250-499 
salariaţi 

500  sa-
lariaţi şi 

peste 

IV. Exporturi directe Mild.lei 98.404 7,2 4,0 9,9 8,4 70,5 

V. Valoarea adăugată 
brută la costul factorilor 

Mild.lei  
173.051 

 
9,0 

 
4,4 

 
11,1 

 
9,3 

 
66,2 

VI.Investiţii realizate Mild.lei       52.410 10,7 4,0 10,4 6,0 68,9 

Sursa:  prelucrări pe baza datelor din: Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din in-
dustrie şi construcţii, Institutul Naţional de Statistică, ediţiile 1999, 2000 şi 2001. 

 

Întreprinderile mijlocii (având între 50 şi 249 de salariaţi) deţin pe an-
samblul industriei 6,7% în 1998, 7,4% în 1999 şi 8,2% în 2000 din totalul între-
prinderilor, 13,8%, 14,9% şi respectiv 18,3% din efectivul de personal, 11,2%, 
12,5 şi respectiv 14,3% din cifra de afaceri, 7,8%, 11,2% şi respectiv 13,9% din 
exporturile directe, 10,2%, 11,8% şi respectiv 15,5% din valoarea adăugată, 
10,3%, 14,1% şi, respectiv 14,4% din investiţiile realizate. În cazul industriilor 
orientate în principal către producţia de bunuri de consum de lungă durată, in-
dustriilor agricole şi alimentare, precum şi industriilor orientate, în principal, că-
tre producţia de bunuri de consum de durată limitată, indicatorii de caracteriza-
re a rezultatelor activităţii înregistrează ponderi superioare celor realizate pe 
ansamblul industriei. 

Întreprinderile mici, cu până la 50 de salariaţi, deţin pe ansamblul indus-
triei cea mai mare pondere în totalul numărului de întreprinderi (89,1% în 1998, 
88,9% în 1999 şi 88,4% în 2000), dar în ceea ce priveşte indicatorii de caracte-
rizare a activităţii situaţia se prezintă astfel:11,9% în 1998, 16,2% în 1999 şi 
respectiv 15,1% în 2000 din efectivul de personal; 10,4%, 11,5% şi 12,9% din 
cifra de afaceri; 5,0%, 5,9% şi 7,2% din exporturile directe; 7,6% pe anii 1998 
şi 1999 şi 9,0% pe 2000 din valoarea adăugată; 8,4%, 4,8% şi 10,7% din in-
vestiţiile realizate. În cazul industriilor agricole şi alimentare şi al industriilor ori-
entate în principal către producţia de bunuri de consum de durată limitată, în-
treprinderile mici deţin ponderi relativ însemnate în ceea ce priveşte indicatorii 
de caracterizare ai activităţii. 

Pe ramuri ale industriei prelucrătoare, ca număr, întreprinderile mari de-
ţin ponderi însemnate în cazul prelucrării ţiţeiului, cocsificării cărbunelui şi trată-
rii combustibililor nucleari (19,5% în anul 1998, 26,5% în 1999 şi 2000), maşini-
lor şi echipamentelor (25,7% în 1998, 21,2% în 1999 şi 18,0% în 2000) mijloa-
celor de transport rutier şi altor mijloace de transport. Se remarcă, de aseme-
nea, ponderea relativ redusă a întreprinderilor mijlocii şi ponderea în general 
mare a microînteprinderilor. În ceea ce priveşte structura cifrei de afaceri pe 
ramuri ale industriei prelucrătoare şi pe grupe de mărime a întreprinderilor, mi-
croîntreprinderile deţin o pondere în general mică, iar întreprinderile mari deţin 
ponderi mari de peste 50% în 15 din cele 23 de ramuri ale industriei prelucră-
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toare. Ponderi mici deţinute de întreprinderile de dimensiune mare în cifra de 
afaceri sunt de semnalat în cazul mijloacelor ale tehnicii de calcul şi de birou, 
recuperării deşeurilor şi editurii, poligrafiei şi reproducerii înregistrărilor pe su-
porţi. 

În accelerarea ajustării structurale în ţara noastră, în condiţiile perioadei 
de tranziţie, un rol esenţial îi revine procesului de privatizare, care constituie o 
premisă esenţială a schimbării comportamentului managerilor, transformării 
întreprinderilor în agenţi economici de piaţă şi creşterii rentabilităţii activităţii 
desfăşurate. În anul 2000, sectorul majoritar privat deţinea pe ansamblul indus-
triei numai 58,3% din cifra de afaceri, 31,0% din investiţiile brute şi cca 60% din 
valoarea adăugată brută la costul factorilor (tabelul nr. 9) dar, în acelaşi timp, 
sectorul privat înregistra 73,7% din exporturile directe şi avea valori pozitive în 
ceea ce priveşte rezultatul brut al exerciţiului spre deosebire de sectorul public. 
 

Tabelul nr. 9 
Ponderea sectorului majoritar privat în cazul principalilor 

indicatori economici şi financiari ai întreprinderilor 
pe grupe de mărime ale acestora 

-%- 

Indicatori 

Ponderea sec-
torului majori-

tar privat 

Din care pe clase de mărime 
după numărul de salariaţi 

în totalul în-
treprinderilor 

0-49 50-99 100-249 250-499 500 şi 
peste 

Anul 1998 

A. Cifra de afaceri 45,6 22,6 8,3 13,5 15,0 40,5 

B. Investiţii brute 29,2 23,0 5,8 12,5 11,7 47,0 

C. Exporturi directe 50,5 9,8 5,8 9,1 13,5 61,7 

D. Valoarea adăugată 
brută la costul factorilor 

 
42,5 

 
17,8 

 
8,0 

 
13,0 

 
15,9 

 
44,0 

E. Rezultatul brut al 
exerciţiului 
- total

*)
, din care: 

- majoritar privat
*) 

 
 

-3051 
5497 

 
 

1830 
1936 

 
 

413 
595 

 
 

59 
217 

 
 

1246 
1363 

 
 

-6599 
1386 

Anul 1999 

A. Cifra de afaceri 52,5 21,7 7,3 14,7 14,6 41,6 

B. Investiţii brute 24,2 7,3 6,5 16,5 11,4 58,3 

C. Exporturi directe 63,9 9,2 5,6 11,3 13,3 81,7 

D. Valoarea adăugată 
brută la costul factorilor 

 
52,4 

 
14,4 

 
7,1 

 
15,8 

 
15,7 

 
47,1 

E. Rezultatul brut al 
exerciţiului 
- total

*)
, din care: 

- majoritar privat
*) 

 
 

18004 
3010 

 
 

91 
482 

 
 

455 
711 

 
 

-351 
307 

 
 

-28 
253 

 
 

-18171 
1257 

Anul 2000 

A. Cifra de afaceri 58,3 21,5 7,9 15,1 13,0 42,5 
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Indicatori 

Ponderea sec-
torului majori-

tar privat 

Din care pe clase de mărime 
după numărul de salariaţi 

în totalul în-
treprinderilor 

0-49 50-99 100-249 250-499 500 şi 
peste 

B. Investiţii brute 31,0 12,5 6,3 16,0 8,2 53,7 

C. Exporturi directe 73,7 11,9 5,3 13,1 10,9 61,3 

D. Valoarea adăugată 
brută la costul factorilor 

 
59,7 

 
14,3 

 
7,0 

 
17,4 

 
13,0 

 
48,2 

E. Rezultatul brut al 
exerciţiului 
- total

*)
, din care: 

- majoritar privat
*) 

 
 

-25702 
4446 

 
 

541 
2757 

 
 

415 
596 

 
 

264 
758 

 
 

828 
760 

 
 

-27750 
-    425 

Notă: 
*) 

rezultatul brut al exerciţiului pe total şi pentru sectorul majoritar privat este exprimat 
în cifre absolute (miliarde lei preţuri curente). 

Sursa: prelucrări pe baza datelor din: Anuarul statistic al României 2001, Institutul Naţional 
de Statistică. 

2.2. Dinamica demografiei industriale 

Caracterizarea industriei româneşti, din perspectiva necesităţii accelerării 
procesului de ajustare structurală, presupune abordarea acesteia şi prin prisma 
dinamicii sistemului productiv, constituit din ansamblul întreprinderilor implicate 
în activităţi industriale, fapt ce presupune analizarea unor aspecte referitoare 
la: evoluţia demografiei întreprinderilor (creare şi dispariţie); gradul de reînnoire 
al acestora, în special al celor mari; mobilitatea în ceea ce priveşte modificarea 
profilului de activitate; renunţarea la unele activităţi şi abordarea altora noi; ba-
rierele la intrarea şi ieşirea de pe piaţă; barierele la mobilitate etc. 

În continuare, sunt prezentate unele caracteristici ale configuraţiei pira-
midale a sistemului productiv al industriei româneşti puse în evidenţă prin in-
termediul analizei, pe ansamblul industriei şi la nivel de ramuri ale acesteia, în 
principal, a aspectelor legate de evoluţia numărului întreprinderilor industriale, 
atât pe total, cât şi pe grupe de dimensiune, precum şi a numărului de creări şi 
de  dispariţii de întreprinderi industriale aferente grupelor de întreprinderi după 
numărul de salariaţi.

1
 

2.2.1. Evoluţia numărului întreprinderilor industriale pe grupe  
de dimensiune a acestora 

a. Analizând evoluţia numărului întreprinderilor industriale, în perioada 
1998-2000, se remarcă mărirea numărului acestora, atât pe ansamblul indus-
triei, cât şi pe sectoarele mari ale acesteia, sporurile cele mai însemnate 

                                                        
1
 Analiza este efectuată pe baza prelucrării informațiilor cuprinse în bilanțurile contabile depuse 

de întreprinderile industriale, furnizate de Camera de Comerț și Industrie a României și a Muni-

cipiului București și de Oficiul Național al Registrului Comerțului, București. 
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înregistrân-du-se în industria extractivă (+20,0% în anul 2000 faţă de anul 
1998), urmate de creşteri mai reduse în industria prelucrătoare (+9,5%) şi în 
sectorul de energie electrică şi termică, gaze şi apă (+7,0%). 

Pe fondul tendinţei de creştere constantă a numărului întreprinderilor in-
dustriale manifestată în anii anteriori perioadei analizate, ponderea întreprin-
derilor cu profil industrial, în totalul agenţilor economici care au întocmit şi de-
pus bilanţ contabil, a crescut în anul 2000 la 11,4%, faţă de 10,7% în anul 
1998. 

b. În ceea ce priveşte evoluţia pe categorii dimensionale de întreprinderi 
în funcţie de numărul de salariaţi, pe ansamblul industriei, dinamica cea mai 
accentuată s-a înregistrat în cazul grupei întreprinderilor mijlocii, având între 50 
şi 249 de salariaţi (132,3% în anul 2000 faţă de anul 1998), urmată de cea a 
întreprinderilor mici, având între 10 şi 49 de salariaţi (116,7%), în timp ce în 
grupa microîntreprinderilor, creşterea a fost mai mică (107,2%, în aceeaşi peri-
oadă). Pe sectoare mari ale industriei, s-au remarcat creşteri însemnate ale 
grupei întreprinderilor mici din sectorul de energie electrică şi termică, gaze şi 
apă (143,1% în anul 2000 faţă de anul 1998), din industria extractivă (135,9%) 
şi cea prelucrătoare (116,3%), precum şi ale grupei întreprinderilor mijlocii din 
industria prelucrătoare (133,0%), cea extractivă (124,4%) şi din sectorul de 
energie electrică şi termică, gaze şi apă (120,4%). Este de evidenţiat faptul că, 
în perioada analizată, grupa întreprinderilor mari, cu peste 250 de salariaţi, a 
manifestat o tendinţă de diminuare a numărului de întreprinderi, atât pe total 
industrie (la 88,9% în anul 2000 faţă de nivelul din anul 1998), cât şi pe sectoa-
re mari ale acesteia, reducerea cea mai importantă fiind în industria extractivă 
(72,9%) urmată de cea prelucrătoare (89,4%), în timp ce în sectorul de energie 
electrică şi termică, gaze şi apă declinul a fost mai redus decât media pe total 
industrie (91,8%). Referitor la evoluţia microîntreprinderilor industriale, având 
sub 10 salariaţi, s-a remarcat creşterea numărului acestora în industria extrac-
tivă (la 126,5% în anul 2000 faţă de anul 1998) şi în cea prelucrătoare (la 
107,1%), concomitent cu diminuarea lor în sectorul de energie electrică şi ter-
mică, gaze şi apă (la 90,6%, în aceeaşi perioadă). 

c. Pe ramuri ale industriei, situaţia se prezintă diferenţiat:  

 creşteri mari, peste nivelul pe total industrie de 109,5% în anul 2000 faţă 
de anul 1998, fiind de semnalat, în ordine descrescătoare, în cazul ramu-
rilor: alte activităţi extractive (155,5%), recuperarea deşeurilor şi a restu-
rilor de materiale reciclabile (154,1%), alte mijloace de transport 
(147,8%), maşini şi echipamente (131,4%), extracţia petrolului şi a gaze-
lor naturale (127,3%), celuloză, hârtie şi carton (123,9%), producţia de 
mobilier şi alte activităţi industriale (121,5%), alte produse din minerale 
nemetalice (118,9%), aparatură şi instrumente medicale, de precizie, op-
tice şi ceasornicărie (118,8%), mijloace de transport rutier (117,3%), edi-
turi, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi (117,0%), prelu-
crarea lemnului (115,9%), confecţiile de îmbrăcăminte (115,1%), mijloa-
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ce ale tehnicii de calcul şi de birou (113,2%) şi gospodărirea resurselor 
de apă, captarea, tratarea şi distribuţia apei (112,2%); 

 creşteri ale numărului de întreprinderi, dar mai reduse decât nivelul pe 
total industrie, s-au înregistrat şi în cazul activităţilor: metalurgie 
(108,8%), pielărie şi încălţăminte (108,6%), maşini şi aparate electrice 
(104,1%), producţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă 
(103,0%), chimie şi fibre sintetice şi artificiale (102,7%) şi echipamente, 
aparate de radio, televiziune şi comunicaţii (102,4%); 

 reduceri ale numărului întreprinderilor implicate în activităţi industriale, s-
au înregistrat în: industria textilă şi a produselor textile (99,6%), prelucra-
rea cauciucului şi a maselor plastice (98,6%), alimentară şi băuturi 
(98,3%), prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combus-
tibililor nucleari (82,8% ), extracţia şi prepararea minereurilor metalifere 
(73,5%), extracţia şi prepararea cărbunelui (64,6%) acestea fiind mai ac-
centuate în cazul extracţiei şi preparării minereurilor radioactive (40,0%) 
şi industriei tutunului (35,2%). 
d. În ceea ce priveşte  evoluţia pe ramuri a întreprinderilor aparţinând ce-

lor patru categorii dimensionale tendinţele înregistrate în cadrul fiecăreia dintre 
ele sunt prezentate în continuare. 

 În cazul microîntreprinderilor, având sub 10 salariaţi, faţă de o creştere a 
ansamblului grupei la 107,2%, în anul 2000 în raport cu nivelul înregistrat 
în anul 1998, evoluţia acestei categorii de întreprinderi a înregistrat:  

 sporuri cu mult peste medie în industriile: alte activităţi extractive 
(173,9%); extracţia petrolului şi gazelor naturale (165,5%); recupera-
rea deşeurilor şi a resturilor de materiale reciclabile (155,5%); maşini 
şi echipamente (142,2%); alte mijloace de transport (139,3%), celulo-
ză, hârtie şi carton (125,1%); mijloace ale tehnicii de calcul şi de bi-
rou (123,9%); construcţii metalice şi produse din metal (122,3%); alte 
produse din materiale nemetalice (119,5%); mobilă şi alte activităţi 
neclasificate (118,1%); mijloace de transport rutier (117,0%); edituri, 
poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi (116,7%); aparate 
şi instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie 
(116,1%); prelucrarea lemnului (113,8%); 

 creşteri, în jurul nivelului înregistrat pe ansamblul grupei în industriile 
producătoare de confecţii de îmbrăcăminte (107,3%), produse meta-
lurgice (104,9%), echipamente şi aparate de radio, televiziune şi co-
municaţii (104,6%), produse chimice şi fibre sintetice şi artificiale 
(102,4%), maşini şi aparate electrice (100,2%); 

 scăderi ale numărului acestora în industriile: alimentară şi a băuturilor 
(96,4%), pielărie şi încălţăminte (96,1%), prelucrarea cauciucului şi a 
maselor plastice (95,7%), textilă şi produse textile (94,6%), energie 
electrică şi termică, gaze şi apă (80,3%), extracţia şi prepararea mi-
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nereurilor metalifere (76,1%), prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea căr-
bunelui şi tratarea combustibililor nucleari (69,2%), extracţia şi prepa-
rarea cărbunelui (62,0%), extracţia şi prepararea minereurilor radio-
active (33,3%) şi industria tutunului (29,0%). 

 În cazul întreprinderilor mici, având între 10 şi 49 de salariaţi, a căror 
creştere pe ansamblul grupei, a fost de 166,7%, numărul acestora a spo-
rit de două ori în cazul industriei altor mijloace de transport (243,5%), s-a 
dublat în cel al producţiei ţiţeiului, cocsificării cărbunelui şi tratării com-
bustibililor nucleari (200,0%) şi a avut o dinamică cu mult peste media pe 
ansamblul grupei în cazul domeniilor: recuperarea deşeurilor şi a resturi-
lor de materiale reciclabile (168,6%), extracţia petrolului şi a gazelor na-
turale (160,0%), producţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă 
(155,6%), aparate şi instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasor-
nicărie (154,5%), alte activităţi extractive (151,1%), maşini şi echipamen-
te (132,9%), producţia de mobilă şi alte activităţi industriale (130,4%), 
mijloace de transport rutier (129,6%), gospodărirea resurselor de apă, 
captarea, tratarea şi gospodărirea apei (129,2%), pielărie şi încălţăminte 
(125,8%), prelucrarea lemnului (125,7%), metalurgie (125,6%), edituri, 
poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi (121,8%), celuloză, 
hârtie şi carton (121,6%), textilă şi produse textile (120,0%), alte produse 
din minerale nemetalice (118,5%). Creşteri semnificative ale numărului 
de întreprinderi mici, dar sub nivelul ansamblului acestei grupe de între-
prinderi pe total industrie, au avut loc în activităţile: maşini şi aparate 
electrice (116,1%), construcţii metalice şi produse din metal (115,9%), 
prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice (113,7%), chimie şi fibre 
sintetice şi artificiale (113,6%), textilă şi produse din textile (110,3%) şi 
alimentară şi băuturi (105,2%). Totodată, evoluţia întreprinderilor mici a 
înregistrat descreşteri în activităţile: extracţia şi prepararea minereurilor 
metalifere (87,5%), echipamente, aparate de radio, televiziune şi comu-
nicaţii (84,4%), mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou (72,9%), extrac-
ţia şi prepararea cărbunelui (66,7%), industria tutunului (43,8%). 

 Referitor la întreprinderile mijlocii, având între 50 şi 249 de salariaţi, nu-
mărul lor a crescut pe ansamblu cu 32,3%, fiind de semnalat următoa-
rele aspecte, în ceea ce priveşte evoluţia acestei categorii de întreprin-
deri: 

 deşi în industria mijloacelor de calcul şi de birou funcţiona o singură 
întreprindere în anul 1998, numărul întreprinderilor a ajuns la patru în 
anul 2000; 

 creşteri semnificative, cu mult peste medie, s-au înregistrat în cazul 
activităţilor: maşini şi echipamente (181,0%); alte mijloace de trans-
port (172,2%); confecţii de îmbrăcăminte (168,3%); extracţia petrolu-
lui şi a gazelor naturale (166,7%); industria tutunului (166,7%); celu-
loză, hârtie şi carton (166,7%); aparatură şi instrumente medicale, de 
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precizie, optică şi ceasornicărie (160,0%); pielărie şi încălţăminte 
(157,9%); producţia de mobilă (150,4%); alte produse din minerale 
nemetalice (145,9%); maşini şi aparate electrice (144,0%); alte activi-
tăţi extractive (143,5%); mijloace de transport rutier (139,1%); textilă 
şi produse textile (135,1%);  

 creşteri mari, dar sub cele medii ale acestei categorii de întreprinderi 
pe total industrie, s-au înregistrat în domeniile: prelucrarea lemnului 
(131,7%), metalurgie (129,7%), prelucrarea cauciucului şi a maselor 
plastice (124,6%), echipamente, aparate de radio, televiziune şi co-
municaţii (121,4%), recuperarea deşeurilor şi a resturilor de materiale 
reciclabile (119,5%), construcţii metalice şi a produselor din metal 
(117,0%), gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi dis-
tribuţia apei (109,8%), alimentară şi băuturi (108,1%), edituri, poligra-
fie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi (103,6%); 

 numărul întreprinderilor a rămas neschimbat în cazul industriei chimi-
ce şi a fibrelor sintetice şi artificiale; 

 descreşteri ale numărului de întreprinderi au fost remarcate în dome-
niile: extracţia şi prepararea minereurilor metalifere (75,0%), prelucra-
rea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari 
(60,0%) şi extracţia şi prepararea cărbunelui (50,0%). 

 În cazul întreprinderilor mari cu 250 de salariaţi şi peste, numărul lor a 
scăzut pe ansamblu cu 11,1% (ajungând la 88,9% în anul 2000, faţă de 
anul 1998). Dacă pe total industrie şi pe cele trei sectoare mari ale aces-
teia se remarcă o descreştere a numărului întreprinderilor mari, pe do-
menii de activitate, situaţia se prezintă diferenţiat. Astfel, în evoluţia 
acestei categorii de întreprinderi sunt de menţionat următoarele aspecte: 

 creşteri semnificative s-au înregistrat în industriile: pielărie şi încălţă-
minte (129,9%), confecţii de îmbrăcăminte (126,6%), prelucrarea ţiţe-
iului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari 
(112,5%), gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi dis-
tribuţia apei (105,6%) şi maşini şi aparate electrice (102,7%); 

 faţă de anul 1998, numărul întreprinderilor mari a rămas neschimbat 
în anul 2000 în domeniile: extracţia şi prepararea cărbunelui, cea a 
minereurilor radioactive; industria tutunului; edituri, poligrafie şi re-
producerea înregistrărilor pe suporţi; mijloace ale tehnicii de calcul şi 
de birou; alte mijloace de transport; echipamente, aparate de radio, 
televiziune şi comunicaţii; 

 descreşteri sub medie s-au înregistrat în: producţia de mobilă 
(95,8%); metalurgie (94,4%); maşini şi echipamente (92,1%); mijloa-
ce de transport rutier (90,5%), alte produse din minerale nemetalice 
(89,7%); 
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 reduceri, unele mult sub cele medii pe total industrie s-au înregistrat 
în cazul: prelucrării cauciucului şi a maselor plastice (86,2%), prelu-
crării lemnului (83,8%), producţiei de energie electrică şi termică, ga-
ze şi apă (83,6%), textilelor şi produselor  textile (83,1%), altor activi-
tăţi extractive (81,0%), industriei alimentare şi a băuturilor (77,5%), 
chimiei şi fibrelor sintetice şi artificiale (74,6%), extracţiei  petrolului şi 
a gazelor naturale (69,2%), recuperării deşeurilor şi a resturilor de 
materiale reciclabile (66,7%), construcţiilor metalice şi a produselor 
din metal (66,1%), celulozei, hârtiei şi cartonului (65,0%), aparaturii şi 
instrumentelor medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie (61,1%) 
şi extracţiei şi preparării minereurilor radioactive (33,3%). 

e. Analizând comparativ evoluţia structurii numărului de întreprinderi, a 
cifrei de afaceri şi a producţiei industriale pe sectoare mari ale industriei  şi, în 
cadrul acesteia, pe cele 30 de domenii de activitate, în perioada 1998-2000, se 
remarcă următoarele situaţii: 

 creşte ponderea numărului de întreprinderi şi cea a cifrei de afaceri, 
în condiţiile în care: 

 sporeşte ponderea ramurii în producţia industrială, în cazul: confecţiilor 
de îmbrăcăminte; prelucrării lemnului (exclusiv mobilă); celulozei, hârtiei 
şi cartonului; 

 scade ponderea ramurii în producţia industrială, în cazul: editurilor, poli-
grafiei şi reproducerii înregistrărilor pe suporţi; altor mijloace de trans-
port: mobilei şi altor activităţi industriale neclasificate; 

 ponderea ramurii în producţia industrială se menţine neschimbată, în ca-
zul aparaturii şi instrumentelor medicale, de precizie, optică şi ceasorni-
cărie; 
 scade ponderea numărului de întreprinderi şi cea a cifrei de afaceri, 

în condiţiile în care: 

 creşte ponderea ansamblului industriei prelucrătoare în producţia indus-
trială; 

 scade ponderea ramurii în producţia industrială în cazul: extracţiei şi 
preparării minereurilor metalifere; industriei alimentare şi a băuturilor; in-
dustriei textile şi a produselor textile; 

 ponderea ramurii în producţia industrială se menţine neschimbată în ca-
zul industriei tutunului: 
 creşte ponderea numărului de întreprinderi, dar scade cea a cifrei 

de afaceri, în condiţiile în care: 

 creşte ponderea ramurii în producţia industrială în cazul recuperării de-
şeurilor şi a resturilor de materiale reciclabile: 

 scade ponderea ramurii în producţia industrială, în cazul: construcţiilor 
metalice şi al produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii); 
gospodăririi resurselor de apă, captării, tratării şi distribuţiei apei; 
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 scade ponderea numărului de întreprinderi, dar creşte cea a cifrei 
de afaceri, în condiţiile în care: 

 creşte ponderea ramurii în producţia industrială, în cazul: chimiei şi fibre-
lor sintetice şi artificiale; producţiei de energie electrică şi termică, gaze 
şi apă caldă; 

 scade ponderea ramurii în producţia industrială, în cazul: extracţiei şi 
preparării cărbunelui; maşinilor şi aparatelor electrice; 
 ponderea numărului de întreprinderi se menţine neschimbată, dar 

creşte cifra de afaceri, în condiţiile în care: 

 sporeşte ponderea ramurii în producţia industrială, în cazul: prelucrării ţi-
ţeiului, cocsificării cărbunelui şi tratării combustibililor nucleari; sectorului 
de energie electrică şi termică, gaze şi apă; 

 scade ponderea ramurii în producţia industrială, în cazul pielăriei şi încăl-
ţămintei; 
 ponderea numărului de întreprinderi se menţine neschimbată, dar 

scade cifra de afaceri, în condiţiile în care: 

 creşte ponderea ramurii în producţia industrială, în cazul metalurgiei; 

 scade ponderea ramurii în producţia industrială în cazul: extracţiei petro-
lului şi a gazelor naturale (exclusiv prospecţiunile); mijloacelor tehnicii de 
calcul şi de birou; mijloacelor de transport rutier; industriei extractive, în 
ansamblu; 
 scade ponderea numărului de întreprinderi, în condiţiile în care 

ponderea cifrei de afaceri şi cea a ramurii în producţia industrială se menţin 
neschimbate, în cazul prelucrării cauciucului şi a maselor plastice; 

 creşte ponderea numărului de întreprinderi, iar cea a cifrei de afa-
ceri se menţine neschimbată, în condiţiile în care scade ponderea ramurii în 
producţia industrială în cazul: altor activităţi extractive; altor produse din mine-
rale nemetalifere; maşinilor şi echipamentelor; 

 ponderea numărului de întreprinderi şi cea a cifrei de afaceri se 
menţin neschimbate, în condiţiile în care scade ponderea ramurii în producţia 
industrială, în cazul echipamentelor, aparatelor de radio, televiziune şi comuni-
caţii. 

2.2.2. Evoluţia numărului întreprinderilor industriale create  
şi a celor care şi-au încetat activitatea 

Analiza demografiei întreprinderilor industriale a fost efectuată, în princi-
pal, prin prisma evoluţiei, între anii 1998 şi 2000, a numărului înmatriculărilor 
(intrărilor/creărilor de firme) şi a celui al radierilor (ieşirilor/încetărilor de activita-
te ale firmelor). 

a. Faţă de anul 1998, atât înmatriculările cât şi radierile de firme care au 
desfăşurat activităţi cu caracter industrial au înregistrat niveluri mult mai scăzu-
te în anul 2000. În ceea ce priveşte înmatriculările – pe fondul declinului, la ni-
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vel naţional, a numărului acestora la aproape 90% în anul 2000 (57.291 de fir-
me), comparativ cu nivelul înregistrat în anul 1998 (63.878 de firme) – reduce-
rea numărului firmelor care au declarat, prin actele constitutive necesare  înre-
gistrării în Registrul Comerţului, ca activitate principală un domeniu al industriei 
a fost mai accentuată, acesta situându-se, în anul 2000, la 48,1% faţă de cel 
din anul 1998. În aceste condiţii, contribuţia industriei la crearea de întreprin-
deri, la nivel naţional, s-a redus simţitor, ponderea firmelor industriale în totalul 
celor înmatriculate scăzând la aproape jumătate (de la 3,2% în anul 1998 la 
1,7% în anul 2000).  

De asemenea, este de menţionat şi reducerea semnificativă a numărului 
firmelor care au depus bilanţ contabil în acelaşi an în care au fost înmatricula-
te, de la aproape 5% în anul 1998 la 2,1% în anul 2000.  

b. Pe sectoare mari ale industriei, se constată aceeaşi situaţie de declin, 
în ceea ce priveşte constituirile de întreprinderi, cea  mai semnificativă reduce-
re a numărului firmelor înmatriculate înregistrându-se în sectorul de energie 
electrică şi termică, gaze şi apă (la 35,0% în anul 2000 faţă de anul 1998), ur-
mat de industria prelucrătoare (la 48,3%)  şi cea extractivă (la 57,1%). Referitor 
la radierile de întreprinderi industriale, pe ansamblu, acestea au scăzut la 
10,1% în anul 2000 faţă de nivelul înregistrat în anul 1998, în industria extracti-
vă reducerea fiind mai mică (la 18,2%), comparativ cu cea înregistrată în in-
dustria prelucrătoare şi sectorul de energie electrică şi termică, gaze şi apă (la 
10,0% în fiecare). 
c. Pe fondul diminuării creărilor de întreprinderi industriale în anul 2000, comparativ 
cu anul 1998, situaţia pe ramuri ale industriei se diferenţiază semnificativ, fiind de 
semnalat următoarele evoluţii: 

 o creştere a numărului firmelor create (înmatriculate) într-un număr foar-
te redus de activităţi: echipamente, aparate de radio, televiziune şi co-
municaţii (la 120,0%); alte mijloace de transport (la 112,5%); aparatură şi 
instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie (la 111,1%); 
maşini şi echipamente (la 104,8%); 

 o menţinere, la un nivel constant, a creărilor de întreprinderi în activitatea 
de prelucrare a ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor 
nucleari (câte trei firme create, în fiecare din cei doi ani luaţi în conside-
rare); 

 o diminuare a numărului firmelor înmatriculate, dar semnificativ mai re-
dusă decât media, în cazul activităţilor: celuloză, hârtie şi carton (la 
80,8%); mijloace de transport rutier (la 80,0%); metalurgie (la 76,0%); 
edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi (la 74,0%); 
producţia de mobilier (la 70,6%); recuperarea deşeurilor şi a resturilor de 
materiale reciclabile (la 69,8%); mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 
(la 68,0%); alte activităţi extractive (la 64,7%); chimie  şi fibre sintetice şi 
artificiale (la 63,9%); construcţii metalice şi produse din metal (la 61,9%); 
confecţii de îmbrăcăminte (la 59,1%); pielărie şi încălţăminte (la 57,5%); 
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 o reducere a numărului firmelor înmatriculate situată în jurul mediei pe 
ansamblul industriei în activităţile: alte produse din minerale nemetalice 
(la 52,1%); extracţia petrolului şi a gazelor naturale (la 50,0%); extracţia 
şi prepararea minereurilor metalifere (la 50,0%); prelucrarea cauciucului 
şi a maselor plastice (la 50,0%); producţia de energie electrică şi termi-
că, gaze şi apă caldă (la 41,4%); maşini şi aparate electrice (la 40,0%); 

 o diminuare a numărului firmelor înmatriculate, în anul 2000 faţă de anul 
1998, mai accentuată decât cea pe ansamblul industriei, în cazul activi-
tăţilor: textilă şi produse textile (la 38,0%); prelucrarea lemnului, exclusiv 
mobilă (la 34,5%); alimentară şi băuturi (la 26,5%); gospodărirea resur-
selor de apă, captarea, tratarea şi distribuţia apei (la 18,2%); industria tu-
tunului (la 5,3%). 
În ceea ce priveşte evoluţia pe ramuri ale industriei a numărului între-

prinderilor care şi-au  încetat activitatea din punct de vedere juridic şi economic 
(radierile de firme) se pot evidenţia următoarele situaţii: 

 reducerea numărului firmelor radiate se situează peste cea medie pe an-
samblul industriei în cazul activităţilor: extracţia şi prepararea minereuri-
lor radioactive (la 50,0%); industria tutunului (la 33,3%); mijloace ale teh-
nicii de calcul şi de birou (la 25,0%); aparatură şi instrumente medicale, 
de precizie, optice şi ceasornicărie (la 25,0); alte activităţi extractive (la 
20,0%); chimie şi fibre sintetice şi artificiale (la 16,7%); maşini şi echipa-
mente (la 15,4%); construcţii metalice şi produse din metal (la 15,2%); 
confecţii de îmbrăcăminte (la 14,0%); recuperarea deşeurilor şi a resturi-
lor de materiale reciclabile (la 13,3%); prelucrarea cauciucului şi a mase-
lor plastice (la 12,8%); pielărie şi încălţăminte (la 12,5%); producţia de 
energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă (la 12,5%); textilă şi pro-
duse textile (la 10,8%); 

 diminuarea numărului firmelor care şi-au încetat activitatea în anul 2000 
faţă de 1998 este sub cea medie pe ansamblul industriei în activităţile: 
alimentară şi băuturi (la 9,5%); edituri, poligrafie şi reproducerea înregis-
trărilor pe suporţi (la 8,7%); alte produse din minerale nemetalice (la 
7,5%); metalurgie (la 7,1%) ; producţia de mobilier (la 6,6%); prelucrarea 
lemnului, exclusiv mobilă (la 6,5%). 
d. Referitor la evoluţia înmatriculărilor şi cea a radierilor pe grupe de în-

treprinderi în funcţie de numărul de salariaţi, pe fondul reducerii nivelului ambi-
lor indicatori, în anul 2000 comparativ cu anul 1998, în toate cele patru catego-
rii dimensionale de întreprinderi, se remarcă pe ansamblul industriei un declin 
demografic caracterizat prin diminuare mai puţin accentuată în cazul grupei 
întreprinderilor mici, având între 10 şi 49 de salariaţi (la 67,6% în cazul înmatri-
culărilor şi la 17,5% în cel al radierilor), urmată de grupa microîntreprinderilor, 
având sub 10 salariaţi (la 46,9% şi, respectiv, la 9,9%), de cea a întreprinderi-
lor mijlocii, având între 50 şi 249 de salariaţi (la 42,7% şi la 5,5%) şi a între-
prinderilor mari cu peste 250 de salariaţi (la 16,0% şi la 4,3%). Pe sectoare ale 
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industriei, situaţia se prezintă diferenţiat, reduceri mai puţin accentuate ale am-
bilor indicatori înregistrându-se în grupa microîntreprinderilor din industria ex-
tractivă (la 72,7% în cazul înmatriculărilor şi la 28,6% în cel al radierilor), numai 
ale înmatriculărilor în grupa întreprinderilor mici din industria prelucrătoare (la 
70,3%) şi numai ale radierilor în cea a microîntreprinderilor din sectorul de 
energie electrică, termică, gaze şi apă (la 20,0%). De asemenea, sunt de sem-
nalat reduceri foarte accentuate ale ambilor indicatori în grupa întreprinderilor 
mari din industria prelucrătoare (la 17,4% în cazul înmatriculărilor şi la 4,8% în 
cel al radierilor), numai ale înmatriculărilor în grupa întreprinderilor mijlocii din 
sectorul de energie electrică şi termică, gaze şi apă (la 35,3%) şi numai ale ra-
dierilor în grupa întreprinderilor mijlocii din industria prelucrătoare (la 5,7%). 
Pe ramuri ale industriei este de remarcat expansiunea demografică în cazul:  

 microîntreprinderilor în activităţile: prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea căr-
bunelui şi tratarea combustibililor nucleari (de la o firmă înmatriculată în 
anul 1998 la trei firme, în anul 2000); echipamente, aparate de radio, te-
leviziune şi comunicaţii (de la două la cinci firme); alte mijloace de trans-
port (de la cinci la şase firme); maşini şi echipamente (de la 16 firme în-
matriculate în anul 1998 la 19 firme în anul 2000); aparatură şi instru-
mente medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie (de la 17 firme la 20 
de firme în anul 2000);   

 întreprinderilor mici în activităţile: celuloză, hârtie şi carton (de la o firmă 
înmatriculată în anul 1998 la patru firme, în anul 2000); prelucrarea cau-
ciucului şi a maselor plastice (de la una la trei firme); construcţii metalice 
şi produse din metal (de la opt firme în anul 1998 la 16, în anul 2000); 
pielărie şi încălţăminte (de la şapte la nouă firme); edituri, poligrafie şi 
reproducerea înregistrărilor pe suporţi (de la 12 firme înmatriculate în 
anul 1998 la 14 firme în anul 2000);  

 întreprinderilor mijlocii în activităţile: alimentară şi băuturi (de la două fir-
me în anul 1998 la trei firme înmatriculate în anul 2000); confecţii de îm-
brăcăminte (de la cinci la şase firme). 
Principalele cauze care au dus la încetarea activităţii întreprinderilor in-

dustriale au fost următoarele: nerecuperarea creanţelor de la clienţii rău plat-
nici; radiere la cerere; divizarea; dizolvarea (la cererea camerei de comerţ şi 
industrie teritoriale sau a oricărei persoane interesate); expirarea termenului de 
existenţă stabilit prin actele constitutive; declararea nulităţii societăţii. În plus, 
cadrul legislativ referitor la procedura de radiere este destul de complicat. 
Acest lucru este demonstrat şi de faptul că în perioada decembrie 1990 – de-
cembrie 2000, de exemplu, au fost înregistrate 128.963 de firme cu activitate 
industrială, din care numai 33% sunt active (42.157 de firme). 

e. Numărul mai mare al înmatriculărilor asociat cu cel mult mai redus al 
radierilor a determinat înregistrarea de sporuri anuale absolute de întreprinderi 
industriale, în cei doi ani analizaţi, atât pe total industrie, cât şi pe sectoare 
mari ale acesteia. Este de menţionat că, sporurile absolute (sau nete) consta-
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tate în anul 2000 au avut niveluri mai reduse decât cele înregistrate în anul 
1998 în industrie şi sectoarele componente ale acesteia. Pe ramuri ale indus-
triei situaţia se prezintă diferenţiat, sporul absolut de întreprinderi rezultând în 
condiţiile în care se înregistrează: 

 o creştere a ponderii ramurii atât în înmatriculările cât şi în radierile de 
firme, în cazul activităţilor: construcţii metalice şi produse din metal (de la 
6,60% în anul 1998 la 8,49% în anul 2000, în cazul înmatriculărilor şi de 
la 6,00% în anul 1998 la 9,09% în anul 2000, în cel al radierilor); confecţii 
de îmbrăcăminte (de la 6,26% la 7,68% în cazul înmatriculărilor şi de la 
5,79% la 8,08% în cel al radierilor); pielărie şi încălţăminte (de la 3,60% 
la 4,30%  şi, respectiv, de la 3,25% la 4,04%);   recuperarea deşeurilor şi 
a resturilor de materiale reciclabile (de la 2,61% la 3,79% şi de la 1,52% 
la 2,02%); prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice (de la 2,86% la 
2,97% pentru înmatriculări şi de la 3,96% la 5,05% pentru radieri); chimie 
şi fibre sintetice şi artificiale (de la 1,77% la 2,35% şi, respectiv, de la 
2,44% la 4,04%); industria extractivă în ansamblu (de la 1,38% la 1,64% 
şi de la 1,12% la 2,02%); maşini şi echipamente (de la 1,03% la 2,25% şi 
de la 1,32% la 2,02%); aparatură şi instrumente medicale, de precizie, 
optice şi ceasornicărie (de la 0,89% la 2,05% în cazul înmatriculărilor şi 
de la 0,41% la 1,01% în cel al radierilor); mijloace ale tehnicii de calcul şi 
de birou (de la 1,23% la 1,74% şi, respectiv, de la 0,41% la 1,01%); alte 
activităţi extractive (de la 0,83% la 1,13% şi de la 0,52% la 1,01%); 

 o scădere a ponderii ramurii atât în înmatriculările, cât şi în radierile de 
firme, în cazul activităţilor: alimentară şi băuturi (de la 25,07% în anul 
1998 la 13,82% în anul 2000, în cazul înmatriculărilor şi de la 26,83% în 
anul 1998 la 25,25% în anul 2000, în cazul radierilor); prelucrarea lemnu-
lui, exclusiv mobilă (de la 15,27% la 10,95% pentru înmatriculări şi de la 
18,80% la 12,12% pentru radieri); 

 o creştere a ponderii ramurii în înmatriculări, concomitent cu scăderea 
acesteia în radieri, în cazul industriei prelucrătoare în ansamblu (de la 
96,65% în anul 1998 la 96,93% în anul 2000, pentru înmatriculări şi de la 
97,97% în anul 1998 la 96,97% în anul 2000 pentru radieri); edituri, poli-
grafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi (de la 6,45% la 9,93% şi, 
respectiv, de la 4,67% la 4,04%); producţia de mobilier (de la 6,21% la 
9,11% pentru înmatriculări şi de la 6,20% la 4,04% pentru radieri); alte 
produse din materiale nemetalice (de la 3,59% la 3,89% şi, respectiv, de 
la 4,07% la 3,03%); metalurgie (de la 1,23% la 1,94% şi, respectiv, de la 
1,42% la 1,01%); 

 o scădere a ponderii ramurii în înmatriculări, concomitent cu creşterea 
acesteia în radieri, în cazul activităţilor: textilă şi produse textile (de la 
7,00% la 5,53% şi, respectiv, de la 8,44% la 9,09%); producţia de ener-
gie electrică şi termică, gaze şi apă caldă, (de la 1,43% în anul 1998 la 
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1,23% în anul 2000, pentru înmatriculări şi, respectiv, de la 0,81% la 
1,01% pentru radieri). 
Analiza situaţiei din ţara noastră, în ceea ce priveşte caracteristicile con-

figuraţiei piramidale a sistemului productiv al industriei existent, aşa cum a re-
zultat din evoluţiile diferite ale ramurilor componente ale acesteia, datorate, la 
rândul lor comportamentului întreprinderilor, a permis evidenţierea următoare-
lor aspecte principale: 

În perioada 1998-2000, numărul întreprinderilor industriale a înregistrat, 
pe ansamblu o creştere mai lentă decât cea din anii precedenţi, în general în 
cazul întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Se cuvine evidenţiat faptul că dinamizarea configuraţiei piramidale a sis-
temului productiv al industriei presupune nu numai crearea de noi IMM-uri, ci 
şi, “reînnoirea” grupei de întreprinderi mari, care este încă dominată de cele 
existente înainte de 1989, datorită atât lipsei IMM-urilor cu creştere economică 
puternică capabile să le concureze, cât şi implicării insuficiente a capitalului 
străin. Se remarcă o creştere a numărului de întreprinderi atât în industriile ca-
racterizate printr-o mare rapiditate a evoluţiei tehnologiilor şi un dinamism eco-
nomic accentuat (ca, de exemplu: mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou; 
aparate şi instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie; echipa-
mente, aparate de radio, televiziune şi telecomunicaţii) cât şi în industriile aflate 
în faza de maturitate, caracterizate printr-o intensitate redusă a inovării (de 
exemplu: metalurgie, pielărie şi încălţăminte, prelucrarea lemnului etc.) şi chiar 
în industriile aflate în dificultate (de exemplu: construcţii de nave, de avioane; 
mijloace de transport feroviar etc.). 

Pe total industrie,  în anul 2000, comparativ cu anul 1998, înmatriculările 
de noi întreprinderi s-au redus la aproape jumătate, în timp ce, radierile s-au 
diminuat semnificativ (la cca 10%). Numărul mic de înmatriculări se datorează, 
în principal, procedurii complicate de înregistrare şi, mai ales, a celei de autori-
zare, şi, în general, a mediului economic nefavorabil. În ceea ce priveşte redu-
cerea numărului radierilor, aceasta se explică prin durata relativ mare a par-
curgerii etapelor prealabile – de dizolvare şi de lichidare –, şi a costurilor ridica-
te aferente. Totodată, se menţin active juridic (dar inactive economic) un număr 
însemnat de întreprinderi atât datorită costurilor ridicate ale operaţiunilor impli-
cate de radiere cât şi neradierii întreprinderilor care nu şi-au majorat capitalul 
social la nivelul minim prevăzut prin lege şi/sau a celor care nu şi-au putut achi-
ta obligaţiile de plată faţă de stat

1
 (dovada achitării acestora fiind unul din do-

cumentele dosarului de radiere). 

                                                        
1
 Obligațiile de plată ale angajatorului în legătură cu forța de muncă.1. Contribuții ale angajatului 

(% din salariul brut): la asigurările sociale de sănătate (7%), pentru asigurări sociale (11,67%), 
la fondul de șomaj (1%), impozit pe venit. 2. Contribuții ale angajatorului (% din fondul de sala-

rii): contribuția pentru asigurări sociale (23,33%), contribuția pentru asigurările sociale de 

sănătate (7%), contribuția la fondul pentru șomaj (5%), fondul de risc (2%), comisionul Camerei 
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2.3. Probleme, priorităţi şi cerinţe ale perfecţionării configuraţiei 
piramidale a sistemului productiv al industriei în vederea ac-
celerării ajustării structurale 

Evidenţierea caracteristicilor configuraţiei piramidale, prezintă o impor-
tanţă hotărâtoare în vederea dinamizării ajustării structurale a industriei. 

Analiza comparativă a situaţiei existente  în ţara noastră şi în ţările dez-
voltate, în special, în cele din cadrul UE, permite evidenţierea unor aspecte. 

În cazul întreprinderilor de dimensiune mare se remarcă ponderea redu-
să a acestora în numărul total de întreprinderi şi ponderea relativ însemnată în 
ceea ce priveşte indicatorii economico-financiari (ponderea în total industrie a 
cifrei de afaceri, a efectivului de personal, a exporturilor directe, a valorii adău-
gate şi a investiţiilor realizate), situaţie similară cu cea a ţărilor dezvoltate. Deşi, 
în perioada 1998-2000, nivelul indicatorilor menţionaţi manifestă o tendinţă de 
scădere, este însă mai ridicat faţă de cel înregistrat în ţările UE. Astfel, în Ro-
mânia, comparativ cu UE ponderea în totalul a celor mari  în ceea ce priveşte: 
numărul de întreprinderi este de 3,4% faţă de 0,8%, personalul ocupat de 
66,6% faţă de 46,1%, cifra de afaceri de 72,8% faţă de 59,4%. 

Este de menţionat faptul că, dimensiunea mare a întreprinderilor cu 250 
de salariaţi şi peste de salariaţi din ţara noastră este relartiv redusă faţă de cea 
a firmelor similare străine, care, deseori, sunt implicate în ample procese de 
concentrare, în special prin operaţiuni de fuzionare-achiziţionare şi domină pie-
ţele mondiale. 

De regulă, întreprinderile mari din ţara noastră, ca şi cele din ţările dez-
voltate, deţin o pondere însemnată în ramurile: extracţia petrolului şi a gazului 
natural; prelucrarea ţiţeiului; mijloace de transport; producţia şi distribuţia de 
energie electrică, gaz natural şi apă; chimie şi fibre sintetice. Excepţie face ra-
mura mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou care, în ţara noastră, este domi-
nată de întreprinderi mici. 

Este de subliniat faptul că, întreprinderile mari aparţin într-o proporţie în-
semnată proprietăţii publice, spre deosebire de firmele străine aflate, de regulă, 
în proprietate privată. 

În ceea ce priveşte performanţele economico-financiare, întreprinderile 
mari sunt mai puţin eficiente, rezultatul brut al exerciţiului (care reprezintă profi-
tul brut) înregistrând valori negative pe ansamblul industriei, spre deosebire de 
ţările UE unde rentabilitatea IMM-urilor este apropiată de cea a marilor firme. 

De asemenea, comparativ cu IMM-urile: rata excedentului brut de ex-
ploatare, ce caracterizează capacitatea de autofinanţare a unei întreprinderi, 
este mai mică în cazul întreprinderilor mari; rata valorii adăugate şi cea a chel-

                                                                                                                                             
de Muncă pentru înregistrarea și confirmarea înregistrărilor din carnetele de muncă, diferențiat, 

în funcție de natura serviciilor prestate – întreprinderea își păstrează și își completează singură 

carnetele de muncă ale angajaților (0,25%), carnetele de muncă sunt păstrate și completate de 

către Camera de Muncă (0,75%). 
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tuielilor cu personalul sunt mai ridicate, datorită, în principal, faptului că, spre 
deosebire de firmele din UE marile întreprinderi din ţara noastră utilizează mai 
puţine consumuri intermediare recurgând într-o mai mică măsură la subcon-
tractare şi la cumpărarea de semifabricate.  

Întreprinderile mici şi mijlocii nu constituie un grup omogen, o parte dintre 
ele îndeplinind rolul de subcontractanţi ale marilor întreprinderi (în special în 
cazul industriei automobilelor), depinzând în mod direct de evoluţia acestora şi 
fiind deseori concurate puternic de firme străine care, de regulă, realizează 
componente de calitate superioară. Se cuvine evidenţiat şi faptul că, în pre-
zent, în ţara noastră nu sunt reglementate suficient relaţiile de cooperare dintre 
IMM-uri şi marile întreprinderi. 

O altă categorie de IMM-uri o reprezintă cea a întreprinderilor indepen-
dente, care îşi elaborează strategii proprii, sunt promotoare de progres tehnic 
şi îşi orientează producţia spre satisfacerea  cerinţelor unor segmente proprii 
de piaţă. 

Întreprinderile mici şi mijlocii, spre deosebire de situaţia existentă în ţările 
UE, deţin o pondere mai mică în efectivul total de personal (în anul 2000 fiind 
de cca 33% faţă de cca 54% în ţările UE), şi în cifra de afaceri (de cca 27% 
faţă de cca 41%), fapt ce denotă că, pe de o parte, marile întreprinderi nu au 
efectuat  
într-o măsură suficientă procese de restructurare, iar, pe de altă parte, IMM-
urile nu şi-au îndeplinit în întregime rolul lor de creatoare de locuri de muncă, 
de absorbante a mâinii de lucru disponibile. În cadrul IMM-urilor: întreprinderile 
mici deţin 15,1% din personalul ocupat, faţă de 34,5% în cazul UE şi 12,9% din 
cifra de afaceri, faţă de 20,2%; întreprinderile mijlocii deţin 18,3% din persona-
lul ocupat, faţă de 19,4% în cazul UE şi 14,3% din cifra de afaceri, faţă de 
20,2%. Este de remarcat ponderea mare a întreprinderilor mici (având de cele 
mai multe ori sub 10 salariaţi), care nu dispun de capacitatea de a asimila noi  
produse  şi tehnologii, precum şi ponderea relativ redusă  a întreprinderilor mij-
locii capabile să asigure difuzarea noilor tehnologii. 

Performanţele economice ale IMM-urilor sunt, în general, mai bune decât 
în cazul întreprinderilor mari. Astfel, rata rezultatului brut al exerciţiului şi rata 
excedentului brut de exploatare înregistrează valori mai ridicate faţă de cele 
obţinute de întreprinderile foarte mari. Această situaţie se explică prin faptul că 
multe din întreprinderile mari nu au fost restructurate şi privatizate, iar statul, în 
calitate de proprietar, nu s-a implicat în elaborarea de strategii privind dezvolta-
rea lor.  

Situaţia structurii pe dimensiuni a întreprinderilor industriale din ţara 
noastră se deosebeşte de cea existentă în cadrul ţărilor dezvoltate, unde pro-
cesul de ajustare structurală este favorizat de existenţa unui unui puternic sec-
tor de întreprinderi mari, competitive, rentabile, aflate în procese permanente 
de adaptare/restructurare prin operaţiuni de fuzionare-achiziţionare, capabile 
să promoveze progresul tehnic, să asigure importante resurse pentru finanţa-
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rea activităţilor de cercetare-dezvoltare. Totodată, în ţările dezvoltate, există şi 
un puternic şi dinamic sector al IMM-urilor, în cadrul căruia o poziţie dominantă 
este deţinută de întreprinderile mijlocii care favorizează difuzarea în condiţii de 
eficienţă a noilor tehnologii şi urmăresc în permanenţă să se dezvolte, să-şi 
sporească dimensiunea astfel încât să devină o “ameninţare” pentru întreprin-
derile mari existente (ilustrativ în acest sens este cazul industriei electronice).  

După anul 1989 restructurarea sistemului unităţilor industriale s-a axat, 
în principal, pe divizarea marilor întreprinderi şi crearea de întreprinderi mici şi 
mijlocii. În ţara noastră, încă de la începutul perioadei de tranziţie, în condiţiile 
dificultăţilor trecerii de la economia centralizată la economia de piaţă, s-a mani-
festat o reacţie de condamnare a dimensiunii mari a întreprinderilor, ca simbol 
al ineficienţei şi distorsionării concurenţei. Dizolvarea C.A.E.R-ului, precum şi 
reducerea drastică a cererii pe pieţele ţărilor ex-sovietice au scos în evidenţă 
inadaptarea marilor întreprinderi româneşti la condiţiile pieţei mondiale puternic 
concurenţială. Spre deosebire de ţările dezvoltate, unde sporirea dimensiunii 
firmelor corespunde creşterii cererii pe piaţă, iar ulterior, în funcţie de modifică-
rile intervenite au loc ample procese de restructurare prin cedări/preluări de 
activităţi, marile întreprinderi româneşti (care dispuneau de tehnologii depăşite 
şi sisteme de conducere învechite, neflexibile), atunci când, condiţiile cererii s-
au modificat radical, nedispunând de resursele financiare necesare nu s-au 
putut retehnologiza şi moderniza corespunzător. În acelaşi timp, nu s-a efectu-
at restructurarea lor datorită lentorii procesului de privatizare precum şi a im-
plementării mecanismelor specifice operaţiunilor de cedare/preluare de activi-
tăţi/active. Restructurarea marilor întreprinderi nu a avut practic loc întrucât s-a 
considerat, o lungă perioadă de timp, că în relaţia  privatizare-restructurare ro-
lul primordial revine firmei, urmând ca noii proprietari să efectueze investiţiile 
necesare modernizării/retehnologizării societăţilor comerciale respective şi, im-
plicit, reorganizarea acestora corespunzător cerinţelor pieţei. În acest context, 
iniţial, au luat o anumită amploare operaţiunile de divizare a marilor întreprin-
deri, urmărindu-se crearea de entităţi organizatorice mici, flexibile, facilitarea 
privatizării acestora precum şi atenuarea costurilor sociale ale tranziţiei. Practi-
ca a dovedit că divizarea nu conduce la eliminarea discrepanţelor dintre diferi-
tele regiuni ale ţării, ea fiind aplicată tot în zonele geografice în care există ma-
rile întreprinderi. De cele mai multe ori, prin divizare, s-a urmărit de fapt asigu-
rarea supravieţuirii noilor entităţi organizatorice şi mai puţin realizarea ajustării 
structurale a industriei. 

În multe cazuri, divizările marilor întreprinderi din ţara noastră au avut 
drept consecinţă fragmentarea fluxurilor tehnologice (ducând chiar la diminua-
rea competitivităţii produsului final) fără să sporească concurenţa pe piaţă, 
precum şi creşterea costurilor de fabricaţie. Este de menţionat cazul întreprin-
derii de automobile DACIA Piteşti, care în anul 1990, pe considerentul descen-
tralizării deciziilor şi îmbunătăţirii managementului, s-a divizat pe fluxul tehno-
logic în şase societăţi comerciale, ducând la creşterea costurilor de producţie şi 
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la slăbirea poziţiei pe piaţă, astfel încât, în anul 1994 s-a impus revenirea la 
configuraţia organizatorică iniţială. În prezent, în urma achiziţionării pachetului de 
control de către firma Renault, mare producătoare mondială de automobile, So-
cietăţii Comerciale DACIA Piteşti, în calitate de filială, îi va creşte potenţialul con-
curenţial, permiţându-i astfel să răspundă mai bine cerinţelor pieţei mondiale. 

Întreprinderile mici şi mijlocii au cunoscut o dezvoltare mare, ne constitu-
ind însă un grup omogen în condiţiile în care, majoritatea lor, deşi au rol de 
subcontractanţi, depinzând în mod direct de mari întreprinderi de produse fina-
le, există şi întreprinderi mici şi mijlocii care îşi elaborează strategii, sunt pro-
motoare de progres tehnic şi îşi definesc segmente proprii pe piaţă, chiar pe 
cea externă. Un rol important în procesul de ajustare structurală revine între-
prinderilor mici şi mijlocii debutante (start-up), care îşi caută propriile nişe pe 
piaţa internă şi externă şi sunt caracterizate printr-o natalitate şi mortalitate ma-
re. Practica a dovedit că, existenţa întreprinderilor mari şi foarte mari face ne-
cesară menţinerea şi chiar sporirea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii, 
care le permit creşterea flexibilităţii în realizarea produselor finale. În condiţiile 
în care procesul de restructurare capătă amploare şi devine tot mai complex, 
numai dinamismul IMM-urilor se dovedeşte a nu mai fi suficient fiind necesară 
şi dinamizarea cooperării între acestea precum şi cu întreprinderile mari.  

În prezent, în ţara noastră procesul de restructurare a sistemului uniăţilor 
industriale are loc şi prin creşterea numărului de fuzionări-achiziţionări dintre 
agenţii economici.  

Astfel, dacă în anul 1997, numărul cazurilor de concentrare economică 
supuse controlului şi notificate la Consiliul Concurenţei (C.C) a fost de 10, în 
anul 1998 a fost de 50, în anul 1999 de 173, în anul 2000 de 237 şi în anul 
2001 de 200.

1
 Este de subliniat faptul că nu au fost supuse controlului de către 

CC concentrările aflate sub pragul valoric de 25 de miliarde lei în perioada 
1997-2000 şi de 65 de miliarde lei în anul 2001. 

Principalele domenii de activitate din industrie în care, în anul 1999, au 
avut loc mai multe operaţiuni de concentrare economică sunt următoarele: 
agregate  minerale (8 din care 3 cu firme străine);  materiale de construcţii (4); 
material rulant (3 din care 2 cu firme străine); îngrăşăminte chimice (2); produ-
se petroliere şi petrochimice (2 cu firme străine); cabluri electrice (2 cu firme 
străine); zahar, (4, din care 2 cu firme străine); carne şi preparate din carne (9 
din care 1 cu o firmă străină); lapte şi produse lactate (3); pâine şi produse de 
panificaţie (4, din care 2 cu firme străine); mobilă, PAL (3, din care 2 cu firme 
străine); ciorapi şi şosete (3 cu firme străine); bere, lichioruri (2 cu firme străi-
ne); construcţii metalice şi produse de tâmplărie (1); produse farmaceutice (3, 
din care 1 cu o firmă străină); produse electrocasnice şi echipamente electrice 
de uz industrial (1 cu o firmă străină). 

                                                        
1
 Rapoartele anuale ale Consiliului Concurenței din perioada 1997-2001. 
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În anul 2000 sunt de semnalat concentrări în domeniile: pâine şi produse de 
panificaţie (4, din care 2 cu firme străine); ulei comestibil (3, din care 1 cu o firmă 
străină); zahăr (4, din care 1 cu o firmă străină); produse farmaceutice (3 cu firme 
străine); ţesături din bumbac şi din fibre sintetice (3, din care 1 cu o firmă străină); 
agregate minerale (4, din care 1 cu o firmă străină); ciment (2 cu firme străine); 
produse petroliere (2, din care 1 cu o firmă străină); celuloză, hârtie, carton (4, din 
care 2 cu firme străine); construcţii de nave (2 cu firme străine). 

În anul 2001, mai multe concentrări s-au înregistrat în domeniile: pâine şi 
produse de panificaţie (3); lapte şi produse lactate (4, din care 3 cu firme străi-
ne); fibre textile pentru tricotaje (3); zahăr (3, din care 1 cu o firmă străină); 
carne şi preparate din carne (3); produse farmaceutice (4, din care 2 cu firme 
străine); celuloză şi hârtie (4, din care 2 cu firme străine); agregate minerale (2 
cu firme străine); beton (2, din  care 1 cu o firmă străină). 

Este de semnalat faptul că, deşi numărul operaţiunilor de concentrare a 
înregistrat mai ales în ultimii ani o creştere, atragerea capitalului străin şi în 
special a celui cel din ţările UE este relativ redusă în cazul operaţiunilor de fu-
zionare – achiziţionare şi orientată, în principal, în domeniile industriilor alimen-
tară, băuturi, textilă, materiale de construcţii, produse farmaceutice. De regulă, 
strategiile întreprinderilor implicate în operaţiunile de fuzionare-achiziţionare, 
chiar şi în cazul sectoarelor industriale aflate în faza de maturitate, au în vede-
re în principal asigurarea expansiunii economice, dobândirea de noi mijloace 
pentru dezvoltare şi într-o mai mică măsură cedarea de active în vederea re-
strângerii activităţii în anumite domenii. În condiţiile în care, întreprinderile foar-
te mari se află într-o  proporţie însemnată în proprietate de stat, ele nu pot de-
veni actori principali ai operaţiunilor de fuzionare-achiziţionare între ele. De 
asemenea, un rol major în desfăşurarea proceselor de restructurare prin inter-
mediul operaţiunilor de fuzionare-achiziţionare revine burselor de valori, care 
însă, în prezent, în ţara noastră, nu cunosc o amplificare a activităţii similar si-
tuaţiei existente în ţările dezvoltate. 

Se cuvine evidenţiat că numărul întreprinderilor active din punct de vede-
re economic reprezintă circa o treime din numărul întreprinderilor înmatriculate 
(tabelul nr. 10). Ponderea mare a întreprinderilor inactive este datorată, în prin-
cipal, neradierii întreprinderilor. 

Tabelul nr. 10 
Întreprinderi industriale înmatriculate, care au depus bilanţ  

contabil şi active din punct de vedere economic 

 Număr % 

1999 2000 1999 2000 

Întreprinderi înmatriculate (dec.1990-dec, an de refe-
rinţă), din care: 

122.870 128.963 100,0 100,0 

- întreprinderi care au depus bilanţul contabil 
din care: 

45.097 47.120 36,7 36,5 

-  întreprinderi active din punct de vedere economic 41.540 42.157 33,8 32,7 

Sursa: Sinteza statistică, nr. 97/1999 şi 198/2000, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. 
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Având în vedere caracteristicile configuraţiei piramidale a sistemului pro-
ductiv al industriei, considerăm că accelerarea ajustării structurale presupune 
luarea în considerare a următoarelor priorităţi de acţiune: 

 revitalizarea întreprinderilor mari din sectorul public cu potenţial de 
creştere economică în vederea: 

 dezvoltării societăţilor comerciale cu potenţial mare de creştere, ale căror 
produse sau servicii au, în prezent sau pot avea în perspectivă cerere pe 
piaţă; 

 sporirii iniţiativei şi responsabilităţilor agenţilor economici în realizarea 
ajustărilor structurale; 

 creşterii competitivităţii agenţilor economici, a capacităţii acestora de a 
face faţă concurenţei pe piaţa internă şi, în special, externă; 

 îmbunătăţirii managementului societăţilor comerciale şi sporirii eficienţei 
acestuia.  
În acest sens, se impune realizarea următoarelor cerinţe: accelerarea 

privatizării societăţilor comerciale, în special, prin atragerea capitalului străin; 
recentrare pe activităţile de bază şi renunţarea la capacităţile care se apreciază 
a fi neviabile sau închiderea (conservarea) lor; modernizarea, retehnologizarea 
şi optimizarea fluxurilor de fabricaţie; externalizarea activităţilor indirect produc-
tive, atunci când nu se mai justifică din punct de vedere economic efectuarea 
lor în cadrul întreprinderii; reconsiderarea structurii organizatorice corespunză-
tor misiunii întreprinderii, corelarea efectivului de personal cu volumul de activi-
tate; 

 creşterea capacităţii concurenţiale a întreprinderilor corespunzător 
cerinţelor pieţelor mondiale prin promovarea structurilor de tip holding, a grupu-
rilor de întreprinderi şi prin susţinerea sporirii dimensiunii întreprinderii pe mă-
sura caracteristicilor pieţei de referinţă, în vederea: 

 consolidării activităţilor de bază ale întreprinderilor; 

 sporirii capacităţii de inovare şi finanţare a activităţii de cercetare-
dezvoltare a agenţilor economici; 

 accelerării restructurării tehnice, financiare şi organizatorice a întreprin-
derilor; 

 întăririi poziţiei întreprinderilor pe piaţa externă şi penetrarea pe noi pie-
ţe; 

 amplificării difuzării tehnologiilor noi. 
În acest sens este necesară îndeplinirea  următoarelor cerinţe: crearea 

cadrului legal cu privire la constituirea de holdinguri, grupuri de întreprinderi; 
amplificarea acţiunilor de fuzionare – achiziţionare, prin acordarea de facilităţi 
investitorilor şi prin dezvoltarea burselor de valori; adaptarea legislaţiei privind 
concurenţa, aprecierea caracterului concurenţial al pieţelor în funcţie de situa-
ţia existentă pe pieţele mondiale de referinţă şi de gradul de contestabilitate al 
acestora;creşterea potenţialului  concurenţial al întreprinderilor prin elaborarea 
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de strategii care vizează sporirea dimensiunii pe baza studierii cerinţelor pieţei 
şi anticipării modificării acestora; 

 amplificarea cooperării societăţilor comerciale cu parteneri din UE 
şi alte ţări dezvoltate, în vederea: 

 implicării într-o măsură sporită a capitalului străin, în special din ţările 
UE, în procesul de ajustare structurală a întreprinderilor; 

 sporirii capacităţii întreprinderilor de a face faţă concurenţei internaţiona-
le. 
În acest sens este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe: intensifi-

carea atragerii de investiţii străine prin asigurarea unui climat investiţional sti-
mulativ, predictibil şi nediscriminatoriu între investitorii români şi străini; asigu-
rarea unei informări complete şi corecte asupra oportunităţilor privind efectua-
rea de investiţii din ţara noastră şi oferirea de asistenţă de specialitate; acorda-
rea de facilităţi investitorilor străini, precum exceptarea de la plata taxelor va-
male a utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice, amortizarea acce-
lerată etc.; perfectarea de alianţe strategice cu firme de prestigiu din străinătate 
în domeniile cercetare-dezvoltare, producţie, distribuţie etc.; facilitarea acţiuni-
lor de fuzionare-achiziţionare cu firme străine, intensificarea implicării acestora; 

 consolidarea şi dezvoltarea sectorului IMM-urilor, în vederea: 

 sporirii capacităţii de adaptare a industriei româneşti la modificările struc-
turii cererii; 

 îmbunătăţirii performanţelor economice, ale IMM-urilor, sporirii capacităţii 
de autofinanţare a acestora; 

 constituirii unui subsector puternic de întreprinderi mijlocii, capabile să 
asimileze noile tehnologii şi să se implice în mod semnificativ pe pieţele 
externe; 

 creşterii rolului IMM-urilor în difuzarea progresului tehnic; 

 sporirii capacităţii IMM-urilor de a concura pe pieţele internă şi, în speci-
al, externă; 

 stimulării creşterii dimensiunii întreprinderilor corespunzător evoluţiei ce-
rinţelor pieţei. 

 în acest sens, este necesară realizarea următoarelor cerinţe: intensifi-
carea şi diminuarea constrângerilor fiscale, sociale, administrative care 
reprezintă obstacole pentru funcţionarea şi dezvoltarea IMM-urilor;  îm-
bunătăţirea accesului IMM-urilor la informaţiile de afaceri relevante pen-
tru domeniul propriu de activitate; susţinerea IMM-urilor cu potenţial de 
export prin sprijinirea participării acestora la târguri şi alte manifestări in-
ternaţionale, prin facilitarea informării lor asupra cerinţelor pieţelor exter-
ne; sprijinirea IMM-urilor care manifestă voinţa de a-şi dezvolta activităţi-
le şi dispun de capacitatea necesară în acest sens, prin acordarea de fa-
cilităţi financiare şi fiscale; constituirea unei reţele naţionale de centre de 
consuldanţă pentru IMM-uri; majorarea capitalului social al Fondului Na-
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ţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri; îmbunătăţirea calităţii 
managementului; facilitarea accesului la activele neutilizate ale agenţilor 
economice cu capital majoritar de stat; 
 facilitarea intrării/ieşirii pe şi de pe piaţă a agenţilor economici, în 

vederea: 

 sporirii numărului de întreprinderi nou create, capabile să asigure revigo-
rarea sectoarelor de activitate; 
Stimulării creării de întreprinderi în ramurile industriale caracterizate 

printr-o mare rapiditate a evoluţiei tehnologice şi un dinamism economic accen-
tuat; sporirii mobilităţii agenţilor economici în ceea ce priveşte încetarea activi-
tăţii în ramurile aflate în fază de declin sau de maturitate. 

În acest sens, este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe: simplifi-
carea formalităţilor administrative de înregistrare a noilor întreprinderi, a proce-
durii de acordare a autorizaţiilor de funcţionare, precum şi a procedurilor de 
faliment şi de radiere din registrul comerţului; simplificarea procedurilor de în-
registrare a menţiunilor prin care se operează toate modificările intervenite în 
ceea ce priveşte profilul de activitate precum şi a altor clauze ale actului de 
constituire; crearea  unei reţele naţionale de centre de consultanţă şi informare 
interconectate pentru agenţii economici; crearea unui mediu economic stimula-
tiv pentru încurajarea înfiinţării de noi întreprinderi (scutirea de la plata taxelor 
vamale pentru importul unor materii prime deficitare sau care nu se asigură din 
ţară, pentru importul de maşini, instalaţii, echipamente industriale, instrumente, 
aparate şi know-how achiziţionate în vederea introducerii tehnologiilor de vârf; 
scutirea de impozit pentru profitul brut reinvestit în active corporale şi necorpo-
rale amortizabile etc.); implicarea într-o măsură sporită a întreprinderilor mari în 
operaţiunile de roire prin care se încurajează salariaţii să demareze afaceri pe 
cont propriu constituind noi entităţi organizatorice independente; 

 dezvoltarea cooperării dintre întreprinderile mari şi IMM-uri în vede-
rea: 

 creşterii capacităţii agenţilor economici de a face faţă concurenţei pe pia-
ţa internă şi, în special, externă; 

 sporirii capacităţii de adaptare a industriei româneşti la cerinţele pieţei; 

 facilitării transferului de experienţă şi de know-how între întreprinderi, 
mai  cu seamă în favoarea IMM-urilor. 
În acest sens este necesară realizarea următoarelor cerinţe: elaborarea 

legislaţiei cu privire la întărirea disciplinei contractuale; extinderea utilizării sub-
contractării prin care IMM-urile devin subfurnizori ai marilor întreprinderi; identi-
ficarea de oportunităţi şi de parteneri prin organizarea de întâlniri ale manageri-
lor, de mese rotunde şi prin dezvoltarea pieţelor electronice, utilizarea Internet-
ului; identificarea şi eliminarea obstacolelor pe plan juridic şi fiscal ale cooperă-
rii industriale; facilitarea creării de reţele de întreprinderi, între cele mari şi IMM-
uri şi între acestea din urmă. 
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INTRODUCERE 

 
Vom începe cu o scurtă prezentare a macromodelului “Dobrescu”, a mo-

dului său de lucru şi a principalelor corelaţii pe baza cărora este construit. Este 
un model econometric, care permite elaborarea unor estimări previzionale în 
condiţiile în care, pentru perioada de prognoză, nu se prevăd rupturi structura-
le, cu alte cuvinte, în ipoteza păstrării unui anumit trend al evoluţiei economice. 

 
 

1. MACROMODELUL ―DOBRESCU‖ –  
caracteristici generale 

Macromodelul “Dobrescu” reflectă trăsăturile unei economii slab structu-
rate, ale cărei caracteristici se manifestă foarte clar în cazul economiei româ-
neşti de tranziţie: 

 Pentru o mare parte a avuţiei naţionale, drepturile de proprietate nu sunt 
definite; 

 Viaţa economică este caracterizată printr-un amestec de reguli vechi şi 
noi care intermediază relaţiile umane; 

 Intervenţia discreţionară a autorităţilor publice este intensă şi supusă 
frecvent unor interese politice conjuncturale; 

 Instituţiile formale sunt imature şi laxe, în timp ce institiţiile informale joa-
că un rol foarte important în economie şi societate.

1
 

Din punct de vedere economic, aceste trăsături se manifestă prin:  atro-
fierea dependenţei output-ului real de factorii de producţie; cronicizarea ariera-
telor interîntreprinderi şi a formei disturbante a “dolarizării”; ponderea mare a 
economiei necontabilizate; distorsiunea monetară şi asimetria lichidităţilor.  

Modelul este utilizat pentru elaborarea de scenarii de previziune pe ter-
men mediu şi scurt; scenariile ţin cont de evoluţia lunară a economiei româ-
neşti şi de schimbările de politici  macroeconomice.  

 
Prima versiune operaţională a modelului

2
, elaborată în 1996, porneşte 

de la ipoteza că economia românească este un sistem slab structurat. Princi-
palele relaţii incluse în model se referă la: outputul real, cererea agregată in-

                                                        
1
 Emilian Dobrescu, Tranziţia în România – Abordări econometrice, Editura Economică, Bucu-
reşti, 2002. 

2
 Emilian Dobrescu, Macromodels of the Romanian Transition Economy, Editura Expert, Bucu-
reşti, 1996. 
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ternă, investiţii, forţa de muncă, productivitatea muncii, cursul de schimb, prin-
cipalii indici de preţuri, venitul din muncă, bugetul general consolidat, evoluţia 
economiei ascunse, viteza de circulaţie a monedei. Outputul real a fost estimat 
separat pentru următoarele cinci sectoare: industrie şi construcţii; agricultură, 
silvicultură, pescuit; transport, poştă şi comunicaţii; servicii publice; comerţ, 
bănci şi alte servicii. 

 
A doua versiune operaţională a macromodelului

1
 include unele schim-

bări în abordarea problemei: introducerea unui bloc special pentru variabilele 
demografice (populaţie, forţă de muncă, pensionari); conectarea indicatorilor 
anuali cu un bloc lunar dedicat evoluţiei exporturilor şi cursului de schimb; 
agregarea celor cinci sectoare în trei sectoare: industrie, construcţii şi agricul-
tură; transport, comunicaţii, comerţ, servicii bancare şi alte servicii; servicii pu-
blice. 

Versiunea din 1997 a luat în considerare sugestiile făcute de 
prof. W. Charemza (Leicester University), prof. S. Hall (Imperial College and 
London Business School) şi J. W. Velthuisen (University of Amsterdam). 

Această versiune a fost utilizată de Banca Naţională a României pentru 
analize macroeconomice şi estimări previzionale. Pe baza acestei versiuni, lu-
nar şi trimestrial au fost publicate, de către dr. C. Ciupagea, dr. C. Scutaru şi 
P. Fomin, previziuni în reviste de specialitate şi pe internet. 

 
A treia versiune operaţională a macromodelului

2
 introduce noi modi-

ficări: o determinare mai relevantă a venitului expectat al gospodăriilor, firmelor 
şi bugetului general consolidat; delimitarea principalelor consecinţe ale defici-
tului bugetar; o elaborare mai detaliată a unor posibile scenarii ale evoluţiei 
viitoare a economiei româneşti. 

În  versiunea din 1998 au fost luate în considerare sugestiile formulate 
de către prof. J. Bradley (Economic and Social Research Institute of Dublin). 

 
Cea de a patra versiune operaţională

3
este caracterizată prin următoare-

le schimbări: determinarea outputului real al întregii economii, fără divizarea pe 
ramuri; estimarea cererii agregate interne prin relaţii econometrice ale principa-
lelor sale componente; determinarea exporturilor exclusiv prin relaţii care re-
flectă condiţiile de piaţă, influenţa trendului istoric fiind abandonată. 

Această versiune a fost prezentată în 1999 la Fall Meeting of the Interna-
tional LINK-Project. 

                                                        
1
 Emilian Dobrescu, “Macromodels of the Romanian Transition Economy” (versiunea 1997), Ro-
manian Economic Review, Tome 42, No.2/1997. 

2
 Emilian Dobrescu, Macromodels of the Romanian Transition Economy Second edition, Editura 
Expert, Bucureşti, 1998. 

3
 Emilian Dobrescu, Macromodel of the Romanian Transition Economy, Project – LINK Fall Mee-
ting, Athens, Greece, November, 1999. 
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A cincea versiune a macromodelului
1
 introduce relaţii privind investiţiile 

străine directe, împrumuturile nerambursabile, datoria publică, datoria externă 
totală.  

Această versiune a fost utilizată în elaborarea “Strategiei economice a 
României pe termen mediu” pentru integrarea în Uniunea Europeană (2000) şi 
în elaborarea “Programelor economice de preaderare” (2001 şi 2002), în ipote-
za că Banca Naţională şi Guvernul vor trece ferm la implementarea reformelor 
structurale. 

                                                        
1
 Emilian Dobrescu, Macromodels of the Romanian Transition Economy, Editura Expert, Bucu-
reşti, 2000. 



 

 

2. STRUCTURA MACROMODELULUI ECONOMIEI 
ROMÂNEŞTI DE TRANZIŢIE   

(Versiunea 2000) 

Macromodelul are ca scop estimarea implicaţiilor pe termen scurt şi 
mediu ale politicilor de venituri, fiscale, comerciale şi monetare, în con-
textul specific proceselor de transformare din economia românească. 

Macromodelul este divizat în trei blocuri: 

 output şi absorbţie (cererea agregată); 

 factori de producţie şi venitul din muncă; 

 variabile financiare şi monetare. 
Aceste blocuri sunt conectate la blocuri adiţionale pentru comerţul exte-

rior (dezagregat în concordanţă cu clasificarea SITC LINK), şi pentru indicatorii 
demografici. 

Macromodelul a fost construit pe ipoteza că variabilele endogene repre-
zintă o ţintă pentru întreg sistemul economic. Este estimată separat o valoare 
expectată. Macromodelul admite o funcţie obiectiv care constă în minimizarea 
diferenţei dintre valoarea calculată şi valoarea expectată a unei anumite varia-
bile. Pot fi utilizate ca variabilă-ţintă următoarele variabile:  

 produsul intern brut (în preţuri curente sau în preţuri constante); 

 absorbţia internă (în preţuri curente sau în preţuri constante); 

 indicele preţurilor de consum; 

 deflatorul PIB; 

 venitul total din muncă; 

 exportul; 

 importul; 

 cursul de schimb; 

 distorsiunea monetară; 

 investiţiile în active fixe (în preţuri constante); 

 productivitatea muncii (în preţuri constante). 
Este important de menţionat că în toate cazurile rezultatele obţinute sunt 

similare. Pentru economia românească venitul total (ca aproximare a PIB-ului 
în preţuri curente), pare să fie, cel puţin până în prezent, soluţia cea mai potri-
vită.  

Macromodelul foloseşte serii statistice care satisfac testul ADF sau testul 
Johansen.  A fost aplicată regresia OLS. Pentru a verifica dacă coeficienţii 
economici sunt localizaţi în limite plauzibile sau nu, au fost aplicate tehnici de 
bootstrap. 
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Macromodelul operează, în general, cu indicatori anuali. În cinci cazuri 
sunt implicaţi atât indicatori anuali, cât şi indicatori lunari: indicele preţurilor de 
consum, baza monetară, cursul de schimb, exportul şi importul.  

Estimatorii pentru indicatorii lunari sunt determinaţi folosind serii de date 
care încep din ianuarie 1991, situată după prima fază a liberalizării preţurilor. În 
ceea ce priveşte indicatorii anuali, macromodelul include câteva serii care în-
cep din 1985 sau 1981, perioadă în care economia românească prezenta une-
le caracteristici ale unui sistem slab structurat. 

2.1. Principalele dependenţe din blocul  
―Output şi absorbţie‖ 

Prezentăm pe scurt principalele dependenţe din blocul “Output şi absorb-
ţie”, aşa cum sunt ele menţionate în: Emilian Dobrescu, Macromodels of the 
Romanian Transition Economy, Editura Expert, Bucureşti, 2000. Pentru mai 
multe informaţii, v. op. cit. pp. 50-82. 

 
Variabile dependente Principalele variabile explicative 

Outputul real, estimat prin PIB în preţuri con-
stante 

Absorbţia internă (cererea agregată internă), 
export, oferta de monedă, fiscalitatea 

Absorbţia internă (cererea agregată internă): 
consumul de piaţă al gospodăriilor populaţiei, 
producţia pentru autoconsum, consumul 
guvernamental şi formarea brută de capital 

PIB-ul, cheltuielile bugetului general consoli-
dat, inflaţia, dobânda, populaţia, ocuparea 

Exportul de bunuri şi servicii Cursul de schimb, importul de bunuri şi servi-
cii, un parametru exogen care evaluează in-
fluenţa altor factori 

Importul de bunuri şi servicii Cursul de schimb, deficitul bugetului general 
consolidat, un parametru exogen care eval-
uează influenţa altor factori 

Deflatorul PIB-ului Venitul total expectat, (care aproximează 
PIB-ul nominal), outputul real 

Indicele preţurilor de consum Deflatorul PIB-ului, oferta de monedă 

Indicele formării brute de capital Deflatorul PIB-ului, rata investiţiilor 

Cursul de schimb Indicele preţurilor de consum, indicele 
formării brute de capital, dobânda, un para-
metru exogen care evaluează influenţa altor 
factori 

2.2. Principalele dependenţe din blocul ―Factori de producţie şi 
venitul din muncă‖ 

Prezentăm pe scurt principalele dependenţe din blocul “Factori de pro-
ducţie şi venitul din muncă”, aşa cum sunt ele menţionate în: Emilian Dobrescu 
Macromodels of the Romanian Transition Economy, Editura Expert, Bucureşti, 
2000. Pentru mai multe informaţii, v. op. cit. pp. 83-96. 
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Variabile dependente Principalele variabile explicative 

Fonduri fixe Investiţiile în fonduri fixe, rata de depreciere a fondurilor fixe 

Investiţii în fonduri fixe Rata investiţiilor, cererea agregată, variaţia exportului 

Ocuparea Outputul real (PIB-ul în preţuri constante), productivitatea muncii 

Productivitatea muncii Fonduri fixe, venitul real din muncă pe salariat 

Venitul din muncă PIB 

2.3. Principalele dependenţe din blocul ―Variabile financiare şi 
monetare‖ 

Prezentăm pe scurt principalele dependenţe din blocul “Variabile financi-
are şi monetare”, aşa cum sunt ele menţionate în: Emilian Dobrescu 
Macromodels of the Romanian Transition Economy, Editura Expert, Bucureşti, 
2000. Pentru mai multe informaţii, v. op. cit. pp. 97-115. 

 
Variabile dependente Principalele variabile explicative 

Venitul bugetului general 
consolidat 

Taxele pe profit şi alte taxe asupra firmelor; contribuţiile pentru 
asigurări sociale plătite de firme; impozitul pe salarii şi contribuţiile 
pentru asigurări sociale plătite de salariaţi; taxa pe valoare 
adăugată şi alte taxe similare; taxe vamale; venitul din “priva-
tizare”; alte taxe plătite de gospodăriile populaţiei. 

Cheltuielile bugetului 
general consolidat 

Serviciile publice (educaţie, sănătate, cultură, servicii municipale, 
apărare naţională, ordine publică, alte cheltuieli); cheltuielile de pro-
tecţie socială (pensii, ajutor de şomaj, asistenţă socială); cheltuieli 
pentru activitatea economică. 

Masa monetară Baza monetară; multiplicatorul monetar. 

Datoria publică Datoria publică internă; ponderea economiei contabilizate în PIB-
ul total (creat în economia formală şi în economia informală); 
dobânda. 

Total datorie externă Contul curent; variaţia rezervei valutare a BNR; investiţiile străine 
directe; împrumuturile nerambursabile; alte resurse. 



 

 

3. ESTIMÃRILE MODELULUI (1998-2002) 

Estimările previzionale asupra evoluţiei economiei româneşti au 
fost realizate cu consultarea acad. Emilian Dobrescu, în colaborare cu 
dr. Constantin Ciupagea şi Petre Fomin, pe baza ―Macromodelului 
economiei româneşti de tranziţie‖ elaborat de acad. Emilian Dobrescu.  

3.1. Ipoteze 

Ipotezele de construire a scenariilor de previziune au avut câteva carac-
teristici comune: 

 În fiecare an a fost elaborat un scenariu care, în viziunea autorului, re-
prezenta cea mai bună abordare a situaţiei economiei româneşti din acel 
moment şi cea mai directă cale de a orienta evoluţia economică spre o 
economie de piaţă funcţională (scenariul restructurant în 1998 şi 1999, 
scenariul raţional în 2000 şi 2001, scenariul dezirabil în 2002); 

 De asemenea, au fost prezentate scenarii care au avut rolul de a atrage 
atenţia asupra pericolului aplicării unor politici necorelate: scenariul di-
vergent în 1998, scenariul critic în 1999, scenariul incongruent în 2000; 

 În general la aceste scenarii s-a renunţat în a doua jumătate a anului, 
când evoluţiile economice şi politicile abordate până în acel moment pă-
reau a defini calea abordată de autoritatea decizională; 

 Periodic ipotezele care au stat la baza scenariilor au fost adaptate situa-
ţiei reale, create de noi decizii guvernamentale, de relaţiile cu Banca 
Mondială şi FMI, sau de schimbarea contextului extern; 

 Scenariul cu caracteristicile cele mai apropiate de realitatea momentului 
a fost menţinut până în luna noiembrie, când a permis prezentarea pri-
melor date preliminate asupra indicatorilor din anul respectiv: scenariul 
inerţial în 1998 şi inerţial-corectat în 1999, scenariul lax în 2000 şi qvasi-
lax  în 2001, scenariul dezirabil în 2002; 

 Aşa cum se vede din analiza rezultatelor previziunilor
1
, realitatea eco-

nomică nu s-a încadrat perfect în nici unul dintre scenariile prezentate, 
ea situându-se destul de aproape de scenariile menţionate mai sus, 
(scenariul inerţial în 1998 şi inerţial-corectat în 1999, scenariul lax în 
2000, scenariul qvasi-lax  în 2001 şi scenariul desirabil în 2002), cu inter-
ferenţe ale unor ipoteze din celelalte scenarii. 

                                                        
1
 Scutaru C.,  Modelul “Dobrescu” – previziuni şi realitate, Oeconomica, nr. 4/2002. 
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3.2. Analiza previziunilor (1998-2001) 

Vom prezenta pe scurt analiza previziunilor realizate pe baza macromo-
delului “Dobrescu” şi publicate în reviste de specialitate

1
: 

1998 
În condiţiile concrete ale anului 1998, nici scenariul divergent, nici scena-

riul restructurant nu au reprezentat alternative viabile. Scenariul divergent nici 
nu a fost prezentat decât ca o avertizare asupra consecinţelor pe care le-ar 
putea avea o politică macroeconomică contradictorie: este scenariul unei poli-
tici laxe în domeniul veniturilor (ca urmare a creşterii presiunii sociale), simul-
tan cu o politică monetară restrictivă, iniţiată de BNR pentru stăpânirea inflaţiei. 
Scenariul restructurant porneşte de la ipoteza că cerinţele de bază ale restruc-
turării economice sunt înţelese, acceptate şi traduse într-o politică macroeco-
nomică coerentă. Acestea ar fi presupus: o creştere limitată a veniturilor 
expectate, scăderea treptată a deficitului bugetar, politici active pro-export cu 
restricţii aplicate soldului balanţei comerciale, creşterea investiţiilor străine di-
recte. Realizarea acestui scenariu ar fi putut duce la o creştere real pozitivă a 
PIB-ului.  

Cel mai apropiat de datele statistice pare a fi fost Scenariul inerţial, con-
struit pe ipoteza că tendinţele anterioare privind venitul expectat, masa mone-
tară, finanţarea inflaţionist/neinflaţionistă a bugetului (în proporţie de 50%), sla-
ba atragere a investiţiilor străine directe s-au prelungit în cursul anului 1998.  

Din punct de vedere al produsului intern brut, economia anului 1998 s-a 
caracterizat prin tendinţe inerţiale; măsurile de politică macroeconomică nu au 
avut decât parţial efectul scontat, economia înregistrând o scădere de 4,8% 
comparativ cu anul anterior. 

 

1999 
Dintre cele trei scenarii formulate pentru 1999, scenariul inerţial a oferit 

cea mai bună previziune pentru condiţiile concrete  ale anului 1999. Corectarea 
acestui scenariu (scenariul inerţial corectat) cu noile elemente de politică ma-
croeconomică, în raport cu orientările probabile ale activităţii Executivului şi ale 
politicii Băncii Naţionale a României, (determinate de rezultatul negocierilor cu 
Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional, şi prezentate în documentul 
“Măsuri urgente de depăşire a recesiunii şi de evitare a crizei financiare”, pre-
zentat de coaliţia guvernamentală la reuniunea de la Palatul Cotroceni din 
7 aprilie 1999), nu au dus la o ameliorare a previziunilor. Previziunile pentru 
anul 1999 au fost mai pesimiste decât rezultatele economice obţinute; din 
acest punct de vedere unele din ipotezele scenariului restructurant s-au do-
vedit a fi mai realiste. 

 

                                                        
1
 “Microeconomia aplicată”, (perioada 1998-1999); Site-ul “Internet Security” şi “Roumanian 
Journal of Economic Forecasting”, (perioada 2000-2003). 
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2000 
Scenariul cel mai adecvat pentru a exprima realităţile anului 2000 a fost 

scenariul raţional, ceea ce presupune că tendinţele inerţiale, puternice în 1998, 
deja slăbite în 1999, au fost depăşite în anul 2000 printr-o politică salarială şi 
de venituri moderată, combinată cu o politică monetară prudentă şi o politică 
activă proexport. Ca şi celelalte scenarii propuse pentru previziunile din anul 
2000, scenariul raţional ţine seama de faptul că anul 2000 este un an electoral, 
ceea ce implică o presiune socială crescută pentru obţinerea de venituri nomi-
nale cât mai ridicate. Acest scenariu a fost construit pe ipoteza unei posibile 
înţelegeri sociale cu privire la o creştere moderată a venitului nominal, combi-
nată cu o politică monetară prudentă (dar nerestrictivă). Scenariul este cons-
truit în ipoteza că politica de comerţ exterior este o politică proexport şi că in-
fluxul de capital străin va creşte; în consecinţă deficitul extern reflectă o evo-
luţie pozitivă a economiei naţionale. Evoluţiile macroeconomice au indicat o 
probabilitate mare de realizare a acestui scenariu în cursul anului 2000. Evo-
luţiile economice au infirmat ipotezele aplicării unui scenariu lax, care lua în 
considerare existenţa unei puternice presiuni sociale  pentru o creştere 
substanţială a veniturilor precum şi pe o posibilă  cedare a guvernului la acest 
tip de presiuni; scenariul mai include ipoteza că politica monetară este acomo-
dativă, iar politicile comerciale îşi păstrează trendul existent (tendinţe inerţiale). 
Scenariul incongruent a fost construit pe aceleaşi  ipoteze privind venitul nomi-
nal şi deficitul bugetar ca şi scenariul lax. Dar, confruntată cu pericolul hiperin-
flaţiei, Banca Centrală ar fi putut alege o politică monetară restrictivă, ceea ce 
ar fi avut efecte negative asupra creşterii exporturilor. Creşterea tensiunii în 
mediul de afaceri, ar fi limitat creşterea fluxului de capital. Un asemenea mix 
incongruent de politici, în ciuda limitării ofertei de monedă, nu ar fi putut susţine 
reducerea inflaţiei datorită creşterii continue a arieratelor şi a altor forme de 
distorsiune monetară. Scenariul incongruent a fost utilizat doar în primele luni 
ale anului; din luna aprilie, odată cu precizarea bugetului, probabilitatea unui 
asemenea scenariu a fost considerată prea mică pentru a fi luată în conside-
rare. A rămas ca un scenariu de atenţionare asupra pericolelor de implemen-
tare a unor politici care ar fi putut părea necesare la un moment dat în condiţiile 
create de conjunctura electorală a momentului.  

 
2001 

Deşi (cu excepţia lunii august, când s-a considerat posibilă o aplicare 
strictă a negocierilor cu Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială), pre-
viziunile asupra creşterii economice în anul 2001 s-au menţinut sub nivelul rea-
lizat (5,3%), scenariul cel mai realist s-a dovedit a fi scenariul raţional care în-
cearcă să actualizeze proiecţia formulată pentru anul 2001 în: “Strategia eco-
nomică pe termen mediu a României”. Caracteristicile acestui scenariu sunt: o 
politică moderată privind veniturile, politici fiscale restrictive, continuarea unei 
politici pro-export, dar prin alte mecanisme decât devalorizarea în termeni reali 
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a monedei naţionale; dinamica outputului real bazată atât pe stimularea în con-
tinuare a exporturilor, cât şi pe expansiunea absorbţiei interne; măsuri mai fer-
me pentru întărirea disciplinei financiare şi asanarea economiei care ar duce la 
comprimarea drastică a distorsiunii monetare (induse îndeosebi de arierate) şi 
ar face posibilă reluarea procesului de remonetizare a economiei. Scenariul 
lax, a jucat rolul scenariului de atenţionare asupra rezultatelor aplicării unor po-
litici laxe privind veniturile, cheltuielile bugetare şi restructurarea economică 
care s-ar situa astfel sub prevederile corespunzătoare din: “Strategia econom i-
că pe termen mediu a României”. 

3.3. Analiza previziunilor pentru 2002 

Pentru anul 2002 vom prezenta o analiză mai detaliată a estimărilor al-
ternative publicate lunar pe site-ul “Internet Securities” şi trimestrial în “Roma-
nian Journal of Economic Forecasting”. 

Pentru 2002 au fost estimate, în prima parte a anului, două scenarii care 
ţin seama de ”Programul economic de preaderare”:  

 Scenariul dezirabil, orientat către nivelele înalte de creştere economică 
prevăzute în acest program; 

 Scenariul moderat, care ia în considerare posibilitatea unor rate de 
creştere mai mici datorate deteriorării circumstanţelor externe. 
 
Ipoteze de lucru: 

 Ambele scenarii includ premizele calitative adoptate în “Strategia Româ-
niei pentru dezvoltare pe termen mediu”, adică un efort susţinut pentru 
reforme structurale şi promovarea unor mixuri de politici macroeconomi-
ce adecvate. 

 În ceea ce priveşte bugetul general consolidat, ambele scenarii consi-
deră ca ipoteză de lucru o uşoară diminuare a ratei totale de taxare. 
Ponderea cheltuielilor publice faţă de PIB este în scădere. Rata defici-
tului bugetar se va menţine în limitele agreate de FMI (circa 3%). 

 În ambele scenarii se presupune că procesul de remonetizare a econo-
miei va continua, cu implicaţiile asupra multiplicatorului (scăderea ratei 
rezervelor obligatorii, expansiunea creditului non-guvernamental). 

 Asemenea evoluţii nu sunt posibile decât în strânsă legătură cu transfor-
mările structurale (privatizare, o funcţionare mai eficientă a pieţelor, o pu-
ternică scădere a distorsiunii monetare în special cea indusă de arierate 
etc.). Ele sunt, de asemenea, condiţionate de o politică riguroasă în do-
meniul veniturilor nominale, capabilă să suporte procesul de dezinflaţie. 
Atenuarea presiunii pentru creşterea veniturilor nominale, în afara supor-
tului economic adecvat, presupune prelungirea şi consolidarea acordului 
dintre Guvern şi partenerii de dialog social. În aceste circumstanţe, poate 
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fi considerat acceptabil în 2002, un volum al PIB-ului în preţuri curente 
de circa 1430 trilioane lei.  

 În ceea ce priveşte aspectele cererii, ambele scenarii presupun o diversi-
ficare a pieţelor străine, ca urmare a impactului fenomenelor de re-
cesiune în economia mondială. Devine clar că acestea nu pot fi depăşite 
în întregime, astfel că va fi luată în considerare o scădere a ratelor de 
export – comparativ cu intervalul 2000-2001- şi, implicit a rolului exportu-
lui în creşterea economică. Compensarea acestui efect prin expansiunea 
consumului final va fi greu de realizat datorită restricţiilor care operează 
pe partea ofertei şi, extrem de important, a posibilităţii de reactivare a 
spiralei inflaţioniste. De aceea stimularea investiţiilor, inclusiv prin ate-
nuarea ratei de taxare (de altfel luată în considerare între ipotezele pri-
vind bugetul de stat) apare ca fiind cea mai indicată. Intensitatea in-
fluenţelor negative ale mediului extern este mult mai puternică în Scena-
riul moderat decât în Scenariul dezirabil. Fluxurile de capital străin sunt, 
de asemenea, diferenţiate în favoarea Scenariului dezirabil. 

 Începând din luna februarie au fost luate în considerare următoarele as-
pecte: 

 efectul introducerii venitului minim garantat asupra şomajului înregis-
trat (care a crescut semnificativ);  

 tendinţa de apreciere a leului în raport cu dolarul; 

 anumite corecţii în parametrii politicilor macroeconomice, corelate cu 
acţiunile Guvernului şi Băncii Naţionale. 

Aceste schimbări au fost incluse în ambele scenarii estimate pentru 
2002. 

 
Alternative previzionale 2002 
 
Prezentăm în continuare estimările previzionale lunare pentru anul 2002 

la principalii indicatori ai evoluţiei economice, elaborate pe baza Scenariului 
raţional: 

 produsul intern brut, preţuri constante 1990 (% faţă de anul anterior); 

 soldul comerţului exterior (mil. dolari SUA); 

 investiţiile, preţuri constante 1990 (% faţă de anul anterior); 

 rata şomajului; 

 deflatorul PIB; 

 inflaţia (decembrie/decembrie anul precedent). 

 Prognozele privind PIB-ul au fost mai optimiste în primele luni (5,08% în 
versiunea din ianuarie), devenind mai pesimiste pe măsură ce deteriora-
rea situaţiei pe plan mondial s-a precizat: 4,40% în versiunea din octom-
brie. 
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Tabelul nr. 1 
PRINCIPALII INDICATORI AI EVOLUŢIEI ECONOMICE 

Alternative previzionale elaborate lunar  pe baza 

ipotezelor privind politicile economice 

Scenariul dezirabil  

Versiunea 
din luna: 

Creştere 
PIB faţă 
de anul 
anterior 
(preţuri 

constante) 

Sold bal-
anţă 

comercială 
(mil. dolari 

SUA) 

Investiţii 
faţă de 

anul ante-
rior 

(preţuri 
constante) 

Rata şo-
majului 

Defla-
torul 
PIB 

Inflaţia (decem-
brie/decembrie anul 

precedent) 

Ianuarie 5,08 -2 420 9,98 7,97 123,15 120,96 

Februarie 4,51 -2 645 9,32 11,6 123,83 121,69 

Martie 4,70 -2 795 10,40 11,6 123,60 121,40 

Aprilie 4,50 -3 204 11,00 11,4 122,20 119,90 

Mai 4,50 -3 204 11,00 11,4 122,20 119,90 

Iunie 4,50 -3 204 11,00 11,4 122,20 119,90 

Iulie 4,50 -2 805 5,70 11,5 123,54 121,38 

August 4,50 -2 805 5,70 11,5 123,54 121,38 

Septembrie 4,40 -3 016 9,30 11,2 122,81 120,58 

Octombrie 4,40 -3 016 9,30 11,2 122,81 120,58 

 
Tabelul nr. 2 

PRINCIPALII INDICATORI AI EVOLUŢIEI ECONOMICE 

Alternative previzionale elaborate lunar pe baza   

ipotezelor privind politicile economice 

Scenariul moderat  
 

Versiunea 
din luna: 

Creştere 
PIB faţă de 
anul ante-

rior (preţuri 
constante) 

Sold bal-
anţă 

comercială 
(mil. dolari 

SUA) 

Investiţii 
faţă de 

anul ante-
rior 

(preţuri 
constante) 

Rata şo-
majului 

Defla-
torul 
PIB 

Inflaţia (decem-
brie/decembrie anul 

precedent) 

Ianuarie 3,85 -2 803 6,72 8,34 124,62 122,56 

Februarie 3,92 -3 068 7,05 11,80 124,52 122,46 

Martie 3,80 -3 076 7,20 11,90 124,70 122,60 

Aprilie 3,60 -3 341 7,60 11,60 123,40 121,20 

Mai 3,60 -3 341 7,60 11,60 123,40 121,20 

Iunie 3,60 -3 341 7,60 11,60 123,40 121,20 

Iulie 3,40 -2 973 3,70 11,80 124,80 122,80 

August 3,40 -2 973 3,70 11,80 124,80 122,80 
 

Faţă de Scenariul dezirabil, Scenariul moderat prevede creşteri mai mici 
ale PIB-ului, o deteriorare a balanţei comerţului exterior şi o inflaţie mai ridica-
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tă. Întrucât ipotezele de lucru ale scenariului moderat s-au dovedit prea restric-
tive începând din luna septembrie s-au elaborat prognoze numai pe baza sce-
nariului dezirabil. 

3.4. Rezultate preliminate pentru 2002 

În luna noiembrie a anului 2002 au fost publicate rezultatele preliminate 
pentru anul 2002, estimate cu ajutorul macromodelului “Dobrescu”, pe baza 
ipotezelor pe care le detaliem mai jos. 

Versiunea preliminată pentru 2002 a fost actualizată ţinând seama de 
noua versiune (2002) a “Programului economic de preaderare” pentru Ro-
mânia. Acest scenariu include performanţele prevăzute în “Strategia econo-
mică pe termen mediu” (2001). Versiunea preliminată este bazată pe ipoteza 
că Guvernul şi Banca Naţională acţionează ferm pentru relaxarea constrânge-
rilor care se opun creşterii economice. 

 
Ipoteze de lucru: 

1. Declinul global al populaţiei continuă. În cazul forţei de muncă, acesta a fost 
compensat printr-o creştere uşoară a ratei de participare. Numărul total al 
pensionarilor, la fel ca şi cel al pensionarilor de asigurări sociale (cu excep-
ţia ţăranilor), a rămas aproximativ la acelaşi nivel. 

2. Politica în domeniul veniturilor susţine dezinflaţia. Astfel, se presupune că 
PIB-ul în preţuri curente atinge o creştere de circa 28%.  

3. Rata cheltuielilor publice faţă de PIB se estimează la 34,2% iar deficitul bu-
getar la 3% din PIB. 

4. Una dintre cele mai importante ipoteze ale modelului, este remonetizarea 
economiei. Se ia în considerare o creştere a bazei monetare cu 34-35%. Es-
te evident că asemenea evoluţii sunt posibile doar în strânsă legatură cu 
schimbările structurale (privatizare, funcţionarea mai eficientă a pieţelor, re-
ducerea severă a distorsiunii monetare, în special a celei indusă de arierate 
etc). Acestea sunt puternic condiţionate de o politică fermă şi coerentă în 
domeniul veniturilor nominale (v. pc. 2). 

5. Se acordă un rol important exporturilor. Este de asemenea luată în conside-
rare o  corecţie a deficitului balanţei de plăţi. Se păstrează ipoteza că creşte-
rea ratei nominale de schimb este mai redusă decât rata  inflaţiei. 

6. De asemenea, s-a presupus că, rezultat al reformelor structurale urmate de 
transformarea României într-un mediu de afaceri atractiv, fluxurile de in-
vesţitii străine (directe şi de portofoliu) cresc în mod semnificativ. 

7. Nivelul producţiei nu a fost afectat de posibilele influenţe negative ale 
secetei asupra producţiei agricole. 

Vom prezenta în continuare estimările macromodelului “Dobrescu” pen-
tru anul 2002, Versiunea preliminată elaborată în noiembrie 2002, comparativ 
cu estimările prezentate de Guvern în “Cartea albă” din ianuarie 2003. 
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Tabelul nr. 3 

Estimările modelului Versiunea preliminată pentru 2002, comparativ cu 
estimările din ―Cartea albă‖ a Guvernului 

% faţă de 2001 

Indicatori Estimările  
modelului 

―Cartea albă‖ a 
guvernului 

Produsul intern brut  4,4 4,9 

Cererea agregată internă 3,1 4,3 

Formarea brută de capital fix 9,3 8,9 

Rata investiţiilor (% din PIB) 19,8 21,4 

Exportul de mărfuri şi servicii (în termeni reali) 16,7 17,2 

Importul de mărfuri şi servicii (în termeni reali) 13,6 13,3 

Inflaţia (decembrie la decembrie) 20,6 17,8 

Rata şomajului 9,0 8,1 

Salariul mediu brut 30,5 29,2 

Deficitul bugetar (% din PIB) -3,05 -2,7 

Datoria externă (% în PIB) 29,48 32,1* 

*primele 11 luni ale anului 
 

Estimările preliminate privind evoluţia economiei româneşti în anul 2002, 
evaluate cu ajutorul modelului au fost apropiate de estimările guvernului. Dife-
renţa cea mai mare apare la estimarea cererii agregate interne şi este indusă 
în primul rând de estimarea inflaţiei (20,6% în model faţă de 17,8% în estimări-
le statistice). Cumulată pe componente, la care se adaugă diferenţele în esti-
mările evoluţiei comerţului exterior (nu mai mari de 3%) aceasta a condus la o 
estimare mai mică a PIB-ului. Inflaţia este evaluată în model cu ajutorul indice-
lui preţurilor de consum care depinde de deflatorul PIB-ului (PIB-ul nominal 
expectat şi PIB-ul real) şi de evoluţia masei monetare M2 (politici monetare la 
nivelul bazei monetare şi al multiplicatorului masei monetare, care sprijină re-
monetizarea economiei). 
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Graficul nr. 1 
Estimările modelului Versiunea preliminată pentru 2002, comparativ cu 

estimările din ―Cartea albă‖ a Guvernului 
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În model se ia în considerare o creştere a bazei monetare de 34-35%. În 

realitate, constatăm acum că această creştere nu a fost decât de 27,7% (Bule-
tinul BNR nr. 12/2002). O supraestimare a evoluţiilor monetare poate duce la 
evaluări pesimiste în ceea ce priveşte inflaţia, ceea ce s-a şi întâmplat în esti-
mările modelului. Remonetizarea economiei este posibilă doar în strânsă legă-
tură cu schimbările structurale (privatizare, funcţionarea mai eficientă a pieţe-
lor, reducerea severă a distorsiunii monetare, în special a celei indusă de arie-
rate etc). Aceste schimbări nu au avut amploarea necesară pentru a susţine 
creşterea propusă a bazei monetare. 



 

 

4. SCENARII ALTERNATIVE PENTRU 2003 

4.1. Introducere 

Scenariile alternative pentru 2003 au fost realizate cu consultarea 
acad. Emilian Dobrescu, în colaborare cu dr. Constantin Ciupagea şi Pe-
tre Fomin, pe baza ―Macromodelului economiei româneşti de tranziţie‖ 
elaborat de acad. Emilian Dobrescu.  

Scenariile alternative propuse spre dezbatere se bazează pe Scenariul 
dezirabil publicat în luna martie 2003 pe site-ul “Internet-Securities” şi  publicat în 
revista Roumanian Journal of Economic Forecasting nr. 1-2/2003. Acest scena-
riu include cerinţele prezentate în: “Strategia economică pe termen mediu a Ro-
mâniei” (2000) şi în “Programele economice de preaderare” (2001 şi 2002).  

Cu această ocazie a fost prezentat şi un al doilea scenariu, Scenariul mo-
derat, care admite posibilitatea unor rate de creştere mai scăzute. Ambele sce-
narii sunt bazate pe premizele că Guvernul şi Banca Naţională vor acţiona ferm 
în scopul implementării reformelor structurale. Pentru 2002 au fost folosite 
estimările preliminate pe baza modelului “Dobrescu”, publicate în luna noiembrie. 

Plecând de la ipotezele de lucru şi păstrând spre comparaţie rezultatele 
Scenariului dezirabil (S1), am construit trei scenarii în care funcţia obiectiv ex-
primă “ţinte” diferite pentru politicile macroeconomice: două scenarii ţintesc ni-
veluri mai mici ale inflaţiei în 2003 (S2 şi S3) , un altul   (S4) în care testăm 
consecinţele unei creşteri a fondurilor nerambursabile primite de la Uniunea 
Europeană. 

4.2. Ipoteze de lucru pentru 2003 – Scenariul dezirabil (S1) 

1. Proiecţia privind populaţia totală şi populaţia de peste 15 ani ţine seama de 
rezultatele preliminare ale ultimului recensământ. În ceea ce priveşte forţa 
de muncă, este acceptată ca plauzibilă ipoteza că are loc o uşoară creştere 
a ratei de participare, în ciuda declinului demografic. Este de aşteptat ca, 
datorită noilor reglementări în domeniu, să înceteze creşterea numărului 
pensionarilor.  

2. A fost luată în considerare o politică de venituri capabilă să suporte procesul 
de dezinflaţie. În aceste condiţii, în 2003, rata PIB-ului în preţuri curente va 
scădea la aproximativ 22-23%. Reducerea presiunilor sociale legate de 
creşterea veniturilor nominale, implică extinderea şi consolidarea dialogului 
dintre Guvern şi partenerii de dialog social. 

3. În concordanţă cu obiectivele Guvernului, deficitul bugetului general conso-
lidat va fi menţinut la circa 2,5-3%; el va fi acoperit în proporţii egale din cre-
dite interne şi externe. 

4. Continuă remonetizarea economiei. 
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5. Se presupune că raportul EUR-USD va creşte până în aprilie, după care 
trendul se va inversa. 

6. Se presupune că reformele structurale vor face din România un mediu de 
afaceri atractiv, astfel încât fluxul de investiţii străine (directe şi de portofoliu) 
va creşte. Este, de asemenea, luată în considerare creşterea fondurilor 
nerambursabile . 

4.3. Ipoteze de lucru pentru Scenariile  
“ţintă” S2, S3, S4 

Scenariile S2 şi S3 examinează consecinţele unor politici economice de 
venituri şi comerciale care ţintesc pentru 2003 o inflaţie mai mică decât cea 
obţinută în scenariul de referinţă: 12% în S2 şi 9% în S3. 

Scenariul S4 testează ipoteza unei creşteri faţă de 2002 (cu 3% din PIB) 
a fondurilor nerambursabile primite de la Uniunea Europeană. Aceste fonduri 
intră în economia românească pe proiecte investiţionale, astfel încât, în model 
sunt tratate analog fluxului de investiţii străine (directe şi de portofoliu). Se pre-
supune că reformele structurale vor face din România un mediu de afaceri 
atractiv, astfel încât eficienţa fluxului de investiţii străine va creşte . 

Celelalte ipoteze ale scenariului de referinţă rămân valabile şi pentru 
scenariile ţintă. 

 
REZULTATELE SIMULĂRILOR – Scenariile S2 şi S3 

PROGNOZA ANUALĂ PENTRU 2003 

SCENARIILE S2 şi S3 

Tabelul nr. 1 
Rate faţă de 2002(%) 

Indicatori S1 
(scenariul de 

referinţă) 

S2  
(ţinta: 

inflaţia 12%) 

S3 
 (ţinta: 

inflaţia 9%) 

PIB preţuri curente 22,23 21,09 18,72 

PIB preţuri constante 5,11 5,37 5,87 

DAD preţuri curente 22,81 21,72 19,45 

DAD preţuri constante 5,64 5,92 6,52 

Investiţii 11,64 11,86 12,31 

Rata investiţiilor 22,55 22,56 22,57 

Exportul de mărfuri şi servicii 10,50 10,47 10,43 

Importul de mărfuri şi servicii 11,54 11,68 11,99 

Soldul balanţei comerciale -3,614 -3,644 -3,708 

Rata şomajului 8,09 8,02 7,87 

Curs mediu de schimb EUR 1,206 1,193 1,167 

Curs de schimb EUR (dec/dec) 1,226 1,202 1,154 

Deflatorul PIB 1,163 1,149 1,121 

Indicele mediu al preţurilor de consum 1,165 1,152 1,134 

Indicele preţurilor de consum (dec/dec) 1,135 1,120 1,090 
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Indicatori S1 
(scenariul de 

referinţă) 

S2  
(ţinta: 

inflaţia 12%) 

S3 
 (ţinta: 

inflaţia 9%) 

Deficitul bugetar -2,64 -2,68 -2,78 

Datoria externă (% in PIB) 29,66 29,66 29,67 

Productivitatea muncii 3,8 3,9 4,3 

4.4. Comentarii – scenariile ţintă S2 şi S3 

 Cele două scenarii şi-au propus apropierea de o “ţintă” legată de inflaţie: 
în S2 se propune ca ţintă o inflaţie (pentru decembrie 2003 în decembrie 
2002) de 12%, cifră vehiculată deja ca fiind posibil de atins în cursul 
acestui an, iar în S3 se propune ca ţintă scăderea inflaţiei sub pragul ni-
velului cu două cifre, adică atingerea nivelului de 9%, propus pentru 
2004 în “Strategia economică pe termen mediu”. 

 Acest lucru este posibil dacă se continuă politicile care au permis lan-
sarea procesului de dezinflaţie din ultimii doi ani:  

 politică monetară prudentă a BNR;  

 monitorizarea permanentă a deficitului bugetar şi finanţarea sa nein-
flaţionistă din surse preponderent externe;  

 reducerea anticipaţiilor inflaţioniste ale agenţilor economici prin conti-
nuarea reformelor structurale şi menţinerea unei creşteri economice 
sustenabile; 

 protejarea producţiei interne faţă de importurile de mărfuri – în special 
alimentare – cu preţuri subvenţionate în ţara de origine; măsură care, 
pe termen scurt, poate duce la creşterea preţurilor, dar care are efec-
te pozitive pe termen lung; 

 monitorizarea permanentă a preţurilor energiei, a căror creştere re-
lansează în aval efecte inflaţioniste; 

 o atenţie deosebită trebuie acordată cursului de schimb; schimbarea, 
de la 1 martie, a monedei de referinţă dolar/euro poate avea conse-
cinţe nedorite asupra evoluţiei preţurilor pe piaţa internă. Motivele 
sunt date de evoluţiile divergente ale celor două monede: în timp ce 
leul a suferit faţă de dolar, în ultimul an, un proces de apreciere în 
termeni reali (cu alte cuvinte, cursul de schimb a crescut mai încet 
decât inflaţia), faţă de euro procesul a fost invers: cursul de schimb a 
crescut mult mai repede decât inflaţia. Ne regăsim acum din nou în si-
tuaţia de a folosi o monedă de referinţă faţă de care leul se depre-
ciază rapid; chiar dacă raportarea la moneda europeană unică euro 
are consecinţe pozitive în evoluţia exporturilor, pentru piaţa internă şi 
pentru importuri ne putem aştepta la o creştere a preţurilor, deci a in-
flaţiei. 
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 Dacă privim tabelul de mai sus, este clar că “ţinta – inflaţie 9%” este de-
zirabilă prin consecinţele ei: o creştere economică de aproape 5,9%, 
susţinută de creşterea cererii agregate interne. Creştere economică ba-
zată pe o relansare a investiţiilor, care cresc cu 12,31% faţă de 2002 şi a 
productivităţii muncii, care creşte cu 4,3%. 
Prezentăm în continuare o analiză comparativă a câtorva indicatori ce 

caracterizează cele trei scenarii: 
Graficul nr. 1 
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Graficul pune în evidenţă influenţa scăderii inflaţiei asupra creşterii eco-

nomice, mult mai accentuată în cazul unei inflaţii aduse sub pragul de două 
cifre (scenariul S3). 

Graficul nr. 2 
Investiţiile 
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Deşi rata investiţiilor (% în PIB) rămâne aproape constantă, faţă de anul 

2002 investiţiile (în preţuri constante) au o creştere în scenariul S3, al cărei rol 
este important în creşterea economică. 
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Graficul nr. 3 
Cursul de schimb şi inflaţia 

 

Scenariul de referinþã Scenariu int  12% infla ieþ ã þ Scenariu int  9% infla ieþ ã þ

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

1,140

1,160

1,180

1,200

1,220

Curs mediu de

schimb EUR

Deflatorul PIB Indicele mediu al

pre urilor de consumţ

Indicele pre urilor deţ

consum (dec/dec)

 
 

Graficul nr. 4 
Exportul şi importul de mărfuri şi servicii 
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Cursul mediu de schimb în raport cu euro are o scădere mai accentuată 

în scenariul S3. Ca indicatori ce caracterizează inflaţia am prezentat: deflatorul 
PIB-ului, indicele mediu al preţurilor de consum şi indicele preţurilor de consum 
decembrie 2002/decembrie 2003, cu ajutorul cărora se măsoară inflaţia. Ţinta 
propusă, inflaţie 9%, a fost măsurată prin indicele preţurilor de consum decem-
brie 2002/decembrie 2003. Influenţa acestei ţinte se transmite celorlalţi indica-
tori prin ecuaţiile econometrice ale modelului. Cea mai mare sensibilitate o 
manifestă deflatorul PIB-ului şi cursul de schimb. 
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Graficul nr. 5 
Soldul balanţei comerciale 
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Evoluţiile pieţei interne şi ale cursului de schimb duc la o uşoară scădere 
a exportului şi la creşterea importului, ceea ce măreşte deficitul balanţei 
comerciale. 

Graficul nr. 6 
Deficitul bugetar 
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Creşterea deficitului bugetar nu depăşeşte 2,8% din PIB, situându-se 

sub cerinţele impuse de aderarea la Uniunea Europeană.  
Graficul nr. 7 
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Datoria externă rămâne sub 30% din PIB, mult sub ceea ce admit stan-
dardele UE. 

Graficul nr. 8 
Productivitatea muncii 
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Productivitatea muncii este în creştere în cele trei scenarii, corespunză-

tor evoluţiilor PIB-ului şi ale forţei de muncă. 
 
 

REZULTATELE SIMULĂRILOR – Scenariul S4 

 

PROGNOZA ANUALĂ PENTRU 2003 

SCENARIUL S4 

Tabelul nr. 2 
Rate faţă de 2002(%) 

 
Indicatori 

S1 
(scenariul de referinţă) 

S4 
(scenariul-test privind 

creşterea fondurilor primite 
de la UE) 

PIB preţuri curente 22,23 22,23 

PIB preţuri constante 5,11 5,40 

DAD preţuri curente 22,81 23,18 

DAD preţuri constante 5,64 6,22 

Investiţii 11,64 12,52 

Rata investiţiilor 22,55 22,68 

Exportul de mărfuri şi servicii 10,50 10,83 

Importul de mărfuri şi servicii 11,54 12,70 

Soldul balanţei comerciale -3,614 -3,778 

Rata şomajului 8,09 8,01 

Curs mediu de schimb EUR 1,206 1,203 
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Indicatori 

S1 
(scenariul de referinţă) 

S4 
(scenariul-test privind 

creşterea fondurilor primite 
de la UE) 

Curs de schimb EUR (dec/dec) 1,226 1,221 

Deflatorul PIB 1,163 1,160 

Indicele mediu al preţurilor de 
consum 

1,165 1,162 

Indicele preţurilor de consum 
(dec/dec) 

1,135 1,131 

Deficitul bugetar -2,64 -2,68 

Datoria externă (% in PIB) 29,66 27,99 

Productivitatea muncii 3,8 3,97 

 

4.5. Comentarii – scenariul ţintă S4 

Creşterea bruscă a investiţiilor pe baza fondurilor nerambursabile primite 
de la Uniunea Europeană, poate duce la creşteri de importuri necesare produc-
ţiei, piaţa internă nefiind pregătită pentru o asemenea ofertă. Acest fenomen 
duce la o creştere a cererii agregate interne mai rapidă decât creşterea eco-
nomică generată de investiţii. Pe de altă parte, creşterea investiţiilor rămâne o 
bază de creştere economică în viitor şi aduce o anumită ameliorare a celorlalţi 
indicatori economici, după cum se va vedea în continuare. 

 
Graficul nr. 9 

PIB-ul şi cererea agregată internă (% faţă de 2002) 
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Atât PIB-ul, cât şi cererea agregată internă sunt în creştere faţă de sce-
nariul de referinţă, cererea agregată internă creşte mai mult din cauza evoluţiei 
importurilor. 

 
Graficul nr. 10 

Investiţiile 
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Investiţiile interne sunt în creştere. La acestea se adaugă creşterea in-

vestiţiilor străine (directe şi de portofoliu), prezente în graficul următor: 
 

Graficul nr. 11 
Creşterea faţă de 2002 a investiţiilor străine (directe şi de portofoliu) pe 

baza fondurilor nerambursabile primite de la UE 
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După cum se va vedea, această creştere de investiţii duce la ameliora-
rea altor indicatori, fără a greva asupra datoriei externe. 

 
Graficul nr. 12 
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Are loc o scădere a cursului mediu de schimb şi a indicatorilor referitori 

la inflaţie: deflatorul PIB-ului, indicele mediu al preţurilor de consum şi indicele 
preţurilor de consum decembrie 2003. 

Graficul nr. 13 
Exportul şi importul (de mărfuri şi servicii) 
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Atât exportul cât şi importul sunt în creştere; creşterea mai importantă a  
importurilor fiind determinată de necesităţile de importuri de echipamente şi 
utilaje pentru noile investiţii. 

 
Graficul nr. 14 

Soldul balanţei comerciale 

 

-3,800

-3,750

-3,700

-3,650

-3,600

-3,550

-3,500
Soldul balan ei comercialeţ

Scenariul de referinţă

Scenariul S4

 
 
 
Diferenţele de creştere dintre importuri şi exporturi duc la o creştere a 

deficitului balanţei comerciale, dar această creştere se menţine în limite accep-
tabile. 

 
Graficul nr. 15 

Deficitul bugetar 
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Are loc o creştere a deficitului bugetar, dar acesta rămâne sub 2,7% din 

PIB, respectând condiţiile puse de Fondul Monetar Internaţional şi cerinţele de 
integrare. 
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Graficul nr. 16 
Datoria externă (% din PIB) 
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Aşa cum am menţionat, fiind vorba de fonduri nerambursabile, a căror 

destinaţie sunt proiecte investiţionale, datoria externă, în uşoară creştere (cu 
2,3%) faţă de 2002, raportată la PIB, a cărui creştere este cu mult mai impor-
tantă, este în scădere. 

 
Graficul nr. 17 

Productivitatea muncii 
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Productivitatea muncii este în creştere, iar şomajul în scădere, ca urmare 

a creşterii investiţiilor străine, a căror eficienţă este ridicată. 
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Graficul nr. 18 
Şomajul 
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5. SCENARII ALTERNATIVE  
PE TERMEN MEDIU 

Scenariile alternative pentru perioada 2003-2005 au fost realizate cu 
consultarea acad. Emilian Dobrescu, în colaborare cu Petre Fomin, pe 
baza ―Macromodelului economiei româneşti de tranziţie‖ elaborat de acad. 
Emilian Dobrescu.  

5.1. Ipoteze de lucru pentru scenariul  
de referinţă 

În domeniul demografic: cifrele privind populaţia sunt actualizate conform 
recensământului din 2002 (populaţia totală, populaţia în vârstă de peste 15 ani, 
forţa de muncă). Se ia în calcul ipoteza privind constanţa numărului de pensio-
nari, ţinând seama de procesele naturale şi modificările legislative. 

Se consideră că politica veniturilor susţine procesul de dezinflaţie; se iau 
în calcul rate moderate de creştere a PIB-ului nominal. 

În ceea ce priveşte comerţul exterior: exportul este considerat motor al 
creşterii economice, alături de investiţii, cu rol crescând al investiţiilor. 

Indicele cursului nominal de schimb este presupus a fi sub indicele 
inflaţiei, de unde – o apreciere reală a monedei naţionale faţă de coşul monetar 
(60% EUR – 40% USD). 

O uşoară scădere a ponderii cheltuielilor bugetare în PIB, asociată cu o 
atenuare modestă a fiscalităţii legate de costul forţei de muncă. 

Continuă procesul de remonetizare a economiei naţionale, prin creşterea 
bazei monetare şi reducerea rezervelor minime obligatorii. 

Se ia în considerare un aflux mai consistent de capital extern. 
 

Tabelul nr. 1 
REZULTELE SIMULĂRILOR 

PROGNOZA MULTIANUALĂ 2003-2005 

SCENARIUL DE REFERINŢĂ 

 
Rate faţă de anul precedent(%) 

Indicatori 2003 2004 2005 

PIB preţuri curente 22,23 15,11 14,56 

PIB preţuri constante 5,14 5,10 4,75 

DAD preţuri curente 22,81 14,28 15,02 

DAD preţuri constante 5,64 4,34 5,18 

Investiţii 11,64 10,95 11,03 

Rata investiţiilor 22,55 23,71 25,04 

Exportul de bunuri şi servicii 10,50 12,29 12,01 
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Indicatori 2003 2004 2005 

Importul de bunuri şi servicii 11,54 9,68 12,51 

Soldul balanţei comerciale -3,614 -3,512 -4,050 

Rata şomajului 8,08 7,30 6,70 

Curs mediu de schimb EUR 1,206 1,048 1,051 

Curs de schimb EUR (dec/dec) 1,226 0,927 1,154 

Deflatorul PIB 1,163 1,095 1,094 

Indicele mediu al preţurilor de consum 1,165 1,097 1,095 

Indicele preţurilor de consum (dec/dec) 1,135 1,062 1,060 

Deficitul bugetar -2,60 -2,50 -2,40 

Datoria externă (% in PIB) 29,66 28,92 28,71 

Productivitatea muncii 3,8 4,3 4,0 

5.2. Comentarii – scenariul de referinţă 

Vom analiza mai întâi scenariul pentru 2003 din prognoza multianuală, 
comparativ cu scenariul de referinţă din prognoza anuală, versiunea Scenariul 
dezirabil. 

Tabelul nr. 2 
Scenariul pentru 2003 din prognoza multianuală 

faţă de cel de referinţă (Scenariul dezirabil)  

din prognoza anuală 

 

 
Indicatori 

2003 
Prognoza 

multianuală 

2003 
Prognoza anuală 

(scenariul de referinţă – dezirabil) 

PIB preţuri curente 22,23 22,23 

PIB preţuri constante 5,14 5,11 

DAD preţuri curente 22,81 22,81 

DAD preţuri constante 5,64 5,64 

Investiţii 11,64 11,64 

Rata investiţiilor 22,55 22,55 

Exportul de bunuri şi servicii 10,50 10,50 

Importul de bunuri şi servicii 11,54 11,54 

Soldul balanţei comerciale -3,614 -3,614 

Rata şomajului 8,08 8,09 

Curs mediu de schimb EUR 1,206 1,206 

Curs de schimb EUR (dec/dec) 1,226 1,226 

Deflatorul PIB 1,163 1,163 

Indicele mediu al preţurilor de consum 1,165 1,165 

Indicele preţurilor de consum 
(dec/dec) 

1,135 1,135 

Deficitul bugetar -2,60 -2,64 

Datoria externă (% in PIB) 29,66 29,66 

Productivitatea muncii 3,8 3,8 
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Cu foarte mici diferenţe (PIB în preţuri constante, rata şomajului şi defici-
tul bugetar), care se înscriu în erorile de calcul provenite din rotunjiri, scenariul 
pentru 2003 din prognoza multianuală şi scenariul de referinţă (versiunea Sce-
nariul dezirabil) din prognoza anuală sunt identice. Cu alte cuvinte, prognoza 
multianuală porneşte de la ipoteza că în 2003 se vor realiza toate ipotezele ca-
re stau la baza scenariului dezirabil, creând condiţiile pentru îndeplinirea aces-
tuia. Este o ipoteză foarte importantă, care stă la baza previziunilor făcute pen-
tru anii următori. Nerealizarea premizelor pentru anul 2003 schimbă datele ini-
ţiale ale previziunilor pentru 2004 şi 2005. 

Revenind la prognoza multianuală, scenariul se caracterizează printr-o 
creştere economică moderată, bazată în primul rând pe creşterea investiţiilor. 
Atât importurile cât şi exporturile sunt în creştere, totuşi ritmul de creştere a 
importurilor este mai rapid, astfel încât are loc o creştere a deficitului balanţei 
comerciale. Deficitul bugetar şi datoria externă sunt în scădere. Prezentăm în 
continuare analiza detaliată a rezultatelor. 

Graficul nr. 1 
PIB-ul şi cererea agregată internă (% faţă de anul precedent) 
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Aşa cum am menţionat, scenariul prevede creşteri moderate ale PIB-ului: 

5,14% în 2003 faţă de 2002, 5,10% în 2004 faţă de 2003 şi 4,75% în 2005 faţă de 
2004. Evoluţia cererii interne este corelată cu cea a exportului şi importului; creşte-
rea deficitului comerţului exterior din 2005, determinată de creşterea necesarului 
de importuri pe piaţa internă, se manifestă în creşterea cererii agregate interne. 

 
Graficul nr. 2 
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Creşterea economică se bazează pe creşterea investiţiilor, reflectată în 
evoluţia ascendentă a ratei investiţiilor. 

Graficul nr. 3 
Cursul de schimb şi inflaţia 
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Scenariul prevede o scădere a cursului de schimb ROL/EUR mai rapidă 

în primul an de prognoză şi atenuată în 2005, însoţită de o scădere corespun-
zătoare a inflaţiei, care, în condiţiile în care anul 2003 se încadrează în ipote-
zele scenariului dezirabil, cu o rată a inflaţiei de numai 13,5%, poate susţine o 
rată a inflaţiei de circa 6% în anii următori. Reamintim aici că ipotezele în care 
acest lucru este posibil sunt: 

 o politică consecventă a veniturilor care să susţină dezinflaţia; 

 o apreciere reală a monedei naţionale faţă de coşul valutar stabilit de 
BNR (60% EUR, 40% USD); 

 investiţiile şi exportul cu rol de motor al creşterii economice; 

 continuarea remonetizării economiei naţionale prin politici monetare 
adecvate; 

 un aflux mai consistent de capital extern, în condiţiile unor politici 
susţinute de reformă.  

 
Graficul nr. 4 

Exportul şi importul de bunuri şi servicii 
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Graficul nr. 5 
Soldul balanţei comerciale 
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O creştere a exportului şi o scădere a importului în 2004 duc la o scăde-
re a deficitului balanţei comerciale, nesustenabilă în 2005, când cerinţele pieţei 
interne duc la o creştere a importurilor mai rapidă decât a exporturilor. Fe-
nomenul este corelat şi cu evoluţia cursului de schimb, ipotezele modelului in-
dicând o moderare a raportului EUR/USD în 2005 faţă de 2004. 

 
Graficul nr. 6 

Deficitul bugetar 
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limitele cerinţelor de aderare la UE. 
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Graficul nr. 7 
Datoria externă 
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Deşi se ia în considerare o creştere a datoriei externe cu 13,8%  în 2004 

faţă de 2005, ponderea în PIB a datoriei externe este în scădere, ca urmare a 
creşterii PIB-ului şi a moderării evoluţiilor valutare. 

Graficul nr. 8 
Productivitatea muncii 

 

 
După o creştere în 2004, productivitatea muncii are un recul în 2005, ca 

urmare a diminuării creşterii economice şi a evoluţiei inerţiale a pieţei muncii. 
 

Graficul nr. 9 
Şomajul 
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Şomajul are un trend descrescător, prognozându-se o rată a şomajului 
sub 6,7% în 2005. 

5.3. Ipoteze de lucru pentru scenariul ―ţintă‖  

Scenariul multianual “ţintă” porneşte de la o ipoteză asemănătoare cu 
cea a scenariului S4 din prognoza anuală, care testează ipoteza unei creşteri a 
fondurilor nerambursabile primite de la Uniunea Europeană. Pentru 2003 se 
foloseşte aceeaşi ipoteză ca în scenariul S4 (o creştere cu 3% din PIB faţă de 
2002). Pentru 2004 şi 2005 aceste creşteri sunt moderate astfel: 

Tabelul nr. 3 
Creşterea fondurilor primite de la Uniunea Europeană în  

Scenariul de referinţă (S1) şi în Scenariul “ţintă” (S2) 
rate faţă de anul precedent% 

 2003 2004 2005 

Scenariul de referinţă (S1) 1,38 1,07 1,13 

Scenariul “ţintă” (S2) 2,02 1,16 1,28 

 
Considerăm că aceste fonduri intră în economia românească pe proiecte 

investiţionale, astfel încât, în model sunt tratate analog fluxului de investiţii stră-
ine (directe şi de portofoliu). Se presupune că reformele structurale vor face din 
România un mediu de afaceri atractiv, astfel încât eficienţa fluxului de investiţii 
străine va creşte . 

Celelalte ipoteze ale scenariului de referinţă rămân valabile şi pentru 
scenariile ţintă. 

5.4. Rezultatele simulărilor 

Tabelul nr. 4 
PROGNOZA MULTIANUALĂ 2003-2005 

Scenariul ―ţintă‖ (S2) 
Rate faţă de anul precedent(%) 

Indicatori 2003 2004 2005 

PIB preţuri curente 22,23 15,11 14,56 

PIB preţuri constante 5,40 5,39 5,10 

DAD preţuri curente 23,18 14,59 15,41 

DAD preţuri constante 6,22 4,92 5,89 

Investiţii 12,52 11,79 12,00 

Rata investiţiilor 22,68 23,97 25,45 

Exportul de bunuri şi servicii 10,83 12,63 12,39 

Importul de bunuri şi servicii 12,70 10,74 13,75 

Soldul balanţei comerciale -3,778 -3,856 -4,652 

Rata şomajului 8,0 7,2 6,4 

Curs mediu de schimb EUR 1,203 1,046 1,048 
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Indicatori 2003 2004 2005 

Curs de schimb EUR (dec/dec) 1,221 0,925 1,150 

Deflatorul PIB 1,160 1,092 1,090 

Indicele mediu al preţurilor de consum 1,162 1,094 1,092 

Indicele preţurilor de consum (dec/dec) 1,131 1,059 1,056 

Deficitul bugetar -2,68 -2,53 -2,49 

Datoria externă (% in PIB) 27,99 25,72 23,96 

Productivitatea muncii 3,97 4,45 4,26 

5.5. Comentarii – scenariul ―ţintă‖ 

Scenariul se caracterizează printr-o creştere economică moderată, baza-
tă atât pe creşterea investiţiilor interne, cât şi a investiţiilor străine (directe şi de 
portofoliu), la care se adaugă creşterea fondurilor nerambursabile provenite de 
la Uniunea Europeană. Creşterea investiţiilor încă din 2003 creează o bază de 
creştere economică pentru anii următori şi aduce o anumită ameliorare a tutu-
ror indicatorilor economici, după cum se va vedea în continuare. Atât importur i-
le cât şi exporturile sunt în creştere, totuşi ritmul de creştere a importurilor este 
mai rapid, impus de necesitatea de a importa tehnologii şi echipamente pentru 
noile investiţii, astfel încât are loc o creştere a deficitului balanţei comerciale. 
Deficitul bugetar şi datoria externă sunt în scădere. Prezentăm în continuare 
analiza detaliată a rezultatelor, comparativ cu Scenariul de referinţă (S1). 

 
Graficul nr. 10 

Evoluţia PIB-ului în  
Scenariul de referinţă (S1) şi în Scenariul “ţintă” (S2) 
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fondurilor nerambursabile aduce o creştere economică mai rapidă. 
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Graficul nr. 11 
Evoluţia cererii agregate interne în  

Scenariul de referinţă (S1) şi în Scenariul “ţintă” (S2) 

 
 
Creşterea cererii agregate este mai rapidă decât a PIB-ului, datorită 

creşterii importurilor, impusă de cerinţele noilor investiţii. 
 

Graficul nr. 12 
Evoluţia investiţiilor în  

Scenariul de referinţă (S1) şi în Scenariul “ţintă” (S2) 

 
 
Investiţiile, care în model sunt baza creşterii economice, sunt mai mari 

prin ipoteză în Scenariul “ţintă” decât în Scenariul de referinţă. 
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Graficul nr. 13 
Evoluţia exporturilor în  

Scenariul de referinţă (S1) şi în Scenariul “ţintă” (S2) 

 
 
 

Graficul nr. 14 
Evoluţia importurilor în  

Scenariul de referinţă (S1) şi în Scenariul “ţintă” (S2) 
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Graficul nr. 15 
Evoluţia deficitului comercial în  

Scenariul de referinţă (S1) şi în Scenariul “ţintă” (S2) 

 
 
Atât importurile cât şi exporturile sunt în creştere, ritmul de creştere al 

importurilor fiind mai mare, deficitul balanţei comerciale este în creştere în 
Scenariul “ţintă” faţă de Scenariul de referinţă. 

 
 

Graficul nr. 16 
Evoluţia cursului mediu de schimb în  

Scenariul de referinţă (S1) şi în Scenariul “ţintă” (S2) 

 
 
Cursul mediu de schimb se menţine la aproximativ acelaşi nivel în ambe-

le scenarii, în schimb inflaţia este ceva mai scăzută în Scenariul “ţintă” faţă de 
Scenariul de referinţă. 
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Graficul nr. 17 
Evoluţia inflaţiei în  

Scenariul de referinţă (S1) şi în Scenariul “ţintă” (S2) 

 
 
 

Graficul nr. 18 
Evoluţia deficitului bugetar în  

Scenariul de referinţă (S1) şi în Scenariul “ţintă” (S2) 

 
 
Cu un deficit bugetar cuprins între 2,5% şi 2,7% din PIB, Scenariul de re-

ferinţă se înscrie în limitele impuse de cerinţele integrării. 
Ca pondere în PIB, datoria externă este în scădere în scenariul ţintă, 

deşi în valoare absolută ea are o uşoară creştere. Dinamica PIB-ului este, 
însă, mai rapidă decât a volumului datoriei externe. 
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Graficul nr. 19 

Evoluţia datoriei externe în  
Scenariul de referinţă (S1) şi în Scenariul “ţintă” (S2) 

 
 
 

Graficul nr. 20 

Evoluţia productivităţii muncii în  
Scenariul de referinţă (S1) şi în Scenariul “ţintă” (S2) 

 
 
În Scenariul “ţintă” productivitatea muncii este sistematic mai ridicată de-

cât în Scenariul de referinţă, consecinţă a creşterii nivelului şi eficienţei investi-
ţiilor. 
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