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Actiuni si masuri prioritare avute in vedere in perioada 2000

Avind in vedere respectarea principiilor fundamentale ale Coalitiei Politice de Guvernamint si 

luind  in  considerare  necesitatea  indeplinirii  obiectivelor  Programului  de  Guvernare,  actualul 

Executiv,  analizind  stadiul  indeplinirii  acestuia,  isi  propune  ca  in  perioada  anului  2000  sa 

intreprinda urmatoarele actiuni si masuri prioritare:

Realizarea  macrostabilizarii  si  relansarii  economice,  prin  continuarea  politicilor  de  reforma 

structurala. Sint avute in vedere urmatoarele directii:

a) Continuarea privatizarii

- Intr-un timp cit mai scurt, trebuie sa se realizeze schimbarea structurii proprietatii in vederea 

atingerii masei critice a proprietatii private pentru asigurarea conditiilor de functionare optima a 

economiei de piata.

-  Accelerarea  procesului  de  privatizare  reprezinta  un  obiectiv  principal  pentru  relansarea 

economica. In acest sens, urmeaza ca pina la sfirsitul anului 2000 sa se finalizeze procesul de 

privatizare si, pe aceasta baza, FPS sa se desfiinteze.

Financiar-bancar

Se are in vedere, in principal:

- adoptarea unor masuri de relaxare fiscala, vizind efecte benefice asupra pietei autohtone, avind 

ca suport largirea bazei de impozitare si imbunatatirea modului de colectare a impozitelor si 

taxelor;

- continuarea restructurarii si privatizarii bancilor cu capital de stat, care va impune disciplina 

financiara si va semnala cercurilor financiare internationale ca Romania dispune de un sector 

bancar sanatos si pregatit sa ofere servicii bancare moderne;

- introducerea experimentala a intocmirii bugetului de stat pe anul 2000, pe baza de proiecte 

propuse de principalele ministere economice;

- dezvoltarea unei piete secundare pentru titlurile de stat, care, printr-o functionare coerenta, va 

constitui o sursa de incredere pentru finantarea sectorului de stat in conditii determinate de piata, 

permitind  BNR  sa  monitorizeze  efectiv  structura  si  evolutia  ratelor  dobinzilor,  precum  si 

raspunsul pietei financiare la politica economica;

Economic
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Se urmareste cu prioritate:

- aplicarea unui program de privatizare, lichidare si restructurare "caz cu caz", pentru marile 

intreprinderi de stat (valoare contabila mai mare de 2 milioane);

- gruparea intreprinderilor mari si medii in pachete si privatizarea acestora de catre agenti de 

privatizare (consortii conduse de banci de investitii);

- inchiderea unui grup de intreprinderi responsabile de producerea a cel putin 10 la suta din 

pierderile din sectorul de stat, inclusiv a celor subventionate;

-  accelerarea  privatizarii  intreprinderilor  mici  si  mijlocii  pentru  sporirea  ponderii  sectorului 

privat,  dar  si  pentru  crearea  unui  segment  mai  flexibil  de  intreprinderi  private,  capabile  sa 

absoarba stocurile actuale si sa ofere oportunitati alternative pentru productie si ocuparea fortei 

de munca;

-  elaborarea  si  implementarea  proiectelor  prioritare  privind  dezvoltarea  regionala  (pe  baza 

Planului  National  de  Dezvoltare  Regionala  adoptat  in  cursul  acestui  an),  pentru  reducerea 

dezechilibrelor intre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni, utilizind surse financiare atit 

interne, cit si externe;

-  restructurarea si  privatizarea utilitatilor  publice,  care sint  mari  "producatori"  de pierderi  in 

economie si "consumatori" de subventii de la buget;

-  aplicarea  reglementarilor  referitoare  la  acordarea  de  sprijin  producatorilor  agricoli  pentru: 

sustinerea efectuarii lucrarilor agricole, achizitionarea de masini si utilaje, utilizarea irigatiilor, 

infiintarea creditului agricol, organizarea si formarea pietei de valorificare a produselor agricole, 

privatizarea IAS-urilor;

-  mai  buna corelare intre  Executiv si  sistemul bancar,  in vederea asigurarii  macrostabilizarii 

economice.

b) Atragerea capitalului privat, motor al relansarii economice

In acest scop, se va actiona pentru asigurarea urmatoarelor conditii principale:

- stabilirea legislativa;

- flexibilizare a sistemului fiscal si stabilirea monetara;

- simplificarea procedurilor administrative pentru promovarea investitiilor.

Pentru aceasta din urma se au in vedere urmatoarele masuri:
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- relansarea investitiilor publice in infrastructura de constructii civile, comunicatii, transport si 

sisteme  de  irigatii,  pentru  asigurarea  cresterii  economice  si  ocuparea  fortei  de  munca 

disponibilizate de alte sectoare;

- initierea unor lucrari de reabilitare a mediului inconjurator asociate inchiderilor din sectorul 

minier si din alte sectoare industriale;

-  stimularea  dezvoltarii  serviciilor  publice  locale,  prin  atragerea  capitalului  privat,  in  scopul 

stimularii concurentei si implicit a cresterii calitatii prestatiei catre cetateni;

- dezvoltarea productiei de tehnologia informatiei si a productiei nationale de software.

c) Stavilirea procesului infractional economic si al coruptie

Infractionalitatea  economica  si  coruptia  reprezinta  un  obstacol  major  in  calea  relansarii 

economice.

Peste  tot  exista  coruptie:  pentru  reducerea  acestui  fenomen,  in  economia  romaneasca  se  va 

actiona  in  directia  adoptarii  de  noi  masuri  legislative  si  pentru  constituirea  unui  sistem de 

administratie simplu si eficient, care sa conduca, in esenta, la prevenirea unor astfel de practici, 

fara a neglija intarirea masurilor de sanctionare a actelor de coruptie.

Sint avute in vedere masuri pentru realizarea unui corp modern de functionari publici de inalt  

profesionalism,  cu  o  conditie  morala  corespunzatoare,  care  sa  contribuie  prin  activitatea 

desfasurata la reducerea semnificativa a manifestarilor de coruptie.

d) Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabil

Romania are nevoie de o strategie de dezvoltare pe termen lung, care sa asigure coerenta si 

continuitate in atingerea obiectivelor de dezvoltare.

Pentru prima data in ultimii  10 ani,  s-a elaborat,  cu participarea societatii  civile,  o Strategie 

Nationala pentru Dezvoltare Durabila.Ñ Pasul urmator este elaborarea si implementarea pe baza 

obiectivelor "Strategiei" a unui Plan National de Actiune.

In principal, Planul National de Actiune va concretiza atingerea obiectivelor strategice care isi 

propun sa asigure cresterea bunastarii si prosperitatii populatiei Romaniei, pe baza unei cresteri 

medii anuale a PIB/locuitor, de 6,5 la suta, ceea ce va situa Romania, la orizontul anului 2015-

2020,  la  un  nivel  de  dezvoltare  reprezentind  circa  50  la  suta  din  nivelul  mediu  al  tarilor 

UE.Trasatura  fundamentala  in  abordarea  acestei  Strategii  o  reprezinta  asigurarea  continuarii 

aplicarii  masurilor  necesare  pentru  atingerea  obiectivelor  strategice  propuse,  indiferent  de 

componenta politica a guvernarii.
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e) Indeplinirea conditiilor in vederea aderarii la UE

Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana reprezinta o optiune fundamentala, de interes strategic 

national. Pentru aducerea la indeplinire a acestor obiective, in anul 1998 si 1999, Guvernul a 

elaborat Programul National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana (PNAR), actualizat si 

imbunatatit, in conformitate cu evolutia procesului de reforma si a stadiului de pregatire al tarii 

pentru  aderarea  la  UE.  Recent,  Comisia  Europeana  a  publicat  Raportul  periodic  referitor  la 

Romania, care marcheaza un moment decisiv, deoarece se recomanda Consiliului Europei ca la 

reuniunea de la Helsinki (11-12 decembrie 1999) sa decida inceperea negocierilor de aderare si 

cu Romania.

Raportul  mentioneaza  progresele  Romaniei  in  indeplinirea  criteriilor  de  aderare  pe  linia 

implementarii masurilor de reforma si recomanda in continuare realizarea urmatoarelor masuri:

-  reorganizarea  activitatilor  de  protectia  copilului,  cu  scopul  de  a  asigura  functionarea  unei 

singure autoritati responsabile pentru stabilirea si coordonarea politicilor in domeniu;

- responsabilizarea unei structuri cu activitate de coordonare a strategiilor, stabilirea prioritatilor 

cu corelarea politicilor economico-sociale;

- cresterea capacitatii structurilor organizatorice din cadrul Ministerului Finantelor, insarcinate cu 

achizitiile publice, supravegherea pietelor de asigurari si reasigurari prin elaborarea de proceduri 

specifice;

-  imbunatatirea  procedurilor  de cooperare interinstitutionala  in  domeniile:  azilului,  emigrarii, 

traficului ilicit de droguri si persoane;

- finalizarea inventarierii si departajarii bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si 

cel  al  unitatilor  administrativ-teritoriale  sub  coordonarea  Ministerului  Finantelor  si 

Departamentului pentru Administratia Publica Locala;

-  sustinerea  adoptarii  proiectului  Legii  serviciilor  publice  de  gospodarie  comunala  de  catre 

Departamentul Administratiei Publice Locale si Departamentul pentru Reforma Administratiei 

Publice Centrale;

- organizarea si imbunatatirea activitatilor autoritatilor de reglementare in domeniile protectiei 

datelor personale si ale drepturilor;

- elaborarea si aplicarea Codului procedurilor administrative;

- elaborarea unor programe de masuri pentru descentralizarea unor servicii publice.
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