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Cuv=nt ;nainte

Preocupat de mult\ vreme de integrarea european\, prin natura

func]iilor de]inute ;n ultimii ani, dar [i prin voca]ie profesional\, 

mi-am format un set de convingeri privind destinul Rom=niei ;n

Europa de m=ine. Dac\ nu am nici cea mai mic\ ;ndoial\ c\ @intr\m#

;n Europa cu identitatea noastr\ forjat\ vreme de milenii, dac\ nu ezit

s\ afirm c\ vom aduce b\tr=nului continent o @voce# distinct\ [i

matur\ politic [i cultural, am reflectat ;ndelung la aspectul economic.

Ce aducem noi Europei din punct de vedere economic? Suntem

destina]i s\ fim beneficiari ve[nici ai fondurilor europene ori este [i o

alt\ realitate? Putem s\ fim optimi[ti ;n privin]a destinului economic

al Rom=niei? Or trebuie s\ accept\m resemna]i fatalele decalaje

existente?

Cele ce urmeaz\ vor s\ schi]eze un r\spuns care va fi dezvoltat

ulterior ;ntr-o carte.
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Construc]ia european\. Un proces istoric de succes. Construc]ia
european\ a început, a[a cum se cunoa[te, cu mai

bine de o jum\tate de secol în urm\, când [ase ]\ri au creat
„Comunitatea European\ a C\rbunelui [i a O]elului” (1951). A
urmat apoi Tratatul de la Roma (1957), prin care a luat fiin]\
Comunitatea Economic\ European\ (CEE) [i Comunitatea
European\ a Energiei Atomice (EUROATOM). În 1973, a avut
loc prima extindere a Comunit\]ii Economice Europene prin
includerea a trei state (Danemarca, Irlanda [i Marea Britanie),
în urma c\reia “cei [ase” au devenit “cei nou\”. Ulterior, pân\ la
sfâr[itul R\zboiului Rece au aderat Spania, Grecia [i Portugalia.

În 1985 a fost creat Consiliul European, structur\ care a avut
menirea de a facilita dialogul între liderii europeni, pentru a trasa
liniile de evolu]ie ale CEE. Dup\ schimb\rile de la sfâr[itul
deceniului al nou\lea, în 1990 Consiliul European a luat în
discu]ie posibilitatea extinderii organiza]iei, prin cooptarea unor
state foste socialiste. Concomitent, s-a trecut la o nou\ faz\ a
integr\rii interne a organiza]iei, prin trecerea de la domeniul
economic la cel monetar [i politic. În acest scop, la 7 februarie
1992 a fost semnat Tratatul de la Maastricht, care a modificat
conceptul de Comunitate European\ în cel de Uniune European\.

Ini]iativa extinderii Uniunii Europene s-a concretizat în
lucr\rile adoptate la conferin]a de la Copenhaga, unde s-a
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stabilit ca fiecare poten]ial candidat s\ fie admis în organiza]ie
numai când va îndeplini criteriile economice [i politice cerute
de Uniune, cunoscute de la acea dat\ drept „criteriile de la
Copenhaga”. În 1995 au aderat alte trei state, Finlanda, Suedia
[i Austria, organiza]ia devenind a „celor 15”.

La Madrid, în 1995, Comisia European\ a fost investit\ de
Consiliul European s\ studieze posibilit\]ile [i impactul extin-
derii, iar în octombrie 1997 a fost lansat\ „Agenda 2002”, docu-
ment de mare importan]\ prin care s-au fixat coordonatele de
reform\ ale politicilor Uniunii Europene în perspectiva extin-
derii. Tot în acel an s-a luat decizia de lansare a procesului de
extindere, prin aderarea tuturor statelor asociate. Din toamna
anului 1998, Comisia European\ a luat ini]iativa întocmirii
anuale a unui raport de ]ar\, în care se analizau progresele
înregistrate de fiecare stat candidat în îndeplinirea criteriilor de
aderare [i în implementarea aquis-ului comunitar.

În 1999, la Helsinki, Consiliul European a reconfirmat
necesitatea [i importan]a procesului de extindere a Uniunii Eu-
ropene pentru stabilitatea întregului continent. S-a reconfirmat
faptul c\ fiecare stat candidat va fi evaluat în raport de meritele
proprii [i c\ va fi exclus\ competi]ia. România [i Bulgaria au
fost invitate s\ înceap\ negocierile de aderare.

În paralel, s-au desf\[urat negocierile cu cele 12 state candi-
date. La 1 mai 2004, 10 ]\ri (Polonia, Ungaria, Slovacia, Cehia,
Lituania, Estonia, Letonia, Slovenia, Malta [i Cipru) au fost
admise oficial în Uniunea European\. @Cei 15# de pân\ atunci
au devenit @cei 25#. Pentru celelalte dou\ candidate, Bulgaria [i
România, s-a fixat termenul de aderare 1 ianuarie 2007, obiectiv
credibil, având în vedere evolu]ia  din cele dou\ ]\ri.

Cât prive[te rela]iile dintre România [i Comunitatea European\,
ele dateaz\ înc\ din 1980, când cele dou\ p\r]i au încheiat un

acord comercial, reînnoit în anul 1991. La 1 februarie 1993,
România a încheiat „Acordul de Asociere” la Uniunea European\,
care a stabilit cadrul juridic [i institu]ional al raporturilor cu aceasta,
în vederea preg\tirii integr\rii în organiza]ie. La 1 februarie 1995 a
intrat în vigoare „Acordul de Asociere”, iar 22 iunie 1995, Româ-
nia a înaintat cererea de aderare la Uniunea European\. Cu o zi
înainte, la Snagov, s-a adoptat „Strategia Na]ional\ de Aderare”,
semnat\ de reprezentan]ii partidelor parlamentare. Documentul
cunoscut  sub numele de „Declara]ia de la Snagov” a reprezentat un
act de consens politic na]ional, menit s\ faciliteze preg\tirea
României în vederea integr\rii. El a fost prezentat de [eful statului
la reuniunea la nivel înalt a Uniunii Europene de la Cannes. Peste
doi ani, la summit-ul statelor membre ale Uniunii Europene de la
Amsterdam, România a ob]inut statutul de candidat la aderare. 

În luna februarie 2000 ]ara noastr\ a început negocierile de
aderare pe capitole, primele dintre acestea fiind> întreprinderile
mici [i mijlocii< politic\ european\ [i de securitate comun\<
[tiin]\ [i cercetare< înv\]\mânt [i formare profesional\< rela]ii
economice interna]ionale. O alt\ etap\ important\ s-a consem-
nat la reuniunea Consiliului European de la Copenhaga (13
decembrie 2002), când s-a decis ca 2007 s\ fie anul integr\rii
României în Uniunea European\.

În vara anului 2004, România mai avea trei capitole de
negociere, iar ultimele evolu]ii arat\ c\ în luna noiembrie 2004
– dup\ cum declara comisarul Günther Verheugen – România va
încheia negocierile de aderare. Cât prive[te integrarea efectiv\,
autorit\]ile competente din UE au confirmat, în luna octombrie
2004, termenul de 1 ianuarie 2007. Tot atunci Comisia Euro-
pean\ a acordat economiei române[ti statutul de economie de
pia]\ func]ional\, ceea ce reprezint\ un succes deopotriv\ al
cabinetului Adrian N\stase, dar [i al României.
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Starea economiei române[ti la sfâr[itul regimului comunist
De la începutul anilor ’50 în România, dar [i în cele-

lalte ]\ri din centrul [i estul continentului intrate în sfera de
influen]\ a URSS, s-a aplicat modelul economic de tip sovietic. El
suferea de deficien]e structurale, resursele, produc]ia, consumul
fiind strict dirijate de partidul comunist, singura for]\ politic\ din
stat. Deciziile erau adoptate pornind de la convingerea c\
realitatea economic\ poate fi modelat\ în func]ie de voin]a
liderilor politici, la rândul ei înrâurit\ de ideologia marxist\.

La sfâr[itul anilor ’60 conducerea politic\ de la Bucure[ti a
ini]iat o politic\ de autonomie limitat\ fa]\ de hegemonul est
european, Uniunea Sovietic\. Apogeul acestei orient\ri l-a repre-
zentat Declara]ia partidului comunist din aprilie 1964, cunoscut\
generic [i sub sintagma „Declara]ia de independen]\”. Pe plan
economic, acest lucru s-a concretizat în refuzul accept\rii
planurilor integra]ioniste în cadrul CAER, promovate de Uniunea
Sovietic\, [i în declan[area unui proces de industrializare for]at\.
Concomitent, liderii de la Bucure[ti au operat o remarcabil\ des-
chidere, pentru acea dat\, a raporturilor economice, dar [i politice,
cu statele lumii occidentale. Autorit\]ile de la Bucure[ti erau
con[tiente de faptul c\ politica de autonomie fa]\ de Moscova [i
ambi]ioasele planuri de dezvoltare economic\ nu se puteau face
f\r\ concursul ]\rilor occidentale aflate, în acea perioad\, într-un
boom economic. S-au promovat forme de cooperare în produc]ie,
a[a numitele „societ\]i mixte”, s-au asimilat licen]e din str\in\tate,
au fost trimi[i studen]i [i cercet\tori la studii peste grani]\. S-a
înfiin]at o institu]ie de înv\]\mânt postuniversitar, care avea drept
scop difuziunea în rândul conduc\torilor de întreprinderi a princi-
piilor managementului modern. S-au ini]iat – este drept, temporar
– [i anumite forme de liberalism economic, mai ales la nivelul

serviciilor. De asemenea, România a fost una dintre primele ]\ri
din centrul [i estul Europei care a promovat informatica, creând un
institut na]ional [i centre de profil în teritoriu. Se poate spune c\
societatea româneasc\ se îndrepta pe o cale promi]\toare, care
putea s\ fac\ din economia româneasc\ una mai eficient\.

Din p\cate, evolu]iile din deceniile opt [i nou\ ale secolului
trecut au dezam\git sub acest aspect toate a[tept\rile. Nicolae
Ceau[escu, care îl înlocuise pe Gheorghiu Dej, în 1965, la
moartea acestuia, în func]ia de [ef al partidului, a pus cap\t,
dup\ o scurt\ perioad\ de liberalizare, cursului reformist din so-
cietatea româneasc\. Pe plan politic s-a promovat cu obstina]ie
cultul personalit\]ii lui Nicolae Ceau[escu, astfel c\ deciziile sale
impregnate de voluntarism au c\p\tat liter\ de lege. Pe plan eco-
nomic s-a accentuat caracterul centralist-birocratic al socialis-
mului monopolist de stat, fapt ce s-a repercutat negativ asupra
eficien]ei cheltuirii resurselor, a productivit\]ii muncii. Deciziile
în plan economic erau din ce în ce mai aberante. La începutul
anilor ’80 economia româneasc\ a intrat într-o criz\ profund\,
caracterizat\ prin supradimensionarea unor ramuri industriale,
agravarea situa]iei sectorului energetic, r\mânerea în urm\ a
agriculturii, neglijarea sectorului ter]iar etc.

Feti[izarea ideii „independen]ei na]ionale”, în fond o modalitate
de a p\stra frânele puterii, precum [i schimb\rile intervenite în
mediul interna]ional, cu deosebire dup\ 1985, l-au determinat pe
Nicolae Ceau[escu s\ orienteze economia româneasc\ spre autarhie.
În acest context, a fost limitat\ considerabil participarea României la
circuitul interna]ional de valori, ceea ce a accentuat izolarea ei. Ne-
fast\ s-a dovedit [i decizia, luat\ exclusiv din considerente politice,
de a pl\ti datoriile externe ale ]\rii. În acest scop s-a recurs la
restrângerea  considerabil\ a importurilor [i s-au multiplicat exportu-
rile, ceea ce a diminuat drastic posibilitatea întreprinderilor româ-
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ne[ti de a accede la tehnologii avansate. În consecin]\, produsele
române[ti au devenit din ce în ce mai pu]in competitive pe pia]a in-
terna]ional\. 

For]area exporturilor, în condi]iile unor tehnologii învechite [i a
unor produse necompetitive, a contribuit la sec\tuirea economiei
române[ti, agravând s\r\cirea popula]iei. Semnele crizei economice
profunde se accentuau. Cu câ]iva ani înainte de 1989, PIB-ul s-a
instalat pe un trend de sc\dere.

Câteva date sunt edificatoare. În asamblu, rezultatele anului
1989 ar\tau c\ produc]ia era mai mic\ cu 5,8% fa]\ de anul
1980, pierderile fiind de peste 177 miliarde lei (în valoarea
monetar\ de atunci). De asemenea, productivitatea sc\zuse cu 3-
15% anual, iar costurile de fabrica]ie se m\riser\ cu 10-13%.
Aceea[i situa]ie s-a întâlnit [i în agricultur\, unde dezinfor-
marea cras\ acoperea starea dezastruoas\ a acestei ramuri foarte
importante a economiei române[ti. Tabloul economiei române[ti
în anul 1989 era sumbru, realitatea fiind foarte departe de
propaganda oficial\, care prezenta situa]ia în culorile cele mai
trandafirii.

Situa]ia dramatic\ a economiei române[ti era rezultatul ca-
racterului falimentar al sistemului socialismului real, experi-
mentat timp de decenii de România [i de alte ]\ri din regiunea
central [i est european\, aflate în sfera de influen]\ a Uniunii
Sovietice. Aceast\ situa]ie, îns\, a fost amplificat\ de politica
voluntarist\ a regimului dictatorial din România, care adusese
]ara [i economia într-un adev\rat blocaj [i la izolare interna]io-
nal\.

Se poate spune c\, dintre toate statele foste membre ale blo-
cului ex-sovietic, România avea situa]ia cea mai grea. Ea pornea
pe drumul tranzi]iei spre o economie de pia]\ cu o povar\
imens\. 

Dinamica evolu]iei economiei României în perioada 1990-2004
(Anexele 1-11). Intrat\ în epoca post-comunist\ cu o ase-
menea mo[tenire, problemele pentru România au fost

cople[itoare. În plus, tranzi]ia de la economia socialist\ super-
centralizat\, la una în care s\ prevaleze legile pie]ei era complet
nestudiat\ în teoria economic\, astfel c\ lipseau proiectele [i
modelele teoretice. În consecin]\, exper]ii erau într-o ignoran]\
care nu li se poate imputa. Totul era nou [i trebuia reluat de la
cap\t. Aici apare o diferen]\ capital\ între statele est europene [i
societ\]ile apusene, care s-au cl\dit, pe parcursul câtorva secole,
în condi]iile în care ele n-au avut asemenea „fracturi”.

Dac\ în domeniul politic s-a ac]ionat cu rapiditate,  România
trecând la un sistem pluripartid, bazat pe o Constitu]ie modern\,
adoptat\ la sfâr[itul anului 1991, în domeniul economic
lucrurile erau cu mult mai greu de realizat. Reforma economic\
era o necesitate, iar presiunile în direc]ia schimb\rii erau deose-
bite. Pentru studierea acestei problematici [i identificarea solu-
]iilor s-a creat, la 2 ianuarie 1990, Institutul de Cercet\ri Econo-
mice. În mai 1990 s-a dat publicit\]ii „Schi]a privind strategia
economiei de pia]\ în România”, un document util, care f\cea
atât o radiografie a economiei române[ti de pân\ în 1989, cât [i
o proiec]ie a principalelor m\suri ce urmau a fi luate pentru
reformarea acesteia. În pofida acestei ini]iative utile, m\surile
adoptate în primii ani nu au avut eficien]a scontat\. Era poate [i
greu s\ se asigure acest lucru, având în vedere necesit\]ile de
ajustare a structurii din societatea româneasc\.

În perioada 1990-1992, economia româneasc\ a înregistrat
un regres brusc [i masiv, aceast\ stare de lucruri fiind demon-
strat\ de faptul c\ produc]ia industrial\ s-a situat la sub
50% din nivelul anului 1989. Volumul investi]iilor în eco-
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nomie a sc\zut considerabil (doar 20% fa]\ de 1989), moneda
na]ional\ s-a depreciat de circa 100 ori, comparativ cu 1989, iar
[omajul a atins un nivel de 8,2% din totalul popula]iei. În
aceast\ situa]ie, balan]a comercial\ a fost serios dezechilibrat\.
Pentru acoperirea deficitului, România a fost nevoit\ s\ fac\
apel la credite din exterior, ceea ce a condus la o cre[tere a
datoriei externe.

În 1993, economia României a marcat o u[oar\ tendin]\
de cre[tere la nivel macroeconomic, dup\ trei ani de declin, ca
urmare, îndeosebi, a sporirii produc]iei agricole [i a relans\rii
activit\]ii într-o serie de ramuri ale industriei [i în construc]ii.
Potrivit estim\rilor, în 1993, produsul intern brut (PIB) s-a cifrat
la 20.035,7 miliarde lei, ceea ce, în termeni reali, a corespuns
unei cre[teri de 1,5% fa]\ de 1992. Sectorul privat a contribuit
cu 34,8% la formarea PIB, fa]\ de 26% în anul 1992. Cu toate
acestea, rata infla]iei s-a situat la un nivel de circa 300% în
1993, blocajul financiar continuând s\ produc\ perturba]ii în
rela]iile dintre agen]ii economici. Volumul investi]iilor s-a
men]inut la un nivel sc\zut, fiind aproximativ egal cu cel din
anul precedent. Deficitul bugetului de stat a fost de 336,3 mili-
arde lei [i a reprezentat 2% din PIB (fa]\ de 3,6% în 1992).

În 1994, pentru al doilea an consecutiv, s-a confirmat dep\-
[irea vârfului de criz\ a economiei române[ti, intrarea într-o
faz\ de stabilitate macroeconomic\ [i chiar de redresare u[oar\
a produc]iei. PIB, estimat la circa 49.773,2 miliarde lei, a fost,
în termeni reali, mai mare cu 3,9% fa]\ de anul 1993, datorit\
cre[terilor de produc]ie realizate în industrie, construc]ii [i
agricultur\. Sectorul privat a contribuit cu circa 39% la
formarea PIB. Investi]iile s-au cifrat la 7.675,6 miliarde lei,
înregistrând o cre[tere de 15,3% fa]\ de 1993 (16% din PIB).
Investi]iile din sectorul privat s-au cifrat la 38,4% din totalul

acestora, iar cele publice la 61,6%. [omajul a continuat s\ se
manifeste ca un fenomen de durat\.

Produc]ia industrial\ a crescut, în 1994, cu 3,2% fa]\ de
anul precedent, din care industria prelucr\toare cu 3,7%, iar
industria extractiv\ cu 1,7%. În anul de referin]\, exporturile au
reprezentat 18,6% din totalul produc]iei industriale (din
care> 52,7% pentru confec]ii, textile, bl\nuri [i piele< 51% pentru
mobilier< 32,3% pentru metalurgie). În agricultur\ s-au ob]inut
produc]ii superioare fa]\ de 1993.

Tendin]a de redresare a economiei a continuat în 1995, PIB
a fost estimat la 72.135,5 miliarde lei, fiind mai mare, în ter-
meni reali, cu 7,1% fa]\ de 1994. Aceasta a însemnat o cre[tere
cumulat\ de 12,5% în intervalul 1993-1995. În acest an, con-
tribu]ii semnificative la cre[terea PIB au avut urm\toarele ra-
muri ale economiei> industria (5,6% fa]\ de 1994), construc]iile
(6,7%) [i agricultura (4,6%). Sectorul privat a contribuit cu
45,3% la formarea PIB. Investi]iile realizate în 1995 s-au cifrat
la 12.800 miliarde lei, în cre[tere (pentru al treilea an
consecutiv) cu 10,5% fa]\ de 1994, reprezentând 18% din PIB
(comparativ cu 16% în 1994). Valoarea produc]iei industriale în
1995 s-a cifrat la 60.333 miliarde lei, reprezentând o cre[tere cu
9,4% fa]\ de anul precedent, din care 20,15% a revenit
exporturilor directe (fa]\ de 18,6% în 1994). Pe principalele
ramuri, nivelul de export din totalul produc]iei a fost de 52% la
confec]ii, textile, bl\nuri [i piele, 49,5% la mobilier, 40,5% la
mijloace de transport, 37,5% la produse chimice, 34,5% la
metalurgie, 32,3% la piel\rie [i înc\l]\minte etc.

Anul 1996, potrivit datelor oficiale publicate, a marcat, în
anumite domenii, progrese relativ importante fa]\ de anul prece-
dent. PIB a atins cifra de 108.919 miliarde lei, ceea ce reprezen-
ta o majorare, în termeni reali, cu 3,9% fa]\ de anul 1995. În
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1996, agen]ii economici priva]i au contribuit cu 54,9% la
formarea PIB. Rata de investi]ie (ca raport între formarea brut\
de capital fix [i valoarea ad\ugat\ pe economie) s-a majorat de
la 23,6% în 1995 la 25,2% în 1996. Investi]iile efectuate în
economie în 1996 au atins valoarea de 20.676,9 miliarde lei,
cre[terea de 4,5% fiind mai lent\ decât în cei trei ani preceden]i.
Produc]ia industrial\ a crescut în 1996 cu 6,3% fa]\ de anul
anterior, în timp ce produc]ia agricol\ a fost inferioar\
comparativ cu cea din anul precedent.

Începând cu 1997, economia româneasc\, din cauze diverse,
a intrat pe o pant\ descendent\ comparativ cu perioada ante-
rioar\. În anul 1997, PIB a fost estimat la 252.925,7 miliarde
lei, fiind mai redus cu 6,1% (în termeni reali) fa]\ de anul 1996.
Aportul agen]ilor economici priva]i la formarea PIB a fost de
circa 60% din total (în cre[tere fa]\ de 1996). PIB per locuitor
estimat pentru 1997  fost de 11.218,2 mii lei, în sc\dere cu 5,8%
fa]\ de 1996. 

Investi]iile realizate în economie în acest an au însumat
38.364,9 miliarde lei, fiind în  sc\dere, în termeni reali, cu 19%,
comparativ cu 1996. Produc]ia industrial\ a înregistrat o sc\dere
cu 5,9% fa]\ de anul 1996. În schimb, s-au înregistrat cre[teri ale
produc]iei agricole fa]\ de anul precedent, respectiv cu 3,4%.

În anul 1998, PIB a atins valoarea de 373.798,2 miliarde lei,
sc\zând, în termeni reali, cu 4,8% fa]\ de anul 1997, îndeosebi ca
urmare a reducerii volumului de activitate, care a determinat sc\-
derea valorii ad\ugate brute în industrie cu 10,5% [i în construc]ii
cu 11,5%. Aportul agen]ilor economici priva]i la formarea PIB a
fost de 62% în 1998. Produc]ia industrial\ realizat\ în 1998 s-a
redus cu 15,8%, comparativ cu 1997. Produc]ia agricol\ a înre-
gistrat o sc\dere de 10,4% fa]\ de anul precedent.

În anul 1999, PIB a fost de 545.730,2 miliarde lei, cu 1,2% mai

mic decât cel realizat în 1998. Aportul agen]ilor economici priva]i
la formarea PIB a înregistrat o cre[tere de 65,5% (fa]\ de 1998), iar
PIB per locuitor a fost de 24.300 mii lei (în sc\dere cu 1% fa]\ de
anul 1998). Produc]ia industrial\ realizat\ în 1999, comparativ cu
anul precedent, a fost mai mic\ cu 2,4%. În agricultur\, s-a înre-
gistrat o produc]ie cu 4% mai mare decât ;n anul anterior. 

Dup\ 1999 s-a înregistrat o tendin]\ de redresare sus]inut\.
În anul 2000, PIB a fost estimat la 803.773,1 miliarde lei, în
cre[tere, în termeni reali, cu 2,1% fa]\ de anul precedent.
Cre[terea a fost determinat\ de sporirea valorii ad\ugate brute
din industrie (5,9%), construc]ii (6,3%), care, împreun\, au re-
prezentat 79% din PIB. Valoarea ad\ugat\ brut\ realizat\ în
agricultur\, silvicultur\ [i piscicultur\ a înregistrat o sc\dere cu
18,1%. Produc]ia industrial\ realizat\ în anul 2000 a fost mai
mare cu 7,1% fa]\ de 1999, înregistrându-se cre[teri în toate sec-
toarele industriale. În agricultur\, valoarea produc]iei a fost cu
14,8% mai mic\ decât în anul precedent. Rata investi]iilor a fost
de 20,7%, fiind aproximativ egal\ cu cea din anul precedent.

În anul 2001, pe baza consumului privat [i a investi]iilor,
PIB a înregistrat o cre[tere cu 5,7% în termeni reali fa]\ de anul
2000. Ponderea sectorului industrial în PIB a sc\zut de la 57%
în anul 1989, la 34% în anul 2001, în timp ce aportul sectorului
de servicii la PIB a fost de 52%, prefigurând o cre[tere pe ter-
men lung a aportului acestui sector în PIB.

Anul 2002 a însemnat pentru România al treilea an consecutiv
de relansare economic\, cu un ritm de cre[tere real\ a PIB de
4,9%, în pofida unei conjuncturi interna]ionale nefavorabile, în
condi]iile în care PIB-ul realizat în Uniunea European\ (UE) a
înregistrat o cre[tere real\ de numai 1,1%. Principalele compo-
nente care au sus]inut cre[terea economic\ au fost exportul, orien-
tat cu prec\dere spre ]\rile dezvoltate [i investi]iile. Acestea au
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avut, îns\, o evolu]ie mai pu]in spectaculoas\ comparativ cu cele-
lalte ]\ri candidate. În anul 2002, PIB s-a situat la 88,2% din cel
înregistrat în anul 1989, în timp ce indicele PIB/locuitor s-a situat
la 93,5% din nivelul anului 1989.

În anul 2003, economia României a marcat o nou\ [i semni-
ficativ\ cre[tere (cu 4,9% fa]\ de anul 2002), ritmul fiind mai
accelerat decât în economiile altor ]\ri central [i est europene.
Aceast\ cre[tere s-a bazat, în special, pe consumul intern [i ma-
jorarea volumului exporturilor. Consumul privat a crescut cu
7,1%, urmare a major\rii salariilor reale cu 9%, a reducerii
[omajului [i a exploziei creditelor de consum.

În anul 2004 cre[terea economic\ va fi, dup\ datele preli-
minarii de care dispunem, de 6,5%, fa]\ de 6% cât era planificat.

În perioada 2001-2004, economia româneasc\ a înregistrat o
cre[tere apreciabil\, cu un ritm mediu anual de 5,8%, fapt ce a
permis o cre[tere a PIB de 25,2%. Practic, în anul 2004 s-a
realizat un PIB egal cu cel din 1989, dar în condi]iile în care
economia României a trecut printr-o reorganizare masiv\, ceea
ce a modificat structura pe ramuri [i subramuri. Ca urmare a
acestor schimb\ri profunde, România a ob]inut statutul de
economie de pia]\ func]ional\, ceea ce creeaz\ premisa pentru o
mai accelerat\ apropiere de Uniunea European\. În ace[ti ultimi
patru ani s-a reu[it s\ se reduc\ decalajul economic dintre România
[i ]\rile din Uniunea European\. Compara]ia dintre ]ara noastr\ [i
media celor 15 state, ce f\ceau parte din Uniunea European\ pân\
la 1 mai 2004, în ceea ce prive[te raportul PIB/locuitor, arat\ c\
acesta a crescut de la 24,4% în anul 2000 la 32% în anul 2004.

În ansamblu, economia româneasc\ a f\cut în ultimii ani un
salt c\tre standardele de performan]e ale statelor membre ale
Uniunii Europene. Dar, desigur, drumul este lung [i reformele
trebuie accelerate.

Evolu]ia comer]ului exterior al României în perioada 1990-2004
(Anexele 12-16). :n perioada 1990–2004, comer]ul exterior
al României se caracterizeaz\ prin modific\ri majore în

domeniul comer]ului exterior, concretizate în elaborarea [i aplicarea
de noi politici comerciale, în concordan]\ cu conjunctura interna]io-
nal\ [i situa]ia economic\ din România, cu influen]\ asupra ex-
portului [i importului românesc. În perioada analizat\, comer]ul
exterior al României a crescut de aproximativ trei ori. Dup\ o
perioad\ de stagnare, începând cu anul 1994, volumul schimburilor
comerciale a cunoscut o cre[tere constant\, de la 13,26 miliarde
dolari, în 1994, la 41,62 miliarde dolari la sfâr[itul anului 2003.
Aceast\ dezvoltare semnificativ\ a avut la baz\ restructurarea
economiei române[ti [i atragerea de investi]ii str\ine. Astfel, în anul
2003 peste 40% din exportul românesc a fost generat de investi]iile
str\ine realizate în România (circa 10,4 miliarde dolari).

În anul 2004 exportul a ajuns la peste 19 miliarde de euro,
cea mai mare valoare de dup\ anul 1990. Un fapt semnificativ îl
reprezint\ orientarea exporturilor spre Uniunea European\, care
a ajuns la 70% fa]\ de 64% în anul 2000.

Evolu]ia exportului. Cre[terea exportului, în perioada 1990-
2004, a fost determinat\, în principal, de liberalizarea comer-
]ului, respectiv de eliminarea unor bariere tarifare [i netarifare,
în special în rela]iile cu ]\rile dezvoltate, ca urmare a acordurilor
de asociere la Uniunea European\ [i de comer] liber încheiate cu
alte ]\ri. În perioada analizat\, exportul a înregistrat un trend
ascendent, ponderea exportului românesc în exportul mondial
atingând, din anul 1997, nivelul de 0,16%, dup\ ce în anul 1990
de]inea o pondere de numai 0,11%.

Exportul de m\rfuri a crescut de la 4,57 miliarde dolari în
1990 la 10,36 miliarde dolari în 2000, cu o majorare semnifica-
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tiv\ în anul 2003, când a atins valoarea de 17,62 miliarde de euro.
De men]ionat c\, la cre[terea exportului, un factor important

l-a constituit dezvoltarea sectorului privat [i cre[terea ponderii
acestuia în activitatea de comer] exterior a României. Dac\ în
anul 1993 exportul sectorului privat atingea doar 1,36 miliarde
dolari, reprezentând 27,9% din totalul exportului, în perioada
1996-2003 acesta a crescut substan]ial, de la 4,15 miliarde dolari
(51,4%) în 1996, la 12,19 miliarde dolari (69,2%) în anul 2003.

Analiza comparativ\ a evolu]iei exportului, cu evolu]ia
produsului intern brut (PIB) [i a produc]iei industriale, conduce
la concluzia c\ ritmul de cre[tere a exportului a dep\[it ritmul de
cre[tere al PIB [i al produc]iei industriale.

Asupra ritmului de dezvoltare a exportului, în perioada
analizat\, au ac]ionat factori interni [i externi, atât cu efecte po-
zitive (procesul de devalorizare a monedei na]ionale, facilit\]ile
acordate exportatorilor, cre[terea cererii pe pia]a mondial\), cât
[i cu efecte negative. Dintre factorii interni cu efecte negative
asupra ritmului de cre[tere a exportului se pot men]iona> bloca-
jul financiar, subcapitalizarea întreprinderilor, nivelul ridicat al
costului creditului, ritmul lent al restructur\rii, retehnologiz\rii
[i privatiz\rii, investi]ii reduse pentru crearea de noi produse sau
îmbun\t\]irea celor existente, astfel încât s\ corespund\ exigen-
]elor pie]ei externe, lipsa de experien]\ a produc\torilor cu acti-
vitate de export, precum [i o ofert\ de export insuficient  diver-
sificat\ [i cu o calitate neadaptat\ la cerin]ele pie]elor externe.

Structura exportului. În perioada 1990-2003, exportul pe
categorii de produse a cunoscut muta]ii semnificative. Saltul cel
mai spectaculos l-au înregistrat produsele industriei textile-
piel\rie, a c\ror pondere în exportul României a crescut  de la
12,6% în 1990, la 25,9% în 1995, respectiv la 36% în anul 2001 [i
34,8% în 2003. Diminuarea exportului acestor produse, în perioa-

da 2002-2003, se datoreaz\ sc\derii competitivit\]ii sectorului de
lohn, tendin]\ care va continua [i în perioada urm\toare.

O evolu]ie încurajatoare se constat\ în domeniul construc]iilor
de ma[ini, care dup\ un declin înregistrat în perioada 1990 –1995
(de la 29,9%,  la 14,0% din totalul exportului românesc), în anul
2000 atinge o pondere de 19,5%, iar în 2003 dep\[e[te pragul de
22% în exportul României. De men]ionat c\ aceste produse încor-
poreaz\ valoare ad\ugat\ mare, demonstrând efectul benefic al in-
vesti]iilor str\ine în industria electronic\ [i electrotehnic\.

În ceea ce prive[te celelalte categorii de m\rfuri (agroalimentare,
produse minerale, produse ale industriei chimice [i maselor plastice,
produse metalurgice, cherestea [i mobil\, materiale de construc]ii) se
constat\ c\, de[i ponderea acestora a atins un nivel de plafonare, din
punct de vedere valoric s-au înregistrat cre[teri importante.

Evolu]ia importului. Liberalizarea comer]ului a condus la
cre[terea sus]inut\ a importurilor, mult superioar\ cre[terii ex-
porturilor, reliefând nevoia de retehnologizare a economiei ro-
mâne[ti. Valoric, în perioada 1990-2003, importul a crescut de
circa 3,5 ori, respectiv de la aproape 6,9 miliarde dolari în 1990,
la peste 24 miliarde dolari în anul 2003. La analiza importului
trebuie avute în vedere atât anularea [i reducerea taxelor vamale,
în baza acordurilor [i angajamentelor negociate de România pe
plan interna]ional, cât [i necesitatea asigur\rii de materii prime,
utilaje [i tehnologii moderne pentru retehnologizarea întreprin-
derilor cu pondere important\ în produc]ia de export. 

În ceea ce prive[te politica netarifar\, în domeniul importului
se urm\re[te utilizarea eficient\ a instrumentelor specifice (li-
cen]e, standarde de calitate, norme de protec]ie a mediului [i a
s\n\t\]ii popula]iei, norme de securitate a consumatorului, nor-
me sanitar-veterinare etc.) pentru stoparea p\trunderii pe pia]\ a
produselor necorespunz\toare din punct de vedere calitativ, sau
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al performan]elor tehnice.
Structura importului. Datele statistice prezentate eviden-

]iaz\ faptul c\ modific\rile în structura m\rfurilor importate re-
flect\ schimb\rile survenite în ]ara noastr\ în domeniul econo-
mico-social (restructurarea industriei, cre[terea volumului in-
vesti]iilor str\ine, inclusiv prin aport de utilaje [i instala]ii tehno-
logice, cre[terea consumului intern, îmbun\t\]irea serviciilor
bancare). Aceast\ situa]ie explic\ cre[terea continu\ a importu-
rilor de produse ale industriei constructoare de ma[ini, care de la
o pondere de 23,1% în anul 1990, au ajuns în 2003  la 32,4% din
importul României.

De asemenea, este de notat faptul c\ o serie de importuri din
categoria produselor industriei textile-piel\rie, minerale, meta-
lurgice [i ale industriei chimice, care au înregistrat cre[teri im-
portante de volum în perioada analizat\, au fost destinate rea-
liz\rii produc]iei de export, reg\sindu-se în evolu]iile pozitive
ale exporturilor.  

Orientarea geografic\ a schimburilor comerciale. Anali-
zând situa]ia comer]ului exterior al României, în perioada 1997-
2001, se constat\ c\ valorificarea oportunit\]ilor create, ca ur-
mare a liberaliz\rilor prev\zute în baza acordurilor preferen]iale
cu UE, CEFTA, AELS, Turcia [i Republica Moldova, au avut
efecte pozitive asupra exportului [i importului. Schimburile co-
merciale cu ]\rile din zonele geografice din afara Europei au
înregistrat  o tendin]\ de sc\dere.

În perioada 1990-2003, cre[terea valorii exportului [i impor-
tului au fost diferen]iate pe zone geografice [i acorduri preferen-
]iale. Tendin]a de concentrare a exporturilor c\tre Europa, 85,5%
în anul 2003, fa]\ de 76,4% în anul 1997 [i numai 70,4% în
1990, are ca principal\ explica]ie apropierea geografic\ [i facili-
t\]ile convenite prin Acordurile cu Uniunea European\, AELS [i

CEFTA, precum [i ceilal]i factori care stimuleaz\ dezvoltarea
rela]iilor europene, respectiv poten]ialul tehnologic important,
bonitatea firmelor europene [i reducerea riscului de neplat\, di-
mensiunea mare a pie]elor europene.

Procesul de aderare al României la structurile europene a
condus la o cre[tere mult mai dinamic\ a schimburilor noastre
comerciale cu Uniunea European\, aceasta reprezentând princi-
palul nostru partener extern, cu o pondere de 67,7% la export [i
57,7% la import, în anul 2003, fa]\ de 56,5% [i 52,5% în anul
1997, respectiv numai 33,9% [i 21,8% în anul 1990. Este evi-
dent efectul pozitiv al Acordului European de Asociere a Româ-
niei la Uniunea European\ asupra rela]iilor bilaterale. Cre[teri
semnificative ale exporturilor s-au înregistrat în rela]iile cu ]\rile
membre ale AELS, CEFTA [i Turcia, datorate rolului pe care
acordurile de comer] liber l-au avut ca instrumente de promo-
vare a exporturilor române[ti, confirmându-se faptul c\ libe-
ralizarea comer]ului a avut un rol important în dezvoltarea
exporturilor române[ti.

Ritmul de cre[tere a exportului cu ]\rile membre CEFTA a de-
vansat ritmul de cre[tere a exportului total al României, ceea ce a
condus la cre[terea ponderii acestuia, de la 4,1%, în anul 1997, la
7% în 1999 [i la 7,3% în anul 2003. Trebuie subliniat, totu[i, fap-
tul c\ încheierea acestui acord a adus avantaje superioare celor-
lalte state membre comparativ cu România, contribuind la adân-
cirea decalajelor de dezvoltare dintre Polonia [i Ungaria, pe de o
parte, [i ]ara noastr\, pe de alt\ parte, în special în sectorul
agroalimentar.   

Ponderea ]\rilor din Africa [i Orientul Mijlociu la export s-a
redus constant, de la 14,1 % în 1990, la 7,8% în 1999 [i la 2,9%
în anul 2003, datorit\, în special, volumului sc\zut de exporturi
complexe, domeniu în care România era un partener tradi]ional.
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Ponderea la export a ]\rilor din zona Asia-Oceania a avut o
evolu]ie sinuoas\. Începând cu anul 2001 se constat\ o tendin]\
de cre[tere a volumului exportului, în special în ]\rile în curs de
dezvoltare din regiune.

Ponderea exporturilor României pe continentul american a
cunoscut o sc\dere de la 8,2 % în 1990, la 7,6% în anul 1997 [i
la 4,3% în anul 2003, principala cauz\ fiind pierderea unor pie]e
tradi]ionale la exportul românesc din America de Sud.

Cât prive[te importurile, se remarc\ sporirea puternic\ a
celor din spa]iul european, cu deosebire a celor din Uniunea
European\, care de]in cea mai mare pondere. O cre[tere semni-
ficativ\ au înregistrat [i importurile din America, care în cei
aproape cincisprezece ani, aproape s-au dublat. În schimb, au
descrescut constant cele din Africa [i Orientul Mijlociu.

Evolu]ia comer]ului exterior a influen]at decisiv datoria ex-
tern\ [i rezervele valutare ale României. În anul 1993 ]ara noas-
tr\ avea o datorie extern\ de 3,36 miliarde dolari, care a crescut
ajungând un deceniu mai târziu la 19,011 miliarde de dolari.
Cre[terea datoriei externe a avut drept cauz\ necesitatea finan]\-
rii deficitului balan]ei de pl\]i. De[i a crescut semnificativ, dato-
ria extern\ a României reprezint\ numai 28,4% din PIB, fa]\ de
84% cât are Bulgaria [i 66% cât este în cazul Poloniei.

Potrivit standardelor interna]ionale, m\rimea rezervelor valu-
tare ale unui stat  este considerat\ optim\ atunci când acoper\
valoarea importurilor pe minimum patru luni.  Din acest  punct
de vedere rezerva României, care a crescut în acest an la peste
10 miliarde de euro - cel mai înalt nivel atins pân\ acum - se
aproprie de limita considerat\ optim\. Este neîndoielnic un
vector al cursului ascendent al economiei române[ti, al
capacit\]ii ei de a se îns\n\to[i [i a asuma un ritm de cre[tere
sustenabil\.

Evolu]ia balan]ei comerciale, datoriei externe [i a rezervelor
valutare ale României, Poloniei, Ungariei [i Bulgariei în perioada
1990-2004. Compara]iile aplicate în acest subcapitol cu

]\ri ca Polonia, Ungaria [i Bulgaria au rolul de a eviden]ia mo-
dul în care România a reu[it s\ str\bat\ o perioad\ dificil\ a
tranzi]iei. Polonia [i Ungaria, pe de o parte, sunt state care au
angajat de pe alte pozi]ii tranzi]ia post-comunist\ în domeniul
economic, beneficiind, în compara]ie cu România, par]ial [i
Bulgaria, atât de o mo[tenire mai pu]in împov\r\toare a vechiu-
lui regim, cât [i de sprijin extern consistent. În cazul Bulgariei,
compara]ia este de asemenea sugestiv\ pentru a proba, în ceea
ce prive[te România, capacitatea economiei de a dep\[i mo-
mente critice printr-o dinamic\ intern\ proprie.

Dup\ 1990, Polonia, Ungaria, Bulgaria [i România au dema-
rat ample procese de restructurare [i reforme economice, în sco-
pul trecerii de la economia centralizat\ la economia de pia]\. În
condi]iile dispari]iei CAER [i liberaliz\rii comer]ului cu statele
membre ale Uniunii Europene, volumul [i structura schimburi-
lor comerciale ale acestor state au cunoscut modific\ri esen]iale.
Astfel, treptat, principalul lor partener comercial a devenit Uniu-
nea European\, care de]ine ponderi cuprinse între 60-70%  în
comer]ul exterior al acestora.

Aceast\ evolu]ie a fost favorizat\, în principal, de urm\torii
factori>

• reducerea generalizat\ [i chiar eliminarea unor taxe vamale<
• înl\turarea barierelor netarifare<
• investi]iile str\ine directe<
• delocalizarea unor capacit\]i productive din statele Uniunii
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Europene c\tre ]\rile în tranzi]ie<
• apropierea geografic\.

În perioada 1990-1997, ponderea principal\ în exportul aces-
tor state c\tre Uniunea European\ era de]inut\ de produse cu un
grad redus de prelucrare (materii prime, produse agricole, pro-
duse metalurgice etc.). Ulterior, pe m\sura restructur\rii econo-
miilor [i atragerii  investi]iilor str\ine, ponderea produselor cu
un grad înalt de prelucrare a crescut. 

Perioada de tranzi]ie a statelor sus-men]ionate a fost
caracterizat\ de o concuren]\ acerb\ în atragerea de investi]ii
str\ine, transferul de tehnologii performante, asisten]\ financiar\
[i credite. Din acest punct de vedere, Polonia [i Ungaria de]in o
pozi]ie privilegiat\ fa]\ de România [i Bulgaria. Ca urmare,
structura exporturilor Poloniei [i Ungariei s-a modificat în
favoarea produselor cu un grad înalt de prelucrare, în timp ce
România [i Bulgaria au exportul bazat pe m\rfuri cu valoare
ad\ugat\ mic\.

În paralel cu dezvoltarea comer]ului exterior, a avut loc o
cre[tere a datoriei externe în cazul Poloniei (de la 43,5
miliarde dolari în 1994, la 103,8 miliarde dolari în 2003) [i
României (de la 3,36 miliarde dolari în 1993, la 19,01 miliarde
dolari în 2003), în timp ce Ungaria [i Bulgaria au înregistrat un
nivel relativ constant al îndator\rii externe. Cauzele cre[terii
datoriei externe în cazul Poloniei [i României difer\. Dac\ în
cazul ]\rii noastre cre[terea datoriei externe a avut drept cauz\
necesitatea finan]\rii deficitului balan]ei de pl\]i, în ceea ce
prive[te Polonia aceasta a avut drept cauz\ sus]inerea unor
proiecte de reabilitare a infrastructurii. Cu toate acestea,
ponderea datoriei externe a României în PIB (28,4%) este cea
mai sc\zut\ din grupul ]\rilor analizate. La polul opus se afl\

Bulgaria [i Polonia, a c\ror pondere a datoriei externe în PIB
este de 84%, respectiv 66%. De remarcat c\ Polonia a
beneficiat de o reducere însemnat\ a datoriei externe, prin
acordurile  semnate cu Clubul de la Londra (diminuare cu 6,5
miliarde dolari) [i Clubul de la Paris (diminuare cu 3,3
miliarde dolari).

Potrivit standardelor interna]ionale, m\rimea rezervelor valu-
tare ale unui stat este considerat\ optim\ atunci când acoper\
valoarea importurilor pe minim patru luni. Din acest punct de
vedere rezervele valutare ale Poloniei acoper\ valoarea a [ase
luni de importuri, 3,2 luni în cazul Ungariei, 5,4 luni în cazul
Bulgariei [i 4,6 luni în cazul României. Este de remarcat faptul
c\, prin politica B\ncii Na]ionale a României de sterilizare a
masei monetare, diminuare a infla]iei [i apreciere real\ a mone-
dei na]ionale, rezerva valutar\ înregistreaz\, în prezent, cel mai
înalt nivel, respectiv peste 10 miliarde euro.

1. Evolu]ia balan]ei comerciale, a datoriei externe [i a
rezervei valutare a României

Balan]a comercial\

- miliarde dolari -
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. Export Import Sold
1990 4,5 6,8 -2,3
1991 4,3 5,8 -1,5
1992 4,3 6,2 -1,9
1993 4,9 6,5 -1,6
1994 6,1 7,1 -1,0
1995 7,9 10,3 -2,4
1996 8,08 11,4 -3,32
1997 8,4 11,3 -2,9
1998 8,3 11,8 -3,5



Sursa> Direc]ia General\ a V\milor 

Principalii parteneri la export ai României, în anul 2003, au
fost> Italia (24,1%),  Germania (15,7%), Fran]a (7,3%), Marea
Britanie (6,7%), Turcia (5,1%), Olanda (3,5%), SUA (3,5%),
Ungaria (3,5%), Austria (3,2%) [i Grecia (2,4%).

Dup\ volumul importului, principalii 10 parteneri, în anul
2003, au de]inut o pondere de 68,1%, respectiv> Italia (19,5%),
Germania (14,8%), Federa]ia Rus\ (8,2%), Fran]a (7,2%), Tur-
cia (3,8%), Ungaria (3,6%), Austria (3,5%), Marea Britanie
(3,3%), SUA (2,3%).

Principalele grupe de m\rfuri exportate de România au fost>
produse ale industriei textile [i piel\rie (34,8%), ma[ini, aparate
[i echipamente electrice (22,4%), metale comune [i articole din
acestea (13%), produse ale industriei lemnului [i articole din
lemn (11,1%), produse minerale (7%), produse ale industriei
chimice [i mase plastice (7%), produse agroalimentare (3,3%). 

La import, ponderea principalelor grupe de m\rfuri a fost
urm\toarea> produse ale industriei constructoare de ma[ini,
inclusiv electrotehnice (32,4%), produse ale industriei textile [i
piel\riei (19,5%), produse ale industriei chimice (13,9%),
produse minerale (12,4%), metale comune [i articole din acestea
(7,7%), produse agroalimentare (7,3%), produse ale industriei
lemnului (5,1%).
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Datoria extern\
-miliarde dolari-

Surse> Ministerul
Finan]elor Publice
[i Banca Na]ional\

a României

Rezerva valutar\
-miliarde dolari-

Sursa> Banca
Na]ional\ a

României
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. Export Import Sold
1999 8,5 10,3 -1,8
2000 10,3 13,0 -2,7
2001 11,4 15,5 -4,1
2002 13,87 17,86 -3,99
2003 17,6 24 -6,4

1990 0,8
1991 1,5
1992 2,68
1993 3,36
1994 4,60
1995 5,48
1996 7,21
1997 8,58
1998 9,32
1999 8,77
2000 10,27
2001 11,92
2002 15,08
2003 19,1

1990 1,38
1991 1,50
1992 1,59
1993 1,91
1994 3,09
1995 2,63
1996 3,14
1997 4,67
1998 3,79
1999 3,65
2000 4,84
2001 6,38
2002 8,39
2003 10,44
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2. Evolu]ia balan]ei comerciale, a datoriei externe [i a
rezervei valutare a Poloniei

Balan]a comercial\
- miliarde dolari -

- miliarde dolari -

Principalii parteneri la export ai Poloniei, în anul 2003, au
fost> Germania, Italia, Fran]a, Olanda [i Marea Britanie.

Dup\ volumul importului, principalii parteneri în anul 2003
au fost> Germania, Federa]ia Rus\, Fran]a.

Principalele grupe de m\rfuri exportate de Polonia au fost>
ma[ini, utilaje [i echipamente de transport (37,6%), produse
manufacturate (23,8%), alte produse industriale (17,2%), produse
ale industriei alimentare (7,2%), produse chimice (6,4%). 

La import, principalele grupe de produse au fost> ma[ini,
utilaje [i echipamente de transport (37,5%), produse manufactu-
rate (20,6%), produse chimice (14,9%), produse petroliere [i
combustibili (9,1%), alte produse industriale (8,8%), produse
ale industriei alimentare (5%). 

Datoria extern\
- miliarde dolari -

Sursa> Deutsche Bank Research
- miliarde dolari -

Sursa> National Bank of Poland 

Rezerva valutar\
-milioane dolari-
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. Export Import Sold
1991 12,76 12,70 0,06
1992 13,99 13,48 0,51
1993 13,58 15,87 -2,29
1994 16,95 17,78 -0,83

. Export Import Sold
1995 22,89 29,05 -6,16
1996 24,44 37,13 -12,69
1997 25,75 42,31 -16,56
1998 28,23 47,05 -18,82
1999 27,41 45,91 -18,5
2000 31,65 48,94 -17,29
2001 36,09 50,27 -14,18
2002 41,01 55,11 -14,1
2003 53,57 68,01 -14,44

Sursa> National Bank of Poland

Sursa> Deutsche Bank Research
1991 49,2
1992 47,8
1993 47,7
1994 43,5

1991 3.600
1992 4.100
1993 4.281
1994 6.028
1995 14.963

1995 52,5
1996 47,5
1997 49,6
1998 59,1
1999 65,3
2000 69,4
2001 71,9
2002 84,7
2003 103,8



Sursa> National Bank of Poland

3. Evolu]ia balan]ei comerciale, a datoriei externe [i a
rezervei valutare a Ungariei

Balan]a comercial\
- milioane dolari -

Principalii parteneri la export ai Ungariei, în anul 2003, au
fost> Germania, Austria, Italia, Fran]a, Olanda, SUA.

Principalele grupe de m\rfuri exportate de Ungaria au fost>
produse agricole, produse farmaceutice, echipamente de
transport, utilaj agricol.

La import, principalele grupe de produse au fost> materii
prime, petrol, echipamente industriale.

Datoria extern\
- miliarde dolari-

Sursa> National Bank of Hungary
- miliarde dolari -

Sursa> National Bank of Hungary

Rezerva valutar\
-milioane dolari-
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1996 18.220
1997 21.403
1998 28.275
1999 27.314
2000 27.466
2001 26.564
2002 29.794
2003 33.975
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. Export Import Sold
1990 9.593 8.668 925
1991 10.198 11.414 -1216
1992 10.008 10.823 -815
1993 8.219 11.347 -3.128
1994 10.668 14.510 -3.842
1995 12.319 15.023 -2.704
1996 12.515 15.893 -3.378
1997 19.014 21.139 -2.125
1998 22.995 25.684 -2.689
1999 25.013 27.994 -2.981
2000 28.113 32.081 -3.968
2001 30.414 33.594 -3.180
2002 34.349 37.571 -3.222
2003 43.332 47.529 -4.197

Sursa> Hungarian Central Statistical Office

1990 21,2
1991 22,6
1992 21,4
1993 24,5
1994 28,5

1995 31,7
1996 28,4
1997 24,9
1998 26,2
1999 30,9
2000 30,4
2001 33,8
2002 36,3
2003 48,5

1990 1.100
1991 3.718
1992 4.688
1993 7.046
1994 6.545
1995 12.122
1996 9.841
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Sursa> National Bank of Hungary

4. Evolu]ia balan]ei comerciale, a datoriei externe [i a
rezervei valutare ale Bulgariei

Balan]a comercial\
- miliarde dolari -

Sursa> Banca Na]ional\ a Bulgariei

Principalii parteneri la export ai Bulgariei, în anul 2003, au fost>
Italia, Germania, Turcia, Grecia, Fran]a, SUA, Belgia [i Spania.

Dup\ volumul importului, principalii parteneri în anul 2003 au
fost> Germania, Federa]ia Rus\, Italia, Grecia, Turcia [i Fran]a.

Principalele grupe de m\rfuri exportate de Bulgaria au fost>
textile [i înc\l]\minte (23,9%), metale feroase [i neferoase
(17,9%), produse minerale (15,2%), produse chimice [i mase
plastice (12,3%), ma[ini, utilaje [i echipamente de transport
(11,2%), produse vegetale [i ale industriei alimentare (8,1%).

La import, principalele grupe de produse au fost> ma[ini,
utilaje [i echipamente de transport (29,3%), produse minerale
(26%), textile [i înc\l]\minte (13,5%), produse chimice [i mase
plastice (12,1%).

Datoria extern\
- miliarde dolari -

Sursa> Banca Na]ional\ a Bulgariei

Rezerva valutar\
- milioane dolari -
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1997 8.625
1998 8.986
1999 11.580
2000 11.114
2001 10.914
2002 9.335
2003 11.450

. Export Import Sold
1991 3,73 3,76 -0,03
1992 3,96 4,16 -0,2
1993 3,73 4,61 -0,88
1994 3,93 3,95 -0,02
1995 4,96 4,92 0,04
1996 4,68 4,56 0,12
1997 4,80 4,48 0,32
1998 4,19 4,57 -0,38
1999 4,00 5,08 -1,08
2000 4,82 6,00 -1,18
2001 5,10 6,67 -1,57
2002 5,69 7,28 -1,59
2003 7,43 9,91 -2,48

1991 12,25
1992 13,80
1993 13,83
1994 11,33
1995 10,14
1996 9,60
1997 10,40
1998 10,89
1999 10,91
2000 11,20
2001 10,61
2002 11,24
2003 13,03

1991 683
1992 1.258
1993 1.060
1994 1.311
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Sursa> Banca Na]ional\ a Bulgariei

Compara]ia cifrelor prezentate mai sus în cadrul celor patru
state relev\ evolu]ii similare în domenuiul economic. Structura
[i orientarea exportului eviden]iaz\ dinamici comune – mai
rapide în cazul Poloniei [i Ungariei, mai lente în cel al României
[i Bulgariei. Balan]a comercial\ a înregistrat în cazul acestor
state dezechilibre explicabile prin importuri masive, reclamate
de modernizarea economic\ [i de cerin]ele consumului intern.

Sunt semnificative [i diferen]ele, care singularizeaz\, compa-
rativ, România. Astfel, datoria extern\ a României, comparativ,
cea mai mic\ între ]\rile detaliate, se deta[eaz\ ca un indicator
al capacit\]ilor interne de asigurare a cre[terii economice.

Evolu]ia investi]iilor directe în România, în perioada 1990-2004.
Atragerea investi]iilor str\ine a constituit o preocupare
permanent\ a Bucure[tilor, scopul urm\rit fiind moder-

nizarea economiei, cre[terea gradului de ocupare a for]ei de
munc\ [i apropierea nivelului de dezvoltare economic\ de cel al
]\rilor din spa]iul comunitar. De[i România a f\cut eforturi
pentru adoptarea unei legisla]ii adecvate [i crearea unui mediu
de afaceri cât mai prielnic, ani de-a r=ndul ea a fost mult în urma

unor ]\ri din regiune – Polonia, Ungaria, Bulgaria. Astfel, în
perioada 1993-1999, nivelul mediu anual al investi]iilor str\ine
directe în Polonia [i Ungaria a fost de 4,3 miliarde dolari,
respectiv 2,3 miliarde dolari, în timp ce în România nivelul
acestora a fost doar de 580 milioane dolari. În aceea[i perioad\,
Bulgaria a atras 450 milioane dolari.

Dup\ cum se poate constata, România [i Bulgaria s-au situat
în afara principalului nucleu de ]\ri în tranzi]ie receptoare de
investi]ii str\ine directe, ca urmare a atractivit\]ii reduse a
mediului economic, instabilit\]ii cadrului legislativ [i slabei
dezvolt\ri a infrastructurii.

Tendin]a s-a men]inut [i în anii urm\tori, astfel c\, în perioa-
da 1997-2003, România a atras 940 milioane dolari, fiind dep\-
[it\ la acest capitol [i de Bulgaria, a c\rei medie anual\ a fost de
920 milioane dolari, în condi]iile în care poten]ialul ei era mai
redus.

Potrivit analizelor efectuate în acea perioad\ de grupul de
publica]ii „The Economist”, „Economist Intelligence Unit” [i
UNCTAD, „România are un mediu economic pu]in favorabil
atragerii de investi]ii, îns\ acesta va deveni din ce în ce mai
atractiv pe m\sura implement\rii reformelor cerute de
alinierea la standardele Uniunii Europe”. Aceast\ situa]ie a
impus luarea unor m\suri hot\râte, dintre care se remarc\
înfiin]area Agen]iei Române pentru Investi]ii Str\ine (ARIS)
în anul 2002. De asemenea, în anul 2003 s-a creat, la Minis-
terul Economiei [i Comer]ului, Direc]ia pentru mediu de
afaceri.

Aceste ini]iative, corelate cu evolu]ia economic\ pozitiv\, au
condus la cre[terea investi]iilor str\ine. Relevant în acest sens
este faptul c\, în perioada 2000-2003, nivelul mediu al investi-
]iilor str\ine directe înregistrate în ]ara noastr\ a fost de 1,2
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1995 1.546
1996 793
1997 2.483,5
1998 3.053,5
1999 2.970
2000 3.246
2001 3.600
2002 3.600
2003 3.500



miliarde dolari. Pentru perioada 2004-2007, autorit\]ile române
estimeaz\ c\ vor fi atrase investi]ii str\ine directe de cel pu]in
dou\ miliarde dolari anual.

Analizele speciali[tilor UNCTAD, referitoare la perfor-
man]a [i poten]ialul economiei ]\rii noastre, plaseaz\ România
în rândul statelor care evolueaz\ peste poten]ialul lor în ceea ce
prive[te atragerea de investi]ii str\ine directe. În perioada 1991-
2003, valoarea total\ a investi]iilor str\ine directe în România a
fost de 10,3 miliarde dolari. Un impact deosebit a avut adap-
tarea Legii 332/2001 privind promovarea investi]iilor directe,
prin care s-au acordat facilit\]i pentru investi]iile de peste 1
milion de dolari. Dup\ apari]ia acestui act normativ pân\ în
septembrie 2004, s-au înregistrat 311 proiecte de investi]ii, cu o
valoare angajat\ total\ de peste 3,1 miliarde dolari, dintre care
au fost finalizate 169 de proiecte, cu o valoare de 1,45 miliarde
dolari.

Printre cele mai importante proiecte sub raport valoric amin-
tesc> Alro Slatina (107 milioane dolari)< Transgaz Media[ (96
milioane dolari)< Radiocomunica]ii Bucure[ti (85 milioane do-
lari)< Mobifon Bucure[ti (80 milioane dolari), D=mbovi]a Cen-
ter Bucure[ti (45,5 milioane dolari) etc.

Pentru anul 2004, autorit\]ile române estimeaz\ c\ vor fi
atrase investi]ii str\ine directe de aproximativ dou\ miliarde
dolari. În primele [apte luni au fost atrase aproape 1,5 miliarde
dolari.

Cei mai mari investitori str\ini în România, dup\ valoarea
cumulat\ a investi]iilor directe, sunt> Olanda – 18,36%<
Germania – 9,69%< SUA – 8,12%< Fran]a – 7,53%< Austria –
6,57%< Italia – 6,15%.

Evolu]ia procesului de privatizare în România în perioada 1990-
2004. Procesul de diminuare a rolului statului în eco-
nomie [i de preg\tire a trecerii efective a propriet\]ii

din sectorul de stat în cel privat a fost determinat de apari]ia Legii
nr.15/1990, privind reorganizarea unit\]ilor economice de stat ca
regii autonome sau societ\]i comerciale.

Procesul efectiv de privatizare [i restructurare a societ\]ilor
comerciale a demarat în 1992, în conformitate cu prevederile Legii
nr.58/1991 privind privatizarea societ\]ilor comerciale, care a intro-
dus, pentru prima dat\, modalitatea de privatizare direct\, prin vân-
zarea capitalului social r\mas în proprietatea statului dup\ distribui-
rea gratuit\ a certificatelor de proprietate c\tre cet\]enii români în-
drept\]i]i, stabilind, totodat\, cadrul institu]ional specific, respectiv>

• Agen]ia Na]ional\ pentru Privatizare – responsabil\ pen-
tru vânzarea ac]iunilor societ\]ilor comerciale, înainte de orga-
nizarea Fondurilor Propriet\]ii Private [i Fondului Propriet\]ii de
Stat, precum [i cu controlul procesului de privatizare<

• Fondul Propriet\]ii de Stat – institu]ie public\ cu perso-
nalitate juridic\, cu caracter comercial [i financiar, care de]inea
ini]ial 70% din capitalul social al societ\]ilor comerciale, res-
ponsabil\ cu preg\tirea [i realizarea privatiz\rii treptate a socie-
t\]ilor comerciale

• Fondul Propriet\]ii Private – cinci societ\]i comerciale pe
ac]iuni, care de]ineau ini]ial 30% din capitalul social al societ\]i-
lor comerciale, responsabile cu distribuirea cu titlu gratuit a ac]iu-
nilor corespunz\toare prin atribuirea de certificate de proprietate.

Prin aplicarea Legii 58/1991 au fost emise [i alte acte norma-
tive specifice domeniului, dintre care>

• Legea nr.77/1994 privind asocia]iile salaria]ilor [i membri-
lor conducerii societ\]ilor comerciale care se privatizeaz\<
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• Legea nr.55/1995 pentru accelerarea procesului de priva-
tizare, modificat\ prin Legea nr.129/1995<

• Ordonan]a Guvernului nr.39/1995 privind instituirea regi-
mului cu plata în rate a activelor [i ac]iunilor societ\]ilor
comerciale cu capital de stat<

• Ordonan]a Guvernului nr.49/1994 privind regimul juridic
aplicabil unor societ\]i comerciale, constituite în temeiul Legii
nr.15/1990, care se restructureaz\ prin divizare sau fuzionare<

• Ordonan]a Guvernului nr.13/1995 privind unele m\suri de
accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome
[i a societ\]ilor comerciale cu capital majoritar de stat, de
înt\rire a disciplinei financiare [i de îmbun\t\]ire a decon-
t\rilor în economie, aprobat\ prin Legea nr.119/1995<

Aplicabilitatea cadrului legislativ specific a fost sus]inut\ de
un amplu pachet de acte normative specifice ori conexe.

Primele modific\ri ale Legii nr.58/1991 [i ale Legii nr.55/
1995 s-au adus prin Ordonan]a de Urgen]\ a Guvernului Româ-
niei nr.15 din mai 1997, care îns\ a creat numeroase confuzii [i
neclarit\]i, iar normele metodologice de aplicare au ap\rut abia
în august 1997, ceea ce a condus la întreruperea procesului de
privatizare pe parcursul mai multor luni.

În vederea armoniz\rii prevederilor legislative, privind deru-
larea procesului de privatizare, au fost adoptate, prin unificarea
dispozi]iilor legale existente>

• Ordonan]a de Urgen]\ a Guvernului României nr.88/de-
cembrie 1997 privind privatizarea societ\]ilor comerciale,
aprobat\ prin Legea nr.44/1998<

• Hot\rârea Guvernului României nr.55/1998 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind privatizarea societ\]ilor

comerciale [i vânzarea de active, precum [i a Regulamentului
de organizare [i func]ionare a Fondului Propriet\]ii de Stat.

În acela[i timp, au fost promovate [i o serie de acte legislati-
ve referitoare la restructurarea [i lichidarea societ\]ilor comer-
ciale, cum ar fi>

• Legea nr.64/1995 privind procedura reorganiz\rii [i li-
chid\rii judiciare, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare<

• Ordonan]a de Urgen]\ nr.10/1997 cu privire la diminuarea
blocajului financiar [i a pierderilor din economie.

Legea nr.99/1999 privind unele m\suri pentru accelerarea re-
formei economice a schimbat în mod esen]ial prevederile Ordo-
nan]ei de urgen]\ a guvernului României nr.88/1997, prin cu-
prinderea într-un singur act normativ a legisla]iei privatiz\rii [i
închiderii opera]ionale.

Legea nr.137/2002 privind unele m\suri pentru accelerarea
privatiz\rii a adus complet\ri [i modific\ri de esen]\ a cadrului
legislativ-metodologic, printre care< diversificarea metodelor de
diminuare a implic\rii  statului în economie< posibilitatea vân-
z\rii ac]iunilor de]inute de stat, la societ\]i comerciale neatrac-
tive, pe un pre] simbolic< restructurarea datoriilor societ\]ilor co-
merciale cu capital major de stat< preg\tirea societ\]ilor comer-
ciale neatractive pentru privatizare< completarea ofertei de vân-
zare a ac]iunilor cu prezentarea tuturor obliga]iilor de mediu<
atragerea de capital privat în domeniul utilit\]ilor prin partene-
riat public privat.

Cadrul legislativ specific a fost completat cu prevederile unor
acorduri încheiate de Guvernul României cu organisme interna-
]ionale – Banca Mondial\ [i Fondul Monetar Interna]ional (Pro-
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gramele FESAL, ASAL, PSAL) – sau a unor protocoale înche-
iate de Autoritatea pentru Privatizare [i Administrarea Participa-
]iilor Statului [i fostul Fond al Propriet\]ii de Stat cu agen]ii [i
ministere coordonatoare ale unor sectoare de activitate (pentru
societ\]i comerciale din cercetare-dezvoltare, turism [i
s\n\tate).

În acest caz este de semnalat Ordonan]a de Urgen]\ nr.26/
2004, prin care s-a introdus ca metod\ de sc\dere a participa]iei
statului licita]ia cu strigare în termen de 10 zile de la publicarea
ofertei de vânzare.

În perioada decembrie 1992/2004, au fost încheiate 10 702
contracte de vânzare-cump\rare ac]iuni, cu un capital social
vândut de 55 578,55 miliarde lei, din care capitalul social afe-
rent societ\]ilor comerciale mari [i foarte mari este de 41 336,39
miliarde lei, iar capitalul social vândut investitorilor str\ini este
de 3 118,09 miliarde lei.

Dintre sectoarele de activitate cu grad ridicat de privatizare,
exprimat ca pondere a societ\]ilor comerciale privatizate în tota-
lul societ\]ilor comerciale din portofoliul APAPS [i ca pondere
a capitalului social vândut în capitalul social gestionat de Auto-
ritatea pentru Privatizare [i Administrarea Participa]iilor
Statului, se remarc\>

• Industria celulozei, hârtiei [i cartonului – 100% din nu-
m\rul de societ\]i comerciale [i 98,5% din capitalul social
gestionat de Autoritatea pentru Privatizare [i Administrarea
Participa]iilor Statului<

• Industria de prelucrarea a ]i]eiului, cocsificarea c\rbunelui [i
tratarea combustibililor nucleari – 100% [i respectiv 98,8%< 

• Industria piel\riei [i înc\l]\mintei – 100% [i respectiv 99,8%< 
• Edituri, poligrafie [i reproduceri înregistrate pe supor]i

magnetici – 98,7% [i respectiv 97,4%< 
• Produc]ia de mobilier [i alte activit\]i neclasificate – 98,5%

[i respectiv 97,6%< 
• Recuperarea de[eurilor [i resturilor de materiale reciclabile

– 98,% [i respectiv 97,5%< 
• Industria construc]iilor metalice [i a produselor metalice –

97,9% [i respectiv 93,5%< 
• Industria de ma[ini [i aparate electrice – 97,7% [i respectiv

86,8%< 
• Industria altor produse din minerale nemetalice – 97,4% [i

respectiv 62,8%< 
• Industria mijloacelor de transport rutier – 97,1% [i

respectiv 99,4%< 
• Industria confec]iilor din textile, bl\nuri [i piele – 97,1% [i

respectiv 99,4%< 
• Industria chimic\ [i a fibrelor sintetice [i artificiale – 96,0%

[i respectiv 85,9%< 
• Industria de prelucrare a cauciucului [i a maselor plastice –

91,2% [i respectiv 95,8%. 

În ultimii trei ani, activitatea a fost direc]ionat\ spre privati-
zarea societ\]ilor comerciale mari [i foarte mari, care prejudi-
ciau, în mod semnificativ, economia na]ional\, majoritatea fiind
incluse în programele PSAL I [i PSAL II.

Astfel, în ceea ce prive[te derularea Programului PSAL I, s-
a ajuns la urm\torul stadiu>

• Au fost incluse ini]ial 63 societ\]i comerciale din portofo-
liul Autorit\]ii pentru Privatizare [i Administrare a Participa]iilor
Statului [i au fost transferate pe parcurs la alte institu]ii publice
implicate în procesul de privatizare  2 societ\]i<

• Din cele 61 societ\]i comerciale r\mase în portofoliu>
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- au fost privatizate 51 societ\]i> 
- 4 societ\]i sunt în lichidare voluntar\, 2 societ\]i sunt în

lichidare judiciar\, 3 societ\]i sunt în negocieri, iar @Electro-
putere# din Craiova urmeaz\ s\ reia procesul de privatizare.

În cea mai mare parte, programul PSAL 1 este îndeplinit,
volumul de investi]ii tehnologice [i de mediu angajate prin
contractele de vânzare-cump\rare dep\[ind 650 de milioane
euro, iar capitalul de lucru 150 milioane euro.

În ceea ce prive[te Programul PSAL II, care include 20 de
societ\]i comerciale - 10 societ\]i comerciale în vederea privati-
z\rii [i 10 societ\]i comerciale în vederea restructur\rii, stadiul
derul\rii este urm\torul>

• 3 societ\]i sunt în lichidare voluntar\<
• 2 societ\]i se afl\ în negocieri, iar pentru societatea comer-

cial\ UVCP din Turnu-M\gurele se negociaz\ protocolul de
transfer în portofoliul Ministerului Economiei [i Comer]ului. În
cadrul programului PSAL II volumul de investi]ii tehnologice [i
de mediu angajate prin contractele de vânzare-cump\rare a
ac]iunii a ajuns la peste 29 milioane euro, iar capitalul de lucru
la 2,5 milioane euro. Tran[a a doua din cadrul celui de-al doilea
împrumut pentru ajustarea structural\ a sectorului privat PSAL
II încheiat  cu Banca Mondial\ în anul 2001 a fost eliberat\ în
iunie 2004, AVAS, care a preluat atribu]iile APAPS, fiind cea
care se va ocupa de finalizarea lui.

Programul PSAL II a înregistrat un succes important prin
privatizarea unor societ\]i din domeniul utilit\]ilor. Astfel, au
fost privatizate Societatea Na]ional\ a Petrolului – SN Petrom,
preluat\ de compania OMV Austria – cea mai mare companie
din economia româneasc\, S.C. Electrica Banat, S.C. Electrica
Dobrogea SA. Aceste privatiz\ri au adus venituri utilit\]ilor. :n
luna octombrie 2004 s-au semnat contractele de privatizare

pentru S.C. Distrigaz Sud SA, preluat\ de Gaz de France, [i SC
Distrigaz Nord SA de EON Ruhrgas. Se estimeaz\ c\, din aceste
privatiz\ri, statul va încasa între 2,3 [i 2,5 miliarde euro, la care
se va ad\uga preluarea datoriilor acumulate de unele din aceste
societ\]i.

În domeniul financiar bancar, al\turi de realiz\rile anterioare,
cum ar fi privatizarea B\ncii pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare,
în ultimii timp s-a finalizat procesul de privatizare a B\ncii Agri-
cole, preluat\ de Raiffensen Zentralebank, a Bank Post, pachetul
majoritar fiind preluat de banca elen\ EFG Euro-bank Ergasias
[i s-a încheiat prima etap\ a privatiz\rii celei mai mari b\nci
române[ti – Banca Comercial\ Român\. 

Sunt în curs preg\tirile pentru privatizarea CEC-ului, cea mai
veche institu]ie de profil din România.

Se poate spune c\ privatizarea în acest domeniu este practic în-
cheiat\, sistemul bancar aflându-se în mare majoritate în proprietate
privat\.

În aceast\ perioad\ de 15 ani privatizarea s-a dovedit a fi un
proces de o complexitate deosebit\, care a avut punctele sale de
minim dar [i de maxim. Pe lâng\ succesele amintite mai sus au
fost [i destule neîmpliniri. Iat\, de pild\, în perioada 1993-2004,
1348 de contracte au fost reziliate.

Între societ\]ile mari, ale c\ror contracte de vânzare-cump\-
rare au fost reziliate [i a fost necesar\ reluarea procesului de pri-
vatizare, se num\r\> PETROTUB Roman, OLTCHIM Rm. Vâl-
cea, CSR Re[i]a, TEPRO Ia[i, IMUM Medgidia, HELITUBE
Bucure[ti, UTA Arad, REPUBLICA Bucure[ti, BICAPA Târn\-
veni, TURNU Turnu M\gurele, COLOROM Codlea, HIDRO-
MECANICA Bra[ov.

Dintre acestea, PETROTUB, TEPRO, BICAPA, HELITU-
BE, CSR [i IMUM au fost deja reprivatizate.
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Evolu]ia datoriei publice a României în perioada 1990-2004. Din
analiza datelor de mai jos, se observ\ c\ nivelul
datoriei publice1 a înregistrat, în perioada 1990-2003, 

o evolu]ie constant ascendent\.

-milioane dolari-

Sursa> Ministerul Finan]elor Publice

Factorul principal care influen]eaz\ nivelul datoriei publice este
datoria extern\, care de]ine, în prezent, o pondere de 78% în totalul
datoriei. Este de remarcat faptul c\, pentru acoperirea deficitelor
bugetare, autorit\]ile române au apelat în perioada 1990-1995, în

mod preponderent, la credite externe, dup\ care, o dat\ cu sc\derea
ratingului acordat de agen]iile de specialitate interna]ionale, s-a
apelat la împrumuturi interne într-o propor]ie tot mai mare. Astfel,
dac\ în anul 1992 ponderea datoriei interne în cadrul datoriei
publice a fost de 19%, în 1999 aceasta a ajuns la 36%.

Rezultatele pozitive înregistrate de economia româneasc\, în
ultima perioad\, au determinat îmbun\t\]irea ratingului acordat
de agen]iile de specialitate interna]ionale, fapt care a condus la
o reorientare spre sursele de finan]are extern\. Practic, ponderea
datoriei externe în cadrul datoriei publice a crescut de la 62%, în
anul 1999, la 78%, în anul 2003, în timp ce ponderea datoriei in-
terne a sc\zut de la 36% la 22%. De asemenea, ponderea dato-
riei publice în Produsul Intern Brut (PIB) a cunoscut, în perioa-
da 1990-1999, o evolu]ie preponderent ascendent\, în strâns\
corela]ie cu evolu]ia datoriei externe.

Începând cu anul 2000, de[i datoria extern\ a crescut în
medie cu 1,3 miliarde dolari pe an, ponderea datoriei publice în
PIB a intrat pe un trend descresc\tor, fapt datorat, pe de o parte,
cre[terii superioare a PIB fa]\ de rata de cre[tere a datoriei pu-
blice, iar pe de alt\ parte ca urmare a îmbun\t\]irii manage-
mentului datoriei publice.

Astfel, pe fondul îmbun\t\]irii ratingului României pe pie]ele
interna]ionale de capital au fost ob]inute împrumuturi cu scaden-
]e din ce în ce mai mari, respectiv de la doi ani la peste 10 ani,
fapt ce a permis diminuarea presiunii asupra bugetului de stat [i
implicit asupra datoriei publice.

Potrivit Tratatului de la Maastricht, nivelul datoriei publice al
statelor Uniunii Europene nu trebuie s\ dep\[easc\ 60% din
PIB. Din acest punct de vedere, se poate aprecia c\ România se
încadreaz\ în grupa ]\rilor cu o datorie public\ sustenabil\,
având înc\ un grad de îndatorare redus. Cu toate acestea, exper]i
în domeniu consider\ c\ men]inerea unui raport echilibrat între
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1 Datoria public\ este format\ din totalul oblica]iilor statului provenind din ;m-
prumuturi contractate direct de pe pia]a intern\ [i extern\ pentru finan]area deficitului
bugetar [i a altor necesit\]i ale Guvernului, aprobate ;n baza unor legi speciale.

Ioan Talpe[

Datoria 
public\ total\ 

din care>

Datoria 
intern\

Datoria
extern\

Ponderea 
datoriei publice

;n PIB (%)
1990 209,9 - 209,9 0,9
1991 1005,8 - 1005,8 8,6
1992 2678,7 479,6 2199,1 20,4
1993 3447,0 330,2 3116,8 22,0
1994 4942,3 712,2 4230,1 22,0
1995 5738,4 804,3 4934,1 20,5
1996 7504,0 1354,2 6149,8 27,8
1997 8730,2 1881,3 6848,9 27,7
1998 9423,9 2457,8 6966,1 27,6
1999 9743,3 3569,1 6174,2 32,6
2000 9700,4 2842,8 6857,6 31,4
2001 10571,5 2887,2 7684,3 28,9
2002 12778,4 3236,8 9541,6 28,5
2003 15587,9 3462,1 12125,8 27,3
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serviciul datoriei [i nivelul exporturilor necesit\ p\strarea sub
control a deficitului bugetar [i a balan]ei de pl\]i externe.

Comparativ cu alte ]\ri din zon\, ponderea datoriei interne a
României în totalul datoriei publice este foarte redus\. Concluzia
care se desprinde indic\ faptul c\ agen]ii economici români dispun
de o capacitate redus\, iar acumul\rile popula]iei, chiar dac\ au înre-
gistrat o anumit\ cre[tere în ultima perioad\ de timp, sunt înc\ mici.

Un alt element de analiz\ [i o posibil\ explica]ie a ponderii
reduse a datoriei interne în totalul datoriei publice este reprezen-
tat de costul creditelor, care a fost mai redus pe pia]a extern\ fa]\
de pia]a intern\, ca urmare a nivelului ridicat al infla]iei. Este
îns\ de men]ionat faptul c\, [i din acest punct de vedere ]ara
noastr\ a înregistrat o evolu]ie constant pozitiv\.
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Structura datoriei publice externe pe debitori, la 31 iulie 2003

Structura datoriei publice externe pe creditori, la 31 iulie 2003

Evolu]ia datoriei publice externe (milioane lei)

Evolu]ia ponderii datoriei publice ;n Produsul Intern Brut 
;n perioada 1999-2003

Structura datoriei publice externe pe scaden]e, la 31 iulie 2003



Evolu]ia [i stadiul negocierilor de aderare a României la UE (Anexa 17).
:nc\ de la încheierea R\zboiului Rece [i pr\bu[irea
regimului comunist, România a depus eforturi substan]i-

ale pentru a realiza apropierea de Occident [i, evident, integrarea în
structurile politico-economice [i de securitate ale acestuia.
Integrarea european\ a devenit în a doua parte a anilor ‘90 ai seco-
lului trecut una dintre cele dou\ mari priorit\]i na]ionale de politic\
extern\, al\turi de ob]inerea calit\]ii de membru al NATO. În 1995,
s-a reu[it ob]inerea calit\]ii de membru asociat al UE, iar la Consiliul
European de la Helsinki (decembrie 1999) ]ara noastr\ a primit
invita]ia de a începe negocierile de aderare cu Uniunea European\.
Se poate spune astfel c\ aderarea la UE constituie un obiectiv
strategic esen]ial pentru societatea româneasc\, iar aceast\ op]iune
are la baz\ sprijinul tuturor for]elor politice [i sociale, în scopul
ancor\rii solide a ]\rii în sistemul de valori [i norme europene,
dezvolt\rii societ\]ii române[ti pe principiile democra]iei, statului de
drept [i economiei de pia]\, în m\sur\ s\ asigure stabilitatea social\
[i prosperitatea cet\]enilor [i a na]iunii. Condi]iile de baz\ care
trebuie îndeplinite de România spre a fi admis\ în UE sunt
respectarea „criteriilor de la Copenhaga” (democra]ie, stat de drept,
economie de pia]\, respectarea drepturilor omului), încheierea
negocierii capitolelor [i implementarea acquis-ului comunitar (a se
vedea tabelul de mai jos). Acquisul comunitar reprezint\ totalitatea
normelor juridice care reglementeaz\ activitatea institu]iilor UE,
ac]iunile [i politicile comunitare [i const\ în> con]inutul, principiile
[i obiectivele politice cuprinse în Tratatele originare ale
Comunit\]ilor Europene [i în cele ulterioare (Actul Unic European,
Tratatul de la Maastricht [i Tratatul de la Amsterdam)< legisla]ia
adoptat\ de c\tre institu]iile UE pentru punerea în practic\ a preve-
derilor Tratatelor (regulamente, directive, decizii, opinii [i recoman-

d\ri)< jurispruden]a Cur]ii de Justi]ie a Comunit\]ii Europene<
declara]iile [i rezolu]iile adoptate în cadrul Uniunii Europene<
ac]iuni comune, pozi]ii comune, conven]ii semnate, rezolu]ii, de-
clara]ii [i alte acte adoptate în cadrul Politicii Externe [i de Securi-
tate Comun\ (PESC) [i a cooper\rii din domeniul Justi]iei [i Aface-
rilor Interne (JAI)< acordurile interna]ionale la care CE este parte,
precum [i cele încheiate între statele membre ale UE cu referire la
activitatea acesteia.

În acest context, negocierile de aderare a României la UE au
fost lansate oficial în 15 februarie  2000, pe durata pre[edin]iei
portugheze a UE. 

Structura Acquis–ului comunitar
- 31 de capitole de negociere
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Capitolul 1 Libera circula]ie a m\rfurilor
Capitolul 2 Libera circula]ie a persoanelor
Capitolul 3 Libera circula]ie a serviciilor
Capitolul 4 Libera circula]ie a capitalului
Capitolul 5 Dreptul societ\]ilor comerciale
Capitolul 6 Politica în domeniul concuren]ei
Capitolul 7 Agricultura
Capitolul 8 Pescuitul
Capitolul 9 Politica în domeniul transporturilor
Capitolul 10 Impozitare
Capitolul 11 Uniune economic\ [i monetar\
Capitolul 12 Statistic\
Capitolul 13 Politici sociale [i ocuparea for]ei de munc\
Capitolul 14 Energie
Capitolul 15 Politica industrial\
Capitolul 16 Întreprinderi mici [i mijlocii
Capitolul 17 {tiint\ [i cercetare



În primul semestru al anului 2000, România a deschis [i apoi
a închis provizoriu cinci capitole> cap.16 – Întreprinderi mici si
mijlocii, cap.17 – [tiin]\ [i cercetare, cap.18 – Educa]ie, formare
profesional\ [i tineret, cap.26 – Rela]ii externe, cap.27 – Politica
extern\ [i de securitate comun\.

În cadrul celei de-a doua reuniuni a  Conferin]ei de aderare
la nivel ministerial, care a avut loc în 14 iunie 2000, România a
indicat c\ este preg\tit\ s\ înceap\ negocieri pentru înc\ opt
capitole. Consiliul UE, la propunerea Comisiei Europene, a
decis îns\ deschiderea a numai patru capitole de negociere cu
România, în cursul pre[edin]iei franceze> cap.6 – Politica ;n do-
meniul concuren]ei, cap.12 – Statistica, cap.19 – Telecomunica-
]ii [i tehnologia informa]iei [i cap.20 – Cultur\ [i politic\ în do-
meniul audio-vizualului.

Dintre cele patru capitole, numai cap.12 – Statistica a fost

provizoriu închis, pentru celelalte trei capitole fiind solicitate
informa]ii suplimentare din partea autorit\]ilor române.

Astfel, în 2000, România a deschis negocierile pentru 9
capitole de negociere [i a închis provizoriu negocierile pentru
6 capitole de negociere.

Noul Guvern, rezultat în urma alegerilor din toamna anului
2000, a urm\rit accelerarea [i intensificarea preg\tirilor pen-
tru aderarea la Uniunea European\ printr-o modificare institu-
]ional\, care a vizat însu[i nucleul sistemului de coordonare la
nivel na]ional a activit\]ii de integrare european\, prin înfiin-
]area Ministerului Integr\rii Europene [i a Delega]iei Na]io-
nale pentru Negocierea Ader\rii României la UE. Delega]ia
Na]ional\ este format\ din delega]iile sectoriale corespun-
z\toare fiec\rui capitol de negociere, copre[edin]ii acestora [i
adjunc]ii [efului delega]iei na]ionale. La rândul lor, delega]iile
sectoriale sunt formate din reprezentan]i ai ministerelor [i
celorlalte institu]ii ale administra]iei publice centrale, cu res-
ponsabilit\]i în transpunerea [i implementarea acquis-ului din
domeniul respectiv. 

Noua Strategie de negociere a ader\rii României la Uniunea
European\ s-a bazat, în mod special, pe abordarea global\ a pro-
cesului de negocieri. Accentul s-a mutat de la capitolele a[a-zis
„u[oare” („Rela]ii externe”, „Statistica”, „Educa]ie, formare
profesional\ [i tineret”, „Politica extern\ [i de securitate comu-
n\”) pe capitolele cu impact economic [i social.

Astfel, România a orientat preg\tirile negocierilor spre capi-
tolele esen]iale, legate de cele patru libert\]i fundamentale (Li-
bera circula]ie a m\rfurilor, Libera circula]ie a serviciilor, Li-
bera circula]ie a capitalului), capitole care nu fuseser\ abordate
deloc pân\ la sfâr[itul anului 2000. Pentru a contribui la
structurarea func]ional\ a economiei de pia]\, au fost elaborate
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Capitolul 18 Educa]ie, formare profesional\ [i tineret
Capitolul 19 Telecomunica]ii [i tehnologia informa]iilor
Capitolul 20 Cultur\ [i politica în domeniul audiovizualului
Capitolul 21 Politica regional\ [i coordonarea

instrumentelor structurale
Capitolul 22 Protec]ia mediului înconjur\tor
Capitolul 23 Protec]ia consumatorului [i a s\n\t\]ii
Capitolul 24 Justi]ie [i afaceri interne
Capitolul 25 Uniune vamal\
Capitolul 26 Rela]ii externe
Capitolul 27 Politica extern\ [i de securitate comun\
Capitolul 28 Control financiar
Capitolul 29 Dispozi]ii financiare [i bugetare
Capitolul 30 Institu]ii
Capitolul 31 Diverse



de c\tre Delega]ia Na]ional\ documente de pozi]ie la celelalte
capitole referitoare la pia]a unic\, la principalele ramuri
economice, precum [i la coeziunea economic\ [i social\. De
asemenea, au fost abordate capitolele deosebit de dificile, pre-
cum Protec]ia mediului, Agricultura, Politici regionale, Control
financiar [i Prevederi financiar bugetare.

Capitolele abordate au accentuat, în continuare, preg\tirea
pie]ei conform standardelor europene, prin crearea unui mediu
de afaceri [i conectarea la mediul de afaceri interna]ional [i la
pia]a intern\. De asemenea, poate fi subliniat c\ România a ur-
m\rit abordarea gradual\ a capitolelor cu impact bugetar major.
Astfel, se poate afirma c\ România a intrat într-o etap\ de nego-
cieri substan]iale, având în vedere contribu]iile la PIB [i resur-
sele financiare necesare.

Elementele caracteristice ale strategiei de negociere pentru
anul 2001 au constat în abordarea preponderent cantitativ\ a
acestui proces, concentrat\ fiind pe analizarea întregului acquis
comunitar, precum [i orientarea preponderent intern\ c\tre des-
f\[urarea negocierilor inter-institu]ionale în cadrul Delega]iei
Na]ionale [i c\tre consult\ri cu partenerii sociali, partidele
politice [i comisiile parlamentare. De asemenea, România a ad\-
ugat [i alte dimensiuni procesului de elaborare a documentelor
de pozi]ie [i negociere, respectiv un amplu proces de consult\ri
tehnice cu Comisia European\, cu Statele Membre [i cu
echipele de negociere ale Statelor Candidate.

Noua abordare stategic\ [i institu]ional\ a permis un progres
real în preg\tirea procesului de negocieri. Astfel, în 2001
România a elaborat [i trimis oficial Uniunii Europene un num\r
de 31 de documente de pozi]ie (17 documente de pozi]ie, 8
documente de pozi]ie complementare, 4 documente de pozi]ie

revizuite [i 2 documente referitoare la acquis-ul pe 2000). Pân\
la sfâr[itul anului 2001, au fost comunicate oficial Uniunii
Europene documentele de pozi]ie pentru cele 29 de capitole de
negociere.

În cursul pre[edin]iei suedeze [i belgiene (la Conferin]ele
Interguvernamentale de Aderare România – U.E din martie,
iunie, iulie, octombrie, noiembrie [i decembrie 2001) au fost
deschise negocierile pentru 8 capitole (cap.4 – Libera circula]ie
a capitalului, cap.5 – Dreptul societ\]ilor comerciale, cap.8 –
Pescuitul, cap.9 – Politica în domeniul transporturilor, cap.10 –
Impozitarea, cap.13 – Politici sociale [i ocuparea for]ei de
munc\, cap.23 – Protec]ia consumatorului [i a s\n\t\]ii, cap.25
– Uniunea vamal\) [i au fost închise provizoriu negocierile
pentru 3 capitole (cap.8 – Pescuitul, cap.23 – Protec]ia
consumatorului [i a s\n\t\]ii, cap.5 - Dreptul societ\]ilor
comerciale).

Astfel, pân\ la sfâr[itul anului 2001, România a deschis
negocierile pentru 17 capitole de negociere, dintre care 9
capitole au fost provizoriu închise.

Pentru anul 2002, principalul obiectiv al negocierilor a fost
deschiderea tuturor capitolelor de negociere, închiderea provi-
zorie a cât mai multor capitole de negociere, bazat\ pe avansul
preg\tirilor de aderare, precum [i îndeplinirea angajamentelor
asumate în negocieri.

În 2002, Delega]ia Na]ional\ pentru Negocierea Ader\rii
României la UE a continuat accelerarea preg\tirii negocierilor,
în concordan]\ cu strategia de Extindere emis\ de Comisia
European\ în noiembrie 2001 [i cu deciziile Consiliului Euro-
pean de la Laaken, pentru avansarea radical\ a negocierilor de
aderare, prin deschiderea tuturor capitolelor în 2002.
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Având în vedere faptul c\ avansarea negocierilor a fost ba-
zat\ exclusiv pe preg\tirea intern\, guvernul României a inten-
sificat m\surile necesare pentru îndeplinirea criteriului de eco-
nomie de pia]\ func]ional\ [i a aplicat în întregime Programul de
Ac]iune pentru Intensificarea Preg\tirilor pentru Aderare, adop-
tat în ianuarie 2002.

Prioritate a avut înt\rirea capacit\]ii administrative a Româ-
niei, bazat\ pe planurile de ac]iune pentru capacitatea adminis-
trativ\ [i PHARE, aprobate de c\tre Comisia European\ [i pre-
zentate statelor membre.

În consecin]\, 13 capitole de negociere (1 – Libera circula]ie
a m\rfurilor, 2 – Libera circula]ie a persoanelor, 3 – Libera
circula]ie a serviciilor, 7 – Agricultura, 11 – UEM, 14 –
Energia, 15 – Politica Industrial\, 21 – Politica regional\, 22 –
Protec]ia mediului, 24 – Justi]ie [i afaceri interne, 28 – Control
financiar, 29 – Prevederi financiar bugetare [i 30 – Institutii)
au fost deschise în cadrul Conferin]elor de Aderare
Interguvernamentale din martie, aprilie, iunie, iulie, octombrie,
noiembrie [i decembrie 2002, iar 11 – UEM, 13 – Politici
sociale, 15 – Politica Industrial\, 19 – Telecomunica]ii [i
tehnologia informa]iei, 20 – Cultura [i politica în domeniul
audiovizualului, 25 – Uniunea vamal\ [i 30 – Institu]ii au fost
închise provizoriu.

În 2003, cap.4 – Libera circula]ie a capitalului a fost închis
provizoriu în cadrul Conferin]ei de Aderare Interguvernamen-
tale din aprilie. De asemenea, ;n luna iunie au mai fost închise
provizoriu cap.1 – Libera circula]ie a m\rfurilor [i cap.10 –
Impozitare.

{i tot in 2003, capitolele 2 – Libera circula]ie a persoanelor,
respectiv 9 - Politica în domeniul transporturilor au fost închise

provizoriu la Conferin]a de Aderare România-UE la nivel minis-
terial, care a avut loc la Bruxelles, mar]i, 9 decembrie, [i de ase-
menea s-a confirmat închiderea capitolului Controlul financiar.

În cursul pre[edin]iei irlandeze, la Conferin]a de Aderare
Romania – UE din 4 iunie 2004 au fost ;nchise provizoriu cap.7
– Agricultura [i cap.29 – Dispozi]ii financiare [i bugetare.

Capitolul de negociere 14 – Energia a fost închis provizoriu,
în cadrul Conferintei de Aderare România-UE, care a avut loc la
Bruxelles pe 30 iunie 2004.

În cursul pre[edin]iei olandeze a Consiliului UE, România
a închis dou\ capitole 3 – Libera circula]ie a serviciilor, 21
– Politici regionale [i a finalizat negocierile pentru 5 din cele
11 directive la care s-au cerut perioade de tranzi]ie, în cadrul
capitolului Mediu. România dore[te s\ finalizeze negocierile
pân\ în luna decembrie, astfel încât, la Consiliul European din
16-17 decembrie  2004, s\ aib\ loc finalizarea politic\ a ne-
gocierilor. 

Calendarul de aderare a României la Uniunea European\ a
fost stabilit de Consiliul European de la Bruxelles (decembrie
2003) [i reconfirmat de Consiliul European din iunie 2004, cu
urm\toarele repere temporale> 2004 – încheierea negocierilor
de aderare< 2005 – semnarea Tratatului de Aderare< ianuarie
2007 - aderarea la Uniune. Acest calendar este comun pentru
România [i Bulgaria, ]\ri cu a c\ror aderare, la 1 ianuarie
2007, se va definitiva actualul val al extinderii, ini]iat de
Uniune ;n 1997-1999 [i marcat de aderarea istoric\ a primelor
10 state, la 1 mai 2004. Consiliul European din octombrie
2004 a reconfirmat statutul de candidate al celor dou\ state
vecine, în plus confirmând [i statutul de economie de pia]\ al
României.

56 57

Ioan Talpe[ Economia Rom=niei ;n fa]a integr\rii europene



Concluzii. Procesul de dezvoltare modern\ a societ\]ii
române[ti a început practic, a[a cum arat\ [tefan

Zeletin (Burghezia român\. Originea [i rolul ei istoric – 1925<
Neoliberalismul. Studii asupra istoriei [i politicii burgheziei
române – 1927), la sfâr[itul deceniului al treilea al secolului al
XIX-lea. Prin tratatul de la Adrianopol (1829) s-a liberalizat
comer]ul celor dou\ principate [i s-au creat condi]ii pentru
expansiunea capitalismului apusean, în special englez, la Dun\-
rea de Jos. Din aceast\ etap\ este de re]inut proiectul pa[optist,
care a însemnat una din primele încerc\ri de conectare a
economiei celor dou\ principate la economia ]\rilor occidentale.
Datorit\ înfrângerii revolu]iei de la 1848 în ]\rile române,
programul pa[optist n-a putut fi aplicat, dar ideile promovate de
el au continuat s\ circule în societatea româneasc\.

A urmat în a doua jum\tate a secolului al XIX-lea, mai ales
în timpul domniei regelui Carol I (1866-1914), o nou\ etap\ în
procesul  istoric al moderniz\rii statului român, care a cuprins
toate segmentele societ\]ii. El a fost caracterizat de mari dispute
ideologice, elita româneasc\ fiind împ\r]it\ în privin]a modalit\-
]ilor [i a ritmului reformelor. Este cunoscut\ teoria „formelor
f\r\ fond” lansat\ de junimi[ti, ceea ce însemna pân\ la un anu-
mit punct o critic\ din perspectiv\ conservatoare a proiectului
liberal de dezvoltare a societ\]ii române[ti. Au ap\rut [i alte
curente care reflectau teama unei p\r]i a societ\]ii române[ti în
fa]a disolu]iei economiei agrare, cum ar fi poporanismul, al
c\rui principal reprezentant a fost Constantin Stere, [i s\m\n\-
torismul, propagat, cu asiduitate, de Nicolae Iorga.

Pân\ la primul r\zboi mondial agricultura a r\mas principala
ramur\ a economiei. Aici predomina marea proprietate [i o
suprapopula]ie rural\. Aceast\ situa]ie a creat mari tensiuni în

lumea satelor, care au irumpt uneori în episoade violente, cum
au fost r\scoalele din 1888 [i, mai ales, 1907.

La sfâr[itul primului r\zboi mondial s-a creat statul na]ional
unitar român, Basarabia, Bucovina, Transilvania, provincii ce
fuseser\ pân\ atunci în componen]a imperiilor rus [i austro-
ungar, unindu-se cu România. În consecin]\ au sporit suprafa]a,
popula]ia [i poten]ialul economic, ceea ce a transformat Româ-
nia în cea mai mare ]ar\ din sud-estul continentului european.
Marile reforme înf\ptuite la începutul perioadei interbelice au
l\rgit democra]ia politic\ [i economic\. Prin exproprierea lati-
fundiilor [i împropriet\rirea ]\ranilor, România s-a transformat
într-o ]ar\ de mic\ exploata]ie agricol\. Reforma agrar\ din anii
1920-1921 a fost un act în primul rând social [i nu economic.

Votul universal a chemat la via]a politic\ mai mult de jum\-
tate din popula]ia matur\, iar drepturile cet\]ene[ti din Constitu-
]ia anului 1923 au pus locuitorii ]\rii pe baze de egalitate poli-
tic\. Aceste prefaceri social-economice au încheiat, dup\ aproa-
pe un secol, tranzi]ia la societatea modern\, au deschis perioada
consolid\rii societ\]ii române[ti, a organismului s\u economico-
social înscris ferm pe calea evolu]iei capitaliste.

De altfel, în perioada dintre cele dou\ r\zboaie mondiale pro-
gresele economice au fost notabile, îndeosebi în sectoarele
neagricole. În anul 1938 economia României a atins cel mai
înalt nivel al dezvolt\rii capitaliste a României. Demarajul [i
realiz\rile pe t\râm economic erau semnificative, dar persistau
mari dezechilibre structurale. Unul dintre acestea era ponderea
mare pe care o avea agricultura, al c\rui nivel tehnic era sc\zut.
Ea se confrunta, ca [i pân\ atunci, cu o suprapopula]ie [i cu o
eficien]\ redus\. De asemenea, nivelul de trai era sc\zut.

Demarajul a fost promi]\tor [i realiz\rile semnificative, dar
evolu]ia a fost întrerupt\ de cel de-al doilea r\zboi mondial. La
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încheierea conflagra]iei, România a fost plasat\, a[a cum am
spus la începutul acestei lucr\ri, în sfera de influen]\ sovietic\,
fapt ce a modificat radical parametrii evolu]iei sale.

În noul context istoric, România a demarat un alt proiect de
modernizare, partidul comunist, singura forma]iune politic\ le-
gal\, propunându-[i s\ modernizeze, întemeiat ideologic, econo-
mia româneasc\. Dup\ un început care a dat unele speran]e,
proiectul s-a împotmolit, economia româneasc\ intrând la
începutul anilor ’80, a[a cum am ar\tat, într-o veritabil\ criz\.

A[adar, se poate aprecia c\ în perioada 1829-1989, în r\stim-
pul a peste un secol [i jum\tate, România a cunoscut mai multe
proiecte de dezvoltare [i modernizare. O caracteristic\ a acesto-
ra a fost faptul c\ ele au r\mas nefinalizate (cum ar fi cel inter-
belic) sau au e[uat (cazul proiectului postbelic, de inspira]ie
marxist-leninist\).

Practic, dup\ 1989, România s-a aflat în fa]a unui nou start,
care îns\ a beneficiat [i de o mo[tenire complicat\. În primii trei
ani dup\ revolu]ia din decembrie 1989, ajust\rile structurale la
care a trebuit s\ fie supus\ economia, coroborate cu unele de-
cizii discutabile, au condus la deprecierea puternic\ a monedei
na]ionale, la o infla]ie galopant\, la sc\derea dramatic\ a activi-
t\]ii în toate sectoarele economice. Au urmat apoi trei ani de
relativ\ cre[tere economic\, în care s-a realizat [i macrostabili-
zarea. O dat\ cu alternan]a la guvernare de la sfâr[itul anului
1996 au urmat, din nou, trei ani de regres, care s-au reflectat în
sc\derea produc]iei industriale [i agricole, reluarea derapajului
infla]ionist, cre[terea [omajului, sc\derea nivelului de trai. De
remarcat c\ în anii 1997-1999 PIB-ul a sc\zut cu 16%.

Acest declin a fost oprit în anul 2000,când s-a realizat o cre[tere
economic\ modest\. Începând din anul 2001, economia româneas-

c\ a crescut constant, cu unul dintre cele mai înalte ritmuri întâlnite
în rândul ]\rilor din centrul [i sud-estul continentului. De men-
]ionat c\ trendul cresc\tor a fost men]inut pân\ azi, ceea ce pentru
economia româneasc\ reprezint\ în sine o performan]\.

Cei 15 ani care au trecut de la Revolu]ia din decembrie 1989
eviden]iaz\ c\ România a cunoscut o evolu]ie economic\
sinuoas\ de genul avânt-pr\bu[ire (boom and bust), cu fluctua]ii
mari ale produc]iei [i cu o infla]ie mare [i persistent\, redus\ în
anul 2004 la o singur\ cifr\ (circa 9%).

Concomitent, din anul 2000, România a început negocierile
pentru admiterea în Uniunea European\, urmând ca ele s\ fie
finalizate la sfâr[itul lui 2004. Integrarea României în Uniunea
European\ reprezint\ o mare [ans\ pentru modernizarea întregii
societ\]i, pentru întreruperea acelui ciclu sinuos care a marcat
istoria ]\rii în ultimii 150 de ani. Pentru aceasta, îns\, ]ara noas-
tr\ are nevoie de continuarea reformelor structurale în econo-
mie, de atragerea de investi]ii str\ine, de dezvoltarea sistemului
financiar [i bancar. Numai în felul acesta, cu un program bine
articulat, dublat de consecven]\ [i pragmatism, România poate
trece pân\ în anul 2007 pragul între insideri [i outsideri din
perspectiva UE.

Dintre multele probleme care au preocupat societatea
româneasc\ în ultimii 15 ani, dup\ Revolu]ia din Decembrie
1989, dou\ s-au deta[at prin importan]\ [i semnifica]ie pentru
viitorul na]iunii noastre> admiterea României în NATO [i inte-
grarea în Uniunea European\.

Primul obiectiv s-a realizat în perioada 2002-2004, la cap\-
tul a circa zece ani de eforturi deosebite, statutul oficial al Ro-
mâniei de membru al Pactului Nord-Atlantic fiind confirmat  de
summit-ul NATO de la Istanbul din luna iunie 2004.

Al doilea, integrarea în structurile Uniunii Europene, repre-
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zint\ un deziderat ce a devenit, ca urmare a recentelor evolu]ii,
din ce în ce mai accesibil, orizontul de a[teptare fiind anul
2007, când tandemul România-Bulgaria se va racorda organiza-
]iei europene.

Integrarea României în Uniunea European\ implic\ toate
segmentele societ\]ii române[ti, de la cel politic pân\ la mediu,
protec]ia familiei, a copilului, drepturile omului etc. F\r\ a face
o ierarhizare a tuturor aspectelor implicate, apreciem c\ dimen-
siunea economic\ este printre cele mai importante, deoarece asi-
gur\ suportul material al integr\rii. F\r\ îndeplinirea criteriilor
[i standardelor de competitivitate [i eficien]\ în domeniul eco-
nomic sunt greu de materializat celelalte obiective.

Provoc\rile pentru România din punct de vedere economic
sunt destul de mari. Iat\ câteva dintre ele>

• circa 40% din popula]ie tr\ie[te [i lucreaz\ în mediul rural,
în timp ce contribu]ia agriculturii la crearea PIB este de
circa 12%<

• infrastructura, relativ redus\, în special în ceea ce prive[te
c\ile rutiere<

• num\rul mare de pensionari, în raport cu popula]ia activ\,
greveaz\ serios sistemul de pensii<

• gradul înc\ ridicat al s\r\ciei (circa 22%), cu toat\ reduce-
rea semnificativ\ intervenit\ în ultimii patru ani<

• costurile ridicate implicate de restructurarea sistemului de
produc]ie [i distribu]ie a energiei. În acest domeniu, în anul
2004 s-a f\cut un mare pas înainte, prin privatizarea Pe-
trom, Distrigaz Sud [i Nord etc.

Provoc\rile [i decalajele ce despart economia româneasc\ de
cea comunitar\ sunt, f\r\ îndoial\, mari. Dar admiterea în Uniu-
nea European\ este pentru ]ara noastr\ o [ans\ extraordinar\
pentru a învinge „capcana înapoierii”, pentru a realiza moderni-

zarea, aspira]ie secular\ a românilor, pentru a putea s\ fac\ fa]\
presiunilor [i contradic]iilor din lumea contemporan\, aflat\
într-un proces accelerat de globalizare.

România-UE este un binom în care fiecare partener are ceva
de dat [i ceva de câ[tigat. ]ara noastr\ este cel mai mare stat din
sud-estul continentului european, iar prin a[ezarea sa în proxi-
mitatea unor regiuni marcate de turbulen]e, poate fi un avanpost
de stabilitate pentru Uniunea European\.

În acela[i timp, România are nevoie acut\ de organiza]ia con-
tinental\, sprijinul economic [i institu]ional fiind condi]ia sine
qua non a moderniz\rii [i stabilit\]ii ei.

62 63

Ioan Talpe[ Economia Rom=niei ;n fa]a integr\rii europene



ANEXE
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Anexa nr.1

EVOLU}IA PRODUSULUI INTERN BRUT 
ÎN PERIOADA 1990-2004
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PIB
- mld. Lei
- mld. USD*)

Indicii PIB 
- 1989=100
- modific\ri
fa]\ de anul
precedent
(%)

PIB/locuitor
- în mii Lei
- în USD 
(în func]ie 
de Indicele
Pre]urilor 
de Consum)4)

Indicii
PIB/locuitor
- 1989=100
- modific\ri
fa]\ de anul
precedent
(%)

Ponderea
sectorului 
privat în PIB
(%)

1990 857,9
39,79

94,4
-5,6

37,0
-

94,2
-5,8

16,4

1991 2203,9
28,82

82,2
-12,9

95,1
-

82,1
-12,8

23,6

1992 6029,2
19,57

75,0
-8,8

264,6
-

76,2
-7,2

26,4

1993 20035,7
26,36

76,1
1,5

880,5
3643

77,5
1,7

34,8

1994 49773,2
30,07

79,1
3,9

2189,7
3790

80,6
4,0

38,9

1995 72135,5
35,48

84,8
7,1

3180,4
6095

86,5
7,4

45,3

1996 108919,6
35,33

88,1
3,9

4817,8
6595

90,2
4,3

54,9

1997 252925,7
35,29

82,8
-6,1

11218,2
6422

85,0
-5,8

60,6

1998 373798,2
42,12

78,8
-4,8

16611,2
6153

81,1
-4,6

62,0

1999 545730,2
35,59

77,9
-1,2

24300,0
5441

80,3
-1,0

63,3

2000 803773,1
37,05

79,6
2,1

35826,4
5764

82,1
2,3

64,5

2001 1167242,8
40,17

84,1
5,7

52089,5
6244

86,9
5,9

67,9

PIB
- mld. Lei
- mld. USD*)

Indicii PIB 
- 1989=100
- modific\ri
fa]\ de anul
precedent
(%)

PIB/locuitor
- în mii Lei
- în USD 
(în func]ie 
de Indicele
Pre]urilor 
de Consum)4)

Indicii
PIB/locuitor
- 1989=100
- modific\ri
fa]\ de anul
precedent
(%)

Ponderea
sectorului 
privat în PIB
(%)

2002 1512256,6
45,75

88,2
4,9

69259,9
6872

93,5
7,6

68,7

2003 1890778,3
56,95

92,4

4,9

-
-
65603)

-

4,9

69,4

Mar.
2004

405354,5
21430002)

-

97,52)

6,11)

52)

-
-
71402),3)

-
-

-

*) Raport între valoarea PIB exprimat\ ;n Lei [i cursul mediu de schimb
anual Leu/USD (BNR)

1) Comparativ cu primul trimestru al anului 2003.
2) Date prev\zute în bugetul pe întreg anul 2004.
3) Valoare exprimat\ în EURO.
4) Valoarea USD = valoare medie analizat\ conform BNR

Sursa> Institutul Na]ional de Statistic\
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Anexa nr.2
INDICII PRODUSULUI INTERN BRUT

PE CATEGORII DE RESURSE
% (anul precedent = 100)

1) Inclusiv energie electric\ [i termic\, gaze [i ap\.
2) Comparativ cu primul trimestru al anului 2003.
3) Date prev\zute în bugetul pe întregul an 2004.

Sursa> Institutul Na]ional de Statistic\

Anexa nr.3

INDICII PRODUSULUI INTERN BRUT
PE ELEMENTE DE CHELTUIELI

% (anul precedent = 100)
. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Produsul intern brut PIB 94,4 87,1 91,2 101,5 103,9 107,1 103,9 93,9

Consumul final total 108,9 88,2 94,4 101,2 103,8 110,8 107,0 95,7

Consumul final al
popula]iei

108,0 83,8 92,5 100,9 102,6 113,0 108,0 96,3

Consumul final al
administra]iei publice

114,1 110,6 102,2 102,7 111,0 101,0 101,5 91,5

Consumul final efectiv - - - - - - - -

Consumul final individual
efectiv al gospod\riilor
popula]iei

- - - - - - - -

Consumul final colectiv
al administra]iei publice

- - - - - - - -

Formarea brut\ de
capital

98,9 72,4 87,8 97,0 91,2 95,8 102,5 88,5

Formarea brut\ de
capital fix

64,5 68,4 111,0 108,3 120,7 106,9 105,7 101,7

Varia]ia stocurilor -
234,0

80,0 63,4 79,3 43,4 46,3 78,9 -16,3

Export net -
324,8

49,7 128,1 82,1 27,7 108,2 141,6 94,4
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Agricultur\, sil-
vicultur\, ex-

ploatare foresti-
er\ [i economia
vânatului, pes-
cuitul [i pisci-

cultur\

Indus-
trie1)

Cons-
truc]ii

Servicii Valoarea
ad\u-
gat\
brut\

Impozite
nete de

sub-
ven]ii pe
produs

PIB

1990 137,3 83,3 101,1 102,1 97,6 65,3 94,4
1991 87,7 87,2 80,6 92,4 88,2 74,0 87,1
1992 87,1 86,3 94,4 101,6 91,0 94,3 91,2
1993 113,6 101,0 124,7 97,7 103,3 10,2 101,5
1994 102,9 103,4 127,4 102,2 104,3 99,8 103,9
1995 104,6 105,6 106,7 108,2 106,8 111,6 107,1
1996 95,8 106,9 100,8 105,5 103,9 104,4 103,9
1997 98,7 92,0 80,7 89,8 92,7 111,3 93,9
1998 89,6 94,7 95,5 99,3 94,6 102,0 95,2
1999 103,3 98,5 97,7 99,4 99,5 93,7 98,8
2000 81,9 105,9 106,3 105,5 102,2 101,7 102,1
2001 125,2 107,9 105,3 100,8 106,3 101,2 105,7
2002 96,1 107,2 106,9 105,3 104,7 106,4 104,9
2003 103,0 104,6 107,0 105,2 - 104,8 104,9
Mar.
2004

105,42) 106,62) 107,2
2)

105,72) 106,12) 106,02) 106,12)

1053)



1) Valoare de prognoz\
2) Comparativ cu primul trimestru al anului 2003.

Sursa> Institutul Na]ional de Statistic\ 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 Mar.
2004

Produsul intern brut PIB 95,2 98,8 102,1 105,7 104,9 104,9 106,12)

Consumul final total 101,1 - - - - - -

Consumul final al popula]iei 100,6 - - - - - -

Consumul final al administra]iei
publice

101,8 - - - - - -

Consumul final efectiv - 97,5 101,5 106,0 103,0 106,9 108,12)

Consumul final individual
efectiv al gospod\riilor
popula]iei

- 98,9 100,2 106,6 103,0 107,1 108,42)

Consumul final colectiv al
administra]iei publice

- 80,9 120,5 99,7 102,1 104,6 104,12)

Formarea brut\ de capital 94,2 90,4 119,8 118,0 107,4 109,01) -

Formarea brut\ de capital fix 94,3 95,2 105,5 109,1 108,3 109.2 107,32)

Varia]ia stocurilor 95,7 295,6 -35,3 414,2 98,6 - -

Export net 165,3 64,7 148,1 152,4 91,4 - -

Anexa nr.4
PRINCIPALII INDICATORI AI INDUSTRIEI1)

1) Inclusiv energie electric\ [i termic\, gaze [i ap\.
2) Sector majoritar privat.
3) Anii 1990-1991, la structura anului 1989. Anii 1992-1995, la structura

anului 1991. Anii 1996-1998, la structura anului 1995. Anii 1999-2002, la
structura anului 1998.

4) Comparativ cu primul trimestru al anului 2003.

Sursa> Institutul Na]ional de Statistic\
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Produc]ia industrial\
-mld. Lei pre]uri curente
- ponderea sectorului pri-
vat (%)

Indicii produc]iei
industriale
- anul precedent3)

= 100

Indicii producti-
vit\]ii muncii pe
salariat
- anul precedent3) =
100

Num\rul mediu al
salaria]ilor
Total - mii persoane
din care> sector privat
-mii persoane

1990 1163
-

76,3 75,1 3846
-

1991 2768
1,3

77,1 85,0 3643
25

1992 6725
3,2

74,7 86,6 3245
62

1993 18089
6,2

100,7 109,0 3017
170

1994 44301
12,9

103,2 114,7 2856
329

1995 60333
20,7

109,4 113,7 2615
433

1996 92969
24,0

106,3 107,5 2586
502

1997 217340
26,0

92,8 98,2 2443
625

1998 260899
37,52)

86,2 92,6 2272
784

1999 392878
50,22)

97,6 111,3 1991
863

2000 632032
55,72)

107,1 113,8 1873
982

2001 966445
59,72)

108,4 106,9 1901
1132

2002 428858,7
-

106,0 - 1752
-

2003 537173,5
602)

104,6 - -

Mar.
2004

-
-

105,84) - -
-



Anexa nr.5 (I)

PRODUC}IA AGRICOL| (I)

Sursa> Anii 1990-2001 - Institutul Na]ional de Statistic\. Anii
2002-2003 - Ministerul Agriculturii, P\durilor [i Dezvolt\rii Rurale.
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Produc]ia total\
-mld. Lei pre]uri curente-indici
(1989 = 100)
-modific\ri fa]\ de anul 
precedent (%)
-ponderea sectorului privat (%)

Produc]ia vegetal\
-mld. Lei pre]uri curente
-indici (1989 = 100)
-modific\ri fa]\ de anul 
precedent (%)
-ponderea sectorului privat (%)

1990 265,6
97,1
-2,9

56,12)

140,6
92,8
-7,2

56,02)

1991 750,6
97,9
+0,8
79,3

494,8
96,8
+4,3
81,6

1992 2103,9
84,8
-13,3
80,8

1219,3
82,5
-14,8
80,9

1993 7370,7
93,5

+10,2
84,5

4637,2
94,5

+14,6
86,8

1994 16589,1
93,7
+0,2
86,4

10091,8
94,8
+0,3
87,4

1995 23571,1
97,9
+4,5
86,1

14045,7
100,0
+5,4
88,1

1996 35730
99,1
+1,3
86,3

21361,4
101,8
+1,8
87,6

Produc]ia total\
-mld. Lei pre]uri curente-indici
(1989 = 100)
-modific\ri fa]\ de anul 
precedent (%)
-ponderea sectorului privat (%)

Produc]ia vegetal\
-mld. Lei pre]uri curente
-indici (1989 = 100)
-modific\ri fa]\ de anul 
precedent (%)
-ponderea sectorului privat (%)

1997 78511,4
102,5
+3,4
89,5

49398,7
111,8
+9,9
90,2

1998 97689,6
-
-
-

53109,2
-
-
-

1999 127165,0
-

+4,0
-

81328,0
-

+11,7
-

2000 160712,8
-

-14,8
94,1

99105,6
-

-20,8
92,7

2001 278428,3
-

+22,7
95,8

174817,0
-

+35,3
95,1

2002 327400,0
-

-6,0
97,8

187300,0
-

-11,0
98,1

2003 396000,0
-
-

97,7

250200,0
-
-

98,1
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Anexa nr.5 (II)

PRODUC}IA AGRICOL| (II)

Sursa> Anii 1990-2001 - Institutul Na]ional de Statistic\. Anii
2002-2003 - Ministerul Agriculturii, P\durilor [i Dezvolt\rii Rurale.
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Produc]ia animal\
-mld. Lei pre]uri curente-indici 
(1989 = 100)
-modific\ri fa]\ de anul precedent (%)
-ponderea sectorului privat (%)

Servicii agricole
-mld. Lei pre]uri curente
-modific\ri fa]\ de anul 
precedent (%)
-ponderea sectorului privat (%)

1990 125,0
102,2
+2,2
56,3

-
-
-

1991 255,8
98,3
-3,8
74,8

-
-
-

1992 884,6
87,9
-10,5
80,5

-
-
-

1993 2733,5
91,6
+4,2
80,6

-
-
-

1994 6497,3
91,6
0,0

84,9

-
-
-

1995 9525,4
94,3
+3,0
83,2

-
-
-

1996 14368,6
94,9
+0,6
84,4

-
-
-

Produc]ia animal\
-mld. Lei pre]uri curente-indici 
(1989 = 100)
-modific\ri fa]\ de anul precedent (%)
-ponderea sectorului privat (%)

Servicii agricole
-mld. Lei pre]uri curente
-modific\ri fa]\ de anul 
precedent (%)
-ponderea sectorului privat (%)

1997 29112,7
88,9
-6,3
88,2

-
-
-

1998 42869,3
-
-
-

1711,1
-
-

1999 43923,7
-

-4,6
-

1913,3
-19,7

-

2000 59621,1
-

-3,3
98,1

1986,1
-26,4
44,0

2001 100453,9
-

+2,1
98,6

3157,4
+14,0
40,4

2002 136700,0
-

+3,1
98,9

3300,0
+2,5
30,3

2003 141800,0
-
-

99,0

4000,0
-

30,0



Anexa nr.7
INDICII PRE}URILOR DE CONSUM

% (anul precedent = 100)

Sursa> Institutul Na]ional de Statistic\

Anexa nr.6

CURS VALUTAR - ISTORIC
Valori medii anuale (1990-2003)

-Lei-

*) ECU pân\ la 31 dec.1998

Sursa> Institutul Na]ional de Statistic\
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. USD EURO*)

1990 21,56 N.A.
1991 76,47 87,81
1992 307,95 400,00
1993 760,01 884,60
1994 1655,09 1967,14
1995 2033,28 2629,51
1996 3082,60 3862,90
1997 7167,94 8090,92
1998 8875,55 9989,25
1999 15332,93 16295,57
2000 21692,74 19955,75
2001 29060,86 26026,89
2002 33055,46 31255,25
2003 33200,07 37555,87

Indicii 
preturilor 

de consum -
total

Marfuri 
alimentare

Marfuri 
nealimentare

Servicii

1990 105,1 104,5 105,5 105,5

1991 270,2 286,2 267,8 235,7

1992 310,4 336,6 294,2 280,4

1993 356,1 348,9 369,0 340,3

1994 236,7 236,2 232,8 250,8

1995 132,3 131,9 129,6 142,7

1996 138,8 136,4 139,1 146,9

1997 254,8 251,4 252,5 276,5

1998 159,1 148,4 160,2 192,1

1999 145,8 127,9 152,3 184,0

2000 145,7 143,7 144,0 153,9

2001 134,5 135,7 133,1 135,4

2002 122,5 118,3 125,5 126,8
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Anexa nr.8

RATA INFLA}IEI
% (anul precedent = 100)

*) Date estimative.

Sursa> Anii 1991-2001 - Ministerul Fina]elor Publice. Anul 2002 -
Institutul Na]ional de Statistic\. Anul 2003 - Raport Anual 2003 Bursa
de Valori Bucure[ti

Anexa nr.9

EVOLU}IA NUM|RULUI DE {OMERI ÎNREGISTRA}I 
{I A RATEI {OMAJULUI

*) Date estimative.

Sursa> Anii 1991-2002 - Institutul Na]ional de Statistic\. Anul
2003 - PriceWaterhouse Coopers, Business Guide to Romania 2004.
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. Rata infla]iei
1991 222,8
1992 199,2
1993 295,5
1994 61,7
1995 27,8
1996 56,9
1997 151,4
1998 40,6
1999 54,8
2000 40,7
2001 30,3
2002 17,8
2003 15,5
2004*) 9,0

Num\r de
[omeri

- mii persoane

Rata 
[omajului %

1991 337,4 3,0
1992 929,0 8,2
1993 1164,7 10,4
1994 1223,9 10,9
1995 998,4 9,5
1996 657,6 6,6
1997 881,4 8,9
1998 1025,1 10,4
1999 1130,3 11,8
2000 1007,1 10,5
2001 826,9 8,8
2002 760,6 8,1
2003 - 7,2



Anexa nr.10

RATA MEDIE LUNAR| A INFLA}IEI

%

Sursa> Institutul Na]ional de Statistic\

Anexa nr.11

PRINCIPALII INDICATORI AI FOR}EI DE MUNC|

Mii persoane

Sursa> Institutul Na]ional de Statistic\
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Total M\rfuri 
alimentare

M\rfuri 
nealimentare

Servicii

1991 10,3 12,0 9,0 9,1
1992 9,6 10,2 9,3 8,4
1993 12,1 11,6 12,9 11,8
1994 4,1 4,2 3,7 4,7
1995 2,1 1,9 2,0 2,9
1996 3,8 3,7 4,0 3,6
1997 8,0 7,8 7,7 9,7
1998 2,9 2,0 3,2 4,4
1999 3,7 2,6 4,0 5,7
2000 2,9 3,2 2,7 2,7
2001 2,2 2,0 2,3 2,6
2002 1,4 1,2 1,4 1,6

Resurse de
munc\

- din care femei>

Popula]ia activ\
civil\ 

- din care femei>

Popula]ia 
ocupat\ civil\

- din care femei>

Popula]ia
neocupat\

- din care femei>
1990 13217

6332
10840
5001

10840
5001

2377
1331

1991 13078
6246

11123
5268

10786
5059

2292
1187

1992 13137
6304

11387
5451

10458
4888

2679
1416

1993 13228
6380

11227
5332

10062
4647

3166
1733

1994 13237
6398

11236
5363

10012
4670

3225
1728

1995 13276
6413

10491
4855

9493
4304

3783
2109

1996 13376
6499

10037
4713

9379
4357

3997
2142

1997 13398
6598

9904
4607

9023
4178

4375
2420

1998 13343
6555

9838
4648

8813
4163

4530
2392

1999 13371
6595

9550
4587

8420
4057

4951
2538

2000 13358
6587

9636
4653

8629
4181

4729
2406

2001 13616
6727

9389
4535

8563
4154

5053
2573



Anexa nr. 12

EVOLU}IA SCHIMBURILOR EXTERNE 
{I A BALAN}EI COMERCIALE

în perioada 1990-2003
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ANUL TOTAL EXPORT (FOB)
Milioane

USD
% An 

precedent
Milioane

USD
% An 

precedent
1990 14977,0 4 570,0
1991 10 059,0 67,8 4 266,0 73,9
1992 10 623,0 105,6 4 363,0 102,3
1993 11 414,0 107,4 4 892,0 112,1
1994 13 260,0 137,2 6 151,0 125,7
1995 18 188,0 116,2 7 910,0 128,6
1996 19 519,8 107,3 8 084,5 102,2
1997 19 710,8 101,0 8 431,1 104,3
1998 20 139,0 102,2 8 302,0 98,5
1999 18 896,8 93,8 8 504,7 102,4
2000 23 420,9 123,9 10 366,5 121,9
2001 26 936,5 115,0 11 384,9 109,8
2002 31 737,4 117,9 13 875,7 121,9
2003 41 621,3 131,1 17 618,1 127,0



Anexa nr. 13

STRUCTURA EXPORTULUI 
PE PRINCIPALELE GRUPE DE M|RFURI

Sursa> Autoritatea Na]ional\ a V\milor
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ANUL IMPORT (CIF) SOLD BALAN}A
COMERCIAL|Milioane

USD
% An 

precedent
1990 6 889,0 -2 319,0
1991 5 793,0 62,9 -1 527,0
1992 6 260,0 108,1 -1 897,0
1993 6 522,0 104,2 -1 630,0
1994 7 109,0 109,0 -958,0
1995 10 278,0 144,6 -2 368,0
1996 11 435,3 111,3 -3 350,8
1997 11 279,7 98,6 -2 848,6
1998 11 837,0 104,9 -3 535,0
1999 10 392,1 87,8 -1 887,4
2000 13 054,5 125,6 -2 688,0
2001 15 551,6 119,1 -4 166,7
2002 17 861,7 114,9 -3 987,0
2003 24 003,2 134,4 -6 385,1

EXPORT (în %)
1990 1995 2000 2001 2003

TOTAL, din care> 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

PRODUSE AGROALIMENTARE 1,4 6,7 3,3 3,8 3,3
PRODUSE MINERALE 19,4 9,2 7,9 6,9 7,0
PRODUSE ALE INDUSTRIEI 
CHIMICE {I MASE PLASTICE

7,0 11,7 7,3 6,5 7,0

PRODUSE ALE INDUSTRIEI 
TEXTILE {I PIEL|RIEI

12,6 25,9 32,7 36,0 34,8

PRODUSE ALE INDUSTRIEI 
LEMNULUI {I HÂRTIEI (INCLUSIV
MOBIL|)

9,9 11,1 11,5 11,0 11,1

ARTICOLE DIN PIATR|, IPSOS,
CIMENT, STICL|, CERAMIC|

1,3 1,9 1,6 1,5 1,4

METALE {I ARTICOLE 
DIN ACESTEA

16,2 18,2 16,2 13,3 13,0

PRODUSE ALE INDUSTRIEI 
CONTRUC}II DE MA{INI 
(INCLUSIV ELECTROTEHNIC|)

29,9 14,0 19,5 21,0 22,4



Anexa nr. 14

STRUCTURA IMPORTULUI 
PE PRINCIPALELE GRUPE DE M|RFURI

Anexa nr. 15

ORIENTAREA GEOGRAFIC| A EXPORTULUI 
PE GRUP|RI DE }|RI ÎN PERIOADA 1990-2003

milioane USD

Sursa> Autoritatea Na]ional\  a V\milor

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
TOTAL, din care> 4570,0 4570,0 4 363,0 4 892,0 6 151,0 7 910,0 8 084,5
EUROPA, din care> 3 217,3 3 509,7 3 045,4 3 228,7 4 201,1 5 679,4 6 079,5
UE 1549,2 1686,3 1 535,8 2 020,4 2 964,8 4 287,2 4 567,7
CEFTA - - - - - - -
AELS 77,7 77,7 104,7 127,2 55,4 79,1 64,7
AFRICA {I ORIEN-
TUL MIJLOCIU

644,4 479,8 680,6 714,2 928,8 1 075,8 1 018,7

ASIA-OCEANIA 333,6 388,5 458,1 748,5 664,3 743,6 574,0
AMERICA 374,7 182,8 174,5 200,6 356,8 411,3 412,3

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TOTAL, din care> 8 431,2 8 302,1 8 486,9 10 366,5 11 384,7 13  875,7 17  618,1
EUROPA, din care> 6 389,0 6 744,1 7 133,2 8 865,3 9 690,6 11 419,7 15 063,5
UE 4 768,1 5 358,4 5 562,3 6 618,4 7 720,1 9 310,0 11 927,5
CEFTA 400,4 447,1 597,3 848,3 807,7 888,0 1 286,1
AELS 108,1 101,2 98,6 100,1 127,4 194,3 229,0
AFRICA {I ORIEN-
TUL MIJLOCIU

1 005,4 765,3 327,1 706,9 299,9 499,5 511,0

ASIA-OCEANIA 552,4 270,3 593,8 293,5 850,3 1 165,6 1 250,9
AMERICA 485,2 523,2 425,9 500,7 523,0 763,2 757,6
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IMPORT (în %)
1990 1995 2000 2001 2003

TOTAL, din care> 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

PRODUSE AGROALIMENTARE 13,2 8,7 7,5 7,8 7,3
PRODUSE MINERALE 42,4 24,2 14,5 14,4 12,4
PRODUSE ALE INDUSTRIEI 
CHIMICE {I MASE PLASTICE

8,1 12,8 10,4 12,8 13,9

PRODUSE ALE INDUSTRIEI 
TEXTILE {I PIEL|RIEI

4,0 14,9 22,8 21,1 19,5

PRODUSE ALE INDUSTRIEI 
LEMNULUI {I HÂRTIEI (INCLUSIV
MOBIL|)

1,3 3,5 4,9 4,7 5,1

ARTICOLE DIN PIATR|, IPSOS,
CIMENT, STICL|, CERAMIC|

1,2 1,1 1,6 1,5 1,7

METALE {I ARTICOLE 
DIN ACESTEA

5,7 5,3 6,8 7,3 7,4

PRODUSE ALE INDUSTRIEI 
CONTRUC}II DE MA{INI 
(INCLUSIV ELECTROTEHNIC|)

23,1 27,2 31,5 30,4 32,4



Anexa nr. 16

ORIENTAREA GEOGRAFIC| A IMPORTULUI 
PE GRUP|RI DE }|RI ÎN PERIOADA 1990-2003

milioane USD

Sursa> Autoritatea Na]ional\  a V\milor 

Anexa nr.17

STADIUL ACTUAL AL EVOLU}IEI 
NEGOCIERILOR DINTRE ROMÂNIA {I UE

Capitolul 1 – Libera circula]ie a m\rfurilor
Negocierile la acest capitol au fost deschise în cadrul Conferin]ei

de Aderare România – UE din 21 martie 2002.
Negocierile au fost închie provizoriu în cadrul Conferin]ei de

Aderare România – UE din 2 iunie 2003. România a acceptat integral
acquis-ul comunitar privind capitolul 1 - Libera circula]ie a m\r-
furilor în vigoare la data de 31 decembrie 2002.

Capitolul 2 – Libera circula]ie a persoanelor
Negocierile la acest capitol s-au deschis în cadrul Conferin]ei In-

terguvernamentale de Aderare din data de 21 martie 2002.
Negocierile au fost închise provizoriu în cadrul Conferin]ei de Ade-

rare România – UE din 9 decembrie 2003. România a acceptat inte-
gral acquis-ul comunitar privind capitolul 2 – Libera circula]ie a per-
soanelor, în vigoare la data de 31 decembrie 2002.

În ceea ce prive[te libera circula]ie a lucr\torilor, Uniunea Euro-
pean\ a solicitat tuturor statelor candidate, inclusiv României, o pe-
rioad\ de tranzi]ie pentru libera circula]ie a lucr\torilor de 2 pân\ la
7 ani, dup\ aderare.

Astfel, Uniunea European\ a propus urm\torul aranjament>
Statele Membre vor continua s\ aplice m\surile na]ionale pe o perioa-
d\ de 2 ani dup\ aderare cu privire la dreptul la munc\ al cet\]enilor
noului Stat Membru. Aceast\ perioad\ poate fi prelungit\ cu înc\ 3
ani – în func]ie de o evaluare prealabil\ – [i în continuare cu înc\ 2
ani, în cazul unor deregl\ri grave pe pia]a muncii noului Stat Membru.

În tot acest timp, orice Stat Membru poate introduce, în dreptul
na]ional, o libertate mai mare cu privire la circula]ia lucr\torilor
decât în prezent, inclusiv libertatea deplin\ de circula]ie. Acordurile
bilaterale curente vor continua s\ se aplice [i pot fi chiar dezvoltate.
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
TOTAL, din care> 6889,0 5793,0 6260,0 6522,0 7109,0 10278,0 11435,3
EUROPA, din care> 4209,2 3626,4 4588,6 4689,3 5417,1 7945,0 8873,8
UE 1501,8 1662,6 2585,4 2954,5 3426,5 5190,4 5980,7
CEFTA - - - - - - -
AELS 137,8 133,2 131,5 163,1 163,5 236,4 217,3
AFRICA {I ORIEN-
TUL MIJLOCIU

1791,1 1390,3 976,6 926,1 710,9 925,0 777,6

ASIA-OCEANIA 406,5 411,3 319,3 331,1 312,8 719,5 937,7
AMERICA 482,2 364,9 375,6 567,4 668,2 688,6 834,8

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TOTAL, din care> 11280,2 11 837,8 10 556,8 13 054,5 15 551,6 17 861,7 24003,2
EUROPA, din care> 8756,1 9775,1 8722,4 11205,7 12696,7 14740,1 20340,7
UE 5922,0 6829,3 6405,1 7388,4 8918,4 10431,1 13840,9
CEFTA 698,4 1088,1 971,6 1159,6 1536,8 1769,6 2568,0
AELS 166,0 159,1 146,1 182,3 201,2 204,7 271,4
AFRICA {I ORIEN-
TUL MIJLOCIU

516,1 306,3 181,6 192,6 122,5 254,0 260,2

ASIA-OCEANIA 1031,4 863,2 1069,0 913,5 1474,7 1900,1 2217,5
AMERICA 853,4 818,4 533,9 742,6 912,1 890,1 1086,1



În plus, Statele Membre pot introduce anumite m\suri speciale, de
preferin]\ pentru cet\]enii noului Stat Membru în compara]ie cu un
altul („preference communautaire”), astfel încât un nou Stat Membru
poate beneficia de mai multe drepturi cu privire la libera circula]ie a
lucr\torilor decât un alt nou Stat Membru. Dup\ aderare, Comisia
European\ va monitoriza dezvoltarea pie]ei muncii din Statul Membru
nou [i în particular în orice Stat Membru care aplic\ restric]ii cu
privire la pia]a muncii.

Capitolul 3 – Libera circula]ie a serviciilor
În acest domeniu, România a continuat actualizarea listei con-

]inând barierele în calea exercit\rii dreptului de stabilire [i a libert\]ii
de a oferi servicii non-financiare [i a ac]ionat spre a armoniza
legisla]ia na]ional\ cu acquis-ul comunitar. Au fost identificate cca. 43
de m\suri discriminatorii, dintre care 20 au fost eliminate în anul
2004. Printre barierele în calea liberei circula]ii a serviciilor
identificate la nivel local, s-au numarat> 

• Aplicarea unor taxe locale diferen]iate, în func]ie de cet\]enia
sau domiciliul (sediul) persoanelor fizice (juridice).

• Stabilirea unor criterii diferen]iate pentru participarea la licita]ii
publice, în func]ie de domiciliul/ sediul solicitan]ilor.

• Impunerea unor criterii suplimentare, cum ar fi cet\]enia sau do-
miciliul stabil, pentru participan]ii la concursurile de ocupare a
unor posturi din cadrul unor servicii publice, f\r\ ca aceste
posturi s\ fac\ parte din categoria celor prin care se exercitau
prerogative de putere public\.

Procesul de identificare a barierelor a început din 2002, când a
fost decis\ înfiin]area unui Grup de identificare a barierelor în calea
liberei practic\ri a serviciilor [i a dreptului de stabilire. Grupul s-a
constituit în cadrul delega]iei sectoriale pentru negocierea capito-
lului 3 – Libera circula]ie a serviciilor [i a inventariat prevederile din
legisla]ia central\ care instituiau obstacole în calea liberei circula]ii a
serviciilor [i a f\cut propuneri pentru eliminarea acestora. Din luna
iulie 2004, Ministerul Administra]iei [i Internelor, împreun\ cu Minis-

terul Integr\rii Europene, au declan[at cea de-a doua etap\ de
identificare a obstacolelor în calea liberei circula]ii a serviciilor [i
persoanelor, la nivel de consilii locale [i prefecturi. Autorit\]ile locale
trebuie s\ elimine, pân\ la data ader\rii la UE, orice condi]ii
discriminatorii fa]\ de prestatorii de servicii din alte state membre ale
Uniunii Europene. Reprezentan]ii prefecturilor, ai consiliilor jude]ene
[i locale din ]ar\ au analizat barierele de la nivel local în calea liberei
circula]ii a serviciilor [i modul în care acestea pot fi eliminate pâna la
data ader\rii. Aceast\ analiz\ a fost realizat\ în cadrul unui seminar
organizat de Ministerul Integr\rii Europene [i Ministerul Adminis-
tra]iei [i Internelor pe 14 octombrie 2004. Barierele identificate
constau în m\suri discriminatorii atât prin prisma acquis-ului comu-
nitar, dar [i a legisla]iei na]ionale, în unele cazuri. Eliminarea barie-
relor este unul dintre angajamentele luate de România în negocierile
la capitolul 3 – Libera circula]ie a serviciilor [i se va realiza gradual,
pâna la data ader\rii.

Printre principiile de func]ionare a pie]ei interne a Uniunii Euro-
pene se num\ra, pe lânga libera circula]ie a m\rfurilor, persoanelor [i
capitalurilor, [i libertatea de a presta servicii. Aceasta presupune
eliminarea tuturor obstacolelor care ar putea împiedica, de o manier\
discriminatorie sau nediscriminatorie, furnizarea serviciilor între
operatorii din Statele Membre ale Uniunii Europene. Libera circula]ie
a serviciilor presupune dreptul resortisan]ilor Statelor Membre de a
accede la activit\]i non-salariale [i de a le exercita, precum [i de a
constitui [i gestiona întreprinderi, de a crea agen]ii, sucursale [i filiale
în condi]iile stabilite de legisla]ia statului membru-gazd\ pentru
proprii s\i resortisan]i. Pe de alt\ parte, libera furnizare a serviciilor,
definit\ la articolul 49 al Tratatului, are în vedere furnizarea servi-
ciilor într-un alt Stat Membru decât cel în care furnizorul serviciilor
este stabilit, [i nu presupune stabilirea permanent\ în Statul Membru
gazd\.

În aprilie 2004 au fost adoptate amendamente la Legea permiselor
de munc\, acestea fiind destinate facilit\rii libert\]ii de stabilire
(reziden]\) prin aceea c\ revoc\ obliga]ia impus\ cet\]enilor din UE
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[i EEA de solicita astfel de permise. Pe 24 iulie 2004 a fost adoptat\
Legea asupra liberei mi[c\ri a na]ionalilor din statele membre ale UE.
Aceste acte normative vor intra în vigoare dup\ aderarea României la
UE. În domeniul serviciilor financiare, s-au f\cut progrese importante
în sectorul bancar, inclusiv prin aducerea de amendamente legii
b\ncilor, în decembrie 2003. Legisla]ia bancar\ a suferit modific\ri în
mai-iunie 2004, în scopul de a armoniza cu acquis-ul cooperativele de
credit, reorganizarea institu]iilor de credit, garantarea depozitelor.
BNR este institu]ia responsabil\ în România (cea care supervizeaz\
sectorul bancar).

În domeniul serviciilor de investi]ii [i a pie]elor de asigur\ri, în
iunie 2004 a fost adoptat\ legea consolidat\ asupra pie]elor de capi-
tal, conform cerin]elor impuse de acquis.

Capitolul 4 – Libera circula]ie a capitalurilor
Negocierile la acest capitol au fost deschise în cadrul Conferin]ei

de aderare România-UE din 12 iunie 2001.
Negocierile au fost închise provizoriu în cadrul Conferin]ei de

Aderare România-UE din 7 aprilie 2003. România a acceptat integral
acquis-ul comunitar privind capitolul 4 – Libera circula]ie a capita-
lurilor, în vigoare la data de 31 decembrie 2001. Ulterior, a fost agreat
acquis-ul comunitar pân\ la 30 iunie 2002. 

Capitolul 5 – Dreptul societ\]ilor comerciale
Negocierile la acest capitol au fost deschise în cadrul Conferin]ei

de aderare România-UE din 30 martie 2001.
Negocierile au fost închise provizoriu în cadrul Conferin]ei de

Aderare România/UE din 28 noiembrie 2001. România a acceptat
integral acquis-ul comunitar privind capitolul 5 – Dreptul societ\]ilor
comerciale, în vigoare la data de 31 decembrie 2000.

Ulterior, a fost agreat acquis-ul comunitar pân\ la 30 iunie 2002.

Capitolul 6 – Politica în domeniul concuren]ei
Se refer\ la politicile de control anti-trust [i a ajutoarelor de stat,

în scopul combaterii comportamentului anti-concuren]ial al întreprin-
derilor, de natur\ a distorsiona pia]a intern\. Regulile de concuren]\
se aplic\ direct pe tot teritoriul Uniunii, iar statele coopereaz\ cu
Comisia European\ pentru implementarea regulilor. România accept\
în întregime acquis-ul comunitar în vigoare la data de 31 decembrie
1999, nu solicit\ nici o perioad\ de tranzi]ie sau derogare [i va fi în
m\sur\ s\ aplice în întregime, la data ader\rii, acest acquis. România
este preg\tit\ s\ examineze în continuare dezvoltarea acquis-ului [i s\
informeze sistematic Conferin]a pentru Aderare sau Consiliul de Aso-
ciere cu privire la legisla]ia [i m\surile de implementare adoptate pen-
tru aplicarea noului acquis ori, acolo unde nevoia o va cere, cu privire
la dificult\]ile care ar putea apare în transpunerea noului acquis.
România face trimitere, cu privire la acest capitol, la informa]iile fur-
nizate în cursul procesului de examinare analitic\ [i este de acord cu
transmiterea continu\ a acestora c\tre statele membre ale Uniunii
Europene. Legea Concuren]ei nr.21 (în continuare numit\ Legea Con-
curen]ei), a fost adoptat\ la 10 aprilie 1996 [i a intrat în vigoare la 1
februarie 1997.

În domeniul concuren]ei, legisla]ia de baz\ [i cea secundar\ sunt
armonizate cu legisla]ia european\ similar\, existând un grad avansat
de compatibilitate referitor la modul de tratare [i reglementare a
în]elegerilor, practicilor concertate, abuzului de pozi]ie dominant\ [i
controlului concentr\rilor economice. Compatibilitatea dintre legisla-
]ia comunitar\ [i cea româneasc\ este reflectat\ [i în Raportul de
screening actualizat, transmis de Comisia Uniunii Europene la
începutul lunii martie 2000.

România a adoptat amendamente importante la Legea Concuren-
]ei, în mai 2004. Consiliul Concuren]ei este organul îns\rcinat, la
nivel na]ional, cu supervizarea implement\rii legisla]iei în domeniu.
Adoptarea Legii privind ajutorul de stat (nr.143/ 30 iunie 1999), in-
trat\ în vigoare la 1 ianuarie 2000, asigura, pe de o parte, punerea în
aplicare a prevederilor referitoare la ajutorul de stat, con]inute în
art.64 paragraf 1(iii), (2) [i (4) (b) din Acordul de Asociere România-
Uniunea European\, iar pe de alt\ parte acoper\ criteriile de trans-

92 93

Ioan Talpe[ Economia Rom=niei ;n fa]a integr\rii europene



paren]\ [i evaluare a compatibilit\]ii acord\rii ajutoarelor de stat
con]inute de art.87 [i 88 din Tratatul de la Amsterdam. În august 2004,
versiunea nou\ a Legii ajutoarelor de stat a renun]at la clasificarea
ajutoarelor de stat [i a adoptat o legisla]ie similar\ cu cea comunitar\.
Ajutoarele de stat trebuie s\ fie notificate [i s\ se ob]in\ autorizarea
din partea Consiliului Concuren]ei (ex-ante). În iunie [i august 2004
s-au adus amendamente semnificative legisla]iei române[ti referitoare
la zonele libere [i regiunile dezavantajate, pentru alinierea m\surilor
fiscale. În sectorul o]elului, România a adus la zi [i a aprobat Strategia
Na]ional\ de Restructurare a O]elului, în aprilie 2004.

Capitolul 7 – Agricultura
Negocierile la capitolul 7 – Agricultura au fost deschise în cadrul

Conferin]ei de Aderare din 1 octombrie 2002, în privin]a aspectelor
referitoare la sectoarele sanitar veterinar [i fitosanitar [i în cadrul
Conferin]ei de Aderare din 2 decembrie 2002 pentru m\surile orizon-
tale, organiza]iile comune de pia]\, dezvoltarea rural\ [i silvicultur\.
Negocierile la acest capitol au fost închise provizoriu la data de 4
iunie 2004. România a acceptat acquis-ul în vigoare la data de 1
aprilie 2004 [i a solicitat 6 perioade de tranzi]ie.

Capitolul 8 – Pescuit
Negocierile la acest capitol au fost deschise în cadrul Conferin]ei

de aderare România-UE din 17 mai 2001.
Negocierile au fost închise provizoriu în cadrul Conferin]ei de

aderare România-UE din 27 iunie 2001. România a acceptat integral
acquis-ul comunitar privind capitolul 8 – Pescuit, în vigoare la data de
30 decembrie 2000. Ulterior, a fost agreat acquis-ul comunitar pân\ la
30 iunie 2002.

Capitolul 9 – Politica în domeniul transporturilor
Capitolul 9 – Politica în domeniul transporturilor a fost deschis în

cadrul Conferin]ei de aderare România-UE din 12 iunie 2001 [i
închise provizoriu în timpul Conferin]ei de aderare din 9 decembrie

2003. România accept\ integral acquis-ul comunitar privind capitolul
9 – Politica în domeniul transporturilor, în vigoare la data de 31
decembrie 2002 [i se angajeaz\ s\ ia m\surile necesare pentru
implementarea efectiv\ a acestuia pân\ la data ader\rii. România a
ob]inut necesarele perioade de tranzi]ie.

Capitolul 10 – Impozitarea
Negocierile la acest capitol au fost deschise în cadrul Conferin]ei

de aderare România-UE din 26 octombrie 2001.
Negocierile au fost închise provizoriu în cadrul Conferin]ei de

Aderare România-UE din 2 iunie 2003. România accept\ integral
acquis-ul comunitar privind capitolul 10 – Impozitarea, în vigoare la
data de 31 decembrie 2002 [i a ob]inut  derog\ri/perioade de tranzi]ie.

Capitolul 11 – Uniunea Economic\ [i Monetar\
Negocierile la acest capitol au fost deschise [i închise provizoriu în

cadrul Conferin]ei de aderare România-UE din 28 iunie 2002.
România a acceptat integral acquis-ul comunitar privind capitolul 11
– Uniunea Economic\ [i Monetar\, în vigoare la data de 31 decembrie
2001. Ulterior, a fost agreat acquis-ul comunitar pân\ la 30 iunie
2002.

La aderare, România va respecta prevederile acestui acquis, în
condi]iile în care va fi considerat\ ]ar\ cu derogare de la adoptarea
monedei unice, conform Art.122 (ex 109K) al Tratatului privind
Uniunea European\.

România este preg\tit\ s\ examineze în continuare dezvoltarea
acquis-ului în domeniul Uniunii Economice [i Monetare, intrat în
vigoare dup\ 31 decembrie 2000 [i s\ informeze sistematic Conferin]a
pentru Aderare sau Consiliul de Asociere cu privire la legisla]ia [i
m\surile de implementare adoptate pentru aplicarea noului acquis
sau, dac\ va fi cazul, cu privire la dificult\]ile care ar putea ap\rea în
transpunerea noului acquis.

România face trimitere, privitor la acest capitol, la informa]iile
furnizate în cursul procesului de examinare analitic\ [i este de acord
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cu transmiterea continu\ a acestora c\tre Statele Membre ale Uniunii
Europene.

Documentul de pozi]ie este elaborat având ca referin]\ data de 1
ianuarie 2007, asumat\ unilateral de România ca ipotez\ de lucru
pentru aderarea la Uniunea European\ [i acceptat\ (cu unele condi]ii)
de partenerii s\i europeni.

Legisla]ia na]ional\ este compatibil\ cu acquis-ul comunitar al
acestui capitol, cu excep]ia unor prevederi referitoare la statutul b\n-
cii centrale cu privire la independen]a sa [i obiectivul s\u fundamen-
tal, finan]area direct\ a deficitelor temporare ale Trezoreriei de c\tre
Banca Na]ional\ [i accesul privilegiat al institu]iilor publice la resur-
sele institu]iilor financiare, prevederi care vor fi armonizate pân\ în
anul 2004.

Pentru aplicarea efectiv\ a acquis-ului, infrastructura institu]io-
nal\ este func]ional\ [i este format\ din Ministerul Finan]elor Pu-
blice, Ministerul Dezvolt\rii [i Prognozei, Banca Na]ional\ a Româ-
niei [i Institutul Na]ional de Statistic\. Capacitatea administrativ\ a
acestor institu]ii va fi dezvoltat\ în continuare.

Capitolul 12 – Statistica
Negocierile la capitolul 12 – Statistica au fost deschise [i închise

în cadrul Conferin]ei de aderare România-UE din 24 octombrie 2000.
România a acceptat integral acquis-ul comunitar privind capitolul 12
– Statistica, în vigoare la data de 31 decembrie 2000. Ulterior, a fost
agreat acquis-ul comunitar pân\ la 30 iunie 2002.

Capitolul 13 – Politica social\ [i de ocupare a for]ei de munc\
Negocierile la acest capitol au fost deschise în cadrul Conferin]ei

de Aderare România-UE din 26 octombrie 2001.
Negocierile au fost închise provizoriu în cadrul Conferin]ei de

Aderare România-UE din 19 aprilie 2002. România a acceptat inte-
gral acquis-ul comunitar privind capitolul 13 – Politica Social\ [i de
Ocupare a For]ei de Munc\, în vigoare la data de 31 decembrie
1999.

Ulterior, a fost agreat acquis-ul comunitar pân\ la 30 iunie 2002.

Capitolul 14 – Energia
Negocierile la Capitolul 14 – Energia au fost deschise în cadrul

Conferin]ei de Aderare din 13 martie 2002.
Ca r\spuns la Pozi]ia Comun\ a UE, precum [i la solicit\rile

ulterioare, au avut loc runde de consult\ri [i au fost transmise oficial
mai multe documente de pozi]ie privind sectorul energie [i securitate
nuclear\.

Comisia European\ a elaborat [i transmis Consiliului European
proiectul de Pozi]ie Comun\ a UE la jum\tatea lunii iunie 2004.

Negocierile la acest capitol au fost închise la data de 30 iunie
2004. România accept\ integral acquis-ul comunitar aferent capito-
lului 14 „Energie” în vigoare la data de 31 decembrie 2003 [i îl va
implementa pân\ la data ader\rii, cu excep]ia perioadei de tranzi]ie
solicitate pentru constituirea stocurilor minime de ]i]ei [i/sau produse
petroliere.

România solicit\ o perioad\ de tranzi]ie de 5 ani de la momentul
ader\rii, pentru constituirea stocului minim, respectiv pân\ la 31
decembrie 2011, dat\ la care România va atinge un nivel de stocare
de 67,5 zile.

Directiva 68/414/CEE, amendat\ cu Directiva 98/93/CEE, privind
impunerea obliga]iei Statelor Membre de a men]ine stocuri minime de
]i]ei [i/sau produse petroliere, a fost integral transpus\ în legisla]ia
româneasc\.

Capitolul 15 – Politica industrial\
Negocierile la Capitolulul 15 – Politica industrial\ au fost deschise

[i închise provizoriu în cadrul Conferin]ei de Aderare România-UE
din 30 iulie 2002. România a acceptat integral acquis-ul comunitar
privind capitolul 15 – Politica Industrial\, în vigoare la data de 31
decembrie 2001.

Ulterior, a fost agreat acquis-ul comunitar pân\ la 30 iunie 2002.
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Capitolul 16 – Întreprinderile mici [i mijlocii
Negocierile la acest capitol au fost deschise în cadrul Conferin]ei

de aderare România-UE din 28 martie 2000.
Negocierile au fost închise provizoriu în cadrul Conferin]ei de

Aderare România-UE din 10 mai 2000. Tratatul privind instituirea
Comunit\]ii Europene – articolul 157, con]ine prevederi referitoare la
asigurarea condi]iilor necesare pentru competitivitatea industriei
Comunit\]ii, conform unui sistem de pie]e deschise [i concuren]iale.
Astfel, principiile de baz\ pentru îndeplinirea acestor obiective sunt>
accelerarea adapt\rii industriei la schimb\rile structurale, încura-
jarea unui mediu favorabil ini]iativei [i dezvolt\rii întreprinderilor din
întreaga Comunitate [i, mai ales, a întreprinderilor mici [i mijlocii,
precum [i încurajarea unui mediu favorabil pentru cooperarea între
întreprinderi. România a acceptat integral acquis-ul comunitar
privind capitolul 16 – Politica în domeniul IMM-urilor, în vigoare la
data de 31 decembrie 2001.

Ulterior, a fost agreat acquis-ul comunitar pân\ la 30 iunie 2002.

Capitolul 17 – {tiin]\ [i cercetare
Negocierile la acest capitol au fost deschise în cadrul Conferin]ei

de Aderare România-UE din 28 martie 2000.
Negocierile au fost închise provizoriu în cadrul Conferin]ei de

Aderare România-UE din 1 iunie 2000. România a acceptat integral
acquis-ul comunitar privind capitolul 17 – {tiin]\ [i cercetare, în
vigoare la data de 31 decembrie 2000.

Ulterior, a fost agreat acquis-ul comunitar pân\ la 30 iunie 2002.

Capitolul 18 – Educa]ie, formare profesional\ [i tineret
Negocierile la acest capitol au fost deschise în cadrul Conferin]ei

de aderare România-UE din 25 mai 2000.
Negocierile au fost închise provizoriu în cadrul Conferin]ei de

Aderare România-UE din 14 iunie 2000. România a acceptat integral
acquis-ul comunitar privind capitolul 18 – Educa]ie, formare
profesional\ [i tineret, în vigoare la data de 31 decembrie 2000.

Ulterior, a fost agreat acquis-ul comunitar pân\ la 30 iunie 2002.

Capitolul 19 – Telecomunica]ii [i tehnologia informa]iei
Negocierile la acest capitol au fost deschise la Conferin]a de

aderare România-UE din 14 noiembrie 2000.
Negocierile la acest capitol au fost închise la Conferin]a de ade-

rare România-UE din 8 noiembrie 2002. România a acceptat în între-
gime acquis-ul comunitar privind capitolul 19 – Telecomunica]ii [i
tehnologia informa]iei, în vigoare la data de 30 aprilie 2002.

Ulterior, a fost agreat acquis-ul comunitar pân\ la 30 iunie 2002.

Capitolul 20 – Cultura [i audiovizualul
Negocierile la acest capitol au fost deschise în cadrul Conferin]ei

de aderare România-UE din 24 octombrie 2000.
Negocierile au fost închise provizoriu în cadrul Conferin]ei de

Aderare România-UE din 20 decembrie 2002. România a acceptat în
întregime acquis-ul comunitar privind capitolul 20 – Cultura [i
audiovizualul, în vigoare la data de 31 decembrie 2000.

Ulterior, a fost agreat acquis-ul comunitar pân\ la 30 iunie 2002.

Capitolul 21 – Politica Regional\ [i coordonarea instrumen-
telor structurale

Politica regional\ a Uniunii Europene se aplic\ doar statelor
membre UE [i se bazeaz\ pe solidaritatea financiar\ între statele
membre, astfel încât regiunile mai pu]in prospere [i grupurile sociale
defavorizate s\ primeasc\ fonduri comunitare care, ad\ugate
resurselor proprii, s\ le permit\ dezvoltarea unor proiecte care s\
contribuie la cre[terea economic\ [i recuperarea decalajelor dintre
regiuni. România a deschis negocierile la capitolul 21 – Politica
Regional\ [i coordonarea instrumentelor structurale.

În calcularea ajutoarelor de stat, se va ]ine cont de Regulamentul
Consiliului Concuren]ei privind ajutorul de dezvoltare regional\,
intrat în vigoare în data de 2 ianuarie 2003. Acesta stabile[te, printre
altele, c\ prezen]a maxim\ a ajutorului de stat pentru dezvoltare
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regional\ nu poate dep\[i 50% pentru întreprinderile mari [i 65%
pentru întreprinderile mici [i mijlocii din costurile eligibile cu
investi]ia realizat\.

România dore[te s\ cear\ o perioad\ de tranzi]ie dup\ data ade-
r\rii, pe parcursul c\reia companiile care activeaz\ în zonele libere s\
beneficieze de o scutire de la plata redeven]ei c\tre administra]iile zone-
lor libere. Nivelul ajutorului de stat nu poate s\ dep\[easc\ 50%,
respectiv 65% din investi]ia realizat\. În calculul intensit\]ii ajutorului
de stat se vor lua în considerare doar ajutoarele primite dup\ 2 ianuarie
2003, data intr\rii în vigoare a Regulamentului Consiliului Concuren]ei.

Pentru zonele defavorizate, România inten]ioneaz\  s\ solicite o
perioad\ de tranzi]ie pentru scutirea de la plata impozitului pe profit
pe toat\ durata existen]ei zonei defavorizate. În 2008, conform actelor
normativ care au stabilit modul de func]ionare a zonelor defavorizate,
î[i vor înceta existen]a 3 zone defavorizate, în 2009, alte 22, iar în
2010, ultimele 3 zone defavorizate. {i pentru acestea, ajutorul de stat
nu poate dep\[i 50% pentru întreprinderile mari si 65% pentru IMM-
uri din costurile eligibile cu investi]ia realizat\.

Capitolul 22 – Protec]ia mediului înconjur\tor
Protec]ia mediului inconjurator, în vigoare la data de 31 decembrie

2000.
Rom=nia va implementa acquis-ul comunitar ;n domeniul

protec]iei mediului pân\ la data ader\rii, cu excep]ia unor acte
comunitare.

Negocierile la acest capitol continu\, România str\duindu-se s\
implementeze acquis-ul comunitar în domeniu. Datorit\ dinamicii
procesului de dezvoltare a acquis-ului comunitar de mediu, Rom=nia
este preg\tit\ s\ examineze în continuare noul acquis comunitar în
acest domeniu, intrat în vigoare dupa 31 decembrie 2000 [i s\ infor-
meze sistematic Conferin]a pentru Aderare sau Consiliul de Asociere
cu privire la stadiul transpunerii [i implement\rii acestuia. România
face trimitere, privitor la acest capitol, la informa]iile furnizate ;n
cursul procesului de examinare analitic\ [i este de acord cu trans-

miterea continu\ a acestora c\tre Statele Membre ale Uniunii Euro-
pene. Acquis-ul cuprinde peste 200 de acte legislative, care acoper\
legisla]ia orizontal\, poluarea aerului [i apei, managementul de[eu-
rilor chimice [i biotehnologice, protec]ia naturii, poluarea industrial\
[i managementul riscului, protec]ia la zgomot [i radia]ie. Îndeplinirea
acquis-ului cere investi]ii semnificative, dar aduce [i beneficii majore
pentru s\n\tatea public\ [i reduce costurile pagubelor provocate
p\durilor, cl\dirilor, solului [i zonelor de pescuit. Este absolut\ nevoie
de o administra]ie puternic\ [i bine-echipat\, la nivel na]ional,
regional [i local, pentru aplicarea [i impunerea acquis-ului privind
protec]ia mediului ;nconjur\tor.

Capitolul 23 – Protec]ia consumatorilor [i a s\n\t\]ii
Negocierile la acest capitol au fost deschise [i închise provizoriu în

cadrul Conferin]ei de aderare România-UE din 27 iulie 2001. Româ-
nia a acceptat în întregime acquis-ul comunitar privind capitolul 23 –
Protec]ia consumatorilor [i a s\n\t\]ii, în vigoare la data de 31
decembrie 1999.

Ulterior, a fost agreat acquis-ul comunitar pân\ la data de 30 iunie
2002.

Capitolul 24 – JAI
România accept\ în întregime acquis-ul comunitar în vigoare la

data de 31 decembrie 2000, nu solicit\ nici o perioad\ de tranzi]ie sau
derogare [i va fi în m\sur\ s\ îl implementeze în întregime pân\ la
data ader\rii la Uniunea European\. România este preg\tit\ s\
examineze în continuare dezvoltarea acquis-ului în domeniul Justi]ie [i
Afacerilor Interne [i s\ informeze sistematic Conferin]a pentru Ade-
rare sau Consiliul de Asociere cu privire la legisla]ia [i m\surile de
implementare adoptate pentru aplicarea noului acquis în domeniul
Justi]iei [i Afacerilor Interne sau, dac\ va fi cazul, cu privire la dificul-
t\]ile care ar putea s\ apar\ în transpunerea noului acquis.

România face trimitere, cu privire la acest capitol, la informa]iile
furnizate în cursul procesului de examinare analitic\ [i este de acord
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cu transmiterea acestora c\tre Statele Membre ale Uniunii Europene.
Acest capitol se afl\ înc\ în faza de negociere [i va trebui finalizat

pân\ la sfâr[itul anului 2004, spre a permite României semnarea în
2005 a Tratatului de aderare. Grupul operativ de lucru pe capitolul 24
– JAI (Justi]ie [i Afaceri Interne) a discutat în luna octombrie 2004
stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate în negocierile de aderare
la acest capitol. Au fost eviden]iate evolu]iile în toate domeniile
aferente capitolului Justi]ie [i Afaceri Interne> Planul de Ac]iune
Schengen, reforma sistemului judiciar, protec]ia datelor cu caracter
personal, politica de vize, managementul frontierelor externe, politica
în domeniile migra]iei [i azilului, cooperarea poli]ieneasc\, lupta îm-
potriva terorismului, combaterea fraudei [i corup]iei, lupta împotriva
drogurilor, cooperarea vamal\, cooperarea judiciar\ în materie civil\
[i penal\. În domeniul protec]iei datelor, în noiembrie 2003 a fost
adoptat\ o lege care stabile[te nivelul de clasificare pentru opera-
]iunile de procesare a datelor despre personal. România a introdus un
regim de viz\ pentru patru state vecine, la cererea UE - Rusia, Turcia,
Ucraina, Serbia-Muntenegru în 2003-2004. S-a abolit necesitatea
vizei pentru statele aflate pe lista pozitiv\ – Elve]ia, Lichtenstein,
Estonia, Lituania. Este deja opera]ional\ prima faz\ a sistemului
„visa on line” [i aceasta leag\ autorit\]ile str\ine din România cu
misiunile diplomatice din ]\ri ca Rusia, Turcia, Ucraina, Serbia, Egipt.
Unui num\r de 18.138 de români nu li s-a permis s\ ias\ din ]ar\ în
2003, din pricina neregularit\]ilor legate de viz\. Referitor la
grani]ele cu Spa]iul Schengen, a fost aprobat\ în 2003 Strategia de
Securitate a Grani]elor României 2004-2006, al\turi de o strategie a
logisticii. Exist\ un grup inter-ministerial de management al grani-
]elor. 

Capitolul 25 – Uniunea vamal\
Negocierile la capitolul 25 – Uniunea vamal\ au fost deschise în

cadrul Conferin]ei de Aderare România-UE din 17 mai 2001.
Negocierile la capitolul 25 – Uniunea vamal\ au fost închise pro-

vizoriu în cadrul Conferin]ei de Aderare România-UE din 8 noiembrie

2002. România a acceptat în întregime acquis-ul comunitar privind
capitolul 25 – Uniunea vamal\, în vigoare la data de 31 decembrie
2000.

Ulterior, a fost agreat acquis-ul comunitar pân\ la data de 30 iunie
2002.

Capitolul 26 – Rela]iile externe
Negocierile la capitolul 26 – Rela]iile externe au fost deschise [i

închise provizoriu în cadrul Conferin]ei de Aderare România-UE din
14 iunie 2000. România a acceptat în întregime acquis-ul comunitar
privind capitolul 26 – Rela]iile externe, în vigoare la data de 31 de-
cembrie 2000.Ulterior, a fost agreat acquis-ul comunitar pân\ la data
de 30 iunie 2002.

Capitolul 27 – Politica Extern\ [i de Securitate Comun\
Negocierile la capitolul 27 – Politica Extern\ [i de Securitate

Comun\ (PESC) au fost deschise [i închise provizoriu în cadrul
Conferin]ei de Aderare România-UE din 14 iunie 2000. Ca viitoare
State Membre, statele candidate trebuie s\ se angajeze în sensul
acord\rii de sprijin activ [i necondi]ionat pentru implementarea
PESC, în spiritul loialit\]ii [i al solidarit\]ii reciproce. Statele membre
trebuie s\ ofere certitudinea c\ politicile lor na]ionale sunt conforme
cu pozi]iile comune [i s\ apere aceste pozi]ii comune în forurile inter-
na]ionale. România a acceptat integral acquis-ul comunitar privind
capitolul 27 – Politica Extern\ [i de Securitate Comun\, în vigoare la
data de 31 decembrie 2000. Ulterior, a fost agreat acquis-ul comunitar
pân\ la 30 iunie 2002. 

România î[i propune obiective precum>
1. Sprijinirea UE [i NATO în eforturile pentru integrarea ]\rilor

fostei Iugoslavii în sistemul predominant de valori din Europa
2. Modernizarea [i cre[terea eficacit\]ii capacit\]ii de ap\rare

printr-un larg proces de reform\ a armatei, care presupune reducerea
personalului militar pe m\sura sporirii profesionalismului acestuia,
precum [i reînnoirea [i îmbun\t\]irea tehnicii militare, pentru a fi
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compatibil\ cu standardele NATO.
3. Participarea activ\ în acordurile de cooperare cu ter]e ]\ri [i la

politica UE în domeniul securit\]ii [i ap\r\rii.
4. Sus]inerea neprolifer\rii în domeniul armelor nucleare,

biologice [i chimice.
5. Aplicarea, f\r\ rezerve, a acquis-ului referitor la protec]ia

diplomatic\ [i consular\ – termenul fiind la data ader\rii.
6. Preluarea deplin\ a obiectivelor UE stipulate în articolul 2 al

Tratatului UE – termen> la data ader\rii.
7. Preluarea [i implementarea obiectivelor Politicii externe [i de

securitate comun\, a[a cum sunt ele stipulate în prevederile Titlului V
din Tratatul UE – termenul fiind la data ader\rii – [i conform liniilor
directoare trasate de Constitu]ia European\, dup\ intrarea acesteia în
vigoare.

Capitolul 28 – Controlul financiar
Negocierile la acest capitol au fost deschise în cadrul Conferin]ei

de aderare România-UE din 24 iulie 2001.
Negocierile au fost închise provizoriu în cadrul Conferin]ei de

Aderare România-UE din 29 octombrie 2003.
România a acceptat integral acquis-ul comunitar privind capitolul

28 – Controlul financiar, în vigoare la data de 31 decembrie 2002.

Capitolul 29 – Prevederi financiare [i bugetare
Negocierile la acest capitol au fost deschise în cadrul Conferin]ei

de Aderare România-UE din 20 decembrie 2002.
Negocierile au fost închise provizoriu în cadrul Conferin]ei de

Aderare din 5 iunie 2004. România accept\ în întregime acquis-ul
comunitar privind Capitolul 29 –Prevederile financiare [i bugetare, în
vigoare la 30 iunie 2002.

Capitolul 30 – Institu]ii
Negocerile la acest capitol au fost deschise [i închise în cadrul

Conferin]ei de aderare din 19 aprilie 2002.

România dore[te ca finalizarea politic\ a negocierilor s\ aib\ loc
în cadrul Consiliului European din 16-17 decembrie 2004.

Comisarul UE pentru extindere, Günther Verheugen, s-a întâlnit pe
5 noiembrie la Bruxelles cu primul ministru Adrian N\stase [i cu
ministrul de externe Mircea Geoan\. Günther Verheugen a precizat c\
este optimist în leg\tur\ cu solu]ionarea chestiunilor tehnice legate de
capitolele Justi]ie [i Afaceri Interne, Concuren]\ [i Mediu, pentru a
putea prezenta propunerea de încheiere a negocierilor de aderare ale
României în cursul acestei luni. Verheugen a apreciat progresele
înregistrate în ultimele s\pt\mâni [i a precizat c\ ambele p\r]i vor
continua s\ lucreze în ritm sus]inut pân\ la întâlnirea din 24
noiembrie la nivel de negociatori. 
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Anexa nr.18

REPERE CRONOLOGICE 
ALE DEMERSURILOR ROMÂNIEI 

PRIVIND INTEGRAREA ECONOMIC| 
ÎN UNIUNEA EUROPEAN|

1989
22 decembrie – Se constituie noua structur\ de putere în stat,

denumit\ Frontul Salv\rii Na]ionale (FSN). Între principalele puncte ale
Comunicatului c\tre ]ar\ al Consiliului FSN, figureaz\ restructurarea
economiei prin eliminarea centraliz\rii [i birocra]iei [i promovarea
liberei ini]iative [i a competen]ei, restructurarea agriculturii, crearea [i
sprijinirea micii propriet\]i ]\r\ne[ti.

1990
2 ianuarie – Se creeaz\ Institutul de Cercet\ri Economice.
7 ianuarie – CFSN adopt\ Decretul-lege nr.8, privind organizarea

[i func]ionarea organelor locale ale administra]iei de stat, publicat în
„Monitorul Oficial” nr.4 din 8 ianuarie 1990.

5 februarie – CPUN adopt\ Decretul-lege nr.54, privind organizarea
[i desf\[urarea unor activit\]i economice pe baza liberei ini]iative,
publicat în „Monitorul Oficial” nr.20 din 8 februarie 1990.

14 martie – CPUN emite Decretul-lege nr.95 privind trecerea la
s\pt\mâna de lucru de 5 zile în unit\]ile de stat, publicat în „Moni-
torul Oficial” nr.36 din 19 martie 1990.

– CPUN emite Decretul-lege nr.96 privind unele m\suri pentru
atragerea de capital str\in în România, publicat în „Monitorul Ofi-
cial” nr.37 din 20 martie 1990.

16 martie – Ia fiin]\ Confedera]ia Na]ional\ a Sindicatelor Libere
din România (CNSLR).

28 iunie – Primul ministru, Petre Roman, prezint\ Parlamentului
Declara]ia-program a guvernului, care are ca obiective trecerea la
economia de pia]\ prin reforme economice ca> restrângerea treptat\ a

sectorului de stat în economie prin privatizare, liberalizarea pre]urilor,
reform\ managerial\.

8 august – Se public\ în „Monitorul Oficial” nr.98, Legea nr.15
privind reorganizarea unit\]ilor economice de stat ca regii
autonome [i societ\]i comerciale, adoptat\ de camerele legislative
la 31 iulie.

18 octombrie – Dup\ 100 de zile de guvernare, primul ministru
Petre Roman prezint\ în fa]a Parlamentului un raport privind
stadiul aplic\rii reformei economice [i necesitatea acceler\rii
acesteia.

22 octombrie – La Luxemburg se semneaz\ Acordul de cooperare
economic\ [i comercial\ între Comunitatea Economic\ European\ [i
România.

1 noiembrie – Are loc prima etap\ a liberaliz\rii pre]urilor.
17 noiembrie – Se public\ în „Monitorul Oficial” nr.126, Legea

nr.31 privind societ\]ile comerciale.

1991
10 ianuarie – Prin hot\râre guvernamental\, sunt liberalizate

importurile [i exporturile [i se stabilesc stimulente financiare pentru
întreprinderile care export\.

30 ianuarie – Se public\ în „Monitorul Oficial” nr.23, Legea nr.10
privind finan]ele publice.

– La Bruxelles, „Grupul celor 24” de state industrializate decide
s\ includ\ România între ]\rile beneficiare de asisten]\ în cadrul
programului PHARE.

14 februarie – Camerele reunite ale Parlamentului dau votul final
asupra Legii nr.18, Legea fondului funciar, publicat\ în „Monitorul
Oficial” nr.37 din 20.02.1991.

26 februarie – Primul ministru Petre Roman prezint\ Parla-
mentului Raportul asupra stadiului reformei.

1 martie – La Palatul Victoria este semnat „Programul indicativ, de
asisten]\ PHARE pentru România”.

25 martie – Camera Deputa]ilor [i Senatul adopt\, în [edin]e sepa-
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rate, Legea nr.33 privind activitatea bancar\ [i Legea nr.34 privind
Statutul B\ncii Na]ionale a României, publicate în „Monitorul
Oficial” nr.70 din 03.04.1991.

1 aprilie – Are loc a doua etap\ de liberalizare a pre]urilor.
10 aprilie – Se public\ în „Monitorul Oficial” nr.73, Legea nr.35

privind regimul investi]iilor str\ine, adoptat\ de cele dou\ Camere ale
Parlamentului la 29 martie.

15 aprilie – La Londra este inaugurat\ oficial Banca European\
pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare (BERD), creat\ pentru a sprijini
financiar ]\rile din centrul [i estul Europei în procesul de trecere la
economia de pia]\. România este reprezentat\ la acest eveniment de
pre[edintele Ion Iliescu.

1 mai – Intr\ în vigoare Acordul comercial [i de cooperare econo-
mic\ dintre România [i CEE, semnat la 22 octombrie 1990 [i ratificat
de Parlamentul European la 22 februarie 1991.

30 mai – Are loc, la Bruxelles, prima sesiune a Comisiei Mixte
România – CEE.

4 iulie – Guvernul face public un pachet de m\suri macroecono-
mice de redresare economico-financiar\ a ]\rii.

29-30 iulie – Se adopt\, de c\tre Camera Deputa]ilor [i Senat,
Legea nr.58 privind privatizarea societ\]ilor comerciale, publicat\ în
„Monitorul Oficial” nr.169 din 16 august 1991.

7 august – Se public\ în „Monitorul Oficial” nr.164 din 7 august
1991, Legea cu privire la sindicate (adoptat\ de Senat la 8 iulie [i de
Camera Deputa]ilor la 22 iulie), act normativ ce reglementeaz\
constituirea, organizarea [i func]ionarea sindicatelor.

5 noiembrie – Trei mari confedera]ii sindicale (Cartel ALFA, CNSLR
[i „Fr\]ia”) formeaz\ Consiliul Na]ional Consultativ al Sindicatelor din
România.

6 noiembrie – Primul ministru prezint\ Parlamentului un raport
despre starea economiei.

18 noiembrie – Senatul [i Camera Deputa]ilor adopt\ Legea nr.69,
Legea administra]iei publice locale, publicat\  în „Monitorul Oficial”
nr.238 din 28 noiembrie 1991.

1992
26 martie – Camerele reunite ale Parlamentului adopt\ proiectul

Legii bugetului de stat pe anul 1992, care este unul de austeritate,
publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.69 din 21 aprilie 1992.

23 aprilie – Primul ministru Theodor Stolojan prezint\ în fa]a
Parlamentului Raportul privind starea tranzi]iei dup\ 6 luni de
guvernare.

Mai – Declararea convertibilit\]ii interne limitate de c\tre Banca
Na]ional\ a României.

17 iunie – Cele dou\ Camere ale Parlamentului, reunite în [edin]\
comun\, adopt\ Legea nr.84 privind regimul zonelor libere, ce are ca
scop promovarea schimburilor interna]ionale, atragerea de capital
str\in, introducerea tehnologiilor noi [i sporirea posibilit\]ii de folo-
sire a resurselor economiei na]ionale, publicat\ în „Monitorul
Oficial” nr.182 din 30 iulie 1992.

28 august – Executivul hot\r\[te eliminarea total\, cu începere de
la 1 septembrie, a subven]iei pentru o serie de produse.

2 septembrie – Cele dou\ Camere ale Parlamentului adopt\, în
[edin]e separate, Legea nr.94 privind organizarea [i func]ionarea Cur]ii de
Conturi, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.224 din 9 septembrie 1992.

11-12 octombrie – Primul ministru Theodor Stolojan prezint\ în
fa]a Parlamentului Raportul asupra guvern\rii în perioada octombrie
1991 – octombrie 1992.

20 noiembrie – Are loc inaugurarea Bursei Române de M\rfuri, în
prezen]a pre[edintelui Ion Iliescu [i a premierului Nicolae V\c\roiu.

27 decembrie – BERD finalizeaz\ un raport asupra evolu]iilor
economice din ]\rile est-europene, în anul 1992.

1993
1 februarie – La Bruxelles are loc ceremonia semn\rii Acordului

european de asociere între CEE [i România, prin care România ob]ine
statutul de membru asociat al CEE.

26 februarie – România semneaz\ “Declara]ia de la Istanbul”
privind crearea Adun\rii Parlamentare a zonei de cooperare economic\
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la Marea Neagr\.
4 martie – În [edin]a comun\ a Camerelor Parlamentului, primul

ministru Nicolae V\c\roiu prezint\ programul intitulat Strategia de
reform\ economico-social\ a programului de guvernare.

21 aprilie – Este adoptat\ Legea bugetului de stat pe anul 1993,
publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.89 din 11 mai 1993.

23 aprilie – Guvernul decide ca de la 1 mai s\ fie eliminate de la
buget subven]iile la o parte din produse [i servicii.

10 mai – La Bruxelles au loc lucr\rile primei reuniuni a Grupului
Consultativ pentru România al Grupului celor 24 de state industriali-
zate, a B\ncii Mondiale [i a BERD.

12 iunie – La Sinaia are loc Congresul de constituire a
Confedera]iei Sindicale CNSLR-Fr\]ia.

1 iulie – Guvernul introduce Taxa pe Valoarea Ad\ugat\ – TVA.
16 septembrie – Guvernul decide constituirea unui corp de control

al primului ministru.
28 octombrie – Parlamentul European ratific\ Acordul de asociere

a României la CEE.
2 noiembrie – Pre[edintele Statelor Unite, Bill Clinton, semneaz\

actul de acordare a clauzei na]iunii celei mai favorizate României,
dup\ adoptarea acestei decizii [i de c\tre Congresul Statelor Unite
(Camera Reprezentan]ilor – 12 octombrie< Senatul – 22 octombrie).

1994
16 martie – Parlamentul adopt\ Legea nr.16, Legea arend\rii,

publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.91 din 7 aprilie 1994.
21 aprilie – La Bucure[ti î[i deschide lucr\rile Forumul Crans

Montana, dedicat problemelor Europei de Est [i Orientului Mijlociu.
25 aprilie – Parlamentul adopt\ Legea nr.27 privind impozitele [i

taxele locale, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.127 din 24 mai 1994.
5 mai – Parlamentul adopt\ Legea nr.32 privind sponsorizarea,

publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.129 din 25 mai 1994.
9 mai – România prime[te statutul de partener asociat al Uniunii

Europene.

31 mai – Camerele reunite ale Parlamentului adopt\ proiectul
Legii bugetului de stat pe 1994, publicat\ în „Monitorul Oficial”
nr.148 din 10 iunie 1994.

16 iulie – La Trieste au loc lucr\rile reuniunii, la nivel de [efi de
guvern, a statelor membre ale Ini]iativei Central-Europene (ICE), la
care România are statut de membru asociat.

22 iulie – La Palatul Victoria, Mircea Co[ea, pre[edintele Consi-
liului de Coordonare, Strategie [i Reform\ Economic\, prezint\ Pro-
gramul de privatizare în mas\.

24 august – Guvernul adopt\ Ordonan]a de urgen]\ privind
stabilirea unor facilit\]i pentru dezvoltarea sistemului de turism rural
în zona montan\, Delta Dun\rii [i litoralul M\rii Negre.

4 octombrie – Parlamentul adopt\ Legea nr.87 pentru combaterea
evaziunii fiscale, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.299 din 24
octombrie 1994.

13 septembrie – La doi ani de la alegeri, pre[edintele Ion Iliescu
prezint\ Parlamentului un mesaj privind starea na]iunii, în care se
pronun]\ pentru accelerarea reformei [i continuarea privatiz\rii.

5 noiembrie – Este inaugurat Biroul de Informare [i Documentare
al Uniunii Europene la Bucure[ti, în prezen]a unor înalte personalit\]i
ale Uniunii.

28-30 noiembrie – La invita]ia pre[edintelui Adun\rii Parlamen-
tare a UE, Dudley Smith, pre[edintele Ion Iliescu particip\ la cea de-
a 40-a sesiune a AP a UE de la Paris [i roste[te un discurs în plenul
Adun\rii.

9-10 decembrie – Se desf\[oar\, la Essen (Germania), reuniunea
la nivel înalt a ]\rilor membre ale Uniunii Europene, la care particip\
[i reprezentan]ii celor [ase ]\ri asociate din Europa Central\ [i de Est
(Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, România [i Bulgaria), pentru care
urmeaz\ s\ se adopte strategiile de preg\tire a ader\rii la UE.
Reuniunea stabile[te ca statelor asociate s\ li se acorde [anse egale de
aderare, totul depinzând doar de performan]ele lor economice. În
alocu]iunea sa, pre[edintele Ion Iliescu subliniaz\ hot\rârea României
de a adera cât mai rapid la Uniunea European\.
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1995
1 ianuarie – Un sondaj de opinie privind acceptarea ]\rilor central

[i est-europene în UE, realizat la ini]iativa Comisiei Europene, relev\
c\ România se situeaz\ pe ultimul loc în preferin]ele occidentalilor.

1 februarie – Intr\ în vigoare Acordul de Asociere la UE a Româ-
niei, un pas important în procesul de aderare a ]\rii la Uniunea
European\.

24 februarie – Guvernul decide constituirea Comisiei pentru
elaborarea strategiei de integrare european\ [i a Comitetului
interministerial pentru integrare european\.

1 martie – Parlamentul adopt\ Legea Bugetului de stat pe anul
1995, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.53 din 22 martie 1995.

20-21 martie – În cadrul Conferin]ei de la Paris, Uniunea Euro-
pean\ hot\r\[te încheierea unui Pact de stabilitate în Europa.

10 aprilie – La Luxemburg se desf\[oar\ prima sesiune a Consiliului
de asociere România-UE, organism menit s\ supravegheze realizarea
prevederilor Acordului de asociere a României la Uniunea European\.

19 aprilie – La Bucure[ti se constituie Comitetul Parlamentar Mixt
România-UE.

5 mai – Parlamentul adopt\ Legea nr.64 privind procedura
reorganiz\rii judiciare [i a falimentului, publicat\ în „Monitorul
Oficial” nr.130 din 29 iunie 1995.

24 mai – Se adopt\ Legea nr.55 privind accelerarea procesului de
privatizare, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.122 din 19 iunie 1995.

21 iunie – Liderii partidelor parlamentare semneaz\ Declara]ia de
la Snagov, document care atest\ acordul for]elor politice din România
fa]\ de strategia na]ional\ pentru preg\tirii ader\rii la UE.

22 iunie – România î[i depune oficial candidatura pentru aderarea
la UE, fiind al treilea stat fost comunist care realizeaz\ acest demers.

23 iunie – Dup\ o întrerupere de 50 de ani, se redeschide Bursa de
Valori Bucure[ti.

15-16 decembrie – Reprezentan]ii celor 15 state membre ale Uniu-
nii Europene, întruni]i la Madrid, adopt\ o hot\râre oficial\ cu privire
la extinderea spre est.

1996
29 februarie – Se adopt\ Legea nr.21, Legea concuren]ei, publicat\

în „Monitorul Oficial” nr.88 din 30 aprilie 1996.
15 martie – Delega]ia Comisiei Europene d\ publicit\]ii rezul-

tatele sondajului de opinie Eurobarometru, realizat în 19 state din cen-
trul [i estul Europei. Conform acestuia, românii sunt în fruntea celor
ce opteaz\ pentru aderarea la UE, cu 97%.

17 aprilie – Parlamentul adopt\ Legea Bugetului de stat pe anul
1996, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.91 din 6 mai 1996.

– Parlamentul adopt\ Legea 31 privind regimul monopolului de
stat, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.96 din 13 mai 1996.

25-27 aprilie – La Bucure[ti se desf\[oar\ lucr\rile Forumului
Oamenilor de Afaceri [i al Cooper\rii Economice la Marea Neagr\.

22-23 mai – Senatul [i Camera Deputa]ilor adopt\ câte o decla-
ra]ie în care solicit\ Congresului american reluarea procedurilor în
vederea acord\rii clauzei na]iunii celei mai favorizate României, pe o
perioad\ nelimitat\.

25-28 iunie – La invita]ia pre[edintelui german, Roman Herzog [i
a cancelarului federal al Germaniei, Helmut Kohl, pre[edintele
României, Ion Iliescu efectueaz\ o vizit\ oficial\ în Germania, unde
prime[te asigur\ri c\ oficialii acestei ]\ri vor avea „o pozi]ie foarte
deschis\” în leg\tur\ cu integrarea ]\rii în UE.

23 septembrie – Se adopt\ Legea nr.130 privind contractul colectiv de
munc\, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.259 din 24 octombrie 1996.

2 octombrie – Senatul adopt\ proiectul Legii nr.115 privind
declararea [i controlul averii demnitarilor, magistra]ilor, func]iona-
rilor publici [i unor persoane cu func]ii de conducere, publicat\ în
„Monitorul Oficial” nr.263 din 28 octombrie 1996.

2 decembrie – Intr\ în func]iune Unitatea nr.1 a Centralei Atomo-
electrice de la Cernavod\.

1997
11 februarie – Este modificat\ în Parlament Legea investi]iilor

str\ine, astfel încât societ\]ile cu capital par]ial sau integral str\in,
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constituite ca persoane juridice, s\ poat\ de]ine în proprietate terenuri
în România.

21-22 martie – La Bucure[ti au loc lucr\rile Forumului Crans Montana,
la care particip\ [i reprezentan]i ai Comisiei Europene, FMI, B\ncii
Mondiale, OECD [i BERD.

12 aprilie – Este semnat la Bucure[ti Acordul de aderare a României
la CEFTA (Acordul Central European de Liber Schimb), organiza]ie
format\ din cinci state central-europene asociate la UE (Cehia,
Ungaria, Polonia, Slovenia, Slovacia).

17 aprilie – Parlamentul adopt\ Legea bugetului de stat pe anul
1997, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.76 din 29 aprilie 1997.

18 aprilie – Parlamentul adopt\ Legea privatiz\rii societ\]ilor
comerciale bancare la care statul este ac]ionar, publicat\ în „Moni-
torul Oficial” nr.98 din 23 mai 1997.

23 mai – Guvernul modific\, prin Ordonan]\ de urgen]\, Legea
nr.69, privind administra]ia public\ local\.

5 iunie – Prin Ordonan]\ de urgen]\, Guvernul transform\ regiile
autonome în societ\]i comerciale, cu excep]ia RA „Monitorul Oficial”
[i RA Multiproduct.

20 august – Guvernul decide înfiin]area Societ\]ii Na]ionale a
Petrolului – Petrom SA, prin reorganizarea Companiei Române de
Petrol.

1 septembrie – Intr\ în vigoare Ordonan]a de urgen]\ privind
scutirea de la plata TVA a mai multor produse [i servicii.

6 septembrie – Guvernul adopt\ programul de restructurare a
minelor din Valea Jiului.

10 septembrie – Delega]ia Comisiei Europene în România face
public faptul c\ în perioada 1990-1996 România a primit, prin pro-
gramul PHARE, 726 milioane ECU, urmând ca între 1997 [i 1999 s\
mai beneficieze de înc\ 336 milioane ECU.

10-12 decembrie – La Helsinki se desf\[oar\ reuniunea [efilor de
stat [i de guvern ai ]\rilor UE, care decid începerea negocierilor de
aderare cu [ase state candidate. În documentul final se specific\ faptul
c\ extinderea Uniunii Europene va continua [i va putea cuprinde toate

statele care [i-au manifestat dorin]a de a adera, între care [i România.
21 decembrie – Guvernul adopt\, prin Ordonan]\ de urgen]\,

Legea privatiz\rii.
24 decembrie – Guvernul adopt\ Ordonan]a de urgen]\ privind

stimularea investi]iilor directe, care stabile[te un regim egal în privin]a
facilit\]ilor pentru investitorii str\ini [i români.

1998
15 ianuarie – FPS semneaz\ cu concernul ruso-american Lukoil

contractul de vânzare-cump\rare a rafin\riei Petrotel-Ploie[ti.
21 ianuarie – Guvernul î[i asum\ r\spunderea, în fa]a Parlamen-

tului, pentru Ordonan]a de urgen]\ nr.88/1997 privind privatizarea
societ\]ilor comerciale.

30 ianuarie – Intr\ în vigoare noul regulament valutar.
19 februarie – Parlamentul adopt\ Legea nr.58 privind activitatea

bancar\ în România, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.121 din 23
martie 1998.

3 martie – Camera Deputa]ilor adopt\ un proiect de lege care d\
Guvernului posibilitatea de a reorganiza regiile autonome prin
Hot\râri.

11-12 martie – Pre[edintele Emil Constantinescu particip\ la
summit-ul european de la Londra.

30 martie – Uniunea European\ declan[eaz\ efectiv procesul de
extindere spre est, prin începerea negocierilor de aderare cu Cipru,
Ungaria, Polonia, Slovenia, Estonia [i Cehia.

5 mai – Parlamentul adopt\ Legea nr.101 privind Statutul B\ncii
Na]ionale a României, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.203 din 1
iunie 1998.

26 iunie – Parlamentul adopt\ Legea bugetului de stat pe anul
1998, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.207 din 3 iulie 1998.

2 iulie – Guvernul adopt\ Hot\rârea privind restructurarea RENEL.
6 iulie – Parlamentul adopt\ Legea nr.151 privind dezvoltarea

regional\ în România, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.265 din 16
iulie 1998.
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1 septembrie – Guvernul adopt\, prin Ordonan]\ de urgen]\,
proiectul de Lege privind zonele defavorizate.

14 septembrie – Parlamentul adopt\ Legea nr.189 privind finan]ele
publice locale, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.404 din 22
octombrie 1998.

27-29 septembrie – Are loc, la Bucure[ti, Conferin]a interna]ional\
„Caspian Energy to Europe” (Energia caspic\ spre Europa).

12-13 octombrie – Reuniunea Cooper\rii Economice a Statelor
din Sud-Estul Europei, desf\[urat\ la Antalya (Turcia), cu partici-
parea [efilor de stat [i de guvern ai Albaniei, Bulgariei, Greciei, Iugos-
laviei, Macedoniei, României [i Turciei.

29 octombrie – Guvernul adopt\ Ordonan]a de urgen]\ privind
privatizarea societ\]ilor comerciale din turism.

11 noiembrie – FPS decide descentralizarea actului de privatizare.
12 noiembrie – FPS semneaz\ cu firma Hellenic Telecomunication

Organisation (OTE) contractul de vânzare-cump\rare a 35% din
ac]iunile Societ\]ii Na]ionale de Telecomunica]ii Romtelecom.

14 decembrie – FPS [i societatea bancar\ francez\ „Société
Générale” semneaz\ contractul de vânzare-cump\rare a 51% din
capitalul BRD.

1999
18 februarie – Parlamentul adopt\ Legea bugetului de stat pe anul

1999, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.97 din 8 martie 1999.
2 aprilie – FPS vinde 45% din ac]iunile BancPost.
4 mai – Aflat într-o scurt\ vizit\ în România, premierul britanic

Tony Blair ]ine un discurs în fa]a Camerelor reunite ale Parlamentului,
în care reafirm\ sprijinul politico-economic al Marii Britanii, pentru
ca România s\ înceap\ negocierile de aderare la Uniunea European\
cu ocazia summit-ului din decembrie, de la Helsinki.

6 mai – Guvernul adopt\ H.G. privind înfiin]area [i organizarea
Agen]iei de Valorificare a Activelor Bancare (AVAB).

12 mai – Guvernul î[i asum\ r\spunderea, în fa]a Parlamentului,
pentru Legea acceler\rii reformei economice, publicat\ în „Monitorul

Oficial” nr.236 din 27 mai 1999, care modific\ alte cinci legi> Legea
opera]iunilor de leasing, Legea societ\]ilor comerciale, Legea privind
procedura reorganiz\rii [i lichid\rii judiciare, Legea privind
organizarea Cur]ii de Conturi.

27 mai – Guvernul aprob\ H.G. privind acordarea unor facilit\]i
concernului francez Renault pentru achizi]ionarea pachetului majori-
tar de ac]iuni al societ\]ii Dacia Pite[ti.

17 iunie – Cele dou\ Camere ale Parlamentului adopt\ Legea
privind stimularea înfiin]\rii [i dezvolt\rii de întreprinderi mici [i mij-
locii, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.349 din 23 iulie 1999.

2 iulie – Este semnat contractul de vânzare-cump\rare a pache-
tului majoritar de ac]iuni ale societ\]ii Automobile Dacia Pite[ti, între
FPS [i firma Renault.

29-30 iulie – Are loc, la Sarajevo, reuniunea a 45 de [efi de stat [i
de guvern (membrii Uniunii Europene, statele Europei Centrale [i de
Est, Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia [i Rusia), care lan-
seaz\ Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.

27 august – Guvernul adopt\ Ordonan]a de urgen]\ nr.73, privind
impozitul pe venitul global.

19 septembrie – Banca European\ de Investi]ii [i Ministerul de Fi-
nan]e semneaz\ dou\ contracte de finan]are în valoare de 273
milioane euro.

29 noiembrie – Guvernul î[i asum\ r\spunderea în fa]a Parla-
mentului pentru Legea privind statutul func]ionarului public, publicat\
în „Monitorul Oficial” nr.600 din 8 decembrie 1998, act normativ
solicitat de UE, ca o condi]ie a începerii negocierilor de aderare.

10-11 decembrie – La Helsinki se desf\[oar\ reuniunea Consi-
liului European, care invit\ alte [ase state candidate (Letonia,
Lituania, Slovacia, Malta, Bulgaria [i România), pentru începerea ne-
gocierilor de aderare, în cursul anului 2000.

28 decembrie – Cele dou\ Camere legislative adopt\, în [edin]e
separate, Legea privind sprijinirea exporturilor, care prevede redu-
cerea cu 50% a impozitelor pe profitul realizat din export.
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2000
1 ianuarie – Intr\ în vigoare Ordonan]a de urgen]\ nr.73 privind

impozitul pe venitul global.
12 ianuarie – Parlamentul adopt\ Legea restituirii terenurilor

agricole [i forestiere, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.8 din 12
ianuarie 2000.

12 februarie – La Bucure[ti se desf\[oar\ reuniunea statelor mem-
bre ale Pactului de Stabilitate din Europa de Sud-Est.

15 februarie – La Bruxelles are loc deschiderea oficial\ a nego-
cierilor de aderare a României la UE.

20 martie – Premierul Mugur Is\rescu [i ministrul afacerilor
externe, Petre Roman, prezint\ oficialilor de la Bruxelles Strategia
economic\ de dezvoltare a României.

12 aprilie – Parlamentul adopt\ Legea nr.78 pentru prevenirea,
descoperirea [i sanc]ionarea faptelor de corup]ie, publicat\ în „Moni-
torul Oficial” nr.219 din 18 mai 2000.

25 aprilie – Parlamentul adopt\ Legea bugetului de stat pe anul
2000, publicat\ în @Monitorul Oficial# nr.195 din 5 mai 2000.

23 iunie – Guvernul adopt\ Ordonan]a de urgen]\ privind
organiza]iile cooperatiste de credit.

1 noiembrie – FPS [i Rompetrol Group semneaz\ contractul de
privatizare a combinatului petrochimic Petromidia N\vodari.

30 decembrie – Guvernul adopt\ Ordonan]a de urgen]\ privind
desfiin]area FPS [i înfiin]area Autorit\]ii pentru Privatizarea [i
Administrarea Participa]iilor Statului (APAPS).

2001
3 ianuarie – Guvernul adopt\ Ordonan]a de urgen]\ privind

stimularea întreprinz\torilor priva]i [i a întreprinderilor mici [i
mijlocii.

6 aprilie – Premierul Adrian N\stase întreprinde o vizit\ în Italia,
unde se întâlne[te cu primul ministru Giuliano Amato, de la care
prime[te asigur\ri de sprijin pentru integrarea în UE.

12 aprilie – Parlamentul adopt\ Legea bugetului de stat pe anul

2001, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.214 din 26 aprilie 2001.
20 aprilie – Consor]iul format din Raiffeisen Zentralbank Öster-

reich [i Fondul Româno-American de Investi]ii semneaz\ cu APAPS
contractul de vânzare-cump\rare a 98,2% din ac]iunile B\ncii
Agricole.

26 aprilie – Comisarul pentru extindere al UE, Günther Verheugen,
întreprinde o vizit\ în România, prilej cu care sus]ine o alocu]iune în
fa]a Camerelor reunite ale Parlamentului [i a membrilor Guvernului.

18 mai – La Palatul Victoria este semnat contractul pentru fina-
lizarea Unit\]ii 2 de la Centrala Atomoelectric\ Cernavod\, între
Societatea Na]ional\ Nuclearelectrica [i companiile Atomic Energy of
Canada Ltd. [i ANSALDO Italia.

18 iunie – Parlamentul adopt\ Legea nr.356, Legea patronatelor,
publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.380 din 12 iulie 2001.

19 iunie – Guvernul î[i asum\ r\spunderea, în fa]a Parlamentului,
pentru proiectul de Lege privind promovarea investi]iilor directe cu
impact semnificativ în economie, publicat\ în „Monitorul Oficial”
nr.356 din 3 iulie 2001.

28 iunie – Parlamentul adopt\ Legea nr.416 privind venitul minim
garantat, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.401 din 20 iulie 2001.

– Parlamentul adopt\ Legea nr.455 privind semn\tura electronic\,
publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.429 din 31 iulie 2001.

3-6 iulie – Aflat în vizit\ oficial\ în Germania, premierul Adrian
N\stase are întrevederi cu cancelarul Gerhard Schröder [i cu minis-
trul de externe Joschka Fischer. Germania î[i declar\ spijinul pentru
aderarea României la Uniunea European\.

25 iulie – Este semnat contractul de privatizare a Sidex-Gala]i,
între APAPS [i concernul anglo-indian LNM-ISPAT.

3-4 septembrie – Plenul Parlamentului European dezbate rapoar-
tele privind ]\rile cu care UE are deschis procesul de negociere în
vederea integr\rii. Raportorul pentru România, baroneasa Emma
Nicholson de Winterbourne, are un discurs în general favorabil
României.

13 noiembrie – La Strasbourg, Comisia European\ prezint\
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rapoartele de ]ar\ pentru cele 13 candidate. Pentru România, se apre-
ciaz\ progresele politice, sociale [i economice f\cute în vederea
ader\rii.

15 noiembrie – Parlamentul adopt\ Legea bugetului de stat pe
anul 2002, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.784 din 11 decembrie
2001.

13-14 decembrie – Consiliul European de la Laeken (Belgia)
prezint\ lista celor zece state care vor adera la Uniunea European\ în
2004.

2002
30 ianuarie – Ministrul integr\rii europene, Hildegard Puwak, [i

comisarul european pentru agricultur\, Franz Fischer, semneaz\ la
Bruxelles acordul anual între România [i Comisia European\ privind
finan]area programului SAPARD pentru agricultur\ [i dezvoltare rural\.

4 martie – La ini]iativa Guvernului este pus în func]iune sistemul
electronic de achizi]ii publice.

12 martie – Cu ocazia reuniunii anuale a Consiliului de Asociere
România-UE, de la Bruxelles, oficialii europeni fac un bilan] al rela-
]iilor bilaterale.

20 martie – Guvernul î[i asum\ r\spunderea, în fa]a Parlamen-
tului, pentru Legea acceler\rii privatiz\rii, publicat\ în „Monitorul
Oficial” nr.215 din 28 martie 2002.

– Camerele legislative adopt\ Legea pentru aprobarea Ordonan]ei
de urgen]\ nr.108/2001 privind exploata]iile agricole, publicat\ în
„Monitorul Oficial” nr. 256 din 16 aprilie 2002.

15 aprilie – Se desf\[oar\, la Bruxelles, reuniunea Comitetului
Mixt România – UE, la care comisarul pentru extindere al UE, Gün-
ther Verheugen, remarc\ unele progrese realizate de România, în
special în domeniul economic.

17 aprilie – Aflat în vizit\ în România, premierul italian Silvio
Berlusconi reafirm\ sprijinul acordat de Italia pentru integrarea
României în Uniunea European\.

9 mai – Parlamentul adopt\ Legea 365 privind comer]ul electronic,

publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.483 din 5 iulie 2002.
18-20 mai – La Bucure[ti are loc reuniunea anual\ a BERD.
18 iunie – Parlamentul adopt\ Legea privind impozitul pe profit,

publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.456 din 27 iunie 2002.
22 iulie – Este inaugurat\ Agen]ia Român\ pentru Investi]ii

Str\ine (ARIS).
14 septembrie – Parlamentul adopt\ Legea bugetului de stat pe anul

2003, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.863 din 29 noiembrie 2002.
9 octombrie – Comisia European\ aprob\ rapoartele privind

evolu]ia ]\rilor candidate la aderare.
26 noiembrie – Parlamentul adopt\ Legea nr.656 pentru preve-

nirea [i sanc]ionarea sp\l\rii banilor, publicat\ în „Monitorul Ofi-
cial” nr.953 din 24 decembrie 2002.

9 decembrie – Este adoptat\ Legea nr.53,Codul Muncii, publicat\
în „Monitorul Oficial” nr.72 din 5 februarie 2003.

12-13 decembrie – La Copenhaga se desf\[oar\ lucr\rile
Consiliului European, care decide extinderea Uniunii Europene cu
10 noi membri, precum [i stabilirea unei foi de parcurs pentru
România [i Bulgaria [i fixarea, ca obiectiv, a admiterii acestora în
UE în 2007.

2003
1 ianuarie – Intr\ în vigoare Ordonan]a guvernamental\ privind

liberalizarea pie]ei telefoniei fixe din România.
14 februarie – Din ini]iativa Pre[edin]iei, la Palatul Parlamentului

se desf\[oar\ Forumul Na]ional pentru Sus]inerea Ader\rii României
la Uniunea European\.

25 februarie – Parlamentul adopt\ Legea nr.85, Legea minelor,
publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.197 din 27 martie 2003.

19 martie – Guvernul î[i asum\ r\spunderea, în fa]a Parlamentului,
pentru un pachet de legi anticorup]ie.

25 martie – Parlamentul adopt\ Legea nr.150, Legea creditului
agricol pentru produc]ie, publicat\ în “Monitorul Oficial” nr.276 din
19 aprilie 2003.
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14 august – Guvernul adopt\ Programul economic de preaderare
la Uniunea European\.

23 septembrie – Pre[edintele Ion Iliescu sus]ine în plenul Parla-
mentului European un discurs în care eviden]iaz\ angajamentul deplin
al României pentru integrarea în Uniunea European\ [i argumenteaz\
faptul c\ „România va fi un membru de n\dejde al UE”.

25-27 septembrie – Camera de Comer] [i Industrie a României
organizeaz\ la Bucure[ti Forumul Interna]ional de Investi]ii pentru
Europa Central\ [i de Sud-Est.

26 septembrie – APAPS semneaz\ contractele de vânzare-cump\rare
a societ\]ilor Tractorul Bra[ov, Roman Bra[ov [i ARO Câmpulung.

5 noiembrie – Comisia European\ public\ Raportul de ]ar\ pentru
România, pe anul 2003, în care arat\ c\ „România poate fi considerat\
o economie de pia]\ func]ional\ din momentul în care progresele
deosebite înregistrate pân\ acum vor fi continuate în mod decisiv”.

20 noiembrie – Parlamentul adopt\ Legea bugetului de stat pe anul
2004, publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.853 din 2 decembrie 2003.

12 decembrie – Consiliul European, întrunit la Bruxelles, men]io-
neaz\ în declara]ia adoptat\ c\ „admiterea României [i Bulgariei la
1 ianuarie 2007, ca membre ale UE, dac\ aceste ]\ri sunt preg\tite,
este obiectivul comun al Uniunii celor 25”.

15 decembrie – Sucursalele teritoriale ale APAPS se desfiin]eaz\,
moment ce marcheaz\ încheierea privatiz\rii în teritoriu.

17 decembrie – Parlamentul adopt\ Legea nr.571, Codul fiscal,
publicat\ în „Monitorul Oficial” nr.927 din 23 decembrie 2003.

19 decembrie – Premierul Adrian N\stase anun]\ încheierea pri-
vatiz\rii în agricultur\.

Decembrie – IFC (Divizia de Investi]ii a B\ncii Mondiale) [i
BERD cump\r\ 25% din ac]iunile BCR.

2004
15 ianuarie – Pre[edintele Ion Iliescu conduce [edin]a de Guvern

la care se discut\ programul de aderare a României la UE, în special
m\surile care trebuie luate pentru închiderea, în acest an, a celor 8

capitole de negociere r\mase.
11 martie – Parlamentul European adopt\ un raport pentru

România, propus de raportorul Emma Nicholson. 
24 martie – Parlamentul României adopt\ Legile nr. 52/2004 [i 53/

2004 privind aprobarea Ordonan]elor Guvernului nr. 19 [i /2004 pentru
ratificarea Addendumului dintre Guvernul României [i Comisia Euro-
pean\, semnat la Bucure[ti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de
finan]are dintre Guvernul României [i Comisia European\ referitor la
Programele na]ionale PHARE 2000 [i 2001, semnate la Bucure[ti la  6
noiembrie 2000 [i 4 decembrie 2001.

8 septembrie – Parlamentul României adopt\ Legea 357/2004 pentru
aprobarea Ordonan]ei de urgen]\ a Guvernului nr. 43/2004 privind
ratificarea Memorandumului de finan]are dintre Guvernul României [i
Comisia European\ referitor la Programul na]ional PHARE 2003 pentru
România, semnat la Bucure[ti la 2 decembrie 2003.

6 octombrie – În Raportul de ]ar\ privind România, Comisia
European\ recomand\ „încheierea negocierilor pân\ la sfâr[itul aces-
tui an”. Cu acela[i prilej, Uniunea European\ î[i reafirm\ sprijinul
pentru aderarea României, în acest sens „comisia va face toate efor-
turile ca România s\ încheie cu succes negocierile în 2004, pe baza
propriilor merite”.

1 noiembrie – Parlamentul României adopt\ Legea 447/2004
privind aprobarea Ordonan]ei de urgen]\ a Guvernului nr. 53/2004
pentru ratificarea amendamentelor convenite între România [i Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la
Bucure[ti la 6 mai 2004 [i la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de
împrumut dintre România [i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
semnat la Paris la 17 august 2001 [i la Bucure[ti la 20 august 2001

3-6 noiembrie – La Bruxelles a avut loc reuniunea organiza]iei
Forum Invest Economic, cu tema „Beneficii [i provoc\ri ale extinderii
UE”, la care a participat [i Misiunea României la UE.
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