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ATELIER 
 
Scop 
 
Materialele incluse în capitolul Introducere sunt destinate instructorilor care doresc să 
iniţieze şi să conducă programe de instruire în managementul financiar. Cu alte 
cuvinte, aceste materiale constituie introducerea în tematica managementului 
financiar. Pe de altă parte, ele ar putea fi folosite şi ca materiale suplimentare într-un 
program de instruire care acoperă doar una dintre temele seriei. Într-un fel sau altul, 
intenţia este de a creiona partea de început a instruirii, ajutând participanţii să se 
cunoască între ei, prezentându-le informaţii despre conţinutul programului şi 
permiţându-le să se familiarizeze cu tehnica de învăţare activă aplicată pe parcurs.      
 
Conţinut 
 
În continuare sunt prezentate activităţile de instruire, fiecare cu o scurtă descriere şi cu 
durata aproximativă. Se pot omite unele activităţi sau schimba ordinea lor, iar 
adăugarea unor materiale de instruire proprii este binevenită! 
 
1.1  Exerciţiu de încălzire: Să facem cunoştinţă 
 
Participanţii şi instructorii se prezintă şi se informează în privinţa aşteptărilor 
reciproce, creând împreună un mediu de învăţare comfortabil. (15 – 60 de minute) 
 
1.2 Exerciţiu: Evaluarea cunoştinţelor şi a experienţei 
 
Participanţii îşi evaluează individual nivelul de cunoştinţe şi de experienţă, prin 
raportare la o listă de teme din managementul financiar, şi compară rezultatele în 
grupuri mici. (60 – 75 de minute) 
 
1.3 Exerciţiu: Identificarea responsabilităţilor în domeniul financiar 
 
Alternativă la exerciţiul precedent. Participanţii lucrează în grupuri mici pentru a 
identifica şi a completa o listă cu responsabilităţi în domeniul managementului 
financiar, clasificându-le după intensitatea nevoii de instruire în domeniul respectiv. 
(60 de minute)   
 
.......................................................................................................................................... 
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1.1 Exerciţiu de încălzire: Să facem cunoştinţă 
 
Timp necesar: 15 – 60 de minute 
 
Scop: Acest exerciţiu sprijină participanţii să se cunoască între ei şi cu instructorii, 
să afle ce se aşteaptă de la ei şi să se creeze un mediu confortabil de învăţare.   
 
Desfăşurare: 
 
După cuvintele de bun venit ale reprezentanţilor instituţiei gazdă şi o scurtă descriere 
a obiectivelor programului, a agendei şi a problemelor de logistică, prezentaţi-vă pe 
scurt şi invitaţi participanţii să se prezinte. Prezentarea lor se poate face în câteva 
modalităţi:  
 

Prezentare individuală 
 
Puteţi să invitaţi participanţii să spună câteva lucruri despre ei înşişi: numele, 
administraţia publică locală pe care o reprezintă, vechimea în funcţia pe care o au şi 
de ce au decis să participe la acest program de instruire (sau serie de ateliere). 
 

Prezentare în perechi 
 
Puteţi să invitaţi participanţii să formeze perechi pentru a face cunoştinţă, a culege 
câteva informaţii personale / profesionale unul despre celălalt şi apoi, pe rând, fiecare 
să-şi prezinte partenerul. Dacă numărul participanţilor este impar, oferiţi-vă să 
colaboraţi.  
 

Grupuri mici, amestecate 
 
Aţi putea să propuneţi participanţilor să scrie pe un cartonaş domeniul de management 
financiar în care doresc să exceleze. Deoarece mulţi participanţi ar putea să nu 
cunoască temele care vor fi discutate în programul de instruire, puteţi să le listaţi pe o 
planşă, înainte de exerciţiu. 
 
După ce participanţii au terminat, invitaţi-i să se ridice şi să caute prin sală pe cineva 
cu aceeaşi preferinţă. După câteva minute, rugaţi participanţii cu interese comune să 
formeze un grup şi să discute ce anume vor să cunoască sau să poată face mai bine în 
acel domeniu. Invitaţi voluntari din diferite grupuri să prezinte membrii grupului şi să 
spună care sunt rezultatele discuţiei lor. 
 
.......................................................................................................................................... 
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1.2 Exerciţiu: Evaluarea cunoştinţelor şi a 
experienţei 
 
Timp necesar: 60 – 75 de minute 
 
Scop: Participanţii îşi evaluează individual nivelul de cunoştinţe şi de experienţă, 
prin raportare la o listă de teme din managementul financiar, şi compară rezultatele în 
grupuri mici.  
 
Notă: Dacă participanţii nu au citit prezentarea din acest manual şi nu cunosc temele 
incluse în seria de manuale, puteţi să înlocuiţi acest exerciţiu cu exerciţiul 1.3.   
 
Desfăşurare: 
 
Folosind un chestionar de tipul celui prezentat în paginile următoare, invitaţi 
participanţii să descrie activitatea lor şi a organizaţiilor lor referitoare la diferitele 
subiectele ce urmează a fi tratate în programul de instruire. 
 
Când participanţii au terminat lucrul individual, propuneţi-le să-şi comunice 
rezultatele în grupuri mici. Sugeraţi-le să desemneze o persoană, în fiecare grup, care 
să întocmească o listă cu răspunsurile şi să le clasifice pentru a identifica părţile 
comune (de ex.: răspunsurile cel mai des menţionate în cele două tabele etc.). 
 
După 30 de minute de discuţie în grupuri mici, reveniţi în plen. Cereţi fiecărui grup să 
prezinte raportul discuţiilor. Încurajaţi discuţiile privind similitudinile şi diferenţele 
dintre rezultatele grupurilor. 
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Chestionar: Evaluarea experienţei 
 
Instrucţiuni 
 
Citiţi descrierile funcţiilor pe care le îndeplinesc cei implicaţi în managementul 
financiar al administraţiei publice locale, prezentate în Tabelul 1. După ce aţi citit 
despre fiecare funcţie completaţi informaţiile cerute în tabelele 2 şi 3. 
 
Tabelul 1.  Descrierea funcţiilor din managementul financiar 
  
Contabilitatea ca 
instrument de 
management 

- elaborarea şi folosirea sistemului de contabilitate al 
administraţiei publice locale ca instrument de bază în 
luarea deciziei manageriale 

Elaborarea politicilor 
financiare 
 

- natura politicilor financiare şi modul în care politicile 
sunt formulate şi folosite de administraţiia publică locală 
în îndrumarea şi direcţionarea activităţilor financiare 

Planificarea financiară 
 
 

- procesul prin care administraţia publică locală 
anticipează nevoile sale financiare, folosind o varietate de 
metode de planificare şi previziune 

Bugetul curent 
 
 

- bugetul anual curent şi folosirea lui ca instrument 
primar de management şi planificare financiară, precum 
şi ca instrument de estimare anuală a veniturilor şi de 
control al cheltuielilor 

Planificarea 
investiţiilor 

- planificarea finanţării necesarului viitor de dezvoltare 
fizică, asigurându-se că priorităţile şi programarea 
lucrărilor sunt în concordanţă cu disponibilitatea 
resurselor financiare implicate 

Managementul 
datoriei publice 
 

- modul în care administraţia publică locală direcţionează 
şi controlează contractarea şi rambursarea datoriei, 
conform prevederilor legale şi a practicilor profesionale 

Managementul 
lichidităţilor 

- modul cum să se asigure disponibilitatea sumei maxime 
de lichidităţi necesare la finanţarea operaţiunilor curente, 
obţinând, totodată, rentabilitatea optimă la investirea 
numerarului excedentar, conform legislaţiei şi a 
politicilor consiliului local 

Maximizarea 
veniturilor 
  

- modul cum să se folosească productiv sursele de 
venituri disponibile şi să se planifice îmbunătăţiri în 
structura de venituri existentă, conform legislaţiei şi a 
practicii administrative curente 

Controlul 
costurilor 
 

- metodele utilizate de către administraţia publică locală 
pentru a menţine sau a reduce costurile programelor sau 
ale serviciilor publice 

Achiziţii publice 
 
 

- achiziţionarea de bunuri şi de servicii în condiţii legale, 
eficiente şi etice de către administraţia publică locală, 
incluzând o procedură „pas cu pas” de achiziţii publice 

Indicatori de 
performanţă 
 
 

- utilizarea indicatorilor de performanţă pentru a 
determina dacă, şi cât de bine, sunt atinse scopurile 
propuse ale administraţiei publice locale şi modul cum se 
stabileşte un sistem de măsurare a performanţei 
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Managementul 
costurilor de 
construcţie 
 

- procesul de planificare şi de gestionare a costurilor în 
proiectele din domeniul gospodăriei comunale, trecând 
prin anumite etape, cu accent pe importanţa obţinerii unui 
rezultat bun al banilor cheltuiţi 

Participarea 
cetăţenească 
 

- metode de a implica cetăţenii la momentul oportun şi în 
mod constructiv în elaborarea şi aplicarea programelor de 
interes public 

Managementul 
granturilor 
 
  

- obţinerea granturilor din surse de finanţare exterioare 
administraţiei publice locale şi folosirea granturilor din 
fondurile publice, de către administraţia publică locală, 
pentru atingerea obiectivelor dorite, prin implicarea unor 
instituţii terţe 
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1. Referindu-mă la propria mea performanţă, aş clasifica următoarele funcţii 

financiare, descrise în Tabelul 1, după cum urmează: 
 
Tabelul 2 
 

Performanţa mea Funcţia 
 

funcţia pe care o îndeplinesc cel mai bine  
 

funcţia care îmi reuşeşte cel mai puţin  
 

funcţia care mă provoacă cel mai mult  
 

funcţia care mă provoacă cel mai puţin  
 

trei funcţii în care doresc instruire cel mai mult   
 

  
 

  
 

 
2. Referindu-mă la performanţa administraţiei publice în care lucrez, aş clasifica 

funcţiile financiare descrise în Tabelul 1, după cum urmează: 
 

Performanţa instituţiei mele Funcţia 
 

trei funcţii pe care le îndeplineşte cel mai bine  
 

  
 

  
 

trei funcţii care îi reuşesc cel mai puţin  
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1.3 Exerciţiu: Identificarea responsabilităţilor în 
domeniul financiar 
 
Timp necesar: 60 de minute 
 
Scop: Exerciţiul stimulează participanţii să identifice şi să se gândească asupra 
funcţiilor financiare pe care le îndeplineşte administraţia publică locală.  
 
(Notă: Puteţi folosi acest exerciţiu, în locul celui precedent, atunci când participanţii 
nu au citit prezentarea din manualul de faţă şi nu cunosc funcţiile financiare incluse 
în materialele de instruire.)  
 
Desfăşurare: 
 
Împărţiţi participanţii în grupuri de câte 5 – 7 membri. Daţi fiecărui grup câte un 
exemplar din foaia de lucru, prezentată în pagina următoare, şi invitaţi-i s-o 
completeze, urmând instrucţiunile şi bazându-se pe experienţa membrilor grupului. 
 
Lăsaţi participanţii să lucreze timp de 20 de minute. Adunaţi-i în plen şi cereţi-le să 
prezinte rezultatele fiecărui grup. Faceţi o listă a funcţiilor raportate de fiecare grup, 
eliminând repetarea. Încercuiţi, pe rând, (1) funcţiile pe care grupurile le-au clasificat 
ca fiind cele mai provocatoare şi (2) domeniile cu cea mai mare nevoie de instruire. 
Încurajaţi o discuţie cu privire la implicaţiile rezultatului acestui exerciţiu asupra 
accentelor ce trebuie puse în instruirea celor implicaţi în managementul financiar. 
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Formular de lucru 
Funcţiile financiare: Dificultăţile şi nevoile de instruire 
 
Instrucţiuni 
 
În coloana I, în partea stângă a formularului, faceţi o listă cu 10 funcţii financiare 
importante pe care le îndeplineşte administraţia publică pe care o reprezintă fiecare 
membru al grupului. După completarea listei, ajungeţi la un acord asupra a 5 funcţii 
de pe listă, care sunt cele mai dificile pentru instituţiile respective. Indicaţi alegerea 
grupului colorând cerculeţele corespunzătoare din coloana a II-a. Găsiţi apoi, tot de 
comun acord, 5 funcţii de pe listă, în care nevoia de instruire este cea mai mare pentru 
membrii grupului. Indicaţi alegerea grupului colorând cerculeţele corespunzătoare din 
coloana a III-a. 
 

I II III 
Funcţiile financiare Cele mai 

dificile 
Nevoile de 
instruire 

 
1. _________________________________________ 
 
2. _________________________________________ 
 
3. _________________________________________ 
 
4. _________________________________________ 
 
5. _________________________________________ 
 
6. _________________________________________ 
 
7. _________________________________________ 
 
8. _________________________________________ 
 
9. _________________________________________ 
 
10. ________________________________________ 
 

 
µ 
 
µ 
 
µ 
 
µ 
 
µ 
 
µ 
 
µ 
 
µ 
 
µ 
 
µ 

 
µ 
 
µ 
 
µ 
 
µ 
 
µ 
 
µ 
 
µ 
 
µ 
 
µ 
 
µ 
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Partea a 3-a 
 

Resurse 
 
Privire generală 
 
Această secţiune a manualului introductiv oferă instructorilor informaţii suplimentare 
referitoare la organizarea atelierelor de instruire din seria de management financiar. 
Informaţiile includ:  
 
1. Notele instructorului, cu informaţii explicative pentru exerciţiile a trei ateliere:  

• Măsurarea performanţei, 
• Achiziţii, 
• Managementul datoriei. 

 
2. O discuţie privind valoarea prezentă, valoarea netă actualizată şi alte tehnici de 

analiză financiară similare. 
 
3. Un glosar al termenilor folosiţi în managementul financiar. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Nota instructorului 
 
În general, fiecare atelier din seria celor de management financiar este format dintr-un 
set separat de activităţi de instruire. Fiecare set este planificat să ofere conceptele 
pentru elaborarea prezentărilor, indicaţii pentru instructori şi participanţi în 
desfăşurarea exerciţiilor, descrierea rolurilor şi a situaţiilor din studiile de caz, precum 
şi formulare de lucru pentru activităţi individuale şi de grup.  
Sunt materiale care au fost omise în trei dintre manuale şi au fost incluse în această 
parte, menţionându-se aceasta printr-o notă de trimitere la secţiunea de faţă, care 
apare în instrucţiunile exerciţiilor din manualele respective. Aceste materiale 
constituie cheia exerciţiilor respective (punctaj, soluţii sau sugestii de rezolvare). 
Fiecare material este identificat după denumirea manualului şi a exerciţiului. 
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Măsurarea performanţei 
 
Partea a 2-a, Exerciţiul 12.3: Chestionar de măsurare a performanţei  
 
Nota instructorului: Mai jos se află cheia de marcare a punctelor menţionate pe 
prima pagină a exerciţiului. Distribuiţi-o ca foaie volantă sau scrieţi-o pe o planşă.   
   
  Punctajul 
 
 
  Indicator de măsurare a eficienţei 
 
  Scop 
 
  Indicator de măsurare a resurselor 
 
  Misiune 
 
  Obiective 
 
  Indicator de măsurare a rezultatelor 
 
  Indicator de măsurare a productivităţii 
 
  Indicator de măsurare a calităţii 
 
 
Achiziţii 
 
Partea a 2-a, Exerciţiul 11.3: Evaluarea ofertelor 
 
Nota instructorului: S-ar putea să fie diferenţe de opinii privind ofertele ce pot fi 
recomandate. Noi am pleda în favoarea ofertei A. Explicaţia noastră este că oferta A 
oferă o combinaţie puţin mai bună de punctaj, pentru cele trei mai bine cotate criterii 
(cost, durată şi reputaţia conducătorului de proiect), în comparaţie cu alte oferte. De 
exemplu, puctajul este aproape acelaşi cu oferta D privind preţul şi durata, însă 
punctajul pentru reputaţia conducătorului de proiect este mai mare. Oferta A are un 
punctaj cu mult mai mare decât oferta C în ce priveşte durata, care este criteriul cel 
mai important datorită interesului consiliului local al oraşului de a termina lucrarea 
cât mai repede. Cu toate că oferta A are un punctaj mai mic decât oferta B privind 
durata, aceasta din urmă este mult mai costisitoare, ceea ce o face nefavorabilă din 
punct de vedere politic. 
 
Managementul datoriei 
 
 Partea a 2-a, Exerciţiul 7.4: Analiza valorii prezente, foaia de lucru 
nr. 1  
 

7 

6 

5 

1 

8 

3 

4 

2 
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Notele instructorului. În instrucţiunile privind folosirea tabelului de valori prezente 
se face referire la foaia de lucru nr. 3. Aceasta a fost omisă din exerciţiu, iar tabelele 
la care se face referire pot fi găsite în anexa B de la sfârşitul prezentării din 
Manualul nr. 7 – Managementul datoriei. Multiplicaţi anexa şi distribuiţi-o 
participanţilor.   
 
Pentru finanţarea proiectului de extindere a rampei de gunoi (foaia de lucru nr. 1), 
sugerăm să recomandaţi acceptarea propunerii băncii C, luând în considerare 
afirmaţiile şi calculele prezentate pe pagina următoare. Sugerăm să multiplicaţi 
calculul şi să-l distribuiţi participanţilor după ce prezintă, pe grupuri, rezultatele 
obţinute la această temă.  
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Factorii cunoscuţi Banca A Banca B Banca C
Împrumutul  1.000.000 1.000.000 1.000.000
Termenul  5 ani 6 ani 7 ani
Dobânda  12 % 10 % 8 % 
Comision  3 % din împrumut 2,5 % din împrumut 3,5 % din împrumut
  
Factorii calculaţi 
Rambursarea datoriei / lună (Nota 1 & 2)  22 244 1 852 15 586
Rambursarea datoriei / an (Nota 3)  266 933 222 310 187 034
Datoria totală 1 334 667 1 333 860 1 309 242
Comision 30 000 25 000 35.000
  
Calculele:  
Rambursarea datoriei / an 266 933 222 310 187 034
x factorul de actualizare (funcţie de dobândă & n, număr de ani) x 4,212364 x 4,917324 x 5,582324
6 % (Nota 4, cost de oportunitate) & n  1 124 420 1 093 170 1 044 084
Valoarea prezentă a datoriei 30 000 25 000 35 000
Rambursarea + Comision = Valoarea prezentă propusă 1 154 420   1 118 170 1 079 084
  
Note:  

1. Graficul nivelului datoriei rambursate lunar, aşa cum rezultă din factorii cunoscuţi pentru fiecare propunere.   
2. Rambursarea la sfârşitul fiecărei luni.    
3. Anual = rambursarea lunară uniformă a datoriei x 12 luni, sau din graficul de amortizare    
4. Taxa de scont municipală sau costul de oportunitate de  6 %, presupus ca fiind dobânda medie posibil a fi obţinută la investiţia fondurilor neangajate 

ale administraţiei publice şi factorul din tabelul Anexei B, valoarea actuală a sumei de 1 USD, plătită în n ani, în rate ritmice şi uniforme. 
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Managementul datoriei 
 
Partea a 2-a, Exerciţiul 7.4: Analiza valorii prezente, foaia de lucru 
nr. 2 
 
Notele instructorului: Valoarea prezentă nu poate fi calculată pentru aceste 
propuneri (vezi foaia de lucru nr. 2), deoarece nu sunt disponibile suficiente date 
pentru a face calculele necesare. De exemplu, nu s-a cerut nici o informaţie privind 
plata chiriei sau o estimare a încasărilor. 
 
De aceea, sugerăm o cale alternativă de evaluare a celor trei propuneri. Aceasta ar fi 
să comparăm propunerile din punctul de vedere al celui mai redus risc pentru 
administraţia publică locală, în condiţiile respectării condiţiei de a folosi proprietatea 
ca restaurant. Exemplele din paginile care urmează prezintă o analiză făcută în spiritul 
acestei abordări. Vă recomandăm să le multiplicaţi şi să le distribuiţi participanţilor 
după prezentările pe care le fac la această a doua temă a exerciţiului. 
 
Pentru a mări valoarea didactică a exerciţiului, vă propunem să iniţiaţi o discuţie (joc 
de roluri) între directorul economic, care vine cu sugestii, şi consiliul local, înainte de 
cererea de oferte. Iată cîteva idei despre ceea ce ar putea sugera directorul economic 
pentru a îmbunătăţi situaţia. 
 
1. O acţiune ar fi să se asigure uniformitatea propunerilor, pentru a nu pune consiliul 

local în situaţia de a compara „mere cu pere”. Aceasta se poate realiza prin 
stabilirea unui caiet de sarcini, în aşa fel încât toţi proprietarii de restaurante să 
cunoască exact, din timp, care va fi investiţia administraţiei publice locale, alţi 
termeni contractuali şi condiţii de bază. Odată aceste informaţii cunoscute, 
propunerile licitanţilor vor include doar suma de închiriere / concesionare 
(calculată ca % din încasări, în brut) plătită administraţiei publice locale în fiecare 
an. Astfel ar fi simplificată foarte mult procedura de comparaţie a propunerilor 
alternative, odată ce toate trebuie să corespundă caietului de sarcini, sau să fie 
respinse. 

 
2. O altă abordare presupune încurajarea creativităţii, şi evită situaţia în care practic 

ar fi imposibil pentru administraţia publică locală să compare obiectiv proiectele. 
Este nevoie de o procedură în două etape. În prima etapă, li se va cere licitanţilor 
să găsească soluţii creative la problemă (cum propune fiecare dintre ei să respecte 
condiţiile din contractul de donaţie). Administraţia publică locală studiază 
propunerile primite şi reduce numărul opţiunilor. Cei mai buni ofertanţi vor fi 
rugaţi să-şi trimită propunerile finale, respectând caietul de sarcini. Acesta 
cuprinde specificarea sumei pe care adminsitraţia publică locală este dispusă să o 
investească (dacă va investi) şi condiţiile generale de rambursare. Se mai cere 
prognozarea încasărilor şi cheltuielilor (proforma) pe o perioadă de 5 ani, pentru a 
da posibilitatea administraţiei publice locale să estimeze veniturile totale de 
încasat. În fine, caietul impune prezentarea unei analize de piaţă sau a unui studiu 
de fezabilitate financiară. Este deosebit de important ca administraţia publică 
locală să decida dacă vrea să deţină o parte a capitalului social al întreprinderii.  
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Prevederile 
privind închirierea 

Propunerea A Propunerea B Propunerea C 

Investiţia 
administraţiei publice 
locale în cheluielile 
de început 
 

0 50 000 100 000 

Termenele de 
închiriere 

termen de graţie 24 
de luni, plata chiriei 
timp de 5 ani ce 
urmează perioadei de 
graţie.     

termen de graţie 
primele 2 luni, plata 
chiriei în rate egale 
timp de 24 luni ce 
urmează. 
 

fără condiţii de graţie, 
plata chiriei timp de 5 
ani. 

Plata chiriei 20 % din încasările 
totale începând din 
luna a 25-a, timp de 5 
ani. 

în 24 rate egale, care 
însumează 
rambursarea 
cheltuielilor iniţiale 
plus 50% din 
valoarea acestora. 
 

10 000 USD plus 25 % 
din încasări timp de 5 
ani. 

Revizuirea si 
renegocierea 
contractului de 
închiriere 

după 5 ani după 28 de luni de la 
deschidere 

nici una: titlul se 
transferă după 5 ani. 

 
 
Evaluarea Propunerea A Propunerea B Propunerea C 

 
Riscul nici un risc sau cost 

pentru administraţia 
publică locală 
 

50 000 100 000 

Recompensă, 
rambursare, termen 

nu este cazul 2 luni fără 
rambursare, însă 
după aceea 24 plăţi 
în rate egale către 
administraţia publică 
locală; totuşi nu 
există garanţie că 
veniturile vor fi 
suficiente pentru a 
face aceste plăţi. 
 

rambursarea imediată 
a 10 000 USD (10 % 
din cheltuielile 
iniţiale). Adminsitraţia 
publică locală 
încasează lunar plăţile 
pe baza unui % din 
veniturile totale timp 
de 5 ani. 

Suma plăţilor din 
închiriere 

20 % din încasările 
totale necunoscute, 
fără garanţii 
(colaterale) 

plata fixă, dar fără 
garanţia că veniturile 
vor fi suficiente 
pentru achitarea 
plăţilor, fără garanţii 
(colaterale)  

% mai mare (25%) din 
venituri brute 
necunoscute, fără 
garanţii (colaterale) 
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Concluzii Propunerea A Propunerea B Propunerea C 

 
 Opţiunea cea mai 

sigură; 
administraţia 
publică locală 
deţine un restaurant 
fără cheltuieli/risc; 
fără recompensă 
timp de 2 ani, însă 
amânarea plăţii 
pentru chirie ajută 
restaurantul să 
devină profitabil în 
primii ani de 
funcţionare – 
administraţia 
publică locală 
câştigă prin 
creşterea  activităţii 
economice 

Cheltuieli / risc  
pentru administraţia 
locală (50 000 
USD), în schimb cu 
rentabilitate mai 
bună (25 %) şi mai 
sigură – ca 
instrument de 
finanţare, creditarea 
versus deţinerea de 
capitaluri proprii 
micşorează riscul, 
dar nu îl elimină. 

Cele mai ridicate 
cheltuieli şi riscuri 
pentru administraţia 
publică locală   
(100 000 USD) în 
schimbul unei 
recompense 
potenţiale ridicate,  
% din veniturile 
brute; este mai 
riscant, deoarece 
plăţile sunt bazate 
pe veniturile totale 
necunoscute – de 
asemenea, 
adminsitraţia 
publică locală 
pierde proprietatea 
(şi investiţia) la 
sfârşitul 
concesionării şi 
posibil şi dreptul de 
a păstra destinaţia 
clădirii ca 
restaurant. 

 
 
Tehnici de bază în analiza financiară  
 
În cele ce urmează, sunt prezentate conceptele analitice de bază folosite în sistemele 
financiare din Statele Unite şi din Europa. 
 
„Valoarea în timp a banilor”   
 
Evaluând cea mai bună folosire a resurselor, directorul economic trebuie să ia în 
considerare „valoarea în timp a banilor”. Analiza investiţiilor poate fi considerată ca 
un compromis între cheltuielile curente şi beneficiile viitoare, peste un timp.  
 
Beneficiile imediate versus cele viitoare 
 
Beneficiile imediate sunt preferate celor viitoare – chiar dacă riscul şi incertitudinea 
sunt comparabile. Motivul este existenţa alternativei de a investi fondurile profitabil – 
de exemplu, în conturi de economii. 
 
Dacă trebuie să aşteptaţi o anumită perioadă pentru a obţine nişte bani în loc de a-i 
obţine imediat, alegerea evidentă este să luaţi fondurile disponibile imediat şi să le 
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investiţi profitabil. Aşteptarea înseamnă „un cost de oportunitate” prin raportare la 
câştigurile ratate între timp.  
 
Invers, bunul simţ dictează că alegerea dintre a cheltui acum şi a cheltui tot atât în 
viitor este amânarea, odată ce, de obicei, există posibilitatea de a câştiga între timp 
profit de pe urma fondurilor în cauză. Altfel spus, banii au valoare direct 
proporţională cu momentul încasării sau al cheltuirii lor, iar această valoare este 
determinată de posibilitatea de a câştiga profit dintr-o investiţie oarecare. 
 
Exemplul cu economiile 
 
Un exemplu simplu demonstrează ideea. 
 
Dacă un investitor foloseşte un cont de economii cu dobândă de 5 % pe an, 1000 de 
lei investiţi astăzi vor creşte la 1050 de lei într-un an (neluând în considerare 
capitalizarea / recapitalizarea zilnică sau lunară practicată de multe bănci). Dacă 
investitorul ar fi fost silit să aştepte un an pentru a intra în posesia celor 1000 de lei, ar 
fi pierdut posibilitatea de a câştiga 50 de lei . Fără îndoială, 1000 de lei oferiţi cu un 
an mai târziu valorează mai puţin decât aceeaşi sumă oferită astăzi. Şi anume, 
valoarea sumei de 1000 de lei amânată se raportează la puterea de câştig a 
investitorului din 5 % şi putem să calculăm valoarea prezentă (VP) a 1000 de lei după 
cum urmează: 
 
Valoarea prezentă = 1000 / 1,05 = 952,38 lei 
 
Evident, 952,38 lei trebuie să fie suma care, investită cu 5 % astăzi, va valora 1000 de 
lei peste un an. Compromisul se face între de perioada de timp şi puterea de câştig 
disponibilă. Neluând în considerare riscul deocamdată, investitorul nostru ar trebui să 
plătească 952,38 lei pentru promisiunea contractuală de a primi 1000 de lei peste un 
an, dacă dobânda este de 5 %. 
 
În mod similar, mărind perioada de recuperare a sumei, se va reduce valoarea 
prezentă a sumei de bani. O sumă de 1000 de lei peste 5 ani va valora doar 783,53 lei 
astăzi, odată ce aceasta este suma care, investită astăzi cu o dobândă de 5 %, va creşte 
până la suma de 1000 de lei peste 5 ani. 
 
La această cifră s-a ajuns făcând calculele: 
 
1000 / 1,27628 = 783,53 
 
1.27628 reprezintă (1 + 0.05)5, adică dobânda simplă pe 5 ani. Valoarea sa intră la 
numitor, dând posibilitatea ca, dacă ştim suma aşteptată peste 5 ani, să putem 
determina cât să investim azi. 
 
Actualizarea/ scontarea 
 
Prin „actualizare/ scontare”, ne referim la calculul valorii prezente. Este inversa 
funcţiei cu care calculăm dobânda compusă aplicată la creşterea valorii investiţiei prin 
recapitalizarea periodică a dobânzii. Folosind această procedură putem calcula 
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valoarea unei încasări sau a unei plăţi la orice moment, odată ce ştim rata de prag a 
câştigului. 
 
Procedura de capitalizare şi actualizare este veche de când există împrumuturi. 
Transformarea fluxului de numerar în valoare prezentă este uşurată cu mult prin 
folosirea tabelelor de valori prezente. 
 
Tabelele de valori prezente 
 
Tabelele 1 şi 2 pot fi găsite pe paginile care urmează. 
 
Actualizarea sumelor încasate la sfârşitul unei perioade (tabel 1) 
 
Tabelul 1 arată rezultatele actualizării sumelor încasate şi plătite la sfârşitul oricărei 
perioade, folosind rata dobânzii aplicabilă acelei perioade. Formula generală este: 
 
valoarea prezentă = 1/(1 + i)n, 
 
unde i este rata dobânzii aplicabile şi n numărul perioadelor de actualizare/scontare. 
Pentru orice număr de perioade până în 60 de ani şi rata dobânzii de la 1 la 50 %, 
putem găsi valoarea actuală a unei sume prin simpla înmulţire a sumei în discuţie cu 
factorul potrivit din tabel: 
 
valoarea prezentă = factor x suma   
 
Observaţi că exemplul cu economiile dat mai sus poate fi găsit în tabelul 1 în coloana 
pentru 5 %, rândurile 1 şi 5. 
 
Actualizarea sumelor încasate în rate egale pe parcursul a câţiva ani 
(tabelul 2) 
 
Tabelul 2 este o variaţie a tabelului 1 şi este util pentru calcule mai complexe. De 
exemplu, am putea fi în situaţia în care trebuie să analizăm valoarea prezentă a unor 
plăţi în rate egale sau plăţi efectuate pe parcursul a câtorva ani. Se pot face calcule 
folosind tabelul 1, înmulţind de mai multe ori sumele anuale cu şirul factorilor 
corespunzători şi adunând rezultatele. Însă tabelul 2 uşurează munca oferind un set de 
factori obţinuţi prin aditivare din tabelul 1.   
 
Astfel, o singură înmulţire a sumei anuale (anuitate) cu factorul corespunzător va da 
valoarea prezentă a întregii serii de încasări şi plăţi în rate egale: 
 
valoarea prezentă = factor x anuitate  
 
Utilizarea tabelelor 
 
Tabelele de bază pot fi folosite pentru majoritatea problemelor legate de investiţii. Pot 
fi făcute multe variaţii şi îmbunătăţiri, cum ar fi actualizarea mai frecventă (lunară, 
săptămânală) sau calculele bazate pe presupunerea că încasările şi plăţile se fac pe 
parcursul şi nu la sfârşitul perioadei. Această schimbare continuă în timp conduce la 
valori prezente puţin mai mari pentru suma unică dar şi pentru anuităţi. Modelul 
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continuu reprezintă o aproximaţie mai strânsă a schimbărilor curente, cum sunt 
reducerea forţei de muncă, economiile materiale, încasările şi plăţile zilnice, 
săptămânale şi lunare.  
.......................................................................................................................................... 
 
URMEAZĂ DE INSERAT, DE PE CD, TABELELE DE LA PAG. 30 ŞI 
31, TABLE 1 ŞI TABLE 2. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Valoarea actualizată netă (VAN) 
 
Ideea de bază privind valoarea actualizată netă este pur şi simplu găsirea echilibrului 
între cheltuielile de capital şi beneficiile viitoare, în termeni de valoare prezentă. 
Presupunem că o firmă a determinat rata normală de prag sau standard la care se poate 
şi merită să ia fonduri dintr-o sursă spre a le folosi în afaceri. Prin această rată se 
înţelege „costul capitalului”, adică media ponderată a compensaţiei pentru toate 
fondurile pe termen lung puse la dispoziţia firmei. 
 
Unii preferă să folosească estimarea ratelor viitoare de rentabilitate la care fondurile 
ar putea fi investite în firmă,  o abordare tip „rata de prag”. 
 
Fiind dat un astfel de standard, este posibil să determinăm valoarea prezentă a tuturor 
cheltuielilor şi valoarea prezentă a tuturor intrărilor pe perioada de viaţă economică a 
proiectului şi să stabilim netul. Rezultatul este un număr pozitiv sau negativ (intrare 
netă sau ieşire netă) care arată dacă proiectul pe perioada sa de viaţă corespunde sau 
este deficitar faţă de standardele de câştig luate în calculul iniţial. 
 
Odată ce valoarea actuală a banilor depinde de timp şi de posibilitatea de câştig, 
valoarea actualizată netă va arăta, dacă este pozitivă, că pe perioada de viaţă 
economică proiectul: (a) va recupera cheltuielile de capital iniţiale (ca şi orice alte 
cheltuieli  angajate pe parcurs), (b) va asigura rentabilitatea standard a soldului curent 
şi (c) va asigura şi un surplus. Şi invers, cifra negativă arată că proiectul nu atinge 
câştigul standard propus în calcule şi va echivala cu ratarea posibilităţii de a investi 
profitabil în altceva. Evident, factorul timpul este critic pentru fluxul de numerar, ca şi 
volumele tranşelor de încasări.   
 
Elemente de analiza investiţiilor 
 
Exemplul care urmează aplică elementele de analiza investiţiilor. 
 
Cel mai bine este să prezentăm informaţia pe o scală temporală, care permite mai uşor 
calculul şi pe care se vizualizează mai bine problema din perspectivă timpului. Când 
folosim scala temporală, prezentul se află în punctul "0", iar perioadele viitoare sunt 
demarcate ca paşi înainte, deci perioada +1, +2 etc., pe când cele sunt demarcate ca 
paşi în urmă, deci perioada –1, -2 etc., după caz.  
 
Exemple 
 
Avem o investiţie de 100.000 lei cu beneficii de 25.000 lei pe an, timp de 6 ani. 
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Rezultatul calculelor ne dă valoarea actualizată netă de 16 000 lei , în cazul în care 
firma lucrează cu rentabilitatea standard de 8 %. Deci toată investiţia s-ar recupera în 
6 ani şi 8% s-ar câştiga pe baza soldului curent descrescător pe perioada de viaţă a 
proiectului. Mai mult, se poate conta pe un surplus de 15.575 lei în echivalentul 
valorii prezente, dacă investiţia rămâne lucrativă după durata de serviciu luată în 
calcul şi estimările fluxului de numerar sunt corecte.  
 

Tabelul 3 - Analiza valorii prezente per perioadă, 
 la o rată de rentabilitate de 8 % 

 
perioadă ieşiri 

(cheltuieli) 
intrări 

(încasări) 
factori VP, 

la 8% 
valori 

prezente 
valori prezente 

cumulate 
0 100 000 — 1.000 (100 000) (100 000)
1 — 25 000 0.926 23 150 (76 850)
2 — 25 000 0.857 21 425 (55 425)
3 — 25 000 0.794 19 850 (35 575)
4 — 25 000 0.735 18 375 (17 200)
5 — 25 000 0.681 17 025 (175)
6 — 25 000 0.630 15 750 15 575
 100 000 150 000 15 575

 
 

Tabelul 4 - Analiza valorii actuale per perioadă,  
cu o rată de rentabilitate de 12 % 

 
perioadă ieşiri 

(cheltuieli) 
intrări 

(încasări) 
factori VP, 

la 12% 
valori 

prezente 
valori prezente 

cumulate 
0 100 000 — 1.000 (100 000) (100 000)
1 — 25 000 0.893 22 325 (77.675)
2 — 25 000 0.797 19 925 (57 750)
3 — 25 000 0.712 17 800 (39 950)
4 — 25 000 0.636 15 900 (24 050)
5 — 25 000 0.567 14 175 (9 875)
6 — 25 000 0.507 12 675 2 800
 100 000 150 000 2 800

 
 
Dacă se propune rentabilitatea de 12 %, atunci valoarea actualizată netă rămâne 
pozitivă, însă surplusul se reduce la $2.800, ceea ce este şi de asteptat, odată ce am 
ridicat pragul de câştig. Odată cu creşterea pragului, creşte şi perioada necesară pentru 
ca valoarea actualizată să devină pozitivă. În condiţiile de 8% a fost nevoie de o 
durată de serviciu de 5 ani ca să se ajungă la prag, în condiţiile de 12 % sunt necesari 
practic 6 ani. În felul acesta, indicatorul valorii actualizate nete reflectă corespunzător 
compensarea cheltuielilor de capital cu intrările de numerar de-a lungul timpului şi 
identifică, de asemenea, recuperarea capitalului de bază şi rata câştigului. 
 
Când se foloseşte VAN   
 
Utilitatea cea mai importantă a valorii actualizate nete este de a fi un fel de dispozitiv 
de cernere cu care se asigură opţiunea pentru proiectele apte să atingă câştigul 
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standard minim de câştig. Când valoarea actualizată netă este pozitivă, există un 
potenţial de câştig care depăşeşte standardul. Când VAN este aproape sau egală cu 
zero, câştigul este la limita fixată, cu condiţia ca estimările de câştig şi durata de 
serviciu să fie sigure. Când VAN este negativă, câştigul standard minim şi 
recuperarea costurilor de capital nu pot fi atinse cu intrările de numerar estimate pe 
parcursul duratei de serviciu.    
 
Rambursarea valorii prezente 
 
În tabelul 4 avem o coloană reprezentând valoarea prezentă cumulativă. Coloana a 
fost folosită pentru a calcula momentul în care VAN devine pozitivă, adică momentul 
în durata de serviciu a proiectului în care acesta devine atractiv. Este un test, nimic 
altceva decât o cale de a stabili durata minimă de serviciu a unui proiect de investiţii 
pentru a atinge rentabilitatea standard, având nivelul de intrări de numerar prognozat. 
La acel moment, când intrările şi ieşirile de numerar sunt egale în termeni de valori 
prezente, proiectul obţine recuperarea investiţiei plus o rentabilitate economică a 
soldului curent la nivelul ratei de prag folosită în analiza valorii prezente. 
 
Dacă proiectul are un flux de numerar instabil şi complicat, analiza de determinare a 
duratei minime de serviciu cere o acumulare an cu an a valorilor prezente, pozitive 
sau negative, aşa cum am arătat în tabelul 4. În cazul proiectelor cu o singură 
cheltuială (investiţie) netă în punctul zero şi cu intrări de numerar uniforme pe 
parcursul anului curent, puteţi utiliza factorii de anuitate din tabelul 2 pentru a găsi un 
răspuns rapid. Relaţia  
 
valoarea prezentă = factor x  anuitate 
 
poate fi utilizată dacă dorim să aflăm când se egalizează valoarea prezentă a ieşirilor 
cu valoarea prezentă a intrărilor. Odata ce investiţia netă este egală cu suma intrărilor 
de numerar, putem să modificăm formula astfel: 
 
investiţia netă = factor x anuitate 
 
şi odată ce anuitatea (fluxul de numerar al anului curent) este cunoscută, putem găsi 
factorul care ar satisface condiţia 
 
factor = investiţie netă / anuitate 
 
În exemplul nostru, calculăm următoarele rezultate: 100.000 / 25.000 = 4,0 şi găsim 
factorul cel mai apropiat în tabelul 2, coloana cu 8 %. Răspunsul se află pe linia 
perioadei nr. 5 (3,993) care arată că durata minimă de serviciu a proiectului trebuie să 
fie de 5 ani pentru a atinge rentabilitatea de 8 %. Pentru 12 %, durata de serviciu este 
aproximativ 5 ⅔ ani, interpolată între perioadele nr. 5 şi nr. 6 (3,605 si 4,112). 
 
Testul de rambursare a valorii prezente (sau durata minimă de serviciu) devine astfel 
încă un pas în evaluarea limitei de eroare în estimarea investiţiei şi o metodă de a 
demonstra doza de risc implicată. Rafinează înţelegerea relaţiei dintre durata de 
serviciu şi performanţa acceptabilă – fiind o versiune mult mai bună decât 
rambursarea simplă şi un însoţitor al valorii actualizate nete. 
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Randamentul (fluxul de numerar scontat / actualizat) 
 
Randamentul unui proiect este pur şi simplu acea rata de scontare care, aplicată la 
intrările şi ieşirile de numerar de-a lungul duratei de serviciu, ne dă valoarea 
actualizată netă zero – adică valoarea prezentă a intrărilor este exact suficientă pentru 
a asigura acoperirea valorii prezente a ieşirilor. 
 
Altfel spus, capitalul de bază al proiectului poate fi amortizat pe durata de serviciu, cu 
o rentabilitate egală cu rata de scontare stabilită. Evident, randamentul variază odată 
cu schimbările în durata de serviciu şi evoluţia fluxului de numerar.  
 
Dacă până acum am folosit termenul de rată de prag pentru a calcula valoarea 
prezentă, în analiza randamentului problema se axează pe stabilirea ratei de scontare, 
intrările şi ieşirile fiind egale. Iarăşi putem recurge la formula simplă (valoarea 
prezentă = factor x anuitate) dacă proiectul are un singur flux de ieşiri curent şi 
intrări de numerar anuale uniforme. Formula poate fi inversată astfel: 
 
factor = valoarea prezentă (cheltuiala)/anuitate 
 
Aceasta este aceeaşi abordare pe care am folosit-o mai devreme pentru a determina 
rambursarea valorii prezente (durata minimă de serviciu), folosind factorul din tabelul 
2 pentru a verifica rezultatul la proiecte cu intrări de numerar la sfârşitul perioadei. 
 
Acum însă avem dată durata de serviciu şi trebuie să determinăm rata de scontare. În 
exemplul nostru aveam factorul 4,0 (100 000 / 25 000) şi aflam din tabelul 2, linia 6, 
că factorul 4,0 se află exact între 12 % (4,112) şi 14 % (3,889). Interpolarea ne arată 
că rezultatul este 13 %. Presupunând că încasările continuă şi nu că încetează odată cu 
sfârşitul anului, rezultatul ar fi puţin mai mare.  
 
Flux de numerar complex 
 
Când proiectul are un flux de numerar complex, trebuie să folosim abordarea 
„încercare – eroare” pentru a determina randamentul. Aplicarea cu succes a diferitelor 
rate de scontare la toate fluxurile de numerar pe parcursul duratei de serviciu trebuie 
făcută până se obţine o aproximaţie a valorii actualizate nete cât mai apropiată de 
zero. Cu ceva experienţă, de obicei este nevoie de numai două încercări, primul 
rezultat indicându-ne deja direcţia. O valoare actualizată netă pozitivă indică 
necesitatea unei rate de scontare mai mari şi viceversa. Am urmărit acest proces în 
tabelele 3 si 4.  
 
Concluzii 
 
Ca instrument de ierarhizare, randamentul este mai exact şi superior rambursării 
simple şi rentabilităţii investiţiei. Dar nu şi fără probleme. În afara multor argumente 
conceptuale şi matematice posibile, trebuie să recunoaştem că în folosirea doar a 
randamentului nu este nevoie de acurateţe. De exemplu, proiecte alternative de 
mărimi diferite pot avea randamentul invers proporţional cu mărimea investiţiei. O 
investiţie de 100 000 de lei cu un randament de 50 %  nu poate fi comparată în mod 
direct cu o investiţie de 1 000 000 de lei şi randament de 30 %, îndeosebi dacă 
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riscurile sunt similare şi compania acceptă o rată de prag de 15 %. S-ar putea dovedi 
mai raţional să angajeze suma mai mare cu randamentul de 30 %  decât suma mai 
mică cu randamentul de 50 % sau amândouă proiectele, dacă îşi permite.  
 
Şi aici durata de serviciu este importantă. In condiţiile în care trebuie să alegem între 
două proiecte, s-ar putea să fie mai avantajos să angajăm fonduri cu randament mai 
mic pe timp mai îndelungat decât să avem un randament mare pe o perioadă scurtă. 
Problema randamentului este că pentru fiecare proiect trebuie stabilită o rentabilitate 
unică, ceea ce implică un flux de numerar recuperat şi reinvestit cu aceeaşi 
rentabilitate – ce s-ar putea să fie imposibil. Acest argument este frecvent folosit 
împotriva conceptului de randament. 
 
Analiza valorii actualizate, pe de altă parte, foloseşte rata de prag, care reprezintă o 
judecată privind puterea obişnuită de câştig a fondurilor unei firme şi astfel 
reinvestirea nu mai este o problemă. În plus, din punct de vedere matematic este 
posibil să avem două sau mai multe soluţii în determinarea randamentului unui proiect 
complex – ceea ce complică problema interpretării. Tot mai mulţi practicieni preferă 
conceptul de valoare actualizată netă conceptului de recuperare a fluxului de numerar 
scontat (randament), deşi conceptul de randament era pe punctul de a fi acceptat din 
motive de simplitate în înţelegere. 
 
 
 
 
 
 


