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Prefaţa ediţiei în limba slovacă 
 
Elaborarea seriei de materiale de Instruire în Managementul Financiar pentru 
Administraţia Publică Locală a fost finanţat, în mare parte, de Agenţia de Dezvoltare 
Internaţională a Statelor Unite (USAID) printr-un contract cu ICMA (International 
City/County Management Association). Centrul Naţiunilor Unite pentru Aşezări umane şi 
Habitat (UN-CHS/Habitat) a contribuit de asemenea la elaborarea prezentei serii 
demanuale. Iniţierea şi managementul proiectului au aparţinut Centrului de Asistenţă 
pentru Administraţia Locală Autonomă (Local Self Government Assistance Center, 
LSGAC), din Bratislava. LGSAC, la rândul său, a fost nominalizată de USAID pentru a 
susţine Slovacia în efortul de a dezvolta capacitatea administraţiilor locale descentralizate 
ca parteneri în procesul democratic nou apărut. Succesul proiectului a fost asigurat prin 
implicarea a numeroşi specialişti slovaci în managementul financiar de la Asociaţia 
Funcţionarilor din Finaţele Locale, care au lucrat alături de autori pe toată perioada 
procesului de elaborare şi revizuire a materialelor. 
 
Manualele respectă tiparul unei serii anterioare de manuale elaborate de UNCHS 
(Habitat) pentru instruirea aleşilor locali. La elaborarea acelui set, UNCHS (Habitat) a 
preluat responsabilitatea conducerii şi a încurajat folosirea lor în diferite ţări. In cazul 
prezentei serii, factorii principali au fost USAID şi ICMA, invitând UNCHS (Habitat) să 
li se alăture. În centrul acestor activităţi de colaborare s-a aflat o excepţională echipă de 
specialişti în managementul financiar, slovaci şi americani, care au elaborat programul, 
pentru a fi iniţial folosit în Slovacia. 
 
 
Diferenţe de abordare 
 
Deşi setul manualelor de Instruire pentru Aleşii Locali al UNCHS (Habitat) a fost 
modelul de elaborare a acestei serii de manuale de Instruire în Managementul Financiar 
pentru Administraţia Publică Locală, aceasta din urmă prezintă următoarele diferenţe: 
 
1) subiectul este mult mai tehnic şi conţinutul fiecărui manual este adesea legat de 

informaţiile şi ideile prezentate în celelalte manuale; 
 
2) diferitele funcţiuni ale managementului financiar sunt, de multe ori, circumscrise şi 

reglementate prin mandate legislative şi administrative (de la niveluri de autoritate 
centrale până la autorităţile legislative locale). 

 
Aceste diferenţe, în special a doua, au complicat hotărârea de a produce manuale de 
instruire utilizabile în diferite ţări. Materialele iniţiate de UNCHS (Habitat) îşi ilustrează 
conceptele şi ideile folosind experienţe de administraţie locală din diferite ţări. În cele 
mai multe cazuri seria originală a manualelor de faţă a folosit exemple slovace, dat fiind 
faptul că politicile de management financiar, reglementările şi practicile diferă de la o 
ţară la alta, ceea ce înseamnă că fiecare ţară care decide să folosească aceste materiale va 
fi nevoită să insereze propriile exemple. Pe de altă parte, în cazul managementului 
financiar, folosirea exemplelor dintr-o singură ţară asigură o consistenţă benefică acelora 



care îşi asumă responsabilitatea adaptării pentru utilizarea locală. Aşadar, fiecare echipă 
naţională, care întreprinde adaptarea acestor manuale, urmează să introducă exemple 
proprii, atunci când şi unde este cazul, în ideea de a face relevante textul şi exerciţiile.  
 
Preocuparea noastră, încă de la iniţierea acestor manuale, a fost să le elaborăm într-un 
mod cât mai cuprinzător cu putinţă în limita resurselor disponibile. Pentru alcătuirea 
cadrului conceptual, Jack Matzer, unul dintre autorii principali, a identificat diferitele 
funcţiuni ale managementul finanţelor publice locale. Deşi, iniţial, lista sa cuprindea 
numai 11 teme, mărimea şi complexitatea sarcinii noastre s-a extins semnificativ pe 
parcurs. Adăugarea altor subiecte arată cât de dinamic şi provocator este domeniul 
finanţelor locale pentru aceia care folosesc aceste manuale. Fiecare din dumneavoastră 
sunteţi invitat să dezvoltaţi aceste teme, să concepeţi moduri noi de folosire a lor, să le 
adaptaţi la nevoile utilizatorilor. Despre acestă serie de manuale ar trebui să se spună că 
este „permanent în lucru”. 
 
Deşi manualele sunt scrise în primul rând pentru a satisface nevoile specialiştilor în 
finanţe din administraţia publică locală (directorul şi funcţionarii Direcţiei financiare / 
economice), aceasta nu înseamnă că nu pot fi folosite în faţa unei audienţe mai largi. Îi 
încurajăm pe furnizorii de instruire pentru administraţia publică locală să creeze 
programe speciale, pe baza acestor materiale, pentru: personalul de conducere din 
administraţia publică locală (de exemplu primari, viceprimari şi directori generali -
echivalentul funcţiei de „city manager”, acolo unde această funcţie există), aleşi locali (în 
special membri ai comisiei de buget-finanţe), şefi de servicii etc. Responsabilitatea 
noastră, la LGSAC, a fost de a concepe modele de instruire a funcţionarilor şi a 
consilierilor, responsabili de managementul financiar în administraţia publică locală. 
Responsabilitatea dumneavoastră este de a le modifica şi de a le adapta pentru a le aplica 
într-o situaţie locală specifică. Sarcina nu va fi uşoară, dar mulţumirea va fi pe măsura 
efortului. 
 
Fred Fisher 
 
Director de program LSGAC / LGFM    
Bratislava, Slovacia 
 
 
 



Prefaţă la ediţia în limba română 
 

Introducere  

Procesele economice şi politice recente nu aveau cum să ocolească administraţia publică 
locală, care este autoritate a primului nivel din punct de vedere al apropierii de cetăţean. 
Într-o analiză detaliată a contextului economic şi financiar foarte recent, experţi ai Băncii 
Mondiale consideră că există următoarele tendinţe dominante la începutul noului mileniu: 

a) descentralizarea; 

b) procesul de globalizare; 

c) competitivitatea la nivel mondial. 

Toate aceste tendinţe au un impact direct asupra administraţiei publice locale, dar prima 
dintre ele îi modifică în mod radical funcţiile şi impune utilizarea unor resurse 
importante. Lucrările de specialitate din domeniu vorbesc chiar de o teoremă a 
descentralizării: bunăstarea socială se maximizează dacă serviciile publice sunt realizate 
de nivelul administrativ cel mai apropiat de cetăţean. 

În acest context, pe plan european, atât în mediile politice, cât şi în cele academice, se 
manifestă un interes sporit pentru descentralizarea fiscală şi macroeconomia 
administraţiei publice locale. În centrul dezbaterilor şi al reformelor instituţionale, 
realizate în ultimii 20 de ani, stau următoarele principii: 

1) majoritatea serviciilor sectorului public trebuie oferite de administraţia publică 
locală, deoarece beneficiile sunt localizate, iar costurile sunt mai reduse; 

2) guvernul trebuie să ofere numai serviciile exclusiv naţionale (apărare, politica 
externă), acolo unde preferinţele locale nu pot fi operaţionalizate; 

3) administraţia publică locală trebuie să se limiteze la acele servicii pe care piaţa nu 
reuşeşte să le ofere pentru fiecare comunitate locală şi pentru care aceasta plăteşte 
taxe locale. 

De asemenea, următoarele aspecte au concentrat eforturile unor recente dezbateri şi 
studii: 

• legătura strânsă dintre descentralizare şi dezvoltarea economică; 

• economiile de scară în opoziţie cu descentralizarea; 

• amalgamarea administraţiei publice locale (diminuarea numărului administraţiilor 
locale); 

• beneficiile unei reprezentări politice mai bune. 

Ultimii nouă ani au reprezentat, pentru administraţia publică locală din România, o 
perioadă de intense încercari de a transforma structurile şi relaţiile moştenite într-o 
autentică autonomie locala, mai degrabă decât un efort de a relua o tradiţie interbelică. 
Aceste încercari au fost mai timide la început (perioada 1992 – 1998), pentru a se 
accelera în ultimii trei ani. De fapt, în ultimele luni ale anului 1998 au fost adoptate o 
serie de legi care au „revoluţionat” funcţionarea administraţiei publice locale din 



România: Legea Finanţelor Publice Locale, Legea Proprietăţii Publice, Legea 
Concesiunilor, modificări importante aduse la Legea Taxelor şi Impozitelor Locale, 
Legea Dezvoltării Regionale. Toate acestea au creat un nou cadru legislativ, în care 
funcţiile, responsabilităţile şi posibilităţile de acţiune ale autorităţilor locale au crescut 
foarte mult. Totodată administraţia publică centrală nu a încetat să transfere noi 
responsabilităţi către administraţia publică locală, „uitând” de cele mai multe ori să 
transfere şi resursele corespunzătoare. În acest context, calitatea managementului din 
administraţia publică locală a devenit o miză foarte importantă pentru o funcţionare 
eficientă a  autorităţilor locale şi pentru consolidarea democraţiei la nivelul comunităţilor 
rurale sau urbane. 

Nu trebuie uitat că şi în acest domeniu, România are o întârziere de 5-6 ani faţă de ţările 
central-europene, mai avansate în procesul general de reformă: Cehia, Polonia, Ungaria, 
Slovacia. Acest lucru trebuie exploatat cu maximă eficienţă de către administraţia publică 
locală din România, deoarecere experienţa ţărilor central-europene mai avansate poate fi 
extrem de utilă pentru noi.  

Toate acestea dovedesc utilitatea traducerii şi a adaptării unui set de 15 manuale, dedicate 
în întregime managementului financiar din administraţia publică locală, care au fost 
realizate iniţial pentru autorităţile locale din Slovacia de către o echipă de specialişti 
slovaci şi americani. Evident, manualele, redactate în limba engleză tocmai pentru a 
putea fi adaptate şi altor ţări din regiune, se referă la experienţa din această ţară, dar ele 
sunt foarte utile, cu adaptările necesare, pentru instruirea acelora care lucrează în 
administraţia publică locală din România. Această utilitate rezultă din calitatea deosebită 
a manualelor, din modernitatea principiilor de management folosite de autori, din 
exhaustivitatea subiectelor tratate, din claritatea expunerii şi a exerciţiilor propuse etc. 

Manualele pot fi folosite, atât pentru studiu individual, cât, mai ales, pentru programele 
de instruire destinate administraţiei publice locale (de fapt, acestea au fost concepute, 
special, pentru astfel de programe). 

Evident, adaptarea pentru România a acestui set de manuale s-a confruntat cu destule 
dificultăţi: 

- adaptarea terminologiei de specialitate din limba engleză în limba română; 

- lipsa unei experienţe valabile la acelaşi nivel cu administraţia publică locală din 
Slovacia (este vorba, în special, despre manualele care tratează managementul 
lichidităţilor şi managementul datoriei, unde am fost nevoiţi să păstrăm exemplele 
slovace, din cauza lipsei unora similare şi elocvente în România); 

- instabilitatea legislativă din acest domeniu în România, în special în ceea ce 
priveşte achiziţiile publice. 

Acest proiect se încadrează în eforturile intense făcute în ultimii ani de modernizare a 
administraţiei publice locale, iar una dintre problemele esenţiale ale acestui proces o 
reprezintă îmbunătăţirea radicală a calităţii managementului autorităţilor locale. Sperăm 
ca acest set de manuale să fie un instrument foarte important pentru realizarea acestui 
scop.  



Contribuţii  

Aceste manuale au fost elaborate prin contribuţia a numeroase persoane şi instituţii. 
Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională a fost principalul finanţator şi a 
sprijinit elaborarea seriei de manuale folosite în Slovacia. UNCHS (Habitat) a contribuit 
financiar la deschiderea drumului pentru punerea manualelor la dispoziţie şi în alte ţări. 
În Slovacia, membrii nou-createi Asociaţii a Funcţionarilor din Finanţele Locale au făcut 
însemnate investiţii de timp şi de expertiză pentru elaborarea seriei iniţiale de manuale. 
ICMA, prin Departamentul Internaţional şi personalul din LGSAC, a adus proiectului ani 
de experienţă în instruire şi în dezvoltarea administraţiei publice. Iar Fundaţia Slovacia 
pentru Instruire în Administraţia Locală a oferit idei şi asistenţă privind managementul 
instruirii în Slovacia. 

Contribuţiile individuale la acest efort sunt numeroase şi substanţiale. Fred Fisher, 
directorul programului LGSAC, a conceput proiectul şi a asigurat managementul general, 
cu ajutorul unor colegi capabili, respectiv Luba Vavrova, Robert Bodo şi Eva Kardos. 
Autorii principali ai conţinutului domeniului financiar al seriei de manuale, pentru 
Slovacia, sunt: Jack Matzer, Soná Capkova, Winston Evans, Maureen Godsey Valente, 
Kay Cecil Spearman şi Alistair Law. David W. Tees a fost responsabil de concepţia şi 
metodologia instruirii, colaborând strâns cu toţi autorii, pentru a se asigura că ideile lor se 
pot transpune într-un mod eficient pentru procesul învăţării. Asociaţia Funcţionarilor din 
Finanţele Locale din Slovacia a fost intens implicată în procesul de revizuire, editare şi 
redactare prin: Eva Balázová, preşedinta Asociaţiei, Hana Dienerová, Helena Cibulová, 
Josef Turcány, Bystrík Steiner, Soná Capková şi Alenka Dugátová. Gio Sedillo şi Mary 
Ice, voluntari în Corpul Păcii, s-au alăturat echipei slovace. George Williams, USAID 
Slovacia, a oferit un sprijin valoros proiectului. 

Traducerea şi adaptarea pentru România, a acestei serii de manuale, „Instruire în 
Managementul Financiar pentru Administraţia Publică Locală”, a fost o iniţiativă 
coordonată şi realizată de către Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală (FPDL). 

Manualele, în limba engleză, au fost utilizate, în cadrul Programului Regional „Working 
Together”, pentru formarea de instructori. Programele s-au organizat cu sprijinul 
financiar al Agenţiei de Dezvoltare Internaţională a Statelor Unite (USAID). 

Traducerea şi adaptarea în limba română a fost asigurată de către: Raluca Aron, Irina 
Baltă, Doina Blaj, Kristina Creoşteanu, Daniela Duca, Ion Gherasim, Victor Giosan, 
Carmen Mărăşescu, Adrian Miroiu şi Adriana Tiron. 

Verificarea şi revizuirea traducerilor şi a adaptării manualelor a fost efectuată, în două 
etape, parţial de către Maria Petre şi Claudia Pamfil – în faza iniţială – şi de către Daniela 
Plugaru şi Doru - Cristian Bularda – faza finală –, care au şi rescris unele studii de caz 
sau exemple. Coordonarea întregului proces a fost asigurată de către Nicoleta Raţă. 

 

Ana Vasilache 

Director executiv, 
FPDL, România 
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MODUL DE UTILIZARE A ACESTUI MANUAL 
 
Acest manual de instruire, intitulat „Introducere", ca şi celelalte din această serie, poate 
fi folosit în mai multe moduri. 
 
Studiu individual 
Eseul care deschide manualul este destinat studiului individual. Tot ceea ce vă este 
necesar un un loc liniştit, în care să vă puteţi concentra, timp şi o unealtă de scris. Pentru 
cele mai bune rezultate, vă încurajăm să răspundeţi în scris la întrebările lansate, din când 
în când, în eseu. Valoarea pedagogică a informaţiei se multiplică pentru cititorul care îşi 
dă această osteneală. Fiecare manual al setului conţine un glosar. Cuvintele sunt marcate 
îngroşat cu majuscule  (EX EMP LU )  pentru o identificare uşoară.  
 
Atelier 
Notele instructorului şi exerciţiile din manual sunt concepute spre a fi utilizate de către 
instructori experimentaţi, în ateliere de instruire pentru responsabilii financiari din 
administraţia publică locală. Am inclus diferite tipuri şi formate de instruire şi de 
activităţi, pentru a-i asigura instructorului o suficientă flexibilitate în adaptarea atelierului 
la nevoile specifice ale participanţilor. Intenţia noastră în elaborarea manualului a fost de 
a vă încuraja să utilizaţi propria experienţă de instructor, astfel încât să ridicaţi valoarea 
pedagogică a materialelor, în beneficiul participanţilor la atelier. 
 
Acest manual, ca şi celelalte din serie, foloseşte intens exemple româneşti. Folosim 
steagul României, pe margine, atunci când vrem să le identificăm ca atare. Fiecare 
echipă, care întreprinde adaptarea manualului, poate insera exemple locale, unde şi când 
este necesar, spre a face textul şi exerciţiile mai relevante în practica locală. 
 
Ca instructor, puteţi decide să folosiţi materialele din manual exact în ordinea şi maniera 
prezentate. Însă, dacă preferaţi, puteţi să le rearanjaţi sau să le modificaţi, după cum o 
cere necesitatea de a atinge obiectivele unei anumite situaţii de instruire. Puteţi alege o 
structură cu o zi liberă, folosind numai exerciţiile şi activităţile principale din manual. 
Sau, puteţi beneficia de toate materialele, suplimentându-le, chiar, cu unele proprii şi 
extinzând astfel durata programului. 
 
Acest manual aparţine seriei destinate instruirii persoanelor implicate în managementul 
financiar al administraţiei publice locale. Aţi putea decide sau vi s-ar putea propune să 
conduceţi ateliere, care necesită folosirea manualelor o perioadă mai îndelungată. Deşi 
fiecare manual poate fi folosit independent de celelalte, folosirea lor în succesiune oferă 
participanţilor o experienţă de învăţare puternică şi unitară. 
 
Aveţi aşadar numeroase opţiuni de folosire a acestor manuale de instruire. Sperăm că veţi 
beneficia din plin de acestea. 
 



Partea 1 
 
Eseu  
 
Privire generală 
 
Acest manual este destinat pentru a vă oferi informaţiile de bază privind setul de manuale 
pentru instruire în managementul financiar şi pentru a vă ajuta să le folosiţi cât mai 
eficient. Manualul include aspecte ca: 
• Motivele pentru care manualele au fost scrise 
• Cui sunt adresate aceste manuale 
• Rolul directorului economic 
• Instruirea persoanelor implicate în managementul financiar 
• Directorul economic în calitate de manager 
• Cadrul conceptual al acestor manuale 
• Subiectele de management financiar incluse în setul de manuale 
• Câteva idei despre modul de utilizare a manualelor 
 
De ce această serie de manuale? 
 
Există cel puţin următoarele trei motive importante pentru care au fost scrise aceste 
manuale:  
 
• Primul motiv este dat de importanţa fundamentală a managementului financiar 

pentru o economie sănătoasă şi o stabilitate în administraţia publică locală. Pentru o 
administraţie publică locală, rolul cel mai important îl deţine managementul eficient 
al activităţii sale financiare. Cât de bine este îndeplinită aceasta funcţie depinde, în 
mare măsură, de cunoştinţele în domeniu, de capacitatea de a realiza activităţile în 
mod eficient şi de conduita etică a persoanelor implicate în managementul financiar. 

 
• Al doilea motiv este faptul că numeroase materiale de instruire, elaborate până acum, 

tratează numai secvenţe ale managementului financiar. Cât timp există o multitudine 
de componente ale managementului eficient, este foarte dificil şi, probabil, imposibil 
ca aceste materiale să fie integrate într-un ansamblu coerent. Este nevoie, aşadar, de 
o abordare integrală în elaborarea şi oferirea unor materiale utile persoanelor 
implicate în managementul financiar, astfel încât mărimea şi complexitatea unui 
sistem eficient de management financiar să fie recunoscută şi apreciată pe deplin.  

 
• Al treilea motiv este lipsa unui sistem de servicii de instruire, care s-ar baza mai 

degrabă pe resurse de instruire locale decât pe experienţa din afară. Un astfel de 
sistem ar oferi materiale de instruire într-o formă care ar facilita folosirea lor de către 
instructori locali, fără a mai fi nevoie de altă asistenţă tehnică decât atelierele de 
testare iniţială şi pregătire a instructorilor. 

 



Această serie de manuale este concepută avându-se în vedere toate aceste considerente. 
Manualele oferă o perspectivă completă asupra managementului financiar, abordând 
funcţiile şi abilităţile de bază cerute. Oferă utilizatorilor un set de instruire integral, 
pentru fiecare dintre funcţiile esenţiale ale managementului financiar, incluzând partea de 
eseu şi componentele de atelier de instruire, pentru a facilita învăţarea individuală şi de 
grup. Diversele manuale, incluse în acest set, urmează un format similar, pentru a le face 
mai accesibile pentru practicienii din domeniul managementului financiar şi pentru 
instructori.    
 
Cui sunt adresate ?   
 
Aceste materiale au fost pregătite, iniţial, având drept grup ţintă personalul calificat în 
managementul financiar al administraţiei publice locale. Însă, şi alţi participanţi la 
instruire pot beneficia de cunoaşterea conţinutului diverselor manuale din acest set. Cu 
siguranţă, unele dintre manuale, dacă nu chiar toate, interesează şi alte grupuri de oficiali 
locali (primari, viceprimari, membri ai comisiilor de buget-finanţe ale consiliului local, 
directori de direcţii etc.), ca participanţi importanţi în procesul decizional şi de execuţie 
din domeniu. 
 
Rolul directorului economic   
 
Schiţarea ideilor conţinute în această serie de manuale a avut la bază următoarele 
considerente asupra rolului personalului calificat în managementul financiar, în special al 
directorului economic:  
1. În primul rând, credem că rolul de director economic este complex şi solicitant. 

Trebuie să oferiţi primarului şi consiliului local sfaturi plauzibile referitoare la 
venituri şi cheltuieli, să ţineţi corect evidenţa contabilă şi inventarul bunurilor 
primăriei, să vă ocupaţi de achiziţiile de echipamente şi de materiale, să angajaţi 
împrumuturi în condiţii rezonabile pentru achiziţiile de capital aprobate şi să investiţi, 
în mod prudent, rezervele de lichidităţi.  

2. De asemenea, susţinem că acest rol este deseori destul de frustrant. Niciodată nu 
sunt suficiente resurse pentru toate necesităţile oraşului şi, adesea, există solicitări 
conflictuale de la serviciile de specialitate. Transferurile şi cotele defalcate, din unele 
venituri ale bugetului naţional, sunt inconsecvente, pe când politicile privind 
transferarea de noi cheltuieli spre nivelul local sunt, în general, consecvente. În 
concluzie, există presiunea permanentă de a găsi surse noi de venituri şi, în special, 
utilizarea formei de finanţare prin împrumuturi şi prin emiterea de obligaţiuni. 

3. Cunoaşterea rolului directorului economic poate necesita foarte mult timp. 
Profesioniştii serioşi din administraţia publică locală, adesea, se văd sacrificându-şi 
serile şi sfârşitul de săptămână pentru a reuşi să fie la zi cu sarcinile de lucru. Însă, s-
ar putea să consume mai mult timp decât ar fi nevoie. Sperăm că prin această instruire 
să vi se ofere oportunitatea să aveţi mai mult control asupra activităţii dumneavoastră 
de rutină.  

4. Pe de altă parte, credem că rolul de director economic poate să aducă o mare 
satisfacţie, pe plan profesional şi personal. În plus, această perioadă de transformare  



pentru administraţia publică locală oferă o oportunitate suplimentară şi satisfacţia 
progresului personal, concomitent cu sentimentul de a fi extrem de util comunităţii.  

 
Instruirea persoanelor implicate în managementul financiar 
 
Programul de instruire, legat de rolul dumneavoastră de director economic (sau persoană 
implicată în managementul financiar), are în vedere următoarele aspecte: 
 
1. Nevoile dumneavoastră de instruire, şi ale celorlalţi directori economici, pot varia 

considerabil din cauza diferenţelor de experienţă şi de pregătire. 
2. Programul dumneavoastră de lucru poate limita timpul pe care îl puteţi acorda 

instruirii, şi acest lucru trebuie luat în considerare la elaborarea programului de 
instruire. 

3. Existând aceste diferenţe în abilităţi şi în program, materialele de instruire trebuie să 
ofere instructorului opţiuni de adaptare la ele. 

4. Majoritatea programelor de instruire, disponibile în prezent, au intenţia de a da 
informaţii despre cerinţele legislative cu privire la finanţele municipale; puţine 
informaţii sunt disponibile pentru a vă ajuta să obtineţi abilităţile de care aveţi nevoie, 
pentru a vă îndeplini rolul. 

5. Materialele de instruire sunt elaborate astfel încât să vă ajute să beneficiaţi, şi mai 
mult, de experienţa pe care o detineţi deja.  

 
Directorul economic în calitate de manager       
  
Vă împărtăşim, în continuare, câteva opinii despre management şi despre rolul 
directorului economic. O consultare rapidă a oricărui dicţionar va duce la descoperirea a 
două aspecte ce definesc rolul managementului: „a gestiona” şi „a controla”. În mod cert, 
aceşti termeni corespund multor aspecte din activitatea unui director economic din 
administraţia publică locală, dar ei subestimează importanţa eficienţei şi eficacităţii 
modulului în care banii publici sunt gestionaţi şi utilizaţi în scopuri legitime. De 
asemenea, legată de conceptul de management este şi expresia „a trata cu grijă, cu 
atenţie”. Această expresie are o relevanţă deosebită pentru responsabilitatea pe care şi-o 
asumă directorul economic, căruia îi este încredinţată păstrarea resurselor financiare 
locale.  
 
Într-o societate aflată în tranzitie, managementul îl pune pe directorul economic în faţa 
unor provocări unice. Ca în orice administraţie publică locală din lume, fenomenul ce 
trebuie înfruntat, în mod continuu, este acela al resurselor insuficiente, concomitent cu 
cererile, din ce în ce mai mari, pentru servicii mai bune la nivel local. Acest fenomen 
implică găsirea, în permanenţă, a unor metode noi şi inovatoare de finanţare a 
administraţiei publice locale. Credem că acest fenomen, împreună cu relaţia financiară, 
permanent schimbătoare cu alte niveluri ale  administraţiei publice, obligă la ceva mai 
mult decât, doar, „a avea grijă” în managementul financiar.  
 
Instruirea, care se axează pe evidenţierea legilor şi a dispoziţiilor care definesc limitele 
atribuţiilor locale, este importantă şi necesară. Însă, această abordare limitată nu este 



suficientă.  Pentru ca dumneavoastră, şi alţi oficiali locali, să faceţi faţă în mod creativ 
cerinţelor unui mediu atât de dificil şi de provocator, trebuie să beneficiaţi, în 
permanenţă, de programe de instruire, care să se concentreze pe dezvoltarea unei game 
largi de aptitudini indispensabile în managementul financiar.  
 
Pregătirea şi elaborarea seriei de manuale     
 
În pregătirea materialelor de instruire, care fac parte din această serie de manuale privind 
managementul financiar, a fost nevoie de o colaborare strânsă şi de durată a multor 
persoane şi instituţii. Echipa de lucru a inclus oficiali slovaci, având cunoştinţe temeinice 
despre rolul directorului economic într-o administraţie publică locală, şi un grup 
internaţional de specialişti în domeniul finanţelor publice şi instruirii. Sarcina dificilă de 
coordonare a efortului pe parcursul anilor de elaborare a acestor manuale a fost realizată 
de către Centrul de Asistenţă pentru Administraţia Publică Locală din Bratislava, finanţat 
de USAID / ICMA.   
 
Scopul final, spre care a fost direcţionat acest efort, a fost acela de a crea capacitatea 
locală de furnizare a programelor de instruire în managementul financiar, care să 
servească nevoilor administraţiilor publice locale din Slovacia. Contribuţia  proiectului, 
în atingerea acestui scop, a constat în elaborarea, traducerea în limba slovacă, testarea şi 
publicarea manualelor de instruire (materiale de prezentare şi exerciţii), care cuprind 
aproximativ 14 funcţii şi responsabilităţi, asociate cu un program sau sistem integrat de 
management financiar în administraţia publică locală. Faptul că citiţi acestă introducere a 
seriei de manuale este o dovadă că scopul a fost atins. Printre activităţile cele mai 
semnificative, care ne-au condus la această finalitate, sunt următoarele: 
 
1. Efectuarea unei evaluări cuprinzătoare a nevoilor de instruire de către Fundaţia pentru 

Instruirea Administraţiilor Publice Locale (FTSG), în cooperare cu un grup de 
directori economici din administraţiile locale, prin conducerea unui sondaj în toate 
localităţile din Slovacia cu un număr mai mare de 5.000 de locuitori, identificând 
subiectele specifice managementului financiar, care urmau să fie incluse în programul 
de instruire. 

 
2. Organizarea unei sesiuni intensive de lucru, de patru zile, pentru a determina modul 

în care seria de manuale ar trebui să fie structurată, schiţând cuprinsul fiecărui manual 
din serie pe baza sondajului de determinare a nevoilor de instruire şi distribuind 
sarcinile de lucru pentru scrierea manualelor. 

 
3. Elaborarea versiunilor în lucru a unui număr de şase-opt manuale şi prezentarea lor 

pentru revizuire unei echipe de directori economici slovaci pentru a determina dacă 
programele de instruire şi conceptele pot fi utilizate în dezvoltarea aptitudinilor 
directorilor economici din Slovacia.  

 
4. Introducerea schimbărilor propuse de către grupul de revizuire, pregătirea versiunilor 

finale ale fiecărui manual revizuit, traducerea şi publicarea versiunii finale în limba 
slovacă.    



 
5. Finalizarea celorlalte manuale şi trimiterea lor către directorii economici spre 

revizuire şi pentru a fi confirmată relevanţa subiectelor şi valoarea de învăţare pentru 
utilizatori.   

 
Conţinutul seriei de manuale    
 
Cuprinsul celor cincisprezece manuale din seria de Instruire în Managementul Financiar 
pentru Administraţia Publică Locală este prezentat în continuare. Fiecare manual a fost 
pregătit de către un membru al echipei formate din specialişti în finanţe şi instruire, din 
Slovacia şi Statele Unite, recrutaţi pentru acest proiect. După cum a fost menţionat mai 
devreme, fiecare manual a fost tradus în limba slovacă şi conţinutul lui a fost analizat 
atent de către directorii economici slovaci pentru a confirma relevanţa subiectelor şi 
valoarea de învăţare pentru grupul ţintă.   
 
Contabilitatea ca instrument de management 
 
Acest manual se axează pe utilizarea sistemului şi informaţiei de contabilitate, ca 
instrumente de management şi conducere. Printre aspectele contabilităţii, de o deosebită 
importanţă este considerată analiza rapoartelor financiare şi înţelegerea utilităţii 
manageriale a datelor din contabilitatea costurilor, precum şi caracterisiticile unui sistem 
eficient de contabilitate a costurilor. În acest manual, se oferă îndrumări privind 
elaborarea contabilităţii de management şi a sistemului de raportare privind utilizarea 
tehnologiei informaţionale ca instrument pentru îmbunătăţirea eficienţei şi accesibilităţii 
datelor contabile în scopuri manageriale.  
 
Elaborarea politicilor financiare 
 
Acest manual studiază natura politicilor financiare şi modul în care politicile sunt 
formulate şi folosite de către administraţia publică locală în îndrumarea şi direcţionarea 
afacerilor financiare. Plasarea acestui manual la începutul seriei a fost făcută, în mod 
special, pentru a sublinia importanţa politicilor în crearea unui cadru pentru planificarea 
financiară, management şi monitorizare. Manualul oferă o abordare sistematică în 
elaborarea politicilor financiare şi atenţionează directorii economici asupra obstacolelor 
comune pentru toate administraţiile publice locale în elaborarea politicilor financiare. În 
anexă sunt incluse câteva zeci de exemple de politici fiscale referitoare la domenii 
importante ale managementului financiar.  
 
Planificarea financiară 
 
Acest manual este dedicat procesului prin care administraţia publică locală anticipează 
nevoile financiare viitoare, folosind o varietate de metode de planificare şi previziune. 
Inevitabilitatea schimbării face ca anticiparea şi planificarea ei să fie de o importanţă 
vitală şi nu doar să se reacţioneze la ea. Previziunea financiară este abordată, în manual, 
ca fiind cel mai important instrument de utilizare a unor anumite politici şi ipoteze 
economice în proiectarea veniturilor şi a cheltuielilor viitoare. Astfel de previziuni îi ajută 



pe cei implicaţi în managementul financiar să coreleze bugetul anual, planul de investiţii, 
planificarea datoriei şi alte forme de planificare economică şi dezvoltare locală. 
 
Bugetul curent 
 
Acest manual se axează pe bugetul anual curent şi utilizarea lui de către autorităţile 
locale, ca instrument primar de management şi planificare financiară. Foarte mult timp, 
bugetele au fost privite ca instrumente de estimare anuală a veniturilor şi de control a 
cheltuielilor. Însă, procesul modern de fundamentare a bugetului accentuează rolul de 
monitorizare a performanţei pe care bugetul anual îl are, transferând accentul de pe ,,ce a 
fost achiziţionat” pe ,,ce s-a făcut cu ceea ce s-a achiziţionat,, şi ,,ce s-a obţinut ca 
rezultat”. Accentul pus în manual pe valoarea obţinută din banii cheltuiţi este extrem de 
important, pentru aceia implicaţi în managementul financiar, în acestă perioadă dominată 
de schimbarea relaţiilor dintre administraţia publică locală şi cea centrală, şi de creşterea 
cerinţei cetăţenilor de a aprecia calitativ serviciile furnizate de administraţia publică 
locală. 
 
Planificarea investiţiilor 
 
Acest manual descrie, în detaliu, paşii necesari pentru elaborarea şi implementarea 
planului şi a sistemului de buget de investiţii în administraţia publică locală. Proiectele de 
investiţii, cum sunt drumurile, sistemele de alimentare şi de epurare a apei, ca şi altele 
asemănătoare, au implicaţii financiare semnificative pe termen lung. Pentru puţine dintre 
aceste proiecte se poate plăti într-un singur an şi multe dintre ele necesită surse multiple 
de finanţare. Planificarea investiţiilor este modul în care administraţia publică locală 
planifică finanţarea nevoilor viitoare de dezvoltare, pentru a se asigura că priorităţile şi 
programarea lucrărilor sunt în concordanţă cu disponibilitatea resurselor financiare 
necesare. 
 
Managementul datoriei publice 
 
În acest manual se tratează modalităţile de a contracta împrumuturi pentru finanţarea 
infrastructurii şi a utilităţilor publice. Atunci când veniturile curente şi fondurile de 
rezervă nu sunt suficiente pentru a finanţa investiţii costisitoare, administraţia publică 
locală trebuie să contracteze împrumuturi de la bănci sau de alte instituţii financiare. Cu 
alte cuvinte, ele trebuie să se îndatoreze. Gestionarea datoriei este modul în care 
administraţia publică locală direcţionează şi controlează contractarea şi rambursarea 
datoriei, conform prevederilor legale şi a practicilor profesionale. Acest aspect foarte 
complicat necesită o planificare bine gândită şi cunoaşterea aprofundată a instrumentelor 
datoriei publice, a politicilor creditorilor şi a cadrului legal, cu privire la contractarea 
datoriei.  
 
Managementul lichidităţilor  
 
În acest manual se discută, pe larg, moul cum să se creeze un program cuprinzător de 
gestionare a lichidităţilor, într-o administraţie publică locală. Accentul este pus pe 



stabilirea sumei maxime de lichidităţi, necesare pentru a finanţa operaţiunile curente, 
concomitent cu obţinerea rentabilităţii optime a investiţiilor banilor neangajaţi, conform 
legislaţiei şi politicilor consiliului local. Se discută, de asemenea, practica „plăţilor la 
timp” în numerar pentru facturi. Manualul va fi de un interes deosebit pentru aceia care 
caută modalităţi mai eficiente de a utiliza rezervele de lichidităţi, pentru a compensa 
variaţiile în fluxul de venituri. 
 
Maximizarea veniturilor 
  
Acest manual răspunde necesităţii de a face cât mai productivă utilizarea resurselor 
disponibile şi de a planifica îmbunătăţiri în structura existentă a veniturilor, conform 
legislaţiei şi practicii administrative curente. În condiţiile unui buget de austeritate şi a 
solicitărilor cetăţenilor de servicii mai multe şi mai bune, este oportun să se obţină 
maximum posibil de venituri din sursele existente şi să se exploreze posibilitatea de 
mărire a bazei de venituri. În acest sens, manualul lansează numeroase idei provocatore 
pentru a mări veniturile, multe dintre acestea fiind posibil de  implementat în cadrul legal 
existent.  
 
Controlul costurilor 
 
Acest manual prezintă metodele utilizate de către administraţia publică locală pentru a 
menţine sau reduce costurile programelor sau ale serviciilor publice. Sunt incluse 
modalităţi de gestionare a costurilor prin introducerea noilor tehnologii, creşterea 
productivităţii şi strategii de prestare alternativă a serviciilor. Se pune accentul pe 
utilizarea tehnicilor analitice, cum ar fi stabilirea ciclică a costurilor şi analiza valorică a 
reducerii sau neangajării costurilor.  
 
Achiziţii publice 
 
Acest manual este prezentat sub forma unui ghid cuprinzător privind achiziţionarea de 
bunuri şi servicii, în condiţii legale, eficiente şi etice de către o administraţie publică 
locală. Aceia care sunt responsabili de achiziţiile publice sunt ghidaţi pas cu pas în 
procesul de achiziţii publice. Manualul oferă exemple de documente sau chestionare, şi o 
bibliografie utilă, cu publicaţii privind achiziţiile. 
 
Măsurarea performanţei 
 
Acest manual se ocupă de utilizarea indicatorilor de performanţă pentru a determina dacă, 
şi cât de bine, sunt atinse scopurile propuse ale administraţiei publice locale. Indicatorii 
de performanţă sunt standarde de calitate, folosiţi ca un indiciu pentru a stabili cât de 
corespunzător sau suficient este un anumit domeniu de performanţă. În multe părţi ale 
lumii, directorii economici preiau iniţiativa în stabilirea indicatorilor şi în crearea unui 
sistem de utilizare a acestora, pentru a compara performanţa reală cu cea propusă. Acest 
manual descrie cum se stabileşte un sistem de măsurare a performanţei, oferă multe 
exemple ilustrative de măsurare a rezultatelor şi modele de indicatori şi raportare.    
 



Managementul costurilor de construcţie 
 
Acest manual îndrumă funcţionarii publici şi aleşii locali în planificarea şi gestionarea 
costurilor pentru proiecte din domeniul gospodăriei comunale. Această informaţie este 
considerată oportună, îndeosebi, într-o economie de tranziţie, atunci când autorităţile 
publice sunt, adesea, supuse criticii pentru depăşirea costurilor şi pentru investirea 
incorectă a fondurilor publice. Primele trei etape (planificarea, proiectarea şi construcţia), 
dintr-un ciclu compus din cinci etape în durata unui proiect public, sunt descrise în 
detaliu. În manual se accentuează, îndeosebi, importanţa obţinerii unui rezultat bun al 
banilor cheltuiţi, adică un proiect care corespunde cerinţelor specificate pentru o sumă de 
bani mai mică decît cea estimată. De asemenea, se menţionează că un rezultat bun al 
banilor cheltuiţi se poate asigura numai atunci când se acordă o atenţie mare fiecărei 
etape din ciclul proiectului. 
 
Participarea cetăţenească 
 
Acest manual este destinat să servească drept ghid acelora implicaţi în managementul 
financiar, în efortul lor de a implica cetăţenii la momentul oportun şi în mod constructiv, 
în elaborarea şi în implementarea programelor de interes public. Un principiu de bază 
într-o societate democratică este acela ca persoanele afectate de deciziile publice să aibă 
dreptul să participe la luarea lor. Cu toate că este universal recunoscut faptul că 
implicarea cetăţenilor în activităţile administraţiei publice locale este necesară şi 
importantă, aceasta este deseori dezordonată, consumatoare de timp şi neconvenabilă, 
îndeosebi, pentru directorii economici. De aceea, autorii acestui manual oferă diverse 
sugestii şi exemple referitoare la implicarea optimă a cetăţenilor în domeniul financiar, 
prin furnizarea de informaţii, solicitarea de opinii şi sugestii. Astfel de acţiuni pot să ajute 
la evitarea conflictelor, la câştigarea sprijinului şi încrederii cetăţenilor în programe 
locale vitale. 
 
Managementul granturilor 
 
Manualul privind granturile conţine două părţi: prima descrie modul în care administraţia 
publică locală poate fi ajutată să-şi îmbunătăţească abilitatea de a obţine granturi din 
surse de finanţare externe, iar a doua parte se referă la modul în care granturile din 
fondurile publice pot fi utilizate de către administraţia publică locală pentru atingerea 
obiectivelor publice dorite, cu ajutorul organizaţiilor neguvernamentale din comunitate. 
În ambele cazuri, accentul se pune pe importanţa fondurilor suplimentare, care sunt vitale 
în atingerea scopurilor, altfel dificil sau imposibil de realizat  numai din surse proprii. 
 
Modul de utilizare a manualului 
 
Am structurat manualele descrise mai sus pentru a fi utilizate în două modalităţi 
principale: 
1. Ca un ghid pentru studiul individual 

Sperăm că persoanele implicate în managementul financiar, în special directorii 
economici, vor dori să citească aceste manuale. Pentru a creşte valoarea de 



învăţare, am intercalat în fiecare prezentare momente de reflecţie. Sperăm ca acest 
lucru să vă încurajeze să evaluaţi, în mod critic, cele citite, în comparaţie cu 
responsabilităţile şi provocările din propria dumneavoastră experienţă. 
  

2. Ca un manual de instruire 
Anticipăm că aceste manuale vor sta la baza unor serii de programe de instruire 
organizate de Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală sau organizaţii de 
instruire similare şi vor aduce împreună directori economici - şi alţi factori 
implicaţi în managementul financiar - din administraţia publică locală, pentru a 
schimba experienţă pe baza acestor materiale. 
 
Această serie de manuale a fost concepută să asigure o flexibilitate maximă 
instructorilor, în a-i ajuta pe aceia implicaţi în managementul financiar să înveţe 
ceea ce le este necesar pentru a lucra eficient. 
 
Câteva exemple de folosire a acestor manuale, pentru a răspunde nevoilor de 
învăţare ale celor implicaţi în managementul financiar: 
 

1. Un program de instruire de zece zile, care include aproximativ o jumătate de zi 
pentru fiecare din cele patrusprezece teme;  

2. Un program de instruire de cinci zile, care cuprinde în totalitate trei sau patru din 
temele incluse în seria de manuale, alese pe baza interesului participanţilor dintr-o 
anumită regiune a ţării; 

3. Zece ateliere, fiecare dintre ele de câte o zi şi jumătate, acoperind toate cele 
patrusprezece teme; 

4. Un program de trei ore, în cadrul unei conferinţe anuale a directorilor economici,  
în care să se abordeze cele mai importante aspecte ale uneia din teme, care este de 
mare interes. 
 
Pe lângă opţiunile menţionate, mai sunt şi alte modalităţi de a utiliza aceste 
materiale. De exemplu, un instructor ar putea fi constrâns de timp şi distanţă, şi 
astfel să ofere cursuri la distanţă. Participanţilor care s-au înscris la un astfel de 
program ar putea să li se ceară să răspundă la întrebările trimise de instructor. Sau, 
instructorul ar putea să se întâlnească cu un grup de directori economici din 
aceeaşi regiune, în fiecare vineri după amiază, câteva săptămâni la rând, pentru a 
purta discuţii pe marginea unor teme. Exerciţiile incluse ar putea fi folosite ca 
atare, sau modificate. Oricum, instructorii sunt încurajaţi să fie creativi, folosind 
aceste materiale pentru a satisface nevoile de învăţare ale clienţilor lor, interesaţi 
în perfecţionarea profesională. 

 
Concluzii 
 
Am încercat să vă prezentăm motivele pentru care credem că instruirea directorilor 
economici şi a colegilor lor implicaţi în managementul financiar este atât de importantă, 
precum şi unele ipoteze care ne-au condus la elaborarea acestor materiale. V-am 
prezentat, în prealabil, conţinutul fiecărui manual şi câteva opţiuni de utilizare în 



învăţarea individuală sau colectivă. În final, înţelegem că, indiferent de eforturile noastre 
de a cuprinde cât mai multe aspecte ale managementului financiar, acestea nu au fost 
epuizate, în practică, întâlnindu-ne cu mult mai multe aspecte care pot constitui teme de 
reflecţie pentru fiecare.  
 
Numai dumneavoastră puteţi să decideţi ce fel de performanţe doriţi să aveţi în 
organizaţia în care lucraţi. Noi doar vă oferim aceste materiale, pentru a vă ajuta şi 
inspira în căutarea excelenţei manageriale.     


