
Prezentul glosar consituie explicarea teremnilor folosiţi în contextul acestei serii de 
manuale 

Achiziţie. Procesul în care o parte interesată, definită ca 
autoritate contractantă ,  achiziţioneaza servicii, 
bunuri sau lucrări publice prin anumite proceduri 
definite prin lege. 

Activ/ Bun Element al patrimoniului aparţinând unei 
autorităţi administrative care are o valoare 
determinată (monetară).  

Agenţie finanţatoare Organizaţie publică sau privată care asigură 
fonduri nerambursabile.  

Alocare fonduri Autorizare dată de către organul deliberativ al 
unei autorităţi administrative prin care se permite 
angajarea de obligaţii financiare şi de cheltuieli 
din resursele publice. Alocările se referă de obicei 
la sume fixe pentru un  singur an. 

Analiza costurilor  Evaluarea aprofundată a informaţiei cu privire la 
costuri obţinută din contabilitatea costurilor. 

Analiza situaţiei financiare a APL Set de instrumente care permite părţilor interesate 
cum sunt investitorii, creditorii şi conducerea, să 
evalueze situaţia şi performanţa financiară 
trecută, prezentă şi viitoare a administraţiei 
locale. 

Analiza investiţiei imobiliare  Procesul de evaluare a riscurilor şi a rentabilitaţii 
unei investiţii pe termen lung  într-un bun 
imobiliar producător de venituri. 

Analiza valorică/ ingineria valorică  Proces prin care se încearcă identificarea unor 
alternative mai eficiente din punct de vedere al 
costurilor efective sau a resurselor folosite, 
pentru a realiza o funcţie sau operaţiune (a 
furniza un serviciu) fără sa se sacrifice 
performanţa sau calitatea.  

Aplicant, solicitant            O organizaţie care solicită unei agenţii 
finanţatoare fonduri nerambursabile pe baza unei 
propuneri de proiect 

Arbitraj/ transfer de fonduri  
 
 

Cumpărarea pe o piaţă şi vânzarea simultană sau 
aproape simultană pe altă piaţă a titlurilor de 
valoare cu scopul de a obţine profit din diferenţa 
de preţ dintre cele două pieţe. 

Asigurarea creditului  Garanţie prin care o terţă parte asigură creditorul 
că va plăti dobânda şi  împrumutul de bază, în 
cazul în care împrumutatul / debitorul  nu este 
capabil să o facă. Tipurile cele mai comune de 
asigurare a creditului sunt scrisorile de credit, 
acreditivele emise de băncile comerciale şi 



garantia oferită de companiile de asigurări ale 
emisiunilor de  obligaţiuni. 

Audit de Management Verificare sistematică şi oficială de către 
persoane calificate pentru a determina măsura în 
care o organizaţie, o unitate, sau o funcţie din 
cadrul organizaţiei, îşi atinge scopurile stabilite 
de conducere şi pentru a identifica situaţiile care 
au nevoie de îmbunătăţiri. 
 

Brainstorming  Tehnică de grup pentru soluţionare de probleme, 
generare de idei, stimulare, gândire creativă prin 
participare nerestricţionată, spontană în discuţii. 

Buget curent  Plan pentru cheltuielile curente şi mijloacele 
propuse pentru finanţarea acestora; principalul 
mijloc de ţinere sub control al activităţilor 
financiare, al achiziţiilor, cheltuielor şi al 
furnizării serviciilor curente. 

Buget de investiţii Buget care conţine proiectele de investiţii incluse 
în primul an al planului de investiţii; în fiecare an, 
primul an din planul de investiţii devine buget de 
capital; plan al proiectelor de investiţii şi al 
mijloacelor de finanţare ale acestora. 

Bugetul numerarului. Proiecţie a încasărilor şi plăţilor în numerar 
anticipate pentru o perioadă dată de timp. De 
obicei, această proiecţie se face pentru un an şi 
este împărţită pe luni sau săptămâni în timpul 
anului. 

Cadru decizional  Sistem structurat de politici care furnizează 
îndrumări pentru luarea deciziilor. 

Capacitate de îndatorare  Nivelul maxim până la care se poate împrumuta o 
APL astfel încăt să poată rambursa la timp ratele 
şi dobănzile; ea este stabilită prin lege sau de 
către creditori pe baza  analizei pe baza bunurilor 
şi veniturilor APL; chiar dacă o municipalitate are 
multe linii de credit deschise şi nu are solduri 
restante, poate avea o capacitate de îndatorare 
redusă. 

Capacitate de împrumut ................... Suma maximă care poate fi împrumutată. 
Cauţiune  Emiterea unei garanţii pentru a asigura 

îndeplinirea unei obligaţii. Depozit bancar 
asigurat sau garantat de titlurile de trezorerie sau 
obligaţiuni. 

Câştig brut al intermediarului de obligaţiuni Diferenţa dintre preţul de vânzare obţinut de 
intermediar şi suma cuvenită emitentului de 
obligaţiuni. Acest câştig este de obicei specificat 
procentual din valoare nominală. Câştigul brut 



este un beneficiu obţinut de către  intermediar 
pentru vinderea obligaţiunilor investitorilor. 

Centru de cost .............. .................... Unitate organizaţională, program sau activitate 
specifică, gestionată de un conducător care are 
autoritatea de a ordona şi controla cheltuieli. 
Exemple de centre de cost aplicabile în cadrul 
bugetului pe programe pot fi: serviciul de parcuri/ 
spaţii verzi, curăţenia străzilor. 

Certificat de depozit .......................... Un titlu negociabil sau nenegociabil obţinut în 
schimbul banilor depuşi într-o bancă sau într-o 
altă instituţie financiară pentru o perioadă 
precizată de timp şi cu o dobândă specificată. 

Cheltuieli ........................................... În contabilitatea pe bază de numerar, cheltuielile 
sunt recunoscute doar atunci când este făcută 
plata efectivă pentru serviciile sau bunurile 
obţinute. În contabilitatea pe bază de angajament 
sau angajament modificat, cheltuielile sunt 
recunoscute atunci când bunurile au fost primite 
şi serviciile prestate, indiferent dacă plata a fost 
sau nu făcută. 

Cheltuieli de capital ........................... Cheltuieli pentru achiziţionarea de bunuri sau 
pentru realizarea de investiţii 

Evaluare comparativă Procedura de măsurare a performanţei activităţii 
unei organizaţii prin comparare cu cele mai bune 
organizaţii, în scopul de a îmbunătăţi serviciile, 
operaţiunile şi preţurile. 

Evaluarea comparativă a 
costurilor ........................................... 

Este o tehnică de comparare a proceselor similare 
în mai multe organizaţii (publice şi private),  
pentru a determina practicile de succes şi 
costurile lor. Comparând costurile şi practicile, 
administraţiile locale pot să-şi evalueze poziţia şi 
să-şi identifice obiectiv punctele slabe şi tari în 
termeni cantitativi şi calitativi. 

Contabilitate ....................................... Ştiinţă care se ocupă cu teoria operaţiunilor şi 
procedurilor de înregistrare, clasificare, 
generalizare şi raportare a activităţilor 
economico-financiare ale unei organizaţii. 

Contabilitatea costurilor .................... Proces continuu de colectare, analiză, clasificare, 
înregistrare şi totalizare a tuturor elementelor de 
cost ce apar în prestarea unui serviciu, program, 
activitate, produs, proiect sau unitate de lucru, 
indiferent de sursa de finanţare. 

Contabilitate financiară ...................... Proces de înregistrare, clasificare, totalizare, 
interpretare şi comunicare corectă şi obiectivă 
către terţi, a datelor şi evenimentelor financiare 
cu scopul de a lua decizii. 



Contabilitatea managerială ...... .......... Procesul de identificare, atragere, măsurare, 
analizare, totalizare, interpretare şi comunicare a 
informaţiei financiare pentru a răspunde nevoilor 
utilizatorilor interni de a planifica, controla şi 
evalua programele şi serviciile administraţiei 
publice locale. 

Contractare ......................................    Incheierea unui acord între administraţia publică 
locală si una sau mai multe persoane (fizice sau 
juridice) pentru prestarea unui serviciu sau 
achiziţia unui bun la un nivel şi calitate 
specificate în acord. 

Contractarea serviciilor ........................ Încheierea unui acord între APL şi un furnizor în 
care sunt definite: serviciile ce urmează a fi 
furnizate, rezultatele lor măsurabile, nivelul 
calităţii serviciului şi modalităţile de plată 

Control intern .................................... Activitate a persoanei juridice (publice sau 
private) prin care se  controlează procesul de 
achiziţii, contabilitatea şi alte activităţi financiare 
si care printre altele asigură: 
• separarea funcţiilor de gestionare de 
contabilizare şi control pe persoane; 
• controlul preventiv şi aprobarea operaţiunilor 
înainte de realizarelor; şi  
• respectarea procedurilor de înregistrare şi 
reflectare a operaţiunilor  

Controlul costurilor ......... Program sistematic de căutare continuă a 
oportunităţilor de a reduce costurile operaţiunilor 
administraţiei locale menţinând, însă, sau chiar 
îmbunătăţind calitatea serviciilor furnizate. 

Cost .................................................... Totalitatea resurselor materiale, financiare şi 
umane consumate pentru obţinerea unui bun sau 
serviciu.  

Costuri directe .................................... Costuri legate exclusiv de un anumit serviciu, 
lucrare sau departament. 

Costuri indirecte ............................... Costuri care nu sunt legate exclusiv de un anumit 
serviciu, lucrare sau departament, dar care sunt 
indispenabile desfăsurării activităţii generale a 
APL. Aceste costuri apar atunci când un 
departament al administraţiei publice locale 
prestează servicii pentru alte departamente  (ex. 
Compartimentul de informatică prestează servicii 
pentru compartimentul de impozite şi taxe).  

Credibilitate financiară  Condiţiile generale de eligibilitate a unei 
persoane, companii sau municipalităţi pentru a 
contracta împrumuturi. 

Declaraţie de misiune ......................... Descrierea ţelului general şi unic al organizaţiei şi 



serviciilor ei, ca bază pentru stabilirea scopurilor 
şi obiectivelor. 

Deficit ................................................ Depăşirea veniturilor realizate de către cheltuieli 
efectuate pentru aceeaşi perioadă de gestiune. 

Diversificarea portofoliului ........................ Posibilitate de a reduce riscul investiţiei în titluri 
de valoare, prin evitarea concentrării portofoliului 
de titluri de valoare ale unei administraţii locale 
într-un singur instrument sau instituţie financiară. 

Efecte de comerţ ...................................... Titluri de valoare care pot fi tranzacţionate înainte 
de scadenţă (bilet la ordin, cambie) 

Finanţator ............................................... Organizaţie guvernamentală sau privată care 
oferă fonduri nerambursabile.    

Factori interesaţi ................................... Orice grup sau individ care are un interes, este 
influenţat/ afectat sau poate influenţa/ afecta 
realizarea obiectivului propus  

Finanţare mascată .................... Finanţare prin mijloace ascunse, ilicite sau 
indirecte. 

Fond de rezervă .......................................... Un cont folosit pentru a indica că o parte din 
soldul de numerar este restricţionat în mod legal 
pentru scopuri specifice, sau că nu este disponibil 
pentru efectuarea unor cheltuieli. De obicei 
reprezintă un fond aprobat pentru a fi folosit 
pentru evenimente viitoare neprevăzute, aşa cum 
ar fi fondul de rezervă în cazuri de calamităţi. 

Fondul de siguranţă Fond creat de emitentul de obligaţiuni, prevăzut 
în contractul de emisiune şi alimentat în timp. 
Scopul acestui fond este de a răscumpăra unele 
din obligaţiunile de pe piaţă înainte de scadenţă, 
toate obligaţiunile cu cuponul zero la scadenţă 
sau pentru a reduce riscul de neplată a 
obligaţiunilor. Fondul este de obicei limitat la 
investiţii în titluri de valoare în numerar. 

Garanţie (Colateral) Utilizarea unei hârtii de valoare spre a fi utilizată 
ca garanţie pentru rambursarea unei obligaţii. De 
exemplu, un depozit bancar asigurat sau garantat 
prin obligaţiuni sau bonuri de trezorerie. 

Grant/ Finanţare nerambursabilă ............ Sumă de bani acordată de către o agenţie 
finanţatoare unui beneficiar, pentru un proiect sau 
altă activitate pentru care beneficiarul a depus o 
cerere, proiect, fără obligaţia de rambursare a 
fondurilor 

Impozitarea avantajelor viitoare Impozit sau taxă obligatorie asupra unor 
proprietăţi pentru a acoperi total sau parţial 
costurile unei investiţii sau serviciu specific, de 
care vor beneficia acele proprietăţi. 

Investiţii de Capital (Active) Investiţiile sau activele cu o valoare semnificativă 



şi având o durată de servicu de peste un an. 
Activele de capital sunt numite şi mijloace fixe. 

Investiţia în titluri de valoare ............... Cumpărare şi deţinere de titluri de valoare cu 
scopul de a obţine venituri sub formă de dobândă 
şi dividende. 

“Legea de distribuţie” a lui Pareto ..... Principiul conform căruia 20% din elemente unui 
sistem generează  80% din valoarea acestuia. (de 
ex: într-un centru de cost 20% din elementele 
acestuia vor cumula 80% din costul total)  

Lichiditate Abilitatea de a transforma prompt un titlu de 
valoare în bani cu un risc minim pentru capitalul 
de bază sau dobânda acumulată. 

Livrare versus Plata Practică comercială prin care banii nu sunt 
transferaţi în contul vănzătorului înainte ca 
obiectul tranzacţiei (bunuri sau titluri de valoare) 
să fi ajuns la cumpărător sau la o bancă de 
custodie parte terţă.  

Managementului calităţii totale Ansamblul activităţilor funcţiei generale de 
management, care determină politica, obiectivele 
şi responsabilităţile în domeniul calităţii 

Managementul datoriei 
 

Procesul de direcţionare şi control al contractării 
şi rambursării creditelor/ împrumuturilor 

Managementul de austeritate  
 

Orice strategie prin care, în perioadă de criză 
bugetară, administraţia locală îngheaţă angajările, 
disponibilizează angajaţi sau reduce frecvenţa sau 
calitatea serviciilor doar  pentru a economisi bani. 

Managementul lichidităţilor ................. Toate activităţile realizate pentru a maximiza 
disponibilul în numerar şi a-l investi în mod 
eficient. 

Managementul valorii ......... O abordare structurată cu scopul de a defini 
valoarea pentru un client în conformitate cu 
interesul acestuia şi în consens cu obiectivele 
proiectului. 

Manualul Veniturilor ............................... Inventarul şi descrierea completă a tuturor 
surselor de venituri ale unei administraţii publice 
locale împreună cu alte informaţii considerate 
pertinente pentru fundamentarea resurselor 
bugetare. 

Maximizarea veniturilor ...................... Utilizarea fiecărei surse de venituri la capacitatea 
maximă şi identificarea de noi surse de venituri 
conform scopurilor şi priorităţilor APL. 

Metoda ABC  ......... Metodă a contabilităţii de gestiune prin care se 
determină costurile pe fiecare activitate în parte, 
pe baza rezultatelor. 

Mijloace fixe ...................................... Bunuri cu o perioadă de funcţionare de peste un 
an,  si cu o valoare semnificativă, aflate în posesia 



administraţiei locale şi utilizate în scopuri publice 
(terenuri, clădiri, echipamente). 

„Efect de Levier Financiar”......... Mijloc de sporire a rentabilităţii investiţiei sau 
valorii acesteia, fără efectuarea unor cheltuieli de 
capital suplimentare.  

Modelul costurilor de construcţie Reprezentarea distribuţiei anticipate a costurilor 
unei construcţii luând în considerare toate 
elementele sale; se bazează pe analiza unor 
proiecte similare, anterior realizate. 

MO D E L  D E  PL A N I F I CA R E O abordare sistematică a activităţii de planificare 
şi 
prognoză, incluzând utilizarea scenariilor 

O B L I G A T I I  D E  P L A T A Angajamente de plată rezultate din contractarea 
unui împrumut sau din cumpărarea de bunuri şi 
servicii. Acestea pot include: împrumuturi, 
răscumpărarea de obligaţiuni, garanţii şi facturi 

Obligaţiune ......................................... Titlu de valoare de credit ce reprezintă un 
angajament scris de a plăti o datorie la scadenţă 
împreună cu o dobândă periodică, calculată ca 
procent din valoarea datoriei. Obligaţiunile sunt 
de obicei datorii pe termen lung. 

Obligaţiune specifică  ......................... Obligaţiune emisă pentru finanţarea unui proiect 
sau a unui serviciu, fiind garantată cu veniturile 
generate de acestea. 

Obligaţiuni cu opţiunea  
de returnare (Put Option).................... 

O obligaţiune a cărui deţinător are dreptul să o 
(re)vândă emitentului la un preţ fix. Acest drept 
de vânzare a obligaţiunii emitentului este exersat 
la date speciale, de obicei la data plăţii dobânzii. 

Obligaţiuni de răscumpărare ...................... Obligaţiuni ale căror venituri sunt folosite pentru 
răscumpărarea unor obligaţiuni curente neajunse 
la maturitate. O emisiune de răscumpărare este 
folosită în mod obişnuit pentru a face economii în 
costurile cu dobânzile, atunci când rata dobînzii 
noilor obligaţiuni este mai mică decât a celor 
vechi.  

Obligaţiuni generale ........................... Obligaţiuni ce sunt garantate prin bonitatea şi 
capacitatea emitentului (APL) de a încasa taxe şi 
impozite. Emitentul garantează să colecteze taxe 
pentru a acoperi rambursarea obligaţiunilor. 

Obligaţiuni generale limitate ............. Tip de obligaţiuni care sunt garantate cu un 
număr limitat de surse de venituri sau cu valoarea 
maximă a unui anumit tip de impozit. 



Obligaţiuni onorate 
la cerere (Call Option) ………..  

Obligaţiuni care pot fi răscumpărate la decizia 
emitentului la o dată stabilită si la un preţ egal cu 
cel stabilit pentru cazul de rambursare la cerere. 
Condiţia/ situaţia specifică în care obligaţiunile 
pot fi răscumparate sau rambursate la cerere sunt 
determinate în contractul de emisiune a 
obligaţiunilor. 

Ofertant .............................................. Orice furnizor, executant sau prestator, persoană 
fizică sau juridică care a depus o ofertă 

Ofertă  ... ........................................... Document scris care conţine descrierea detaliată a 
obiectivelor, activităţilor, metodelor, planurilor şi 
bugetului curent a unui proiect. Documentaţie 
care contine propunerea tehnică şi propunerea 
financiară. Oferta poate fi transmisă ca urmare a 
unor solicitări sau la proprie iniţiativă. 

Organizaţii    tutelate/subordonate        O entitate juridică semiautonomă administrativă, 
creată de către municipalitate – instituţie publică 
subordonată  sau ordonator secundar de credite 

Participare cetăţenească orice proces prin care cetăţenii influenţează 
deciziile publice care le afectează viaţa personală 
şi viaţa altor cetăţeni 

Piaţa primară ...................................... Tranzacţia iniţială prin care se vinde / se cumpără  
un instrument de investiţie / un titlu de valoare, 
de către investitor,  direct de la emitent. 

Plan de costuri ................................... Plan care ilustrează evoluţia continuă a costurilor. 
Planificare financiară ......................... Proces prin care sunt elaborate şi aplicate strategii 

coordonate şi complexe pentru atingerea 
scopurilor şi înfăptuirea politicilor financiare ale 
administraţiei locale.  

Planul de investiţii …………………. Un plan care identifică proiectele de investiţii ce 
urmează să fie finanţate într-o perioadă 
determinată (de obicei cinci ani). Planul de 
investiţii este actualizat anual, iar primul an 
serveşte ca buget de capital în anul fiscal curent. 
(vezi: Program de investiţii) 

Plata „din mers” Metoda de a finanţa investiţiile  pas cu pas, din 
alocaţii bugetare  

Plata „pe măsură ce utilizezi” .. Metoda de a finanţa investiţiile  prin credite, 
rambursarea acestora facându-se concomitent cu 
folosirea bunurilor astfel finanţate. Această 
metodă combină beneficiul de a utiliza un bun, 
cum ar fi o stradă, pod sau clădire, cu 
rambursarea datoriei angajată pentru finanţarea 
acelei investiţii. 

Politică de 
datorie publică ................................... 

Stabilirea liniilor directoare cu privire la limita 
maximă a datoriei posibile, tipurile de îndatorare, 



scopurile pentru care se pot contracta 
împrumuturile, precum şi calendarul scadenţelor 
de rambursare. 

Politici financiare ............................... Declaraţii de intenţii, elaborate în formă scrisă de 
factorii de decizie, prin care se clarifică strategia 
de management financiar a APL. 

Portofoliu ........................................... Totalitatea titlurilor de valoare ale unui investitor, 
de exemplu : depozite, certificate de depozit, 
bonuri de tezaur, obligaţiuni, etc. 

Prognoză financiară .......................... Proces prin care administraţia locală proiectează 
veniturile şi cheltuielile pe anii viitori bazându-se 
pe un set de ipoteze economice si politici publice 
specifice. 

Propunere de proiect                                  Documentul scris care descrie detaliat 
obiectivele, activităţile, metodele, planurile de 
acţiuni şi bugetului unui proiect propus spre 
finanţare 

Propuneri solicitate           Propuneri dezvoltate şi scrise de către solicitanţi 
ca răspuns la o cerere explicită şi expresă a 
finanţatorului (PS) sau o solicitare de depunere 
proiecte (SDP) 

Propuneri nesolicitate      Propuneri care sunt iniţiate de către potenţiali 
beneficiari de finanţări nerambursabile către  un 
finanţator care ar putea avea un interes în 
domeniu, dar care nu şi-a definit  cerinţe explicite 
privind propunerile de proiecte. 

Discountul initial la emitere................. Sumă ce reprezintă cu cât este mai mare valoarea 
la maturitate a obligaţiunii faţa de preţul ei de 
vânzare la momentul emiterii.   

Principiul încrederii depline/ bonităţii ....... Garanţia că, prin impozitele aplicate, adminstraţia 
locală poate rambursa datoriile. 

Program de investiţii .......................... Plan multianual al proiectelor de investiţii, 
enumerate în ordinea priorităţilor, pe ani cu 
perioadele de începere şi finalizare, cu costurile 
estimate pentru fiecare an şi cu surse propuse de 
finanţare. 

Proiect de investiţii ………………... Proiect care are ca scop crearea/ achiziţionarea  
unui nou mijloc fix, sau reabilitarea/ 
modernizarea unuia existent; exemple: reparaţii, 
reabilitari, extinderi sau construire de noi clădiri 
sau străzi; sau echipament major cum ar fi 
achiziţionarea unui camion pentru colectarea 
deşeurilor sau echipament de construcţii. 

Prospect de emisiune de obligaţiunilor ....... Document oficial publicat, care conţine informaţii 
complete despre emisiunea de obligaţiuni 
respectivă şi despre emitent. 



Rata cuponului ................................... Rata dobânzii care va fi plătită deţinătorilor de 
obligaţiuni. Suma dobânzii este determinată prin 
înmulţirea ratei cuponului cu valoarea nominală a 
obligaţiunii. 

Randamentul obligaţiunii Rata profitului unei obligaţiuni, bazată pe preţul 
plătit pentru aceasta,  dobânzile cumulate pe 
perioada de deţinere a obligaţiunii şi preţul de 
vînzare sau valoarea de răscumpărare a 
obligaţiunii 

Rata variabilă a dobânzii. Procedeu prin care rata dobânzii fixată în 
momentul contractătii creditului, se poate 
modifica pe parcursul rambursării acestuia , în 
funcţie de condiţiile de pe piată.   

Rată fixă a dobânzii .. Procedeu prin care rata dobânzii fixată în 
momentul contractătii creditului nu se poate 
modifica pe parcursul rambursării creditului, 
indiferent de condiţiile de pe piaţă.   

Rentabilitatea investiţiei ..................... Măsurarea capacităţii unei investiţii de a produce 
beneficii; concept folosit de obicei pentru a 
evalua eficienţa şi eficacitatea. 

Scadenţa obligaţiunii................................. Data la care emitentul obligaţiunilor trebuie să 
plătească deţinătorului contravaloarea 
obligaţiunilor. Data la care deţinătorul poate cere 
rambursarea. 

„Scamatorii”  financiare Acţiuni prin care se modifică baza contabilităţii, 
se reprezintă greşit veniturile, se manipulează 
fondurile cu destinaţie specială, se reportează 
cheltuielile anului curent în anul fiscal viitor, se 
folosesc transferurile dintre fonduri pentru a 
acoperi deficitul de venituri şi care prejudiciază 
credibilitatea şi integritatea oficialilor locali. 

Scrisoarea auditorului către conducere  Set de recomandări ale auditorului intern care 
însoţeşte raportul de audit si care urmăreşte 
îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii 
operaţiunilor. 

Servicii furnizate  prin contract pe bază de 
tarif    (preţ)                                      

Servicii oferite de APL unde cantitatea si calitatea 
rezultatelor este măsurabilă şi în funcţie de care beneficiarii 
plătesc serviciile primite conform unui contract 

Servicii furnizate pe  bază de taxă pe 
unitate             

Servicii oferite de APL unde cantitatea si calitatea 
rezultatelor este dificil de măsurat iar beneficiarii 
plătesc serviciile primite pe baza unei taxe de 
utilizare (numărul clienţilor sau în funcţie de altă 
unitate de măsurare a rezultatelor) 

Serviciul anual al datoriei .................. Suma totala a dobânzilor, comisioanelor şi 
ratelor, plătite de către o APL în contul datoriei 
publice în cursul unui an bugetar.  



Sistem contabil ................................. Ansamblul operatiunilor si procedurilor de 
înregistrare, clasificare şi raporare, pe bază de 
norme şi reguli speciale, a mişcării fondurilor şi 
materialelor într-o instituţie sau unitate 
economică.  

Sold de compensare ........................... Sold minim dintr-un cont bancar a cărui dobândă 
poate fi folosită de bancă pentru acoperirea 
cheltuielilor cu serviciile bancare  

Stabilirea costurilor pe durata de serviciu  Tehnică folosită pentru a determina costurile 
totale pentru a achiziţiona şi utiliza un bun pe 
durata sa de existenţă. Un sistem care urmăreşte 
şi acumulează costurile reale atribuite unui mijloc 
fix de la proiectarea iniţială sau achiziţionare 
până la dezafectarea acestuia; aici sunt incluse 
timpul necesar pentru a realiza proiectul, 
persoanele necesare (numărul, experienţa, etc.), 
gradul de dificultate implicat, disponibilitatea 
resurselor băneşti sau alte resurse, nivelul necesar 
de întreţinere. 

Tehnica Grupului Nominal .................. Tehnică de lucru în echipă care încurajează 
sugestiile/ contribuţiile personale ale tuturor 
membrilor prevenind inhibiţiile şi judecăţile 
premature. 

Titluri de valoare ............................... Instrumente de credit achiziţionate de către 
administraţia publică locală pentru a obţine  
venituri suplimentare prin investirea excedentului 
de numerar. 

Transparenţa în relaţia cu creditorii Obligaţia debitorului de a prezenta creditorului 
orice informaţie pertinentă referitoare la 
contractul de credit: situaţia financiară bugetară a 
APL, descrierea datoriei actuale, proiectul pentru 
care se solicită noul împrumut, garanţia cu care se 
asigură rambursarea împrumutului şi alte 
informaţii suplimentare referitoare la capacitatea 
debitorului de a plăti noul împrumut la scadenţă.  

Valoarea (nominală) la scadenţă ........ Suma ce reprezintă capitalul de bază al unei 
obligaţiuni. Suma este folosită pentru a determina 
plăţile periodice ale dobânzii şi este rambursată 
deţinătorului de obligaţiuni la scadenţă. 

Valoare paritară . .............................. Vezi: Valoarea la scadenţă 
Venituri ................................................ Acest termen desemnează o creştere de fonduri 

(active) care:  
• Nu duce la cresterea unui pasiv (ex. 

Veniturile dintr-un împrumut) 
• Nu reprezintă o repetare a plaţii pentru o 

anumită cheltuială  



• Nu reprezintă o anulare a unor datorii  
• Nu reprezintă o crestere a capitalului social  

(în cazul societăţilor comerciale)    
 (Notă: Definiţia dată de specialiştii americani 
diferă de cea dată de specialiştii români.) 

  


