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III Sinteza lucrării 

Cercetarea realizată în cadrul tezei de doctorat  ”Optimizarea politicii fiscale în 

contextul dezvoltării durabile” a dezvoltat problematica modificărilor sistemului de impozitare 

în contextul schimbărilor intervenite în economie, având ca principal obiectiv studierea legăturii 

dintre dezvoltarea durabilă și sistemul de impozitare, analizând măsurile adoptate de guvern 

pentru internalizarea externalităților negative generate de piață. Obiectivul secundar al 

cercetării este analiza măsurilor adoptate în anumite perioade critice ale economiei: trecerea la 

o economie de piață (1990), aderarea la Uniunea Europeană (2007), criza economică/perioadă 

de recesiune (2008). Preocuparea pentru această tematică este de larg interes în contextul actual 

în care s-a constatat faptul că ne confruntăm cu resurse limitate, iar supraviețuirea omului este 

condiționată de alegerile pe care le facem în prezent, de înțelegerea importanței dezvoltării 

durabile. 

Importanța temei este argumentată de specificitatea sistemului fiscal, dată de caracterul 

său unic și indispensabil. Existența unor bunuri publice necesare omului, precum aerul, apa, 

protecția socială etc., obligă statul să creeze un sistem de finanțare adecvat. Dezvoltarea 

sistemului social și adaptarea continuă a acestuia la nevoile actuale ale omului, obligă guvernul 

să implementeze un sistem fiscal sustenabil. 

În primul capitol este evidențiată importanța tematicii și sunt prezentate principalele 

modificări ale sistemului de impozitare din 1990 până în 2017 în România. Dificultățile la care 

trebuie să răspundem devin și mai competitive în contextul în care suntem obligați să ne 

adaptăm acqusul-lui comunitar și să supraviețuim undei de impact generată de criza economică.  



Procesul de omogenizare și formare a Comunității Europene este lung și schimbător, 

neatingând gradul de unitate dorit nici în prezent. Uniunea Europeană trebuie să dezvolte un 

sistem bine organizat cu o concentrare strategică asupra intereselor comune. Cea mai mare 

dificultate apare la nivelul procesului decizional, care trebuie să aibă în vedere rezolvarea 

problemelor actuale ale actorilor implicați și totodată să creeze un cadru progresiv al bunăstării, 

anticipând impactul noilor factori. România încearcă să se adapteze prevederilor comunității 

europene, însă prezintă dificultăți în implementarea măsurilor fiscale și intră de mai multe ori, 

în perioada de postaderare, în procedura de infringement (anul 2010 și 2011). 

Al doilea capitol dezvoltă subiectul crizelor economice și financiare, atât în România 

cât și în alte țări. Abordarea macro a acestui capitol este justificată de tematică, fenomenul de 

chesat generând de cele mai multe ori efecte de domino, iar o cercetare la nivel național nu 

reușește să atingă esența problemei. Criza financiară din 2007-2008 izbucnește în America și 

se propagă la nivel mondial. Pentru România perioada colapsului se suprapune cu aderarea la 

UE, fapt ce reușește să genereze o oarecare întârziere în observarea efectelor căderii economiei 

globale. Țara noastră se află în situația critică de a adopta măsuri urgente de încurajare a 

economiei naționale, atât pentru a profita de piața europeană care s-a deschis, cât și pentru a 

face față efectelor crizei. 

Cu toate acestea, măsurile luate de România în acea perioadă sunt puțin atipice, însă 

ținând cont de faptul că efectele crizei financiare din 2007-2008 nu au zguduit atât de puternic 

economia țării, putem spune că într-o oarecare măsură sunt justificate. Din punct de vedere al 

impactului, Acad. Mugur Isărescu (2009) susținea că suntem afectați indirect, întrucât sistemul 

bancar nu a fost expus la active toxice, efectele crizei observându-se prin încetinirea creşterii 

exporturilor și scăderea volumului creditării. Deși nu suntem lezați la fel de redutabil ca alte 

țări, nu putem spune că situația economiei românești a fost ușoară, perioada postcriză fiind 

destul de dificilă. 

Economistul Nouriel Roubini prezenta în general economia ca fiind o bulă care stă să 

explodeze, generând o undă de impact globală. Plecând de la această ipoteză, se dezvoltă ideea 

unei noi crize economice care se va răspândi către toate țările. Jim Rogers (2017) consideră că 

se apropie începutul unei noi crize economice globale, cea mai mare din ultimii 100 de ani. 

Economia românească trebuie să se maturizeze și să fie capabilă să răspundă tuturor 

provocărilor viitorului. Siguranța mult dorită pare a fi însă departe având în vedere frecvența 

cu care se modifică cadrul legislativ fiscal și impactul generat de măsurile adoptate.  



Capitolul al treilea demonstrează legătura dintre sistemul de impozitare și dezvoltarea 

durabilă. Conștientizarea problematicii și implementarea unor măsuri de diminuare a efectelor 

negative este o preocupare majoră atât a Uniunii Europene, cât și a Organizației Mondiale a 

Omului. 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, are o abordare mult mai macro ca și tematică, 

încercând să atingă cât mai multe domenii care afectează viața socială și omul (sănătate, 

educație, mediu, industrie, muncă, energie etc.). Totodată, se dorește  conturarea sistemelor de 

parteneriate, inter-relaționarea fiind o latură care încearcă a se dezvolta. În acest context 

sistemul de impozitare are datoria de a încerca să rezolve problemele pieței imperfecte, de a 

integra ”externalitățile negative”. 

România prezintă două mari abordări pentru rezolvarea externalităților negative. O 

primă abordare se referă la finanțarea sistemului sanitar prin colectarea sumelor aferente 

contribuțiilor stabilite pentru anumite produse ”dăunătoare”, încercând astfel să finanțeze 

programe specifice care să ajute contribuabilul să conștientizeze riscurile la care se expune și 

să adopte un comportament mai responsabil atât față de el, cât și față de ceilalți parteneri la 

viața socială. A doua abordare reprezintă utilizarea Fondului pentru mediu ca și instrument 

economico-financiar prin care se dorește protejarea mediului, asigurarea dezvoltării durabile și 

implementarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului și pentru atingerea 

obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului și schimbărilor climatice. În cadrul acestui 

capitol este analizată evoluția anumitor indicatori de mediu, pentru observarea efectelor 

măsurilor adoptate de România pentru protejarea mediului natural. Scăderea gazelor cu emisii 

de seră este unul din cele mai importante obiective asumate la nivel mondial, iar schimbările 

climatice ce se realizează cu foarte mare viteză urgentează rezolvarea acestei problematici. 

Ultimul capitol are, în cea mai mare parte, o abordare teoretico-metodologică, fiind o 

analiză asupra veniturilor fiscale realizată cu ajutorul programului EViews. Astfel, a fost 

estimată printr-o regresie liniară relația dintre veniturile fiscale și următorii indicatori: indicele 

creșterii salariale, durata vieții profesionale, Produsul Intern Brut (calculat la nivelul prețurilor 

curente), populația, ajutoarele sociale (cuantumul în bani), tinerii angajați, total angajați. A doua 

abordare prezintă analiza asupra strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2018-2020, din 

România, adoptată pentru dezvoltarea unei economii inteligente, care să fie în concordanță cu 

piața europeană și să îmbunătățească calitatea vieții. Adoptarea măsurilor în contextul 



dezvolării durabile reprezintă laitmotivul economiei viitorului, optimizarea sistemului fiscal 

fiind prima etapă care trebuie realizată. 

De asemenea, este analizată ipoteza ”venitului minim garantat”, ca răspuns la o parte 

din obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Analiza asupra acestui concept, de a 

garanta un anumit nivel de trai, a fost determinată de tendința de omogenizare a standardelor 

de viață promovată la nivel mondial. Stabilirea unui nivel de dezvoltare al țărilor și oferirea 

unor servicii sociale minime poate fi răspunsul pentru o economie durabilă, eficientă și 

sustenabilă. Plecând de la această idee, studiul se conturează asupra posibilului impact generat 

de adoptarea acestei măsuri și implicit, de modificările fiscale ce se impun pentru 

implementarea unui ”venit minim garantat”. Regândirea sistemului de protecție socială conduce 

către reorganizarea sistemului contribuțiilor sociale și implicit modificarea cotelor de 

impozitare aplicate veniturilor de natură salarială.  

În secolul vitezei, în care tehnologia evoluează cu viteza luminii și în care economia se 

digitalizează, trebuie să fim capabili să răspundem provocărilor, să învățăm să utilizăm cât mai 

eficient resursele și să căutăm mereu soluții ”smart” pentru problemele identificate. Omul este 

în continuă schimbare, iar managementul public trebuie să se adapteze în permanență la 

necesitățile acestuia și să răspundă prin măsuri strategice.  

 


