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Informare de presă

Ref. PROGRAMUL DE CONVERGENŢĂ 2008 – 2011 – forma revizuită

Actuala  ediţie  a  Programului  de  Convergenţă  forma  revizuită  include 
măsurile convenite cu FMI şi Comisia Europeană şi prezintă un set optim 
de politici  macroeconomice:  politici  monetare,  fiscal  bugetare şi  reforme 
structurale.

Obiectivul principal al programului rămâne aderarea României la zona 
euro în 2014.

Strategia  economică  pe  termen  mediu  a  Guvernului  vizează 
următoarele obiective: 

• Menţinerea  stabilităţii  macroeconomice,  continuarea  procesului  de 
dezinflaţie, ajustarea deficitului public şi a deficitului de cont curent 
până la valori la care să facă posibilă finanţarea lor;

• Protejarea categoriilor  de populaţie care sunt cele mai afectate de 
criza economică;

• Îmbunătăţirea  predictibilităţii  şi  performanţelor  politicii  fiscale  pe 
termen mediu, maximizarea şi utilizarea eficientă a fondurilor de la 
Uniunea Europeană;

• Alocarea, cu prioritate, de fonduri bugetare către investiţiile publice în 
infrastructură ca o sursă alternativă de creare de locuri de muncă;

• Asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice pe termen lung;
• Eficientizarea activităţii administraţiei publice.

A. Principalele  obiective  de  politică  monetară  şi  a  cursului  de 
schimb:

• menţinerea  stabilităţii  macroeconomice,  continuarea  procesului  de 
dezinflaţie, ajustarea deficitului de cont curent; 



  MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

• ţinta de inflaţie 2009-2010:  3,5% ± 1 punct procentual.

B. Principalele obiective de politică fiscal- bugetară:

• refacerea credibilităţii şi stabilităţii finanţelor publice pe termen scurt 
şi mediu circumscrisă unui cadru bugetar pe termen mediu; 

• limitarea deficitelor bugetare;
• politica salarială prudentă în sectorul bugetar;
• îmbunătăţirea calităţii cheltuielilor publice;
• creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene.

C. Obiectivele politicii de îmbunătăţire a mediului de afaceri:

• asigurarea  unui  mediu  legislativ  predictibil  care  să  permită 
planificarea activităţilor operatorilor economici;

• completarea legislaţiei cu noi scheme privind acordarea ajutorului de 
stat;

• reducerea semnificativă  a  birocraţiei  şi  a  sistemului  fragmentat  de 
taxe nefiscale, reducerea barierelor administrative;

• stimularea  dezvoltării  unei  noi  culturi  a  calităţii  prin  organizarea 
coerentă  a  supravegherii  de  piaţă,  funcţionarea  infrastructurilor 
calităţii şi protecţia consumatorului;

• susţinerea financiară de către stat a „polilor de competitivitate”;
• dezvoltarea  capacităţii  competitive  a  sectorului  IMM-urilor  şi 

încurajarea capitalului autohton;
• îmbunătăţirea  accesului  IMM-urilor  la  finanţare  prin  programe  cu 

sprijin financiar extern şi/sau de la bugetul de stat.

D. Obiective în domeniul reformelor structurale:

• Îmbunătăţirea sustenabilităţii sistemului de pensii şi protecţie socială;
• Promovarea  unei legi a  responsabilităţii  fiscale prin  crearea  unui 

consiliu fiscal independent, introducerea unor proceduri îmbunătăţite 
de bugetare multianuală şi a unor reguli fiscale;

• Promovarea legii salarizării unitare în sectorul bugetar.

Documentul  integral  în  limba  română  şi  engleză  îl  găsiţi  pe  site-ul 
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