
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
    
Raport privind situaţia economică şi bugetară 
pe primele şase luni ale anului 2010 
 

I. Evoluţii macroeconomice recente ale economiei româneşti  

 În trimestrul I 2010, creşterea economică s-a menţinut negativă, fiind, în termeni reali, 

cu 0,3% mai mică comparativ cu trimestrul IV 2009 (date ajustate sezonier). Faţă de 

trimestrul I 2009, produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 2,6% pe seria brută şi cu 

3,2% pe seria ajustată sezonier. Această evoluţie reflectă cererea internă slabă din această 

perioadă, precum şi condiţiile meteorologice nefavorabile de la începutul anului, în special 

pentru sectorul construcţiilor. 

Conform primelor estimări statistice pentru trimestrul II 2010, produsul intern brut s-a 

majorat cu 0,3% faţă de trimestrul I 2010 (date ajustate sezonier), dar a fost în scădere 0,5% 

faţă de trimestrul II 2009 (date serie brută). Astfel, în semestrul I 2010, produsul intern brut  

s-a contractat cu 1,5% faţă de semestrul I 2009 (serie brută). 

Pentru întregul an se estimează o reducere – în termeni reali – a produsului intern brut 

de  1,9%, comparativ cu creşterea de 1,3% avută în vedere la fundamentarea bugetului 

iniţial.  
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Această reevaluare ia în considerare măsurile de echilibrare bugetară precum şi 

implicaţiile directe, dar şi pe cele conexe datorate înlocuirii măsurii de reducere temporară a 
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pensiilor cu 15% cu cea de creştere a TVA cu 5 puncte procentuale. De asemenea, 

contextul internaţional, mai nefavorabil, în raport cu prognozele iniţiale au determinat 

reevaluarea. Creşterea TVA reprezintă o măsură cu caracter general, care, spre deosebire 

de reducerea pensiilor, afectează toate veniturile populaţiei. Ca urmare, impactul asupra 

consumului populaţiei este pronunţat.  

De asemenea, s-au avut în vedere şi efectele asupra producţiei agricole ale condiţiilor 

climaterice nefavorabile din ultimele două luni, care au cauzat o reducere importantă a 

producţiei la cultura de cereale şi legume. 

Evoluţia industriei, a comerţului intern, a comerţului exterior în prima parte a anului a 

condus la ajustări ale evoluţiei componentelor produsului intern brut. Cererea internă se va 

diminua, în special, ca urmare a reducerii consumului, atât cel individual al gospodăriilor 

populaţiei, cât şi cel colectiv al administraţiei publice. 

Consumul populaţiei urmează să se reducă cu 3,4% în acest an faţă de creşterea cu 

3,7% în cadrul macroeconomic al bugetului iniţial, consumul guvernamental se va diminua 

cu 4,5% faţă de o scădere cu 3,5%, iar formarea brută de capital fix se va reduce cu 1,5% 

faţă de o reducere cu 1% în varianta iniţială. 

      - modificări procentuale faţă de anul precedent - 

Produsului intern brut 2008 2009 2010 
Cererea internă, din care: 7,2 -12,8 -2,4 
- Consumul individual efectiv al gospodăriilor 9,4 -9,2 -3,4 
      - Cheltuiala pentru consumul final al populaţiei 9,5 -10,8 -3,4 
      - Cheltuiala pentru consum individual al administraţiei 

publice 8,7 0,4 -4,5 

- Consumul colectiv efectiv al administraţiei publice 5,4 1,2 -4,6 
- Formarea brută de capital fix 16,2 -25,3 -1,5 
Exportul de bunuri şi servicii 8,7 -5,5 7,0 
Importul de bunuri şi servicii 7,8 -20,6 4,1 
PIB 7,3 -7,1 -1,9 
- Industrie 1,9 -4,3 3,6 
- Agricultură 21,9 -0,4 1,0 
- Construcţii 26,1 -13,6 -15,9 
- Servicii 5,4 -6,8 -3,1 

       Sursa: 2008-2009 Institutul Naţional de Statistică, 2010 Comisia Naţională de Prognoză 

 

Comerţul exterior a înregistrat în primele luni din 2010 o evoluţie peste aşteptări. 

Creşterea exporturilor de bunuri în primele 6 luni 2010, comparativ cu aceeaşi perioadă din 

2009, a fost de 25,8%. În ceea ce priveşte exporturile intracomunitare, care reprezintă 
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73,8% din total, acestea s-au majorat cu 23,3%, iar cele extracomunitare cu 25,8%. 

Relansarea activităţii în sectorul industrial a necesitat importuri de materii prime ceea ce a 

condus la majorarea importurilor de bunuri cu 19,3%. 

În aceste condiţii, deficitul comercial FOB-CIF s-a majorat cu 0,5%, comparativ cu cel 

înregistrat în perioada similară din 2009, până la valoarea de 4,7 miliarde euro. Din punct de 

vedere al repartizării geografice, s-a constat diminuarea deficitului comercial FOB-CIF 

rezultat din schimburile comerciale cu ţările membre UE, cu 9,0%, în timp ce soldul negativ 

înregistrat cu partenerii din afara zonei UE s-a majorat cu 26,1. 

Deficitul contului curent al balanţei de plăţi externe s-a majorat cu 50%, în condiţiile 

în care deficitul comercial FOB-FOB s-a redus cu 7,6%, iar excedentul balanţei transferurilor 

curente s-a redus cu 49,9%. Soldul veniturilor a înregistrat deficit, în scădere cu 6,6%, în 

timp ce deficitul balanţei serviciilor s-a majorat de 4,6 ori. Deficitul de cont curent a fost 

finanţat în proporţie de 50,4% din investiţii străine directe, care s-au situat la 1838 milioane 

euro, mai mici cu 29% faţă de primele 6 luni 2009. Din punct de vedere al surselor autonome 

(investiţii străine directe, investiţii de portofoliu, transferuri de capital), gradul de acoperire a 

fost de 86,3%. 

                                                                                                                                                        -  mil. euro - 

Comerţul exterior şi contul curent 2008 2009 2010 

Export FOB 33.725 29.116 32.800 

    - modificare procentuală anuală, % 14,1 -13,7 12,7 

Import CIF 57.240 38.897 41.940 

    - modificare procentuală anuală, % 11,5 -32,0 7,8 

Import FOB  52.834 35.903 38.710 

Sold Balanţă Comercială FOB - FOB  -19.109 -6.787 -5.910 

Sold Balanţă Comercială FOB - CIF  -23.515 -9.781 -9.140 

Deficit de cont curent -16.157 -5.168 -6.880 

     - % din PIB -11,6 -4,5 -5,7 

      Sursa: 2008-2009 Institutul Naţional de Statistică şi Banca Naţională a României, 2010 Comisia Naţională       
de Prognoză 

 

Plecând atât de la tendinţele înregistrate de sectorul extern în primele luni ale anului 

2010, cât şi de la evoluţia economică a principalilor noştri parteneri externi, s-a revizuit 

evoluţia comerţului exterior în sensul amplificării ritmului de creştere a exporturile de bunuri 
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în acest an până la 12,7% faţă de 3,5% cât era prevăzut în prognoza iniţială, iar pentru 

importurile de bunuri, de la 4,2% la 7,8%.  

Deficitul contului curent este estimat în creştere faţă de varianta iniţială, atât ca 

valoare (6,9 mld. euro faţă de 6475 mld. euro), cât şi ca pondere în PIB (5,7% faţa de 5,1%), 

în principal având în vedere o diminuare semnificativă a soldului pozitiv al transferurilor 

curente. 

În luna iunie 2010, rata anuală a inflaţiei a ajuns la 4,38%, situându-se cu 0,36 puncte 

procentuale sub nivelul atins la sfârşitul anului 2009. Continuarea procesului dezinflaţionist 

s-a datorat în principal deficitului de cerere, dar şi aprecierii monedei naţionale faţă de euro, 

factori care au atenuat impactul majorării accizelor din prima lună a anului.  

Faţă de luna decembrie 2009, creşterea preţurilor de consum în luna iunie a anului 

curent a fost de 2,77%. Presiuni inflaţioniste în această perioadă s-au înregistrat la nivelul 

preţurilor mărfurilor nealimentare, acestea majorându-se cu 4,80% faţă de luna decembrie 

2009. Peste 65% din aceste creşteri de preţ la mărfurile nealimentare s-au înregistrat în luna 

ianuarie şi s-au datorat majorării accizelor cât şi a cursului de schimb folosit la calcularea 

acestora. 

La nivelul primelor 6 luni, contribuţia preţurilor produselor accizabile (tutun, combustibili 

şi energie electrică) la inflaţia calculată faţă de sfârşitul anului anterior a fost de 1,44 puncte 

procentuale. Preţurile produselor alimentare cât şi tarifele la servicii au avut evoluţii modeste, 

(+0,71% pentru mărfurile alimentare şi +1,79% pentru servicii). 

În anul 2010, rata inflaţiei se apreciază că va ajunge faţă de sfârşitul anului 2009 la 

7,9%, nivel superior cu 4,4 puncte procentuale faţă de estimarea utilizată în elaborarea 

bugetului pentru anul 2010. Majorarea ratei inflaţiei în partea a doua a anului se va datora 

creşterii cotei TVA de la 19% la 24% începând cu 1 iulie, dar şi deprecierii monedei 

europene în semestrul II comparativ cu primele 6 luni ale anului. Acest fapt va determina o 

majorare de preţ mai accentuată la produsele din import, dar şi a produselor sau serviciilor 

autohtone ale căror preţuri sunt racordate la moneda europeană, prin suprapunerea celor 

doi factori de influenţă. Un alt factor de presiune inflaţionistă îl poate reprezenta creşterea 

preţurilor la produsele agricole, în special cereale, tendinţă manifestată deja pe plan 

internaţional. Cu toate acestea reducerea consumului va tempera în trimestrul IV tendinţele 

inflaţioniste manifestate la jumătatea anului. 

 



 
 

5

 

- % - 

Inflaţia şi deflatorul PIB 2008 2009 2010 

Inflaţia    
   - sfârşitul anului 6,3 4,74 7,9 
   - medie anuală 7,85 5,59 5,9 
Deflatorul produsului intern brut 15,2 2,8 6,2 

         Sursa: 2008-2009 Institutul Naţional de Statistică, 2010 Comisia Naţională de Prognoză 

  

 Numărul mediu al salariaţilor pe primele 6 luni (calculat ca medie aritmetică a 

efectivelor lunare) a fost de 4.297 mii persoane, în scădere 8,8% faţă de perioada 

corespunzătoare din anul 2009. Cele mai mari scăderi se regăsesc, în principal, în unele 

ramuri din cadrul industriei prelucrătoare, în construcţii, comerţ, dar şi în activităţile de 

administraţie, învăţământ şi  sănătate, unde numărul de salariaţi s-a redus cu 37 mii 

persoane. 

Dificultăţile economice se vor reflecta pe întreg anul 2010 şi în evoluţia de pe piaţa 

muncii, astfel că numărul de salariaţi este estimat că se va reduce cu 1,8% faţă de o 

creştere cu 0,9% în prognoza utilizată la construcţia iniţială a bugetului.  

 Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul fiecărei luni în prima jumătate a anului 2010 

a fost în creştere până în luna martie (+55,9 mii persoane faţă de sfârşitul anului 2009, cu o 

rată a şomajului de 8,36%), după care s-a diminuat. La sfârşitul lunii iunie, numărul şomerilor 

înregistraţi a fost de 680,8 mii persoane, cu 28,6 mii persoane mai mic faţă de sfârşitul 

anului 2009, iar rata şomajului a fost mai mică, respectiv 7,44%, faţă de 7,8%. Semnificativ 

este faptul că numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 54,3 mii persoane faţa de sfârşitul 

anului 2009.  

  Ca urmare a înrăutăţirii şi amplificării presiunilor pe piaţa muncii faţă de ceea ce s-a 

avut în vedere la construcţia iniţială a bugetului pe 2010, se aşteaptă ca numărul şomerilor 

înregistraţi să crească în partea a doua a anului, fiind estimat la 760 mii persoane la sfârşitul 

anului 2010 (645 mii persoane iniţial), astfel încât rata şomajului înregistrat se va majora 

până la 8,5% (7,3% iniţial). 
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Forţa de muncă 2008 2009 2010 

Numărul mediu de salariaţi  (BFM) - mii persoane 5.046,3 4.750*) 4665 

      - modificare procentuală anuală, % 3,3 -5,9 -1,8 

Şomeri înregistraţi la sfârşitul anului - mii persoane 403,4 709,4 760 

      - şomeri indemnizaţi – mii persoane 143,5 435,5 455 

Rata şomajului înregistrat - % 4,4 7,8 8,5 

       Sursa: 2008-2009 Institutul Naţional de Statistică, 2010 Comisia Naţională de Prognoză 
          *) Date estimate de CNP. INS publică datele definitive în luna septembrie 2010  

Pe primele 6 luni 2010, câştigul salarial mediu brut a fost cu 5,0% peste cel din 

perioada corespunzătoare din 2009, respectiv de 1978 lei. Câştigul salarial mediu net s-a 

majorat cu 4,6%, majorare situată peste nivelul inflaţiei medii corespunzătoare perioadei 

(4,49%). În majoritatea activităţilor din sectorul concurenţial, câştigurile salariale au fost mai 

mari în această perioadă. Scăderi ale câştigului salarial mediu brut s-a înregistrat, în 

principal, în învăţământ, activităţi culturale şi recreative, administraţie publică, sănătate şi 

asistenţă socială.  

  Măsurile de diminuare a drepturilor salariale în sectorul bugetar au determinat 

ajustarea câştigului salarial mediu brut estimat pentru anul 2010 la 1910 lei, faţă de 1925 lei 

în prognoza iniţială pentru buget. Acesta va fi mai mare cu 1,6% faţă de cel din 2009. În 

termeni reali, câştigul salarial mediu va scădea cu 4,3%. 

 
II. Politica bugetară pe anul 2010  
 

Bugetul iniţial pe anul 2010 (Anexa nr. 1) a fost construit pe baza previziunilor 

macroeconomice de la sfârşitul anului 2009, convergente cu proiecţiile organismelor 

internaţionale, conform cărora se anticipa o creştere, în termeni reali, a PIB de 1,3%,  

urmărind o politică restrictivă cu accent pe reducerea deficitului bugetar şi reforme 

structurale în domeniul sistemului public de salarizare şi a sistemului de pensii.  

Creşterea economică sub cea estimată precum şi evoluţia execuţiei bugetare, care a 

înregistrat pe trimestrul I 2010 o depăşire a ţintei stabilite cu FMI, au determinat aplicarea 

unor ajustări bugetare mult mai severe şi cu termene mult mai scurte.  

 Ca urmare, prevederile iniţiale care aveau în vedere diminuarea cheltuielilor totale faţă 

de anul 2009 cu 2,1 puncte procentuale ca pondere în PIB precum şi reduceri la cheltuielile 

de personal şi asistenţă socială cu câte un punct procentual, s-au dovedit a fi insuficiente, 
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fiind necesare noi politici de ajustare, cu accent pe reducerea ponderii cheltuielilor de 

consum in condiţiile creşterii costului serviciului datoriei publice.  

Plăţile restante totale au crescut la nivelul bugetului general consolidat de la 1.578,6 

milioane lei la 31 decembrie 2009 la 1.847,1 milioane lei la 30 iunie 2010. Creşterea s-a 

înregistrat, la administraţia centrală, cu 94,2 milioane lei, administraţiile locale, cu 77,5 

milioane lei, precum şi la asigurările sociale cu 96,7 milioane lei, conform datelor din tabelul 

de mai jos. 

PLĂŢI RESTANTE la 30 iunie 2010 
       -milioane lei- 

Bugetul de Stat, 
Autofinantate si 

Autonome 
Bugete Locale Bugete Asigurari 

Sociale TOTAL  

31 dec 
2009 

30 June 
2010 

31 dec 
2009 

30 June 
2010 

31 dec 
2009 

30 June 
2010 

31 dec 
2009 

30 June 
2010 

638,90 733,10 925,70 1.003,20 14,10 110,80 1.578,6 1.847,1
NOTA: Include arieratele peste 90 zile conform definiţiei din acordul cu FMI. 

 

În consecinţă, Guvernul a decis un număr de acţiuni majore de ajustări fiscale care 

privesc reducerea cheltuielilor bugetare, în principal, a celor cu bunuri şi servicii, care se 

vor reduce cu 20% din sumele prevăzute pentru partea a doua a anului precum şi a salariilor 

şi altor drepturi de natură salarială care se vor reduce cu 25% în perioada 1 iulie - 31 

decembrie.    

 Urmare a acestor decizii, rectificarea bugetară care s-a aprobat în cursul lunii august a 

avut în vedere: 

• majorarea deficitului bugetului general consolidat în termeni nominali de la 31.907 

milioane lei la 34.641 milioane lei şi în termeni relativi de la 5,9 % la 6,8% din PIB; 

• reducerea cheltuielilor totale cu 0,69 mld. lei faţă de programul iniţial, fiind prevăzute 

reduceri la cheltuielile de personal cu -3,5 mld. lei şi realocări de fonduri către bugetul 

asigurărilor sociale de stat  (3,8 mld. lei) şi către bugetul asigurărilor de şomaj (2,8 

mld. lei), precum şi o creştere a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile de 1,4 mld. lei, ca 

urmare a suplimentării fondurilor pentru plata datoriilor restante către spitale; 

• reducerea veniturilor totale ale bugetului general consolidat, estimate a se încasa în 

anul 2010, cu 3,4 mld. lei faţă de programul estimat iniţial, ca urmare a evoluţiei 
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negative a PIB pentru anul 2010 de la 538,9 mld. lei la 511,5 mld. lei dar şi a unor 

modificări legislative care vor influenţa evoluţia încasărilor bugetare astfel: 

- scăderea cu 0,8 mld. lei a veniturilor estimate a se încasa la impozitul pe 
profit ca urmare a reducerii volumului de activitate faţă de cel prevăzut în  bugetul 

iniţial; 

- scăderile nominale cu 1,1 mld. lei la impozitul pe venit şi salarii şi cu 3,6 mld. 

lei la contribuţiile de asigurări sociale datorate în principal revizuirii prognozei în 

sens descrescător a câştigului salarial mediu brut de la 1.925 lei la 1.910 lei, 

precum şi a numărului mediu de salariaţi cu 67 mii persoane (de la 4.732 mii 

persoane la 4.665 mii persoane); 

- creşterea nominală a veniturilor din TVA cu 1,4 mld. lei ca urmare a majorării 

cotei standard de TVA de la 19% la 24% (măsura de creştere are un impact 

favorabil de 3,5 mld. lei diferenţa fiind datorată revizuiri în sens descrescător a 

VAB pe economie, de la 481,9 mld. lei la 457 mld. lei); 

- diminuarea veniturilor prognozate a se încasa din accize cu 2,0 mld. lei ca 

urmare a scăderii cifrei de afaceri corespunzătoare produselor accizabile; 

- majorarea veniturilor nefiscale cu 3 mld. lei, ca urmare a evoluţiei pozitive a 

încasărilor în primele 6 luni ale anului 2010 (impact bugetar 2,5 mld. lei) precum şi 

a reducerii cu 25% a salariilor instituţiilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri 

proprii şi includerea stimulentelor în bugetul general consolidat. 

 

III. Execuţia bugetară pe primele şase luni ale anului 
 

Conform datelor provizorii, execuţia bugetului general consolidat pe primele şase luni 

ale anului (Anexa nr. 2) s-a încheiat cu un deficit estimat de 18,07 miliarde lei, uşor sub 

limita ţintei de deficit, în sumă de 18,2 miliarde lei, prevăzută în Scrisoarea suplimentară la 

Aranjamentul Stand-by încheiată cu Fondul Monetar Internaţional. 

1. Veniturile estimate şi colectate la bugetul general consolidat au fost în sumă de 

77,2 miliarde lei, cu 0,1% mai reduse faţă de realizările perioadei corespunzătoare din anul 

precedent. 

         Cu excepţia veniturilor colectate din accize, venituri nefiscale şi sume primite de la UE 

care au înregistrat creşteri de 1,5%, 19,3% şi respectiv 121%, principalele venituri fiscale 
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au înregistrat reduceri (impozitul pe profit -3%, taxe vamale -12%, contribuţii de 
asigurări - 5,1%, impozit pe venit şi salarii -4,8%, TVA -3,7%). 

 

Faţă de programul iniţial aprobat, încasările la principalele venituri fiscale reprezintă 

mai puţin de 50% din estimările anuale respectiv  45,2% la impozitul pe profit, 46,9% la 

impozitul pe venit şi salarii,  46,2% la TVA, 38,3% la accize. 

         

 La impozitul pe venit şi salarii s-au înregistrat scăderi ca urmare a diminuării 

numărului de salariaţi cu 8,8% conform datelor raportate pe semestrul I 2010 faţă de 

perioada similară a anului 2009. 

   

Încasările din taxa pe valoarea adăugată s-au diminuat cu 3,7% fiind influenţate în 

principal de scăderea încasărilor din operaţiuni interne cu 5,3% ca urmare a diminuării cifrei 

de afaceri în comerţul cu amănuntul şi ridicata. 

 

La accize încasările sunt cu 1,5% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anul precedent 

ca urmare a creşterii nivelului de taxare începând cu 1 ianuarie a.c. Creşterea încasărilor s-a 

datorat majorării cu 14,2% a cursului mediu lei/EURO luat în calcul la plata accizelor pentru 

anul 2010, precum şi a creşterii cuantumului accizei in semestrul I 2010 faţă de aceeaşi 

perioadă a anului 2009 la benzina fară plumb, motorină, gaze naturale destinate consumului 

necomercial, produse alcoolice intermediare, ţigarete, energie electrică.  

      
   Contribuţiile de asigurări sociale la nivelul bugetului general consolidat s-au diminuat 

cu 5,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009, cauzele reducerii fiind scăderea numărului 

de salariaţi şi diminuarea conformării voluntare, deşi cotele medii de contribuţii ale bugetului 

asigurărilor sociale de stat au crescut cu 0,27 puncte procentuale începând cu veniturile 

aferente lunii februarie 2010.  

  Sumele restituite de Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate pentru proiecte 

cu finanţare europeană au crescut cu 921 milioane lei, faţă de aceeaşi perioadă a anului 

2009, însă, reprezintă numai 46,5% din estimările iniţiale anuale. 

  S-au înregistrat creşteri la încasările din venituri nefiscale cu 1.422 milioane lei ca 

urmare a încasării dividendelor de la operatorii economici cu capital de stat, precum şi a 

vărsămintelor la bugetul de stat din profitul net al BNR. 
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2. Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 95,3 miliarde lei, au crescut în 

termeni nominali cu 4,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. 

 Cheltuielile de personal au înregistrat o reducere de 4,5%, la nivelul bugetului 

general consolidat cu precizarea că la bugetul de stat acestea au crescut cu 3,7% ca urmare 

a reorganizării unor instituţii publice care au trecut, începând cu 5 noiembrie 2009, de la 

finanţarea din venituri proprii şi/sau subvenţii, la finanţare integrală din bugetul de stat, 

conform Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor 

cadru cu Comisia Europeană şi FMI.  

Cu toate acestea, faţă de programul iniţial aprobat, realizările unor ordonatori 
principali de credite (Anexa nr. 3) reprezintă mai mult de 50% din prevederile anuale 

aprobate, şi anume: Senat (58%), Camera Deputaţilor (53%), SGG (54%), Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului (60%), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (59%), 

Ministerul Sănătăţii (56%), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (53%), Academia Română 

( 54%).  

Ponderea cheltuielilor de personal, faţă de programul anual este relativ ridicată, fiind 

de 52,1%. Cu toate acestea, dinamica acestor cheltuieli se va tempera în a doua jumătate a 

anului datorită măsurilor luate de Guvern începând cu 1 iulie 2010, în particular reducerea 

cu 25% a salariilor tuturor angajaţilor din sectorul bugetar în paralel cu restructurarea 

aparatului administrativ la nivel central şi teritorial şi continuării procesului de disponibilizare 

a personalului excedentar.  

 Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au redus cu 1,7% faţă de aceeaşi perioadă a 

anului 2009. Reducerea s-a înregistrat îndeosebi la bugetul de stat (- 28,7%) în timp ce la 

bugetele locale acestea sunt mai mari în aceeaşi perioada cu 9,7%. Cu toate acestea 

tendinţa de scădere la nivelul administraţiilor locale a continuat, depăşirea înregistrată fiind 

cu un punct procentual sub cea înregistrată la sfârşitul lunii mai. 

 Cheltuielile cu dobânzi au crescut cu 21,6% justificate de majorarea deficitelor 

bugetare acumulate din anii precedenţi şi angajării împrumuturilor pentru acoperirea 

acestora.                                                                                                                                                      

Aass Ca urmare deficitul primar a crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent de 

la 11,4 miliarde lei la 14,5 miliarde lei. 
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Cheltuielile aferente programelor cu finanţare UE s-au majorat cu 132,6% faţă de 

aceeaşi perioadă a anului precedent; cu toate acestea estimările anuale iniţiale la bugetul de 

stat s-au realizat în proporţie de 35%. 

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital precum şi transferuri 

pentru programele de dezvoltare, au fost în sumă de 11,7 miliarde lei, în scădere cu 10 % 

faţă de perioada similară din anul precedent.  

Alocaţiile anuale pentru cheltuieli de capital la bugetul de stat s-au utilizat în proporţie 

de 36,4%, iar cele de la administraţiile locale în proporţie de 29%.  

La majoritatea OPC gradul de utilizare a sumelor anuale alocate cu această 

destinaţie sunt foarte reduse: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 20%, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 25%, Ministerul Apărării Naţionale 34%, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor 40%, Ministerul Mediului 38%. 

Evoluţia bugetelor de asigurări sociale s-a înrăutăţit semnificativ atât faţă de aceeaşi 

perioadă a anului precedent cât şi faţă de prevederile iniţiale aprobate pe anul 2010. 

   -milioane lei-

Bugetele de Asigurări Sociale  
Program 

iniţial 2010 
Realizări 1.01 
- 30.06.2009 

Realizări 1.01 
- 30.06.2010 

TOTAL din care :    

Bugetul asig. sociale de stat    

Venituri din care :  41.315,9 17.189,1 20.509,5

Subvenţii de la bugetul de stat 7.056,1 447,5 4.237,9 

Cheltuieli 41.060,2 19.740,1 21.307,6

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) 255,7 -2.551,0 -798,1

Bugetul asig. pentru somaj    

Venituri  1.819,8 684,2 696,4

Cheltuieli 2.964,7 1.124,3 2.250,8

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) -1.144,9 -440,1 -1.554,4

Fondul national de asigurări sociale de sănătate    

Venituri din care :  15.865,3 7.381,1 7.000,6

Subvenţii de la bugetul de stat 1.476,5 378,2 338,7 

Cheltuieli 15.725,4 7.315,2 7.581,9

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) 139,9 65,9 -581,3
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În mod deosebit s-a înrăutăţit situaţia bugetului de asigurări sociale pentru şomaj 
unde veniturile sunt similare cu cele din aceeaşi perioadă din anul precedent, dar cheltuielile 

s-au dublat. 

IV. Finanţarea deficitului bugetar şi datoria publică  

 

În anul 2010, Ministerul Finanţelor Publice are în vedere asigurarea finanţării 

deficitului bugetar în proporţie echilibrată din surse interne şi externe, comparativ cu anul 

2009 când finanţarea deficitului bugetar s-a realizat în proporţie de 68,7% din surse interne, 

în principal prin emisiuni de titluri de stat. 

 În primul semestru al anului 2010, sursele externe de finanţare a deficitului bugetar şi 

refinanţarea datoriei publice au fost asigurate astfel: 

•  jumătate din tranşele III şi IV din creditul FMI, în valoare de 1,1 mld. DST, 

respectiv 1,2 mld Euro (maturitate 5 ani, dobânda standard FMI – cca 2,25% 

conform ultimei plăţi de dobândă din luna februarie 2010), 

• tranşa a II-a, în valoare de 1 mld. Euro, din împrumutul de la CE (rambursare într-

o singură tranşă în mai 2019 şi rata dobânzii de 3,375%), 

• emisiunea de Euroobligaţiuni pe pieţele externe de capital (1 mld. Euro, maturitate 

5 ani, cupon 5% şi randament 5,17%). 

 

Sursele interne pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice 

guvernamentale s-au asigurat prin emisiuni de titluri de stat în valoare de 20,8 mld lei. Din 

aceste emisiuni de titluri de stat, 72% au reprezentat certificatele de trezorerie cu scadenţe 

la 6 şi 12 luni, diferenţa reprezentând obligaţiuni de tip benchmark cu scadenţe la 3, 5 şi 10 

ani, incluzând redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni cu scadenţe la 3 ani (cupon 8,0%)  şi 

5 ani (cupon 8,25%) lansate în anul 2008 şi cea de 10 ani (cupon 6,75%) lansată în 2007, 

precum şi emisiunile de obligaţiuni noi cu scadenţe la 3 ani (cupon 6,25%) şi 5 ani (cupon 

6,0%).  

 

 Faţă de începutul anului când randamentele medii ale titlurilor de stat se situau la 

nivele cuprinse între 7,88% - 9,5%, în luna iunie acestea au scăzut în medie cu 2 puncte 

procentuale, situându-se între 6,74% – 6,97%.  
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Începând cu luna mai 2010, odată cu criza datoriei din Grecia, investitorii, inclusiv cei 

din piaţa locală au manifestat prudenţă în participarea la licitaţiile pe termen mediu şi lung 

ceea ce a determinat atragerea unor volume semnificativ diminuate la licitaţiile de titluri de 

stat (în luna mai, dintr-un volum anunţat de 4.500 milioane lei s-a adjudecat 56%, iar în luna 

iunie tendinţa s-a accelerat, volumul adjudecat fiind de aproximativ 21%). 

 

La 31 mai 2010, gradul de îndatorare publică a fost de 34,9% din PIB, din care 32,8% 

a reprezentat datoria publică guvernamentală şi 2,1% datoria publică locală.  La aceeaşi 

dată, datoria publică guvernamentală a fost de 167,7 mld lei, în creştere cu 31,2 mld lei faţă 

de sfârşitul anului 2009, creştere datorată în principal emisiunilor de titluri de stat de pe piaţa 

internă, tragerilor din pachetul financiar extern şi emisiunii de euroobligaţiuni destinate 

finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice. 

 

V. Absorbţia fondurilor externe nerambursabile 
 
În tabelul de mai jos este prezentată absorbţia fondurilor externe nerambursabile atât 

la 30.06.2010 cât şi în cei trei ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, aşa cum 

se reflectă în Balanţa fluxurilor financiare dintre România şi Uniunea Europeană. 

 

Comparativ cu sumele atrase pe întregul an 2009, pe primele şase luni ale anului 

2010 ritmul de absorţie s-a redus reprezentând 25,6%, situaţie explicabilă parţial prin faptul 

că începând cu anul 2010 nu s-au mai primit avansuri de la UE. 

 

Este de asemenea de observat că din cele 675,6 milioane euro utilizate, cea mai 

mare parte o reprezintă plăţile directe către fermieri acordate în cadrul programului FEGA. 

 

Sumele utilizate în cadrul bugetului general consolidat pentru programe cu finanţare 

europeană nerambursabilă s-au majorat semnificativ în trimestrul II 2010, ajungând la o 

medie lunară de 698 milioane lei faţă de o medie lunară de 200 milioane lei în trimestrul I 

2010. 
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Evoluţia fluxurilor financiare dintre România şi Uniunea Europeană 
 BALANŢA FINANCIARĂ  NETĂ 

       MIL. EURO 

Nr rd. Denumire 
Programat 

2010 

Execuţie la 

30.06.2010 

Realizat 

2007 

Realizat 

2008 

Realizat 

2009 

Realizat 

2007-2010 

0 A 1 2 3 4 5 6=2+3+4+5 

1 I. SUME PRIMITE DE LA BUGETUL UE (A+B) 2.911,53 675,80 1.571,55 2.590,46 2.861,87 7.699,67 

2 A. Fonduri de pre-aderare 432,13 91,26 812,26 747,68 618,74 2.269,93 

3 B. Fonduri de post-aderare, din care:  2.479,41 584,54 759,29 1.842,78 2.243,13 5.429,74 

4 i) Avansuri  117,35 19,09 752,28 1.380,47 960,34 3.112,18 

5 ii) Rambursari (inclusiv FEGA) 2.362,06 565,45 7,01 462,31 1.282,79 2.317,55 

6 
B1. Fonduri structurale si de coeziune, din 

care: 533,09 32,08 421,38 648,45 917,84 2.019,75 

7 
a) Avansuri din Fonduri Structurale si de 

Coeziune 30,45 14,53 421,38 648,45 777,23 1.861,60 

8 
b) Rambursari din Fonduri Structurale si de 

Coeziune 502,64 17,54 0,00 0,00 140,61 158,15 

9 
B2. Fonduri pentru agricultura, dezvoltare 

rurala si pescuit, din care: 1.859,40 547,78 22,02 1.040,62 1.141,86 2.752,28 

10 
a) Avansuri/prefinantari din fonduri pentru 

agricultura, dezvoltare rurala si pescuit 0,00 0,00 15,13 578,75 0,00 593,88 

11 
b) Rambursari din fonduri pentru 

agricultura, dezvoltare rurala si pescuit 1.009,54 124,98 0,00 0,00 565,93 690,91 

12 
c) Fondul European pentru Garantare 

Agricola (FEGA) 849,86 422,80 6,89 461,87 575,93 1.467,49 

13 B3. Altele (post-aderare), din care:  86,92 4,68 315,89 153,71 183,43 657,71 

14 a) Avansuri  86,89 4,56 315,77 153,27 183,10 656,71 

15 b) Rambursari 0,02 0,13 0,12 0,43 0,33 1,00 

16 II. SUME PLATITE CATRE UE (C+D) 1.445,44 701,53 1.150,89 1.268,93 1.364,43 4.485,78 

17 C. Contributia Romaniei la bugetul UE 1.383,60 673,93 1.129,13 1.246,78 1.315,49 4.365,32 

18 D. Alte contributii 61,84 27,60 21,77 22,15 48,94 120,45 

19 III. Soldul fluxurilor = I – II 1.466,09 -25,73 420,66 1.321,52 1.497,44 3.213,89 

 

 


