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Eseu 
 
Rezumat 
 
Această parte teoretică va examina modurile în care planificarea financiară poate fi elaborată 
şi implementată în cadrul administraţiei publice locale. Vom oferi definiţiile planificării şi 
prognozei financiare şi vom stabili relaţiile acestor noţiuni cu politicile financiare. De 
asemenea, vom descrie beneficiile pe care le va avea o administraţie publică locală atunci 
când implementează o procedură de planificare şi prognoză financiară, vom face consideraţii 
cu privire la organizarea procesului şi vom descrie tipurile de planificare financiară şi 
metodele de prognoză. În cadrul acestor discuţii, vor fi incluse obstacolele, limitările şi 
riscurile inerente în dezvoltarea unui proces de planificare şi prognoză financiară. 
 
Definiţii 
 
Planificarea financiară şi politicile financiare sunt termeni utilizaţi, adesea, în cadrul 
manualelor acestei serii. Este important să înţelegem ce înseamnă fiecare termen, care este 
relaţia dintre termeni şi care sunt diferenţele dintre ei. 
 
Ce înţelegem prin politici financiare? 
 
Politicile financiare sunt definite în Manualul intitulat Elaborarea Politicilor Financiare, din 
cadrul acestei serii, ca fiind: 
 
„principiile şi obiectivele după care se ghidează managementul financiar al unei administraţii 
publice locale: 

• politicile influenţează luarea deciziilor financiare; 
• politicile conduc la elaborarea de strategii pentru atingerea obiectivelor;  
• politicile oferă standarde pentru evaluarea şi monitorizarea performanţelor sistemului 

de management financiar al unei administraţii publice locale.” 
 
 „Politicile financiare sunt declaraţii (de principii), elaborate de către politicieni cu scopul de a 
prezenta, clar, filozofia lor în domeniul managementului financiar. Definite la general, 
politicile sunt poziţiile formale luate de către administraţia publică locală (în cazul nostru), cu 
scopul de a susţine implementarea obiectivelor sale financiare. Politicile oferă un cadru pentru 
managementul financiar şi linii directoare pentru managerii financiari, în domeniul derulării şi 
conducerii afacerilor financiare ale unei administraţii publice locale. În consecinţă, cadrul 
politic reprezintă o strategie financiară cuprinzătoare, pentru atingerea şi menţinerea unei 
administrări financiare solide.” 
 
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare, apelaţi la manualul privind elaborarea politicii 
financiare. 
 
Ce este planificarea financiară? 
 
PLANIFICAREA FINANCIARĂ este un proces în cadrul căruia sunt elaborate şi 
implementate strategii cuprinzătoare în scopul realizării obiectivelor şi politicilor financiare 
ale unei administraţii publice locale. Aceste strategii sunt elaborate pe baza proiecţiilor 
privitoare la viitor, realizate pentru diferite orizonturi de timp. Administraţia publică locală 
evaluează probabilitatea de realizare a acestor proiecţii şi elaborează un răspuns (un plan 



financiar) pentru a diminua consecinţele financiare defavorabile. În Statele Unite, conceptul 
de planificare financiară a devenit tot mai popular în cadrul companiilor private şi în cadrul 
administrării finanţelor personale. În acelaşi timp, administraţia publică locală a împrumutat 
multe dintre aceste instrumente şi tehnici de planificare financiară şi le-a aplicat în cadrul 
finanţelor administraţiilor locale, pentru a-şi eficientiza eforturile lor de planificare financiară. 
 
Care sunt instrumentele şi tehnicile de planificare financiară utilizate de administraţia 
locală? 
 
Dacă puneţi această întrebare oficialilor administraţiei publice locale, veţi obţine diferite 
răspunsuri în funcţie de experienţa persoanei care răspunde la întrebare. Pentru unii, acestea 
pot fi ultimele tehnici de planificare financiară, cum ar fi diminuarea mărimii sau alegerea 
mărimii optime, managementul reducerii cheltuielilor, taxele de impact sau finanţarea 
creatoare. Totuşi, uneori, administraţia publică locală este prea ocupată şi trece cu vederea 
bazele acestei discipline. Bazele planificării financiare sunt:  
 

- planificarea bugetară; 
- prognoza financiară; 
- strategiile de dezvoltare economică. 

 
Aplicate corect, aceste strategii de bază pot asigura, pentru viitor, sănătatea financiară a unei 
comunităţi. 
 
Pentru diferiţi oameni, planificarea financiară poate însemna lucruri diferite. Motivaţia acestei 
stări de lucruri constă în faptul că există o mulţime de tipuri diferite de instrumente şi tehnici 
financiare. Cele mai obişnuite instrumente şi tehnici de planificare sunt:  
 

• planificarea bugetară,  
• prognoza financiară,  
• programarea capitalului,  
• planificarea datoriei,  
• monitorizarea tendinţelor,  
• planificarea strategică şi planificarea dezvoltării economice.  

 
Urmează o scurtă descriere a acestora: 
 
Planificarea bugetară 
 
Planificarea bugetară este, de departe, cea mai des folosită unealtă din trusa instrumentelor de 
planificare financiară. Planificarea bugetară este procesul de politică publică în cadrul căruia 
se alocă resurse limitate pentru a se obţine un rezultat final dorit. Un buget anual alocă 
veniturile pentru a furniza fondurile necesare funcţionării serviciilor de gospodărie comunală 
şi întreţinerii activelor. 
 
Prognoza financiară 
 
Prognoza financiară este un proces care, pe baza unui anumit set de ipoteze politice şi 
economice, furnizează proiecţii referitoare la veniturile şi cheltuielile din anii viitori. 
 



Programarea investiţiilor de capital 
 
Programarea investiţiilor de capital este un proces care furnizează un plan multianual de 
dezvoltare a capitalului, destinat fundamentării dezvoltării materiale a comunităţii, pe termen 
scurt şi pe termen lung. Planul de dezvoltare a capitalului (PDC) poate fi considerat o legătură 
între planul general de dezvoltare materială a comunităţii şi planurile fiscale, finanţate prin 
buget. 
 
Planificarea datoriei (împrumuturilor) 
 
Planificarea datoriei (împrumuturilor) este un proces prin care se determină tipul optim şi 
mărimea optimă a creditelor necesare, pentru a se finanţa programul de dezvoltare de capital 
al comunităţii pe termen lung şi pe termen scurt. Planificarea datoriei (împrumuturilor) 
realizează legătura dintre programul de dezvoltare a capitalului şi bugetul operaţional anual, 
în cadrul căruia este finanţat serviciul datoriei. 
 
Monitorizarea tendinţelor 
 
Monitorizarea tendinţelor utilizează mai mulţi indicatori economici şi financiari, pentru a 
urmări situaţia financiară a unei comunităţi şi a unei administraţii publice locale. De-a lungul 
timpului, autorităţile locale monitorizează şi urmăresc în mod regulat aceşti indicatori pentru a 
identifica tendinţele esenţiale care apar în evoluţia lor. O mare parte dintre aceşti indicatori 
sunt utilizaţi de către instituţiile financiare, de către distribuitorii de obligaţiuni şi de către 
agenţiile de rating, ca instrumente în cadrul analizei de credit pentru a evalua situaţia 
financiară a unei administraţii publice locale. 
 
Planificarea strategică 
 
Planificarea strategică este un proces sistematic, pe baza căruia comunitatea anticipează 
viitorul şi îşi face planuri de viitor. Rezultatul este un document scris numit plan strategic, 
care ghidează comunitatea în drumul ei spre viitor. Pentru a pune în practică dezideratele 
planificării strategice, trebuie elaborat un plan de finanţare care să o susţină. 
 
Planificarea dezvoltării economice 
 
Planificarea dezvoltării economice este un proces  care utilizează politica şi stimulentele 
administraţiei publice locale pentru a stimula creşterea şi activitatea economică în cadrul unei 
comunităţi. Pentru a evalua impactul diferitelor strategii de dezvoltare economică asupra 
veniturilor şi cheltuielilor operaţionale viitoare ale unei administraţii publice locale, se 
folosesc instrumente cum ar fi: analiza impactului fiscalităţii şi analiza de scenarii.  
 
După cum se observă, planificarea financiară dispune de unelte şi tehnici multe şi variate, 
pentru a face faţă diferitelor nevoi. Totuşi, acest modul de studiu se va focaliza în primul rând 
asupra prognozei financiare, ca unul dintre instrumentele de bază ale planificării financiare. 
Planificarea bugetară, programarea investiţiilor de capital, planificarea datoriei 
(împrumuturilor) şi monitorizarea tendinţelor (adică analiza situaţiei financiare) sunt tratate şi 
discutate, detaliat, în alte manuale din cadrul acestei serii. Planificarea dezvoltării economice 
şi planificarea strategică, deşi sunt elemente ale planificării financiare, nu vor fi tratate în 
cadrul acestui manual.  
 



Ce este prognoza financiară? 
 
PROGNOZA FINANCIARĂ este un proces în cadrul căruia administraţia publică locală 
generează proiecţii asupra cheltuielilor şi veniturilor din anii viitori, pe baza unui set de 
presupuneri / ipoteze politice şi economice bine definite. Prognozele sunt instrumente de 
management financiar, care pot prevedea impactul financiar viitor al politicilor curente, al 
tendinţelor economice şi al ipotezelor curente. Atunci când se aplică pe perioade mai lungi 
decât bugetul anual, prognozele leagă bugetul anual de alte eforturi de planificare şi 
dezvoltare ale comunitatii pe termen mai lung. În acest stadiu, prognozele financiare 
multianuale asupra veniturilor şi cheltuielilor corelează bugetul anual cu programarea 
investiţiilor de capital, planificarea datoriei (împrumuturilor), contractele de muncă, 
planificarea strategică şi planificarea dezvoltării economice a comunităţii.  
 
Procesul de prognoză financiară este stabilit de către oficialii locali aleşi şi numiţi, pentru a 
satisface necesităţile, obiectivele şi constrângerile specifice ale administraţiei publice locale. 
În consecinţă, există multe abordări posibile şi nu se poate spune că există o singură soluţie 
corectă. Cu toate acestea, se pot face unele generalizări privitoare la procesul şi rezultatele ce 
se aşteaptă de la prognozele financiare multianuale. 
 

- Spre deosebire de bugetul anual, care este în general echilibrat, adică veniturile sunt 
egale cu cheltuielile, prognozele tind să fie dezechilibrate, cheltuielile depăşind 
veniturile. Motivul acestei stări de fapt constă în metodologia de prognoză utilizată, care 
se bazează pe politici, programe şi ipoteze economice curente. Aceste politici şi ipoteze 
afectează, în mod diferit, veniturile şi cheltuielile, deoarece ele au rate de creştere 
diferite, făcând, în acest fel, ca un buget echilibrat să devină dezechilibrat în viitor. 

- Prognozele privitoare la cheltuieli sunt, în principal, prelungiri ale programelor curente 
de servicii sau ale programelor de investiţii planificate şi aprobate, care se află sub 
controlul administraţiei publice locale. Prognozele de venituri, pe de altă parte, se 
bazează, parţial, pe ipoteze economice, care nu se află sub controlul administraţiei 
publice locale şi, parţial, pe ipoteze politice privitoare la nivelul taxelor şi impozitelor, 
care se află sub controlul administraţiei publice locale. 

- Dacă condiţiile reale diferă de ipotezele utilizate în prognoză, atunci şi veniturile şi 
cheltuielile reale vor fi diferite de cele prognozate. Diferenţele dintre valorile reale şi 
cele prognozate ale veniturilor pot fi, de obicei, atribuite următoarelor aspecte: 
* probleme de control financiar privitoare la veniturile locale (cum ar fi impozitele, 
taxele şi tarifele, deoarece acestea se află, de obicei, sub controlul administraţiei locale); 
* condiţii economice neprevăzute, care ar putea afecta colectarea impozitului pe venit; 
* schimbări petrecute pentru prima oară în materie de transferuri de la bugetul de stat 
către administraţia publică locală, care nu au un istoric înregistrat. 

 
Diferenţele dintre cheltuielile efective şi cele prognozate pot fi, în mod obişnuit, explicate prin 
schimbările survenite în cadrul politicilor şi programelor administraţiei publice locale, 
schimbări făcute pentru a echilibra bugetul, pentru a îndeplini cerinţele cetăţenilor sau pentru 
a face faţă problemelor de pe plan naţional sau dezastrelor naturale. 
 
O prognoză financiară serveşte la două scopuri de bază:  
 

1) poate cuantifica impactul viitor al deciziilor, programelor şi politicilor curente (analiza 
de impact),  



2) poate identifica şi analiza opţiunile privind ajustarea veniturilor şi a cheltuielilor cu 
scopul de a anula diferenţa dintre venituri şi cheltuieli (analiza de decalaj).  

 
În ambele situaţii, prognoza se bazează pe ipoteze politice şi economice specifice. Diferenţa 
constă în următoarele: atunci când este utilizată pentru analiza de impact, se realizează 
focalizarea pe ipoteze politice, iar atunci când este utilizată pentru analiza de decalaj,  se 
focalizează pe ipoteze economice. De exemplu, o prognoză privitoare la venituri şi cheltuieli 
poate fi utilizată pentru a proiecta costul viitor al serviciului datoriei (valoare de bază şi 
dobândă) pentru un împrumut bancar pe 5 ani, utilizat pentru a finanţa dezvoltarea locală şi 
investiţiile locale (analiza de impact). Ea ar putea fi utilizată şi pentru a prognoza mărimea 
veniturilor suplimentare care ar fi necesare, dacă veniturile din impozitele partajate cu statul 
ar fi ajustate anual, în următorii 5 ani, conform unei rare medii a inflaţiei de 15% (analiza de 
decalaj). Utilizată în această manieră, prognoza veniturilor şi a cheltuielilor poate îmbunătăţi 
planificarea, procesul bugetar şi luarea deciziilor în cadrul administraţiei publice locale. 
 
Pe parcursul acestei cărţi,  termeni cum ar fi „prognoză”, „prognoză financiară” şi „prognoză 
de venituri şi cheltuieli” vor fi utilizaţi cu acelaşi sens. Ei se vor referi la elaborarea tuturor 
prognozelor formale privitoare la venituri şi cheltuieli, începând de la prognozele pe termen 
scurt şi terminând cu cele pe termen lung, indiferent de numărul de ani implicaţi. Denumirea 
de prognoze multianuale se va referi mai precis la prognoze care să acopere intervale cuprinse 
între un an şi mai mult de 10 ani, dar, în mod obişnuit, la prognozele pe termen mediu, care 
acoperă perioade între un an şi 5 ani.  
 
Moment de reflecţie 
 
Când mă gândesc la politici financiare, planificare şi prognoză financiară în cadrul propriei 
administraţiei publice locale, îmi vin în minte următoarele lucruri: 
 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
Avantaje 
 
Planificarea financiară şi, mai ales, prognoza pot fi instrumente importante pentru preşedintele 
consiliului judeţean / primar,  pentru consiliu şi comisiile sale, ca şi pentru echipa de 
management. Aplicate în mod potrivit, planificarea şi prognoza financiară generează efecte 
pozitive, atât pentru administraţia locală, cât şi pentru cetăţeni, ca în exemplele următoare. 



 
• Corelează politica administraţiei publice locale cu anumite planuri financiare, pentru a 

se atinge obiectivele pe termen lung ale consiliului. 
 
Importanţa adoptării politicilor financiare a fost evidenţiată în Manualul nr. 3,  Elaborarea 
Politicii Financiare, din cadrul acestei serii. Stabilirea direcţiei şi a obiectivelor de politică pe 
termen lung ale consiliului servesc unui scop foarte important. Ele simplifică luarea deciziilor 
de către personalul operativ, comunicând aşteptările consiliului şi reducând astfel numărul 
alternativelor care trebuie analizate. 
 

• Elaborează o imagine a viitorului financiar al administraţiei publice locale şi oferă mai 
mult timp pentru a se reacţiona la evenimentele adverse. 

 
Atunci când se elaborează o imagine a viitorului financiar al administraţiei publice locale, 
oficialii aleşi au posibilitatea să decidă dacă ea este acceptabilă, sau nu, şi ce măsuri trebuie să 
fie luate. Dacă consiliul decide că vor fi anumite evenimente adverse, în viitorul  apropiat, 
membrii săi sunt informaţi din timp şi pot reacţiona la un anumit eveniment, înainte ca acesta 
să se transforme într-o realitate sau într-o criză. 
 

• Pregăteşte administraţia publică locală pentru a-şi asuma noi responsabilităţi (preluate 
de la guvern). 

 
În ultimii ani, guvernul a delegat anumite responsabilităţi către administraţia publică locală, în 
unele cazuri, fără a aloca resurse adecvate. Această situaţie impune ca administraţia publică 
locală să-şi dezvolte capacităţi de planificare financiară, pentru a analiza aceste posibile 
delegări, în momentul când ele sunt plănuite, şi pentru a solicita, în mod convingător, resurse 
necesare pentru transpunerea lor în practică, dacă acest lucru se impune. 
 

• Îmbunătăţeşte calitatea actului de decizie financiară. 
 
Administraţia publică locală are nevoie să elaboreze planuri pentru viitor – pentru anul 
următor, pentru următorii 5, sau pentru următorii 10 ani, din momentul de faţă. Planificarea 
financiară utilizează instrumente analitice pentru a trasa detaliile fine ale imaginii viitorului, 
pentru a analiza datele şi a elabora planuri care răspund efectiv cerinţelor problemei în cauză, 
toate acestea având ca ultim ţel luarea unei decizii mai bună. De exemplu, în cadrul 
planificării îndatorării, administraţia publică locală trebuie să impună o serie de limite 
planului său de cheltuieli totale de capital şi să-l defalce pe acesta pe un anumit număr de ani, 
în funcţie de capacitatea de a plăti a comunităţii. Instrumentele analitice de planificare 
financiară ajută la stabilirea sumelor pe care comunitatea îşi poarte permite să le plătească 
anual în contul serviciului datoriei, pentru a finanţa Planul de Investiţii (de Capital), cunoscut 
în literatura de specialitate sub acronimul PIC.  
 

• Elaborează strategii de decizie alternative. 
 
Prin crearea unei viziuni asupra viitorului, planificatorii financiari pot identifica evenimentele 
adverse potenţiale. Acestea pot fi utilizate, nu numai pentru a elabora un răspuns adecvat, ci şi 
pentru a utiliza diferitele presupuneri legate de viitor, pentru a testa modul în care diferitele 
strategii alternative vor funcţiona în condiţiile unor ipoteze diferite.  
 



Într-un context mai bine focalizat, prognoza financiară oferă avantaje similare. Aceste 
avantaje se întind de la implementarea unui sistem de avertizare timpurie, la îmbunătăţirea 
planificării şi luării deciziilor bugetare, la susţinerea programelor legislative, până la educarea 
cetăţenilor cu privire la dezvăluirea informaţiilor de interes public. Prognoza financiară poate: 
 

• Serveşte ca sistem de avertizare în avans. 
 
Atunci când este elaborată şi prezentată de timpuriu, în cadrul procesului de planificare 
bugetară, prognoza veniturilor şi cheltuielilor viitoare poate alerta funcţionarii aleşi sau numiţi 
cu privire la limitările financiare aferente elaborării bugetului pe anul următor (sau, pentru 
anii următori). Acest fapt îi ajută pe oficialii aleşi să înţeleagă situaţia financiară, elimină 
surprizele şi le oferă un timp pentru a efectua acţiunile preventive necesare. 
 

• Imbunătăţeşte elaborarea politicii şi procesul de pregătire a bugetului. 
 
Prognoza financiară poate furniza informaţii despre potenţialele schimbări în cadrul 
serviciilor, despre noi cereri de servicii, despre veniturile anticipate şi despre orice surplusuri 
sau deficite aşteptate. O prognoză timpurie oferă aleşilor locali posibilitatea să stabilească 
direcţia politicii, să fixeze priorităţile bugetului şi să stabilească liniile directoare ale elaborării 
bugetului, pe baza acestor informaţii. Această direcţie poate fi înglobată în instrucţiuni mai 
detaliate referitoare la buget, oferite departamentelor pentru a le ajuta în elaborarea cerinţelor 
lor bugetare. Priorităţile bugetare pot fi orientate programatic prin indicarea preferinţei de a se 
creşte cheltuielile, într-un anumit program sau serviciu, comparativ cu cheltuielile din cadrul 
altuia. Priorităţile pot fi stabilite şi în funcţie de resurse, prin indicarea utilizării, cu prioritate, 
a impozitelor pe proprietate, comparativ cu taxele de utilizare. 
 

• Evaluează planuri financiare alternative. 
 
Prognoza financiară poate furniza imaginea implicaţiilor fiscale, pe termen scurt şi pe termen 
lung, generate de diferite scenarii economice şi politice. Ea ajută, de asemenea, la stabilirea 
măsurii în care administraţia publică locală şi le poate permite. În consecinţă, oficialii aleşi şi 
aceia numiţi pot evalua, mai bine, propunerile bugetare aflate în competiţie şi planurile 
financiare alternative. 
 

• Ajută la luarea deciziilor. 
 
Prognoza financiară poate îmbunătăţi conştientizarea, de către oficialii aleşi şi numiţi, cu 
privire la implicaţiile pe termen lung ale deciziilor lor. De asemenea, ea ajută decidenţii să 
înţeleagă efectele cumulative ale deciziilor – acest lucru duce la luarea de decizii mai bune, 
încă de la început. 
 

• Susţin activitatea de lobby în faţa parlamentului. 
 
Prognozele financiare pot fi aplicate la proiectarea impactului financiar al unor măsuri 
legislative propuse, cum ar fi schimbările în formulele de partajare a veniturilor din impozite 
între administraţia publică locală şi cea centrală, sau în delegările de responsabilităţi către 
administraţia publică locală. Prognozele pot fi eficiente în a convinge parlamentul cu privire 
la impactul acestor schimbări şi a-l face să modifice propunerea. În mod similar, prognozele 
financiare pot ajuta la convingerea parlamentului cu privire la necesitatea unor noi venituri 
sau la restructurarea celor existente. 



• Susţin evaluarea cu privire la împrumuturi şi credite. 
 
Instituţiile financiare care acordă împrumuturi administraţiei publice locale consideră 
prognoza financiară ca fiind o necesitate. Aceste instituţii, precum şi alte agenţii care 
evaluează ratingul de credit al administraţiei publice locale, consideră prognoza ca o practică 
solidă de management financiar. 
 

• Promovează transparenţa adminsitraţiei locale şi dezvăluirea informaţiilor de interes 
public. 

 
Prognozele financiare pot ajuta administraţia publică locală să prezinte organizaţiilor politice, 
mediilor de afaceri, mediilor de informare şi cetăţenilor, costurile pe termen lung ale 
diferitelor programe de servicii şi politici economice. Acest fapt, la rândul său, va îmbunătăţi 
înţelegerea administraţiei publice locale de către organizaţiile enumerate mai sus. 
 
Există, de asemenea, o mulţime de motive pentru care administraţia publică locală nu 
elaborează prognoze multianuale cu privire la venituri şi cheltuieli. Diagrama de pe pagina 
următoare conţine câteva dintre aceste observaţii. 
 
De ce administraţia publică locală nu elaborează prognoze multianuale? 

Câteva gânduri şi observaţii 
 

1. Planificarea economică centralizată, anterioară, a creat o imagine negativă pentru orice 
tip de planificare.  

2. Veniturile administraţiei publice locale sunt prea instabile şi prea imprevizibile pentru a 
fi prognozate pentru anii următori. 

3. Prognozarea multianuală pentru venituri şi cheltuieli este dificilă, în condiţiile unei rate 
anuale a inflaţiei de 20 - 30%. 

4. Personalul este prea ocupat cu activităţile de zi cu zi. Nu este timp de făcut planuri. 
5. Administraţia publică locală are limitări în capacitatea ei de a-şi mări veniturile şi are o 

flexibilitate redusă în managementul surselor proprii de venit. Pare a fi fără rost să se 
piardă timp cu identificarea unei probleme care nu poate fi soluţionată. 

6. Nu există date istorice de încredere, pe baza cărora să se poată face prognoze. 
7. Oficialii aleşi nu sunt interesaţi să facă planuri pentru viitor – îi interesază doar alegerile 

următoare. 
8. Nu există o dotare corespunzătoare cu calculatoare, software şi un personal calificat 

pentru elaborarea de prognoze. 
9. Nu există nici o lege care să impună elaborarea de prognoze. 

 



Moment de reflecţie 
 
Acum, după ce am trecut în revistă avantajele planificării şi prognozei financiare (şi unele 
dintre motivele pentru care planificarea nu se face), analizaţi modul în care acestea pot fi 
aplicate în cadrul propriei administraţii publice locale. Aminitiţi-vă două sau trei decizii 
multianuale, pe care le-aţi notat mai devreme în cadrul materialului, şi încercaţi să răspundeţi 
la următoarele întrebări : 
 
 În ce fel s-a dovedit benefică prognoza financiară realizată de administraţia publică locală în 
cazul luării acelor decizii sau proiecte?  
 
Cum puteţi contrazice unele dintre motivele / raţiunile de a nu efectua activităţi de 
planificare? 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Organizarea activităţii de planificare şi prognoză financiară 
 
Organizarea iniţială a procesului de prognoză financiară este similară cu implementarea altor 
programe ale administraţiei locale. Procesului iniţial de realizare a prognozei trebuie să-i fie 
alocate resurse suficiente (personal, timp şi echipament), să i se acorde acces la datele şi 
informaţiile necesare şi să fie susţinut de către organisme de management şi politice, pentru a 
se finaliza proiectul. 
 
Oamenii cheie 
 
Planificarea financiară şi prognoza multianuală este un efort de cooperare între oficialii aleşi 
şi cei numiţi ai administraţiei publice locale. Există cinci categorii generale de oameni, care 
trebuie să joace un rol esenţial în elaborarea unei prognoze multianuale a veniturilor şi 
cheltuielilor.  
 
Legislativul 
 
Categoria legislativă include consiliul şi comisiile acestuia. Reprezentanţii consiliului trebuie 
să fie preocupaţi de aprobarea politicilor financiare şi de programele globale ale comunităţii, 
pe acestea bazându-se prognozele. Rolul lor. în procesul de prognoză, depinde de faptul că a 
fost, sau nu, iniţiativa lor. Dacă imboldul de realizare a prognozei financiare vine din partea 
consiliului, atunci oficialii aleşi merită un rol activ în conceperea sistemului de prognoză. 
Acesta poate fi efectuat în cadrul unei comisii (de buget-finanţe) a consiliului. Dacă impulsul 
care determină procesul de prognoză a venit din partea preşedintelui consiliului judeţean / 
primarului, atunci este mai potrivit ca rolul consiliului să se limiteze în a oferi îndrumări 
preşedintelui consiliului judeţean / primarului şi echipei de prognoză. Consilierii trebuie să 
treacă în revistă toate prognozele care rezultă. 
 



Executivul 
 
Categoria executivă îl include pe preşedintele consiliului judeţean / primar. Rolul 
preşedintelui consiliului judeţean / primarului trebuie să fie acela de a elabora şi de a 
recomanda consiliului, spre analiză şi aprobare, politici financiare, şi de a implementa 
deciziile politice ale consiliului. Preşedintele consiliului judeţean / primarul transpune 
indicaţiile politice primite din partea consiliului în directive clare, care se pot aplica la 
prognoză. În cadrul procesului de prognoză, preşedintele consiliului judeţean / primarul 
trebuie să analizeze prognoza, să se asigure că aceasta este conformă cu cerinţele politice, să 
facă schimbări, dacă este necesar, şi să prezinte consiliului prognoza recomandată.  
 
Personalul financiar şi de management 
 
Această categorie include directorul financiar şi personalul financiar, echipa de prognoză şi 
şefii de departamente.  
 
În mod obişnuit, directorul financiar (economic) este persoana însărcinată cu responsabilitatea 
de a elabora prognoza. Directorul financiar (economic) are cunoştinţe de finanţare, bugetare şi 
contabilitate, precum şi acces la informaţiile necesare pentru susţinerea procesului de 
planificare. De asemenea, directorul financiar (economic) are o relaţie bine stabilită cu 
preşedintele consiliului judeţean / primarul şi cu comisia de buget-finanţe, prin intermediul 
procesului bugetar, care este complementar procesului de prognoză. Personalul din 
departamentul financiar (economic) are, în general, cunoştinţe privitoare la practicile 
administrative şi de management financiar, contabilitate şi procese de elaborare a bugetului, 
toate acestea fiind în sprijinul activităţii de prognoză. De asemenea, ei pot avea expertiză pe 
linie de informatică şi de statistică, necesare pentru a analiza datele şi a efectua analizele 
impuse de activitatea de prognoză. Pentru a duce la bun sfârşit sarcina de realizare a 
prognozei, directorul financiar (economic) organizează o echipă de prognoză. Directorul 
financiar (economic) fie formează o echipă ad-hoc, fie înfiinţează un serviciu / birou 
permanent în cadrul departamentului financiar (economic). Echipa de prognoză poate fi 
constituită din personalul din cadrul sectoarelor financiar şi bugetar, sau din persoane cu 
calificări mai diverse, selectate din cadrul întregii organizaţii, putând să includă chiar 
consultanţi şi cetăţeni cu calificări specializate. Sursa personalului, care compune echipa, este 
mai puţin importantă decât calificările echipei. Directorii de departamente pot să fie, sau nu,  
implicaţi în procesul de prognoză. Acest lucru depinde de abordarea folosită la elaborarea 
prognozei. De exemplu, în cazul unei abordări centralizate, când majoritatea prognozei este 
făcută de către o singură agenţie, cum ar fi departamentul financiar (economic), directorii de 
departamente nu sunt, în general, implicaţi. În cazul unei abordări descentralizate, directorii 
de departamente pot fi utilizaţi pentru a furniza prognoze referitoare la programele domeniilor 
pe care le coordonează, pe baza nivelelor curente ale serviciilor sau pe baza angajamentelor 
viitoare; ei pot, chiar, să lucreze în cadrul echipei de prognoză. În plus, dacă colectarea 
veniturilor este descentralizată, atunci departamentul financiar (economic) va cere agenţiei de 
colectare să prognozeze, pe baza propriei sale experienţe, situaţia colectării veniturilor. 
 
Organizaţii tutelate şi furnizori de utilităţi publice 
 
ORGANIZAŢIA TUTELATĂ / SUBORDONATĂ este o instituţie publică, o entitate 
juridică semiautonomă creată de către administraţia publică locală. Un act de constituire, 
adoptat de către administraţia publică locală, defineşte, în termeni generali, activităţile de bază 
care urmează a fi realizate de către respectiva organizaţie. Numărul de organizaţii tutelate, 



obiectivele şi sarcinile acestora variază de la o administraţie publică locală la alta. În plus, 
deoarece aceste organizaţii pot primi contribuţii / subvenţii din partea administraţiei publice 
locale şi / sau pot contribui la bugetul administraţiei publice locale, personalul organizaţiilor 
tutelate trebuie să fie inclus în procesul de prognoză. Activităţile lor de afaceri şi situaţia lor 
financiară viitoare pot avea un impact asupra administraţiei publice locale şi trebuie incluse în 
prognoză. În plus, ele pot să-şi dezvolte propriile procese de prognoză, pentru a completa 
procesul de prognoză al administraţiei publice locale, cu ipoteze anterior aprobate. 
 
FURNIZORUL DE UTILITĂŢI PUBLICE este  societatea (compania) de stat care 
furnizează, pe o anumită arie geografică, un serviciu public, cum ar fi distribuţia de gaze, 
electricitatea sau, uneori, producţia primară de energie termică. Un furnizor de utilităţi publice 
este creat de către guvern şi este responsabil către acesta pentru acţiunile sale. În general, 
furnizorii de utilităţi publice nu sunt incluşi în procesul de prognoză, deoarece ei nu primesc 
subvenţii din partea administraţiei publice locale şi nu contribuie, cu o parte a profitului lor, la 
bugetul administraţiei publice locale. Totuşi, administraţia publică locală trebuie să 
stabilească contacte, cu fiecare dintre aceste organizaţii, pentru a fi alertată cu privire la orice 
schimbări viitoare. Aici sunt incluse schimbările privitoare la nivelul serviciilor sau adăugarea 
de noi facilităţi, care ar putea avea un impact asupra activităţilor operaţionale comunale şi 
asupra costurilor serviciilor de gospodărie comunală. 
 
Cetăţenii 
 
În mod normal, atunci când o singură agenţie sau o echipă de prognoză multidepartamentală 
elaborează prognoza, rolul cetăţenilor este de a comenta prognoza rezultată în cadrul unor 
întruniri publice. Totuşi, dacă se doreşte un nivel mai înalt de participare a cetăţenilor, este 
recomandabil să se facă apel la cetăţeni şi la firmele comerciale, în situaţii în care datele 
furnizate de către acestea pot fi folosite cu succes, şi să se evite, astfel, o participare de tip 
simbolic. O cale de a realiza acest lucru constă în a include cetăţenii în echipa de prognoză. 
Aceşti cetăţeni pot oferi seturi de calificări, care nu sunt disponibile în cadrul personalului 
administraţiei publice locale, cum ar fi acelea de statistician sau de specialist în calculatoare. 
O altă cale constă în a invita specialiştii în finanţe, economie şi afaceri de la universităţile 
locale, de la firmele comerciale sau de la guvern, să participe la discuţii sau la mese rotunde 
cu privire la tendinţele economice locale, regionale şi naţionale. Aceste informaţii pot fi de 
ajutor în a-i deprinde pe oficialii aleşi cu chestiunile economice şi cu relaţiile dintre acestea, şi 
tendinţele financiare ale administraţiei publice locale.  
 
Dintre aceste persoane cheie, două sunt esenţiale pentru succesul proiectului privitor la 
prognoză – sprijinul puternic al preşedintelui consiliului judeţean / primarului şi sprijinul 
managerial şi organizaţional al directorului financiar (economic). Fără o astfel de angajare 
unitară, în timpul perioadei de dezvoltare a proiectului de prognoză, acesta ar putea fi 
perceput ca lipsit de sens de către directorii de departamente şi de către managementul 
executiv. Această situaţie, la rândul ei, subminează utilizarea prognozelor. Fără sprijinul 
directorului financiar (economic), proiectului îi va lipsi angajamentul personalului şi resursele 
care l-ar putea face să fie un  succes. 
 
O abordare a prognozei financiare 
 
Abordarea legată de organizarea procesului de prognoză financiară depinde de organizaţie şi 
de nevoile comunităţii, care efectuează prognoza, de resursele disponibile, de timpul alocat, 
pentru a finaliza prognoza, de gradul de sprijin politic şi de management. Persoana, căreia i s-



a atribuit responsabilitatea implementării, trebuie să-şi pună câteva întrebări de bază şi, pe 
baza răspunsurilor, să dezvolte o abordare care poate furniza rezultatele aşteptate, în cea mai 
eficientă şi economică manieră. Pentru a simplifica exprimarea, pe parcursul acestui manual, 
toate referirile ulterioare la această persoană, echipă sau departament se vor face utilizând 
termenul generic „realizatorul prognozei”. 
 
Definiţi scopul 
 
Primul pas, în stabilirea unei abordări privitoare la prognoză, constă în a defini scopul ei, 
obiectivele ei, persoanele interesate şi alţi parametri ai proiectului. Persoana, care a 
impulsionat realizarea proiectului de prognoză, este cea mai probabilă interlocutoare, cu care 
trebuie discutate aceste chestiuni. De obicei, preşedintele consiliului judeţean / primarul 
furnizează aceste directive. Realizatorul prognozei trebuie să obţină răspunsuri, cel puţin, la 
următoarele întrebări: 
 

1. Care este scopul raportului? 
2. Ce avantaje vor rezulta pentru comunitate? 
3. Pe ce poziţie, în cadrul calendarului bugetului, trebuie plasată prognoza multianuală  

(la  început, la mijloc sau la sfârşit)? 
4. Când este necesară prognoza? 
5. Va fi prognoza utilizată pe plan intern sau pe plan extern? 
6. Care este grupul de persoane care va trece în revistă şi va primi prognoza? 
7. Pentru câţi ani se va face prognoza? 
8. Ce resurse vor fi angajate în acest proiect? 
9. Sunt ele (personal, calculatoare, altele) adecvate? 

10. Cine este responsabil de proiect (directorul financiar (economic), funcţionarul de la 
buget, preşedintele consiliului judeţean / primarul, alţi oficiali aleşi)? 

11. Cine trebuie să fie inclus în cadrul personalului care realiează prognoza (numai 
personalul din sectorul financiar (economic) sau şi din alte departamente, oficialii 
aleşi, cetăţenii)? 

 
Trataţi alte chestiuni tehnice 
 

• Va fi prognoza elaborată centralizat sau va fi elaborată de către departamente pentru 
aria de competenţă a fiecăruia, sau va fi o combinaţie a acestor două abordări? 

 
Centralizarea elaborării oferă următoarele avantaje: 1) ipoteze consistente; 2) puţini oameni 
implicaţi, şi de înaltă calificare; 3) o metodologie uniformă, aplicată subiectelor similare. 
Dezavantajul constă în faptul că este posibil ca biroul central să nu dispună de datele, 
experienţa şi cunoştinţele necesare, pentru a face prognoze precise. O combinaţie a acestor 
abordări ar putea fi modul optim de a trata metodologia de lucru a prognozei. 
 

• Va realiza prognoza proiecţii asupra veniturilor văzute în ansamblu sau la nivel 
individual? 

 
Deşi este posibil să se realizeze prognoze de ansamblu / agregate / consolidate, prognozele 
separate, privitoare la fiecare sursă de venituri, oferă un control mai bun asupra variabilelor şi 
permit mai multe oportunităţi de analiză. 
 



• Cum va realiza prognoza proiecţia referitoare la cheltuieli: pe baza clasificării de tip 
contabil, pe baza organizării departamentale, pe baza programelor, sau ca o 
combinaţie a acestora? 

 
Pentru a simplifica problemele, prognoza cheltuielilor proiectelor trebuie să fie organizată, în 
mod consistent, cu posibilităţile sistemului de raportare contabilă şi financiară. 
 

• Ce presupuneri majore, aplicabile în mod uniform, sunt incluse în prognoză? 
 
De exemplu, inflaţia, evoluţia salariilor, schimbările la preţurile mărfurilor fungibile etc. Cum 
se va face acest lucru? 
 

• Ce date şi surse de informaţii vor fi folosite în sprijinul proiectului? 
 
Sunt ele actuale, precise şi disponibile? 
 
După ce răspunsurile la aceste întrebări au fost obţinute, realizatorul prognozei trebuie să se 
decidă asupra abordării acestora. 
 
Abordări privind prognoza 
 
Pentru efortul iniţial de prognoză, vă sfătuim să utilizaţi o abordare simplă şi practică. 
 
Abordarea centralizată, pe un singur departament 
 
Următoarele etape trebuie să fie urmate pentru a organiza prognoza multianuală iniţială: 

1. fundamentaţi necesitatea prognozei şi avantajele unei prognoze multianuale; 
2. evaluaţi interesele şi nevoile preşedintelui consiliului judeţean / primarului şi ale 

consiliului judeţean / local al comunităţii cu privire la procesul de luare a deciziilor; 
3. obţineţi sprijinul politic şi de management necesar; 
4. atribuiţi responsabilitatea implementării proiectului de prognoză unui singur 

departament, cum ar fi cel financiar (economic) sau cel de bugete; 
5. desemnaţi un funcţionar superior din departamentul finanţe sau buget ca lider de 

proiect; (eliberaţi-l de alte responsabilităţi, până la finalizarea proiectului; acesta va fi 
un efort pentru întregul timp de lucru); 

6. desemnaţi şi alt personal având calificări potrivite (dacă este posibil), pentru a oferi 
sprijin la implementarea proiectului; 

7. asiguraţi-vă că toate informaţiile, echipamentele, spaţiul şi timpul necesare pentru 
finalizarea prognozei sunt disponibile; 

8. asiguraţi-vă că a fost elaborat un plan de acţiune, care să impună liniile directoare în 
cadrul proiectului şi să includă rezultate aşteptate, termene de execuţie, sarcini precise 
şi responsabilităţi individuale; 

9. monitorizaţi activitatea la intervale planificate, care reprezintă stadii finalizate ale 
proiectului; 

10. finalizaţi proiectul privitor la prognoză; 
11. coordonaţi produsul finit împreună cu funcţionari de supervizare potriviţi; 
12. elaboraţi materialele care să prezinte prognoza şi acţiunile recomandate, care să trateze 

chestiunile abordate în cadrul prognozei. 
 



Deoarece este important să aveţi succes în acest prim efort, procedaţi într-o manieră simplă. 
Pe măsură ce câştigaţi experienţă în materie de prognoză şi vă selectaţi un personal 
permanent, pot fi încercate şi alte abordări. 
 
Cerinţe privitoare la date şi informaţii 
 
În procesul de prognoză sunt necesare date istorice (precedente), deoarece majoritatea 
metodologiilor de prognoză utilizează experienţa istorică (anterioară), ca punct de plecare 
pentru a realiza o nouă prognoză. De obicei, se constituie ca o necesitate minimală datele 
reale privitoare la venituri şi cheltuieli pe ultimii cinci ani. În cazul unor anumite metodologii 
de prognoză, cel mai bine este să fie utilizate serii de 10 - 15 ani de observaţii (de exemplu, 
analiza regresiei).  
 
Totuşi, pentru administraţia publică locală din România, datele istorice (anterioare), din 
perioada 1992-1998, nu sunt relevante în noul context oferit de descentralizarea financiară, 
începută prin aplicarea Legii Finanţelor Publice Locale, de la data de 1 ianuarie 1999. Dacă 
aceste date nu sunt disponibile sau relevante, singura soluţie practică este să utilizaţi, totuşi, 
ceea ce aveţi. Trebuie să fiţi conştienţi că această situaţie poate impune o serie de limitări 
metodologiei de prognoză şi să cuantificaţi matematic realitatea. Apoi, începeţi să construiţi 
baza de date prin adăugarea anilor ulteriori şi, după un timp, veţi atinge nivelele necesare. 
 
Administraţia publică locală trebuie să adune şi să analizeze următoarele tipuri de date, 
privitoare la sursele proprii de venituri: impozitele şi taxele locale, vânzarea activelor 
municipale, impozitele partajate cu statul şi subvenţiile venite de la stat. Sursa acestor date o 
constituie, în mod tipic, bugetele administraţiei publice locale, pe anul curent şi pe anii 
precedenţi, înregistrările contabile şi auditurile financiare, pe anii precedenţi, precum şi 
înregistrările privitoare la activităţile din cadrul programelor departamentale sau la activităţile 
implementate pe plan local, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
Venituri 
 
 Trebuie obţinute date istorice (anterioare), pe cinci ani, privitoare la venituri: 
 

1. venituri efective, colectate pe surse (impozit pe clădiri, impozit pe terenuri, impozit pe 
venit etc.); 

2. definiţia şi descrierea sursei de venit; 
3. baza legală pentru sursa de venit; 
4. date specifice privitoare la venit: număr de clienţi / mari clienţi, rate şi baze de calcul 

pentru sursele de venit, rate de colectare, politici privitoare la scutiri, formule şi orice 
alţi factori importanţi, referitori la venituri. 

 
Cheltuieli 
 
Trebuie, de asemenea, obţinute date istorice (anterioare), pe cinci ani, privitoare la cheltuieli: 
 

1. cheltuieli efective pe conturi, pe departamente sau pe programe; 
2. descrieri ale clasificării conturilor, programelor sau ale organizării departamentale; 
3. baza legală sau contractuală pentru cheltuielile efectuate pe conturi, pe programe sau pe 

departamente; 



4. Date specifice privitoare la cheltuieli: (trebuie să fie suficient de detaliate, pentru a se 
putea corela creşterile / descreşterile anuale semnificative, în raport cu politica, 
programul sau schimbările unice, care au avut loc). 

 
Colectarea datelor, pentru anul curent, reprezintă o problemă diferită, pentru autorul 
prognozei, deoarece datele efective, pentru întregul an fiscal, nu sunt disponibile şi ele se 
schimbă, în permanenţă, pe măsură ce veniturile sunt colectate şi cheltuielile sunt efectuate pe 
parcursul anului. În această situaţie, autorul prognozei trebuie să compare bugetul pe anul 
curent cu cea mai recentă estimare, privitoare la anul curent, şi să explice variaţiile 
semnificative ale veniturilor şi cheltuielilor. Aceasta permite autorului prognozei să 
stabilească acurateţea bugetului curent, în comparaţie cu estimările privitoare la sfârşitul 
anului, şi să includă cele mai precise informaţii în baza necesară elaborării prognozei.  
 
Datele istorice (anterioare) şi datele curente trebuie analizate, de către autorul prognozei, 
pentru a se stabili o metodologie potrivită de elaborare a acesteia. O discuţie privitoare la 
metodologiile de prognoză va fi prezentată într-un  capitol ulterior. Autorul prognozei trebuie, 
de asemenea, să aibă în vedere şi colectarea altor informaţii financiare conexe, din surse 
centrale sau locale, informaţii care s-ar putea dovedi utile pentru înţelegerea mediului de 
realizare a prognozei şi a planurilor existente, care vor influenţa prognoza în viitor. În mod 
ocazional, băncile, instituţiile financiare şi universităţile pot fi surse pentru aceste informaţii, 
deoarece ele adună date economice, în scopul desfăşurării propriei lor activităţi. 
 
Autorul prognozei trebuie să fie precaut cu privire la încorporarea unor planuri, într-un mod 
global, în cadrul prognozelor sale. În multe cazuri, aceste planuri nu au fost adoptate de către 
organismul guvernamental. Autorul prognozei trebuie să încorporeze numai planuri în raport 
cu care consiliul este fie obligat, fie mandatat, să facă ceva, sau în legătură cu care şi-a luat un 
angajament clar de a le implementa în viitor. Unele dintre aceste mandate sau angajamente, ca 
şi alte informaţii utile privitoare la economie, pot fi găsite în următoarele documente: 

• bugetul de stat aprobat – subvenţii şi transferuri; 
• acorduri de împrumut bancar – grafice de plată a valorii de bază şi a dobânzii, şi date de 

scadenţă; 
• contracte de servicii publice – mangajamente financiare şi prevederi privitoare la ajustare; 
• planuri strategice centrale şi locale – priorităţi programatice; 
• planuri de dezvoltare centrală şi locală – priorităţi şi planuri viitoare menite să 

completeze proiectele aflate în desfăşurare; 
• prognoze economice la nivel central şi local – estimări privitoare la inflaţie, proiecţii 

demografice, indicatori de afaceri, activităţi de construcţii, industriale şi civile. 
 
După analizarea datelor istorice existente şi aplicarea unei metodologii potrivite, autorul 
prognozei trebuie să fundamenteze baza, în conformitate cu care a fost efectuată prognoza. 
Este important ca el să fie capabil să explice cum a fost făcută prognoza şi să determine  
motivaţia diferenţelor dintre datele proiectate şi cele efective. Următoarele informaţii, 
privitoare la venituri şi cheltuieli, trebuie să fie fundamentate în cadrul înregistrărilor 
autorului prognozei: 
 
Venituri 
 

• baze de venit şi taxe presupuse; 
• schimbări economice presupuse, care vor avea impact asupra veniturilor; 



• schimbări în politica locală şi centrală, care vor avea loc în timpul perioadei de 
prognoză; 

• venituri proiectate, pe surse, pentru perioadele de prognoză; 
• explicaţii referitoare la ipotezele cheie, pe surse; 
• o explicaţie privitoare la metodologia de prognoză. 

 
Cheltuieli 
 

• baza asumată de cheltuieli şi programele angajate; 
• schimbările politice presupuse, care vor avea un impact asupra cheltuielilor; 
• schimbările în politica centrală şi locală, care vor avea loc în perioada de prognoză; 
• cheltuielile proiectate pe conturi, pe programe sau pe departamente, pe perioada de 

prognoză; 
• explicaţii pentru creşterile şi scăderile programate; 
• o explicaţie privitoare la metodologia de prognoză. 

 
Resurse 
 
Trei resurse sunt necesare pentru realizarea prognozelor: personal cu calificările necesare, 
timp de elaborare şi echipament de calcul. Cerinţele, referitoare la fiecare dintre aceste 
resurse, depind de intenţia de utilizare a rezultatelor prognozei, de calitatea datelor şi de 
calificările echipei de prognoză. 
 
Echipa ideală, care să sprijine efortul de prognoză, trebuie să includă un politician de vârf, 
directorul financiar (economic), analişti cu o bună cunoaştere a economiei, a statisticii şi a 
procesării datelor, şi un înalt funcţionar financiar, însărcinat cu conducerea proiectului. Un 
politician este inclus în echipă pentru a avea certitudinea că nevoile utilizatorilor sunt 
încorporate în procesul de prognoză rezultant. Rolul directorului financiar (economic) constă 
în a aduce cu el cunoştinţe referitoare la practicile locale de management financiar, de 
contabilitate şi de execuţie bugetară, în cadrul procesului de prognoză. Funcţionarul financiar 
trebuie, de asemenea, să coordoneze implicarea altor înalţi oficiali, să determine nevoile lor şi 
să localizeze datele necesare, pentru a sprijini procesele de prognoză. În mod obişnuit, liderul 
echipei de proiect este un funcţionar financiar superior sau un funcţionar din serviciul buget, 
şi lui i se atribuie următoarele responsabilităţi: 
 

• Constituirea unei echipe de oameni cheie, implicaţi în activitatea de prognoză, şi 
menţinerea legăturii cu alte departamente. 

• Asigurarea că aspectele administrative şi tehnice sunt executate la timp. 
• Recomandarea deciziilor cheie (ipotezele politice şi economice, care urmează să fie 

înglobate în prognoză) către managementul de vârf. 
• Îndrumarea globală a dezvoltării şi a operării sistemului de prognoză. 
• Prezentarea prognozelor rezultate în faţa primarului / preşedintelui consiliului judeţean, 

consiliului local / judeţean şi comisiilor sale, după cum este cazul. 
 
Calificările echipei de prognoză sunt foarte importante. O bună înţelegere a fenomenelor 
economice este necesară pentru a exista certitudinea că ipotezele de prognoză, privitoare la 
venituri şi cheltuieli, reflectă influenţele economice la nivel naţional, regional şi local. Dacă 
administraţia publică locală are ca angajat un economist, atunci această persoană trebuie să 
facă parte din echipă. Ca o alternativă, există posibilitatea semnării unui contract cu o 



universitate locală, care să ofere una sau mai multe persoane care să facă parte din echipă sau, 
cel puţin, să revizuiască ipotezele economice. Şi alte organizaţii, cum ar fi guvernul, băncile, 
instituţiile financiare şi organizaţiile de afaceri, sunt, adesea, implicate în prognozele 
economice. Ele pot avea resurse de pe urma cărora poate beneficia administraţia publică 
locală. Abilităţile în materie de statistică sunt importante. Metodologiile de prognoză preferate 
în cazul impozitului pe venit şi a altor venituri sensibile la mediul economic implică utilizarea 
tehnicilor statistice, cum ar fi analiza regresiilor multiple. Tehnicile statistice pot fi, de 
asemenea, utilizate pentru prognozarea taxelor de folosinţă. 
 
Abilităţile legate de procesarea datelor sunt necesare, deoarece majoritatea tehnicilor statistice 
impun utilizarea calculatoarelor. Automatizarea procesului de prognoză creşte eficienţa 
echipei care elaborează prognoza. Abilităţi în materie de procesare a datelor nu înseamnă 
„programatori”, există programe, disponibile, de calcul tabelar. 
 
Utilizând aceste instrumente, autorul prognozei poate realiza scenarii de tipul „ce ar fi, dacă 
...?” şi poate defalca cheltuielile pe diferite categorii de costuri sau programe prin schimbarea 
câtorva ipoteze sau prin selectarea unei variable diferite. Personalul cu aceste abilităţi poate fi 
găsit la universităţile locale, dacă el nu este disponibil în cadrul personalului administraţiei 
locale. Timpul de elaborare este timpul necesar pentru a realiza prognoza. Elaborarea unei 
prognoze iniţiale necesită mai mult timp, decât actualizările ulterioare. Nivelul de detaliere 
creşte timpul necesar pentru a elabora o prognoză. O cantitate considerabilă din acest timp 
este dedicat adunării de date istorice (anterioare) privitoare la venituri şi cheltuieli, şi testării 
metodologiilor de prognoză. De asemenea, cu excepţia cazurilor când se angajează personal 
experimentat, personalul va învăţa din mers, pe măsură ce elaborează prognoza. Acest fapt va 
mări timpul de elaborare. Odată ce datele şi informaţiile anuale iniţiale sunt adunate, anii 
următori vor necesita numai actualizarea acestora, şi, în consecinţă, timpul de elaborare al 
prognozei se reduce. Sistemele automatizate de realizare a bugetului şi contabilitate financiară 
vor putea reduce, de asemenea, timpul de achiziţie a datelor. O altă tehnică, de a reduce 
timpul de elaborare, constă în a folosi experienţa altor comunităţi, în loc să vă dezvoltaţi 
propria prognoză.  
 
Prognozele multianuale, privitoare la venituri şi cheltuieli, pot fi elaborate fără ajutorul 
calculatoarelor, dar, pur şi simplu, durează mai mult. Calculatoarele sunt necesare atunci 
când, în cazul prognozei, sunt folosite tehnici statistice. Computerele sunt, de asemenea, 
necesare dacă administraţia publică locală doreşte să realizeze prognoze detaliate, cu privire la 
venituri şi cheltuieli, sau să testeze diferite scenarii de tipul „ce ar fi dacă ...?”; de exemplu, 
utilizând diferite rate ale inflaţiei sau alte ipoteze economice, pentru a testa diferite opţiuni 
politice în cadrul programului. 
 
Sprijinul politic şi de management 
 
„Ingredientul” esenţial al unui proces de prognoză încununat de succes este angajamentul 
puternic şi continuu din partea şefului executivului (primar sau preşedinte de consiliu 
judeţean). Fără a exista dovada că prognozele vor fi efectiv utilizate, va fi foarte dificil să 
obţineţi, în mod continuu, alocarea de personal şi de timp necesare pentru finalizarea 
procesului. Cele de mai sus sunt valabile şi dacă directorii de departamente şi personalul din 
subordinea lor sunt implicaţi în procesul de prognoză. Dacă ei sesisează că munca lor nu va fi 
utilizată, procesul va fi perceput ca fiind inutil. Atunci când acest lucru se întâmplă, datele din 
partea conducerii departamentului şi procesul de prognoză rezultant vor deveni lipsite de sens.  
 



În domeniul proceselor de planificare financiară şi prognoză, câştigarea sprijinului politic şi 
de management sunt etape de început foarte importante. Iată câteva sugestii:  
 
Pentru a câştiga sprijinul managementului: 
 

• Determinaţi dacă şi în ce condiţii planificarea financiară şi, în special, prognoza 
financiară pot fi de ajutor. 

• Schiţaţi o metodologie necesară pentru a realiza prognoza financiară multianuală. 
• Identificaţi avantajele şi „capcanele” legate de prognoze. 
• Corelaţi prognoza cu procesele existente în materie de buget (de exemplu, faceţi ca 

aceasta să fie prima etapă în calendarul bugetului). 
• Obţineţi instrumente şi experienţă în domeniul planificării şi prognozei prin intermediul 

instruirii personalului. 
• Prezentaţi managementului planul, în vederea analizei şi aprobării. 
• Dacă planul este aprobat, căutaţi să obţineţi sprijinul politic. 

 
Pentru a câştiga sprijinul politic: 
 

• Solicitaţi sfaturile şi consilierea din partea şefului administraţiei publice locale. 
• Identificaţi potenţialele avantaje şi capcane politice. 
• Focalizaţi propunerile către un efort orientat politic de a dirija sau redirija viitorul 

financiar al administraţiei. 
• Coroboraţi propunerea cu iniţiativele altor grupuri de interese şi entităţi politice, după 

cum este cazul. 
• Prezentaţi propunerea în faţa primarului / preşedintelui consiliului judeţean, a 

consiliului şi a comisiilor de specialitate. 
• Ajustaţi propunerea pe baza reacţiilor oficialilor aleşi. 

 
Reflecţie 
 
Acum, după ce am discutat despre organizarea procesului de prognoză, este timpul să 
analizaţi situaţia din cadrul proprie administraţii publice locale. Identificaţi persoanele cheie 
de care ar fi nevoie să fie implicate într-un proiect de prognoză din cadrul administraţiei 
publice locale.  
Ce rol va juca fiecare persoană, care va fi cea mai potrivită persoană care să organizeze un 
asemenea efort?  
Cum aţi câştiga sprijinul politic şi al managementului?  
Prezentaţi etapele critice, care ar fi necesar să fie parcurse în cadrul administraţiei publice 
locale, pentru a implementa o prognoză financiară multianuală, care va fi executată în fiecare 
an. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 



Tipuri de prognoze finanicare 
 
Anterior, prognoza financiară a fost definită ca procesul care furnizează o proiecţie a 
veniturilor şi cheltuielilor, din anii viitori, pe baza unui set de ipoteze politice şi economice. 
Atunci când este vorba despre tipuri de prognoze financiare, utilizate în cadrul unei 
administraţii publice locale, cea mai des folosită clasificare este bazată pe lungimea 
orizontului de timp al acestora: termen scurt (până la un an), pe termen mediu (1 - 5 ani) şi pe 
termen lung (peste 10 ani). Pentru elaborarea bugetelor anuale, prognozele pe termen scurt şi 
pe termen mediu sunt mai utile şi mai relevante decât prognoza pe termen lung şi, de aceea, 
acest capitol se va concentra asupra lor. Planificarea pe termen lung este cel mai adesea 
utilizată în planificarea dezvoltării economice şi în planificarea strategică. 
 
Prognoza pe termen scurt (0 - 1 ani) 
 
Prognozele pe termen scurt acoperă o perioadă de până la un an. Utilizările principale ale 
prognozelor pe termen scurt sunt legate de elaborarea bugetului operaţional şi de 
managementul lichidităţilor. 
 
Bugetul operaţional 
 
În cursul elaborării bugetului operaţional, prognozele anuale privitoare la venituri şi cheltuieli 
sunt necesare pentru bugetul anului viitor. Aceste prognoze pot fi elaborate în diferite 
momente. De exemplu, o administraţie locală elaborează estimări preliminare ale veniturilor 
şi cheltuielilor, din anul următor, ca primă etapă în calendarul bugetului, cu şase până la nouă 
luni înainte de debutul anului fiscal. Aceste estimări timpurii sunt utilizate, de către primar / 
preşedinte de consiliu judeţean, consiliu local / judeţean şi managementul de vârf, pentru a 
stabili priorităţile şi liniile directoare ale bugetului. Estimările sunt actualizate şi perfecţionate 
continuu şi, în cele din urmă, sunt incluse în buget. 
 
Managementul lichidităţilor  
 
Un al doilea exemplu de utilizare a prognozei pe termen scurt este managementul 
numerarului. Administraţia locală trebuie să prognozeze intrările şi ieşirile lunare de numerar, 
aceasta fiind o parte a elaborării bugetului anual, din două motive: 1) pentru a prelimina 
câştigurile din dobânzile aferente soldurilor bancare investite, şi 2) pentru a identifica orice 
deficite de numerar şi posibile nevoi de finanţare interimară pe parcursul anului. 
 
Monitorizarea implementării bugetului 
 
Un alt exemplu, de utilizare a prognozei pe termen scurt, este monitorizarea implementării 
bugetului. Este prudent să se monitorizeze bugetul după adoptare, pentru a prognoza situaţia 
reală a veniturilor şi cheltuielilor în comparaţie cu prevederile bugetare. Dacă, pe baza 
rezultatelor operaţionale efective, se prognozează variaţii semnificative, în comparaţie cu 
prevederile bugetului, este posibil să fie nevoie de acţiuni ale mangementului pentru a aduce 
bugetul în stare de echilibru. 
 
Prognoza pe termen scurt ajută conducerea să elaboreze un buget pentru anul viitor pe baza 
unor ipoteze rezonabile. De asemenea, el elimină surprizele, identificând de timpuriu 
variaţiile de la performanţele acceptate în cadrul anului fiscal, fapt care utilizat în mod 
adecvat, oferă timp pentru acţiunile conducerii în condiţii mult mai bune, decît dacă s-ar 



aştepta producerea unei crize. În sfârşit, el oferă un instrument de monitorizare a bugetului şi 
de asigurare a conformităţii acestuia cu prevederile legale. Atunci când sunt identificate 
probleme, pot fi iniţiate acţiuni corectoare, care să elimine problemele. 
 
Prognoze pe termen mediu (1 - 5 ani) 
 
Prognozele pe termen mediu acoperă o perioadă viitoare între 1 şi 5 ani. Principalele utilizări 
sunt pentru elaborarea bugetului, analiza politicii, legislaţie şi programarea investiţiilor de 
capital. 
 
Elaborarea bugetului 
 
De exemplu, în cazul procesului bugetar, prognoza pe termen mediu este utilizată pentru a 
proiecta decalajele între veniturile şi cheltuielile anticipate pe perioada următorilor ani (între 1 
şi 5). Acest fapt declanşează discuţiile politice şi, cu puţin noroc, generează decizii care să 
elimine aceste decalaje. Dacă deciziile sunt implementate, veniturile şi cheltuielile efective nu 
vor mai fi aceleaşi şi decalajul prognozat se va modifica. Noul nivel va fi rezultatul acţiunilor 
întreprinse, ca reacţie la rezulatele prognozei.  
 
Analiza politică 
 
Prognoza este, de asemenea, utilizată pentru a ajuta analiza politică. De exemplu, negocierea 
salariilor are adesea implicaţii ulterioare anului curent. Identificarea scenariilor alternative şi a 
impactului acestor negocieri pentru anii următori este o informaţie esenţială pentru luarea 
deciziilor politice din zilele noastre. 
 
Deciziile privitoare la finanţarea investiţiilor din resurse proprii reduc fondurile disponibile, 
pentru cheltuieli operaţionale în anul curent. Ele pot, de asemenea, să crescă, în mod potenţial, 
costurile operaţionale, atunci când dotările sunt finalizate în anii viitori. În mod similar, 
contractarea unor datorii, cu scopul de a finanţa noi facilităţi, are implicaţii multianuale, atât 
în materie de plată a serviciului datoriei, cât şi în materie de operare a facilităţilor, atunci când 
ele sunt finalizate. Ambele decizii investiţionale trebuie luate înţelegând care sunt costurile 
viitoare şi cum vor fi ele finanţate. Aceste situaţii trebuie să fie analizate identificându-se 
impactul viitor la momentul când se iau deciziile politice. Odată ce decizia este luată, 
prognoza o poate reflecta ca un cost de angajament pe anul viitor. 
 
Impactul fiscal al legislaţiei 
 
Prognozele pe termen mediu sunt utile în determinarea impactului fiscal al legislaţiei, în 
special legislaţia privitoare la impozite sau venituri. De exemplu, schimbarea unei formule de 
alocare pentru veniturile partajate între stat şi administraţia locală va avea un impact 
multianual. Prognozarea impactului asupra administraţiei publice locale, generat de această 
schimbare a legii, şi prezentarea acestor informaţii în faţa consiliului este o cale de a bloca sau 
a reduce efectele adverse ale modificărilor legislative. 
 
Identificarea tendinţelor financiare 
 
Prognozele financiare pe termen mediu ajută managementul şi decidenţii politici să identifice 
tendinţele financiare, care vor necesita acţiuni din partea conducerii executive sau consiliului, 
pentru a se evita rezultate financiare potenţial dezastruoase. Faptul că sunt avertizaţi elimină 



surprizele şi diminuează situaţiile de aplicare a managementului de criză. De asemenea, 
prognozele promovează o activitate operaţională mai eficientă în cadrul administraţiei locale. 
 
Programarea investiţiilor  
 
Prognozele financiare pe termen mediu sunt utile şi pentru programarea investiţiilor. În mod 
normal, investiţiile sau proiectele de investiţii au o durată de serviciu mai mare de un an. În 
consecinţă, cheltuielile legate de un astfel de proiect se întind pe o perioadă mai mare decât un 
buget anual şi pot continua pe mulţi ani în cazul investiţiilor majore. Există două tipuri: 
cheltuieli de construcţie şi plata serviciului datoriei (adică, plata împrumuturilor bancare). 
Majoritatea proiectelor de investiţii sunt implementate utilizând venituri din sursele proprii ale 
administraţiei publice locale sau granturi şi transferuri cu destinaţie specială din partea 
statului. Deoarece veniturile curente sunt limitate, finanţarea din veniturile curente tinde să 
întindă execuţia unui proiect pe mai mulţi ani. 
 
O altă cheltuială multianuală, legată de programarea investiţiilor, este serviciul datoriei. 
Administraţia publică locală are de-a face cu aceste cheltuieli atunci când împrumută bani de 
la bănci sau de la alte instituţii de credit cu scopul de a implementa un proiect de capital. 
Valoarea de bază a împrumutului este rambursată împreună cu dobânda de-a lungul perioadei 
împrumutului. Odată ce tranzacţia a fost finalizată, ratele anuale la serviciul datoriei 
reprezintă costuri fixe ale administraţiei publice locale şi trebuie să fie finanţate din bugetul 
anual. Prognozele financiare pe termen mediu identifică aceste construcţii proiectate şi 
costurile serviciului datoriei, defalcate pe ani, astfel încât creşterea din fiecare an poate fi 
anticipată şi finanţată în cadrul bugetului anual, atunci când este necesar. Ultima utilizare a 
prognozelor pe termen mediu, în cadrul programării investiţiilor, este legată de costurile de 
exploatare şi de întreţinere asociate cu deschiderea unui nou obiectiv. Costurile de exploatare 
şi de întreţinere cuprind costurile cu: personalul care deserveşte obiectivul, consumabilele, 
serviciile şi echipamentele care să îl menţină în funcţiune. În mod normal, aceste costuri sunt 
finanţate din bugetul operaţional, în momentul când este inaugurat obiectivul. Includerea 
acestui articol în cadrul prognozei pe termen mediu avertizează administraţia publică locală în 
legătură cu necesitatea unei creşteri a bugetului operaţional anual. 
 
Prognoza pe termen lung (pe mai mult de 10 ani) 
 
Prognozele pe termen lung acoperă o perioadă de 10 sau mai mulţi ani, în viitor. Prognozarea 
pe termen lung este utilizată, pe scară largă, în planificarea strategică, în planificarea 
economică şi a infrastructurii fizice, în programarea investiţiilor de capital şi în programarea 
datoriei (împrumuturilor). Planificarea financiară pe termen lung este un studiu, prin el însuşi, 
şi trebuie să fie studiat de către susţinătorii serioşi ai planificării sociale.Un manual separat va 
discuta Programarea investiţiilor de capital şi programarea datoriei (împrumuturilor) 
(Managementul datoriei). 
 
Planificarea strategică 
 
Planificarea strategică este atât un proces, cât şi un produs. Ca proces, ea utilizează analiza 
organizaţională şi de mediu, într-o încercare de a identifica puncte tari, puncte slabe, 
oportunităţi şi riscuri (ameninţări), atât interne, cât şi externe, care vor determina direcţia 
viitoare de evoluţie a unei organizaţii. Aceste informaţii sunt utilizate, apoi, pentru a formula 
alternative strategice pentru următorii 10 - 20 de ani. Un exerciţiu de planificare strategică 
creează, în mod tipic, nivele de scopuri, obiective şi strategii, care oferă un drum către ţintă, 



pentru operaţiunile unei organizaţii. În cadrul administraţiei publice locale, planificarea 
strategică angajează, în mod tipic, organismul conducător într-un proces sistemic, care caută 
să stabilească o nouă direcţie pentru respectiva organizaţie şi, astfel, să depăşească şablonul 
tradiţional de luare a deciziilor prin intermediul „paşilor mărunţi”. Produsul este un plan care 
defineşte direcţia strategică a viitorului organizaţiei. În definitiv, acestă direcţie trebuie să se 
reflecte în buget. Până acum, bugetul a fost, întotdeauna, o alegere între diferite surse de venit 
şi diferite cheltuieli programate, – în viitor, bugetul trebuie să reflecte opţiuni strategice. 
Bugetele pot fi utilizate la implementarea planurilor strategice, în fapt, ca planuri de finanţare 
strategică menite să stimuleze dezvoltarea economică. Pe de altă parte, lipsa unui plan 
financiar strategic poate să limiteze (de la sine) dezvoltarea, planificarea locală şi investiţiile.  
 
Planificarea dezvoltării infrastructurii fizice şi economice 
 
Prognoza pe termen lung poate fi utilizată şi pentru planificarea dezvoltării infrastructurii 
fizice şi economice în cadrul unei comunităţi. Pentru a prognoza potenţialul de dezvoltare 
economică a unei comunităţi, pe o perioadă viitoare între 10 şi 20 de ani, autorii de prognoze 
trebuie, pentru început, să determine starea trecută şi actuală a economiei locale. Această 
acţiune va include fundamentarea evoluţiei la populaţie (mărime, distribuţie pe vârste, 
caracteristici etnice, nivel de educaţie), structura veniturilor şi caracteristicile forţei de muncă 
angajate. Împreună, acestea pun în evidenţă capacitatea rezidenţilor locali de a plăti impozite 
şi cerinţele lor legate de cheltuieli publice. Tendinţele istorice (anterioare) relevă problemele 
financiare din trecut şi oferă autorilor de prognoze o indicaţie referitoare la posibilitatea 
apariţiei unor probleme financiare în viitor.  
 
Analiza impactului fiscal 
 
Un instrument utilizat pentru a proiecta schimbări pe termen lung în domeniul demografiei, 
veniturilor şi utilizării terenurilor în cadrul unei economii locale se numeşte un model de 
impact fiscal. Modelul se bazează pe ipoteza că, pe măsură ce structura populaţiei se schimbă, 
se modifică şi nivelele veniturilor şi distribuţia acestora, precum şi modurile de utilizare a 
terenurilor, şi că toate acestea vor avea un impact, atât asupra veniturilor, cât şi asupra 
cheltuielilor unei administraţii publice locale. Analiza impactului fiscal încearcă să determine 
mărimea acestuia, pe baza utilizării ca modele a unor diferite scenarii, care folosesc politicile 
curente şi schimbările potenţiale de politică pentru a determina ce impact ar putea genera o 
anumită schimbare de politică. De exemplu, o mare suprafaţă de teren liber ar putea fi 
potrivită pentru dezvoltare, dar ce tip de dezvoltare trebuie să planuiască administraţia publică 
locală? Locuinţe publice, zonă de locuit rezidenţială privată sau zonă comercială? Fiecare 
alternativă legată de utilizarea terenului va genera diferite impacturi asupra administraţiei 
publice locale, atât în materie de generare de venit, cât şi în materie de cheltuieli ale 
administraţiei locale pentru a susţine investiţia respectivă. Modelarea impactului fiscal ajută la 
clarificarea influenţei diferitelor scenarii politice, astfel încât decidenţii din administraţia 
locală pot măsura şi evalua impactul pe termen lung, atât pentru administraţia publică locală, 
cât şi pentru comunitate. Corelat cu impactul dezvoltării economice, este efectul pe care o 
astfel de dezvoltare îl are asupra capacităţii administraţiei publice locale de a-i face faţă cu 
succes. Dacă un model de impact fiscal poate estima efectul schimbărilor demografice, 
schimbării grupelor de venituri şi schimbării utilizării terenului asupra venituilor şi 
cheltuielilor administraţiei publice locale, atunci şi efectele bugetare pot fi proiectate în cadrul 
diferitelor scenarii. Acest lucru poate ajuta planificarea bugetară a administraţiei publice 
locale, însă poate ajuta şi planificarea datoriei (împrumuturilor) pe termen lung, deoarece 
repartizarea în timp şi mărimea viitoarelor investiţii ale administraţiei publice locale în 



infrastructură poate fi determinată, iar finanţarea poate fi aranjată astfel încât să facă faţă 
cerinţelor viitoare. 
 
Moment de reflecţie 
 
Analizaţi eforturile de prognoză financiară ale propriei administraţii publice locale, pe ultima 
perioadă de 1 până la 5 ani. Identificaţi exemple specifice de prognoze financiare pe termen 
scurt, pe termen mediu şi pe termen lung, utilizate în mod curent în cadrul administraţiei 
publice locale. Întocmiţi o listă cu alte căi pe care le-ar putea utiliza administraţia publică 
locală şi prezentaţi prognozele financiare pe care nu le efectuaţi în mod curent. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Metode de prognoză 
 
Abordarea adecvată a activităţii de prognoză depinde de perioada avută în vedere. În general, 
prognozele pe termen scurt nu necesită o abordare sofisticată. Prognozele pe termen lung, 
cum ar fi elaborarea unui plan de dezvoltare economică a comunităţii, solicită un model mult 
mai sofisticat, datorită incertitudinii mult mai mare implicate într-un astfel de proces. Deşi 
atât prognozele pe termen scurt, cât şi cele pe termen lung prezintă interes, această secţiune se 
va concentra pe prognoza pe termen mediu (de la 1 la 5 ani). 
 
Prognozele pe termen mediu au cea mai mare utilitate pentru management şi pentru decidenţii 
politici, deoarece: 
 

• sunt o extindere a politicii curente, 
• sunt mai sigure, şi, în consecinţă, mai credibile,  
• evenimentele prognozate se vor întâmpla în perioada mandatului curent – ele nu pot fi 

ignorate. 
 
Nu întotdeauna prognozele trebuie să fie exacte, pentru a fi eficiente. De fapt, în activitatea de 
prognoză exactitatea este mai puţin importantă, decât procesul însuşi. Se poate dovedi că se 
îmbunătăţeşte eficienţa operaţională a administraţiei locale. De exemplu, dacă o administraţie 
locală prognozează o diminuare a veniturilor în doi ani, mărimea diminuării este mai puţin 
importantă decât însuşi faptul că va exista o diminuare. Dacă administraţia locală acţionează, 
acum, în sensul rezolvării viitoarei diminuări de venituri, atunci procesul de prognoză  
influenţează decidenţii, făcându-i să reacţioneze mai timpuriu, decât ar fi făcut-o în alte 
condiţii, prin aceasta îmbunătăţind situaţia financiară a administraţiei locale pentru anii viitori.  
 
Compromisuri 
 
În general, există un compromis între costul de colectare al datelor pentru prognoză şi 
cantitatea şi exactitatea informaţiilor din cadrul unei metodologii. Metodele mai simple costă 
mai puţin, necesită autori de prognoză mai puţin experimentaţi şi solicită mai puţin timp 
pentru elaborarea unei prognoze. Metodele mai complexe implică un număr mai mare de 



variabile, sunt mai potrivite pentru analiza sistemică şi oferă mai multe informaţii utile pentru 
analizarea opţiunilor politice. 
 
Această secţiune identifică cinci metode de a prognoza veniturile şi cheltuielile pentru 
prognozele pe termen mediu. Aceste metode se întind de la simplu la complex, de la ieftin la 
scump şi de la cele care necesită puţine abilităţi specifice, până la cele care cer personal cu 
înaltă calificare. Alegerea metodei depinde de tipul de venit sau de cheltuială, care se 
prognozează, de nevoile utilizatorului, de capacităţile şi de calificările autorului prognozei şi 
de timpul alocat. 
 
Prognozarea veniturilor 
 
Deşi există o mare varietate de abordări în materie de prognozare a veniturilor, care reflectă 
nevoile fiecărei administraţii publice locale, sunt similare problemele, cu care se confruntă 
autorităţile locale, şi etapele parcurse pentru a le depăşi. Acestă secţiune prezintă etapele de 
bază în prognozarea veniturilor. 
 
După cum s-a menţionat anterior, prognozarea veniturilor poate fi realizată fie de către un 
birou central (adică biroul financiar sau biroul buget), fie de către departamentele separate, 
coordonate de un birou central. Acest lucru depinde de ce birou sau departament are acces la 
datele şi informaţiile istorice (anterioare) pe care se bazează prognoza. În unele primării / 
consilii judeţene, se poate înfiinţa o divizie separată a biroului Financiar sau a celui de Buget, 
pentru a realiza proiectul de prognozare. În cazul celor mai mari, Biroul Financiar sau Biroul 
Buget pot coordona proiectul de prognoză, se pot baza pe departamentele care au cunoştinţe 
în materie şi care pot să furnizeze prognoze pe care ele, ulterior, să le coroboreze. Trebuie să 
se aleagă abordarea care se potriveşte cel mai bine cu experienţa organizaţională. Pentru a 
prognoza veniturile, realizatorul prognozei trebuie:  

• să identifice sursele de venit care urmează a fi prognozate; 
• să adune date istorice (anterioare) despre fiecare sursă de venit – venitul real colectat pe 

fiecare sursă pe cel puţin ultimii 5 ani; 
• să facă o descriere a sursei de venit şi a autorităţii sale legale – câte o pagină pentru 

fiecare sursă de venit (observaţie: asiguraţi-vă că suma veniturilor separate este egală cu 
totalul veniturilor la sfârşitul anului); 

• „să cureţe” seriile de date pentru a elimina toate schimbările nerelevante, schimbările 
bazei de referinţă sau alte evenimente unice (de exemplu, rambursări cu valoare mare). 
Eliminarea tuturor schimbărilor discreţionare va oferi serii de date istorice (anterioare), 
care pot fi utilizate pentru a determina creşterea automată pe care structura unui impozit 
sau a unei taxe o va genera; să pastreze documentaţia privitoare la ajustările care au fost 
făcute pentru a curăţa datele şi motivaţiile pentru care au fost făcute aceste ajustări; să 
analizeze datele şi caracteristicile sursei de venit pentru a determina cea mai potrivită 
metodologie de prognoză; 

• să aleagă metoda adecvată de prognozare şi s-o aplice seriilor de date pentru a proiecta 
veniturile pentru anii la care se aplică metodologia respectivă; 

• să stabilească dacă proiecţia veniturilor pare a fi rezonabilă, în contextul curent, şi apoi 
s-o ajusteze pentru a corespunde cu schimbările cunoscute care ar putea surveni în sursa 
de venit sau în cadrul macroeconomic şi care ar putea avea un impact asupra veniturilor. 

 
Este de presupus că administraţia publică locală va fi confruntată cu problema prognozării 
pentru patru seturi de venituri: impozite şi taxe locale, vânzările de active aparţinând 
administraţiei publice locale, taxe partajate cu statul (ex: cote, sume defalcate din impozitul pe 



venit) şi subvenţii. Impozitele şi taxele locale sunt, probabil, cel mai uşor de prognozat, 
deoarece datele sunt uşor accesibile, iar luarea deciziilor este sub controlul funcţionarilor 
publici locali. Celelalte sunt mai problematice. Venitul provenit din vânzările de active este 
determinat, în parte, de situaţia de pe piaţa imobiliară şi de legile cererii şi ofertei. 
Volatilitatea acestora este diminuată, întrucâtva, de faptul că o parte a acestor venituri sunt 
combinate cu venituri mai stabile, cum sunt chiriile, impozitele obţinute de la întreprinderile 
comunitare şi veniturile provenite de la instituţiile publice de subordonare locală. 
 
Taxele partajate cu statul şi subvenţiile depind de disponibilitatea autorităţii centrale de a oferi 
proiecţii asupra veniturilor din anii viitori, sau datele şi informaţiile pe baza cărora 
administraţia publică locală să-şi poată face calculele şi propriile prognoze. Administraţia 
locală are dificultăţi considerabile în a obţine informaţii la timp sau nu le poate obţine 
niciodată. Problema este complicată de legi şi regulamente care se schimbă în mod continuu. 
În plus, reducerea veniturilor administraţiei locale provenite din partea statului vor forţa 
administraţia publică locală să mărească porţiunea din buget finanţată din venituri locale, 
făcând ca prognozarea aferentă planificării pentru această schimbare să fie foarte importantă. 
 
Atunci când toate sursele de venit sunt prognozate, realizatorul prognozei adună sursele de 
venit proiectate pe fiecare an. Rezultatul este o prognoză a liniei de referinţă a veniturilor 
administraţiei publice locale pentru anii viitori. La aceasta pot fi adăugate scenarii alternative, 
care schimbă ipotezele privitoare la venituri, baza macroeconomică sau structura ratelor 
dobânzilor, pentru a proiecta fluxuri alternative de venit pentru anii următori. 
 
Judecata expertului sau cea mai bună judecată 
 
Metoda „judecăţii expertului”, sau a „celei mai bune judecăţi”, se bazează pe un expert pentru 
a prognoza veniturile şi cheltuielile. Este dificil să spunem prea multe despre prognoza 
„expertului”, deoarece nu există o singură tehnică sau procedură implicată în această metodă 
de prognozare. „Expertul” îşi utilizează, pur şi simplu, intuiţia şi experienţa îndelungată, 
privind tendinţa evoluţiei veniturilor şi cheltuielilor, pentru a realiza o prognoză. Expertul de 
succes este un om care cunoaşte sistemul financiar, economia locală şi modul cum să obţină 
informaţii suplimentare. Cheia reuşitei, în cadrul acestei metode, este găsirea „expertului”. 
Funcţionarii publici, care lucrează de mai mult timp în serviciul departamentelor de finanţe 
sau buget, sunt adesea consideraţi „experţi” în prognoză. Avantajul „metodei expertului” 
constă în capacitatea de a fi emise prognoze rezonabil de exacte cu costuri relativ scăzute. 
Dezavantajul constă în lipsa unei tehnici suficient de explicite, lucru ce face foarte dificil să se 
determine ce a fost corect şi ce fost greşit, atunci când se analizează metodologia de prognoză. 
Faptul că metoda depinde de o singură persoană poate să diminueze eficienţa autorităţii 
locale, dacă acea persoană părăseşte organizaţia. În sfârşit, este foarte probabil că metoda se 
va dovedi slabă atunci când prognoza este extinsă pe termene mai mari de un an, datorită 
numărului mai mare de factori care trebuie luaţi în calcul. 
 
Metoda expertului poate fi utilizată, în mod adecvat, ca „cea mai bună aproximaţie” pentru 
sursele de venit, atunci când există puţine informaţii pe baza cărora să se realizeze o estimare 
privitoare la anul următor. În această situaţie ar putea fi transferurile de la guvern. Adesea, 
aceste venituri sunt determinate printr-o formulă, care utilizează informaţii ce nu sunt 
accesibile oficialilor locali şi care sunt ajustate în ultimul moment, generând un impact 
imprevizibil pe teritoriul ţării. O alternativă, în cazul utilizării tehnicii „celei mai bune 
aproximaţii”, este să presupuneţi, pur şi simplu, că venitul transferat va fi o anumită sumă 
precizată. De exemplu, transferurile de la bugetul de stat, în cursul anului trecut, pentru un 



anumit program, sunt o estimare rezonabilă pentru anul următor sau pe baza unor informaţii 
din partea statului ele vor fi cu X % mai mici / mai mari decât cele din anul trecut. 
 
Prognoza tendinţei 
 
Prognoza tendinţei este o tehnică care se bazează în întregime pe timp, considerat a fi singura 
variabilă determinantă. Tehnica tendinţei se bazează pe schimbările de la un an la altul ale 
unei variabile din cursul anului precedent (de exemplu, sursă de venit sau categorie de 
cheltuieli) pentru a prognoza veniturile şi cheltuielile. Prin determinarea schimbărilor din anii 
trecuţi, anumite venituri şi cheltuieli pot fi prognozate destul de precis în viitor. 
 
Oficialii locali, care doresc să utilizeze tehnici bazate pe tendinţă în activitatea de prognoză, 
trebuie să fie conştienţi de unele ipoteze implicite, care sunt inerente acestei metodologii. 
Tehnicile de tendinţă presupun că timpul este singurul determinant important utilizat pentru a 
furniza prognoze, suficient de exacte, pentru viitor, în legătură cu fluxurile de venituri şi 
cheltuieli. De asemenea, aceste tehnici presupun că rata de creştere într-un an viitor va fi 
aceeaşi care a fost în anii imediat precedenţi. Această ipoteză poate fi făcută mai realist luând 
în considerare o perioadă mai lungă de timp, de-a lungul căreia să se măsoare schimbările din 
trecut. 
 
O analiză a schimbărilor de la an la an ale unei variabile (sursă de venit sau cheltuială) poate 
duce la concluzii diferite, cu privire la tipul de schimbare care s-a produs şi cum va fi acest 
lucru utilizat pentru proiecţii. Există trei posibilităţi: 1) dacă o variabilă nu s-a schimbat în 
trecut, se poate presupune că variabila nu se va schimba în perioada de prognoză, 2) dacă 
variabila a crescut cu o mărime constantă în fiecare an din trecut, este rezonabil să se 
presupună că ea va creşte în fiecare an cu aceeaşi cantitate absolută ca cea din anii precedenţi, 
şi 3) dacă variabila a diferit în fiecare an cu aproximativ acelaşi procent, atunci acea rată 
procentuală de creştere (sau descreştere) poate fi utilizată ca rată constantă în viitor, aşa cum 
ea a fost utilizată şi în trecut. De exemplu, dacă o sursă de venit a crescut cu 9 % în fiecare an, 
pe ultimii 5 ani, se poate presupune că creşterea ei din anul viitor va fi de aproximativ 9 %. 
Observaţi că tehnica tendinţei presupune că trecutul este un bun prezicător al viitorului. Din 
nefericire, acest lucru nu este întotdeauna adevărat. 
 
Avantaje şi dezavantaje la utilizarea tehnicii tendinţei 
 
Avantaje 
 

• Este o tehnică simplu de utilizat. 
• Oferă predicţii destul de exacte pentru viitorii unu sau doi ani. 
• Este un instrument de încredere pentru venituri şi cheltuieli care nu sunt sensibile la 

condiţiile economice. 
• Nu este costisitoare. 

 
Dezavantaje 
 

• Nu prezice un punct de cotitură al unei variabile (de exemplu, ea va continua să 
proiecteze creşteri / descreşteri ale variabilei, indiferent de ceea ce se va întâmpla cu 
economia, deoarece ea se bazează pe date istorice). 

• Nu este utilă în analiza politicii (adică pentru a anticipa schimbări economice sau 
demografice în cadrul comunităţii). 



Etape pentru utilizarea tehnicii tendinţei 
 
Pentru a utiliza tehnica tendinţei în prognozarea unei variabile, trebuie să parcurgeţi etapele 
de mai jos. 
 

1. Alegeţi variabila (sursă de venit sau categorie de cheltuieli) pe care vreţi să o 
prognozaţi. 

2. Culegeţi date reale despre evoluţia variabilei de-a lungul câtorva ani din trecut. 
Exactitatea prognozei liniei tendinţei se va îmbunătăţi atunci când se utilizează un 
istoric mai lung al veniturilor sau cheltuielilor. În general, realizatorii de prognoze se 
bazează pe ultimii cinci ani din evoluţia unei surse de venit sau a unei cheltuieli pentru a 
face prognoze, dar nu este neobişnuit să se pornească de la o perioadă de bază între şase 
şi zece ani, lucru ce măreşte gradul de certitudine al proiecţiilor bazate pe linia tendinţei. 

3. Revizuiţi datele din cursul ultimului an, încercând să identificaţi evenimentele 
întâmplătoare, care se produc o singură dată (schimbări de rate, schimbări de bază de 
impozitare). „Curăţaţi datele rarisime”, adică datele întâmplătoare trebuie să fie 
identificate şi înlăturate din mulţimea valorilor variabilei, pentru a se evita alterarea 
rezultatelor. 

4. Analizaţi datele pentru a vedea dacă ele reprezintă o schimbare procentuală aproape 
constantă sau o schimbare cu o cantitate absolută în fiecare an, de-a lungul timpului. 
Reprezentarea grafică a acestor puncte pe o diagramă s-ar putea dovedi utilă. 

5. Dacă tendinţa pare să aproximeze o linie dreaptă (liniar) atunci este rezonabil să se 
presupună că există o schimbare anuală printr-o cantitate constantă. Dacă punctele 
reprezentate grafic par a se aşterne pe o curbă neliniară (concavă, văzută de sus), atunci 
este rezonabil să se presupună că există o rată de creştere constantă.  

6. Utilizaţi formula următoare pentru a determina rata procentuală de schimbare sau rata 
de creştere a unei variabile (venit sau cheltuială), între două perioade de timp: 

gt = [(Vt – Vt-1)/Vt-1] x 100  , 

unde: g este rata procentuală de creştere a unei variabile, V este variabila, iar t este 
perioada de timp. 

7. Pentru a utiliza formula pentru mai mulţi ani, calculaţi rata de creştere pentru fiecare an, 
adunaţi ratele şi împărţiţi-le la numărul de ani, pentru a obţine o rată anuală medie de 
creştere compusă. 

8. Pentru a aplica rata de creştere în elaborarea proiecţiei pentru anul următor, convertiţi 
rata anuală de creştere compusă, la o fracţie zecimală, prin împărţirea ei la o sută; 
adunaţi 1 şi înmulţiţi acestă sumă cu mărimea ultimei perioade de timp, pentru a obţine 
venitul sau cheltuiala proiectată pentru următoarea perioadă de timp. 

9. Repetaţi acest proces pentru următoarea perioadă. 
 
Metoda tendinţei este potrivită pentru prognozarea veniturilor şi cheltuielilor care nu sunt 
legate de condiţiile economice şi în cazul cărora rata de schimbare, de la an la an, nu este 
absolută, dar prezintă o schimbare procentuală relativ constantă, fără variaţii anuale 
semnificative.  
 
De exemplu, impozitele şi taxele locale ar putea îndeplini aceste condiţii. 
 
Prognoza impozitelor şi taxelor locale ale unei municipalităţi pentru anul 2001 utilizând 
şase ani de referinţă 1995-2000 (în miliarde lei) 
 



                                                            Realizat / Efectiv                  Estimat / Proiectat 

Sursa de venit        1995      1996       1997      1998       1999      2000           2001 

Taxe şi impozite locale     27,4       28,5          29    30,4        30,5      31,6           32,52 
(miliarde lei constanţi 
           1995) 
Schimbarea, în procente                  4,01        1,75       4,83        0,33       3,61            2,91 
(%), faţă de anul precedent  
  
Să analizăm un exemplu privitor la modul în care o administraţie publică locală ar prognoza 
veniturile sale din taxe şi impozite locale (în miliarde lei), care au manifestat o creştere lentă 
de-a lungul ultimilor cinci ani, aşa cum se prezintă în tabelul de mai sus; obiectivul este să 
proiectăm taxele pe anul 2001, utilizând tehnica tendinţei. 
 
Datele efective, pentru fiecare an, au fost obţinute din registrele contabile de sfârşit de an ale 
departamentului financiar. Schimbarea de la un an la un altul a fost calculată utilizând formula 
descrisă mai sus, iar suma schimbărilor anuale împărţită la 5 dă +2,91%, care este rata 
constantă de creştere. Acestă rată de creştere împărţită la 100 este convertită dintr-o rată 
procentuală într-o fracţie zecimală, şi plus 1, apoi totul înmulţit cu cea mai recentă valoare 
efectivă dă prognoza pe 2001 pentru impozitul pe proprietăţi, în valoare de 32,53 miliarde lei. 
Trebuie menţionat că, în condiţiile de inflaţie foarte înaltă, specifice României, calculele 
trebuie făcute în lei constanţi (neinflaţionişti), alegându-se un an de raportare (1995, de 
exemplu) faţă de care cifrele anilor urmatori, exprimate în lei curenţi, sunt deflatate (împarţite 
la indicele compus al inflaţiei). Indicele compus al inflaţiei, pe mai mulţi ani, este produsul 
indicilor anuali ai inflaţiei. De exemplu: 

Iinfl.(1998/1995) = Iinfl.(1996/1995) x Iinfl.(1997/1996) x Iinfl.(1998/1997) 
Tabelul prezintă rezulatatele calculelor de mai sus, pentru fiecare an. 
 
Prognoze deterministe 
 
Prognozele deterministe utilizează alţi factori, decât timpul, în „determinarea” proiecţiilor. 
Între aceşti factori se pot include: schimbările demografice, numărul de clienţi serviţi sau alte 
variabile sociale şi economice, care afectează direct veniturile şi cheltuielile. Cele mai 
obişnuite prognoze deterministe se bazează pe formule prestabilite la calcularea unui venit sau 
a unei cheltuieli proiectate. De exemplu, autorul prognozei poate stabili că, în cursul ultimilor 
câţiva ani, venitul din taxe locale colectat a fost, în medie, de 136 500 lei / rezident. Autorul 
prognozei ar putea calcula că, deoarece se anticipează că populaţia va creşte cu 1000 de 
oameni în cursul anului următor, se va colecta o sumă suplimentară de 136 500 000 de lei la 
capitolul acestor taxe. 
 
O manieră mai realistă de utilizare a prognozei deterministe apare în cadrul proiectării 
cheltuielilor utilizând intrările efective din partea de cheltuieli a bugetului. De exemplu, să 
presupunem că administraţia publică locală hotărăşte că nu pot fi atribuite mai mult de 75 de 
cazuri unui asistent social, la un moment dat. Dacă se anticipează că pentru cei 1000 de noi 
rezidenţi vor apărea 300 de noi cazuri de asistenţă socială, atunci o estimare deterministă a 
numărului de lucrători, ce trebuie angajaţi pentru aceste noi cazuri, este 4 (300 noi cazuri / 75 
de cazuri per asistent social = 4 noi asistenţi sociali angajaţi).  
 
Fiecare dintre aceste exemple include câteva ipoteze specifice, care trebuie înţelese înainte de 
a trece la utilizarea prognozei deterministe. Prognoza deterministă presupune că există relaţii 



fixate între intrări şi activităţi. În exemplul de mai sus, fiecare lucrător social nu-şi poate 
asuma mai mult decât 75 de cazuri. Nu se face nici o distincţie între tipurile şi complexităţile 
cazurilor şi experienţa personalului, şi nici nu se ia în considerare posibilitatea creşterii 
productivităţii lucrătorului, în cazul când acesta ar soluţiona sarcini suplimentare. Metoda 
presupune, în mod explicit, că nivelul serviciilor oferite la acest nivel fix este constant şi, 
desigur, adecvat. Acest lucru poate să nu reprezinte adevărata situaţie de pe teren. În sfârşit, 
prognozarea deterministă se bazează pe utilizarea mediilor şi mediile nu fluctuează în funcţie 
de schimbările semnificative survenite în economie. În acest caz, utilizând mediile per capita, 
se poate obţine o subestimare a venitului sau cheltuielii prognozate, în situaţia unei economii 
în expansiune, sau o supraestimare a acestora, în cazul unei economii aflate în declin. 
 
Etape în cadrul metodei deterministe 
 

1. Alegeţi variabila (sursă de venit sau categorie de cheltuieli) pe care vreţi să o 
prognozaţi. 

2. Determinaţi formula aplicabilă pentru prognozarea respectivului venit sau a respectivei 
cheltuieli, de exemplu, numărul de unităţi x preţul unitar = venitul total sau cheltuiala 
totală. 

3. Adunaţi date istorice (anterioare) despre evoluţia variabilei, prin identificarea factorilor 
critici care determină valorile variabilei de-a lungul ultimilor ani. În general, autorii de 
prognoze se bazează, pentru a-şi elabora prognoza, pe cei mai recenţi cinci ani din 
evoluţia unei surse de venit sau a unei cheltuieli. 

4. Analizaţi fiecare componentă a datelor. Identificaţi, în cadrul fiecărei componente, 
factorii care fac ca respectiva componentă să se schimbe, sau să rămână constantă, de-a 
lungul timpului. Aceşti factori ar putea fi: schimbările demografice, schimbările în 
numărul de clienţi, schimbările ratelor impozitelor aprobate de către consiliu sau de 
către guvern, schimbările în politică, nivelele sau ariile de servicii, sau alţi factori. 
Observaţi, de asemenea, care dintre factori se află sub controlul administraţiei publice 
locale şi care sub controlul altor nivele ale administraţiei publice. 

5. Identificaţi orice limitări, asupra surselor de venit sau a cheltuielilor, impuse de lege sau 
de politică autorităţilor locale. 

6. Stabiliţi ipotezele privitore la componenetele din formulă care vor creşte / scădea, fără 
acţiuni din partea administraţiei publice locale (de exemplu, populaţia, numărul de 
clienţi serviţi) şi identificaţi componentele care se pot schimba în urma acţiunilor 
administraţiei publice locale (de exemplu, ratele impozitelor, graficul de plată al taxelor, 
sau nivelul salariilor). Bazaţi-vă prognoza iniţială pe continuitate în materie de rate ale 
impozitelor, graficele de plată a taxelor şi nivelele salariilor, pe baza analizei 
dumneavoastră de la punctul 4., de mai sus, pentru anul ce urmează a fi proiectat şi 
presupuneţi că celelalte componente vor continua să se schimbe în acelaşi mod în care 
au făcut-o şi în trecut. 

7. Aplicaţi formula şi obţineţi variabila de prognoză. 
 
Avantaje şi dezavantaje ale metodei deterministe 
 
Avantaje 
 

• Este simplu de utilizat. 
• Este potrivită pentru prognoze de venituri şi cheltuieli pe termen scurt şi mediu, pentru 

variabile care nu se schimbă în funcţie de condiţiile economice. 



• Este, de asemenea, utilă pentru variabile influenţate de situaţia economică studiată  
de-a lungul unor perioade lungi de timp, deoarece schimbările generate de ciclurile de 
afaceri tind să se anuleze şi media devine mai relevantă. 

• Este exactă şi potrivită pentru prognozarea domeniilor aflate în creştere. 
• Este necostisitoare. 

 
Dezavantaje 
 

• Se bazează pe relaţii fixe între intrări şi activităţi. 
• Utilizează mediile ca variabile majore în cadrul prognozei, făcând-o să reacţioneze mai 

puţin la schimbările survenite în economie. 
• Depinde de ipoteze care se bazează, de obicei, pe experienţa trecută. 
• Este mai puţin probabil să prognozeze cu exactitate veniturile şi cheltuielile pentru 

zonele aflate în declin. 
 
Utilizarea metodei determinsite 
 
Metodele deterministe se utilizează atât pentru prognozarea surselor de venit, cât şi pentru 
prognozarea cheltuielilor, atunci când acestea utilzează alţi factori decât timpul pentru a 
proiecta o variabilă pe termen scurt şi pe termen mediu. În cazul surselor de venit, metoda 
poate fi folosită pentru impozitele pe proprietate, taxele locale pentru servicii, taxele pentru 
alcool / tutun şi alte taxe percepute de administraţia publică. În cazul cheltuielilor, metoda se 
poate folosi pentru salarii, asigurări şi plata asistenţei sociale. Aceste metode deterministe pot 
fi utilizate şi pentru analiza de impact fiscal. O variantă a abordării deterministe poate fi foarte 
utilă atunci când se realizează, în cazul analizei politice, proiecţii pe termen mai lung. Ele pot 
fi utilizate pentru a evalua impactul unor decizii, cum ar fi zonarea, planificarea dezvoltării 
economice a comunităţii şi dezvoltarea cuprinzătoare pe bază de plan. 
 
Venituri 
 
Să încercăm să aplicăm aceste etape în cazul unui exemplu de prognoză a impozitelor pe 
proprietate pentru o administraţie locală ipotetică. Formula, utilizată pentru calcularea 
impozitelor pe proprietate, este: 
 
Baza de impozitare (suprafaţa de teren în m2) x Rata impozitului (lei/m2) x Rata de colectare 
= Venitul curent din impozitul pe teren 
 
Această formulă poate fi făcută, mai precis, subdivizând suprafaţa de teren pentru diferite 
utilizări, din motive de impozitare, impozitele putându-se aplica cu rate diferite în funcţie de 
utilizarea terenului. În tabelul de mai jos, datele arată că suprafaţa de bază impozabilă suferă o 
creştere uşoară, cu o cantitate constantă, în fiecare an, datorită modificărilor suprafeţei 
localităţii şi noilor dezvoltări ale acesteia. Putem presupune că această situaţie va continua şi 
în trimestrul următor. Rata impozitului este fixată de către consiliu şi se presupune că rata 
valabilă în prezent va continua să fie valabilă şi în viitorul apropiat. Rata de colectare este 
media istorică a ratelor de colectare pe cinci ani, deoarece există schimbări foarte mici de la 
un an la altul. Utilizând formula predeterminată (baza de impozitare înmulţită cu rata 
impozitului înmulţită cu rata istorică de colectare din `94, pentru impozitele necolectate în 
acest an fiscal), se obţine colectarea de impozit proiectată pentru 2001, în conformitate cu 
aceste ipoteze. Modificarea oricăreia dintre componentele variabilei schimbă venitul proiectat. 
Tabelul de mai jos prezintă elementele datelor şi venitul proiectat. 



 
Baza de impozitare pe proprietate, istorică, rata impozitului, colectări şi proiecţii 1995-
2001 
 
Sursa de venit 1995      1996 1997        1998      1999  2000      2001 
Impozit pe  realizat     realizat realizat      realizat   realizat estimat    proiectat 
terenuri    
Bază de impozitare 
(mii mp) 
Zona A                      250000    250000      250000    250000   250000    250000     250000 
Zona B                      400000    400000      400000    400000   400000    400000     400000 
Zona C                      750000    750000      750000    750000   750000    750000     750000 
Zona D                      750000    750000      750000    750000   750000    750000     750000 
Rată de impozitare 
(lei pe mp) 
Zona A                         251          319             498          1250      1750         2695       3789     
Zona B                         180          228             356            893      1250         1925        2706 
Zona C                         108          137             214            536        750         1155        1624 
Zona D                           54            69             107            268        375           578          812 
Total venit datorat 
(mii lei)                     256250   325450      507650    1272700  1781250   2743500   3856650 
Rata de colectare       0,85        0,83           0,80           0,81         0,78           0,79        0,81 
Colectări 
(mii lei)                     217813   270124      406120    1030887  1389375   2167365   3123887   
Limita ratei  
impozitului 
Zona A                         376           478            747          1875      2625         4042       5683  
Zona B                         270           342            534          1339      1875         2887       4059  
Zona C                         162           205            321            804      1125         1687       2436 
Zona D                           81           103            160            402        562           843       1218  
 
Cheltuieli 
 
Pentru a prognoza cheltuielile, utilizând metoda deterministă, este urmată aceeaşi abordare 
pas cu pas şi se aplică o formulă predeterminată. De exemplu, pentru a estima costul 
salarizării personalului pentru un nou obiectiv trebuie adunate următoarele date: numărul de 
persoane care urmează a fi angajate, estimat pe baza altor obiective comparabile cu acela în 
cauză; salariul mediu pentru funcţiile echivalente cu normă întreagă (FNI) la un obiectiv 
comparabil şi fracţiunea de timp a anului în care va funcţiona facilitatea respectivă. Dacă 
înmulţim numărul de personal cu salariul mediu pentru normă întreagă şi cu fracţiunea din an 
cât facilitatea va fi în funcţiune, se va obţine o proiecţie a costurilor de personal pentru anul 
de debut al operării facilităţii respective. Costurile din anii următori pot fi prognozate pe baza 
costurilor de personal pe un an întreg plus personalul suplimentar şi ajustările pentru 
adaptarea la inflaţie.  
 
Prognoza econometrică sau statistică 
 
Prognoza econometrică combină principiile economice cu teoriile statistice . (Pentru uşurinţa 
lecturii vom numi această metodă: prognozare econometrică). Modelele econometrice permit 
autorului prognozei să ia în calcul efectele câtorva variabile asupra veniturilor şi cheltuielilor. 



Obiectivul este de a verifica variabilele independente, cum ar fi: venitul disponibil, populaţia, 
preţurile, inflaţia etc., care oferă „cea mai bună potrivire” cu seriile de date istorice. 
  
Acestea pot fi utilizate pentru a proiecta schimbările viitoare ale unei surse de venit sau 
cheltuieli, care sunt legate de economie, cum ar fi impozitul de venit sau preţurile 
carburanţilor. 
 
Analiza de regresie este cea mai obişnuită abordare în materie de prognoză econometrică. 
Acest proces implică patru etape pentru a prognoza veniturile sau cheltuielile în mod 
independent, folosind analiza de regresie statistică, după cum urmează: 

 
1. Specificaţi o relaţie funcţională între o anumită sursă de venit sau o anumită cheltuială şi 

una sau două variabile independente; una dintre abordări constă în a utiliza un set de 
variabile independente, care oferă „cea mai bună potrivire” cu o serie de date istorice 
(anterioare) privitoare la venit. Autorii de prognoze utilizează tehnicile regresiei statistice 
pentru a testa fiecare variabilă şi aleg acea variabilă care oferă cea mai bună potrivire în 
conformitate cu un set de criterii. 

2. Colectaţi date istorice (anterioare) pentru variabila dependentă (sursa de venit sau 
cheltuială), care se analizează, şi pentru fiecare dintre variabilele independente. Autorii de 
prognoze se bazează pe ultimii 5 ani din evoluţia unei surse de venit sau a unei cheltuieli 
pentru a-şi elabora prognoza. Estimaţi din punct de vedere statistic, utilizând regresia 
liniară, relaţia ipotetică. 

3. Utilizaţi valorile proiectate ale variabilei independente pentru a realiza prognoza seriilor de 
venituri sau cheltuieli. 

 
Prognoza econometrică este cea mai potrivită pentru prognozarea variabilelor de venit care 
sunt dependente / influenţate de condiţiile economice. Totuşi, în ultimii doi sau trei ani, 
Guvernul român a operat schimbări semnificative în sistemul de venituri municipale, inclusiv 
prin introducerea impozitelor partajate între stat şi administraţia publică locală (impozitul pe 
salarii în anul 1999, care în anul 2000 a devenit impozitul pe venitul global). Astfel, începând 
cu data de 1 ianuarie 1999, a fost modificată, radical, baza de calcul pentru impozitul pe 
propietate, stabilindu-se şi un sistem de indexare a acesteia în raport cu inflaţia. Pe de altă 
parte s-a permis autorităţilor locale să crească / să diminueze taxele şi impozitele locale cu  ± 
50 %. 
 
Aceste noi surse de venit par a fi mai potrivite pentru prognozarea deterministă sau pentru 
aceea de tip expert, şi mai puţin potrivite pentru abordarea econometrică. Din aceste motive, 
în acest moment, prognozarea econometrică are utilizări limitate în prognozarea bugetului 
administraţiei publice locale din România. 
 
Avantaje şi dezavantaje ale metodei econometrice 
 
Avantaje 
 

• Este singura metodologie care îşi propune să realizeze proiecţia veniturilor şi 
cheltuielilor pe baza schimbărilor în economie. 

• Este mai precisă decât alte tehnici deoarece şi, spre deosebire de metoda celor mai bune 
judecăţi, ea se bazează pe relaţii comportamentale care pot fi măsurate şi evaluate. 

• Tehnica regresiei nu este limitată la prognozarea într-o singură direcţie, aşa cum sunt 
tehnicile bazate pe linia tendinţei. 



• Testează dacă o relaţie între variabile este, de fapt, semnificativă din punct de vedere 
statistic. 

• Ia în considerare mai multe variabile la realizarea proiecţiei, spre deosebire de tehnicile 
deterministe care iau în considerare variabile singulare. 

 
Dezavantaje 
 

• Este mai costisitoare. 
• Presupune existenţa unei persoane instruite în materie de economie şi statistică, pentru a 

elabora ecuaţiile de prognoză. 
• Necesită un timp considerabil mai lung, pentru colectarea datelor şi pentru introducerea 

acestora în analiza de regresie. 
• Este mai complexă decât celelalte alternative disponibile şi are un potenţial de eroare 

mai ridicat. 
 
Construirea modelului 
 
Discuţia, de mai sus, a tratat diferitele metode de prognoză a veniturilor şi cheltuielilor. Să ne 
întoarcem, acum, la modul în care le-am putea combina pe acestea. Construirea modelului 
este o abordare obişnuită. Un model este o abordare sistematică a planificării şi prognozei, 
care include utilizarea de scenarii. În totalitatea sa, un model prezintă o viziune a situaţiei 
viitoare bazată pe un set de ipoteze. Prin schimbarea ipotezelor, autorul prognozei poate 
măsura efectul pe care schimbările situaţiei politice sau economice îl vor avea asupra 
modelului. Aceste informaţii sunt utile pentru ca decidenţii să înţeleagă impactul pe termen 
lung generat de schimbările variabilelor sau deciziilor politice. 
 
Modelele pot fi construite cu sau fără ajutorul calculatoarelor. Fără ajutorul computerelor, 
construirea unui model durează mai mult, iar numărul scenariilor, care pot fi încercate, este 
limitat. Utilizarea unui calculator şi a programelor de calcul tabelar pentru a construi un 
model este preferată în domeniul planificării financiare. Calculatoarele sunt utilizate pentru 
mai multe aplicaţii de prognoză şi planificare financiară, cum ar fi modelarea impactului 
fiscal, modelarea statistică şi econometrică, modelarea dezvoltării economice, analiza cost-
venit şi planificarea financiară strategică. 
 
Dintre avantajele, pentru planificarea şi prognoza financiară, oferite de utilizarea modelelor 
realizate pe bază de calculator şi a software-ului de calcul tabelar, amintim:  
 

• uşurinţa de a-l construi şi capacitatea de a revizui modelul, 
• rapiditatea şi flexibilitatea de a elabora scenarii de tip „ce ar fi dacă?”, 
• costul relativ scăzut al calculatoarelor şi al programelor de calcul tabelar, 
• nevoia de a dispune de numai unul sau doi analişti, care să menţină în funcţiune 

sistemul – nu sunt necesari programatori –, şi 
• potenţialul său de a îmbunătăţi înţelegerea relaţiilor între variabile. 

 
Modelarea pe calculator ajută în procesul de luare a deciziilor. Presupunând că modelul este 
construit în mod adecvat, faptul că, prin tastarea câtorva informaţii, se poate schimba o 
ipoteză şi elabora, astfel, o nouă prognoză, în câteva minute, este de o importanţă critică 
pentru decidenţi. Timpul poate fi în acest fel mai bine folosit, analizând impactul schimbării şi 
influenţând în mod potenţial procesul de luare a deciziilor. Această activitate este cunoscută 
sub numele de suport (sprijin) al calculatorului în luarea deciziilor şi pune accent pe analiza 



datelor, mai curând decât pe colectarea datelor. Sistemul suport (de sprijin) al deciziilor 
uşurează munca oficialilor administraţiei publice locale în materie de analiză a datelor, cu 
scopul de a identifica relaţii, matrici şi implicaţii ale deciziilor. Reversul medaliei constă în 
faptul că pentru construirea unui model computerizat este nevoie de o persoană bine instruită 
în domeniul programelor de calcul tabelar pe calculator şi în domeniul metodologiei de 
prognoză. De asemenea, modelarea pe computer poate fi extrem de complexă şi poate să 
producă cu uşurinţă erori de prognoză, dacă persoana care dezvoltă modelul nu este destul de 
precaută. Înainte de a se lansa într-un proiect de prognoză multianuală pe termen mediu, 
autorul prognozei trebuie să analizeze nevoile administraţiei locale, aplicabilitatea diferitelor 
metode de prognoză, veniturile şi cheltuielile specifice care urmează a fi prognozate, existenţa 
şi exactitatea datelor din anii anteriori, costurile asociate cu fiecare metodă şi calificările 
personalului care construieşte prognoza.  
 
Prognoza cheltuielilor 
 
Deşi prognoza cheltuielilor poate fi făcută utilizând tehnici econometrice sau linia tendinţei, 
cea mai utilă abordare este abordarea deterministă sau a identităţii de tip contabil. 
 
Decizia privitoare la abordare 
 
Această abordare se bazează pe diferite nivele de defalcare a cheltuielilor (cheltuieli de 
personal, materiale şi furnituri, echipamente de service şi serviciul datoriei) cu fiecare dintre 
cheltuieli proiectată pe baza unui set consistent de ipoteze cu privire la nivelul serviciilor, 
productivitate şi nivelurilor preţurilor. Această abordare, în materie de prognozare a 
cheltuielilor, poate fi împărţită în subcategorii. Două subcategorii oferă nivele de detaliere 
suplimentare. Prima subcategorie constă în a defalca categoriile, mai întâi, în cadrul 
organizaţiei, pe departamente, apoi pe subiectul cheltuielii (de personal, pentru furnituri, 
pentru servicii şi pentru echipamente / investiţii). O a doua subcategorie defalcă cheltuielile 
pe programe / activităţi şi codurile obiect în coduri sub-obiect. 
 
Cheltuieli la nivelul întregii comunităţi 
 
Vom discuta despre trei categorii generale de defalcare a cheltuielilor: 1) la nivelul întregii 
comunităţi – prin clasificare contabilă; 2) organizaţional, pe departamente, prin intermediul 
codului de obiect / număr de inventar, şi 3) programatice – pe programe / activităţi utilizând 
codul sub-obiect / număr de inventar pe articole. Alegerea nivelului de defalcare utilizată în 
prognoză, încă de la început, este importantă deoarece ea determină care informaţii şi ce nivel 
de detaliere vor fi necesare pentru prognoză, precum şi sursa pentru acele informaţii (biroul / 
serviciul de buget-finanţe sau departamente ale primăriei / consiliului judeţean). 
 
Utilizarea cheltuielilor la nivelul întregii comunităţi, defalcate numai în conformitate cu 
clasificarea contabilă, structurează prognoza cheltuielilor pe obiecte de cheltuieli (de 
exemplu, servicii de personal, materiale, datorie şi alte servicii, transferuri şi echipamente). 
Prezentată la nivelul judeţului / oraşului (municipiului) / comunei, văzute ca întreg, această 
prognoză este de un nivel înalt şi relativ uşor de realizat. Având numai cinci sau şase obiecte 
de cheltuieli de prognozat, abordarea deterministă sau aceea a tendinţei sunt potrivite şi pot fi 
implementate de către biroul de buget –finanţe.  
 
Deşi este relativ simplă, această abordare nu oferă o bază pentru a analiza de ce cheltuielile 
cresc, sau scad, ea putând numai să reflecte tendinţele anilor trecuţi sau ipotezele făcute în 



cadrul unui model determinist. Împărţind aceste clasificări majore în alte clasificări de 
cheltuieli pe sub-obiecte, se obţin mai multe detalii, mai multe elemente de prognozat şi, 
potenţial, o prognoză mai exactă. Totuşi, organizarea prognozei în conformitate cu 
clasificarea contabilă oferă puţine explicaţii cu privire la creşterea sau descreşterea unei 
cheltuieli, sau cu privire la acele programe ale administraţiei publice locale care au contribuit 
la această situaţie. 
 
Abordarea organizaţională  
 
O a doua categorie de defalcare a cheltuielilor constă în a utiliza o abordare organizaţională 
bazată pe ierarhia departamentelor şi a serviciilor, combinată cu clasificările contabile 
existente. Această abordare oferă mai multe detalii prognozei, deoarece cheltuielile sunt 
proiectate pe departamente, servicii şi clasificarea contabilă, şi nu, pur şi simplu, pe întreaga 
comunitate. O metodă deterministă sau bazată pe tendinţă este, de asemenea, potrivită în cazul 
acestei abordări. Prognozele construite pe criteriul organizaţional oferă suficiente informaţii 
detaliate pentru uzul analiştilor, informaţii care nu sunt disponibile prin abordarea unei simple 
clasificări contabile. Dezavantajul de bază este acela că această metodă nu reflectă 
informaţiile separat pe programe. 
 
Modelul bugetului pe programe 
 
O a treia categorie de defalcare a cheltuielilor este bazată pe modelul bugetului de programe. 
Abordarea deterministă sau aceea a tendinţei funcţionează, de asemenea, foarte bine în aceste 
cazuri. Aceste abordări utilizează procesele existente, antrenează la lucru acelaşi personal care 
elaborează bugetul, adună suficiente detalii pentru a analiza schimbările şi utilizează 
experienţa în materie de prognoze a managerilor din prima linie. Între dezavantaje cităm 
munca intensă depusă în cazul orientării către un program detaliat. 
 
În general, gradul de defalcare utilizat depinde de buget şi de sistemul contabil utilizat în 
cadrul administraţiei publice locale. Dacă defalcarea este făcută la acelaşi nivel ca şi acela 
folosit la elaborarea bugetului anual, acest lucru va diminua timpul necesar pentru elaborarea 
acestei laturi a prognozei.  
 
Determinaţi abordarea generală  
 
Odată ce metoda de defalcare a fost aleasă, următorul pas constă în a determina abordarea 
generală pentru realizarea proiecţiilor prognozei. În general, autorii de prognoze utilizează 
cheltuielile defalcate şi le proiectează în conformitate cu un set de ipoteze privitoare la nivelul 
serviciilor, productivitate şi schimbările în nivelul preţurilor. Diferenţa majoră între abordări 
este legată de unitatea de analiză (bază) care se utilizează în realizarea proiecţiilor. În practică, 
se întâlnesc proiecţii ale intrărilor „reale” şi proiecţii ale cheltuielilor totale. Noi vom discuta 
aici două abordări. 
 
Opţiunea 1 
 
Una dinte opţiuni uzează de intrări „reale” pentru a proiecta cheltuielile. Între aceste intrări se 
pot include numărul de angajaţi, numărul de litri de combustibil achiziţionat, costurile fixe 
aferente contractelor de întreţinere, preţurile convenite pentru mărfurile fungicide, serviciul 
existent al datoriei etc. Aceste informaţii sunt, apoi, utilizate pentru a calcula costul detaliat al 
personalului, materialelor, serviciilor, datoriei şi achiziţiilor de echipament. De exemplu, 



pentru a calcula costurile de personal, autorul prognozei înmulţeşte salariul mediu per 
persoană cu numărul de personal. Pentru a calcula costul carburantului, autorul prognozei 
înmulţeşte numărul de litrii de carburant achiziţionat cu costul mediu al carburantului. 
 
Această abordare furnizează o proiecţie, detaliată, pe categorii de cheltuieli şi pe ani de 
prognoză, prin utilizarea unei metodologii de proiecţie potrivite. O proiecţie mai detaliată este 
posibilă dacă această abordare se aplică, separat, pe departamente sau programe. Avantajul 
acestei alternative constă în aceea că dezvoltarea sa, într-o manieră detaliată, oferă extinse 
posibilităţi de analiză. Dezavantajul constă în complexitate. În general, personalul şi timpul 
sunt insuficiente pentru a finaliza o astfel de sarcină la un asemenea nivel de detaliu. 
 
Opţiunea a 2-a 
 
O a doua abordare utilizează creşteri specifice, adăugate la o bază de calcul a bugetului, 
comună pentru a proiecta cheltuielile. În această abordare, prima etapă este standard. Autorul 
prognozei stabileşte un nivel constant al cheltuielilor bugetare, ca linie de referinţă. Apoi, 
departamentele sau managerii de programe îl sfătuiesc pe prognozist cu  privire la creşterile 
specifice (incrementale) pentru anii viitori, faţă de această linie de referinţă, utilizând criteriile 
stabilite de către biroul de buget. Orientarea de detaliu, în legătură cu o abordare incrementală 
a prognozării cheltuielilor, permite atât analiza referinţei, cât şi a schimbărilor din anii 
următori, utilizează mai bine timpul personalului din cadrul departamentului, adună informaţii 
critice din surse de încredere cu privire la schimbările din anul următor şi implică personalul 
departamentului în procesul de prognoză. Dezavantajul constă tot în timpul pe care trebuie  
să-l aloce personalul, pentru a corela prognozele privitoare la cheltuieli. Deoarece aceasta este 
o metodă mai eficientă de prognozare a cheltuielilor, acestui subiect îi va fi dedicat mai mult 
timp. 
 
Autorul prognozei elaborează o linie de referinţă de nivel constant a cheltuielilor bugetare. 
Utilizând bugetul din anul curent ca punct de plecare, autorul prognozei ajustează bugetul 
curent, astfel încât acesta să reprezinte o adevărată linie de referinţă. Elementele scăzute sunt 
achiziţiile unice de echipamente foarte mari, furniturile şi contractele de servicii. Dintre alte 
articole îndepărtate, amintim: cheltuielile rare de personal, ocazionate de pensionarea sau 
demiterea personalului (de exemplu, plăţi pentru concedii neefectuate, concedii medicale, 
plăţi pentru disponibilizare / reziliere a contractului de muncă). Articolele, adăugate la 
referinţă, sunt media anuală a salariilor pentru angajaţi, care a fost finanţată în anul de 
referinţă numai pentru o parte a anului, şi salariul de merit pentru o parte din angajaţi. Cu 
aceste ajustări, autorul prognozei fixează referinţa de buget pentru fiecare departament sau 
program şi îl trimite la departamente, pentru ca aceştia să-l revizuiască şi să proiecteze 
ajustările la programe pentru anii viitori.  
 
Autorul prognozei include o explicaţie privitoare la modul în care a fost determinată valoarea 
anuală de referinţă, dublată de instrucţiuni şi formulare pe care departamentele trebuie să le 
respecte şi să le completeze, pentru a oferi intrările în procesul de prognoză. Autorul 
prognozei solicită departamentelor sau managerilor de programe să calculeze costul 
serviciilor adăugate / diminuate, şi să elaboreze descrieri detaliate şi explicaţii pentru aceste 
schimbări. Schimbările incrementale în nivelul serviciilor sau costurilor trebuie să fie o parte 
componentă a politicii administraţiei publice locale (aprobată prin hotărâre de consiliu sau 
dispoziţie a primarului) sau mandatată de către un nivel de administraţie publică superior. 
Incrementările sunt clasificate potrivit categoriilor. De exemplu: 
 



• schimbări obligatorii în nivelul serviciilor sau costurilor datorate modificărilor 
legislative, 

• schimbări obligatorii în nivelul serviciilor sau costurilor datorate hotărârilor locale sau 
schimbărilor de politică, 

• creşteri de productivitate aprobate de consiliu sau de către organismul de management 
al administraţiei publice locale, 

• finanţări aferente costurilor de operare pentru noi investiţii de capital programate a fi 
inaugurate, 

• finanţări pentru costurile suplimentare datorate extinderilor ariilor de serviciilor publice, 
• finanţări pentru echipamente noi şi pentru înlocuirea unor echipamente uzate. 

 
După ce aceste informaţii sunt pregătite de către departamente, ele sunt trimise autorului 
prognozei. Dacă sunt acceptabile, acesta le adună la linia de referinţă adecvată pentru anul 
viitor, pentru a obţine cheltuielile proiectate pentru bugetul viitor. Observaţi că există ipoteza 
implicită ca linia de referinţă pentru nivelul serviciilor curente să rămână neschimbată şi că 
factorii care ar putea afecta un oraş aflat într-o creştere rapidă (populaţie şi servicii) sunt în 
general menţinuţi constanţi. În mod asemănător, deşi inflaţia este, întotdeauna, demnă de luat 
în calcul, ea nu este încorporată în scenariu de către departamente. Dacă este utilizată, ea va fi 
aplicată, ulterior, într-o manieră uniformă. Administraţia publică locală trebuie să analizeze cu 
atenţie situaţiile individuale, atunci când aplică ipotezele după care vor fi conduse prognozele. 
 
Echipa de manageri revizuieşte proiecţiile pentru cheltuielile viitoare. Se iau decizii cu privire 
la adăugările / schimbările care vor fi incluse în prognoza cheltuielilor, pentru ca acestea să 
reprezinte, cel mai bine, costurile aferente angajamentelor de servicii pentru anii viitori. Toate 
schimbările aprobate sunt adăugate liniei de referinţă bugetare pentru anul respectiv şi, apoi, 
totalizate. Totalurile rezultate pentru anul fiscal respectiv reprezintă cheltuielile proiectate. 
Articolele cerute, dar neincluse în această prognoză, sunt prezentate pe o listă separată de 
nevoi nefinanţate. 
 
Combinarea prognozelor de venituri şi cheltuieli 
 
Având veniturile şi cheltuielile proiectate pentru anii viitori, autorul prognozei elaborează un 
tabel sau o diagramă prezentând totalurile veniturilor şi cheltuielilor proiectate pentru 
respectivii ani fiscali şi creează o balanţă pentru fiecare perioadă. Scopul tabelului este să 
atragă atenţia asupra deficitului de venit, sau „decalaj”. Responsabiliul cu prognoza poate 
arăta ce tipuri de schimbări politice trebuie luate în calcul pentru a elimina decalajul. 
Utilizând diferite ipoteze cu privire la schimbările survenite în economie, ratele impozitelor 
locale, nivelele taxelor şi cheltuielilor, autorul prognozei poate ilustra natura şi mărimea 
acestor schimbări. În general, schimbările trebuie să fie acţiuni sau politici care se află sub 
autoritatea municipală. De exemplu, întârzierea construirii unor investiţii poate disponibiliza 
venituri. Amânarea deschiderii unor facilităţi de capital poate întârzia cheltuielile 
operaţionale. Creşterea ratei impozitului pe proprietate sau a taxelor pe servicii poate produce 
venituri suplimentare. 
 
După ce linia de referinţă a bugetului şi proiecţiile au fost făcute, autorul prognozei poate 
elabora un număr nelimitat de scenarii de tipul „ce-ar fi dacă?”. Aceste scenarii prezintă 
impactul generat de aplicarea diferitelor schimbări de politică asupra veniturilor şi 
cheltuielilor din anii  viitori. De asemenea, ele pot include schimbări economice în materie de 
inflaţie (probabilitate „ridicată”, probabilitate „relativă” şi probabilitate „redusă”) sau 
schimbări în materie de creştere în economie (viguroasă, suficient de susţinută, absentă, 



descreştere), de-a lungul perioadelor de prognoză. Valoarea de întrebuinţare, aferentă 
elaborării prognozelor multianuale, constă în a ajuta consiliul să anticipeze evenimente 
financiare potenţial potrivnice şi să facă planuri în vederea surmontării lor, precum şi să ofere 
opţiuni politice, care să ducă la decizii, suficient de timpurii, pentru a se evita efectele 
adverse.  
 
Moment de reflecţie 
 
Acum, îndreptaţi-vă atenţia către metoda de prognoză şi identificaţi cinci surse majore de 
venit şi cheltuieli în cadrul propriei administraţii publice locale. Pe baza discuţiilor prezentate, 
în aceste material, ce metodă aţi folosi pentru a prognoza fiecare venit şi cheltuială? Explicaţi 
de ce aţi face respectiva alegere, pentru fiecare dintre ele. Utilizează administraţia publică 
locală orice altă metodă pentru a prognoza veniturile şi cheltuielile? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Legături cu alte activităţi de planificare 
 
Prognoza şi planificarea financiară nu există într-un spaţiu gol. Dacă nu sunt corelate cu alte 
activităţi de planificare, acestea vor fi inutilizabile ca unelte pentru consiliu şi pentru echipa 
de management. Planificarea şi prognoza financiară trebuie să fie legate de bugetul anual, de 
programarea capitalului, de planificarea datoriei, de monitorizarea tendinţei şi de activităţile 
de planificare strategică pe termen lung. 
 
Procesul bugetar 
 
Planificarea financiară este o parte a procesului unificat de realizare a bugetului. Acesta 
corelează politica de dezvoltare, planificarea financiară, planificarea serviciilor / operaţiilor şi 
comunicarea. În cadrul bugetului anual, procesul de planificare financiară include: 
 

• O proiecţie a veniturilor şi cheltuielilor pe anul curent până la sfârşitul anului fiscal, pe 
care se bazează bugetul anului următor; 

• O estimare a veniturilor propuse pentru anul următor, care trebuie să includă o listă a 
tuturor surselor de venit, curente şi propuse; 

• Un istoric al colectărilor efective de venituri din anii precedenţi şi presupunerile 
implicite, pe care se bazează estimarea veniturilor; 

• O estimare a cheltuielilor propuse pentru anul viitor, defalcate, conform clasificării 
contabile, pe departamente, pe programe sau pe alte activităţi, o listă cu cheltuielile 
efective din anii precedenţi şi o explicaţie privitoare la evenimentele sau condiţiile care 
impun schimbări în cadrul operaţiunilor, pentru a se realiza conformarea la schimbările 
în legislaţie, pentru a iniţia noi nivele de servicii şi pentru a asigura stabilitatea sau 
solvabilitatea financiară. 

 



Programarea investiţiilor de capital 
 
Prognoza şi planificarea financiară trebuie să fie corelate cu programul de investiţii de capital 
(PIC). În general, în România administraţia publică locală îşi finanţează investiţiile de capital 
din venituri proprii sau din subvenţii de la stat, destinate acestui scop. În multe cazuri, 
administraţia publică locală îşi finanţează investiţiile de capital cu banii care mai rămân, după 
ce sarcinile obligatorii sunt finanţate în cadrul bugetului anual. Luarea deciziilor de finanţare 
în această manieră privează, de obicei, investiţiile foarte necesare de capital şi duce la un 
declin al infrastructurii. 
 
Administraţia publică locală trebuie să dezvolte un plan multianual de investiţii de capital şi 
să stabilească priorităţi proiectate a fi finanţate în anii următori. Stabilirea unei politici de 
punere de o parte a unui anumit procent din venitul anual, cu scopul de a finanţa investiţiile, 
este o cale de a asigura o minimă finanţare, de la un an la altul. Planificarea bugetului 
operaţional poate, apoi, să se bazeze pe aceste planuri pentru fiecare creştere ulterioară a 
cheltuielilor de capital, iar prognoza poate să se bazeze, în mod rezonabil, pe planul de 
investiţii, pentru a face prognoze pe anii viitori cu un grad de certitudine mai mare decât ar fi 
fost acestea, făcute fără existenţa unui asemenea plan. O administraţie publică locală nu 
trebuie să-şi neglijeze planul de cheltuieli de capital, chiar în vremuri economice dificile.  
 
Un alt aspect al programării investiţiilor de capital constă în identificarea costurilor 
operaţionale viitoare aferente facilităţilor nou construite. Aceste informaţii, conţinând date şi 
cheltuieli operaţionale estimate, trebuie incluse în planul de investiţii, pentru a arăta relaţia 
între finalizarea construcţiei, deschiderea şi începerea operaţiunilor la un nou obiectiv de 
investiţii. În anul în care a fost programată deschiderea obiectivului de investiţii, cheltuielile 
de operare iniţiale (salarii, consumabile, servicii şi echipamente de înlocuire) trebuie să fie 
finanţate în cadrul bugetului operaţional, pentru acea porţiune a anului pe timpul căreia 
obiectivul de investiţii este operaţional. Până când nu se fac toate acestea, facilitatea nu 
trebuie deschisă. Impactul operaţional pentru primul an complet de operare trebuie să fie 
inclus în prognozele ulterioare, ca necesitate de finanţare cu înaltă prioritate. 
 
Planificarea datoriei (împrumuturilor) 
 
Planificarea datoriei intră în joc atunci când investiţiile sunt finanţate fie prin împrumuturi 
bancare, fie prin obligaţiuni municipale. În ţările aflate în tranziţie din centrul Europei cea mai 
mare parte a datoriei este finanţată de bănci. Există două componente ale planificării datoriei 
(împrumuturilor): 
 

– serviciul existent al datoriei (plăţile pentru rambursarea valorii de bază şi pentru 
dobândă sau alte comisioane), determinat de creditul care a fost deja utilizat şi care, 
acum, este rambursat de-a lungul unei perioade de scadenţă precizate; 

– serviciul viitor al datoriei este suma compusă din valoarea de bază şi dobândă, care 
poate fi angajată pentru executarea planului de investiţii de capital, utilizând obligaţiuni 
sau împrumuturi bancare, pentru a se obţine finanţarea viitoare necesară. Cea mai 
importantă ipoteză - pe lângă mărimea, data de emitere, data de scadenţă şi structura 
unei datorii - este rata globală a dobânzii, care va fi asociată noii datorii. Ipotezele 
referitoare la rata dobânzii, aferente unei datorii, trebuie să ia în calcul condiţiile 
economice pe plan naţional, disponibilitatea capitalului, data scadenţei, structura datoriei 
şi rating-ul de credit al administraţiei publice locale. 

 



Monitorizarea tendinţei 
 
O altă activitate importantă, care trebuie corelată cu prognoza, este sistemul de monitorizare a 
tendinţelor. Aceasta va fi discutată, mai detaliat, într-un capitol ulterior, însă, o vom defini, pe 
scurt, aici. Monitorizarea tendinţei reprezintă o activitate a administraţiei publice, care constă 
în a urmări statisticile fiscale şi economice cheie de-a lungul unei anumite perioade de timp, 
pentru a identifica tendinţele importante. Sunt utilizate diverse statistici, printre care:  
 
Baza de impozitare 
 

• Valoarea proprietăţilor imobiliare, per capita; 
• Numărul şi valoarea autorizaţiilor de construcţie; 
• Populaţia; 
• Colectările de impozit pe venit, per capita, 
• Depozitele bancare, 
• Colectările de la cei mai mari contribuabili, ca procentaj din impozitele totale. 

 
Structura datoriei 
 

• Datoria, per capita; 
• Datoria ca procent din activele oraşului; 
• Datoria ca procent din veniturile totale sau din buget. 

 
Operaţii 
 

• Veniturile totale şi cele mai mari surse de venit; 
• Ratele de colectare pentru impozitul pe proprietate; 
• Cheltuielile, per capita; 
• Lichidităţile de numerar. 

 
O analiză anuală a trendurilor favorabile şi nefavorabile poate oferi un sistem important de 
avertizare timpurie pentru administraţia publică. Politicienii trebuie să fie conştienţi de 
îmbunătăţirile realizate, precum şi de deteriorarea aparentă. Încurajarea adoptării de către 
consiliu a unui plan de acţiune menit să identifice, să monitorizeze şi să corecteze trendurile 
defavorabile este, probabil, cea mai importantă funcţie strategică pe care o poate oferi 
managementul. Încorporarea unui asemenea plan de acţiune în prognoza multianuală şi 
raportările privitoare la realizarea, sau nerealizarea sa în viitor, constituie o cale excelentă de a 
corela aceste două activităţi de planificare. 
 
 Planificarea strategică 
 
Puţine autorităţi locale româneşti au realizat un plan strategic pe termen lung. Cu toate 
acestea, pe măsură ce planificarea începe să aibă o importanţă tot mai mare, va exista un 
interes, tot mai mare, în materie de planificare strategică şi pentru a corela această activitate 
cu prognoza şi planificarea financiară formală. Planificarea strategică este o tehnică care se 
bazează pe analiza organizaţională, pe analiza mediului şi pe o încercare de a identifica 
factorii interni şi externi, care vor modela viitorul unei organizaţii. După ce sunt identificate 
anumite condiţii viitoare, planificatorii elaborează o declaraţie privind viziunea generală, 
scopurile misiunii, obiectivele şi strategiile care să influenţeze organizaţia pe o perioadă între 



5 şi 10 ani în viitor. Odată adoptat, planul strategic poate servi şi ca plan pentru schimbările 
survenite în operaţii şi pentru nevoia unei combinaţii diferite de resurse, menită să asigure 
atingerea obiectivelor administraţiei publice locale. 
 
Moment de reflecţie 
 
Am identificat câteva corelaţii, dar nu toate, folosind prognoza financiară. Ce alte legături cu 
prognoza financiară ar fi importante în administraţia publică locală? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Obstacole, limitări, riscuri şi alte consideraţii 
 
Prognozele multianuale reprezintă un instrument puternic pentru consiliul şi pentru echipa de 
management. Totuşi, ele trebuie utilizate după ce se analizează obstacolele, limitările şi 
riscurile inerente în planificarea şi prognoza financiară. 
 
Introducerea schimbării în politicile şi practicile administraţiei publice locale este o sarcină 
dificilă. A fi un agent al schimbării cu succes este încă şi mai dificil. Vor exista multe 
obstacole la introducerea prognozei şi planificării financiare într-o administraţie publică 
locală, în care prognoza pe termenul cel mai lung este bugetul anual. Dintre aceste obstacole 
cităm: rezistenţa politică şi a personalului, un sistem de venituri aflat în continuă schimbare, 
lipsa timpului de dezvoltare, lipsa de personal calificat şi datele istorice (din anii precedenţi) 
insuficiente. 
 
Rezistenţa politică şi a personalului 
 
Într-o administraţie publică locală, adesea, norma reprezintă menţinerea status quo-ului. Vă 
puteţi aştepta să fiţi chestionat de către oficialii aleşi şi de către personal cu privire la meritele 
şi nevoia de planificare şi prognoză financiară. Oficialii aleşi pot pune sub semnul întrebării 
valoarea prognozării pentru anii viitori şi a descoperirii unor probleme viitoare, atunci când 
nici problemele din anul curent nu sunt abordate în mod adecvat. Şi personalul poate pune sub 
semnul întrebării nevoia de planificare financiară, deoarece aceştia se simt prea ocupaţi cu 
activităţile de fiecare zi, pentru a consuma timp şi cu activităţile de planificare. Personalul 
poate avea şi temerea că cerinţa tehnicilor de planificare financiară de a fundamenta ipotezele, 
pe baza cărora se realizează prognozele, poate submina informaţia lor curentă şi poate 
diminua încrederea în judecata angajaţilor. 
 
Schimbarea sistemului de venituri ale administraţiei publice locale 
 
Disponibilitatea guvernului de a adăuga / retrage / decala veniturile, către şi de la sistemul de 
venituri ale administraţiei publice locale şi pentru schimbarea coeficienţilor, pentru cazul 
impozitelor  partajate cu statul, este o problemă reală pentru autorii de prognoze. Situaţia este, 
încă, şi mai dificilă atunci când aceste schimbări sunt făcute anual sau târziu, în cadrul 



procesului de realizare a bugetului, şi atunci când sunt făcute pentru a atinge obiective 
politice. Autorităţile locale sunt lăsate la mila funcţionarilor din Ministerul de Finanţe şi a 
Parlamentului, care iau aceste decizii. 
 
Lipsa de timp pentru dezvoltare / elaborare 
 
Prognoza şi planificarea financiară necesită un timp suplimentar pentru a se putea realiza un 
produs de încredere. Această situaţie este mai ales valabilă pentru o administraţie publică 
locală care demarează prima ei prognoză financiară. Este necesar un timp de elaborare 
considerabil pentru a colecta informaţiile şi datele necesare în prognoze, şi pentru a  dezvolta 
şi testa metodologia de prognozare, pe baza căreia să se elaboreze prognoza. Persoanele 
desemnate să poarte responsabilitatea activităţii de prognozare trebuie să se dedice cu o normă 
întreagă acestei sarcini pentru o parte din an, pentru a putea finaliza cu succes acest proiect. 
Elaborarea prognozei, în afara calendarului tradiţional al bugetului, este recomandată pentru a 
evita conflictul cu chestiunile bugetare presante. 
 
Lipsa de personal calificat 
 
Un alt element critic în prognoza şi planificarea financiară este personalul. Este puţin probabil 
ca oficialii aleşi să fi luat contact cu avantajele şi procesele asociate prognozei şi planificării 
financiare. Această situaţie sugerează că ar fi bine ca ei să participe la un program de instruire 
axat pe domeniul financiar, pentru a creşte gradul lor de cunoaştere al acestor tehnici. 
Deoarece majoritatea funcţionarilor financiari sunt economişti prin formaţie, este mai probabil 
ca prognoza să le fie familiară. Totuşi, şi lor le poate lipsi pregătirea necesară în materie de 
modelare pe calculator şi în materie de statistică, lucruri care sunt de ajutor în aplicarea unor 
metodologii de prognoză. Această situaţie poate fi soluţionată prin instruirea personalului sau 
prin folosirea temporară a personalului cu calificări corespunzătoare, de la o universitate 
locală.  
 
Lipsa de date istorice (date din anii precedenţi) 
 
Lipsa de date istorice (anterioare) apare din patru motive posibile. Primul: datele istorice 
(anterioare) nu există, pentru că anumite venituri au fost eliminate din sistemul de venituri ale 
administraţiei publice locale (de exemplu: impozitul pe venitul persoanelor nesalariate care, 
începând cu anul 2000, a fost inclus în impozitul pe venitul global). Al doilea: fluxurile de 
venit de înlocuire (de exemplu, impozitul pe proprietate) nu au fost în vigoare la nivel local, 
pentru o perioadă suficientă de timp, astfel încât să se stabilească o bază de date istorice 
(anterioare) pentru scopuri de prognoză. În al treilea rând: datorită faptului că sistemul curent 
de venituri ale administraţiei publice locale a fost creat în perioada anilor 1994 - 1999, 
administraţia publică locală nu deţine date istorice (anterioare) relevante. În sfârşit, în al 
patrulea rând, administraţia publică locală nu poate fi responsabilă de colectarea unei anumite 
resurse bugetare (de exemplu, impozitul pe venitul global, care se împarte cu statul) şi nu 
poate avea documentaţia referitoare la detaliile acelei surse de venit. 
 
Toate aceste situaţii creează un obstacol serios pentru prognozele şi planificarea financiară, 
care se bazează pe date istorice (anterioare). Singura soluţie plauzibilă este să dezvoltaţi o 
bază de date folosind informaţiile existente şi să adăugaţi la ea informaţii, în fiecare an, de-a 
lungul timpului. Acest lucru va fi suficient. Pentru situaţiile când datele istorice (anterioare) 
referitoare la venit se află la o altă agenţie guvernamentală, există două opţiuni: 1) Cereţi-le să 
vă ofere datele istorice (anterioare) de care aveţi nevoie, iar dumneavoastră elaboraţi 



prognoza; 2) Lăsaţi-i pe ei să facă prognoza şi să vă comunice rezultatul. Cooperarea cu 
agenţii externe (mai ales acelea aflate la nivele înalte ale administraţiei publice) este, 
întotdeauna, dificilă şi frustrantă, deoarece aceste agenţii au puţine motive să fie cooperante 
sau să ajute o administraţie publică locală să-şi soluţioneze problemele. 
 
Limitările prognozei 
 
Planificarea şi prognoza financiară nu sunt un panaceu pentru toate problemele administraţiei 
publice locale. Ele au limitări pe care trebuie să le analizaţi înainte de a institui un program de 
planificare şi prognoză financiară. 
 
Prognozele nu sunt predicţii 
 
Prognozele sunt proiecţii a ceea ce se va întâmpla numai atunci când anumite condiţii şi 
ipoteze se dovedesc a fi adevărate. În esenţă, ele intenţionează să influenţeze politicile care 
afectează aceste premise. Dacă publicul nu înţelege această distincţie, prognozele pot duce la 
o pierdere de credibilitate. Pericolul cel mai mare este atunci când prognozele, an după an, 
proiectează o diminuare de venituri. Deoarece nu este permis să existe diminuări de venituri - 
şi ele nici nu există, deoarece se întreprind acţiuni de către administraţia publică locală pentru 
a le elimina -, prognozele pot fi criticate pentru că dau alarme false, atunci când ele sunt 
percepute a fi predicţii, în loc de proiecţii.  
 
Prognozele nu intenţionează să soluţioneze probleme 
 
Prognozele sunt instrumente care ajută la identificarea problemelor, înainte de fi prea târziu să 
se întreprindă acţiuni corective. După ce o problemă este identificată, prognoza poate fi 
utilizată pentru a testa soluţii sau scenarii alternative. De exemplu, dacă se prognozează o 
lipsă de venit, atunci prognoza poate testa care va fi impactul pe care schimbările alternative 
asupra venitului l-ar putea avea asupra prognozei sau impactul pe care l-ar putea avea 
reducerile de cheltuieli. 
 
Prognozele depind de datele, metodele şi ipotezele implicite 
 
Metodele de analiză a tendinţei şi de proiecţie econometrică necesită date istorice (anterioare) 
pentru seriile lor de proiecţii. Ele pot necesita date istorice (anterioare) pe perioade între 10 şi 
15 ani, pentru a obţine rezultate rezonabile prin analiza de regresie. Astfel, un cost major al 
prognozelor globale poate fi costul de adunare al acestor date şi de livrare a lor într-o formă 
accesibilă. Există două probleme asociate cu colectarea şi cu utilizarea acestor date istorice 
(anterioare). În primul rând, pot exista schimbări în modul de definire al datelor şi, în al doilea 
rând, este posibil să fi fost schimbări în ratele sau bazele de calcul al surselor de venit, 
schimbări care să se fi produs de-a lungul timpului.  
 
Sursele majore de venit sunt, în mod obişnuit, raportate conform unei baze consistente, 
de-a lungul timpului, dar acest fapt poate să nu fie adevărat pentru sursele minore de 
venit 
 
Autorii de prognoze pot trata această problemă prin agregarea mai multor surse mici de venit 
într-o singură categorie comună (taxe şi onorarii) şi pot utiliza această sursă combinată în 
scopul realizării de proiecţii. O altă problemă este reprezentată de modul de a ţine cont de 
schimbările discreţionare ale ratei sau bazei de impozitare pentru o anumită sursă de venit. 



Pentru a vă asigura că datele sunt livrate în mod consistent, este necesar să „curăţiţi” datele, 
pentru a elimina schimbările pur administrative. Această acţiune încearcă să separe efectele 
schimbărilor discreţionare în ratele impozitelor şi în bazele de impozitare, estimând care ar fi 
fost veniturile fără respectivele schimbări. Această acţiune implică investigaţii considerabile 
în schimbările din trecut ale ratei impozitului şi ale bazei de impozitare. În consecinţă, 
majoritatea autorilor de prognoze se concentrează pe ajustarea numai a surselor majore de 
venit. 
 
Alţi factori care trebuie luaţi în considerare la elaborarea de prognoze: 
 

• Prognoza este o artă, nu o ştiinţă. Acurateţea va depinde, întotdeauna, de validitatea 
ipotezelor economice şi politice. 

• Procesul de prognoză este ca vinul bun – el devine tot mai bun cu trecerea timpului. 
Începeţi într-un mod simplu şi nu vă aşteptaţi ca prima prognoză să vă dezvăluie 
elemente miraculoase. 

• Încrederea în procesul de prognoză, înţelegerea profundă a acestuia şi a modului în care 
poate fi utilizată prognoza rezultată au un „efect de undă”. Managerul de proiect va fi 
primul care va avea încredere. Oficialii de pe nivelele mai înalte de management vor 
învăţa să aprecieze valoarea prognozelor în mod gradual. 

• Prognozele financiare multianuale pot să acţioneze în dezavantajul dumneavoastră din 
punct de vedere politic. Dacă prognozele sunt citate în mod eronat ca predicţii, 
conţinutul lor poate fi utilizat pentru a sprijini argumentele adversarilor împotriva 
dumneavoastră. Pe de altă parte, politicienii pot utiliza prognozele în propriul interes, 
pentru a dirija atenţia către propunerile lor. 

• Limitele veniturilor locale din impozite şi taxe, precum şi limitările cheltuielilor pot să-i 
descurajeze pe utilizatorii potenţiali ai prognozelor financiare. Totuşi, prognozele 
trebuie să ţină cont de aceste realităţi şi să le utilizeze pentru a ilustra efectele viitoare 
ale unor astfel de acţiuni. Prognoza poate, de asemenea, să ajute eforturile de 
planificare, atunci când sunt prezente posibile noi constrângeri, cum ar fi schimbările în 
legislaţie operate de către Parlament sau de către Ministerul de Finanţe.  

 
Monitorizare şi evaluare 
 
Adesea, după ce o prognoză este finalizată şi prezentată echipei de management şi consiliului, 
ea este aşezată într-un loc, pe raftul bibliotecii, şi nimeni nu se uită la ea până nu vine timpul 
să fie ştearsă de praf, sau să fie actualizată pentru anul fiscal următor. Această abordare 
neglijează valoarea corelării prognozelor cu bugetul anual şi a perfecţionării continue a 
metodologiei de prognozare. În mod ideal, prognozele reprezintă o linie de referinţă pe care se 
bazează priorităţile şi instrucţiunile pentru bugetele din anii viitori. Pentru a corela prognozele 
şi procesul bugetar anual, estimările de venit propuse pentru anul în curs sunt comparate cu 
prognoza multianuală, iar variaţiile sunt explicate şi justificate. Această acţiune creşte nivelul 
de responsabilitate a autorului prognozei şi ajută în a face o prognoză mai realistă, dacă acesta 
ştie că va trebui să dea explicaţii cu privire la diferenţele majore între estimări. 
 
Acest tip de confruntare cu „realitatea” are şi un alt avantaj. El permite autorului prognozei să 
revizuiască metodologia utilizată pentru prognoză, atunci când explică variaţiile în cadrul 
estimării de buget; şi, în definitiv, să compare prognozele cu experienţa efectivă în materie de 
venituri colectate şi cheltuieli efectuate. Cunoştinţele câştigate în urma acestei experienţe pot 
fi utilizate pentru a îmbunătăţi prognozele din anii viitori.  
 



Moment de reflecţie 
 
Datorită importanţei prognozei financiare în luarea deciziilor de management financiar, vă 
sugerăm să elaboraţi o strategie de implementare a prognozei financiare în propria 
administraţie publică locală. Care sunt primele măsuri pe care le veţi lua la întoarcerea în 
localitatea dumneavoastră şi în propria administraţie publică locală? Care este starea 
prognozei financiare în cadrul propriei administraţii publice locale? Cu cine trebuie să 
discutaţi preocupările dumneavoastră atunci când vă veţi întoarce? Ce obiective doriţi să 
atingeţi în urma acelei întâlniri? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Idei principale 
 

• Politicile financiare, planificarea şi prognoza financiară sunt corelate. 
• Politicile financiare sunt principii convenite de către administraţia publică locală în 

legătură cu managementul financiar al administraţiei publice locale. Politicile financiare 
oferă un fundament pe care se bazează planificarea financiară şi programarea bugetelor 
administraţiei. 

• Planificarea financiară este un proces în cadrul căruia administraţia publică locală 
dezvoltă strategii comprehensive, coordonate şi le implementează pentru a atinge 
politicile şi scopurile financiare ale unei administraţii locale. 

• Prognoza financiară este un proces şi un instrument care produce proiecţii asupra 
veniturilor şi cheltuielilor din anii viitori, pe baza unui set de ipoteze politice şi 
economice specifice. 

• Prognozele financiare servesc pentru două scopuri de bază. 1) analiza de impact – 
cuantificarea impactului viitor al deciziilor programelor şi politicilor curente, şi 2) 
analiza de decalaj – identificarea şi analizarea opţiunilor de ajustare a veniturilor şi 
cheltuielilor necesare pentru a elimina diferenţa dintre venituri şi cheltuieli. 

• Prognozele financiare oferă avantaje administraţiei publice locale, ele jucând rolul unui 
sistem timpuriu de alarmare, îmbunătăţind planificarea bugetară şi luarea deciziilor, şi 
educând cetăţenii în direcţia dezvăluirii informaţiilor de interes public. 

• Organizarea iniţială a procesului de prognoză financiară şi implementarea unui proces 
de planificare financiară anuală necesită resurse suficiente (personal, timp, echipament), 
acces la datele şi informaţiile necesare, şi sprijin din partea managementului şi a 
organismelor politice pentru a finaliza proiectul. 

• Succesul proiectului de prognoză este puternic dependent de obţinerea şi menţinerea 
sprijinului din partea şefului administraţiei publice locale. 

• Prognozele sunt împărţite pe categorii în funcţie de lungimea prognozei: pe termen 
scurt, pe termen mediu şi pe termen lung. 

• Autorii de prognoze folosesc patru metode de bază pentru realizarea acestora: judecata 
expertului,  tehnicile bazate pe tendinţă, prognoza deterministă, prognoza econometrică 
şi construirea de modele. 

• Înainte de a trece la realizarea unei prognoze, autorii acestora trebuie să analizeze 
nevoile administraţiei locale, aplicabilitatea fiecărei metode de prognoză, veniturile şi 
cheltuielile specifice ce urmează a fi prognozate, existenţa datelor din anii precedenţi, 
costurile asociate cu fiecare metodă şi calificarea personalului care va face prognoza. 



• Prognozele trebuie să fie corelate cu bugetul, programarea cheltuielilor de capital, 
planificarea datoriei, planificarea strategică şi monitorizarea tendinţei. 

• Prognozele reprezintă un instrument puternic, însă ele întâmpină obstacole, limitări şi 
riscuri care trebuie depăşite. 

• Un proces de prognoză este ca vinul, el devine tot mai bun odată cu trecerea timpului. 
Începeţi într-un mod simplu şi nu vă aşteptaţi ca prima prognoză să vă dezvăluie 
elemente miraculoase. 

• Prognoza rezultantă şi procesul de obţinere a acesteia trebuie să fie evaluate anual, 
depunându-se întotdeauna eforturi de a le îmbunătăţi. 

 
 
 
GLOSAR 
 
MODEL DE 
PLANIFICARE 

O abordare sistematică a activităţii de planificare şi prognoză, incluzând 
utilizarea scenariilor. 

ORGANIZAŢII 
TUTELATE / 
SUBORDONATE    

O entitate juridică semi-autonomă administrativă, creată de către 
municipalitate – instituţie publică subordonată sau ordonator secundar 
de credite. 

PLANIFICARE 
FINANCIARĂ 

Proces prin care sunt elaborate şi aplicate strategii coordonate şi 
complexe pentru atingerea scopurilor şi înfăptuirea politicilor financiare 
ale administraţiei publice locale. 

PROGNOZĂ 
FINANCIARĂ 

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



ANEXA A – Listă de Verificare pentru evaluarea planificării / prognozei financiare 
 
Politici / Obiective 
 

- Este planificarea financiară o mare prioritate a administraţiei publice locale? 
- A adoptat consiliul o politică scrisă privitoare la planificarea şi prognoza financiară? 

 
Planificare Financiară 
 
În care dintre următoarele tipuri de planificare financiară este angajată propria administraţie 
publică locală? 
 

- Buget anual       
- Prognoză financiară      
- Programarea cheltuielilor de capital    
- Planificarea datoriei      
- Monitorizarea tendinţei     
- Planificarea strategică      
- Planificarea dezvoltării economice    

 
Prognoză Financiară 
 

- Este prognoza financiară multianuală actualizată în fiecare an?          
- Este prognoza financiară elaborată numai pentru uzul echipei de management?        
- Este prognoza financiară prezentată atât pentru uzul echipei de management, cât şi 

pentru uzul consiliului local?               
 
Documentul de Prognoză Financiară 
 

- Include prognoza un rezumat pentru uzul managementului executiv?         
- Explică prognoza ipotezele privitoare la venituri şi cheltuieli, incluse în cadrul 

prognozei?                 
- Include prognoza cel puţin o perioadă între 3 şi 5 ani?           
- Include prognoza toate veniturile majore?             
- Include prognoza toate cheltuielile?              
- Include prognoza toate fondurile comunităţii?            

 
 


