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 Partea 1 
Eseu 

 
Rezumat 
 
Acest material prezintă cititorului câteva opţiuni şi strategii care pot fi luate în 
considerare ca elemente ale unui program de control al costurilor, realizat de o autoritate 
locală. Sunt discutate două abordări cu privire la controlul costurilor: (1) forme 
alternative de furnizare a serviciilor şi (2) utilizarea unor instrumente analitice 
specializate pentru a identifica metode de simplificare a procedurilor şi de eliminare a 
costurilor inutile. 
 
Orice efort de iniţiere a contrului costurilor trebuie să se bazeze pe următoarele tipuri de 
analiză financiară: (a) monitorizarea şi controlul cheltuielilor şi (b) determinarea  
costurilor reale ale unui serviciu furnizat. Fără cunoşterea acestor două elemente de bază 
va fi aproape imposibil să se ştie dacă o strategie de control a costurilor este într-adevăr 
eficientă şi din ce motive. 
 
Definiţie 
 
Prin „controlul costurilor” se mai înţelege şi „procedura de limitare a costurilor şi de 
îmbunătăţire a productivităţii”. Astfel, controlul costurilor poate fi definit ca un program 
sistematic şi permanent de găsire şi folosire a oportunităţilor de reducere a costurilor 
operaţiunilor administraţiei publice locale, menţinând şi chiar îmbunătăţind calitatea 
serviciilor furnizate. Nu este vorba de „managementul reducerilor” (managementul 
economiilor forţate, ca de exemplu o strategie a autorităţii locale de „îngheţare a 
posturilor”, de disponibilizare sau de reducere a frecvenţei sau calităţii serviciilor, pentru 
simplul motiv de a economisi bani într-o perioadă de criză financiară), ci de protejarea 
performanţelor serviciilor eliminând costurile inutile sau care pot fi evitate. 
 
Identificarea  oportunităţilor 
 
În calitate de oficial al administraţiei publice locale, aţi putea considera că serviciile 
administraţiei publice locale pe care o reprezentaţi pot fi furnizate cu costuri mai mici, 
dacă v-ar fi oferite anumite puncte de pornire pentru a identifica serviciile specifice în 
care pot fi aduse îmbunătăţiri. Pentru a găsi acele puncte de pornire, vă sugerăm să 
analizaţi: 
 
1. Operaţiunile şi departamentele unde au fost probleme, deja semnalate prin reclamaţii 

din partea cetăţenilor şi a angajaţilor; 
2. Operaţiunile şi departamentele unde angajaţii îndeplinesc o serie de sarcini repetitive 

sau unde sarcinile acestora sunt într-o oarecare formă repetate de un alt departament, 
într-o altă etapă (de exemplu, introducerea anumitor date); 

3. Operaţiunile şi departamentele unde există posibilitatea utilizării de noi tehnologii, 
îndeosebi acelea care au fost implementate cu succes de către altă administraţie 
publică locală; 



4. Operaţiunile şi departamentele care par a fi mereu în urmă cu îndeplinirea sarcinilor 
sau a termenelor; 

5. Operaţiunile şi departamentele care utilizează cel mai mare procent din resursele 
administraţiei publice locale şi unde randamentul ar trebuie să fie cel mai mare; 

6. Idei şi abordări de succes care au fost utilizate de către alte organizaţii, în special de 
altă administraţie publică locală. 

 
Primele cinci propuneri presupun o analiză a situaţiei în propria administraţie publică 
locală. Puteţi să începeţi să vă gândiţi la cea de-a şasea propunere, citind şi reflectând 
asupra informaţiilor din acest manual, precum şi din alte manuale de instruire sau de 
specialitate. Înainte de a merge mai departe, în elaborarea programului de control al 
costurilor, gândiţi-vă dacă propria administraţie publică locală poate, sau nu, să 
îndeplinească două funcţii analitice: (1) monitorizarea cheltuielilor locale şi limitarea 
acestora la sumele din bugetul aprobat; şi (2) stabilirea costurilor serviciilor / programelor 
/ departamentelor. 
 
Pasul 1: Managementul şi controlul cheltuielilor 
 
În general, la începutul fiecărui an fiscal, directorii de programe şi de departamente 
primesc o anumită sumă pentru cheltuielile lor. În schimb, de la ei se aşteaptă ca totalul 
cheltuielilor să nu fie depăşit şi ca fondurile să fie folosite cu prudenţă. De asemenea, se 
aşteaptă ca şi cheltuielile să fie făcute conform politicilor şi deciziilor locale, în domeniile 
achiziţiilor publice şi a angajărilor, şi să fie în limitele responsabilităţilor programului sau 
departamentului respectiv. Funcţionarii din domeniul financiar au responsabilitatea de a 
realiza un sistem de monitorizare şi control, care să identifice situaţiile în care şefii de 
departamente aprobă cheltuieli încălcând aceste cerinţe.  
  
Una dintre primele cerinţe ale unui program de control al costurilor, este de a se asigura 
că serviciul de contabilitate al direcţiei financiare are un sistem sigur, de preferinţă 
computerizat, care să evalueze toate cererile de plată de la departamente pentru furnizori, 
înainte de a se face plăţile. Fiecare cerere trebuie să fie autorizată de un şef (director)  
competent, care semnează un raport confirmând că s-au respectat termenele, că mărfurile 
şi serviciile au fost furnizate şi acceptate. Acest lucru trebuie făcut de către serviciul de 
contabilitate, înainte de primirea documentului de plată. În această etapă, serviciului 
contabilitate are responsabilitatea să verifice dacă mai sunt fonduri disponibile în bugetul 
departamentului, să certifice că departamentul care face cererea a efectuat corect toate 
calculele matematice. Acest lucru trebuie făcut înainte ca cererea de plată să fi fost 
înregistrată în registrul de plăţi sau în lista conturilor de plăţi pentru acea perioadă. 
 
Serviciul de contabilitate este, de asemenea, responsabil pentru pregătirea şi emiterea 
rapoartelor lunare, cu privire la cheltuielile la zi, ale fiecărui departament şi / sau 
program. Aceste rapoarte trebuie să includă cheltuielile aprobate pentru fiecare program, 
suma cheltuită în acel moment şi soldul rămas. Pentru a fi utile, aceste rapoarte trebuie 
pregătite prompt, după închiderea bilanţului fiecărei luni. Automatizarea proceselor de 
înregistrare şi raportare este obligatorie pentru îndeplinirea acestei cerinţe. Cu un sistem 
computerizat de monitorizare a cheltuielilor, contabilul poate urmări tendinţele care 



indică cheltuieli excesive şi să avertizeze directorii de programe şi de departamente 
despre problemele potenţiale. Serviciul de contabilitate poate, apoi, să comunice 
directorului economic şi altor oficiali ai administraţiei publice locale, situaţiile dificile 
care nu sunt rezolvate de către directorii de departamente şi să indice domeniile unde 
controlul costurilor pe departament este neglijat. 
 
Utilizarea ordinelor de plată / achiziţii este o formă adiţională de management al 
cheltuielilor. Ordinele de plată / achiziţii reprezintă sumele aprobate din buget destinate 
pentru cheltuieli curente sau pentru plăţi foarte mari făcute către furnizor. Consideraţi, de 
exemplu, că serviciul financiar are aprobat, anual, echivalentul a 50.000 $, incluzând  
echivalentul a 30.000 $ pentru salarii şi echivalentul a 20.000 $ pentru alte cheltuieli. 
Este relativ uşor să se monitorizeze şi să se evalueze dacă serviciul cheltuie sau nu în 
conformitate cu aşteptările, dacă trezorierul trebuie să deschidă la începutul anului fiscal 
ordinele de plată / achiziţii pentru toată suma planificată, egală cu echivalentul a 20.000 
$. Pe de altă parte, este mai puţin uşor să se facă monitorizarea în cazul în care ordinele 
de plată / achiziţii vin la diferite intervale pe parcursul anului. Dacă trezorierul deschide 
un ordin de plată / achiziţii anual în valoare egală cu echivalentul a 4.800 $, reprezentând 
comisioanele pentru serviciile bancare, după ce a aprobat comisionul de 500 $ pe lună, 
pentru şapte luni precedente, serviciul de contabilitate ar putea, pe bună dreptate, să-i 
atragă atenţia că, dacă acestă tendinţă continuă, se va ajunge la un gol de aproximativ  
1.200 $. Acestă informare asupra tendinţelor ar fi utilă direcţiei de finanţe şi trezorierului 
în elaborarea planurilor alternative pentru a preveni golurile de casă (deficitele temporare 
de numerar). În plus, ar putea să considere oportun să restricţioneze cheltuielile în alte 
domenii ale bugetului serviciului financiar pentru a elibera fondurile necesare pentru 
acoperirea plăţii comisioanelor bancare. Această informaţie poate fi utilizată, de 
asemenea, pentru a cerceta: de ce ordinul de plată a fost deschis pentru o sumă mai mică 
decât costurile anuale reale, corectitudinea datelor folosite în pregătirea bugetului şi care 
sunt planurile serviciului cu privire la menţinerea costurilor în limitele bugetului.    
 
Pasul 2: Analiza costurilor                
 
Analiza costurilor este un instrument care evidenţiază strategiile şi alternativele folosite 
de către administraţia publică locală aflată în situaţia de a alege între diverse opţiuni. 
Analiza costurilor poate fi folosită pentru a lua o decizie cu privire la: 
 
• modul de stabilire a preţului / tarifului unui serviciu; 
• cine trebuie să furnizeze serviciul; 
• ce furnizori trebuie să furnizeze mărfuri sau servicii administraţiei publice locale; 
• ce părţi ale proiectului ar putea fi modificate sau eliminate, în cazul în care va trebui să 

se facă economii; 
• unde tehnologia (capitalul) poate înlocui forţa de muncă; 
• ş.a.m.d. 
 
Există diferite abordări pentru a realiza analiza costurilor. Depinde de obiectul studiului 
costurilor, care dintre ele este mai potrivită. De exemplu, pentru a răspunde la întrebarea: 
„care ar trebui să fie preţul pentru prestarea unui serviciu?”, prin studiul costurilor se va 



căuta să se identifice şi să se cuantifice toate costurile, directe şi indirecte (de regie), 
pentru prestarea seviciului, determinându-se un cost mediu. Pentru a răspunde la 
întrebarea „cât vom economisi dacă vom contracta serviciul?”, prin studiul costurilor se 
va căuta să se identifice toate costurile care pot fi evitate. 
 
Procesul în sine, de analiză a costurilor unui serviciu, nu va reduce sau controla costurile. 
De fapt, analiza va creşte costurile totale, deoarece va necesita timp şi experienţă pentru a 
face studiile respective. Totuşi, rezultatele analizei costurilor pot oferi date pentru a: 
 
• justifica implementarea strategiilor cu privire la controlul costurilor; 
• determina cifrele „înainte” (ante-calcul), pentru a le compara cu cifrele „după” (post-

calcul); 
• identifica progresul sau eşecul, caz în care trebuie luate măsuri; 
• stabili scopurile de urmat pentru anagjaţi; 
• identifica alternativele cu costuri mai mici pentru furnizarea serviciilor;  
• identifica operaţiuni cu performanţă înaltă. 
 
Pe termen lung, după cum a fost menţionat mai sus, atât managementul cheltuielilor cât şi 
analiza costurilor sunt elemente de bază necesare într-un program de control al costurilor. 
Ele ajută administraţia publică locală să înţeleagă costurile serviciilor pe care le 
furnizează şi să-i crească abilităţile de a gestiona aceste costuri. După ce aceste două 
elemente fundamentale au fost stabilite, oficialii administraţiei publice locale pot să-şi 
îndrepte atenţia asupra strategiilor de schimbare şi de îmbunătăţire a programelor, în 
scopul de a mări productivitatea şi de a controla costurile.  
 
Pasul 3: Formele alternative de prestare a serviciilor 
 
Formele alternative de prestare a serviciilor implică utilizarea firmelor private, 
asociaţiilor de proprietari sau a altor organizaţii neguvernamentale, a voluntarilor, sau a 
altei administraţii publice locale pentru a presta sau a ajuta la prestarea serviciilor locale. 
În această secţiune sunt discutate şase forme alternative: 
 
• externalizarea / competiţia furnizorilor / privatizarea serviciilor publice; 
• contract de franciză; 
• înţelegeri de subvenţii; 
• cupoane; 
• parteneriat public / privat; 
• privatizarea infrastructurii. 
 
Discuţia despre fiecare formă alternativă este gândită astfel, ca mai întâi, să fie descrisă 
practica, apoi să fie date exemple privind modul în care a fost sau poate fi utilizată. Acolo 
unde este posibil, sunt prezentate avantajele şi dezavantajele fiecărei forme alternative. 
Este de competenţa responsabililor, în adoptarea politicilor locale şi în finanţele publice 
locale, să evalueze oportunitatea potenţială a fiecărei dintre aceste forme, îndeosebi 
pentru a reduce costurile totale ale adminsitraţiei publice locale, ca o parte integrantă a 



unei analize mai sistematice a serviciilor publice prestate în comunitate. Există, cel puţin, 
şase considerente pentru a face o astfel de evaluare. Acestea şase sunt descrise mai jos: 
 
Identificarea serviciului care urmează a fi prestat 
 
Aceasta include examinarea şi reexaminarea serviciilor existente şi a celor potenţial noi,  
pentru a determina dacă administraţia publică locală poate demonstra, pe baza datelor, 
dacă nivelul curent al serviciilor răspunde nevoilor comunităţii. De exemplu, dacă 
administraţia publică locală furnizează serviciul de ambulanţe, studiul ar include 
stabilirea faptului dacă acest serviciu este, încă, o nevoie importantă pentru cetăţeni.  
 
Stabilirea nivelului necesar al serviciului 
 
Oficialii administraţiei publice locale sunt aceia care decid asupra cantităţii şi calităţii 
serviciilor care trebuie prestate. Colectarea gunoiului, dezăpezirea, asistenţa pentru cei 
vârstnici etc., toate acestea sunt exemple de servicii care pot fi diferite din punctul de 
vedere al frecvenţei şi al extinderii lor. Acest lucru reprezintă o problemă de politică 
pentru cei din adminsitraţia publică locală.  
 
Stabilirea acelora care trebuie să plătească pentru un serviciu 
 
Din nou, aceasta este o problemă de politică, cu care oficialii administraţiei publice locale 
au de-a face, însă analiza trebuie să vină în sprijinul deciziei lor. Un manual din această 
serie, Maximizarea veniturilor, vorbeşte despre formele de plată, inclusiv impozitarea şi 
taxele de utilizare, sau o combinaţie a celor două, în cazul în care taxa de utilizare nu este 
stabilită astfel încât să recupereze toate costurile. 
 
Identificarea acelora care pot presta / furniza serviciul 
 
După ce oficialii administraţiei publice locale au decis ce fel de servicii trebuie să fie 
prestate locuitorilor comunităţii, următorul pas este de a decide cine poate presta acele 
servicii, în cel mai eficient şi mai responsabil mod. Unele posibilităţi includ utilizarea 
angajaţilor proprii, încheierea unui acord cu o altă administraţie publică locală, care să 
presteze serviciul, sau utilizarea uneia dintre formele alternative de prestare a serviciilor 
descrise mai jos. 
 
Determinarea celei mai potrivite forme de prestare a serviciului 
 
Sunt cinci criterii de bază, pe care oficialii administraţiei publice locale trebuie să le aibă 
în vedere, în determinarea formei de prestare a serviciului (angajaţi proprii, acord inter-
administrativ sau forme alternative de prestare a serviciilor), care vor răspunde, cel mai 
bine, nevoilor locuitorilor şi administraţiei publice locale. Acestea sunt enumerate mai 
jos. 
 

Costurile 
 



Acestea includ toate costurile directe şi indirecte, inclusiv timpul autorităţii locale de a 
administra o formă alternativă de prestare a serviciului. 
 
 Eficacitatea şi calitatea serviciului public 
 
Aceasta include evaluarea capacităţii prestatorului / furnizorului serviciului şi asigurarea 
faptului că există o metodă pentru evaluarea calităţii şi a eficacităţii serviciului. 
 
 Impactul asupra altor servicii publice locale 
 
Se are în vedere posibilitatea ca echipamentele şi angajaţii autorităţii locale să fie 
implicaţi în furnizarea mai multor servicii. Economisirea banilor, prin utilizarea 
angajaţilor din afară, pentru un anumit serviciu, poate mări disponibilitatea salariaţilor 
administraţiei publice pentru furnizarea altor servicii, îndeosebi în cazuri de urgenţă. 
 
  Opţiuni posibile în caz de întrerupere a serviciului 
 
Aceasta înseamnă evaluarea alternativei şi a posibilităţii de a anula hotărârea de 
externalizare a serviciului, în cazul în care prestatorul actual nu mai este disponibil, nu 
este receptiv la nevoile beneficiarilor, sau furnizează servicii de proastă calitate.  
 
 Receptivitatea la nevoile şi aşteptările cetăţenilor 
 
Aceasta înseamnă evaluarea abilităţii furnizorului formei alternative de prestare a 
serviciilor de a informa repede şi eficient administraţia publică locală despre schimbarea 
nevoilor cetăţenilor. 
 

Planificarea implementării formei de prestare a serviciilor 
 
Dacă se prevede o schimbare în prestarea serviciului, autoritatea locală trebuie să ia în 
considerare noile cerinţe privind angajaţii săi şi echipamentul care este folosit în prestarea 
serviciului, inclusiv asigurarea instruirii angajaţilor. 
 

Evaluarea serviciului în mod permanent 
 
Autoritatea locală are responsabilitatea de a elabora şi implementa un proces continuu de 
verificare, pentru a evalua şi informa consiliul despre succesul formelor noi de prestare a 
serviciilor şi pentru a evalua sistematic şi periodic modul în care un serviciu este prestat. 
 

Contractarea, competiţia, privatizarea serviciului 
 
Această secţiune se concentrează asupra studierii posibilităţii de privatizare a serviciilor 
operaţionale (comparativ cu privatizarea mijloacelor de capital). CONTRACTAREA este 
un acord prin care administraţia publică locală se angajează să plătească, unei firme 
private sau unei organizaţii non-profit, pentru prestarea unui serviciu la un anumit nivel şi 
de o anumită calitate. Cetăţenii plătesc, autorităţii locale, taxe de utilizare pentru serviciul 



primit, iar autoritatea locală plăteşte furnizorul. Contractarea este folosită, pe larg, în 
cazul serviciilor de gospodărie comunală, transport public, sănătate şi asistenţă socială. 
De asemenea, se mai foloseşte în serviciile de asigurare a ordinii şi siguranţei publice.  
 
O cerinţă a procesului de contractare este să se înceapă cu analiza costurilor şi cu 
procesul de licitaţie, înainte ca decizia de a contracta serviciul să fi fost luată. În această 
abordare, hotărârea de a contracta un serviciu cu un furnizor privat este numai unul dintre 
rezultatele posibile al unui proces, care încurajează anagajaţii actuali ai autorităţii locale 
să concureze pentru dreptul de a furniza serviciul şi să dovedească că pot realiza 
economii de costuri, comparativ cu sectorul privat. Stabilirea corectă a costurilor este 
cheia succesului în această abordare. Contabilitatea costurilor este vitală, precum şi o 
verificare independentă de către o terţă parte a licitaţiei interne şi a costurilor incluse în 
ofertă. Agenţiile publice ar putea avea dificultăţi, îndeosebi în ceea ce priveşte 
documentarea şi calcularea costurilor indirecte, cum ar fi pensiile, asigurările etc.  
 
STABILIREA COSTURILOR PE BAZĂ DE ACTIVITĂŢI (Activity-based costing - ABC) este o 
metodă în contabilitate care stabileşte costurile activităţilor şi serviciilor autorităţii locale 
pe bază de rezultate. Pentru fiecare activitate, ABC determină costurile tuturor resurselor 
utilizate pentru realizarea activităţii. ABC identifică, în totalitate, costurile de funcţionare 
ale unui departament sau serviciu, prin separarea cheltuielilor pe domenii de operaţiuni, 
iar apoi le grupează pe baza beneficiarilor activităţii. Costurile, care pot fi urmărite pe 
activităţi specifice, inclusiv funcţiile care sprijină aceste activităţi, sunt atribuite acelor 
consumatori sau produse. Costurile sunt împărţite pe categorii, cum sunt: costuri 
administrative, servicii contractuale, forţa de muncă şi materiale. Principiile unui 
program de contractare / concesionare sunt următoarele: 
 
• Toate serviciile prestate, care pot fi oferite de mai mulţi furnizori privaţi, sunt obiectul 

contractării / concesionării. 
• Orice recomandare de a contracta / concesiona trebuie să includă o evaluare a efectului 

asupra propriilor angajaţi, plus recomandări privind abordarea problemei resurselor 
umane.  

• Trebuie făcute eforturi pentru a minimiza impactul contractării / concesionării asupra 
angajaţilor prezenţi. 

• Calcularea costurilor implicate în prestarea serviciului, de către angajaţii autorităţii 
locale şi de către contractorii privaţi, trebuie să fie făcută corect pentru a asigura o 
comparaţie valabilă. 

 
Privatizarea infrastructurii 

 
Parteneriatul public / privat este, de asemenea, abordat în manualul privind maximizarea 
veniturilor, ca o metodă de găsire a veniturilor necesare investiţiilor de capital, prin 
stabilirea unui parteneriat cu una sau mai multe firme private, cu scopul de a construi şi 
exploata facilităţile de infrastructură. O formă menţionată este CONSTRUIEŞTE – 
EXPLOATEAZĂ (operează) – TRANSFERĂ (Build-Operate-Transfer – BOT). În acest 
manual vom vorbi despre alte două forme de parteneriat public-privat: (1) privatizare 
totală a infrastructurii şi (2) corporatizare (asociere). 



 
Privatizare totală a infrastructurii 

 
Vinderea mijloacelor fixe de către administraţia publică locală este o modalitate de a 
aduce venituri la bugetul local şi de a-l degreva, astfel, de costurile legate de prestarea 
serviciului şi de administrarea mijloacelor fixe. Aceasta este o modalitate atractivă, atunci 
când nu există un motiv puternic pentru administraţia publică locală de a furniza serviciul 
respectiv, aşa cum este în cazul Statelor Unite ale Americii, al companiilor de 
electricitate, al reţelelor de transport, de telefoane etc. Firmele private gestionează astfel 
de activităţi în condiţiile pieţii, în multe ţări din lume. 
 

Corporatizarea 
 
Acesta este un termen apărut în Noua Zeelandă. Corporatizarea implică crearea de către 
autoritatea locală a unei societăţi comerciale (corporaţie orientată spre profit), ai cărei 
membrii sunt atât autoritatea locală cât şi comunitatea locală de afaceri. Administraţia 
publică locală deţine toate acţiunile (sau cea mai mare parte) în noua societate. Acest 
proces face posibil ca societatea nou creată să corecteze ineficienţa şi să depăşească 
barierele birocratice, funcţionând fără contrângerile din administraţia publică locală. În 
acelaşi timp, administraţia locală poate să menţină controlul şi titlul de proprietate. Noua 
societate, după înregistrare, este, de asemenea, obligată să se autofinanţeze. Această 
modalitate nu produce venituri noi, dar încearcă să reducă costurile prin eficientizarea 
activităţii. Noua Zeelandă a folosit această abordare cu succes, pentru serviciile poştale, 
energie electrică, transport aerian şi activităţi de amenajare a teritoriului. 
 

Parteneriatul public-public / consolidare / regionalizare 
 
Parteneriatul public-public este un acord între două sau mai multe entităţi publice, cum 
sunt administraţiile publice locale, care au potenţial de consolidare a serviciilor cu efecte 
asupra costurilor, datorită principiului de economicitate pe scară mare (reducerea 
costurilor unitare datorită creşterii dimensiunii la care este furnizat un serviciu). Aceste 
acorduri de parteneriat au, în general, una din următoarele forme: (1) acorduri ad-hoc, 
între comunităţi, şi (2) abordarea oficială, prin care se creează agenţi economici regionali 
pentru prestare de servicii. 
 

1. Acorduri ad-hoc 
 
Acestea sunt relaţii între una sau mai multe autorităţi locale, care împreună furnizează 
servicii, achiziţionează materiale sau echipamente, sau soluţionează probleme legate de 
planuri comune sau protejează resursele. Unele dintre aceste acorduri nu au o bază 
oficială: o strângere de mână a doi oficiali locali înseamnă o afacere comună încheiată. În 
alte cazuri, acorduri sau contracte oficiale scrise stabilesc rolurile, responsabilităţile şi 
contribuţia părţilor. Unele succese vizibile au fost remarcate în utilizarea în comun a 
specialiştilor calificaţi, aşa cum sunt proiectanţii, evaluatorii de proprietăţi, specialiştii în 
procesarea datelor. Acestea sunt îndeosebi avantajoase, atunci când anumite comunităţi 
nu au resurse proprii pentru plata serviciilor respective. Folosirea, în comun, a 



echipamentelor specializate costisitoare, aşa cum sunt maşinile de colectare a gunoiului 
sau de tăiere a lemnului, a contribuit, de asemenea, la reducerea costurilor pentru 
administraţia publică locală. Achiziţionarea în comun a serviciilor, aşa cum sunt 
asigurarea medicală pentru angajaţi, materiale, construirea gropilor de gunoi etc., poate 
duce la costuri mai mici pentru autorităţile locale asociate, deoarece un grup mai mare 
poate cere o reducere mai mare de preţ şi o împărţire a riscului pe un eşantion de 
populaţie mai mare. Analize serioase şi o planificare minuţioasă trebuie să preceadă 
încheierea unui parteneriat public-public. Contractele care stabilesc costurile, beneficiile 
şi responsabilităţile tuturor părţilor sunt, îndeosebi, instrumente absolut necesare.  
 

2. Entităţi regionale    
 
Unele servicii par să funcţioneze mai bine la nivel regional şi, în aceste cazuri, o societate 
comercială poate fi creată pentru a furniza serviciul. Transportul este un astfel de serviciu 
unde planificarea şi întreţinerea unei reţele, de mărime regională, de trenuri, autobuze, 
metro, tramvaie etc. sunt de mai mare succes, din punct de vedere economic,, decât 
eforturile fiecărei autorităţi locale în parte. În aceste cazuri, fiecare administraţie publică 
locală este reprezentată în consiliul de administraţie al societăţii comerciale regionale.  
 

Acorduri de franciză 
 
 Acestea sunt acorduri prin care administraţia publică locală oferă dreptul unei societăţi 
private de a furniza un serviciu în limitele unei arii geografice. Cetăţeanul sau utilizatorul 
plăteşte pentru serviciul furnizat direct prestatorului. Administraţia publică locală poate 
reglementa nivelul, calitatea sau preţul serviciului respectiv. Sistemul de franciză permite 
administraţiei publice locale să transfere unei firme private, în totalitate, un serviciu, dar 
în acelaţi timp să-şi păstreze dreptul de a stabili standardele, nivelul şi structura ratelor de 
franciză. Sistemul de franciză este posibil pentru servicii cum sunt: colectarea gunoiului, 
serviciile de ambulanţă şi urgenţă, exploatarea utilităţilor, remorcarea şi depozitarea 
vehiculelor. 
 

Cupoane 
 
Cupoanele reprezintă un mod deosebit de util pentru administraţia publică locală, care 
doreşte ca unele servicii sau bunuri furnizate de sectorul privat să fie accesibile unui 
anumit grup de cetăţeni. De exemplu, cupoanele pentru grădiniţă, alimente, ajutor 
medical, transport etc. ar putea fi distribuite cetăţenilor, care pot să ia propria lor decizie 
privind alegerea prestatorului, de serviciile căruia să beneficieze. Pentru ca metoda 
cupoanelor să aibă succes, ar trebui ca beneficiarii să nu aibă nici o dificultate în 
schimbarea prestatorului. 
 

Subvenţiile 
 
Subvenţiile reprezintă o modalitate care, de obicei, funcţionează foarte bine atunci când 
un serviciu este prestat de un furnizor privat, însă nivelul şi / sau tipul serviciului pot fi 
îmbunătăţite de către administraţia publică locală. Un exemplu sunt serviciile unei clinici 



medicale, în anumite zone. Administraţia publică locală poate subvenţiona o clinică, în 
general sau pentru a asigura servicii medicale la un cost mai mic pentru cetăţeni, care 
altfel nu ar putea să aibă acces la aceste servicii. 
 
Tehnici de analiză a managementului 
 
Această parte a materialului teoretic prezintă şapte tehnici analitice, care au fost folosite 
cu succes de către administraţia publică locală pentru a-şi analiza practicile de lucru şi 
mecanismele de prestare a seriviciilor publice folosite în prezent. Ele au fost folosite cu 
intenţia de a identifica oportunităţi de reducere a costurilor, de eliminare a ineficienţei şi 
de îmbunătăţire a calităţii produsului. Aceste tehnici nu au scopul de a introduce o formă 
alternativă de prestare a serviciilor; mai degrabă, au scopul de a analiza şi îmbunătăţi 
procesul curent. David Osborne şi Ted Gaebler, în cartea lor Reinventing Government, au 
numit astfel de tehnici „gestionarea rezultatelor”, deoarece cu ajutorul lor se caută să se 
măsoare performanţa, identificând succesele şi eşecurile pe baza rezultatelor.  
 
O temă apropiată aceleia privind tehnicile de analiză este abilitatea de a identifica şi a 
măsura costurile implicate în prestarea serviciilor publice, precum şi de a evalua calitatea 
serviciilor furnizate de către administraţia publică locală. Acest lucru este foarte 
important pentru succesul acestor tehnici. De exemplu, furnizarea serviciilor în oraşul X, 
cu costuri mai ridicate decât în oraşul Y, poate fi acceptabilă dacă şi calitatea serviciilor 
în oraşul X este cu mult mai ridicată decât în oraşul Y, şi, de asemenea, dacă oraşul X a 
ales un nivel mai ridicat al serviciilor, printr-o decizie de politică. Prin urmare, 
legislativul local poate anticipa efectul pe care schimbările, în costurile serviciilor, le pot 
avea asupra calităţii acestora. Scopul principal al acestor tehnici este creşterea abilităţii de 
a lua decizii inteligente, în cunoştinţă de cauză, cu privire la modificări în furnizarea 
serviciilor, care vor reduce costurile acestora. 
 
Auditul managementului 
 
AUDITUL MANAGEMENTULUI este definit ca o verificare sistematică şi oficială, de către 
persoane calificate, pentru a determina măsura în care o organizaţie, o unitate sau funcţie 
din cadrul organizaţiei îşi ating scopurile stabilite de conducere şi să identifice deciziile 
care trebuie îmbunătăţite. Este o tehnică de evaluare sistematică a eficienţei unei 
organizaţii, în comparaţie cu standardele şi principiile existente.  
 
Auditul managementului este similar cu alte tehnici – auditul performanţei şi auditul 
operaţiunilor. Auditul de acest fel nu este financiar sau de conformitate, mai degrabă este 
de evaluare, cu accent pe identificarea oportunităţilor pentru obţinerea unei economii, 
unei eficienţe şi unei răspunderi mai mari. Acest audit poate fi realizat de personalul 
propriu cu costuri rezonabile. Auditul realizat de persoane din afara organizaţiei, cu 
experienţă în domeniul de cercetare a sondajelor, are o credibilitate mai mare.  
 
În general, un audit al managementului este bazat pe utilizarea listelor de verificare, care 
sunt elaborate pentru a evalua cât de bine este gestionată o funcţie sau un program. 
Aceste liste de verificare sunt, de fapt, un set de întrebări care pot fi elaborate din interior, 



folosind standardele sau principiile general acceptate în domeniul managementului şi 
aplicate în ariile funcţionale. De exemplu, în domeniul managementului financiar, listele 
de verificare pot fi formulate astfel încât să determine dacă structura şi personalul 
direcţiei economice este adecvat, pentru a permite un management corespunzător al 
departamentului respectiv. 
 
Un alt aspect al auditului managementului este elaborarea şi utilizarea a două tipuri de 
sondaje – sondaje cu opiniile angajaţilor şi sondaje cu opiniile cetăţenilor. Angajaţii, în 
general, sunt rugaţi să completeze un chestionar, care se referă la atitudinea lor faţă de 
serviciu, instruire, organizaţie, serviciul public pe care îl furnizează, cetăţenii pe care îi 
deservesc etc. Rezultatele sondajelor trebuie să rămână confidenţiale. Opiniile cetăţenilor 
pot fi obţinute prin intermediul interviurilor telefonice sau ale chestionarelor trimise prin 
poştă cu privire la atitudinea lor faţă de programele şi serviciile administraţiei publice 
locale şi aşteptările viitoare de la aceasta. 
 
Atunci când toate listele de verificare au fost completate şi rezultatele sondajelor 
prelucrate, coordonatorul auditului managementului elaborează un raport pentru 
conducerea administraţiei publice locale, analizând problemele care au fost identificate în 
rezultatul auditului, dar, de asemnea, comentând asupra punctelor tari ale organizaţiei. 
 
Analiza valorii 
 
ANALIZA VALORII, cunoscută ca ingineria valorii, controlul valorii şi îmbunătăţirea 
valorii, este un proces prin care se încearcă să se identifice alternative mai rentabile, mai 
eficiente, din punctul de vedere al costurilor, sau care conservă mai bine resursele, în 
realizarea unei funcţii sau operaţiuni, fără a sacrifica performanţa sau calitatea. O analiză 
a valorii implică, aproape întotdeauna, o analiză a costurilor şi a performanţei iniţiale şi 
ulterioare. Este mai util să se analizeze funcţii, programe şi proiecte care au standarde de 
performanţă cuantificabile (de exemplu, număr străzi marcate pe oră), funcţii 
identificabile şi previzibile şi costuri măsurabile pentru diferite nivele de servicii prestate. 
 
Analiza valorii este realizată, de obicei, „ad-hoc” şi nu ca un proces continuu, 
instituţionalizat. Este un efort pe termen scurt, dar intens, de identificare a reducerilor de 
costuri care pot fi obţinute în timp, într-un anumit proiect. În general, analiza valorii este 
realizată de o echipă, în care sunt experţi într-unul sau mai multe aspecte ale proiectului, 
precum şi de teoreticieni, care sunt coordonaţi de un expert în analiza valorii, cu 
experienţă anterioară în domeniu. Procesul de analiză a valorii implică aplicarea unei 
metodologii standardizate pentru domeniul proiectelor. Sunt câteva etape în această 
metodologie, cunoscute ca plan de lucru: 
 
1. Etapa de informare: colectarea datelor. 
2. Etapa funcţională: determinarea şi evaluarea valorii tuturor funcţiilor implicate. 
3. Etapa creatoare: generarea de alternative creatoare pentru a satisface funcţiile implicate. 
4. Etapa de analiză: evaluarea şi analiza tuturor ideilor în funcţie de valoarea lor. 
5. Etapa de elaborare: selectarea, dezvoltarea şi evaluarea celei mai bune idei. 
6. Etapa de prezentare: prezentarea ideii conducerii, cu argumente privind avantajele. 



7. Etapa de implementare: punerea în practică a modificării aprobate. 
8. Etapa de urmărire: evaluarea şi raportarea realizărilor în ce priveşte reducerea costurilor. 
 
În timp ce analiza valorii are, deja, o utilizare remarcabilă în domeniul sectorului privat, 
există oportunităţi, notabile, pentru utilitatea ei şi în domeniul public. Construcţia 
facilităţilor publice este un domeniu important în administraţia publică locală, acolo unde 
analiza valorii poate fi aplicată. De obicei, analiza valorii este aplicată atunci când 
preţurile oferite la licitaţie pentru proiecte sunt mai mari decât acelea aşteptate. Adesea, 
în aceste condiţii sunt invitaţi specialişti în domeniul analizei valorii pentru a determina 
dacă costurile pot fi reduse. Au fost remarcate şi alte domenii din administraţia publică 
locală unde analiza valorii a fost utilizată. Decizii legate de achiziţiile publice, proiectele 
repetitive din gospodăria comunală şi studiile privind utilizarea spaţiilor au beneficiat de 
economii în costuri, ca urmare a aplicării analizei valorii. 
 
Stabilirea costurilor pe durata de serviciu  
 
Altă tehnică specifică, care ajută oficialilor locali să reducă costurile activităţilor, este 
STABILIREA COSTURILOR PE TOATĂ DURATA DE SERVICIU sau achiziţionarea la costul 
total. Stabilirea costurilor pe toată durata de serviciu este o tehnică de achiziţionare 
folosită pentru a determina costul total pe toată durata de serviciu şi al exploatării, al unui 
bun de capital. Astfel, se încearcă să se ofere oficialilor locali informaţii necesare pentru 
a lua decizii mai bune la achiziţionare şi pentru planificarea bugetară viitoare, avându-se 
în vedere că toate costurile pe durata de serviciu a bunului de capital sunt stabilite de la 
bun început. În mod specific, tehnica de stabilire a costurilor pe toată durata de serviciu, 
examinează şi incorporează costurile ascunse ale unui bun de capital, aşa cum este, de 
exemplu, consumarea energiei electrice. Este îndeosebi utilă în evaluarea ofertelor pentru 
achiziţiile bunurilor publice, unde preţul de achiziţie a unei opţiuni poate fi mai mic, dar 
alte cheltuieli, nu atât de evidente ale acestei opţiuni, pot implica costuri totale mai mari 
pe întreaga durată de serviciu. 
 
Astfel, pentru a implementa analiza stabilirii costurilor pe toată durata de serviciu a unui 
bun de capital, funcţionarul responsabil cu achiziţiile trebuie să fie pregătit să evalueze 
ofertele pe baza unui şir întreg de costuri pe lângă preţurile de achiziţie, cum ar fi: 
 
• Costurile de exploatare – îndeosebi costurile energiei electrice necesare pentru operare. 
• Costurile de întreţinere – atât acelea de rutină, cât şi acelea preventive. 
• Costurile pierderilor – perioadă de nefuncţionare, costurile de închiriere şi pierderile 

de producţie. 
• Costurile de instruire – instruirea personalului. 
• Costurile de aprovizionare – bunurile consumabile necesare. 
• Costurile de depozitare – incluzând piesele de schimb şi materialele consumabile. 
• Costurile forţei de muncă – pentru exploatare. 
• Costurile adiţionale – debarasarea de produsele secundare. 
 
De asemenea, pot fi beneficii compensatorii, care ar trebuie să fie incluse în analiza 
stabilirii costurilor pe toată durata de serviciu. Acestea includ returnarea bunului, ceea ce 



înseamnă că furnizorul garantează un preţ la care produsul va fi reachiziţionat de el, la 
sfârşitul duratei de serviciu a bunului. 
 
Structurarea analizei ofertelor va permite oficialilor locali să justifice achiziţionarea unui 
bun mai costisitor, indicându-se economiile obţinute din costurile pe toată durata de 
serviciu şi timpul necesar pentru recuperarea cheltuielile iniţiale adiţionale – perioada de 
recuperare. Pentru a utiliza, cu succes, într-o licitaţie tehnica de stabilire a costurilor pe 
toată durata de serviciu, funcţionarul responsabil cu achiziţiile trebuie să ceară prin 
caietul de sarcini informaţiile necesare pentru analiză şi luarea deciziei. Acesta include şi 
declaraţia, din documentaţia de licitaţie, că selecţia se va face pe baza costurilor pe toată 
durata de serviciu. 
 
Exemple de bunuri de capital, care au fost achiziţionate prin licitaţie, pe baza stabilirii 
costurilor pe toată durata de serviciu, sunt: camioane, echipament de aer condiţionat, 
pompe termice, refrigeratoare, lămpi pentru semnalizare rutieră, transformatoare, 
copiatoare, boilere, motoare, echipament pentru magazine şi maşini grele. 
 
Ca şi în cazul tuturor abordărilor analitice, care încearcă să prezinte informaţii mai bune 
privind costurile, pentru luarea deciziilor, există dezavantaje şi în tehnica stabilirii 
costurilor pe toată durata de serviciu. Acestea includ: timp şi experienţă suplimentară din 
partea personalului necesar pentru a elabora documentaţia de licitaţie, pentru a analiza 
informaţiile din oferte şi pentru a verifica dacă informaţiile, prezentate în ofertele de 
licitaţie, sunt complete şi adevărate. Un alt posibil dezavantaj îl reprezintă respingerea 
ofertelor de la furnizorii, care nu au un personal capabil să pregătească documentaţia în 
forma detaliată cerută. Oficialii locali ar putea să dorească să limiteze utilizarea analizei 
costurilor pe toată durata de serviciu, numai pentru bunurile de capital foarte mari sau 
pentru acelea care sunt achiziţionate într-un număr mare, încât economiile potenţiale 
justifică folosirea acestei metode. 
 
Stabilirea standardelor de referinţă privind costurile 
 
STABILIREA STANDARDELOR DE REFERINŢĂ PRIVIND COSTURILE este o tehnică care 
implică compararea proceselor similare în toate organizaţiile, publice şi private, pentru a 
determina practicile de succes şi costurile acestor practici. Comparând practicile şi 
costurile, administraţia publică locală poate evalua unde se află şi să identifice, în mod 
obiectiv, punctele tari şi cele slabe în termeni cantitativi şi calitativi. 
 
Standardele pot fi stabilite prin măsurarea costurilor curente de exploatare, astfel încât 
rezultatele intervenţiilor în costuri să poată fi mai târziu comparate. Standardele mai pot 
fi create utilizând sursele de informaţii existente, deţinute de către asociaţii profesionale, 
universităţi, grupuri de interes public etc. De exemplu, Asociaţia Directorilor Economici  
din Administraţia Locală (Government Finance Officers Association – GFOA) din 
Statele Unite ale Americii, menţine baza de date privind indicatorii financiari, program pe 
calculator cu date financiare colectate în fiecare an din aproximativ 1.500 rapoarte anuale 
complete trimise pentru Programul de Certificare a Rezultatelor din cadrul GFOA. Şi 
acestea nu sunt administraţii locale luate la întâmplăre. Este, mai degrabă, un 



compendium al acelora care ar putea fi considerate „cele mai performante”, cel puţin din 
punctul de vedere al rapoartelor financiare. Printre datele prezentate sunt veniturile 
curente, bilanţul, veniturile, cheltuielile, situaţia de îndatorare, lichidităţile şi investiţiile. 
Aceste date pot fi utilizate pentru comparaţie şi îmbunătăţire, îndeosebi dacă datele sunt 
folosite împreună cu indicatorii de performanţă, prezentaţi în secţiunea „Politicile şi 
practicile privind standardele” din manualul din această serie privind politicile financiare. 
 
De asemenea, datele pentru standarde pot fi elaborate prin utilizarea sondajelor conduse 
prin telefon sau poştă. De exemplu, dacă funcţionarii publici vor să îmbunătăţească 
funcţia de gestionare a numerarului, ei ar putea să ceară opinia altor administraţii locale 
pentru a afla modul în care acestea realizează această operaţiune, procedurile pe care se 
bazează atunci când determină rentabilitatea investiţiilor, etc. 
 
Un exemplu de utilizare a standardelor în controlul costurilor ar putea fi focalizarea 
asupra costurilor în procesarea plăţilor impozitelor, curăţenia străzilor, activitatea din  
cantinele de ajutor social, reparaţia vehicolelor etc.  
 
Stabilirea standardelor este încă un instrument nou de analiză. Popularitatea sa a crescut o 
dată cu interesul sporit al administraţiei publice locale pentru determinarea exactă a 
performanţei şi a costurilor. 
 
Managementul Calităţii Totale (TQM)          
                     
MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE (TQM) este un proces de management, care 
identifică şi corectează problemele apărute, prin colectarea datelor şi analiza lor. TQM 
foloseşte angajaţi în echipe de lucru, care au fost instruiţi în folosirea tehnicilor de control 
al proceselor statistice, cum sunt brainstorming-ul, analiza Pareto, schemele logice de 
prelucrare, histogramele, sondajele etc. Un program oficial de TQM urmează proceduri 
bine stabilite. În primul rând, un produs sau serviciu este selectat pentru a fi examinat, 
sunt identificaţi clienţii şi procesul de lucru este analizat pentru a determina unde trebuie 
introduse schimbări. Apoi, îmbunătăţirile sunt propuse, evaluate şi, dintre acestea, este 
selectată, pentru a fi implementată, aceea care are cele mai bune şanse de funcţionare. 
Implementarea este la scară mică. În final, sunt evaluate rezultatele, sunt făcute 
modificările suplimentare, iar schimbările testate sunt declarate standarde şi sunt 
comunicate şi implementate în tot departamentul sau în toată organizaţia.  
 
Unul din aspectele cheie ale programului TQM este rolul avut de către angajaţi, în special 
aceia obişnuiţi, şi de nivelul intermediar de management. În TQM aceşti anagajaţi, 
îndrumaţi de un facilitator calificat, fac analizele, elaborează şi implementează 
îmbunătăţirile. Acest lucru este bazat pe considerentul că angajaţii sunt cei mai buni 
cunoscători ai problemelor cu care se confruntă în furnizarea serviciilor din domeniul lor 
de activitate. Astfel, nu analiştii financiari, directorul sau primarul sunt aceia care 
elaborează procedurile îmbunătăţite şi le impun departamentelor. Pentru a avea succes, 
angajaţii trebuie să fie instruiţi în tehnicile de analiză statistică, să fie îndrumaţi şi 
sprijiniţi permanent în munca lor, să li se ofere oportunitatea să prezinte proceduri 
îmbunătăţite şi să li se recunoască munca. Programele TQM de succes necesită un 



anagajament ferm, din partea conducerii de la nivelul cel mai înalt al unei organizaţii, 
care să fie menţinut pe tot parcursul procesului. Exemplele de economii de costuri, ca 
urmare a activităţii echipei de TQM, includ proceduri îmbunătăţite în domeniile obişnuite 
ale gospodăriei comunale, cum sunt reacţia la urgenţele de noapte, în cazul accidentelor 
rutiere, citirea mai eficientă a contoarelor de apă etc. Una dintre strategiile de analiză a 
managementului, menţionată mai devreme în acest manual, reorganizarea, poate, de 
asemenea, să implice angajaţii în analiza problemelor şi în identificarea soluţiilor. 
 
Substituirea muncii prin capital / tehnologiile 
 
Administraţia publică locală este, tradiţional, un loc cu o forţă de muncă intensivă. 
Calculatoarele şi alte echipamente de birou au realizat mari economii din timpul de lucru 
al personalului, însă, pe de altă parte, nu există o istorie prea lungă privind inovaţiile şi 
substituirile tehnologice în administraţia publică publică. Restricţiile bugetare sunt un 
factor major în acest sens. Investiţii semnificative sunt necesare şi administraţia publică 
locală, de obicei, nu recurge la analize complexe (de exemplu, stabilirea costurilor pe 
toată durata de serviciu sau contabilitatea costurilor), care să ţină seama de amortizarea 
mijloacelor fixe şi să pună accentul pe costurile şi beneficiile pe termen lung. În schimb, 
administraţia publică locală pune accentul pe practici care asigură costurile cele mai mici 
în anul fiscal curent. De asemenea, sunt rare cazurile când administraţia publică locală 
caută să achiziţioneze bunuri de capital, în scopul  îmbunătăţirii productivităţii. 
 
Unele dintre tehnicile descrise mai devreme, îndeosebi reorganizarea şi stabilirea 
standardelor, încurajează evaluarea tehnologiei şi a investiţiilor de capital pentru a reduce 
costurile şi pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor. Şi dacă o decizie cu privire la 
achiziţiile de capital este deja pe ordinea de zi, stabilirea costurilor pe toată durata de 
serviciu poate ajuta la clarificarea cheltuielilor şi a beneficiilor totale ale acestei decizii. 
Totuşi, puţine administraţii locale au un program sau o procedură în derulare, care să 
identifice şi să evalueze domeniile unde tehnologia şi investiţiile de capital ar putea 
substitui forţa de muncă costisitoare. Cu toate acestea, un program general de control al 
costurilor nu ar trebui să piardă din vedere acest domeniu important. 
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GLOSAR 
 
ANALIZA  
VALORICĂ 

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

AUDIT DE 
MANAGEMENT 

Verificare sistematică şi oficială, făcută 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. 

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

CONTROLUL 
COSTURILOR 

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

EVALUAREA 
COMPARATIVA 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, 
administraţia publică locală poate să-şi evalueze poziţia şi să-şi 
identifice obiectiv punctele slabe şi tari, în termeni cantitativi şi 
calitativi. 

MANAGEMENTUL 
CALITĂŢII 
TOTALE – (TQM) 

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

MANAGEMENTUL 
DE AUSTERITATE 

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

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

STABILIREA 
COSTURILOR PE 
DURATA DE 
SERVICIU 

Tehnică folosită pentru a determina costurile totale pentru a 
achiziţiona şi a 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. 

 


