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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre Rom‚nia
∫i Fondul Monetar Interna˛ional, convenit la Bucure∫ti ∫i la Washington,
prin Scrisoarea Primului-Ministru al Rom‚niei ∫i a B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei din 22 iunie 2004
∫i Decizia Consiliului executiv al Fondului Monetar Interna˛ional din 7 iulie 2004,
a Memorandumului de politici economice ∫i financiare pentru perioada 2004—2006,
precum ∫i a Memorandumului tehnic de Ón˛elegere
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Se ratific„ Aranjamentul stand-by de tip
preventiv cu acces la 250 milioane DST dintre Rom‚nia ∫i
Fondul Monetar Interna˛ional, convenit la Bucure∫ti ∫i la
Washington, prin Scrisoarea Primului-Ministru al Rom‚niei
∫i a B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei din 22 iunie 2004 ∫i
Decizia Consiliului executiv al Fondului Monetar
Interna˛ional din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici
economice ∫i financiare pentru perioada 2004—2006,
precum ∫i a Memorandumului tehnic de Ón˛elegere.

Art. 2. — Œn cazul Ón care necesit„˛ile de finan˛are
extern„ a Rom‚niei vor impune astfel de cump„r„ri,
echivalentul Ón lei al sumei de 250 milioane DST se
acoper„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei ∫i se vireaz„, pe
m„sura primirii tran∫elor de credit, Ón contul Fondului
Monetar Interna˛ional deschis la Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei.
Art. 3. — Rambursarea creditului prev„zut la art. 2,
plata dob‚nzilor ∫i a comisioanelor aferente, precum ∫i
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diferen˛ele Ón lei rezultate din regulariz„ri se suport„ de
c„tre Banca Na˛ional„ a Rom‚niei.
Art. 4. — (1) Se autorizeaz„ Guvernul Rom‚niei, prin
Ministerul Finan˛elor Publice ∫i Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei, s„ introduc„, de comun acord cu Fondul
Monetar
Interna˛ional,
amendamente
la
textul
aranjamentului stand-by, care privesc detalii ce nu sunt de

natur„ s„ sporeasc„ obliga˛iile financiare ale Rom‚niei fa˛„
de Fondul Monetar Interna˛ional.
(2) Guvernul Rom‚niei va informa periodic Parlamentul
Ón leg„tur„ cu aceste amendamente, Ón cadrul raportului
privind datoria public„ intern„ ∫i extern„ a Rom‚niei.
(3) Includerea valorii noului aranjament stand-by Ón
plafonul de Óndatorare public„ extern„ se va efectua doar
Ón cazul utiliz„rii creditului, la data primei utiliz„ri.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

VALER DORNEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 468.
22 iunie 2004
Rodrigo de Rato
Director general
Fondul Monetar Interna˛ional
Washington, D.C. 20431
Stimate domnule de Rato,
Memorandumul de politici economice ∫i financiare (MEPF) ata∫at prezint„ Ón˛elegerile la care s-a ajuns cu exper˛ii
Fondului Monetar Interna˛ional (Fondul) Ón contextul discu˛iilor asupra unui program de 24 de luni, sprijinit printr-un
aranjament stand-by cu acces la 250 milioane DST (24,27 procente din cot„), pe care inten˛ion„m s„ Ól trat„m ca fiind
de tip preventiv.
Pe durata programului anterior (2001—2003) dezechilibrele macroeconomice din cadrul economiei noastre au fost
reduse, reformele structurale au avansat, iar produsul intern brut (PIB) ∫i investi˛iile au crescut rapid. Am redus infla˛ia de
la 40 de procente la Ónceputul anului 2001 la 14 procente la sf‚r∫itul anului 2003, Ón conformitate cu ˛intele din program.
Dup„ o reducere puternic„ Ón anul 2002, deficitul contului curent s-a m„rit Ón anul 2003, ca rezultat al cre∫terii rapide a
creditului ∫i a salariilor, precum ∫i a importurilor aferente investi˛iilor str„ine directe. Privatizarea ∫i reformele structurale au
avansat, chiar dac„ Óntr-un ritm mai lent dec‚t s-a prev„zut.
Obiectivele noastre macroeconomice principale sunt consolidarea stabiliz„rii ∫i sc„derea gradual„ a infla˛iei la o
singur„ cifr„ p‚n„ Ón anul 2006, men˛inerea deficitului de cont curent sub 5 1/2 procente din PIB ∫i men˛inerea gradului
de acoperire a rezervelor la 3 1/2 luni de importuri. Mai mult, Ón conformitate cu angajamentul nostru puternic de aderare
la Uniunea European„ Ón anul 2007, inten˛ion„m s„ Ómbun„t„˛im decisiv guvernan˛a ∫i climatul de afaceri ∫i s„ finaliz„m
agenda de privatizare. MEPF specific„ m„surile, dintre care unele sunt deja implementate, pentru Óndeplinirea acestor
obiective. Pe baza acestora solicit„m aprobarea aranjamentului.
Guvernul este de p„rere c„ politicile stabilite Ón MEPF ata∫at sunt adecvate pentru Óndeplinirea programului ∫i
asigur„ evolu˛ii macroeconomice sustenabile Ón perioada 2004—2006, Óns„ va Óntreprinde ∫i alte m„suri ulterioare care pot
deveni adecvate Ón acest scop. Rom‚nia se va consulta cu Fondul referitor la adoptarea acestor m„suri, ∫i anterior
revizuirii politicilor cuprinse Ón MEPF, Ón conformitate cu politicile Fondului referitoare la asemenea consult„ri.
Cu stim„,
Adrian N„stase,
prim-ministru,
Guvernul Rom‚niei

Mugur Is„rescu,
guvernator,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei

MEMORANDUM
de politici economice ∫i financiare pentru perioada 2004—2006
I. INTRODUCERE

II. CADRU GENERAL

1. Prezentul memorandum prezint„ principalele obiective
economice ∫i financiare ∫i politicile Guvernului ∫i ale B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei pentru perioada 2004—2006. Programul
reflect„ angajamentul nostru ferm pentru consolidarea ∫i
continuarea stabiliz„rii macroeconomice realizate Ón cadrul
aranjamentului stand-by anterior, precum ∫i pentru accelerarea
reformelor structurale Ón vederea asigur„rii unei cre∫teri economice
rapide ∫i sustenabile ∫i a asigur„rii ader„rii la Uniunea European„
Ón anul 2007. Œn urma implement„rii unei agende de reform„
cuprinz„toare ∫i a unor obiective macroeconomice ambi˛ioase Ón
cadrul acestui program, ne a∫tept„m ca Rom‚nia s„ nu mai aib„
nevoie de alte aranjamente cu Fondul Monetar Interna˛ional.

2. Prin politici monetare ∫i fiscale prudente am realizat un
progres sus˛inut Ón stabilizarea macroeconomic„ Ón perioada
2001—2003 ∫i am creat baza unei cre∫teri economice robuste.
Consolidarea politicii fiscale, reducerea pierderilor companiilor de
stat ∫i politici monetare prudente au condus la reducerea infla˛iei
de la 40% la Ónceputul anului 2001 la 12,5% Ón luna aprilie 2004.
Mai mult dec‚t at‚t, procesul de dezinfla˛ie a fost realizat f„r„
generarea de efecte adverse asupra cre∫terii produsului intern
brut (PIB) care, la nivelul de aproximativ 5% Ón ultimii 3 ani, a
fost printre cele mai ridicate Ón regiune. Investi˛iile au crescut
puternic, cu o rat„ a investi˛iilor de capital fix Ón cre∫tere de la
18,9% din PIB Ón anul 2000, la 22,5% Ón anul 2003. Dup„ un
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declin Óndelungat, num„rul de salaria˛i a crescut cu 1/3% Ón anul
2003. Pozi˛ia noastr„ extern„ s-a Ómbun„t„˛it remarcabil, cu
rezervele oficiale cresc‚nd de la 2,5 luni importuri prognozate la
sf‚r∫itul anului 2000 la circa 3 1/4 luni la sf‚r∫itul anului 2003.
Ratingurile obliga˛iunilor de stat s-au Ómbun„t„˛it de c‚teva ori, Ón
timp ce marjele au sc„zut rapid.
3. Totu∫i, expansiunea recent„ extrem de rapid„ a creditului ∫i
Óntr-o mai mic„ m„sur„ cre∫terea salariilor au condus la o
cre∫tere a deficitului de cont curent Ón anul 2003. Œn condi˛iile
Ómbun„t„˛irii credibilit„˛ii, creditul bancar c„tre sectorul privat a
crescut considerabil, cu peste 50% Ón termeni reali Ón anul 2003,
Ón special datorit„ creditelor ipotecare ∫i de consum. Cre∫terea
rezultat„ a cererii interne, care reflect„, de asemenea, ∫i efectele
major„rii salariului minim pe economie din luna ianuarie 2003, a
generat cre∫terea importurilor, Ón timp ce recesiunea economic„
prelungit„ Ón zona euro a Óncetinit exporturile. Aceste evolu˛ii au
crescut deficitul de cont curent de la 3,4% din PIB Ón anul 2002
la 5,9% din PIB Ón anul 2003, dep„∫ind ˛inta noastr„ cu aproape
1,1% din PIB.
4. Ca urmare a performan˛ei mai bune dec‚t cea programat„,
Ónregistrat„ Ón reducerea infla˛iei Ón prima jum„tate a anului 2003,
dezinfla˛ia a stagnat Ón a doua parte a anului 2003. Œncetinirea a
reflectat at‚t efectele ajust„rii salariului minim, c‚t ∫i cre∫terea
puternic„ a cererii interne ∫i cre∫terea pre˛urilor la energie. Cu
toate acestea, am realizat Ón mare parte ˛inta de 14% Ón luna
decembrie, iar procesul de dezinfla˛ie a fost reluat la Ónceputul
anului 2004.
5. Politica fiscal„ Ón anul 2003 a fost Ón concordan˛„ cu
programul convenit. Deficitul bugetului general a fost mai mic cu
0,3% din PIB dec‚t cel prognozat. Balan˛a de economii—investi˛ii a
Óntreprinderilor de stat s-a Ómbun„t„˛it cu 0,1% din PIB, Ón timp
ce arieratele c„tre buget au fost mai sc„zute dec‚t Ón anul 2002.
Am reu∫it men˛inerea salariilor la Óntreprinderile de stat Ón limita
bugetelor aprobate. Mai mult, ratele de colectare la principalele
utilit„˛i s-au men˛inut Ón intervalul de 95—98%, mai pu˛in la
energia termic„.
6. Politica monetar„ a fost ferm„ ∫i supravegherea bancar„
Ómbun„t„˛it„. Ca r„spuns la Óncetinirea temporar„ a procesului de
dezinfla˛ie ∫i la cre∫terea rapid„ a creditului, Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei (B.N.R.) a majorat rata dob‚nzii de referin˛„, cumulativ
cu 300 de puncte de baz„ din luna august 2003, ∫i a introdus
norme pruden˛iale care restr‚ng eligibilitatea persoanelor fizice
pentru creditele de consum ∫i cele ipotecare. Œn particular, B.N.R.
a limitat ponderea pl„˛ilor privind creditele Ón venitul net lunar la
30%, a impus plata unui avans obligatoriu de 25% sau un
girant/asigurare pentru creditele de consum ∫i cerin˛a prezent„rii
unui girant, asigurare sau a unei garan˛ii la creditele pentru nevoi
personale. B.N.R. ∫i Comisia de Supraveghere a Valorilor
Mobiliare au redus ponderea maxim„ a pl„˛ilor Ón venitul net la
35% pentru creditele ipotecare ∫i au introdus o limit„ maxim„ de
creditare de 75% din valoarea bunului ipotecat. Toate aceste
m„suri au intrat Ón vigoare la 1 februarie 2004. De asemenea,
Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor a emis un regulament
care limiteaz„ expunerea asumat„ de companiile de asigur„ri
pentru creditele bancare. B„ncile comerciale sunt Ón proces de
Ónfiin˛are a biroului de credit, care s„ monitorizeze creditele de
consum ∫i pentru afaceri ∫i care se a∫teapt„ s„ devin„
opera˛ional Ón trimestrul IV al anului 2004. De asemenea, am
am‚nat liberalizarea depozitelor Ón lei ale nereziden˛ilor la b„ncile
locale, programat„ pentru luna ianuarie 2004. Œn pofida cre∫terii
rapide a creditului Ónregistrate p‚n„ Ón prezent, consider„m c„
riscurile pruden˛iale rezultate sunt controlabile, deoarece b„ncile
sunt bine capitalizate ∫i lichide. Ca urmare a introducerii unui nou
regulament privind clasificarea creditelor la Ónceputul anului 2003,
nivelul provizioanelor pentru riscul de credit este, dup„ p„rerea
noastr„, adecvat, ceea ce a fost, de asemenea, confirmat ∫i de
evaluarea efectuat„ Ón anul 2003, Ón cadrul Programului de
evaluare a sectorului financiar (FSAP).
7. Œn anul 2003 ∫i la Ónceputul anului 2004 am realizat
progrese substan˛iale Ón privatizare ∫i Ómbun„t„˛irea climatului de
afaceri. De la Ónceputul anului 2003, Autoritatea pentru
Privatizarea Administra˛iei Participa˛iilor Statului (APAPS) a v‚ndut
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23 de companii mari de stat produc„toare de pierderi cu peste
70.000 de salaria˛i. Œn circa 70 de Óntreprinderi mari de stat
monitorizate Ón cadrul programului, num„rul de salaria˛i a fost
redus cu 7 1/2% sau peste 34.000 de salaria˛i, Ón special Ón
sectorul c„ilor ferate. Am finalizat, de asemenea, negocierile
privind investi˛ia Corpora˛ia Financiar„ Interna˛ional„ (CFI) ∫i BERD
Ón cea mai mare banc„, Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A.
(B.C.R.), ∫i se a∫teapt„ ca tranzac˛ia s„ aib„ loc la Ónceputul lunii
iunie. Mai mult dec‚t at‚t, am primit 3 oferte angajante pentru
privatizarea celei mai mari societ„˛i, Societatea Na˛ional„ a
Petrolului îPetrom“ — S.A., ∫i am selectat oferta c‚∫tig„toare.
Totu∫i, am Ónregistrat Ónt‚rzieri Ón privatizarea distribu˛iilor de
electricitate ∫i gaze. Œn scopul Ómbun„t„˛irii climatului de afaceri,
am aprobat un plan pentru lupta Ómpotriva corup˛iei ∫i am Ónfiin˛at
Ón anul 2003 Parchetul Na˛ional Anticorup˛ie.
8. Reformele sectorului energetic au avansat semnificativ Ón
perioada 2001—2003. Cre∫terile la pre˛urile la energie au redus
substan˛ial pierderile din cadrul sectorului energetic. Am adus
pre˛urile la electricitate aproape de nivelurile de acoperire a
costurilor, am crescut semnificativ pre˛urile la energia termic„ ∫i
am crescut pre˛urile interne la gaze naturale, de∫i cele din urm„
r„m‚n substan˛ial sub paritatea de import. Lupta noastr„
Ómpotriva fenomenului de neplat„ a fost pus„ Ón aplicare Ón
sectoarele gazelor naturale ∫i de electricitate, Óns„ sunt necesare
eforturi suplimentare Ón sectorul energiei termice.
III. POLITICI ECONOMICE ™I FINANCIARE

A. Obiective ∫i strategie
9. Principalele obiective ale programului nostru pentru perioada
2004—2006 sunt sus˛inerea ∫i continuarea stabiliz„rii
macroeconomice ∫i accelerarea reformelor structurale. Principalele
obiective macroeconomice sunt: (i) reducerea infla˛iei la 9% p‚n„
la sf‚r∫itul anului 2004, la 6% p‚n„ la sf‚r∫itul anului 2005 ∫i la
5% la sf‚r∫itul anului 2006; (ii) limitarea deficitului de cont curent
extern la mai pu˛in de 5,5% din PIB; ∫i (iii) men˛inerea rezervelor
la un nivel confortabil de 3 1/2 luni de importuri prognozate. Ne
a∫tept„m la o rat„ de cre∫tere economic„ medie anual„ de 5%
Ón perioada 2004—2006, ceea ce va contribui la reducerea
diferen˛elor existente Ón ceea ce prive∫te PIB pe locuitor,
comparativ cu Uniunea European„. Stabilizarea ratei infla˛iei la o
singur„ cifr„ pentru prima dat„ Ón istoria tranzi˛iei din Rom‚nia ar
fi, Ón opinia noastr„, un semnal puternic Ón sensul realiz„rii
politicilor economice majore. Din moment ce aproximativ dou„
treimi din deficitul de cont curent vor fi acoperite de fluxuri care
nu genereaz„ datorii, suntem de p„rere c„ nivelul ˛intit este
sustenabil. Deoarece soldul balan˛ei economii—investi˛ii Ón sectorul
privat se a∫teapt„ s„ scad„ Ón continuare, toate Ómbun„t„˛irile Ón
ceea ce prive∫te deficitul de cont curent extern vor proveni din
sectorul public, de la buget ∫i din soldul economii—investi˛ii al
Óntreprinderilor de stat. Riscurile externe r„m‚n sc„zute prin
prisma progresului Ónregistrat Ón reformele structurale, a ponderii
reduse a datoriei externe ∫i publice Ón PIB ∫i a structurii
favorabile a datoriei din punct de vedere al maturit„˛ii.
10. Principalele elemente ale pachetului de politici
macroeconomice Ón anul 2004 vor fi urm„toarele: Ómbun„t„˛irea
balan˛ei de economii—investi˛ii a sectorului public Ón sens larg cu
aproximativ 1,25% din PIB, obiectiv ce va fi atins prin str‚ngerea
˛intei bugetare pentru anul 2004, o cre∫tere modest„ Ón termeni
nominali a salariului minim, o politic„ salarial„ prudent„ Ón
Óntreprinderile de stat ∫i prin continuarea reformelor Ón sectorul
energetic, feroviar ∫i minier. Politica monetar„ va fi adecvat de
restrictiv„ ∫i, Ómpreun„ cu alte m„suri pruden˛iale, ar trebui s„
Óncetineasc„ cre∫terea creditului Ón vederea sprijinirii dezinfla˛iei ∫i
a limit„rii deficitului contului curent.
11. Reformele structurale Ón perioada 2004—2006 vor avea ca
scop Óncheierea agendei de privatizare, Ónt„rirea disciplinei
financiare ∫i a conformit„˛ii la plat„ Ón Óntreprinderile de stat ∫i Ón
companiile private, precum ∫i Ómbun„t„˛irea decisiv„ a guvernan˛ei
∫i mediului de afaceri. Acest program va constitui un puternic
impuls pentru privatiz„rile din sectorul energetic, incluz‚nd
Societatea Na˛ional„ a Petrolului îPetrom“ — S.A., cea mai mare
companie din ˛ar„, Óntregul sector de distribu˛ie a gazelor ∫i mul˛i
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distribuitori ∫i generatori de energie electric„. Œn acest context,
reformarea mecanismului de stabilire a pre˛ului la gaze naturale
Ón vederea major„rii pre˛ului produc„torilor interni la paritatea de
import p‚n„ Ón luna ianuarie 2007 c‚∫tig„ Ón importan˛„ ∫i
urgen˛„. Programul va facilita, de asemenea, privatizarea sau
lichidarea celor 19 Óntreprinderi de stat mari produc„toare de
pierderi, r„mase Ón portofoliul APAPS. Vor fi luate m„suri decisive
Ómpotriva r„u-platnicilor de taxe, Ón timp ce performan˛ele
financiare ale r„u-platnicilor din sectorul public — concentra˛i Ón
special Ón sectorul feroviar ∫i minier — vor fi Ómbun„t„˛ite prin
intermediul unor programe puternice ∫i credibile de reducere a
pierderilor. Alte m„suri se refer„ la Ómbun„t„˛irea domeniilor
importante de guvernan˛„, concuren˛„ ∫i mediu de afaceri.
B. Politica fiscal„
12. Politica bugetar„ Ón anul 2004 va sus˛ine obiectivele de
dezinfla˛ie ∫i limitarea deficitului de cont curent extern, cre‚nd Ón
acela∫i timp condi˛ii pentru cre∫terea Ón continuare a investi˛iilor
sectorului privat. Œn particular:
• Ón luna mai 2004 vom anun˛a public decizia de reducere a
˛intei deficitului bugetului general consolidat la 2,1% din PIB, Ón
vederea asigur„rii pie˛elor, c„ Óntreprindem m„surile necesare
pentru limitarea deficitului de cont curent. Vom aproba p‚n„ la
20 iulie 2004 (criteriu de performan˛„ structural„) un buget
rectificat Ón conformitate cu aceast„ ˛int„ revizuit„ de deficit.
Datorit„ unei performan˛e Ón domeniul veniturilor mai bune dec‚t
cea din momentul aprob„rii bugetului pe anul 2004, vom fi
capabili s„ atingem acest obiectiv men˛in‚nd nivelul total al
cheltuielilor bugetare ∫i compens‚nd unele cheltuieli relativ mai
mari ale bugetelor locale cu reduceri ale cheltuielilor bugetului de
stat. Dac„ vor fi ob˛inute venituri mai mari dec‚t cele
corespunz„toare ˛intei de deficit de 2,1% din PIB, nu vom cre∫te
cheltuielile prev„zute Ón program ∫i vom utiliza veniturile
suplimentare pentru reducerea deficitului. Toate cheltuielile pentru
proiectele de autostr„zi, inclusiv proiectele pe baz„ de parteneriat
public-privat ∫i proiectele finan˛ate din garan˛ii extrabugetare, vor fi
incluse Ón noul plafon de deficit bugetar, Ón afara cazului Ón care
o abordare diferit„ ar deveni adecvat„ Ón conformitate cu
recomand„rile misiunii de asisten˛„ tehnic„ a Departamentului de
afaceri fiscale din cadrul Fondului (FAD). Veniturile din privatizare
vor fi tratate Ón continuare ca articole de finan˛are Ón conturile
fiscale [Memorandumul tehnic de Ón˛elegere (MTI), paragraful III];
• vom implementa m„suri pentru Ómbun„t„˛irea balan˛ei de
economii—investi˛ii a companiilor de stat pentru a facilita o
ajustare global„ a deficitului sectorului public Ón sens larg de
1 1/4% din PIB. M„surile sunt prezentate Ón paragrafele 21—26
∫i 32—33. Pentru a ne asigura de Óndeplinirea obiectivului fiscal
pentru sectorul public Ón sens larg, vom stabili un sistem de
monitorizare lunar„ a necesit„˛ii de finan˛are a sectorului public
(PSBR), care va fi obiectiv cantitativ Ón anul 2004. Vom face
toate eforturile pentru a Ómbun„t„˛i credibilitatea acestor date,
pentru transformarea acestui obiectiv Óntr-un criteriu de
performan˛„ cantitativ„ Óncep‚nd cu primul trimestru al anului
2005.
13. Suntem preg„ti˛i pentru Ón„sprirea Ón continuare a politicii
bugetare, dac„ atingerea ˛intelor de cont curent ∫i dezinfla˛ie se
va afla sub riscul neÓndeplinirii. Ne a∫tept„m ca reducerea ˛intit„
a deficitului bugetar ∫i m„surile pentru Ómbun„t„˛irea balan˛ei
economii—investi˛ii a companiilor de stat s„ fie suficiente pentru
limitarea recentei cre∫teri puternice a cererii interne ∫i s„ aib„ ca
rezultat Ómbun„t„˛irea deficitului de cont curent extern Ón primul
semestru al anului 2004. Dac„ nu se va Ónt‚mpla astfel, suntem
ferm angaja˛i s„ implement„m m„suri corective, inclusiv Ón„sprirea
Ón continuare a politicii fiscale. Pentru a ne asigura de
Óndeplinirea ˛intei de deficit bugetar ∫i pentru Ónlesnirea ajust„rilor
suplimentare, dac„ devin necesare, am stabilit obiective indicative
pentru plafoanele lunare ale cheltuielilor bugetare pentru primele
6 luni ale anului 2004. Bugetele rectificate ∫i posibilele modific„ri
ale plafoanelor de cheltuieli vor fi discutate Ón contextul analizelor
trimestriale din program.
14. Referitor la politica fiscal„, am hot„r‚t s„ acord„m
prioritate reducerii Ón continuare a ratelor la contribu˛iile de
asigur„ri sociale. Ca urmare a reducerii cotelor la contribu˛ii cu

3 puncte procentuale Ón anul 2002 ∫i cu 5 puncte procentuale Ón
anul 2003, am diminuat contribu˛ia angajatorilor la fondul de
pensii cu 2,5 puncte procentuale ∫i contribu˛ia angajatorilor la
fondul de ∫omaj cu 0,5 puncte procentuale de la 1 ianuarie 2004.
Eligibilitatea pentru aplicarea cotei de T.V.A. reduse va fi limitat„
la un num„r de produse farmaceutice, cazarea hotelier„,
distribu˛ia de ziare ∫i la un grup restr‚ns de produse anterior
exceptate de la plata T.V.A. Ne vom ab˛ine de la reducerea
impozitului pe profit ∫i a impozitului pe venit Ón anul 2004, av‚nd
Ón vedere c„ aceste rate sunt comparabile cu cele din alte ˛„ri
candidate la integrarea Ón UE ∫i nu ne putem permite o pierdere
de venituri. De asemenea, ne vom ab˛ine de la introducerea
deductibilit„˛ii dob‚nzii pentru creditele ipotecare. Nu vom modifica
legisla˛ia fiscal„ Ón anul 2004 ∫i ne vom consulta cu Fondul
pentru orice amendamente pe care le-am putea avea Ón vedere
pentru anul 2005. Mai mult, ne vom ab˛ine de la introducerea de
scutiri fiscale sau a altor noi facilit„˛i fiscale distorsionante ori de
la am‚narea Óntreruperii celor care expir„ (obiectiv structural
continuu).
15. Implementarea unei reforme comprehensive a
administra˛iei fiscale va continua. La 1 ianuarie 2004 am Ónfiin˛at
Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ (ANAF) Ón subordinea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i am transferat colectarea
contribu˛iilor sociale la noua agen˛ie. Modernizarea administra˛iei
veniturilor se va concentra acum pe opera˛iuni, sisteme, procese
∫i resurse umane. Inten˛ion„m s„ cre„m o structur„ bazat„ pe
func˛iuni cu o supraveghere central„ puternic„ ce va controla
automatizat activit„˛ile economice ∫i va implementa programe de
conformare bazate pe evaluarea riscului. Œn concordan˛„ cu
recomand„rile FAD, am Ónfiin˛at structuri de proiect pentru
reformele recomandate. Planurile detaliate pentru atingerea
principalelor obiective vor fi aprobate p‚n„ la sf‚r∫itul lunii iunie
2004. Œn luna iulie 2004 vom Óncepe discu˛iile privind posibile
finan˛„ri cu organiza˛ii donatoare. Mai mult, pentru a asigura c„
toate func˛iile de colectare a veniturilor sunt integrate, Guvernul
va aproba un act normativ care va subordona de la 1 ianuarie
2005 administra˛ia v„milor ∫i Garda Financiar„ ministrului
finan˛elor publice (criteriu de performan˛„ structural„).
16. R„m‚nem ferm angaja˛i s„ p„str„m salariile Ón sectorul
bugetar ∫i pensiile Ón limitele bugetului pe anul 2004. Am limitat
cre∫terea salariilor din sectorul bugetar pentru 2004 la 6% Ón
termeni nominali la 1 ianuarie 2004 ∫i la alte 6% la 1 octombrie
2004 prin aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 123/2003. Am limitat primele anuale pentru anul 2003, pl„tite
la Ónceputul anului 2004, la echivalentul unui salariu lunar din
anul 2003 ∫i vom aplica acest principiu ∫i pentru primele
corespunz„toare anului 2004, ce vor fi pl„tite Ón anul 2005. Œn
sectorul Óntreprinderilor de stat, pentru a evita ca utilizarea
profiturilor Óntreprinderilor de stat ca bonusuri salariale s„
submineze programul nostru salarial, vom amenda p‚n„ la
sf‚r∫itul lunii iulie 2004 Ordonan˛a Guvernului nr. 64/2001 pentru
limitarea utiliz„rii profiturilor Ón acest scop la un salariu de baz„
mediu lunar. Lu‚nd Ón considerare necesitatea consolid„rii fondului
de pensii, suntem hot„r‚˛i s„ nu dep„∫im cre∫terea programat„ a
pensiilor ∫i cheltuielilor cu pensiile Ón bugetul pe 2004. Pentru
asigurarea sustenabilit„˛ii pe termen mediu a sistemului public de
pensii, vom conveni cu Banca Mondial„, Ón contextul opera˛iunilor
din cadrul Ómprumutului de ajustare programatic„ (PAL), s„
acceler„m cre∫terea v‚rstei de pensionare ∫i s„ ini˛iem egalizarea
v‚rstei de pensionare pentru femei ∫i b„rba˛i Óncep‚nd cu 1 iulie
2005. Nu vom decide nici o nou„ recorelare a pensiilor dup„
Óncheierea recorel„rii actuale, p‚n„ la mijlocul anului 2004, f„r„
consultarea Ón prealabil cu exper˛ii Fondului ∫i ai B„ncii Mondiale.
17. Vom intensifica lupta Ómpotriva acumul„rii de arierate la
buget. Ne vom asigura c„ autorit„˛ile locale nu acumuleaz„
arierate, inclusiv la subven˛iile c„tre companiile de Ónc„lzire Ón
sistem centralizat. Mai mult, sumele nepl„tite, reprezent‚nd
arierate c„tre furnizorii sectorului de s„n„tate, acumulate Ón anul
2002, identificate Ón protocoalele convenite cu organiza˛iile
furnizorilor, Ón sum„ de 3.644 miliarde lei, vor fi pl„tite p‚n„ la
sf‚r∫itul lunii septembrie 2004 (criteriu de performan˛„ structural„).
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Pentru evitarea reapari˛iei arieratelor, am aprobat Ón luna februarie
2004 actele normative pentru Ónt„rirea legisla˛iei privind achizi˛iile
de produse medicale. Pe baza recomand„rilor B„ncii Mondiale,
pentru Ómbun„t„˛irea eficien˛ei sistemului spitalicesc vom aproba,
p‚n„ la sf‚r∫itul lunii iunie 2004, o strategie pe termen scurt,
mediu ∫i lung pentru ra˛ionalizarea Óntregului sistem de s„n„tate.
18. Vom ac˛iona decisiv Ómpotriva marilor contribuabili r„uplatnici ∫i a evaziunii fiscale. Œn completarea eforturilor noastre de
a asigura plata integral„ a taxelor de c„tre Óntreprinderile de stat,
vom ac˛iona ferm Ón ceea ce prive∫te arieratele sectorului privat
c„tre bugetul general consolidat. Œn perioada 2002—2003 cele
mai mari arierate ale sectorului privat c„tre bugetul general
consolidat au fost acumulate de 3 rafin„rii. Procedura de faliment
Ómpotriva uneia dintre acestea a fost ini˛iat„ Ón data de
22 ianuarie 2004. Ca o precondi˛ie, Ministerul Finan˛elor Publice
(M.F.P.) a ini˛iat Ón data de 31 martie 2004 procedura de faliment
Ómpotriva celei de-a doua mari rafin„rii. Ulterior M.F.P. a ini˛iat
procedura de faliment Ómpotriva altor 4 companii private cu cele
mai mari fluxuri de arierate c„tre bugetul general consolidat,
precum ∫i Ómpotriva unui num„r mare de alte companii. Cea mai
mare rafin„rie privat„ ∫i-a Ómbun„t„˛it conformarea la plat„ dup„
ree∫alonarea stocului de arierate. Totu∫i, vom revoca
ree∫alonarea Ón situa˛ia Ón care compania nu Ó∫i pl„te∫te taxele ∫i
serviciul stocului ree∫alonat de arierate Ón Óntregime ∫i la timp.
Reducerea arieratelor pentru cei mai mari 452 de debitori priva˛i
c„tre bugetul de stat ∫i fondurile de asigur„ri sociale va fi un
criteriu de performan˛„ cantitativ Ón cadrul programului (MTI,
paragraful V), Ón timp ce reducerea arieratelor Óntreprinderilor de
stat c„tre bugetul general consolidat va fi o ˛int„ indicativ„ (MTI,
paragraful VI). Mai mult, vom continua afi∫area pe Internet a
primilor 549 de debitori c„tre bugetul de stat ∫i vom actualiza
aceast„ list„ Ón fiecare trimestru, Ón timp ce vom include de la
1 ianuarie 2004 arieratele c„tre cele 4 fonduri de asigur„ri sociale
(datele lunare actualizate vor fi comunicate exper˛ilor Fondului).
Vom intensifica lupta Ómpotriva evaziunii fiscale. Œn acest scop,
vom aproba p‚n„ la sf‚r∫itul lunii iunie 2004 un plan cuprinz„tor
pentru: a) a elimina comer˛ul ilegal cu produse petroliere ∫i ˛ig„ri,
domenii Ón care corup˛ia este perceput„ ca fiind foarte r„sp‚ndit„;
b) a lupta Ómpotriva corup˛iei Ón administra˛ia v„milor. Acest plan
va fi preg„tit Ón str‚ns„ consultare cu asocia˛iile de afaceri ∫i cu
alte p„r˛i implicate. Œn plus, p‚n„ la sf‚r∫itul lunii iunie 2004 vom
solicita asisten˛a tehnic„ din partea Fondului pentru a analiza
legisla˛ia cu privire la prevenirea, descoperirea, controlul ∫i
sanc˛ionarea fraudelor fiscale. Œn plus, deciziile Consiliului
Concuren˛ei cu privire la ajutorul de stat, inclusiv Ón cazurile
ree∫alon„rilor arieratelor la impozite, vor fi f„cute publice pe
Internet, Ómpreun„ cu justificarea aferent„.
19. Pentru finan˛area deficitului bugetar pe anul 2004 vom
acorda prioritate Ómprumuturilor interne, Ón vederea limit„rii
presiunilor ofertei de credite c„tre sectorul privat. Lu‚nd
Ón considerare veniturile mari prognozate din privatizare,
provenite din afara ˛„rii, vom limita emisiunea de eurobonduri la
nu mai mult de 600 milioane euro Ón anul 2004, din care
425 milioane euro nu vor fi cheltui˛i Ón anul curent (aceast„ cifr„
poate fi revizuit„ la prima analiz„). Finan˛area intern„ va avea ca
scop extinderea maturit„˛ii titlurilor denominate Ón lei.
20. Vom limita acordarea tuturor garan˛iilor extrabugetare
externe Ón anul 2004 la 2,3% din PIB (1,5 miliarde dolari S.U.A.)
fa˛„ de 2,2% Ón anul 2003, pentru a ne asigura c„ ˛inta privind
situa˛ia fiscal„ a sectorului public Ón sens larg este atins„.
Plafonul va fi aplicat garan˛iilor extrabugetare pentru carburan˛i,
Ómprumuturilor de la creditori multilaterali ∫i oficiali ∫i altor garan˛ii
extrabugetare. Œn cadrul plafonului vom acorda prioritate
proiectelor de modernizare Ón sectorul energetic ∫i al c„ilor ferate.
Vom limita emisiunea de garan˛ii interne la maximum 20 milioane
dolari S.U.A. (cu excep˛ia garan˛iilor pentru Ómprumuturile acordate
autorit„˛ilor locale pentru finan˛area temporar„ a proiectelor
SAPARD 21), cu garan˛ii limitate la cazurile aprobate de c„tre
Consiliul Concuren˛ei. Œn plus, vom amenda p‚n„ la sf‚r∫itul lunii
septembrie 2004 Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 146/2002
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(aprobat„ prin Legea nr. 201/2003), Ón sensul prevenirii acord„rii
de noi Ómprumuturi de la Trezoreria Statului c„tre Óntreprinderile
de stat.
C. Politica salarial„
21. Pentru a proteja competitivitatea economiei noastre am
crescut numai Ón mic„ m„sur„ salariul minim Ón anul 2004. Am
aprobat o hot„r‚re a Guvernului care stabile∫te o cre∫tere de
12% a salariului minim la 1 ianuarie 2004, respectiv 2,8 milioane
lei, nivel care va r„m‚ne neschimbat p‚n„ la sf‚r∫itul anului 2004
(criteriu de performan˛„ structural„ continuu). To˛i oficialii
Guvernului care particip„ la negocierile contractului colectiv de
munc„ la nivel na˛ional vor c„uta s„ se asigure c„ salariul minim
din acest contract nu difer„ Ón mod semnificativ de salariul minim
stabilit prin lege. Œn plus, Guvernul va instrui reprezentan˛ii
companiilor de stat: a) s„ nu accepte un salariu minim diferit de
salariul minim aprobat; b) s„ solicite asocia˛iilor patronale din care
fac parte s„ refuze o astfel de diferen˛„. Guvernul se va asigura
c„ un asemenea contract na˛ional sau alte contracte colective nu
vor afecta Ón nici un fel programul salarial Ón Óntreprinderile de
stat, prezentat Ón urm„torul paragraf, ∫i, Ón acela∫i timp, va
Óncerca s„ conving„ sectorul privat Ón acordarea unor cre∫teri
salariale moderate. Cre∫terea salariului minim Ón anul 2005 va fi
discutat„ cu exper˛ii Fondului Ón contextul primei analize a
programului.
22. Politica salarial„ a Óntreprinderilor de stat Ón anul 2004 are
ca obiectiv Ómbun„t„˛irea performan˛elor financiare ale unui num„r
de 72 de companii mari monitorizate, cu aproximativ circa 1/2%
din PIB. Pentru asigurarea unei politici salariale prudente Ón
sectorul Óntreprinderilor de stat vom rectifica bugetele companiilor
monitorizate p‚n„ la sf‚r∫itul lunii aprilie 2004, limit‚nd cre∫terea
fondului de salarii la aproximativ 7% (precondi˛ie). Av‚nd Ón
vedere reducerea proiectat„ a num„rului de salaria˛i cu 19.000 de pozi˛ii,
aceasta implic„ o cre∫tere brut„ a salariului de aproximativ 11%
Ón termeni nominali, sub rata infla˛iei estimat„. Pentru Ónt„rirea
credibilit„˛ii ˛intei noastre salariale, ministerele vor bloca plata
echivalentului a 4% din fondul de salarii trimestrial Ón
Óntreprinderile monitorizate, p‚n„ Ón ultima lun„ a trimestrului, ∫i Ól
vor debloca numai dup„ ce devine clar faptul c„ ˛inta respectiv„
va fi atins„.
D. Reformele din sectorul energetic
23. Pentru a reduce dependen˛a noastr„ cresc‚nd„ de
importurile de gaze, vom continua cre∫terea pre˛urilor la
produc„torii interni Ón vederea atingerii nivelului parit„˛ii de import
p‚n„ Ón luna ianuarie 2007. Œn data de 15 martie 2004 am
anun˛at un grafic al cre∫terii pre˛urilor la gaze (precondi˛ie).
Pentru anul 2004 acest grafic stabile∫te c„ pre˛ul la gaze la
consumatorii finali va fi majorat Ón fiecare trimestru cu 5%,
exprimat Ón lei (precondi˛ie pentru 1 aprilie ∫i 1 iulie, criteriu de
performan˛„ structural„ ulterior). Pentru perioada 2005—2007
acest grafic specific„ pre˛ul la produc„tor pe pia˛a reglementat„,
dup„ cum este prev„zut Ón Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale ∫i al
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale
nr. 1.075/216/2003. Œn timp ce Ón actualul sistem produc„torii
interni primesc ceea ce r„m‚ne efectiv dup„ ce costurile variabile
de import sunt acoperite (Ón plus fa˛„ de costurile de transport,
depozitare ∫i distribu˛ie), Ón noul sistem distribuitorii de gaze ∫i
consumatorii finali vor trebui s„ absoarb„ costurile variabile de
import ∫i cre∫terea gradual„ a pre˛urilor produc„torilor la paritatea
de import. Prima cre∫tere anual„ a pre˛ului administrat la
consumatorul final, Ón conformitate cu noul sistem de stabilire a
pre˛urilor, va intra Ón vigoare la 1 ianuarie 2005, c‚nd pre˛urile
interne la produc„tori pe pia˛a reglementat„ vor cre∫te cu cel
pu˛in 25 dolari S.U.A./mm 3 , Óncep‚nd cu nivelul estimat al
anului 2004 de 60 dolari S.U.A./mm 3 (criteriu de performan˛„
structural„; cursul valutar folosit pentru convertirea cre∫terii
dolarului S.U.A. Ón pre˛uri Ón lei este specificat Ón MTI,
paragraful VII). Ajustarea urm„toare de aceea∫i amploare va intra
Ón vigoare de la 1 ianuarie 2006.
24. Vom continua ajustarea pre˛urilor la electricitate ∫i Ónc„lzire
c„tre nivelul acoperirii costurilor. Pre˛urile la electricitate ∫i c„ldur„
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ale Societ„˛ii Comerciale îTermoelectrica“ — S.A. pentru
consumatorul final vor fi ajustate c„tre nivelul de recuperare a
costurilor (inclusiv rentabilitatea capitalului pentru companiile de
distribu˛ie) semestrial, la 1 ianuarie ∫i la 1 iulie (criteriu de
performan˛„ structural„). Agen˛ia de reglementare va elabora
raporturi asupra acestor ajust„ri ∫i le va transmite exper˛ilor
Fondului (obiectiv structural continuu). Mai mult, Ón cooperare cu
Banca Mondial„, am revizuit Ón luna martie 2004 structura
pre˛urilor la electricitate, fapt care a confirmat c„ pre˛urile de
distribu˛ie la consumatorul final sunt Ón concordan˛„ cu plata
integral„ c„tre produc„tori ∫i vor acoperi integral marjele
distribuitorilor, o dat„ ce propunerea B„ncii Mondiale pentru
ajustarea pre˛ului Ón luna iulie 2004 este implementat„. De
asemenea, Banca Mondial„ a revizuit pre˛ul de produc˛ie la
electricitate la termocentrale ∫i a concluzionat c„ acesta este la
un nivel adecvat, recomand‚nd ca Guvernul s„ aprobe un plan
care s„ vizeze costurile mari ale unor unit„˛i din cadrul
termocentralelor (îactivele neperformante“). Banca Mondial„ a
recomandat, de asemenea, ca ajustarea de pre˛uri de la 1 iulie
2004 s„ includ„ o marj„ necesar„ pentru asigurarea unei rate de
profitabilitate la un nivel cel pu˛in egal cu costul datoriilor Ón
sectorul de distribu˛ie, care reprezint„ un pas important pentru
comercializarea ∫i privatizarea companiilor de distribu˛ie. Vom
implementa aceste recomand„ri, care vor necesita o ajustare a
pre˛ului la consumatorul final de aproximativ 6—7%. Œn contextul
primei analize, vom discuta cu exper˛ii Fondului ∫i al˛i pa∫i Ón
reforma sectorului energetic, inclusiv eliminarea politicii de tarif
uniform, permi˛‚nd diferen˛ierea pre˛ului la consumatorul final Ón
cadrul regiunilor geografice, eliminarea taxei na˛ionale de
dezvoltare ∫i m„suri pentru cre∫terea pre˛urilor produc„torilor la
hidroelectricitate, Ón vederea liberaliz„rii integrale a acestei pie˛e
p‚n„ Ón anul 2007.
25. Vom aproba o strategie de reform„ a sistemului de
Ónc„lzire central„, Ón str‚ns„ cooperare cu Banca Mondial„
(precondi˛ie). Aceast„ strategie va urm„ri o trecere la contracte
de Ónc„lzire sau conven˛ii cu gospod„riile individuale, instalarea
valvelor termostat ∫i a contoarelor de Ónc„lzire, precum ∫i
introducerea unei structuri defalcate a tarifului. Œn plus, vom
reanaliza asisten˛a social„ pentru gospod„rii ∫i o vom modifica,
dac„ va fi necesar. Un calendar pentru introducerea acestor
m„suri a fost preg„tit Ón aprilie 2004. Vom aproba o ordonan˛„
de urgen˛„ p‚n„ la 10 iunie 2004, elimin‚nd toate subven˛iile ∫i
livr„rile de combustibili ale companiilor de stat monitorizate c„tre
15 dintre cel mai pu˛in eficiente centrale termice (precondi˛ie).
Suntem hot„r‚˛i s„ nu relu„m asemenea subven˛ii sau livr„ri ∫i
astfel s„ Óncuraj„m administra˛iile locale s„ stopeze produc˛ia ∫i
s„ decid„ asupra Ónchiderii acestor centrale termice. P‚n„ la
sf‚r∫itul lunii iunie ne vom asigura c„, pentru fiecare dintre aceste
centrale, fie administra˛ia local„ a luat o asemenea decizie, fie
procedurile de faliment au fost ini˛iate de c„tre Guvern (Ón cazul
datoriilor la buget) sau de c„tre un furnizor de stat de
combustibili (Ón cazul datoriilor c„tre furnizorii de combustibili)
(precondi˛ie). Œn plus, vom transmite aceste documente pentru a
demonstra c„ aceste decizii au fost luate Ómpreun„ cu Fondul ∫i
cu Banca Mondial„. Œn plus, Ómpreun„ cu administra˛iile locale,
vom lua toate m„surile necesare pentru a sprijini gospod„riile
conectate la sistemul de Ónc„lzire centralizat„ s„ treac„ pe
sistemul de Ónc„lzire individual„. Pre˛ul de producere a energiei
termice la Societatea Comercial„ îTermoelectrica“ — S.A. va
cre∫te cu 12% de la 1 iulie 2004. Pre˛ul na˛ional de referin˛„
pentru energia termic„ va cre∫te cu 12% de la 1 august 2004
(criteriu de performan˛„ structural„). Hot„r‚rea respectiv„ va fi
aprobat„ de Guvern p‚n„ la mijlocul lunii iulie 2004. P‚n„ la
sf‚r∫itul lunii septembrie vom preg„ti o analiz„ care s„
eviden˛ieze etapele necesare Ón vederea elimin„rii sistemului
actual de subven˛ii pentru produc„tori, prin sporirea sprijinului
c„tre gospod„rii pentru energia termic„, elimin‚nd astfel pre˛ul
na˛ional de referin˛„.
26. Vom continua eforturile pentru eliminarea nepl„˛ii facturilor
la electricitate ∫i gaze prin punerea strict„ Ón aplicare a
termenelor de deconectare Ón cazul nepl„˛ii energiei electrice ∫i a
gazelor. Cu toate acestea, Ón anul 2004 bugetul va continua s„
Ó∫i asume pl„˛ile pentru facturile la energie pentru c‚˛iva mari

produc„tori de pierderi (lista Óntreprinderilor de stat eligibile va fi
aprobat„ prin hot„r‚re a Guvernului p‚n„ la sf‚r∫itul lunii iulie
2004), a c„ror deconectare ar putea crea probleme sociale. Vom
intensifica, de asemenea, eforturile de Ómbun„t„˛ire a colect„rilor
de la popula˛ie. Œn acest scop, vom pune Ón aplicare m„suri de
confiscare a activelor r„u-platnicilor prin sistemul judiciar, dup„
cum se specific„ Ón Ordonan˛a Guvernului nr. 85/2001 ∫i prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 400/2003. Cei mai mari r„u-platnici
industriali la cele 4 utilit„˛i vor r„m‚ne deconecta˛i sau furnizarea
se va realiza la nivel minim de alimentare, p‚n„ c‚nd pl„˛ile Ón
totalitate pentru toate facturile Óncep‚nd cu luna decembrie 2002
vor fi Óncasate de c„tre furnizorii de utilit„˛i, Ón timp ce facturile
pentru companiile cu alimentare minim„ vor fi pl„tite de c„tre
Guvern (obiectiv structural continuu).
E. Privatizare, lichidare ∫i restructurare
27. Privatizarea cu succes a Societ„˛ii Na˛ionale a Petrolului
îPetrom“ — S.A. este cea mai mare prioritate a noastr„. Am
eliminat unele restric˛ii ∫i neclarit„˛i care pot afecta Ón mod
negativ succesul privatiz„rii. Œn special, ca o precondi˛ie, Ón luna
martie 2004 am decis ca: a) Óntreaga sum„ a arieratelor la
bugetul general consolidat, aflate Ón litigiu, va fi ∫tears„ la
momentul transferului de proprietate; b) Guvernul Ó∫i va asuma
r„spunderea pentru compensa˛iile de mediu; ∫i c) nu va fi nici o
penalitate pentru devierile postprivatizare de la nivelurile de
personal, incluse Ón planul de afaceri al investitorilor. Œn plus, am
clarificat ulterior, printr-o scrisoare transmis„ investitorilor de pe
lista scurt„, faptul c„ Guvernul Ó∫i va asuma obliga˛iile de mediu
aferente sondelor abandonate ∫i va limita restric˛iile cu privire la
restructurarea companiei, inclusiv v‚nzarea activelor principale, la
cel mult 4 ani, Ón timp ce am ar„tat, de asemenea, c„ vom fi de
acord cu externalizarea unei rafin„rii ∫i a unui complex
petrochimic chiar ∫i Ónainte de acest termen. Dup„ cum s-a
men˛ionat Ón paragraful 23, graficul de ajustare a pre˛urilor la
gaze a fost anun˛at la 15 martie 2004. Toate aceste decizii au
crescut valoarea Societ„˛ii Na˛ionale a Petrolului îPetrom“ — S.A.
∫i au creat condi˛iile pentru o privatizare de succes.
28. Dorim s„ ob˛inem progrese substan˛iale Ón privatizarea
utilit„˛ilor, pe baza recomand„rilor B„ncii Mondiale. Œn str‚ns„
consultare cu Banca Mondial„, vom accelera preg„tirile pentru
privatizarea a dou„ companii de distribu˛ie a gazelor prin invitarea
la depunerea p‚n„ la 20 iulie 2004 a ofertelor finale (precondi˛ie).
Am primit o ofert„ final„ pentru privatizarea a dou„ companii de
distribu˛ie a energiei electrice Ón luna martie 2004, pentru care
negocierile sunt Ón curs de desf„∫urare. Nu vom oferi facilit„˛i
fiscale speciale investitorilor sau tratamente preferen˛iale Ón
privatiz„ri ulterioare. Dac„ acestea e∫ueaz„, fie vom relansa
procesul de privatizare pentru aceste dou„ companii, fie vom
selecta alte dou„ pentru privatizare Ón anul 2004, Ón plus fa˛„ de
cele dou„ avute Ón vedere pentru privatizare. P‚n„ la sf‚r∫itul
lunii septembrie 2004 vom preg„ti o strategie de privatizare
pentru Societatea Comercial„ îElectrica—Muntenia Sud“ — S.A.,
Ón scopul de a invita la depunerea ofertelor angajante p‚n„ la
sf‚r∫itul lunii martie 2005. Vom Óncepe discu˛iile cu Banca
Mondial„ cu privire la privatizarea Societ„˛ii Comerciale îRomgaz“ —
S.A. ∫i a termocentralelor Rovinari ∫i Turceni.
29. Fie vom privatiza, fie vom lichida ultimele 19 mari
Óntreprinderi de stat din subordinea Autorit„˛ii pentru Valorificarea
Activelor Statului (AVAS) p‚n„ la sf‚r∫itul lunii septembrie 2004.
Œn plus, fa˛„ de compania deja privatizat„ Ón primul trimestru al
anului 2004, am ini˛iat procedura de faliment pentru 5 companii
mari de stat (companii cu mai mult de 1.000 de angaja˛i), inclusiv
Societatea Comercial„ îRepublica“ — S.A., Societatea Comercial„
îCombinatul de Utilaj Greu“ Cluj — S.A. ∫i Societatea Comercial„
îTurnu“ — S.A. (precondi˛ie). Dup„ aceasta fie vom privatiza, fie
vom lichida c‚te 6 astfel de companii Ón trimestrele II ∫i III ale
anului 2004 (obiective structurale), l„s‚nd dou„ astfel de companii
pentru trimestrul IV al anului 2004. Pentru a Ómbun„t„˛i
perspectivele unei privatiz„ri de succes, am implementat un
program de reducere a personalului ∫i am eliminat 15.000 de
posturi Ón luna martie 2004, inclusiv 2.600 de disponibiliz„ri la
Societatea Comercial„ îRoman“ — S.A. (precondi˛ie). Mai mult,
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ca parte din programul salarial aprobat pentru anul 2004, va fi
impus„ o Ónghe˛are a salariilor Ón toate companiile de sub
autoritatea A.V.A.S., care au acumulat pierderi (dup„ impozitare)
Ón anul 2003 (precondi˛ie); acelea care nu au acumulat pierderi
pot beneficia de o cre∫tere salarial„ de p‚n„ la 9%. Pentru
companiile cu rezultate financiare slabe, Ón luna martie 2004
APAPS ∫i adun„rile generale ale ac˛ionarilor au decis lichidarea
voluntar„ a 15 companii neviabile (inclusiv Societatea Comercial„
îRepublica“ — S.A., Societatea Comercial„ îCombinatul de Utilaj
Greu“ Cluj — S.A. ∫i Societatea Comercial„ îTurnu“ — S.A.) ∫i
vor numi acum lichidatorii. De asemenea, vom stabili ˛inte
trimestriale pentru privatizarea sau lichidarea companiilor mai mici.
30. Œn ceea ce prive∫te privatizarea Societ„˛ii Comerciale
îRoman“ — S.A., suntem hot„r‚˛i s„ Ómpiedic„m Óntoarcerea Ón
proprietatea statului a oric„rei p„r˛i a companiei. Ca parte a
Ón˛elegerii de privatizare, 2.600 de concedieri au fost
implementate p‚n„ la 15 aprilie 2004 Ón unit„˛ile r„mase ale
Societ„˛ii Comerciale îRoman“ — S.A. (precondi˛ie). Dac„ vreo
unitate nu pl„te∫te facturile la utilit„˛i ∫i impozitele la timp, vom
Óncepe imediat procedurile de Ónchidere (obiectiv structural continuu).
31. Vom revizui privatizarea Companiei Na˛ionale îTutunul
Rom‚nesc“. Am Óncheiat un contract cu o firm„ interna˛ional„ de
audit pentru a desf„∫ura procedura de due-dilligence a
contractului de privatizare, care va fi finalizat„ p‚n„ la sf‚r∫itul
lunii iunie 2004. Vom relansa privatizarea companiei p‚n„ la
sf‚r∫itul lunii iunie 2004, dac„ se dovede∫te c„ procesul de
licita˛ie a fost deficitar.
32. Eforturile noastre de restructurare a sectorului c„ilor ferate
vor continua. Ulterior concedierilor masive ∫i privatiz„rii a 21 de
filiale Ón a doua jum„tate a anului 2003, inten˛ion„m s„ Ónchidem
p‚n„ la sf‚r∫itul lunii iunie 2004 aproximativ 3.000 km de linii
secundare de cale ferat„ produc„toare de pierderi (26% din
re˛eaua total„), dac„ sec˛iunile respective nu sunt preluate de
c„tre investitori sub forma unor contracte de concesionare p‚n„
la 15 iunie 2004. Am aprobat o hot„r‚re a Guvernului
corespunz„toare Ón luna ianuarie 2004. Pentru segmentele cu
contracte de subconcesionare nu vom impune investitorilor
obliga˛ii de a p„stra angaja˛ii. Angaja˛ii care nu sunt prelua˛i de
c„tre investitori vor fi concedia˛i de c„tre Societatea Na˛ional„ a
C„ilor Ferate Rom‚ne — S.A. p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a
contractului de subconcesiune, dar nu mai t‚rziu de sf‚r∫itul lunii
iunie 2004. Vom continua reducerea personalului Ón companiile
feroviare cu 8.000 de angaja˛i Ón perioada ianuarie—septembrie
2004. Pentru Ómbun„t„˛irea performan˛ei financiare a c„ilor ferate
am crescut pre˛ul biletelor de c„l„tori cu 6,3% la 15 februarie
2004 ∫i Ól vom cre∫te cu Ónc„ 6% pe 15 iulie 2004. Am crescut,
de asemenea, tariful de transport m„rfuri cu 10% la 1 martie
2004 ∫i cu alte 10% la 1 iulie 2004. P‚n„ la 1 iulie 2004 vom
finaliza externalizarea serviciilor de mesagerie CFR c„tre o
companie privat„, care se a∫teapt„ s„ aib„ ca rezultat economii
de aproximativ 200 miliarde lei. Bugetele companiilor de c„i ferate
pentru anul 2004 vor fi rectificate pentru a asigura faptul c„
pierderile opera˛ionale, precum ∫i obliga˛iile c„tre utilit„˛i ∫i c„tre
bugetul general consolidat sunt Ón totalitate acoperite de
subven˛iile bugetare alocate. De asemenea, companiile de c„i
ferate vor continua privatizarea a 4 filiale, precum ∫i v‚nzarea
activelor nefolosite Ón activitatea de baz„.
33. Vom implementa un plan de restructurare ambi˛ios Ón
sectorul minier. Am aprobat ∫i am publicat pe 28 mai 2004 o
strategie pentru restructurarea sectorului minier Ón perioada
2004—2010, care a fost elaborat„ Ón cooperare cu Banca
Mondial„ ∫i care respect„ criteriile UE privind protec˛ia mediului
(precondi˛ie). Strategia stabile∫te calendare detaliate pentru minele
ce urmeaz„ a fi privatizate sau Ónchise, reducerile de personal
necesare pentru fiecare min„, precum ∫i programe pentru
rezolvarea problemelor sociale Ón regiunile afectate. De
asemenea, strategia include un plan de ac˛iune pe anul 2004, cu
planuri de reducere a personalului ∫i lista minelor care vor fi
Ónchise ∫i o decizie de Ónchidere a 30 de mine p‚n„ la 30 iunie
2004. Œn conformitate cu aceast„ strategie, 4.000 de angaja˛i din
sectorul minier urmeaz„ s„ fie disponibiliza˛i p‚n„ la 30 iunie
2004 (precondi˛ie) ∫i al˛i 4.000 de angaja˛i p‚n„ la data de
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30 septembrie 2004 (criteriu de performan˛„ structural„). Bugetele
companiilor din sectorul minier pentru anul 2004 vor fi rectificate
pentru a asigura faptul c„ pierderile opera˛ionale r„mase sunt Ón
totalitate acoperite prin subven˛iile alocate de la buget, inclusiv
obliga˛iile la utilit„˛i ∫i obliga˛iile c„tre bugetul general consolidat.
34. Ca parte a planurilor noastre de a spori eficien˛a planurilor
de cheltuieli cu autostr„zi pe termen mediu, cooper„m cu Banca
Mondial„ pentru a evalua suportabilitatea general„ a programului.
Anterior finaliz„rii contractelor pentru autostr„zi, aflate Ón prezent
Ón negociere, vom solicita asisten˛„ B„ncii Mondiale cu privire la
urm„toarele aspecte:
• un raport al unui consultant, finan˛at de Banca Mondial„,
care s„ evalueze pre˛urile unitare ∫i aranjamentele financiare ale
proiectului Autostr„zii Bor∫—Bra∫ov;
• am solicitat B„ncii Mondiale s„ preg„teasc„ p‚n„ la sf‚r∫itul
lunii iulie 2004, Ón consultare cu BERD, o evaluare a priorit„˛ilor
∫i a celui mai bun traseu de construc˛ie a autostr„zii. Acest
studiu va aborda, de asemenea, suportabilitatea general„ ∫i
Ómp„r˛irea riscului Ón cadrul proiectelor de parteneriat public-privat
planificate pentru Autostrada Bra∫ov—Bucure∫ti, precum ∫i
op˛iunile de relicitare a acestora;
• analiza, preg„tit„ Ón consultare cu Comisia European„ ∫i cu
alte p„r˛i implicate, a implement„rii legisla˛iei Ón domeniul
achizi˛iilor, inclusiv normele relevante, utilizate pentru acordarea
proiectelor mari de infrastructur„, precum ∫i a liniilor directoare
pentru acordarea contractelor de acest tip Ón viitor;
• Ón urma elabor„rii acestor rapoarte, vom consulta Fondul cu
privire la sustenabilitatea fiscal„ a programului general de
construc˛ie a autostr„zilor, inclusiv cu privire la posibilitatea de a
relua licita˛ia, retrasarea ∫i etapizarea programului de autostr„zi,
anterior finaliz„rii proiectelor existente, aflate Ón preg„tire;
• vom limita cheltuielile pentru construc˛ia de autostr„zi
(inclusiv cheltuielile din contractele ∫i proiectele de parteneriat
public-privat, Proiectul Bechtel ∫i proiectele finan˛ate cu garan˛ii
extrabugetare) la 260 milioane euro Ón anul 2004.
35. Eforturile noastre pentru finalizarea privatiz„rii Ón sectorul
bancar vor continua. Am decis Ón luna aprilie 2004 asupra
calendarului pentru privatizarea Casei de Economii ∫i
Consemna˛iuni — C.E.C. — S.A., banca de economii a statului,
Ón vederea finaliz„rii acestei privatiz„ri Ón anul 2005. Œn plus, vom
anun˛a licita˛ia pentru un consultant de privatizare al Casei de
Economii ∫i Consemna˛iuni — C.E.C. — S.A., p‚n„ la sf‚r∫itul
lunii mai 2004. De asemenea, vom finaliza negocierile cu BERD
∫i CFI pentru achizi˛ionarea pachetului de ac˛iuni al B.C.R., p‚n„
la sf‚r∫itul lunii iunie 2004 (precondi˛ie).
36. Vom implementa o serie de m„suri pentru Ómbun„t„˛irea
transparen˛ei ∫i responsabilit„˛ii Ón sectorul Óntreprinderilor de stat:
(i) Guvernul va decide p‚n„ la sf‚r∫itul lunii martie 2004
(precondi˛ie) ca toate cele 72 de Óntreprinderi de stat monitorizate
s„ Ó∫i publice pe paginile web ale ministerelor de resort
declara˛iile de venituri auditate independent, Óncep‚nd cu conturile
pentru anul 2003; Ón acela∫i sens vom publica ∫i rezultatele
financiare trimestriale (neauditate) pe aceste pagini web; (ii) vom
continua publicarea Ón mod regulat, pe Internet, a rapoartelor
referitoare la ajutorul de stat, inclusiv subven˛iile sub form„ de
arierate; (iii) standardele de contabilitate acceptate pe plan
interna˛ional vor fi integral obligatorii Óncep‚nd cu anul 2005
pentru to˛i agen˛ii economici care dep„∫esc o anumit„ m„rime.
F. Politica monetar„ ∫i aspecte bancare
37. B.N.R. se va concentra Ón continuare pe reducerea infla˛iei
la o singur„ cifr„, gestion‚nd Ón acela∫i timp tranzi˛ia politicii
monetare la un nou regim. Noua lege privind statutul B.N.R., care
urmeaz„ s„ fie aprobat„ p‚n„ la sf‚r∫itul lunii iunie 2004
(precondi˛ie), va asigura independen˛a acesteia Ón conformitate cu
acquisul UE relevant ∫i va face ca stabilitatea pre˛urilor s„ fie
obiectivul primar al politicii monetare a B.N.R. Aceasta, Ómpreun„
cu progresele pe care le-am Ónregistrat Ón prognozarea infla˛iei ∫i
Ón elaborarea procedurilor referitoare la transparen˛„ ∫i
responsabilitate, va furniza premisele legale, tehnice ∫i
institu˛ionale necesare pentru implementarea gradual„ a ˛intirii
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infla˛iei. Noul regim va avea Ón vedere faptul c„ efectul cursului
de schimb asupra pre˛urilor domin„ Ónc„ modific„rile ratei dob‚nzii
Ón determinarea evolu˛iei infla˛iei. Cu infla˛ia stabilizat„ ferm la
nivelul unei singure cifre ∫i Ómbun„t„˛irea transmisiei prin canalul
dob‚nzilor, responsabilitatea ac˛iunilor de politic„ monetar„ se va
transfera treptat c„tre rata dob‚nzii.
38. Œn anul 2004 politica monetar„ va continua s„ aplice
regimul actual. B.N.R. va continua s„ ghideze cursul de schimb
pe un traseu consecvent obiectivului de infla˛ie ∫i unei aprecieri
reale modeste fa˛„ de noul co∫ de 75/25 euro-dolar, Ón
concordan˛„ cu efectul Balassa—Samuelson estimat. Aceast„
politic„ combin„ flexibilitatea substan˛ial„ a cursului de schimb pe
termen scurt cu ghidarea Ón vederea stabiliz„rii infla˛iei Óntr-un
orizont de timp mai lung. Politicile fiscal„ ∫i salarial„ restrictive,
a∫a cum au fost prezentate mai sus, vor facilita Ómbun„t„˛irea
deficitului contului curent extern, permi˛‚nd B.N.R. s„ se
concentreze asupra dezinfla˛iei. Vom Óncepe s„ reducem gradual
rata dob‚nzii de referin˛„ dup„ ce vom fi siguri c„ procesul de
dezinfla˛ie ∫i deficitul de cont curent sunt Ónscrise ferm pe
traiectoria dorit„. Vom continua cu liberalizarea depozitelor Ón lei
ale nereziden˛ilor la b„ncile locale, atunci c‚nd diferen˛ialul ratei
dob‚nzii dintre pia˛a intern„ ∫i pie˛ele externe nu va crea
oportunit„˛i pentru intr„ri de volum mare cu poten˛ial
destabilizator.
39. B.N.R. va continua s„ monitorizeze cre∫terea creditului ∫i
s„ implementeze m„suri decisive pentru limitarea acestuia, dup„
cum va fi necesar, din motive at‚t macroeconomice, c‚t ∫i
pruden˛iale. Œn condi˛iile Ón care cre∫terea rapid„ a creditului nu
se va atenua ca urmare a m„surilor de restr‚ngere a eligibilit„˛ii
introduse Ón luna februarie 2004, vom introduce raportarea
obligatorie de c„tre b„nci ∫i institu˛ii nebancare c„tre biroul de
credit nou-Ónfiin˛at ∫i vom avea Ón vedere alte m„suri pentru
limitarea cre∫terii creditului, inclusiv prin cre∫terea rezervelor
minime obligatorii pentru sursele de finan˛are Ón valut„. Œncep‚nd
cu 1 septembrie 2004, Centrala riscurilor bancare din cadrul
B.N.R. Ó∫i va extinde baza de date ∫i pentru creditele
neperformante mai mici de 200 milioane lei, Ónc„ nemonitorizate.
Œntruc‚t companiile de asigur„ri au asigurat mai mult de jum„tate
din portofoliul de credite pentru persoanele fizice al b„ncilor,
Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor va monitoriza stabilirea
primelor ∫i reasigurarea riscului respectiv de c„tre companiile de
asigurare. Mai mult, pentru protec˛ia consumatorilor vom adopta o
lege care s„ solicite tuturor furnizorilor de credite de consum
dezv„luirea condi˛iilor reale de creditare ∫i a riscurilor.
G. Aspecte de guvernan˛„, climatul de afaceri
∫i pia˛a muncii
40. Eforturile noastre pentru Ónt„rirea administra˛iei publice,
eliminarea corup˛iei ∫i Ómbun„t„˛irea climatului de afaceri vor
continua Ón str‚ns„ cooperare cu UE ∫i cu Banca Mondial„.
41. Intensific„m eforturile noastre de a Ómbun„t„˛i func˛ionarea
sistemului judiciar. P‚n„ la sf‚r∫itul lunii iunie 2004 vom aproba
legi cu privire la organizarea sistemului judiciar, statutul
magistra˛ilor ∫i al Consiliului Suprem al Magistraturii sub forma
unui pachet unic ∫i coerent (precondi˛ie), dup„ consultarea
Comisiei Europene, B„ncii Mondiale ∫i a altor p„r˛i implicate.
Noile legi vor Ónt„ri rolul Consiliului Suprem al Magistraturii ca
garant al independen˛ei sistemului judiciar. Œn particular, noile legi
vor stabili autoritatea deplin„ a Consiliului Suprem al Magistraturii
Ón ceea ce prive∫te recrutarea, perfec˛ionarea ∫i carierele
profesionale ale judec„torilor, precum ∫i luarea m„surilor Ón
ac˛iunile disciplinare Ón sistemul judiciar (cea mai mare parte
dintre aceste puteri a fost p‚n„ acum sub autoritatea Ministerului
Justi˛iei). Fiind eliminat„ procedura de recurs extraordinar de c„tre
procurorul general pentru cazurile civile, am transmis
Parlamentului pe 1 aprilie 2004 legisla˛ia privind eliminarea
recursului extraordinar pentru toate celelalte cazuri (precondi˛ie).
Vom asigura aprobarea acestei legisla˛ii p‚n„ la 20 iulie 2004
(criteriu de performan˛„ structural„). Mai mult, Ón consultare cu
Banca Mondial„, vom analiza problema duratei excesive a
procedurilor judec„tore∫ti Ón cazurile civile ∫i comerciale, Ón special
Ón cazurile de restituire ∫i faliment, ∫i vom decide p‚n„ la

1 octombrie 2004 Ónfiin˛area unui sistem de monitorizare Ón
conformitate cu legea.
42. Œn cooperare cu Banca Mondial„ vom Ónt„ri legisla˛ia
privind declararea bunurilor de c„tre oficialii Guvernului,
parlamentari ∫i rudele apropiate (Ón particular, cerin˛ele de
evaluare ∫i de transparen˛„). Aceast„ nou„ legisla˛ie: va
Ómbun„t„˛i transparen˛a declar„rii averilor inclusiv pentru
categoriile privind activele de˛inute, majoreaz„ aria de acoperire a
declara˛iei ∫i la candida˛ii pentru func˛ii publice ∫i reduce pragurile
de raportare. Legisla˛ia a fost aprobat„ Ón luna mai 2004
(precondi˛ie); cel din urm„ este un criteriu de performan˛„
structural„ pentru sf‚r∫itul lunii iunie 2004. Mai mult, vom explora
posibilitatea Ónfiin˛„rii de birouri speciale Ón fiecare minister
responsabil pentru verificarea declara˛iei de avere pentru toate
persoanele implicate Ón procesul decizional ∫i vom lua o decizie
p‚n„ la sf‚r∫itul lunii iunie 2004.
43. Vom asigura resurse suplimentare pentru Parchetul
Na˛ional Anticorup˛ie (PNA) Ón anul 2004. Œn particular, vom cre∫te
num„rul de procurori PNA (Ón prezent 95) cu aproximativ 50%.
PNA va acorda o mai mare prioritate Ón investigarea ∫i judecarea
marii corup˛ii. Œn plus, vom aproba p‚n„ la sf‚r∫itul lunii ianuarie
2005 legisla˛ia care amendeaz„ art. 24 alin. 2 din Legea privind
responsabilitatea ministerial„ (Legea nr. 115/1999), prin care s-a
acordat imunitate ∫i fo∫tilor membri ai Guvernului.
44. Œn cooperare cu Banca Mondial„ vom evalua impactul
noului Cod al muncii asupra pie˛ei muncii ∫i angaj„rii ∫i Ól vom
amenda corespunz„tor Ón vederea p„str„rii flexibilit„˛ii pie˛ei
muncii. Revizuirea comprehensiv„ a Codului muncii la Ónceputul
anului 2005 va solu˛iona, Ón vederea abord„rii, Óngrijor„rile
exprimate de patronate, printre care fondul de garantare a
salariilor, reglement„ri cu privire la angajare, concediere ∫i
birocra˛ie. Revizuirea general„ a Codului muncii va fi agreat„ de
c„tre Banca Mondial„, Ón cadrul acquisului UE, ∫i va fi transmis
la Parlament p‚n„ la sf‚r∫itul lunii martie 2005. Respectivul
criteriu de performan˛„ structural„ va fi stabilit la momentul celei
de-a doua sau de-a treia analize Ón cadrul programului.
III. MONITORIZAREA PROGRAMULUI

45. Programul va fi monitorizat pe baza criteriilor de
performan˛„ ∫i a ˛intelor indicative, dup„ cum este descris Ón
continuare. Programul va fi analizat trimestrial de Fond,
pe perioada aranjamentului stand-by (mai 2004—mai 2006). Pe
l‚ng„ principalii indicatori financiari de performan˛„, analizele vor
urm„ri evaluarea progresului Ón implementarea elementelor
structurale ale programului, Ón particular, pe acelea care privesc
ajustarea pre˛urilor la energie, disciplina salarial„, reducerea
arieratelor ∫i m„suri graduale de privatizare a Óntreprinderilor de
stat mari r„mase, incluz‚nd Societatea Na˛ional„ a Petrolului
îPetrom“ — S.A. Acordul asupra bugetului corespunz„tor anilor
2005 ∫i 2006, deciziile privind salariul minim ∫i programul privind
num„rul de personal ∫i politica salarial„ la Óntreprinderile de stat
vor fi o condi˛ie pentru finalizarea analizei.
46. Criteriile cantitative de performan˛„ sunt urm„toarele:
(i) plafoane trimestriale pentru activele interne nete ale B.N.R.;
(ii) plafoane trimestriale asupra activelor externe nete ale B.N.R.;
(iii) plafoane trimestriale pentru deficitul bugetului general
consolidat; (iv) plafoane trimestriale pentru fondul nominal de
salarii cumulat Ón cadrul Óntreprinderilor de stat monitorizate;
(v) plafoane trimestriale la ratele de colectare pentru 4 utilit„˛i;
(vi) plafoane trimestriale la garan˛iile interne emise de Guvern
conform legii datoriei publice ∫i altor legi, excluz‚nd garan˛iile de
promovare a exportului; (vii) plafoane trimestriale pentru
contractarea sau garantarea de c„tre Guvern a datoriei externe
neconcesionale; (viii) plafoane trimestriale la arieratele celor (452)
mai mari debitori priva˛i la bugetul de stat ∫i cele 4 fonduri de
asigur„ri sociale; ∫i (ix) un criteriu continuu de performan˛„ de
neacumulare de arierate la pl„˛i externe.
47. fiintele indicative Ón cadrul programului sunt urm„toarele:
(i) plafoane trimestriale pentru finan˛area total„ a sectorului public;
(ii) plafoane trimestriale pentru arieratele Óntreprinderilor de stat
monitorizate la bugetul general consolidat; (iii) plafoane trimestriale
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pentru expunerea b„ncilor comerciale fa˛„ de Óntreprinderile de
stat; (iv) limite minime la ratele de colectare pentru electricitate ∫i
energie termic„ pentru Societatea Comercial„ îTermoelectrica“ —
S.A. ∫i unit„˛ile externalizate; ∫i (v) plafoane trimestriale separate
cu privire la ratele de colectare ale Societ„˛ii Comerciale
îDistrigaz Nord“ — S.A. ∫i Societ„˛ii Comerciale îDistrigaz Sud“ —
S.A. Cea de-a doua analiz„ va examina fezabilitatea convertirii
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plafonului cu privire la finan˛area total„ a sectorului public Ón
criteriu de performan˛„.
48. Toate criteriile cantitative de performan˛„ sunt specificate
Ón tabelul nr. 1; lista precondi˛iilor, a criteriilor structurale de
performan˛„ ∫i a obiectivelor structurale este specificat„ Ón tabelul
nr. 2. Principalele defini˛ii sunt prezentate Ón MTI.

MEMORANDUM TEHNIC DE ŒNfiELEGERE PENTRU ARANJAMENTUL STAND-BY

I. Plafoane pentru activele interne nete medii ale B.N.R.
Activele interne nete medii ale B.N.R. sunt definite ca diferen˛a
dintre baza monetar„ medie (a∫a cum este definit„ mai jos) ∫i
media activelor externe nete (a∫a cum sunt definite Ón sec˛iunea
a II-a a acestui memorandum), ambele exprimate Ón moneda
na˛ional„.
Baza monetar„ medie este definit„ ca suma dintre cantitatea
medie de moned„ aflat„ Ón circula˛ie, Ón afara B.N.R., ∫i media
depozitelor (rezerve obligatorii plus suplimentare) ale b„ncilor
comerciale la B.N.R., pentru luna indicat„. Depozitele b„ncilor
comerciale exclud rezervele obligatorii ∫i rezervele suplimentare Ón
valut„ pentru depozitele Ón valut„. Datele privind baza monetar„
vor fi monitorizate pe baza indicatorilor zilnici ai B.N.R., care vor
fi transmise s„pt„m‚nal la Fond de c„tre B.N.R. Stocul bazei
monetare medii la sf‚r∫itul lunii martie 2004 a fost de 111.778
miliarde lei.
Datele raportate pentru baza monetar„ medie vor fi ajustate Ón
urm„toarele condi˛ii:
1. dac„ rezervele obligatorii vor cre∫te/descre∫te de la 18%
pentru toate rezervele obligatorii p„strate Ón lei, datele raportate
privind baza monetar„ vor cre∫te/descre∫te cu produsul dintre
modificarea rezervelor minime obligatorii ∫i a depozitelor
programate pentru care rezervele obligatorii sunt constituite Ón lei.
Nivelul depozitelor programate este de 242.609 miliarde lei pentru
luna iunie 2004, 258.598 miliarde lei pentru luna septembrie 2004
∫i 293.672 miliarde lei pentru luna decembrie 2004;
2. datele raportate pentru baza monetar„ vor fi diminuate cu
sc„derea rezervelor efective fa˛„ de rezervele obligatorii ale
fiec„rei b„nci, m„surate de la data de 24 a lunii anterioare p‚n„
la data de 23 a lunii-test, dup„ cum este specificat Ón
regulamentul relevant al B.N.R.
Stocurile activelor externe nete medii vor fi convertite Ón lei,
Ón scopul calcul„rii activelor interne nete medii, la cursurile de
schimb medii lunare leu/dolar S.U.A., stabilite prin consult„ri cu
personalul Fondului. Stocul mediu al activelor externe nete este
definit ca media activelor externe nete zilnice, a∫a cum sunt
definite Ón sec˛iunea a II-a. Limitele vor fi monitorizate pe baza
datelor zilnice din conturile B.N.R., furnizate s„pt„m‚nal Fondului
de c„tre B.N.R. Nivelul activelor interne nete medii Ón luna martie
2004 a fost de –122.235 miliarde lei.
Plafonul pentru activele interne nete medii ale B.N.R. va fi
ajustat Ón urm„toarele condi˛ii:
1. Ón sensul reducerii (cre∫terii) Ón mod propor˛ional, pentru
frac˛iunea din luna Ón care finan˛area extern„ brut„ dep„∫e∫te (se
reduce fa˛„ de) nivelurile programate, specificate Ón sec˛iunea
a II-a, cu echivalentul Ón lei al excesului la care s-a f„cut referire
(diminuarea);
2. pentru orice modificare Ón rezervele minime obligatorii, a∫a
cum este descris mai sus. Œnainte de a efectua orice astfel de
modificare, B.N.R. se va consulta cu personalul Fondului;
3. Ón sensul cre∫terii (reducerii), cu echivalentul Ón lei al
sc„derii (cre∫terii) stocului de certificate de trezorerie denominate
Ón valut„ (cumulat de la sf‚r∫itul lunii martie 2004);
4. Ón sensul reducerii, cu echivalentul Ón lei al cre∫terii
veniturilor Ón valut„ ob˛inute din privatiz„ri mari (pre˛ de v‚nzare

de peste 10 milioane dolari S.U.A.) (cumulat de la sf‚r∫itul lunii
martie 2004), excluz‚nd Óncas„rile rezultate Ón urma v‚nz„rii
B.C.R., dup„ cum este specificat Ón sec˛iunea a II-a;
5. Ón sensul reducerii, cu sc„derea rezervelor efective fa˛„ de
rezervele obligatorii ale fiec„rei b„nci.
II. fiinte pentru nivelul minim al activelor externe nete
ale B.N.R.
Activele externe nete ale B.N.R. reprezint„ diferen˛a dintre
activele de rezerv„ ∫i pasivele externe. Pentru scopurile
programului, activele de rezerv„ sunt definite ca aurul monetar,
disponibilit„˛ile de DST, orice pozi˛ie de rezerv„ la Fond ∫i
disponibilit„˛ile de valut„ ale B.N.R. Ón monede convertibile. Din
rezervele brute se exclud activele pe termen lung, redepozitele
B.N.R. la b„ncile comerciale, orice active Ón monede
neconvertibile, activele de rezerv„ grevate, activele de rezerv„
depuse drept colateral pentru creditele externe, activele de
rezerv„ angajate prin contracte forward ∫i metalele pre˛ioase,
altele dec‚t aurul. Aurul monetar va fi evaluat la pre˛ul contabil
de 407 dolari S.U.A. pe uncie, iar disponibilit„˛ile DST la 1,48597
dolari S.U.A. pe DST. Stocurile de active externe nete sunt
m„surate Ón ultima zi lucr„toare a lunii respective.
Pentru scopurile programului, pasivele externe sunt definite ca
Ómprumut, depozit, opera˛iuni de swap (inclusiv orice cantitate din
aurul B.N.R. folosit drept garan˛ie), ∫i pasive forward ale B.N.R. Ón
monede convertibile, inclusiv depozitele Ón valut„ la B.N.R. ale
b„ncilor comerciale rezidente; cump„r„ri de la Fond; Ómprumuturi
de pe pie˛ele interna˛ionale de capital; creditele îpunte“ de la
Banca Reglementelor Interna˛ionale, b„nci str„ine, guverne str„ine
sau alte institu˛ii financiare, indiferent de scaden˛a lor.
Toate activele ∫i pasivele denominate Ón valute convertibile,
altele dec‚t dolarul S.U.A., vor fi convertite la cursurile de schimb
corespunz„toare fa˛„ de dolarul S.U.A. din 31 decembrie 2003.
Toate modific„rile cu privire la definirea sau la evaluarea activelor
ori pasivelor, precum ∫i detaliile despre opera˛iunile privind
v‚nz„ri, cump„r„ri sau opera˛iuni swap cu aur vor fi, de
asemenea, comunicate exper˛ilor Fondului.
Activele externe nete ale B.N.R. vor fi ajustate:
(i) Ón sensul cre∫terii/sc„derii cu 100% din dep„∫irea/
reducerea finan˛„rii externe brute1) fa˛„ de nivelurile
programate cumulat de la sf‚r∫itul lunii martie 2004,
dup„ cum urmeaz„:
Iunie 2004:
756,87 milioane dolari S.U.A.;
Septembrie 2004:
756,87 milioane dolari S.U.A.;
Decembrie 2004:
756,87 milioane dolari S.U.A.;
(ii) prin modificarea Ón stocul certificatelor de trezorerie ale
Ministerului Finan˛elor Publice denominate Ón valut„,
inclusiv cele emise pentru restructurare bancar„ (pe baza
cumulat„ de la sf‚r∫itul lunii martie 2004). Stocul r„mas
la 31 martie 2004 a fost de 450,891 milioane dolari
S.U.A., evaluat la cursurile de schimb ale programului;
(iii) Ón sensul cre∫terii, cu suma veniturilor Ón valut„ ob˛inute
din privatiz„ri mari (pre˛ de v‚nzare peste 10 milioane
dolari S.U.A) (cumulat de la sf‚r∫itul lunii martie 2004),
excluz‚nd sumele ob˛inute din v‚nzarea B.C.R., care au
fost deja incluse Ón ˛int„.

1) Finan˛area extern„ este definit„ ca intr„ri de credite acordate Guvernului pentru sus˛inerea balan˛ei de pl„˛i, cu o scaden˛„ mai mare de un an, de la
creditorii multilaterali ∫i bilaterali, precum ∫i resurse cu o scaden˛„ mai mare de un an ob˛inute de Guvern de pe pie˛ele interna˛ionale de capital. Acestea exclud
utilizarea resurselor Fondului.
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Activele externe nete vor fi monitorizate pe baza situa˛iei
monetare. Datele zilnice vor fi utilizate Ón continuare pentru a
calcula media activelor externe nete. Toate datele sunt furnizate
de c„tre B.N.R. Activele externe nete au fost 7.304 milioane USD
la sf‚r∫itul lunii martie 2004.
III. Plafoane pentru deficitul cumulat
al bugetului general consolidat
Bugetul general consolidat include bugetul de stat, bugetele
autorit„˛ilor locale, fondurile de asigur„ri sociale2); Fondul special
pentru modernizarea drumurilor, Fondul special pentru dezvoltarea
sistemului energetic, Fondul special de reasigurare, Autoritatea
pentru valorificarea activelor statului (AVAS) 3), Fondul pentru
dezvoltarea agriculturii rom‚ne∫ti, Regia Autonom„ îAdministra˛ia
Na˛ional„ a Drumurilor“ (AND), alte fonduri extrabugetare
administrate de M.F.P. sau de alte ministere ∫i agen˛ii din afara
cadrului bugetar; alte opera˛iuni extrabugetare ale ministerelor,
finan˛ate prin Ómprumuturi externe, ∫i fondurile de contrapartid„
create din Óncas„rile din Ómprumuturi externe. Orice alte fonduri
noi, create pe perioada derul„rii programului, Ón scopul realiz„rii
de opera˛iuni de natur„ fiscal„, a∫a cum sunt definite Ón
îManualul pentru statistica finan˛elor publice“ al Fondului, vor fi
Óncorporate Ón defini˛ia bugetului general consolidat.
Œn cadrul programului, deficitul bugetului general consolidat va
fi calculat pe baza datelor privind veniturile ∫i cheltuielile furnizate
de M.F.P. ∫i, de asemenea, pe baza datelor îÓnregistrate sub
linie“, ceea ce reprezint„ suma finan˛„rii externe ∫i interne a
bugetului, precum ∫i veniturile din privatizare ob˛inute de toate
entit„˛ile bugetului general consolidat ∫i veniturile din recuperarea
activelor bancare de c„tre AVAS. Vor fi Óntreprinse toate eforturile
pentru armonizarea calculului deficitului bugetar de îsub“ ∫i de
îdeasupra liniei“. Totu∫i, dac„ aceste eforturi nu se vor concretiza
Ón eliminarea discrepan˛elor, pentru scopurile programului se va
utiliza valoarea mai mare a deficitului bugetar.
Pentru scopurile programului, valoarea creditului net al sistemului
bancar c„tre bugetul general consolidat este definit„ ca totalitatea
crean˛elor sistemului bancar asupra bugetului general consolidat
minus valoarea total„ a depozitelor bugetului general consolidat
de˛inute Ón sistemul bancar. Soldul creditului Ón valut„ c„tre buget
la 31 decembrie 2003 va fi convertit Ón dolari S.U.A., la cursul
de schimb valabil la sf‚r∫itul lunii decembrie 2003, ∫i din dolari
S.U.A. Ón lei, la cursurile de schimb determinate prin consult„ri cu
exper˛ii Fondului. Valoarea creditului Ón valut„ nou-acordat Ón
anul 2004 va fi evaluat„ la cursurile valutare specificate prin
consult„ri cu exper˛ii Fondului. Œmprumuturile guvernamentale c„tre
b„nci la o rat„ a dob‚nzii mai mic„ dec‚t rata de referin˛„ a
B.N.R., pentru a finan˛a subÓmprumuturile agen˛ilor economici,
sunt excluse din depozitele guvernamentale; o list„ convenit„ a
conturilor care urmeaz„ s„ fie tratate ca depozite guvernamentale,
Ón scopurile programului, este prezentat„ Ón îAide memoire-ul FAD
Romania: m„surarea deficitului fiscal“, partea a II-a, anexa nr. 11,
din februarie 1994.
IV. Plafoane pentru fondul de salarii agregat
al Óntreprinderilor de stat monitorizate
Lista celor 72 de Óntreprinderi de stat, ale c„ror salarii
urmeaz„ s„ fie monitorizate prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 79/2001, este men˛ionat„ Ón Hot„r‚rea Guvernului
nr. 393/2004.
Fondul de salarii va fi ajustat dup„ cum urmeaz„:
(i) Ón sensul sc„derii, cu suma economiilor datorate
îexternaliz„rii“ (definit„ ca desprindere a unei unit„˛i sau
transferul acesteia la o alt„ entitate ori transferurile
temporare/permanente ale angaja˛ilor, atunci c‚nd
dimensiunea acestor transferuri dep„∫e∫te 100 de
angaja˛i lunar). Œn fiecare lun„ economiile din
externalizare vor fi calculate, pentru fiecare companie, ca

produs Óntre num„rul de salaria˛i externaliza˛i p‚n„ la
momentul respectiv ∫i salariul mediu brut la nivelul
companiei;
(ii) Ón sensul sc„derii, dac„ o societate se privatizeaz„, cu
fondul de salarii al respectivei companii, prev„zut Ón
buget, Óncep‚nd cu luna Ón care a fost semnat contractul
de privatizare.
Fondurile de salarii vor fi m„surate lunar, pe baz„ cumulat„,
la nivelul diferitelor sectoare. Ministerul Muncii ∫i Solidarit„˛ii
Sociale Ó∫i va asuma responsabilitatea colect„rii datelor de la
diferite ministere (regii autonome ∫i companii na˛ionale) ∫i AVAS
(societ„˛i comerciale) ∫i va raporta lunar Fondului nivelul fondurilor
de salarii ∫i num„rul de salaria˛i pentru fiecare dintre
Óntreprinderile monitorizate (inclusiv cifrele agregate pentru fiecare
minister ∫i pentru totalul general). Reducerea de personal
rezultat„ din toate formele de externalizare va fi raportat„ Ón
coloana îexternaliz„ri“ a respectivelor tabele, cu o not„ de subsol,
dac„ este necesar.
V. Plafoane referitoare la stocul de arierate
ale Óntreprinderilor la bugetul de stat ∫i al celor 4 fonduri
de asigur„ri sociale
Plafonul se aplic„ stocului r„mas de arierate ale celor 452 de
companii private (privatizate Ón totalitate sau prin participarea
statului cu mai pu˛in de 50%) monitorizate de c„tre Agen˛ia
Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ (ANAF). Aceste 452 de
companii sunt un subset al celor 549 de companii (private ∫i de
stat) cu cele mai mari arierate la bugetul de stat ∫i la cele
4 fonduri de asigur„ri sociale la 31 decembrie 2003. Datele
referitoare la stocul de arierate ale acestor 549 de companii sunt
publicate trimestrial pe pagina de Internet a M.F.P. (cu o defalcare pe
arieratele bugetului de stat ∫i pentru fiecare dintre cele 4 fonduri
de asigur„ri sociale; separat pentru stocul de arierate, cu ∫i f„r„
dob‚nd„ ∫i penalit„˛i). Setul complet de date este furnizat lunar
exper˛ilor Fondului, cu cel mult 35 de zile calendaristice dup„
sf‚r∫itul lunii respective. Criteriul de performan˛„ se refer„ la
stocul de arierate f„r„ dob‚nzi ∫i penalit„˛i. Schimb„rile Ón stocul
de arierate datorit„ anul„rii arieratelor nu vor fi reflectate Ón datele
folosite pentru m„surarea stocului de arierate din cadrul
programului. Exper˛ii Fondului vor fi informa˛i asupra fiec„rei
companii Ón ceea ce prive∫te anul„rile de arierate, Ón maximum
5 zile lucr„toare de la data aprob„rii anul„rii. Pentru schimb„rile
din setul companiilor monitorizate, ˛intele vor fi ajustate
descendent/ascendent prin suma de arierate ale companiilor
∫terse/ad„ugate Ón set. Œn mod specific, Ón cazul privatiz„rii unei
companii Ón Óntregime cu capital de stat sau a unei companii din
lista la care se face referire mai sus, dintre cele 549 de
companii, compania respectiv„ va fi ad„ugat„ pe lista companiilor
private (pentru baza de date, precum ∫i pentru viitoarele datetest) la care se aplic„ criteriul de performan˛„. Aceste companii
vor fi ad„ugate pe list„ Ón momentul semn„turii finale a
contractului de privatizare. Œn cazul ini˛ierii procedurilor de faliment
Ómpotriva unei companii dintre cele 452 de companii din lista la
care se face referire mai sus, compania respectiv„ va fi ∫tears„
de pe lista (pentru baza de date ca ∫i pentru datele-test
ulterioare) pentru care se aplic„ criteriul de performan˛„. Aceste
companii vor fi ∫terse de pe list„ Ón momentul Ón care se
transmite tribunalului cererea de deschidere a procedurii de
faliment. Stocul de arierate la sf‚r∫itul lunii martie 2004 a fost de
54.866 miliarde lei.
VI. fiinte indicative pentru plafoanele privind arieratele
Óntreprinderilor de stat monitorizate c„tre bugetul de stat ∫i cele
4 fonduri de asigur„ri sociale
Plafonul se aplic„ la stocul de arierate r„mas pentru setul de
72 de Óntreprinderi de stat monitorizate, ale c„ror arierate
urmeaz„ s„ fie monitorizate prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 79/2001 ∫i Hot„r‚rea Guvernului nr. 393/2004. Prin

2)

Acestea includ Fondul asigur„rilor sociale de stat, Fondul pentru accidente de munc„, Fondul de ∫omaj ∫i Fondul asigur„rilor sociale de s„n„tate.
AVAS a rezultat din fuziunea Autorit„˛ii de Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului (APAPS) ∫i a Agen˛iei de Valorificare a Activelor Bancare
(AVAB) la data de 1 mai 2004. Œnaintea acestei fuziuni APAPS a fost o component„ a bugetului general consolidat, Ón timp ce AVAB nu.
3)
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ordonan˛a men˛ionat„ arieratele sunt definite ca sume care nu au
fost pl„tite la termenele scadente stipulate explicit Ón contracte
sau, dac„ un asemenea termen nu exist„, la 30 de zile dup„ ce
serviciile/produsele au fost furnizate. Raportarea arieratelor va
con˛ine urm„toarele subcategorii: la bugetul de stat, la bugetul de
asigur„ri sociale, la bugetele locale, la fondurile speciale ∫i pentru
al˛i creditori. Arieratele c„tre bugetul general consolidat sunt
definite ca suma primelor 4 categorii. Sumele reflect‚nd arieratele
fiscale, excluz‚nd penalit„˛ile, vor fi raportate separat. Pentru
arieratele
care
au
fost
e∫alonate/anulate,
sumele
ree∫alonate/anulate (incluz‚nd penalit„˛ile) nu vor fi calculate ca
reducere de arierate ∫i urmeaz„ s„ fie raportate. Raportul va
include o defalcare a arieratelor pentru cei mai mari 10 creditori
pentru fiecare companie. Raportul va mai include, de asemenea,
date referitoare la obliga˛iile pentru fiecare companie monitorizat„,
dup„ cum este specificat Ón Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 79/2001 ∫i Ón Hot„r‚rea Guvernului nr. 393/2004. Pentru
schimb„rile din setul de companii monitorizate datorit„ privatiz„rii
sau ini˛ierii procedurilor de faliment, ˛intele vor fi ajustate
descendent/ascendent prin suma de arierate ale companiilor
∫terse/ad„ugate setului. Datele pentru monitorizare vor fi furnizate
lunar exper˛ilor Fondului de c„tre M.F.P., Ón cel mult 35 de zile
calendaristice dup„ sf‚r∫itul lunii respective. Stocul de arierate la
sf‚r∫itul lunii martie 2004 a fost de 42.262 miliarde lei.
VII. Limite minime privind ratele de colectare agregate cumulate
pentru Societatea Comercial„ îDistrigaz Sud“ — S.A.,
Societatea Comercial„ îDistrigaz Nord“ — S.A., Societatea
Comercial„ îTermoelectrica“ — S.A. ∫i Societatea Comercial„
îElectrica“ — S.A.
Se vor stabili limite minime pentru ratele de Óncas„ri cumulate
ale urm„toarelor companii:
— rata combinat„ (criteriu de performan˛„) pentru societ„˛ile
comerciale Distrigaz Nord ∫i Distrigaz Sud (˛inte indicative pentru
ratele de Óncasare ale fiec„rei companii);
— rata combinat„ pentru Óncas„rile Societ„˛ii Comerciale
îTermoelectrica“ — S.A., inclusiv pentru unit„˛ile de produc˛ie
transferate la autorit„˛ile locale (criteriu de performan˛„), at‚t
pentru energie termic„, c‚t ∫i pentru energie electric„. Vor fi
stabilite ˛inte indicative pentru ratele de Óncasare la:
(i) electricitate, at‚t pentru Societatea Comercial„ îTermoelectrica“ —
S.A., c‚t ∫i pentru unit„˛ile de produc˛ie transferate la autorit„˛ile
locale; (ii) energia termic„ furnizat„ de Societatea Comercial„
îTermoelectrica“ — S.A.; (iii) energia termic„ a unit„˛ilor
transferate;
— rata de Óncasare pentru Societatea Comercial„ îElectrica“ —
S.A. (criteriu de performan˛„).
Limitele pentru ratele de colectare sunt definite dup„ cum
urmeaz„:
(i) Societatea Comercial„ îTermoelectrica“ — S.A. ∫i
unit„˛ile de la autorit„˛ile locale (sectorul termic),
Societatea Comercial„ îDistrigaz Nord“ — S.A. ∫i
Societatea Comercial„ îDistrigaz Sud“ — S.A.: facturile
pentru energia termic„ ∫i gaze naturale sunt luate Ón
calcul devansat cu o lun„. Defini˛ia ratei de Óncasare
mobile pe 12 luni c(m) pentru luna m = 1,2...12:
c(m) = suma [Óncas„ri pentru energia termic„ (m):
Óncas„ri pentru energia termic„ (m-12)] Ómp„r˛it la
suma [valori facturate pentru energia termic„ (m-1):
valori facturate pentru energia termic„ (m-13)].
(ii) Societatea Comercial„ îTermoelectrica“ — S.A. ∫i
unit„˛ile de la autorit„˛ile locale (sectorul de energie
electric„); Societatea Comercial„ îElectrica“ — S.A.:
defini˛ia ratei de Óncasare mobile pe 12 luni c(m) pentru
luna m = 1,2...12:
c(m) = suma [Óncas„ri pentru energia electric„ (m):
Óncas„ri pentru energia electric„ (m-12)] Ómp„r˛it la
suma [valori facturate pentru energia electric„ (m):
valori facturate pentru energia electric„ (m-12)].
Utiliz‚ndu-se aceste defini˛ii, ratele de Óncasare la sf‚r∫itul lunii
decembrie 2003 au fost de 87,9 pentru Societatea Comercial„
îTermoelectrica“ — S.A. ∫i unit„˛ile externalizate, 98,1 pentru
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Societatea Comercial„ îElectrica“ — S.A. ∫i 98,8 pentru cele
dou„ companii de distribu˛ie a gazelor naturale.
Datele pentru aceste companii vor fi colectate de Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului ∫i raportate lunar Fondului. Veniturile
rezultate din ac˛iunile ob˛inute Ón urma conversiei datoriilor nu vor
fi incluse Ón Óncas„ri, cu excep˛ia cazului Ón care aceste ac˛iuni
sunt v‚ndute pentru numerar. Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
va include Ón acest raport ∫i datele cu privire la valorile facturate
∫i Óncasate, Ónregistrate de Societatea Comercial„ îDistrigaz Nord“ —
S.A., Societatea Comercial„ îDistrigaz Sud“ — S.A., Societatea
Comercial„ îElectrica“ — S.A. ∫i Societatea Comercial„
îTermoelectrica“ — S.A., precum ∫i informa˛ii cu privire la
posibilele deconect„ri ∫i reconect„ri pentru urm„toarele companii:
a) industriale; b) termice:
a) Societatea Comercial„ îSiderurgica“ — S.A., Societatea
Comercial„ îCOS“ — S.A. T‚rgovi∫te, Compania Na˛ional„ a
Cuprului, Aurului ∫i Fierului îMinvest“ — S.A. Deva Filiala
îRo∫iamin“ Ro∫ia Montan„ — S.A., Societatea Comercial„
îMoldomin“ — S.A., Compania Na˛ional„ a Cuprului, Aurului ∫i
Fierului îMinvest“ — S.A. Deva Filiala B„lan — S.A., Societatea
Na˛ional„ de Œmbun„t„˛iri Funciare — S.A., Societatea Comercial„
îIndustria S‚rmei“ — S.A. C‚mpia Turzii, Societatea Comercial„
îGavazzi Steel“ — S.A., Compania Na˛ional„ a Cuprului, Aurului
∫i Fierului îMinvest“ — S.A. Deva Filiala îArie∫min“ Baia de Arie∫ —
S.A., Societatea Comercial„ îTurnu“ — S.A., Societatea
Comercial„ îCombinatul de Utilaj Greu“ Cluj — S.A., Societatea
Comercial„ îApaterm“ — S.A. Gala˛i, Societatea Comercial„
îTractorul UTB“ — S.A., Societatea Comercial„ îChimcomplex“ —
S.A. One∫ti, Compania Na˛ional„ a Cuprului, Aurului ∫i Fierului
îMinvest“ — S.A. Deva Filiala îBradmin“ — S.A., Apa Nova
Bucure∫ti — S.A. (R.G.A.B.), Compania Na˛ional„ a Cuprului,
Aurului ∫i Fierului îMinvest“ — S.A. Deva Filiala îCertej“ — S.A.,
Compania Na˛ional„ a Cuprului, Aurului ∫i Fierului îMinvest“ —
S.A. Deva Filiala Poiana Rusc„ îTeliuc“ — S.A., Societatea
Comercial„ îSiderca“ — S.A., Societatea Comercial„
îElectrocarbon“ — S.A., Societatea Comercial„ îTepro“ — S.A. Ia∫i,
Societatea Comercial„ îNitramonia“ — S.A., Societatea
Comercial„ îViromet“ — S.A., Societatea Comercial„ îAmonil“ —
S.A. Slobozia, Societatea Comercial„ îOltchim“ — S.A. R‚mnicu
V‚lcea, Societatea Comercial„ îSere Codlea“ — S.A., Societatea
Comercial„ îUzinele Sodice Govora“ — S.A., Societatea
Comercial„ îRepublica“ — S.A., Fabrica de Zah„r îBod“ — S.A.,
Societatea Comercial„ îStirom“ — S.A. Bucure∫ti, Societatea
Comercial„ îDanubiana“ — S.A., Societatea Comercial„ îGerom“ —
S.A. Buz„u, Societatea Comercial„ îColorom“ — S.A. Codlea,
Societatea Comercial„ îRoman“ — S.A. Bra∫ov, Compania
Na˛ional„ îRomarm“ — S.A. Bucure∫ti Filiala Societatea
Comercial„ îMetrom“ — S.A., Compania Na˛ional„ îRomarm“ —
S.A. Bucure∫ti Filiala Societatea Comercial„ îCarfil“ — S.A.,
Societatea Comercial„ îStiaz“ — S.A. Azuga, Societatea Comercial„
îFaur“ — S.A. Bucure∫ti, Societatea Comercial„ îUpsom“ — S.A.
Ocna Mure∫, Societatea Comercial„ îBicapa“ — S.A. T‚rgovi∫te,
Societatea Comercial„ îStipo“ — S.A. Dorohoi, Societatea
Comercial„ îAmpellum“ — S.A. Zlatna, Compania Na˛ional„
îRomarm“ — S.A. Bucure∫ti Filiala Societatea Comercial„ Uzina
Mecanic„ îCugir“ — S.A., Societatea Comercial„ îMelana
S„vine∫ti“ — S.A., Societatea Comercial„ îLetea“ — S.A. Bac„u,
Societatea Comercial„ îRafo“ — S.A. One∫ti, Societatea
Comercial„ îFortus“ — S.A. Ia∫i, Societatea Comercial„ îAmbro“ —
S.A. Suceava, Societatea Comercial„ îStratusmob“ — S.A. Blaj,
Societatea Comercial„ îSticla Turda“ — S.A., Societatea
Comercial„ îIris“ — S.A. Cluj, Societatea Comercial„ îMetalurgica“ —
S.A. Aiud; .
b) Regia Autonom„ de Distribu˛ie a Energiei Termice
Bucure∫ti, Regia Autonom„ de Distribu˛ie a Energiei Termice
Constan˛a, Societatea Comercial„ îApaterm“ — S.A. Gala˛i,
Societatea Comercial„ îAptercol“ — S.A. Br„ila, Regia Autonom„
de Termoficare Cluj-Napoca, Societatea Comercial„ îCitadin“ —
S.A. Aninoasa, Societatea Comercial„ îAqua Calor“ — S.A.,
Regia Autonom„ îEnergomur“ T‚rgu Mure∫, Societatea
Comercial„ îApaterm“ — S.A. Deva, Societatea Comercial„
îTermica“ — S.A. Boto∫ani, Societatea Comercial„ îTermoficare“ —
S.A. Petro∫ani, Societatea Comercial„ îDalkia“ — S.R.L. Ploie∫ti,
Societatea Comercial„ îUniversal“ — S.A. Lupeni, Societatea
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Comercial„ îEnergie Termic„“ — S.A. Sibiu, Societatea
Comercial„ îTermoloc“ — S.A. Bac„u, Societatea Comercial„
îProditerm“ — S.A. Bistri˛a, Regia Autonom„ de Interes Local
Hunedoara, Regia Autonom„ Comunal„ Satu Mare, Societatea
Comercial„ îENET“ — S.A. Foc∫ani, Societatea Comercial„ îCET
Br„ila“ — S.A., Regia Autonom„ îTermoficare Craiova“, Societatea
Comercial„ îCET Govora“ — S.A., Regia Autonom„ Municipal„
Buz„u, Regia Autonom„ îTermo“ Bra∫ov, Societatea Comercial„
îTermica“ — S.A. — T‚rgovi∫te, Societatea Comercial„ îAquaterm —
S.A. T‚rgu Jiu, Societatea Comercial„ îAquaterm“ AG 98“ — S.A.
Pite∫ti, Societatea Comercial„ îGoscomroman“ — S.A.
De asemenea, pentru monitorizarea pl„˛ilor efective Ón sectorul
de electricitate, Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului va include Ón
aceste raport„ri urm„toarele tabele privind pl„˛ile lunare:
a) un tabel con˛in‚nd sumele facturate de c„tre produc„torii
de electricitate la Societatea Comercial„ îElectrica“ — S.A.,
sumele pl„tite de Societatea Comercial„ îElectrica“ — S.A.
generatorilor de electricitate ∫i rata de colectare (raportul dintre
cea de-a doua coloan„ ∫i prima coloan„). Tabelul va con˛ine linii
separate pentru sumele facturate ∫i colectate, aferente taxei de
dezvoltare, ∫i astfel sumele facturate ∫i colectate de Societatea
Comercial„ îElectrica“ — S.A. ar trebui s„ nu includ„ taxa de
dezvoltare;
b) 4 tabele cu rate de colectare de la Societatea Comercial„
îTermoelectrica“ — S.A., cuprinz‚nd sumele facturate ∫i Óncasate
de la companiile distribuitoare de electricitate. Primul tabel va
con˛ine totalul sumelor facturate ∫i Óncasate, tabelul al doilea va
con˛ine sumele facturate ∫i Óncasate la Societatea Comercial„
îElectrica“ — S.A., tabelul al treilea va con˛ine sumele facturate ∫i
Óncasate la Societatea Comercial„ îHidroelectrica“ — S.A., iar
tabelul al patrulea va con˛ine sumele facturate ∫i Óncasate de la
al˛i consumatori de energie. Astfel, sumele din tabelele 2—4 ar
trebui s„ fie corelate cu sumele din tabelul 1. Fiecare tabel ar
trebui s„ cuprind„ sumele facturate ∫i Óncasate de diversele
centrale, Societatea Comercial„ îTermoelectrica“ — S.A. ∫i
termocentralele Rovinari, Turceni, Craiova ∫i Deva.
Pentru perioada ianuarie 2004 — aprilie 2004, aceste tabele
vor fi realizate retroactiv. Œncep‚nd cu luna aprilie 2004, aceste
tabele vor fi incluse Ón raport„rile lunare privind ratele de colectare.
Cursul de schimb (ROL/USD) utilizat pentru calcularea cre∫terii
anuale la produc„tor la gaze naturale de minimum 25 USD/1.000
m3 (paragraful 23 din MPEF), la 1 ianuarie Ón fiecare an din
perioada 2005—2007, nu va fi mai sc„zut dec‚t media cursului
de schimb din luna noiembrie precedent„ major„rii respective.
VIII. Plafoane pentru preluarea datoriei Óntreprinderilor
fa˛„ de b„nci la bugetul general consolidat ∫i emiterea
de garan˛ii guvernamentale interne pentru creditele bancare
acordate Óntreprinderilor
Plafoanele se aplic„ stocului cumulat al datoriei interne de la
sf‚r∫itul lunii martie 2004, nou-garantat„ sau preluat„ la bugetul
general consolidat. Pentru scopurile programului, preluarea
datoriilor Óntreprinderilor c„tre b„nci la bugetul general consolidat
este considerat„ echivalent„ cu emiterea de garan˛ii pentru
preluarea datoriei Óntreprinderilor fa˛„ de b„nci. Aceast„ limit„
include orice Ómprumut a c„rui dob‚nd„ este pl„tit„ sau garantat„
de Guvern, chiar dac„ rambursarea Ómprumutului nu este
garantat„. Bugetul general consolidat este definit Ón sec˛iunea
a III-a a acestui memorandum. Criteriul se aplic„ ∫i la folosirea
resurselor AVAS pentru recapitalizarea Óntreprinderilor sau drept
colateral pentru Ómprumuturi bancare. Œmprumuturile Ón valut„ vor
fi convertite la cursuri de schimb contabile convenite prin
consult„ri cu personalul Fondului.

Aceste plafoane exclud:
• contractarea sau garantarea datoriei externe, pentru care au
fost stabilite limite separate Ón sec˛iunea a IX-a a acestui
memorandum;
• datoria transferat„ Ón procesul de restructurare bancar„,
privatizare sau lichidare a Óntreprinderilor de stat;
• preluarea unei datorii ca rezultat al activ„rii unei garan˛ii sau
depozit colateral.
Datele pentru monitorizare vor fi furnizate lunar Fondului de
c„tre M.F.P. Stocul garan˛iilor ∫i datoriei preluate, dup„ cum a
fost prezentat Ón aceast„ sec˛iune, a fost de 746 miliarde lei la
sf‚r∫itul lunii martie 2003.
IX. Plafoane privind contractarea
sau garantarea datoriei externe
Plafoanele se aplic„ stocului cumulat pentru fiecare an al
datoriei externe nou-contractate sau garantate de bugetul general
consolidat. Bugetul general consolidat este definit Ón sec˛iunea
a III-a a prezentului memorandum. Acest criteriu de performan˛„
se aplic„ nu numai datoriei, a∫a cum este definit„ la pct. 9 din
Liniile directoare ale Fondului, privind Criteriile de performan˛„
referitoare la datoria extern„, adoptate la 24 august 2000
[(Decizia Consiliului Directorilor Executivi nr. 12.274-(00/85)], ci ∫i
angajamentelor contractate sau garantate pentru care nu a fost
primit„ valoarea. Plafoanele se aplic„, de asemenea, oric„rei
prelu„ri de Ómprumuturi la stocul datoriei, care nu au fost
contractate sau garantate anterior de bugetul general consolidat.
Sunt excluse din plafoane datoriile c„tre Fond ∫i Ómprumuturile
îpunte“ de la BRI, b„nci str„ine, guverne str„ine sau orice alte
institu˛ii financiare. Datoria, Ón limitele plafoanelor, va fi
denominat„ Ón dolari S.U.A., la cursul de schimb valabil la data la
care contractul de Ómprumut sau garan˛ie devine efectiv.
Œmprumuturile considerate concesionate sunt, de asemenea,
excluse din plafoane. Datoria extrabugetar„ include toate datoriile
entit„˛ilor nebugetare de la creditorii din sectorul privat, garantate
de M.F.P. Œmprumuturile pentru importurile de combustibili pentru
Societatea Comercial„ îDistrigaz Sud“ — S.A., Societatea
Comercial„ îDistrigaz Nord“ — S.A., Societatea Comercial„
îTermoelectrica“ — S.A. ∫i cele 23 de unit„˛i produc„toare de
energie termic„, care au fost transferate de la Societatea
Comercial„ îTermoelectrica“ — S.A. la autorit„˛ile locale, sunt
incluse Ón plafoanele generale, dar sunt excluse din plafoanele
pentru datoria garantat„ extrabugetar„.
Œmprumuturile concesionale sunt definite ca acele Ómprumuturi
cu element nerambursabil de cel pu˛in 35% din valoarea
Ómprumutului, utiliz‚ndu-se rate de discount pentru valute
specifice, pe baza ratelor de referin˛„ ale dob‚nzii comerciale
(CIRRS) ale OCDE, Ón vigoare la momentul contract„rii sau
garant„rii Ómprumutului.
Plafonul privind contractarea ∫i garantarea datoriei externe cu
maturitatea mai mare dec‚t un an include o emisiune Eurobond
Ón sum„ de 600 milioane euro (paragraful 19 din MPEF). Œn cazul
Ón care Eurobondul nu este emis sau este emis Óntr-o sum„ mai
mic„, plafonul se va ajusta cu valoarea neemis„, cumulat
Óncep‚nd cu sf‚r∫itul lunii martie, dup„ cum urmeaz„:
Iunie 2004
0 milioane USD;
Septembrie 2004
780 milioane USD;
Decembrie 2004
780 milioane USD
Numai pentru ajustare va fi utilizat un curs de schimb
1,3 USD/1 EUR.
Plafoanele vor fi monitorizate pe baza datelor furnizate lunar
Fondului de c„tre M.F.P. Stocul datoriei acumulat de la 1 ianuarie
p‚n„ la sf‚r∫itul lunii martie 2004 a fost de 157 milioane USD,
pentru datoria cu scaden˛„ mai mare de un an (nefiind nimic
contractat extrabugetar), 1 milion USD pentru subplafonul datoriei
cu scaden˛a Óntre 1 an ∫i 3 ani (f„r„ datoria extrabugetar„), zero
pentru datoria cu scaden˛a mai mic„ de un an.
Neacumularea de c„tre Guvern a aerieratelor la pl„˛i externe
va fi un criteriu de performan˛„ monitorizat pe o baz„ continu„.
Pentru scopurile programului, arieratele aferente garan˛iilor de stat
executate sunt definite ca pl„˛i externe datorate pe o perioad„
mai mare de 30 de zile.
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X. fiinte indicative pentru plafoanele
privind masa monetar„
Masa monetar„ este definit„ ca fiind pasivele sistemului
bancar fa˛„ de sectorul nebancar. Masa monetar„ include
depozitele Ón valut„ ale reziden˛ilor, dar exclude depozitele statului
∫i ale institu˛iilor monetare str„ine ∫i ale altor nereziden˛i. Pentru
scopurile programului, depozitele care sunt exprimate Ón valut„
vor fi convertite Ón lei la cursurile de schimb contabile convenite
prin consult„ri cu personalul Fondului.
Datele privind masa monetar„ vor fi monitorizate pe baza
datelor din situa˛ia monetar„ lunar„, care va fi furnizat„ lunar
Fondului de c„tre B.N.R. Stocul masei monetare la 31 martie
2004 a fost de 481.460 miliarde lei.
XI. fiinte indicative pentru plafoanele privind expunerea total„
a sectorului bancar c„tre Óntreprinderile de stat
Expunerea total„ acoper„ toate creditele, aconturile, de˛inerea
de datorie ∫i expunerea extrabilan˛ier„ ale b„ncilor rezidente c„tre
Óntreprinderile de stat. De asemenea, datele privind Ómprumuturile
vor fi raportate separat de expunerea total„.
Œntreprinderi de stat sunt toate regiile autonome, societ„˛ile
na˛ionale ∫i societ„˛ile comerciale al c„ror ac˛ionar majoritar este
Guvernul, Ón sens larg, a∫a cum este definit Ón sec˛iunea a III-a a
acestui memorandum. Œn scopul monitoriz„rii, datoria Ón valut„ va
fi convertit„ Ón lei la cursurile valutare leu/dolar de la sf‚r∫itul
lunii, stabilite prin consult„ri cu personalul Fondului. Creditul Ón
monede convertibile, altele dec‚t dolarul S.U.A., va fi convertit la
cursurile valutare respective fa˛„ de dolarul S.U.A., dup„ cum se
specific„ Ón sec˛iunea a II-a a acestui memorandum. Datele
referitoare la Ómprumuturile acordate de c„tre sectorul bancar
Óntreprinderilor de stat vor fi monitorizate pe baza datelor lunare
furnizate de c„tre B.N.R.
Valoarea expunerii totale, raportat„ la B.N.R., va include (pe
baza cumulat„ de la sf‚r∫itul lunii martie 2004):
(i) expunerea c„tre societ„˛ile Ón care capitalul majoritar a
fost transferat sectorului privat. Œn acest scop, AVAS ∫i
ministerele implicate vor furniza lunar B.N.R. actualiz„ri
ale portofoliului lor;
(ii) orice anulare de datorie sau de sume extrabilan˛iere;
(iii) orice preluare de datorie sau de elemente extrabilan˛iere,
de c„tre Guvern sau de c„tre alte institu˛ii publice.
Œn plus, B.N.R. va raporta lunar date cu privire la expunerea
total„ a sistemului bancar c„tre Óntreprinderile de stat cu un stoc
mai mare de 100 miliarde lei, pentru fiecare Óntreprindere. Stocul
de expunere a sectorului bancar c„tre Óntreprinderile de stat, la
cursurile de schimb men˛ionate Ón program, a fost de
49.260 miliarde lei la 31 martie 2004, din care c„tre B.C.R.,
17.377 miliarde lei.
XII. fiinte indicative privind finan˛area deficitului
sectorului public Ón sens larg
Finan˛area deficitului sectorului public este monitorizat„ lunar
∫i elaborat„ de M.F.P., pe baza datelor furnizate de B.N.R. ∫i
C.N.V.M. Aceasta const„ Ón finan˛area bugetului general
consolidat, a∫a cum este definit Ón sec˛iunea a III-a, ∫i a
Óntreprinderilor de stat.
Finan˛area bugetului general consolidat const„ Ón finan˛area
extern„ net„, finan˛area nebancar„ ∫i finan˛area bancar„.
Finan˛area extern„ net„ cuprinde obliga˛iunile suverane ∫i
Ómprumuturile pentru sus˛inerea balan˛ei de pl„˛i, finan˛area
proiectelor Ón cadrul bugetului general consolidat, opera˛iunile de
leasing ale ministerelor ∫i autorit„˛ilor locale, bonurile de trezorerie
emise pe pia˛a intern„, de˛inute de nereziden˛i (calculate separat
Ón lei ∫i Ón valut„). Finan˛area nebancar„ cuprinde veniturile din
privatizare (venituri totale din privatizare pentru toate
componentele sectorului guvernamental, independent dac„ sunt
transferate la Trezoreria Statului), recuperarea activelor (Óncas„rile
AVAS din valorificarea activelor transferate la bugetul consolidat),
obliga˛iuni municipale (emise de autorit„˛ile locale pe pia˛a intern„
sau extern„, calculate ca diferen˛„ Óntre valoarea de emisiune ∫i
cea de r„scump„rare pe parcursul lunii), bonuri de trezorerie ∫i
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obliga˛iuni de˛inute de c„tre public (calculate separat Ón lei ∫i Ón
valut„). Finan˛area bancar„ este definit„ ca totalul obliga˛iunilor ∫i
bonurilor de trezorerie Ón lei de˛inute de b„nci, bonurilor de
trezorerie ∫i obliga˛iunilor Ón valut„ de˛inute de b„nci, creditelor
bancare Ón lei ∫i Ón valut„, reducerea depozitelor guvernamentale
Ón lei (o valoare pozitiv„ indic„ o sc„dere a depozitelor) ∫i
reducerea depozitelor guvernamentale Ón valut„ (o valoare pozitiv„
indic„ o sc„dere a depozitelor).
Finan˛area Óntreprinderilor de stat const„ Ón finan˛area extern„
net„, finan˛area bancar„ ∫i acumularea de arierate. Finan˛area
extern„ net„ cuprinde obliga˛iunile ∫i bonurile garantate de stat
(exclusiv garan˛iile expirate ∫i incluz‚nd garan˛iile de stat pentru
importurile de combustibili), obliga˛iunile ∫i bonurile f„r„ garan˛ia
statului, Ómprumuturile garantate de stat (exclusiv garan˛iile
expirate) ∫i Ómprumuturile f„r„ garan˛ia statului. Finan˛area
bancar„ este definit„ ca suma cu care se majoreaz„ creditul
c„tre Óntreprinderile de stat (calculat separat Ón lei ∫i Ón valut„) ∫i
descre∫terea depozitelor Óntreprinderilor de stat (calculat separat
Ón lei ∫i Ón valut„; o valoare pozitiv„ indic„ o reducere a
depozitelor). Acumularea de arierate este definit„ ca fiind
cre∫terea arieratelor c„tre bugetul general consolidat pentru un
grup de 72 de Óntreprinderi de stat monitorizate, exclusiv
dob‚nzile ∫i penalit„˛ile specificate prin lege.
Fluxurile lunare de finan˛are sunt aproximate pe baza
urm„toarei metodologii:
(i) pentru stocurile Ón lei — varia˛ia stocurilor dintre sf‚r∫itul
lunilor respective;
(ii) stocurile de valut„ exprimate Ón lei sunt mai Ónt‚i
convertite Ón stocuri USD, utiliz‚ndu-se cursul de schimb
lei/USD de la sf‚r∫itul lunii. Dup„ aceea varia˛ia
stocurilor Ón USD este convertit„ Ón lei, utiliz‚ndu-se
cursul de schimb lunar mediu lei/USD;
(iii) Fluxurile Ón valut„ exprimate Ón USD sunt convertite Ón
lei, utiliz‚ndu-se cursul de schimb lunar mediu lei/USD;
(iv) conversia Ón USD a stocurilor ∫i fluxurilor Ón alte valute,
altele dec‚t USD, se realizeaz„ conform conven˛iei de
raportare a institu˛iei (de obicei, cursul de schimb de pe
pia˛„ sau cel de la momentul Óncheierii tranzac˛iei ori cel
de la sf‚r∫itul lunii).
Principalii furnizori de date sunt:
(i) Ministerul Finan˛elor Publice pentru:
— obliga˛iuni suverane ∫i Ómprumuturi pentru sus˛inerea
balan˛ei de pl„˛i;
— finan˛area bugetar„ a proiectelor;
— Óncas„ri din privatizare;
— recuperare de active;
— obliga˛iuni ∫i titluri garantate de stat;
— Ómprumuturi garantate de stat (exclusiv garan˛iile
expirate);
— acumularea arieratelor celor 72 de Óntreprinderi de
stat monitorizate c„tre bugetul general consolidat.
(ii) Banca Na˛ional„ a Rom‚niei pentru:
— opera˛iuni de leasing ale ministerelor ∫i autorit„˛ilor
locale;
— bonuri de trezorerie emise pe pia˛a intern„, de˛inute
de nereziden˛i;
— bonuri de trezorerie ∫i obliga˛iuni de˛inute de agen˛ii
nebancari;
— bonuri de trezorerie ∫i obliga˛iuni Ón lei ∫i Ón valut„
de˛inute de b„nci;
— Ómprumuturi Ón lei ∫i Ón valut„, inclusiv pentru AND;
— reducerea depozitelor guvernamentale Ón lei ∫i Ón
valut„, inclusiv depozite ale AND;
— bonuri ∫i obliga˛iuni emise extern de Óntreprinderile de
stat f„r„ garan˛ia statului;
— Ómprumuturi externe ale Óntreprinderilor de stat f„r„
garan˛ia statului;
— Ómprumuturi interne ale Óntreprinderilor de stat;
— reducerea depozitelor Óntreprinderilor de stat Ón b„nci
rezidente.
(iii) CNVM pentru obliga˛iunile emise de autorit„˛ile locale.
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Tabelul nr. 2 — Rom‚nia: Precondi˛ii, criterii de performan˛„ ∫i obiective structurale
M„surile

Precondi˛ii:
• Rectificarea bugetelor companiilor monitorizate aflate Ón proprietatea statului, p‚n„ la sf‚r∫itul lunii aprilie, Ón
concordan˛„ cu programul de personal ∫i salarizare pentru anul 2004, cum se specific„ Ón paragraful 22
• Impunerea unei Ónghe˛„ri a salariilor la companiile din subordinea AVAS, care Ónregistreaz„ pierderi
(paragraful 29)
• Publicarea oficial„ p‚n„ la 15 martie 2004 a unui program trimestrial pentru aducerea pre˛urilor la gura
sondei pentru gaze naturale la paritatea de import, p‚n„ Ón anul 2007, astfel cum s-a prezentat Ón paragraful 23
• Cre∫terea pre˛ului la gaze naturale la utilizatorul final cu 5% pe 1 aprilie ∫i 1 iulie 2004, a∫a cum este
specificat Ón paragraful 23
• Referitor la privatizarea Societ„˛ii Na˛ionale a Petrolului îPetrom“ — S.A. (paragraful 27) se va decide ca:
(i) Óntreaga sum„ de arierate c„tre bugetul general consolidat va fi anulat„ la momentul transferului de ac˛iuni;
(ii) Guvernul va prelua responsabilitatea pentru indemniza˛iile de mediu; ∫i
(iii) nu vor fi penalit„˛i pentru devia˛iile postprivatizare privind nivelul de salaria˛i inclus Ón planul de afaceri
al investitorului
• Aprobarea Guvernului ∫i publicarea unei strategii pentru restructurarea sectorului minier, inclusiv un plan de
ac˛iune pentru anul 2004, ∫i o hot„r‚re privind 30 de mine ce vor fi Ónchise p‚n„ la sf‚r∫itul lunii iunie 2004,
Ón concordan˛„ cu paragraful 33
• Reducerea personalului Ón mine prin concedierea a 4.000 de salaria˛i p‚n„ la sf‚r∫itul lunii iunie Ón
concordan˛„ cu paragraful 33
• Emiterea unei hot„r‚ri a Guvernului p‚n„ la sf‚r∫itul lunii martie 2004 privind publicarea pe site a
declara˛iilor anuale de venit auditate ∫i bilan˛urile companiilor monitorizate aflate Ón proprietatea statului ∫i
situa˛iile lor financiare trimestriale, astfel cum este men˛ionat Ón paragraful 36
• Ini˛ierea procedurilor de faliment p‚n„ la sf‚r∫itul lunii martie 2004 Ómpotriva primilor 5 r„u-platnici priva˛i Ón
ceea ce prive∫te obliga˛iile fiscale, inclusiv Societatea Comercial„ îRAFO“ — S.A. One∫ti, cum se specific„ Ón
paragraful 18
• Reducerea num„rului de angaja˛i cu 15.000 de salaria˛i Ón 33 de companii mari din portofoliul AVAS,
inclusiv 2.600 de concedieri la Societatea Comercial„ îRoman“ — S.A. Bra∫ov, astfel cum se specific„ Ón
paragraful 29
• Semnarea unui contract de privatizare pentru o companie ∫i ini˛ierea procedurilor de lichidare printr-o
decizie a adun„rilor generale ale asocia˛ilor pentru 5 companii proprietate de stat, Ón perioada 1 ianuarie—
15 aprilie 2004, astfel cum prevede paragraful 29
• Œnaintarea c„tre Parlament, p‚n„ la 1 aprilie 2004, a legisla˛iei pentru eliminarea procedurii de apel
extraordinar al procurorului general pentru toate cazurile (paragraful 41)
• Aprobarea de c„tre Guvern p‚n„ la 31 mai 2004 a unei strategii de reform„ a sistemului de Ónc„lzire
centralizat„, convenit„ cu Banca Mondial„, astfel cum prevede paragraful 25
• Realizarea tranzac˛iei finale cu BERD ∫i CFI privind cump„rarea unui pachet de ac˛iuni la B.C.R.
(paragraful 35)
• Ajustarea pre˛urilor la electricitate la consumatorul final, efectiv la 1 iulie 2004, pentru a le aduce la nivelul
recuper„rii costurilor (inclusiv rentabilitatea capitalului pentru companiile de distribu˛ie)
Ajustarea pre˛urilor la electricitate ∫i Ónc„lzire la Societatea Comercial„ îTermoelectrica“ — S.A., efectiv de la
1 iulie 2004, pentru a le men˛ine la nivelul recuper„rii costurilor. Hot„r‚rile relevante ale reglementatorului vor fi
convenite cu Fondul (paragraful 24)
• Adoptarea unei noi legi a B.N.R., a∫a cum specific„ paragraful 37, p‚n„ la 30 iunie 2004
• Aprobarea unei ordonan˛e de urgen˛„ p‚n„ la 10 iunie 2004, prin care s„ se anuleze toate subven˛iile ∫i
distribuirea de combustibil de c„tre companiile aflate Ón proprietatea statului c„tre 15 centrale de Ónc„lzire
ineficiente, astfel cum se specific„ Ón paragraful 25
• Pentru fiecare dintre cele 15 centrale de Ónc„lzire, p‚n„ la 30 iunie 2004 ini˛ierea procedurii de faliment de
c„tre stat sau furnizorii de combustibil apar˛in‚nd statului ori a unei hot„r‚ri a autorit„˛ilor locale responsabile de
Ónchiderea respectivelor centrale (paragraful 25)
• Aprobarea Parlamentului pentru un pachet de legi privind atribu˛iile Consiliului Superior al Magistraturii,
statutul magistra˛ilor ∫i organizarea judiciar„ p‚n„ la 30 iunie 2004 (paragraful 41)
• Aprobarea legisla˛iei de Ónt„rire a procedurilor existente privind declararea activelor p‚n„ la 30 iunie 2004,
astfel cum se specific„ Ón paragraful 42
• Invita˛ie la depunere de oferte pentru 2 distribuitori de gaze naturale, Societatea Comercial„ îDistrigaz
Nord“ — S.A. ∫i Societatea Comercial„ îDistrigaz Sud“ — S.A., Ón concordan˛„ cu paragraful 28

Stadiul

Realizat
Realizat
Realizat

Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat
Realizat

Realizat

Realizat
Realizat

Criterii de performan˛„ structural„:
Continue:
• Salariul minim nu va dep„∫i 2,8 milioane lei Ón anul 2004 (paragraful 21)
P‚n„ la 20 iulie 2004:
• Aprobarea unui buget rectificat Ón concordan˛„ cu ˛inta de deficit revizuit„ (paragraful 12)
• Hot„r‚re a Guvernului privind cre∫terea pre˛ului na˛ional de referin˛„ pentru energie termic„ cu 12%, efectiv
de la 1 august 2004 (paragraful 25)
• Aprobarea legisla˛iei pentru eliminarea procedurii de apel extraordinar al procurorului general pentru toate
cazurile (paragraful 41)
P‚n„ la 30 septembrie 2004:
• Cre∫terea pre˛urilor la gaze naturale la utilizatorul final cu 5%, efectiv de la 1 octombrie (paragraful 23)
• Implementarea a 4.000 de concedieri Ón sectorul minier (paragraful 33)
• Rambursarea arieratelor acumulate Ón sistemul sanitar Ón anul 2002, astfel cum s-a specificat Ón
protocoalele convenite cu furnizorii (paragraful 17)
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P‚n„ la 31 decembrie 2004:
• Cre∫terea pre˛urilor la gaze naturale la utilizatorul final prin noul mecanism, efectiv de la 1 ianuarie 2005
(paragraful 23)
• Ajustarea pre˛urilor la electricitate la utilizatorul final, efectiv de la 1 ianuarie 2005, pentru a le men˛ine la
nivelul recuper„rii costurilor (inclusiv rata rentabilit„˛ii capitalului pentru companiile distribuitoare). Ajustarea
pre˛urilor la electricitate ∫i energie termic„ la Societatea Comercial„ îTermoelectrica“ — S.A., efectiv din
1 ianuarie 2005, pentru a le men˛ine la nivelul recuper„rii costurilor. Hot„r‚rile relevante ale reglementatorului
vor fi convenite cu exper˛ii Fondului
• Aprobarea de c„tre Guvern a unui act care ar subordona administra˛ia vamal„ ∫i Garda Financiar„
ministrului finan˛elor publice, efectiv din 1 ianuarie 2005 (paragraful 15).
Obiective structurale:
Continue:
• Cei mai mari r„u-platnici industriali la cele 4 utilit„˛i vor r„m‚ne deconecta˛i sau la nivelul minim de
furnizare, p‚n„ c‚nd vor fi primite sumele restante pentru toate facturile din decembrie 2002. Facturile
companiilor pentru nivelul minim de furnizare vor fi pl„tite de c„tre Guvern (paragraful 26)
• Guvernul se va ab˛ine de la introducerea oric„ror scutiri fiscale sau a altor facilit„˛i fiscale ori am‚narea
celor care expir„ (paragraful 14)
• Agen˛ia de reglementare Ón domeniul electricit„˛ii va elabora rapoarte privind ajust„rile necesare la pre˛urile
la electricitate ∫i energie termic„ ∫i convenirea lor cu exper˛ii Fondului (paragraful 24)
• Dac„ oricare unitate a Societ„˛ii Comerciale îRoman“ — S.A. Bra∫ov nu Ó∫i pl„te∫te facturile la energie,
companiile de utilit„˛i sau M.F.P. vor ini˛ia imediat procedurile de lichidare (paragraful 30)
P‚n„ la 31 mai 2004:
• Desemnarea de lichidatori de c„tre AVAS pentru 15 r„u-platnici care nu Ó∫i pl„tesc facturile la utilit„˛i
(inclusiv Societatea Comercial„ îRepublica“ — S.A., Societatea Comercial„ îCombinatul de Utilaj Greu“ Cluj —
S.A. ∫i Societatea Comercial„ îTurnu“ — S.A.), astfel cum se specific„ la paragraful 29
P‚n„ la 30 iunie 2004:
• AVAS va privatiza sau va lichida 6 companii mari (paragraful 29)
P‚n„ la 30 septembrie 2004:
• AVAS va privatiza sau va lichida alte 6 noi companii (paragraful 29)

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv
dintre Rom‚nia ∫i Fondul Monetar Interna˛ional, convenit la Bucure∫ti ∫i la Washington,
prin Scrisoarea Primului-Ministru al Rom‚niei ∫i a B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei din 22 iunie 2004
∫i Decizia Consiliului executiv al Fondului Monetar Interna˛ional din 7 iulie 2004,
a Memorandumului de politici economice ∫i financiare pentru perioada 2004—2006,
precum ∫i a Memorandumului tehnic de Ón˛elegere
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru ratificarea
Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre Rom‚nia ∫i
Fondul Monetar Interna˛ional, convenit la Bucure∫ti ∫i la
Washington, prin Scrisoarea Primului-Ministru al Rom‚niei
∫i a B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei din 22 iunie 2004 ∫i
Decizia Consiliului executiv al Fondului Monetar

Interna˛ional din 7 iulie 2004, a Memorandumului de
politici economice ∫i financiare pentru perioada 2004—2006,
precum ∫i a Memorandumului tehnic de Ón˛elegere ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
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