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ESEU 
 
Rezumat 
  
În această lucrare, se va prezenta modul în care trebuie să fie creat un sistem, practic şi 
eficient, pentru maximizarea veniturilor la nivelul administraţiei publice locale. Vă vom 
prezenta un program format din nouă componente, care, dacă vor fi preluate şi 
implementate, vor asigura propriei administraţii publice locale posibilitatea de a  avea cât 
mai multe opţiuni pentru generarea de venituri şi vă vor da câteva idei pentru 
îmbunătăţirea pe termen lung a structurii veniturilor la nivelul propriei administraţii 
publice locale. 
 
Definiţie 
 
Maximizarea veniturilor reprezintă o componentă a managementului financiar al 
administraţiei publice locale, destinată să conducă la obţinerea a cât mai multor venituri 
din surse legale şi disponibile, din punct de vedere administrativ. Aceasta înseamnă 
obligaţia de a pune în aplicare o largă serie de îmbunătăţiri a politicilor, a procedurilor, a 
structurii de personal şi organizaţionale, în scopul de a folosi, la întregul lor potenţial, 
fiecare dintre sursele de venituri, în conformitate cu scopurile şi priorităţile administraţiei 
publice locale. 
 
Avantaje 
 
Adoptarea unui program complet, care urmăreşte maximizarea veniturilor, are multe 
avantaje pentru administraţia publică locală: 
 
• Reduce nevoia de a renunţa, fără motive serioase, la programe şi servicii. 
• Creşte potenţialul pentru oferirea unor servicii noi, sau îmbunătăţite. 
• Creşte vizibilitatea şi răspunderea personalului responsabil de generarea şi colectarea 

veniturilor.  
• Dezvoltă oportunităţi, care fac ca structura totală a veniturilor să fie mult mai 

echitabilă şi mai eficientă, şi mai puţin dependentă de un număr limitat de surse de 
venituri. 

• Scoate în evidenţă taxele de utilizare şi alte taxe, care s-ar putea să nu acopere 
costurile serviciilor la nivelul stabilit prin politicile financiare ale comunităţii. 

• Arată neajunsurile procedurilor managementului financiar al comunităţii sau ale 
organizării acesteia. 

• Dezvăluie domeniile care au nevoie de o asistenţă, ulterioară, în elaborarea bugetului 
şi în fundamentarea prognozei. 

 
Politici 
 
Aşa cum s-a amintit în manualul privind stabilirea politicilor financiare, politicile sunt 
importante, deoarece prin ele autoritatea locală consemnează în scris cele mai importante 
probleme cu care se confruntă comunitatea. Reprezentanţii administraţiei publice locale 



trebuie să exprime clar aşteptările lor, în ceea ce priveşte modul de administrare a 
veniturilor. Veniturile trebuie administrate cât mai eficient şi cât mai profesional. În 
continuare sunt prezentate câteva sugestii de politici, în acest domeniu. Unele sunt 
preluate din anexa manualului privind stabilirea politicilor financiare, altele sunt 
posibilităţi care se referă, doar, la sugestii pentru administrarea veniturilor: 
 
• Administraţia publică locală va culege şi va analiza, periodic, informaţiile referitoare 

la veniturile pe care le foloseşte, inclusiv ponderea fiecărei surse de venituri. 
• Administraţia publică locală va aduna şi va analiza, periodic, informaţiile privind 

veniturile folosite de alte autorităţi locale. 
• Administraţia publică locală va stabili un program, profesionist şi ferm, pentru 

recuperarea debitelor neplătite la timp, cu rapoarte anuale privind eforturile şi 
rezultatele sale, destinate acelore care elaborează politicile. 

• Administraţia publică locală va revizui, anual, anumite taxe şi tarife, pentru a 
determina nivelul la care costul total al serviciilor asociate a fost acoperit din venituri. 

• Administraţia publică locală va analiza toate taxele şi tarifele, cel puţin o dată la patru 
ani. 

• Administraţia publică locală va acorda o atenţie sporită taxelor de utilizare / tarifelor, 
pentru a finanţa costurile serviciilor comunale. 

• Administraţia publică locală va face o analiză a costurilor, înainte de a se angaja în 
programe de privatizare a serviciilor. 

 
Program de maximizare a veniturilor 
 
În acest manual, vă sugerăm un program de maximizare a veniturilor, format din nouă 
componente. Atunci când veţi încerca să implementaţi, pentru prima dată, toate cele nouă 
componente, vi se va solicita mult timp şi efort, atât din partea dumneavoastră, cât şi din 
partea personalului. Însă, odată ce fiecare parte a programului a fost implementată, pentru 
prima dată, eforturile ulterioare, de adaptare şi continuare a programului, vor fi mult mai 
puţin împovărătoare şi vor aduce beneficii majore propriei administraţii publice locale. 
Aceste nouă componente sunt enumerate mai jos, dar nu este necesar ca ele să fie 
implementate în mod succesiv, cu excepţia celei dintâi: crearea şi automatizarea unui 
sistem eficient de clasificare şi raportare a veniturilor. Odată ce aţi pus la punct prima 
parte, veţi implementa mult mai uşor şi mai eficient celelalte părţi şi veţi avea acces la 
toate datele, rapoartele şi instrumentele de control de care aveţi nevoie pentru a lua cât 
mai bune decizii financiare. 
 
1. Crearea şi automatizarea unui sistem eficient de clasificare şi de raportare a 

veniturilor. 
2. Elaborarea şi menţinerea unui manual intern de venituri. 
3. Elaborarea şi utilizarea unui chestionar privind veniturile altor autorităţi locale. 
4. Evaluarea şi îmbunătăţirea politicilor şi practicilor de constatare / stabilire şi de 

recuperare a costurilor.  
5. Implementarea unui program de management al numerarului şi veniturilor din 

investiţii. 
6. Evaluarea şi îmbunătăţirea procedurilor şi structurii de colectare a veniturilor. 



7. Elaborarea unui plan de recuperare a veniturilor neplătite la timp / de încasare a 
veniturilor restante. 

8. Instituirea unor proceduri eficiente de control intern şi de audit. 
9. Evaluarea surselor de venituri curente şi viitoare. 
 

COMPONENTELE UNUI PROGRAM DE MAXIMIZARE A VENITURILOR 
 

2.  Creearea manualului de venituri  3. Studiul privind  
veniturile altor 
autorităţi locale 

 
4. Stabilire şi recuperare 

a costurilor 
9. Evaluarea surselor noi  

     şi actuale de venituri  
5. Implementarea unui 

program de 
management al 
numerarului şi 
veniturilor din 
investiţii 

 
8. Implementarea unui sistem 

eficient de control intern 
6.  Structura şi procedurile  

de colectare a veniturilor 
7.  Program de recuperare a debitelor restante 

   
Moment de reflecţie 
 
În această serie de materiale despre finanţele publice locale vă vom solicita, din când în 
când, să reflectaţi asupra conţinutului acestora, în relaţie directă cu experienţa 
dumneavoastră. Sperăm că veţi profita de ocazia de a face câteva însemnări, în spaţiul 
oferit mai jos. Referindu-vă la ceea ce aţi citit, până acum, în acest manual, a venit 
momentul să priviţi la efortuile propriei administraţii publice locale de maximizare a 
veniturilor. Pe o scară de la 1 la 10, cât de importantă credeţi că este, în momentul de 
faţă,  maximizarea veniturilor în propria administraţie publică locală. Priviţi, din nou, cele 
nouă componente ale programului. Notaţi, mai jos, cel puţin două componente ale 
programului, pe care le consideraţi insuficient abordate în propria administraţie publică 
locală şi notaţi de ce credeţi că este aşa. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  

1. Sistem eficient 
de clasificare şi 

raportare a 
veniturilor 



Componenta 1: Crearea şi automatizarea unui sistem temeinic de 
raportare a veniturilor 
 
Datele reprezintă „sistemul circulator” al oricărei analize financiare. Fără date exacte şi 
corespunzătoare este imposibil să se determine dacă sunt necesare îmbunătăţiri sau 
schimbări, sau cât de satisfăcător este sistemul actual al veniturilor pentru asigurarea 
nevoilor administraţiei publice locale. De aceea, primul pas în procesul de maximizare a 
veniturilor este să vă asiguraţi că aveţi un sistem bine pus la punct, care poate să 
înregistreze, să centralizeze şi să raporteze situaţia veniturilor, într-un mod rapid, 
inteligibil şi clar. 
 
Structura conturilor 
 
În structura planului de conturi al administraţiei publice locale, veniturile sunt codificate 
pentru a da informaţii despre fiecare venit, privind tipul acestuia, sursa, scopul, limitele, 
perioada de timp etc. De exemplu, plata pentru un  impozit datorat în acest an fiscal va fi 
codificată diferit faţă de plata pentru impozitul datorat anul anterior. În mod similar, plata 
unei taxe de utilizare va fi codificată diferit faţă de o taxă întârziată şi încasată în acelaşi 
timp. Acest sistem de codificare trebuie elaborat ţinând cont de nevoile conducerii şi a 
necesarului de date. Un sistem care centralizează toate tipurile unei surse specifice de 
venituri, cum ar fi licenţele şi autorizaţiile, face mai dificilă obţinerea informaţiei despre 
anumite licenţe şi autorizaţii. Colectarea datelor este mult mai simplificată, dacă 
sistemele de clasificare a veniturilor şi de contabilitate acumulează datele produse pentru 
fiecare sursă specifică de venituri şi nu pentru clase largi de venituri. Nu doriţi să aveţi 
prea puţine detalii privind datele, dar nici prea multe. Vă oferim un exemplu, de o pagină, 
dintr-un plan, mult mai mare, de conturi de venituri.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oraşul _______________ 
Planul de conturi  Venituri 

100 Fondul general 
100 1050 Veniturile locale 
  Venituri din impozite 
   41202 Impozite pe proprietate amânate la plată 
   41296 Impozite pe proprietate pe anul fiscal 96 
   41297 Impozite pe proprietate pe anul fiscal 97 
   41298 Impozite pe proprietate pe anul fiscal 98 
   41420 Impozitele recuperate de pe proprietăţile sechestrate 
   41450 Impozite pe ipotecă 
   41596 Taxa pe mijloace de transport 96  
   41597 Taxa pe mijloace de transport 97 
   41598 Taxa pe mijloace de transport 98 
   41712 Penalităţi şi majorări la impozitele pe proprietate 
   41721 Penalităţi şi majorări la taxa pe mijloace de transport 
  Taxe şi tarife pe  servicii de utilitate publica 
   42701 Încasări – Serviciul alimentare cu apa 
   42702 Încasări – Serviciul salubritate 
   42703 Încasări – Serviciul concesiuni,chirii 
   42704 Încasări – Serviciul urbanism 
  Venituri din fonduri guvernamentale 
   46610 -  Subventii pentru energia termica 
   46612 -  Fonduri pentru construcţia si repararea drumurilor 
   46802 -  Fonduri pentru protecţia persoanelor cu handicap 



Automatizarea colectării şi raportării  
 
Procesarea automată a datelor vă permite să înregistraţi, să centralizaţi şi să raportaţi 
cantităţi mari de date, în mod eficient şi la timp. De asemenea, vă ajută să dezvoltaţi 
sisteme informatice integrate, în care informaţia financiară importantă este introdusă doar 
o singură dată şi, apoi, este transmisă electronic la alt departament sau alţi utilizatori ai 
aceleeaşi informaţii. De exemplu, odată ce o plată s-a primit de către serviciul de 
încasare, ea poate fi trecută în contul clientului.  

• La sfârşitul zilei, toate aceste plăţi pot fi transferate automat către serviciul de 
impunere. 

• Toate conturile vor fi la zi înaintea emiterii următoarei înştiinţări de plată.  
• Suma totală a plăţilor primite poate fi transferată către contabil, astfel încât acesta să 

poată reduce totalul sumelor restante. 
• Totalul plăţilor poate fi adunat la celelalte plăţi de peste zi, pentru a se obţine raportul 

veniturilor totale din ziua curentă. 

Raportarea veniturilor începe, de obicei, într-unul din următoarele două locuri din 
primărie:  

1) într-un birou sau departament, unde se colectează plăţile pentru diferite servicii,  
2) ghişeul încasatorului, unde se fac încasările înştiinţărilor de plată emise de către 

administraţia publică locală.  

Departamentele care primesc banii trebuie să completeze un formular de raportare pentru 
toate fondurile încasate în fiecare zi şi apoi să transmită aceşti bani trezorierului, pentru a 
fi depozitaţi la trezorerie. Un exerciţiu foarte util este întocmirea unei scheme a fluxului 
de numerar, cu scopul de a arăta diversele etape parcurse de personal: 

• în transmiterea fondurilor către trezorerie,  
• în raportarea veniturilor către serviciul de contabilitate şi  
• în raportarea veniturilor totale de către serviciul de contabilitate către conducere.  

La fiecare etapă a schemei fluxului de numerar enumeraţi datele: 

• care sunt utilizate,  
• cum sunt utilizate,  
• cine le prelucrează şi  
• de cât timp este nevoie pentru a le introduce în evidenţele contabile.  

Căutaţi să descoperiţi: 

• întârzierile inutile în prelucrarea datelor,  
• unde sunt introduse datele mai mult decât o singură dată,  
• unde există o mare probabilitate să se strecoare o eroare în înregistrarea sau în 

calcularea lor,  
• unde ar avea posibilitatea cineva să schimbe datele, fără să se înregistreze faptul că 

acele date au fost schimbate şi  
• unde automatizarea ar putea îmbunătăţi eficienţa şi corectitudinea evidenţelor 

contabile. 
 



Generarea rapoartelor de administrare a veniturilor  
  

Pentru toate tranzacţiile, în care sunt implicate încasările de venituri, există o varietate de 
rapoarte administrative pe care doriţi şi aveţi nevoie să le obţineţi de la sistemul 
dumneavoastră de raportare a veniturilor. Unele dintre aceste rapoarte sunt folosite în 
scopuri administrative de către şeful serviciului de încasări, pentru a ajuta la planificarea 
sarcinilor serviciului şi pentru a prezenta informaţii periodice privind tendinţele şi 
activitatea de încasare. Aceste rapoarte sunt discutate la Componenta 5: „Evaluarea şi 
îmbunătăţirea structurii şi a procedurilor de administrare a veniturilor”. Alte rapoarte sunt 
folosite în scopul controlului intern. Aceste rapoarte sunt discutate la Componenta 7: 
„Crearea unui sistem eficient de control intern”. În cele din urmă, unele rapoarte sunt 
destinate directorului economic şi primarului oraşului, cum ar fi veniturile totale lunare 
realizate în comparaţie cu veniturile planificate. 
 
Pentru administraţia publică locală există pachete de programe de calculator pentru 
contabilitatea publică, colectarea şi raportarea veniturilor, care pot fi adaptate nevoilor 
specifice fiecărei administraţii publice locale. Obţinerea echipamentelor (calculatoarelor), 
care să ruleze asemenea programe, şi pregătirea personalului, pentru folosirea lor, sunt 
eforturi substanţiale din partea administraţiei publice locale, însă merită să fie făcute, 
avându-se în vedere informaţiile îmbunătăţite puse la dispoziţie şi importanţa lor pentru 
celelalte componente ale maximizării veniturilor. 
 
Componenta 2: Elaborarea unui manual de venituri 
 
Un manual de venituri este, pur şi simplu, o enumerare şi o descriere completă a tuturor 
surselor de venituri angajate de către administraţia publică locală, precum şi alte 
informaţii pertinente cerute de conducere. Elaborarea şi menţinerea unui manual de 
venituri este importantă, din multe puncte de vedere: 
 
• Oferă aleşilor locali, executivului, cetăţenilor şi membrilor comunităţii financiare şi de 

afaceri o sursă unică, consecventă şi aprobată oficial, a informaţiilor referitoare la 
impozite, taxe şi tarife impuse în mod curent de către administraţia publică locală. 

• Oferă o transparenţă surselor de venituri şi evidenţiază rolul important pe care toate 
departamentele îl joacă în generarea veniturilor. 

• Oferă personalului administraţiei publice locale o sursă de referinţă pentru a răspunde 
la întrebările cetăţenilor, referitoare la modul în care sunt stabilite şi administrate  
impozitele, taxele sau tarifele. 

• Asigură un punct de pornire în analiza structurii veniturilor, ajutându-vă să descoperiţi 
sursele de venituri întâmplătoare, lipsa de coerenţă în politica de taxare a diferitelor 
departamente, veniturile care pot avea un înalt grad de evaziune, taxele care nu au fost 
încasate de mult timp sau veniturile care contravin politicilor locale. 

• Asigură un punct de plecare în analiza punctelor slabe ale procedurilor organizaţionale 
pentru colectarea veniturilor, incluzând costurile administrative excesive, lipsa unor 
penalităţi adecvate, gradul de evaziune şi de neplată, precum şi înregistrările 
necorespunzătoare în contabilitate ale veniturilor. 



• Asigură informaţii necesare pentru a înţelege factorii care afectează sumele de bani 
generate de diferite taxe şi impozite, cum ar fi schimbările economice, demografice 
sau legislative.      

• Poate ajuta la evaluarea poverii fiscale care revine diferitelor grupuri sociale. De 
exemplu, poate ajuta la identificarea mulţimii de impuneri diverse necesare pentru 
deschiderea unei noi afaceri în comunitate.  

• Poate conduce la introducerea unei proceduri de instituire a surselor noi de venituri. 
Manualul dumneavoastră de venituri poate stabili politicile şi procedurile necesare 
pentru analiza şi adoptarea unor noi taxe şi impozite. 

 
Etape în elaborarea unui manual de venituri 
 
Crearea unui manual de venituri este un proces simplu care necesită următorii paşi: 
 
1. Determinaţi responsabilitatea coordonării proiectului 
 
Responsabilitatea coordonării acestui proiect trebuie atribuită unei persoane din 
departamentul financiar. Această persoană trebuie să raporteze directorului economic şi 
să fie ajutată de către contabil, trezorier, casier / încasator şi de consilierul juridic al 
administraţiei publice locale. Dacă există fonduri disponibile, poate fi angajat un 
consultant, plătit special pentru această sarcină, dar deoarece majoritatea datelor provin 
din surse interne, consultantul, oricum, va solicita într-o mare măsură asistenţa 
personalului.  
 
2. Pregătirea unui formular pentru obţinerea de date 
 

Model pentru formularul de date pentru manualul de venituri 
 
1. Articolul de venituri:                  Venituri din concesiuni / închirieri 
2. Sursa:                                          Utilizatorul serviciului (persoane fizice şi juridice) 
3. Denumirea contului:                   Taxa pentru utilizarea drumurilor publice 
4. Nr. contului de venituri               21 22 02 07 
5. Descriere:                                    Este o taxă care reprezintă o sursă financiară pentru administrarea, 

exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor judeţene 
/ comunale.  

                                                        Cuantumul  ei se stabileşte în funcţie de suprafaţa utilizată şi de scopul 
utilizării.     

6. Autorizaţia legală:                       Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, Legea nr. 27/1994 şi Legea 69/1991 
7. Scutiri:                                         Unităţile bugetare de administrare a drumurilor publice, ale Ministerului 

Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, unităţi bugetare de asistenţă 
socială şi educaţie, unităţi de cult. 

8. Procedura de reînoire:                 Pe utilizare 
9. Suma taxei:                                  - 9.200 lei / ml / lună subtraversare drum modernizat, 

- 92.150 lei / mp / lună pentru instalare panou publicitar - etc. 
10. Ultima revizie:                             

(data aplicării şi natura)                 Ianuarie 2001, indexare indice de inflaţie 
11. Procedura de modificare a taxei:  Aprobarea Consiliului Local 
12. Venituri colectate anual:               

                                                         anul 1                        95.000 mii lei 
                                                         anul 2                        90.000 mii lei 
                                                         anul 3                        92.000 mii lei 



Acesta este formularul pe care îl veţi distribui şefilor de departamente şi celorlalte 
persoane din departament, care stabilesc sau colectează impozite, taxe şi alte venituri, şi 
care va deveni, ulterior, o pagină a manualului final de venituri. Mai sus a fost prezentat 
un model pentru un formular de obţinere a datelor, care a fost completat de către 
departamentul tehnic. Având posibilitatea de a adapta şi modifica acest formular, după 
nevoile propriei administraţii publice locale, trebuie să consideraţi datele cerute, aici, ca 
fiind minim necesare. În acest formular, personalul va înregistra informaţiile cu privire la 
sursele de venituri pe care le administrează. Unele dintre aceste informaţii pot să nu fie 
disponibile la nivel de şef de departament şi atunci pot fi obţinute de la departamentul de 
contabilitate sau juridic. 
   
3. Stabilirea ariei de cuprindere şi a formatului manualului 
 
Un manual de venituri pentru administraţia publică locală poate să includă toate 
veniturile, care vin spre administraţia publică locală, incluzând transferurile 
guvernamentale, sau să se limiteze numai la impozitele şi taxele care sunt colectate de 
către diferite departamente ale administraţiei publice locale. Mulţi directori economici ai 
administraţiei publice locale aleg opţiunea a doua, concentrându-şi eforturile asupra 
veniturilor din taxe care riscă să fie ignorate. Având un număr de personal limitat, ei 
consideră că au o mai mare posibilitate de a menţine o bază de date mai mică. Vă 
recomandăm ca, atunci când elaboraţi, pentru prima dată, manualul de venituri, să-l faceţi 
cât mai cuprinzător. 
 
Apoi, trebuie să determinaţi formatul final al manualului de venituri. Majoritatea 
manualelor sunt organizate pe departamente. Mai jos, este inclus un exemplu de conţinut 
pentru un astfel de manual. Însă, dumneavoastră puteţi organiza manualul şi pe tipuri de 
venituri (de exemplu, grupaţi toate impozitele împreună, toate taxele, toate veniturile 
interguvernamentale etc.) sau pe sumele de bani generate de sursele de venituri (de 
exemplu, mai mult de 100.000.000 lei pe an, mai mult de 10.000.000 lei pe an etc.). 
Alegerea dumneavoastră trebuie să se bazeze pe obiectivele primare pe care le aveţi în 
vedere la elaborarea manualului de venituri, şi al cărui format trebuie să corespundă cel 
mai bine acelor obiective.       
     

MODEL DE CUPRINS PENTRU MANUALUL DE VENITURI 
 
Departamentul / Direcţia Construcţii 
 Taxă pentru autorizaţie de construcţii     3 

Taxă de copiere        6 
Taxă pentru firmă       7 
Alte taxe        8 

Departamnetul / Direcţia Finanţe 
 Impunere / amendă pentru penalităţi de întîrziere    11 
 Taxă de copiere        13 
 Alte taxe        14 

Departamentul de Pompieri (după descentralizarea acestora) 
 Serviciul de salvare        15 
 Serviciul de alarmă în caz de incendii     16 



 Taxă de conectare        17 
 Taxă pentru sistemul principal de alarmă     18 
 Amendă pentru alarmă falsă      19 
 Taxă pentru autorizaţie de explozie     20 
 Taxă pentru autorizaţie de tăieri / suduri metale    21  
 Taxă pentru instalare de echipamente pentru sistemul de încălzire 22 

Taxă pentru autorizaţie de transportare a combustibilului în cisternă 23 
Taxă pentru autorizaţie de foc deschis      24 
Taxă pentru înlocuirea / scoaterea rezervoarelor subterane   25 

Departament Utilităţi 
Taxă pentru autorizaţie de înmormântare      26 
Taxă pentru animale domestice       29 
Alte taxe         33 
Taxă de consultanţă privind nutriţia      34 
Taxă de autorizaţie pentru colectarea gunoiului     35 
Taxă pentru autorizaţie de construire a sistemelor septice    36 
Taxă pentru autorizaţie de funcţionare piscine     37  

Bibliotecă 
 Amendă pentru cărţi pierdute       38 
 Taxe eliberare legitimaţii       39   
 Alte taxe         40 

Parcuri şi Zone de agrement 
 Taxă pentru vizitare ateliere de artă şi meşteşuguri   41   
 Taxă pentru teren de sport        42  
 Taxă pentru acces patinoar       43 
 Taxă pentru acces teren tenis        44 
 Taxă pentru vizitare rezervaţii       45   
 Taxă pentru intrare ştrand       46 
 
4. Planificaţi metoda de colectare a datelor 
 
Înainte de a distribui formularele diferitelor departamente, gândiţi-vă puţin cum puteţi să 
acceleraţi procesul de colectare, analiză şi publicare a datelor. Automatizarea acestui 
proces va economisi multe ore de lucru ale personalului şi va produce o bază de date uşor 
de actualizat în viitor. De asemenea, va uşura diferitele abordări analitice pe care doriţi să 
le faceţi. De exemplu, dacă doriţi să analizaţi toate taxele până la o anumită sumă sau 
toate taxele administrate de un anumit departament, baza de date computerizată poate 
realiza acest fel de sortare pentru dumneavoastră. 
 
O opţiune pentru automatizare este un manual de venituri adăugat ca parte componentă la 
sistemul financiar. Legăturile cu sistemul financiar pot fi create prin utilizarea codurilor 
şi a denumirilor veniturilor. Formularele pot fi listate la imprimantă, distribuite şefilor de 
departamente, apoi informaţiile completate manual să fie introduse în sistemul financiar, 
pentru a genera paginile de raportare individuale pentru manualul de venituri. Această 
abordare va cere ca personalul contabil să introducă datele, să emită rapoarte şi să 
verifice toate informaţiile de legătură.  
 



O altă opţiune este introducerea tuturor datelor pe calculator, folosind un program de 
gestiune a bazelor de date. Dacă departamentele au şi ele calculatoare, puteţi să le cereţi 
să pună informaţiile pe dischete sau, dacă aveţi o reţea de calculatoare, să le cereţi să 
introducă informaţiile într-un fişier direct în reţea. Oricare dintre aceste opţiuni va 
economisi timpul personalului la introducerea datelor. Apoi, această bază de date poate fi 
folosită pentru a crea formulare de colectare a datelor pentru şefii de departamente, în 
fiecare an, şi pentru a genera paginile finale ale raportului. 
 
Dacă sursele pentru automatizarea manualului lipsesc, procesul poate fi, totuşi, executat 
la maşini de scris şi copiatoare, iar rezultatele să fie adunate împreună într-un biblioraft. 
 
5. Analizaţi datele, faceţi recomandări şi publicaţi manualul             
 
Odată ce toate formularele au fost strânse şi verificate, din punc de vedere al greşelilor şi 
al modului de completare, acestea sunt gata pentru departamentul financiar, care le 
analizează şi face recomandări. Domeniile care trebuie analizate sunt enumerate mai jos: 
 
• Toate taxele sunt stabilite la nivelul maxim permis de cadrul legislativ? Dacă nu, de ce 

nu? 
• Veniturile generate de sursa de venituri au corespuns cu estimările din buget? 
• Veniturile generate de sursa de venituri au fost constante sau au fluctuat odată cu 

situaţia economică?  
• În ce măsură fiecare sursă de venituri acoperă costurile totale ale serviciilor aferente? 

Nu orice sursă de venituri este corelată cu anumite servicii şi nu este neapărat ca 
anumite servicii să fie autofinanţate. Totuşi, în ce măsură acele servicii, care prin 
politicile locale sunt stabilite să-şi acopere, parţial sau în totalitate, costurile, 
îndeplinesc aceste scopuri?   

• Ce impact ar avea mărirea sau micşorarea unei taxe asupra cererii de servicii? 
• Care sunt sursele de venituri comparative, din altă administraţie publică locală? Prin 

ce diferă de acelea pe care le aveţi dumneavoastră (vezi secţiunea următoare, cu 
privire la realizarea unui studiu asupra veniturilor altei administraţii publice locale, cu 
scopul a face această analiză)?  

 
Pe baza acestei analize trebuie să formulaţi recomandări privind orice sursă de venituri ce 
pare a avea nevoie de modificări. Recomandările ar putea fi cuprinse în introducerea de la 
manualul de venituri, care explică obiectivele elaborării manualului, prezintă un rezumat 
al metodelor şi punctează recomandările, sau aţi putea, întâi, să elaboraţi o primă variantă 
a manualului de venituri cu recomandările în josul fiecărei pagini. Aceste recomandări ar 
putea fi comentarii de felul: „recomandăm ca taxa să fie menţinută la nivelul actual” sau 
„recomandăm ca taxa să fie mărită prin hotărârea consiliului local”  sau „recomandăm să 
se facă propuneri legislative, pentru a modifica această sursă de venituri” sau alte 
formulări corespunzătoare. 
 
Varianta finală a manualului de venituri trebuie să fie asamblată şi publicată în cadrul 
administraţiei publice locale. Copiile finale trebuie distribuite fiecărui membru al 
consiliului local, precum şi tuturor şefilor de departamente.       
 



6. Actualizaţi manualul de venituri anual sau odată la doi ani 
 
Actualizarea şi revizuirea ulterioară a manualului de venituri trebuie să fie un proces 
relativ rapid şi uşor. Stabilirea termenelor pentru actualizare este foarte importantă, 
deoarece orice recomandare poate avea un impact asupra bugetului anului viitor. Pentru 
actualizare aveţi nevoie doar să tipăriţi versiunea existentă a paginii corespunzătoare 
pentru fiecare şef de departament, să-i rugaţi să identifice schimbările intervenite şi să 
facă cereri de modificări. De asemenea le puteţi cere să propună surse noi de venituri care 
nu sunt în prezent incluse în structura de venituri. 
 
Componenta 3: realizarea unui studiu privind veniturile administraţiei 
publice locale din alte comunităţi 
 
Reprezentanţii admistraţiei publice locale întotdeauna sunt preocupaţi de modul în care 
colegii lor din alte comunităţi fac faţă aceloraşi situaţii. În cazul generării veniturilor, este 
la fel ca şi în oricare alt domeniu al administraţiei publice locale. Un studiu al veniturilor 
altei publice administraţii publice locale vă poate furniza foarte multe informaţii şi idei 
utile pentru eforturile dumneavoastră de maximizare a veniturilor. În multe privinţe, 
studiul situaţiei veniturilor în altă administraţie publică locală este similar cu acela pe 
care îl faceţi cu propriile departamente în procesul elaborării manualului de venituri. Şi 
are, de asemenea, aceleaşi beneficii, cum ar fi: 
 
• Vă poate sprijini la identificarea unor domenii care necesită îmbunătăţirea structurii 

veniturilor dumneavoastră, ajutându-vă la detectarea surselor de venituri, care nu 
funcţionează, la fel de eficient, ca şi în altă administraţie publică locală, a taxelor care 
pot fi colectate sau a veniturilor noi, care nu sunt utilizate, în prezent, de către propria 
administraţie publică locală. 

• Vă poate ajuta la identificarea unor domenii care necesită îmbunătăţirea procedurilor 
organizaţionale de colectare a veniturilor, incluzând reducerea costurilor 
adminsitrative şi luând în considerare posibilitatea unor penalităţi. 

• Vă poate oferi informaţii pentru înţelegerea factorilor care influenţează nivelul 
încasărilor generat de diferite impozite, taxe şi tarife, cum ar fi schimbările economice, 
demografice sau legislative. 

 
Etapele în realizarea unui studiu al veniturilor 
 

1. Stabiliţi responsabilităţile 
 
În stabilirea responsabilităţilor, există câteva opţiuni pentru realizarea unui studiu al 
veniturilor. Puteţi folosi personalul pe care îl aveţi, un consultant, un comitet cetăţenesc 
sau o combinaţie a celor trei.  
 
În cazul primei opţiuni, unui funcţionar din departamentul financiar i-ar putea să i se 
atribuie responsabilitatea de a coordona acest proiect. Această persoană trebuie să 
raporteze directorului economic şi să fie ajutat, atunci când este nevoie, de ceilalţi 
angajaţi din departamentul financiar. Un stagiar, angajat de către departamentul financiar, 



ar putea, de asemenea, să îndeplinească această activitate, cu condiţia să fie îndeaproape 
supravegheat. 
 
În acest al doilea caz, dacă sunt disponibile fonduri, poate fi angajat un consultant, pentru 
a îndeplini această sarcină. Chiar dacă costă mai mult, un consultant are avantajul 
timpului, încadrându-se în programul dumneavoastră. Consultantul trebuie să aducă 
proiectului obiectivitate şi experienţa sa în domeniul studiilor de venituri. Dezavantajele, 
la angajarea unui consultant, includ lipsa prezenţei continue a acestuia, pentru a ajuta la 
înţelegerea şi instituţionalizarea procesului de studiu şi o posibilă rezistenţă a 
personalului la schimbările propuse de consultant. 
 
Un comitet cetăţenesc ar putea să coordoneze sau să ajute în acest proiect şi ar putea să 
contribuie cu opinii valoroase şi cu creativitate. Poate, de asemenea, să ajute la obţinerea 
unui sprijin politic pentru noi surse de venituri, care sunt recomandate de a fi 
implementate. Însă, ar putea să aibă nevoie de mult sprijin, din partea personalului, în 
instruirea şi informarea sa şi, probabil, nu va fi atât de înţelegător în ceea ce priveşte 
respectarea programului şi a orarului dumneavoastră. 
 
Dacă aveţi timpul, oamenii şi resursele necesare, este logic să folosiţi aceeaşi abordare la 
elaborarea unui chestionar privind veniturile altor autorităţi locale, ca şi la elaborarea 
manualului intern de venituri, deoarece cunoştinţele acumulate într-un proiect vor fi 
aplicate şi în celălalt. 
 

2. Pregătirea unui chestionar 
 
Aveţi grijă atunci când elaboraţi chestionarul. Trebuie să definiţi, foarte bine, fiecare 
element al informaţiilor şi, dacă există o întrebare despre modul în care se administrează 
un venit, cereţi celor care răspund să fie concreţi. Nu alcătuiţi un chestionar prea lung şi 
nu-i faceţi pe aceia care răspund să caute informaţii care nu sunt uşor de găsit. Ei vor 
pune chestionarul deoparte şi niciodată nu se vor întoarce la el. Pentru a stimula 
cooperarea lor, oferiţi rezultatele studiului împreună cu o copie a manualului final de 
venituri. A se baza pe munca depusă, deja, la elaborarea manualului de venituri va fi util 
în mai multe feluri. Veţi avea definit, deja, cadrul legal şi procedural, pentru toate 
veniturile despre care cereţi informaţii. Veţi avea o idee, din proprie experienţă, despre 
cât este de dificilă încasarea anumitor venituri şi puteţi pune întrebări concrete despre cât 
de bine altă administraţie publică locală colectează aceleaşi tipuri de venituri.  
 
Poate fi util, să testaţi prima variantă a chestionarului cerând unei administraţii publice 
locale, din apropiere, să-l completeze şi apoi să cereţi părerea personalului acesteia cu 
privire la cât de uşor le-a fost să-l completeze, ce întrebări au fost confuze şi alte 
dificultăţi pe care le-au întâlnit, legate de chestionar. Tabelul, care urmează, este un 
extras dintr-o secţiune a chestionarului privind veniturile. Bineînţeles, va fi nevoie să 
elaboraţi un instrument de studiu adaptat propriei administraţii publice locale şi structurii 
proprii de venituri.     
 

3. Distribuirea chestionarelor 
 



Pentru a limita costurile şi a uşura munca oamenilor implicaţi în administrarea studiului, 
trebuie să limitaţi numărul autorităţilor locale care vor primi acest chestionar. Există două 
grupuri de posibili destinatari – aceia de la care aveţi neapărat nevoie de date şi ceilalţi de 
la care ar fi bine să primiţi un răspuns. În primul grup ar trebui să intre cei care răspund 
anumitor criterii prestabilite de către dumneavoastră. De exemplu: 
 
Apropierea geografică 
 
Acestea sunt comunităţile din vecinătatea propriei administraţii publice locale.  
 
Grupul egalilor 
 
Acestea sunt comunităţile care se aseamănă foarte mult cu comunitatea dumneavoastră, 
în ceea ce priveşte caracteristicile socio-economice, cum ar fi procentul de absolvenţi din 
învăţământul superior, media anilor de şcoală, venitul mediu pe familie sau procentul 
familiilor care câştigă mai mult de o anumită sumă pe an. Sau, pot avea acelaşi număr de 
locuitori, aceeaşi formă de administrare, bază economică etc. În general, majoritatea 
autorităţilor locale au, deja, un grup preselectat de „egali”, care sunt folosiţi pentru 
diverse comparaţii, cum ar fi în studiul salariilor.   
 
Inovatorii  
 
Pot exista autorităţi locale, cu excepţia celor din grupul mai sus menţionat, care au 
reputaţia de inovatori şi anticipatori. Chiar dacă acestea diferă esenţial de propria 
dumneavoastră administraţie publică locală, în ceea ce priveşte mărimea sau 
caracterisiticile demografice şi economice, ar putea fi util să încercaţi să obţineţi 
răspunsul lor la chestionarul sondajului.  
 
Ar trebui să-i faceţi pe reprezentanţii conducerii dumneavoastră şi / sau pe persoanele 
implicate în stabilirea politicilor, să-şi contacteze omologii din acele comunităţi, de la 
care doriţi să obţineţi un răspuns, să le explice că aveţi nevoie de date şi să le promită că 
veţi fi deschişi la colaborare, în cazul în care şi ei vor avea o nevoie similară. 
 
Veţi avea de câştigat dacă aveţi sursele necesare de a trimite chestionarul unei audienţe 
mai largi. O modalitate de a obţine informaţii de la un grup mai mare este să trimiteţi o 
versiune mai scurtă a chestionarului, în care cereţi respondenţilor, doar, să bifeze de pe 
listă acele venituri pe care le folosesc, să adauge alte venituri nemenţionate şi să descrie 
orice activitate unică sau remarcabilă. Apoi, puteţi să analizaţi răspunsurile pentru a 
vedea dacă este nevoie să se obţină mai multe informaţii şi să vă convingeţi că nimic nu 
lipseşte.              
 
4. Analiza datelor 
 
După primirea chestionarelor, acestea trebuie verificate, din punctul de vedere al 
completării, şi trebuie să se contacteze la telefon administraţia publică locală care a dat 
răspunsuri evident eronate. Apoi, toate datele rezultate trebuie trecute pe centralizatoare, 
pentru fiecare întrebare în parte. Mai jos, este un model de centralizator al datelor pentru 



o anumită sursă de venituri, presupunându-se că întrebarea a fost: „Care sunt veniturile 
totale anuale obţinute din această sursă?” 
 
După ce toate centralizatoarele de date sunt finalizate, trebuie realizată o analiză de 
interpretare a rezultatelor. Situaţiile particulare, care trebuie examinate, includ:  
• Administraţiile locale ce au venituri mult mai mari sau mai mici decât ale 

dumneavoastră, din sursele specifice de venituri (ajustate la numărul populaţiei 
comunităţii). 

• Administraţiile locale ce folosesc surse de venituri care nu sunt cuprinse în structura 
dumneavoastră de venituri. 

• Propria administraţie publică locală foloseşte o sursă de venituri care nu o mai 
foloseşte nimeni. Veţi dori să aflaţi de ce aceste venituri nu sunt folosite şi dacă există 
vreo problemă pe care alţii o cunosc şi dumneavoastră nu. 

• Strategiile de colectare a impozitelor şi taxelor restante folosite de către alţii şi de  
dumneavoastră nu. 

 
Ar trebui să folosiţi tabele şi grafice pentru a ilustra şi interpreta datele. De exemplu, pot 
fi create coloane grupate pentru a arăta dependenţa relativă de sursele majore de venituri, 
comparând administraţia dumneavoastră cu grupul de referinţă ales.  
 
5. Pregătirea unui raport 
 
Trebuie să pregătiţi un raport, care să conţină toate datele, analizele, constatările, 
recomandările şi concluziile dumneavoastră. Raportul dumneavoastră trebuie să aibă 
următoarele capitole: 
 
Introducere 
 
În două-trei pagini prezentaţi, pe scurt, principale constatări pentru nivelul superior 
ierarhic şi pentru legislativ (consiliul local / judeţean). În această parte trebuie scoase în 
relief constatările care dezvăluie problemele importante din structura veniturilor şi din 
cea administrativă, sau care prezintă posibilităţile cele mai mari de îmbunătăţire, cu 
referire la secţiunea din raport unde sunt date mai multe detalii. 
 
Sumarul recomandărilor 
 
Trebuie inclusă o listă cu toate recomandările specifice, cu referire la pagina din raport 
unde acestea sunt descrise amănunţit. Am putea face mai mult, ca să folosim la maximum 
veniturile actuale? Facem eforturi pentru a reduce costurile de colectare? Este nevoie să 
introducem noi taxe şi noi impozite? Acest gen de întrebări, precum şi recomandările 
concrete de acţiune (de exemplu, ar trebui să creştem cu 10 % penalităţile pentru 
întârzieri la plată), trebuie să fie incluse în această secţiune. 
 
Metodologia 
 
În una sau două pagini, descrieţi modul cum aţi conceput chestionarul, cum aţi selectat 
persoanele chestionate, numărul răspunsurilor şi de ce aţi ales, pentru analiză, categoria 
de venituri respectivă.  



 
Constatări specifice cu privire la venituri 
 
Una sau mai multe pagini trebuie dedicate fiecărei surse de venituri. Trebuie prezentată o 
scurtă descriere a sursei de venituri (care poate fi luată din manualul de venituri), apoi 
formulate orice gen de constatări, cum ar fi „comunitatea noastră foloseşte această sursă 
de venituri într-o măsură mai mare decât 75 % dintre comunităţile cuprinse în sondajul 
nostru”, după care, trebuie prezentate unele date care au fost colectate. Informaţiile 
neprelucrate pot fi incluse în anexă, însă în textul raportului trebuie incluse doar datele 
centralizate cu unul sau două grafice.  
 
Moment de reflecţie 
 
Elaborarea manualului de venituri şi realizarea unui studiu privind veniturile constituie 
instrumente, atât educaţionale, cât şi manageriale, deoarece îi ajută pe aceia implicaţi în 
conducerea administraţiei publice locale să înţeleagă mai bine natura surselor de venituri 
pe care se pot baza pentru a sprijini cheltuielile şi, drept urmare, pentru atingerea 
scopurilor administraţiei publice locale. Legat de ceea ce aţi citit despre aceste două 
componente ale programului de maximizare a veniturilor, menţionaţi cel puţin trei 
preocupări privind interesul şi / sau abilitatea propriei administraţii publice locale de a 
îndeplini aceste sarcini. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________     
 
Componenta 4: dezvoltaţi abilităţile de stabilire a costurilor 
 
Unul din cele mai importante instrumente, pe care o administraţie publică locală trebuie 
să le aibă, este procesul de identificare şi de stabilire a costurilor totale ale serviciilor 
furnizate. Procesul de stabilire a costurilor diferă de procesele tradiţionale de elaborare a 
bugetului local şi de contabilitate, în trei feluri: 
 
• Stabilirea costurilor se referă, mai degrabă, la costul tuturor resurselor folosite în 

furnizarea serviciilor, decât la cheltuielile din bugetul curent; 
• Stabilirea costurilor include toate costurile aferente furnizării serviciilor şi nu, doar, pe 

acelea cuprinse în bugetul sau în rapoartele financiare ale departamentului responsabil 
cu serviciile respective. 

• Stabilirea costurilor se concentrează asupra costului resurselor folosite în furnizarea 
serviciilor, într-o perioadă dată de timp, indiferent când se fac plăţile în numerar 
pentru achiziţionarea acestor resurse. 

 
Avantaje analizei pentru stabilirea costurilor 
 
Avantajele analizei pentru stabilirea costurilor nu se referă, doar, la o simplă colectare de 
date. Analiza pentru stabilirea costurilor poate oferi conducerii administraţiei publice 



locale informaţii care îi ajută în luarea unor decizii mai bune. Exemplele de domenii, în 
care informaţiile cu privire la costuri sunt utile, includ:     
 
• Stabilirea taxelor pentru servicii. La introducerea unui nou serviciu, prin procesul de 

stabilire a costurilor pot fi identificate toate costurile care trebuie avute în vedere în 
stabilirea preţului (tarifului) pentru serviciul respectiv. 

• Menţinerea unui nivel corespunzător de recuperare a costurilor. Dacă factorii de 
decizie iau hotărârea că o taxă trebuie să acopere un anumit procent (de exemplu, 75 
%) din costurile unor servicii aferente, stabilirea costurilor / analiza tarifelor arată dacă 
acea hotărâre este respectată.        

• Alegerea între formele alternative de furnizare / prestare a serviciilor, cum ar fi 
contractarea sectorului privat sau regionalizarea. 

• Transparenţa pentru contribuabili a costurilor pentru furnizarea anumitor servicii.  
• Identificarea cauzelor problemelor, pe care aţi putea să le aveţi în diferite componente 

ale unui serviciu, cum ar fi furtul, risipa sau managementul ineficient. 
• Identificarea elementelor costului unui serviciu, cum ar fi beneficiile pentru angajaţii 

care furnizează serviciul sau cele legate de investiţiile de capital şi care pot fi neglijate 
sau subestimate. 

• Conştientizarea importanţei analizei costului într-un mediu politic. Datele obţinute din 
analiza costurilor pot ajuta la sprijinirea conceptului că utilizatorul / beneficiarul 
serviciului trebuie să plătească costurile asociate acestuia. 

• Evaluarea impactului potenţial asupra furnizării serviciului, ca urmare a luării deciziei 
de a reduce bugetul sau  nivelului serviciului. 

 
Obstacole în analiza stabilirii costurilor 
 
Stabilirea costurilor nu este o ştiinţă exactă şi nici nu este un proces simplu şi uşor. Va fi 
nevoie de colectarea datelor detaliate şi de multe calcule, care depind de exactitatea 
înregistrărilor contabile din cadrul departamentului financiar şi a departamentelor de 
operare. Apoi, pentru succesul efortului de stabilire a costului, va fi nevoie de cooperarea 
multor angajaţi diverşi. Aceşti angajaţi ai departamentelor de operare pot fi reticenţi, 
temându-se că prin această analiză se va constata ineficienţa lor sau alte probleme de 
management. În sfârşit, aceia care sunt responsabili de realizarea analizei trebuie să îşi 
fixeze obiective clare, de la bun început, deoarece acestea vor influenţa genul de date şi 
de activităţi folosite în stabilirea costului. În acest manual, procesul de stabilire a 
costurilor are şase etape, descrise mai jos. 
 
Etapele în realizarea analizei stabilirii costurilor 
 
1. Stabiliţi responsabilităţile 
 
În timp ce analiza stabilirii costurilor va necesita un efort colectiv din partea mai multor 
persoane, responsabilitatea de bază pentru procesul de stabilire a costurilor trebuie să fie 
a departamentului financiar. Acest departament trebuie să fixeze obiectivele generale ale 
analizei pentru stabilirea costurilor, să conceapă foile de lucru, să identifice toate 
costurile directe, indirecte şi aferente, şi să calculeze costul final. De asemenea trebuie să 
elaboreze multe dintre procedurile şi materialele despre care vom discuta în continuare. 



În proces trebuie implicat şi personalul de operare. De exemplu, dacă serviciul analizat 
este colectarea / ridicarea gunoiului, atunci departamentul responsabil de furnizarea 
acestui serviciu va trebui să ofere multe date, care sunt absolut necesare pentru studiul 
costurilor.    
 
2. Luaţi deciziile necesare pentru studiul de stabilire a costurilor 
 
Alegeţi un domeniu al serviciilor 
 
Nu puteţi analiza toate departamentele sau toate servicile, în acelaşi timp. Alegeţi, cu 
grijă, primul domeniu al serviciilor pentru analiză, deoarece acolo veţi învăţa nişte lecţii, 
veţi testa şi îmbunătăţi metodologia şi veţi câştiga credibilitatea faţă de alţi reprezentanţi 
ai administraţiei publice locale. 
 
Alegeţi un scop pentru stabilirea costurilor 
 
Studiile pentru stabilirea costurilor vor fi orientate către un anume serviciu, adică fiecare 
analiză de stabilire a costurilor va varia în raport de serviciul studiat şi de obiectivele sale. 
În secţiunea despre beneficii au fost prezentate exemple de câteva obiective posibile. 
Fiecare dintre aceste obiective încearcă să determine o anumită categorie de costuri. 
 
Costul total 
 
Acest fel de studiu încearcă să identifice costul total al tuturor resurselor utilizate pentru 
furnizarea unui serviciu şi este important atunci când se încearcă să se determine costurile 
de furnizare a serviciilor, unde anumite costuri ar putea să nu fie atât de evidente.  
 
Media costurilor pe unitate 
 
Acest fel de studiu încearcă să identifice o cifră care poate fi utilizată ca element de bază 
în stabilirea unei taxe sau a unui tarif.  
 
Costurile unei activităţi 
 
Acest fel de studiu încearcă să identifice costurile realizării unei activităţi o singură dată, 
cum ar fi acoperirea unei gropi de pe carosabil, repararea unei conducte sparte de apă etc.  
 
Costurile de extindere 
 
Acest fel de studiu încearcă să identifice costurile extinderii unui serviciu, cum ar fi orele 
de lucru duminică ale unei biblioteci sau asigurarea serviciilor de întreţinere pentru încă o 
clădire. 
 
Costurile care pot fi evitate 
 
Acest fel de studiu încearcă să identifice costurile care ar fi evitate, dacă s-ar renunţa la 
unele sau la toate serviciile, sau dacă s-ar folosi o altă metodă de furnizare a serviciilor 
(de exemplu, contractarea).  
 



Alegeţi o unitate pentru măsurarea produsului 
 
Înainte de a începe colectarea datelor, personalul implicat trebuie să determine modul în 
care va fi măsurat serviciul. Pentru atingerea scopului studiului, va trebui definit 
conceptul de produs. Folosim termenul de produs pentru a descrie cantitatea serviciului 
furnizat de către o adminstraţie  publică locală. Unităţile de măsură a produsului variază 
în funcţie de natura serviciului furnizat. Unele sunt mai uşor de măsurat decât altele. În 
tabelul de mai jos, sunt date exemple de produse care pot fi măsurate. Odată ce cunoaşteţi 
care este produsul, pe care îl veţi măsura, puteţi identifica o unitate a produsului (de 
exemplu, un client deservit, un raport scris, o factură emisă) şi astfel să stabiliţi costul pe 
unitate. Aceasta presupune că produsul este un standard, rezonabil, de la caz la caz.     
 

Exemple de măsurare a produsului 
 
Serviciu Unitate de măsură 
• Pavatul străzii • Număr de kilometri pavaţi 
• Repararea străzilor • Număr de metri pătraţi reparaţi 
• Apa • Metri cubi de apă trataţi 
• Serviciul pompieri • Ore de protecţie împotriva incendiului 
• Poliţia • Ore de patrulare 
• Plata salariilor • Numărul de cecuri emise 
• Emiterea înştiinţărilor de plată  • Numărul de înştiinţări de plată emise 

 
Alegeţi o perioadă de timp 
 
Perioada de timp potrivită va depinde de scopul studiului şi de natura serviciului. De 
exemplu, dacă scopul studiului este de a afla costul serviciului pe un an şi serviciul este, 
oarecum, uniform pe parcursul întregului an fiscal, atunci pot fi colectate costurile pe o 
perioadă doar de două săptămâni, iar costurile anuale pot să fie estimate pe baza celor 
două săptămâni. Această metodă, însă, nu va funcţiona dacă furnizarea serviciului diferă 
de la o perioadă la alta a anului. 
 
Faceţi distincţie între cheltuieli angajate şi cheltuieli înregistrate (plăţi efectuate) 
 
Stabilirea costurilor cere ca şi cheltuielile pentru furnizarea serviciului să fie calculate pe 
perioada de timp când acel serviciu este furnizat, indiferent de timpul când s-au efectuat 
cheltuielile / plăţile necesare pentru a achiziţiona resursele. Fiţi atenţi la următoarele 
aspecte:  
1) cheltuielile au fost angajate înainte de a fi înregistrate (adică: serviciul sau lucrarea a 

fost îndeplinită într-un an fiscal, iar plăţile au fost făcute în anul fiscal următor); 
2) cheltuielile angajate au fost făcute după ce au fost înregistrate (după efectuarea 

plăţilor), adică: achiziţia unui mijloc fix este făcută într-un an fiscal (cum ar fi un 
camion) şi acesta va oferi servicii pentru municipiu timp de cinci ani. În acest caz, a 
cincea parte din cost reprezintă cheltuielile angajate pentru fiecare an de serviciu. 

Costurile cu mijloacele fixe trebuie să fie prezentate ca şi cheltuieli distribuite pe toată 
perioada de viaţă a activului. Dacă mijlocul fix este finanţat printr-un împrumut pe 
termen lung, pe o durată egală cu perioada lui de viaţă, atunci pentru acest scop pot fi 
folosite plăţile serviciului datoriei anuale.  
 



O categorie de costuri greu de stabilit este pensia angajaţilor (situaţie specifică SUA). 
 
Pensia viitoare pentru anagajaţii curenţi se numeşte pensia anuală normală şi este 
exprimată ca un procent din salariul curent. Ar putea fi dificil să o estimăm fără ajutorul 
unui expert în domeniul administrării pensiilor. Dacă nu se poate stabili un procent 
rezonabil, trebuie să fim conştienţi, cel puţin, de faptul că reprezintă un cost al serviciului 
şi că cifrele noastre la stabilirea costurilor vor fi subestimate, oarecum, datorită 
neincluderii costurilor de pensii  
 
Identificaţi sursele datelor cu privire la costuri       
 
Sursele principale de informaţii despre costuri sunt: înregistrările contabile, registrul 
general şi cel auxiliar, garanţia plăţilor, înregistrările serviciului datoriei şi rapoartele cu 
privire la cheltuieli. Astfel de informaţii conţin şi bugetele, precum şi înregistrările 
nefinanciare, cum ar fi înregistrările achiziţiilor de echipamente şi de întreţinere, evidenţa 
contrucţiilor, foile de parcurs, statele de plată şi de personal.  
 
3. Colectaţi infomaţiile despre costuri 
 
După ce studiul de cost a fost definit şi organizat, pasul trei în procesul de stabilire a 
costurilor este colectarea datelor cu privire la costurile resurselor folosite pentru 
furnizarea serviciului. Există două categorii de costuri care trebuie colectate: costuri 
directe şi indirecte. Costurile directe sunt acele costuri care sunt uşor de identificat şi clar 
atribuite unor servicii specifice sau departamente. Informaţii despre costurile directe se 
găsesc în bugetul curent al departamentului, la capitolele de cheltuieli, salarii şi 
remuneraţii, achiziţii de servicii şi materiale etc. Costurile indirecte sunt acele costuri 
care nu sunt uşor de atribuit unui anumit serviciu sau buget. De exemplu, dacă 
departamentul recreare este în aceeaşi clădire cu alte cinci departamente, atunci costurile 
pentru consumul de electicitate şi energie termică, precum şi pentru curăţenia clădirii nu 
sunt, de obicei, atribuite acestui departament, ci altui departament. În mod similar, 
serviciile oferite de către departamentul financiar, cel de resurse umane şi biroul 
primarului răspund nevoilor departamentului de recreare, însă partea de buget alocată 
departamentului de recreare nu se regăseşte în bugetul acestora.       
 
Nu există reguli, stricte şi rapide, de clasificare a costurilor, în directe şi indirecte, dar în 
multe cazuri nici nu este atât de importantă consecvenţa în ceea ce priveşte modul în care 
este clasificat un cost, ci asigurarea că toate costurile sunt incluse într-o categorie sau 
alta. Urmează un exemplu american, în care sunt enumerate toate costurile care au fost 
identificate pentru serviciul ambulanţe, de către un oraş, şi sunt arătate care costuri sunt 
directe şi care indirecte: 

Exemple de costuri directe şi indirecte 
Serviciul Ambulanţe 

Categoria Directe Indirecte 
Personal Salarii şi remunaraţii  Beneficii 
 Plata concediilor 

Plata orelor suplimentare 
Controlul şefului brigăzii de pompieri 

 

Echipamente şi materiale Ambulanţe  
 Întreţinerea  



Piese de schimb 
Asigurarea ambulanţei 
Comunicarea 
Echipament 
Materiale aferente serviciului 

Facilităţi  Cheltuielile de capital şi de producţie 
Serviciile publice 
Asigurarea clădirii 
Întreţinere 

Alte Instruire Costuri indirecte de finanţare 
• Facturarea 
• Încasarea 
• Contabilitatea 

  Costuri indirecte de administrare 
• State de plată 
• Asigurări 
• Biroul City Manager  

Costuri directe 
 
Este important de reţinut că deşi costurile directe sunt uşor de identificat şi atribuit unui 
anumit serviciu, trebuie verificat dacă au fost incluse cheltuielile angajate şi nu 
cheltuielile efectuate. De asemenea, trebuie repartizat proporţional orice categorie de cost 
direct care se împarte cu alt serviciu. De exemplu, dacă colectaţi costurile pentru serviciul 
de apă, iar lucrătorii din departamentul de apă mai au ca atribuţii şi colectarea gunoiului, 
trebuie să estimaţi timpul, în procente, cheltuit pentru fiecare activitate în parte şi să 
includeţi doar procentul care revine pentru serviciul de apă. În mod similar, şeful, care 
are în subordine directă pe acei funcţionari, poate supraveghea şi alte activităţi. Acest 
timp trebuie repartizat proporţional, dacă este cazul. Beneficiile pot fi abordate în unul 
dintre cele două moduri. Dacă datele se pot obţine uşor, costurile reale pentru fiecare 
angajat pot fi calculate şi incluse în studiu. Dacă datele nu se pot obţine uşor, atunci se 
pot face aproximaţii. De exemplu, am putea să elaborăm un procentaj al beneficiilor, care 
să fie destul de exact, pentru fiecare categorie de angajaţi (de exemplu, beneficiile 
reprezintă aproximativ 27 % din salariile pentru lucrătorii din gospodăria comunală).      
 
Această parte a procesului de stabilire a costurilor este cel mai bine soluţionată de către 
departamentul responsabil pentru serviciile studiate. Acesta trebuie să cunoască care este 
personalul implicat în furnizarea serviciului şi timpul consumat pe parcursul perioadei de 
timp selectate de către dumneavoastră. De asemenea, va cunoaşte ce echipamente, 
materiale şi furnizori s-au utilizat, în acea perioadă determinată de timp. 
 
Pentru toate mijloacele fixe este important să se estimeze costurile directe de capital şi 
costurile anuale. După cum a fost menţionat mai devreme, dacă datoria publică este 
pentru o perioadă apropiată de durata de viaţă, atunci pentru studiul de stabilire a 
costurilor poate fi folosit serviciul anual al datoriei publice. Altfel, amortizarea directă 
este cea mai simplă tehnică, deoarece se ia o rată constantă de amortizare a bunului. Rata 
se calculează pe baza următoarei ecuaţii: 
 
Rata de amortizare = Valoarea iniţială – Valoarea recuperată după amortizare (dacă este cazul)    

          Perioada economică de viaţă a bunului 
 



În stabilirea costurilor, o greşeală comună este subestimarea costurilor de capital pentru 
furnizarea unui serviciu. Mai ales în cazul în care scopul stabilirii costurilor este de a 
ajuta la stabilirea unei taxe de utilizare pentru un serviciu, cu intenţia de a fi autofinanţat 
în totalitate, cheltuielile implicate în utilizarea mijloacelor de capital trebuiind să fie 
incluse în studiul costurilor. 
 
Costurile indirecte 
 
Costurile indirecte sunt mai dificil de identificat şi de atribuit anumitor servicii. Costurile 
indirecte sunt acele costuri care sunt suportate de un compartiment al administraţiei 
publice locale pentru a oferi beneficii compartimentului care furnizează serviciul pe care 
noi îl analizăm (de exemplu, compartimentul întreţinere vehicule oferă servicii 
compartimentului străzi).  
 
În mod normal, costurile indirecte sunt estimate prin elaborarea unor coeficienţi 
rezonabili, care ajută la aproximarea costurilor indirecte. Coeficientul de cost 
administrativ de regie poate fi elaborat creând, mai întâi, un grup de costuri indirecte, 
care conţine toate costurile similare, apoi luând în calcul ponderea serviciilor de spijin, 
relevante pentru serviciul analizat. În tabelul de mai sus, puteţi vedea că au fost create 
două grupuri de costuri indirecte: unul referitor la costurile financiare şi altul referitor la 
costurile generale administrative. Dacă departamentul analizat reprezintă 30 % din 
bugetul administraţiei publice locale, atunci îi putem aloca 30 % din costurile indirecte. 
Alte grupuri de costuri indirecte ar putea include utilităţile (de exemplu, electricitatea, 
energia termică, apa etc.), sau cele de capital (dacă o clădire este folosită în comun de 
mai multe departamente). Astfel, costurile indirecte sunt, de obicei, alocate unui anumit 
departament sau serviciu în sume, aproximative şi nu exacte. Nu ar trebui să ne deranjeze 
acest lucru. Este mai bine pentru stabilirea costurilor să se includă estimări bune, decît să 
fie omise din cauză că nu sunt destul de precise, rezultând, în cele din urmă, în cifre 
destul de exacte. În acest manual, s-a discutat despre o metodă simplă şi uşor de utilizat 
în alocarea costurilor indirecte. Se pot găsi şi metode mult mai precise de alocare. 
 
4. Folosiţi rezultatele 
 
Odată ce datele cu privire la costuri au fost colectate, avem la dispoziţie informaţii foarte 
utile, care ne pot ajuta în mai multe feluri: să îmbunătăţim eficienţa procesului de 
operare, să luăm decizii cu privire la extinderea sau reducerea nivelului unui serviciu, să 
alegem opţiunea de a privatiza furnizarea unui serviciu sau, invers, să renunţăm la 
utilizarea contractorilor privaţi şi să folosim propriul personal. 
 
1. Stabilirea preţului unui serviciu/ stabilirea taxelor de utilizare     
 
Odată ce costurile totale ale serviciului au fost determinate, factorii ce stabilesc politicile 
pot lua o decizie asupra preţului (suma taxei de utilizare) pentru acest serviciu şi dacă 
taxa de utilizare trebuie să fie stabilită în aşa fel încât să recupereze toate costurile sau 
numai o parte dintre acestea. În cazul recuperării totale a costurilor, taxele de utilizare 
sunt stabilite astfel încât să permită serviciului să se autofinanţeze. În cazul recuperării 
parţiale a costurilor, taxele sunt stabilite în mod intenţionat la un nivel mai mic şi pot 



acoperi doar costurile de exploatare şi de întreţinere, iar celelalte costuri să fie 
subvenţionate de la bugetul local.  
 
Stabilirea preţului unui serviciu municipal poate fi un proces de la foarte simplu la foarte 
complex. În forma cea mai simplă, preţul este doar costul total al serviciului împărţit la 
numărul de unităţi, pentru a obţine preţul pe unitate. De exemplu, dacă ne costă 
500.000.000 lei pe lună să asigurăm un program extraşcolar pentru copii, şi ne aşteptăm 
la un număr de 500 de copii să se înscrie în acest program, preţul va fi de 1.000.000 lei de 
copil pe lună, astfel împărţindu-se în mod egal costurile pe unitate beneficiară a 
serviciului. Pe de altă parte, dacă unii copii (de exemplu, aceia de cinci ani) necesită mai 
multe servicii decât aceia de zece ani, preţul poate fi calculat pentru fiecare grup de copii, 
atâta timp cât preţurile duc la obţinerea unor venituri estimate egale cu costul total al 
serviciului.  
 
Cunoaşterea serviciului este cheia succesului în stabilirea preţului. Alte aspecte 
importante sunt: 
 
Restricţiile legale 
 
S-ar putea să existe legi sau ordonanţe care să interzică perceperea taxelor pentru anumite 
servicii sau stabilirea unui plafon limită pentru nivelul taxei. 
  
Posibilitatea de plată 
 
La stabilirea sau la colectarea taxelor trebuie acordată o atenţie deosebită cetăţenilor cu 
venituri mici. Dacă serviciul este considerat deosebit de important, din motive de sănătate 
sau de siguranţă publică (cum ar fi vaccinarea copiilor sau ridicarea gunoiului), trebuie 
analizate preţurile alternative, ca de exemplu taxe diferenţiate în funcţie de posibilităţile 
de plată ale cetăţenilor sau de vârsta beneficiarului. 
 
Costurile administrative de emitere a facturilor       
 
Teoretic, suma totală plătită de o persoană pentru un anumit serviciu trebuie să fie legată 
de cantitatea serviciului utilizat de acea persoană. De exemplu, o persoană care utilizează 
500 metri cubi de apă trebuie să plătească costul producerii şi al livrării acelei cantităţi de 
apă. Oricum, ca această abordare de stabilire a preţului să funcţioneze, trebuie instalate 
apometre în toate clădirile şi acestea să fie citite, periodic, de către personalul angajat al 
primăriei. Această metodă este foarte costisitoare. În locul acestei metode se foloseşte 
adesea metodologia de calcul „la pauşal”, de exemplu, pe baza numărului de locatari sau 
a zonei unde se află imobilul, se estimează costul serviciului furnizat beneficiarului. 
Această metodă nu face distincţie între aceia care fac economie la consumul de apă şi 
aceia care consumă foarte mult. În schimb reduce costurile administrative mari, în cazul 
metodei de măsurare directă cu apometre.  
   
Costurile de colectare  
 
Dacă se ia o decizie de a introduce o taxă pentru un serviciu, care până atunci se plătea 
din veniturile bugetului local, trebuie luate în calcul costurile suplimentare pentru 



colectarea taxelor şi pentru măsurile care se vor lua în caz de neachitare, şi toate acestea 
să fie incluse în costul serviciului. Dacă taxa este mică, costurile suplimentare de 
colectare ar putea să consume majoritatea veniturilor obţinute din acea taxă. 
   
Efectele negative ale perceperii unei taxe pentru serviciu 
 
Atunci când este introdusă sau percepută o taxă mai mare decât nivelul actual, vor apărea 
persoane care vor căuta să evite plata taxei. Un exemplu clasic este introducerea taxelor 
pentru folosirea rampei de gunoi, ca apoi să se observe creşterea dumping-ului ilegal. 
  
Costurile de capital  
 
Aceste costuri ar trebui să existe, deja, în calculul costului total, dar vor fi menţionate, din 
nou, pentru a sublinia necesitatea unui plan de finanţare a întreţinerii mijloacelor fixe 
utilizate în furnizarea serviciului şi a înlocuirii lor la sfârşitul perioadei lor de viaţă.  
 
În concluzie, dacă recuperarea totală sau parţială a costurilor este scopul bugetului şi al 
nivelului tarifului serviciului respectiv, pe de altă parte indicatorii ţintă, în ceea ce 
priveşte recuperarea costurilor, trebuie stabiliţi de către factorii de decizie cu contribuţia 
departamentelor de operare şi a celui financiar, avându-se în vedere impactul problemelor 
analizate mai sus. Tabelul, de mai jos, conţine câteva exemple de servicii care sunt 
finanţate din taxe / tarife, cu indicatorii ţintă ai administraţiei publice locale, privind 
acoperirea costurilor pentru aceste servicii şi nivelul real de recuperare a acestora, 
conform datelor obţinute în urma unui studiu de stabilire a costurilor pentru diverse 
servicii. În cazurile în care nivelul real de recuperare a costurilor este mai mic decât 
indicatorul ţintă, factorii de decizie au câteva opţiuni: vor trebui să mărească preţul 
serviciului, să schimbe indicatorul ţintă pentru a reflecta situaţia reală a capacităţii taxei / 
tarifului actual de a acoperi costurile, să ceară departamentului de operare recomandări de 
modificări, care vor reduce costurile serviciului, sau o combinaţie a celor trei opţiuni. 
 

Rata de recuparare a costurilor 
Exemple 
Taxe  Indicatorul ţintă stabilit prin 

politica de recuperare 
Rata reală de 

recuperare 
Costurile de 

nerecuperare 
Serviciul ambulanţe 100 % 100 % 0.00 
Serviciile de prevenire a 
incendiilor 

88 % 75 % 25.000 

Piscine 25 % 20 % 50.000 
Alimentarea cu apa 100 % 85 % 225.000 
Colectarea gunoiului 
menajer 

100 % 85 % 360.000 

Autorizaţie de 
funcţionare 

Stabilită prin lege 75 % 15.000 

 
2. Îmbunătăţiţi eficienţa unui serviciu 
 
Analiza costurilor poate ajuta să se identifice unde costurile cresc prea repede sau unde 
pot fi aduse îmbunătăţiri schimbând procedurile, materialele, personalul sau alte aspecte 
ale furnizării serviciului. 



 
3. Îmbunătăţiţi deciziile de contractare a serviciilor 
 
În multe cazuri, reprezentanţii administraţiei publice locale se gândesc la furnizarea 
serviciului de către sectorul privat, la nivel de regiune sau, în alte cazuri, la preluarea 
înapoi de la sectorul privat şi furnizarea lui în regie proprie. În luarea acestor decizii cel 
mai important factor trebuie să fie costul diferitelor alternative. Stabilirea costurilor vă 
poate ajuta, nu numai să identificaţi care din aceste abordări va duce la costurile cele mai 
mici de furnizare a serviciului, ci şi să delimitaţi care dintre costurile interne se vor păstra 
şi după privatizare. De exemplu, multe dintre costurile indirecte de susţinere vor rămâne, 
deoarece sunt comune altor servicii.    
 
Componenta 5: implementaţi un management solid al lichidităţilor  
 
Una dintre cele mai productive efecte în maximizarea veniturilor, pe care o administraţie 
publică locală o poate implementa, este un program de management al numerarului, care 
are trei obiective: 
• Să aducă venituri cât mai repede posibil.  
• Să păstreze aceste venituri cât mai mult posibil. 
• Să beneficieze de perioada în care numerarul se află în conturile administraţiei publice 

locale pentru a câştiga venituri suplimentare. 
 
Acesta este un instrument atât de important pentru o administraţie publică locală, încât 
constituie subiectul unui alt manual din această serie şi, de aceea, nu va fi discutat aici, 
doar vom menţiona că utilizarea unui personal profesionist şi a unor proceduri eficiente 
în domeniul managementului lichidităţilor va duce la sporirea veniturilor şi va contribui 
la succesul altor componente de creştere a veniturilor discutate în acest manual. 
 
Componenta 6: evaluaţi activităţile de stabilire şi colectare a veniturilor 
 
Această secţiune din manual se ocupă de două domenii cheie în administrarea veniturilor: 
structura organizaţională şi de personal, care supraveghează activităţile de stabilire şi 
colectare a veniturilor, şi procedurile utilizate de acest compartiment pentru a încasa 
veniturile. Este uşor să pierzi din vedere aceste domenii în încercarea de a găsi modalităţi 
de a îmbunătăţi structura veniturilor administraţiei publice locale, dar aceste îmbunătăţiri 
sunt controlate de administraţia publică locală, şi ele pot aduce şi alte beneficii potenţiale 
importante.  
 
Structura organizaţională /de personal 
 
În cadrul administraţiei publice locale, trebuie să fie o singură entitate care să se ocupe de 
stabilirea şi colectarea veniturilor, cu un şef de compartiment responsabil de pregătirea şi 
distribuirea înştiinţărilor de plată şi de colectarea şi vărsarea tuturor veniturilor. 
Operaţiunile de colectare a veniturilor trebuie să fie organizate având indicaţii clare 
pentru întregul personal, în ceea ce priveşte responsabilităţile lor. Fiecare angajat trebuie 
să aibă un set distinct de îndatoriri şi un singur şef. Trebuie evitate, în mod sigur, 
situaţiile în care responsabilităţile de colectare sunt împărţite între compartimente sau 



şefi, sau / şi în care angajaţii trebuie să raporteze mai multor persoane. Această formă 
asigură o mare economie cu personalul, instruirea lui şi echipamentul de birou, şi evită 
multe probleme de comunicare şi aşteptările nerealiste. 
 
Raportarea 
 
Şeful compartimentului de colectare venituri trebuie să raporteze directorului economic al 
administraţiei publice locale. Încasarea veniturilor poate fi realizată cu personalul 
propriu, poate să fie contractată, sau o combinaţie a celor două forme. Avantajele folosirii 
personalului propriu ţin, în primul rând, de control şi răspundere. Şeful compartimentului 
de  încasare venituri exercită un control direct asupra personalului şi a procedurilor şi 
poate institui proceduri de control şi audit pentru a asigura onestitatea, eficienţa şi 
corectitudinea activităţii compartimentului de colectare. De asemenea, şeful 
compartimentului de încasare venituri poate supraveghea relaţia cu contribuabilul pentru 
a se asigura că acesta este tratat cu respect şi corectitudine. Dezavantajul, în cazul 
personalului propriu, este costul. Dacă administraţia publică locală nu este lăsată să 
stabilească şi să colecteze veniturile sale în mod curent, atunci ar putea fi prea costisitor 
să folosească personalul său, doar pentru colectare. 
 
Privatizarea / contractarea 
 
Privatizarea serviciilor poate fi mai puţin costisitoare dacă contractorul are mai mulţi 
clienţi şi împarte proporţional costurile de colectare pentru fiecare administraţie publică 
locală. Însă, prin contractare ar putea fi mai dificil să se exercite şi să se menţină 
controlul. Adesea, primele înştiinţări de plată şi încasările pentru debitele curente sunt 
realizate de către personalul administraţiei publice locale, iar debitele restante sunt 
contractate unei agenţii private, care să se ocupe de executarea lor. 
 
Împărţirea responsabilităţii 
 
În cadrul compartimentului de venituri trebuie să existe o separare clară între angajaţii 
care se ocupă de emiterea facturilor, colectarea şi virarea veniturilor, cu un sistem de 
verificare adecvat. Un angajat trebuie să verifice banii primiţi (prin virament şi numerar) 
şi să-i pregătească pentru depozitare în bancă, pe când alt angajat trebuie să verifice toate 
facturile onorate şi să le pregătească pentru înregistrarea lor în conturile de clienţi. Apoi, 
cele două totaluri trebuie comparate. Acest lucru face, mai puţin probabil, ca vreun 
angajat să comită fraude sau deturnări de fonduri. Înregistrarea tuturor plăţilor într-un 
registru de casă sau într-un computer conectat de casierie în momentul efectuării plăţii, 
poate ajuta la reducerea erorilor şi a timpului necesar socotelilor de la sfârşitul zilei.       
 
Vărsarea veniturilor  încasate 
 
Vărsarea trebuie făcută în contul băncii / trezoreriei administraţiei publice locale, în 
fiecare zi. Vărsarea promptă a fondurilor este foarte importantă pentru protejarea 
fondurilor şi pentru a avea disponibilul necesar în managementul numerarului. Dacă 
structura personalului permite, persoana care depune banii la bancă trebuie să fie alta 
decât aceea care i-a pregătit. Reprezentanţii administraţiei publice locale trebuie să fie 
foarte stricţi în angajarea unui personal calificat şi onest în domeniul încasării. Atunci 



când se lucrează cu sume mari de bani, este vital să se creeze garanţii adecvate şi 
credibile. 
 

Lista de verificare pentru evaluarea structurii organizaţionale şi de personal 
 
• Este responsabilitatea generală, pentru conducerea financiară, concentrată la o singură 

persoană, care este directorul economic? 
• Sunt departamentele financiare, cum ar fi: buget, impunere, colectare, achiziţii, 

contabilitate şi trezorerie, conduse de către funcţionari care raportează directorului 
economic? 

• Face parte din responsabilităţile directorului economic să creeze, să arhiveze şi să 
recupereze dosarele cu înregistrări financiare? 

• Este directorul economic responsabil pentru toare rapoartele referitoare la finanţele 
interne şi externe ale administraţiei publice locale, inclusiv toate rapoartele cerute de 
către alte nivele administrative? 

• Sunt operaţiunile financiare văzute ca un  întreg, în scopul gestionării datelor, adică 
sunt datele înregistrate, îndosariate, recuperate, transferate şi refolosite conform unui 
plan pentru întregul sistem, astfel încât să fie reduse înregistrările repetate? 

• Au toţi şefii de departamente de specialitate (de exemplu, şef serviciu venituri, şef 
contabil, trezorier) calificare în domeniu, atestată prin diplome şi / sau certificate în 
finanţe publice? 

 
Procedurile de impunere şi de încasare 
 
Trebuie să existe proceduri scrise pentru impunere şi încasare. Procedurile scrise 
contribuie la o eficienţă şi o corectitudine mai mare, precum şi la îmbunătăţirea 
comunicării. Alte beneficii ale procedurilor scrise sunt: 
• Pot constitui baza instruirii pentru personal. Procedurile pot constitui materiale de 

referinţă la stabilirea standardelor în administrarea banilor şi responsabilităţilor în 
domeniul contabil. 

• Procedurile scrise pot fi un element cheie în procesul de evaluare a personalului. Este 
mai uşor să se determine nivelul de performanţă dacă au fost stabilite standarde de 
performanţă foarte clare, cum ar fi condiţia ca toate cecurile să fie depozitate la 
sfârşitul zilei de lucru. 

• Vă pot ajuta pe dumneavoastră şi personalul implicat în colectare să refuzaţi cererile 
de scutire şi alte favoruri speciale. Puteţi demonstra contribuabililor că cererile de a 
reduce suma dintr-o factură, de a amâna plata majorărilor sau penalităţilor, de a păstra 
cecurile datate cu o dată ulterioară pentru a fi depuse mai târziu sunt împotriva 
politicilor şi a procedurilor scrise. Acest lucru mai demonstrează şi profesionalismul 
dumneavoastră faţă de activitatea pe care o conduceţi.  

• Procedurile scrise pot fi prezentate auditorului care, în mod general, caută să se 
asigure că procedurile compartimentului dumneavoastră vă oferă un control intern şi 
garanţii suficiente pentru a proteja bunurile administraţiei publice locale. 

• Vă pot ajuta să documentaţi necesitatea de mai mult personal, de hardware şi software, 
instruire şi alte resurse pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor. 

• Pot fi de mare folos în economisirea timpului şi evitarea greşelilor, în îndeplinirea 
sarcinilor mai puţin obişnuite, cu care personalul nu este familiarizat. 



• Pot constitui baza în pregătirea rapoartelor pentru conducere şi public. 
 
Procedurile de facturare / impunere 
 
În mod general, există un serviciu separat, în cadrul departamentului de venituri, care 
pregăteşte lista de impunere şi, apoi, o transmite serviciului încasări, care se ocupă de 
pregătirea şi colectarea veniturilor. Procedurile, care trebuie să fie elaborate pentru 
serviciul de facturare, includ: 
 
Pregătirea listei de facturare / impunere (borderou de debite) 
 
Această listă trebuie să includă numele persoanei responsabile cu plata sumelor impuse, 
adresa la care se prestează serviciul sau pentru care se face impunerea, suma totală a 
debitelor curente, suma totală a debitelor restante, toate majorările şi penalităţile, numărul 
contului şi baza de calcul a sumelor impuse. De exemplu, dacă impunerea este pentru 
consumul de apă, factura trebuie să conţină datele vechi ale contorului sau rata de 
consum, datele noi şi diferenţa, care este baza pentru factura curentă. Alte informaţii 
relevante pentru facturare, cum ar fi sursa de citire (personalul propriu, consumatorii, 
estimare etc.) şi oricare alte plăţi suplimentare, trebuie incluse în listă. Subtotalul tuturor 
impunerilor trebuie să fie la sfârşitul listei şi apoi calculat totalul general. Funcţionarul 
responsabil de pregătirea listei de facturare trebuie să semneze şi să pună data pe ultima 
pagina, indicând aprobarea pentru trimiterea listei şefului serviciului încasări. În plus, 
lista de facturare trebuie trimisă separat contabilităţii, care va calcula suma totală 
facturată şi o va trece în registrul general la debite de încasat.  
 
Pregătirea facturilor / înştiinţărilor de plată 
 
În cele ce urmează se vor folosi termenii de factură şi facturare, care în practica din 
Romania sunt mai puţin folosiţi în activitatea fiscală, excepţie făcând cazurile când se 
emit facturi pentru taxele de utilizare. Pentru o mai bună înţelegere a problemelor, care se 
vor prezenta mai jos, vă rugăm ca atunci când veţi întâlni cei doi termeni să vă gândiţi la 
activitatea de elaborare şi emitere a înştiinţărilor de plată. 
 
Factura / înştinţarea de plată, în sine, trebuie să conţină două părţi (partea de sus şi de jos, 
sau mai multe nivele), ceea ce permite ca o parte să fie prezentată încasatorului plăţii, iar 
cealaltă să rămână la client. Fiecare factură, în parte, trebuie să aibă toate informaţiile 
menţionate mai sus, precum şi adresa poştală, în cazul în care este diferită de adresa 
serviciului, data întocmirii facturii, termenul limită până la care nu se plătesc penalităţi şi 
suma totală minimă care poate fi acceptată. Factura trebuie să conţină instrucţiuni clare 
privind procedura de plată (de exemplu, să nu se trimită bani prin poştă, dacă cărţile de 
credit vor fi acceptate, să se utilizeze plicurile retur şi cupoanele incluse), orele de lucru 
ale serviciului de colectare şi un număr de telefon, la care clienţii să poată suna pentru 
întrebări sau nelămuriri. Trebuie, de asemenea, să vă gândiţi să aveţi o copie a facturii 
trimise, pe care s-o păstraţi la birou pentru cazul în care contribuabilul a pierdut 
originalul, doar dacă nu aveţi posibilitatea de a genera o factură nouă, la cerere, într-un 
timp foarte scurt.     
 



Automatizarea procesului de facturare uşurează, foarte mult, emiterea facturilor în mod 
corect şi în timp util (în ideea că angajaţii şi şefii sunt bine instruiţi în operarea 
calculatoarelor şi sistemul informatic este adecvat pentru această sarcină). Cea mai 
eficientă procedură de întocmire a facturilor / înştiinţărilor este folosirea pe calculator a 
aceleiaşi liste de conturi, care a fost folosită în pregătirea listei de facturare / înştiinţare. 
Un program bun de facturare trebuie să aibă capacitatea să ţină evidenţa activităţilor 
continue de facturare şi încasare, să emită lista de facturare / înştiinţare, să înregistreze în 
conturile contribuabililor toate sumele impuse şi să genereze o nouă factură, fără a fi 
nevoie să se introducă din nou aceeaşi informaţie. 
 
Soluţionarea cererilor de reducere a sumelor facturate  
 
Este foarte important să existe acele proceduri standard scrise, pentru soluţionarea 
cererilor de reducere a sumelor facturate. Este important să se asigure că aceiaa care 
primesc / încasează plăţile pe baza facturilor nu au şi autoritatea sau atribuţiunea de a 
micşora (sau mări) suma de pe factură. Ar fi prea uşor pentru o persoană fără scrupule să 
accepte plăţile şi apoi să modifice suma de pe factură, păstrând diferenţa pentru sine, fără 
ca altcineva să cunoască acest lucru.  
 
Autoritatea de a decide asupra suprataxărilor trebuie să aparţină reprezentanţilor 
administraţiei publice locale, ce supraveghează furnizarea serviciului pentru care se emite 
factura (de exemplu, apa, colectarea gunoiului) şi trebuie să fie consemnată într-o formă 
scrisă, în care să se indice cauza suprataxării (de exemplu, citirea greşită a contorului, 
calcularea incorectă a suprafeţei etc.). Acea formă scrisă trebuie să fie completată în trei 
exemplare, originalul fiind trimis contribuabilului, iar celelate două şefului serviciului 
încasări şi respectiv contabilului. Atât şeful serviciului încasări, cât şi contabilul trebuie 
să ia în considerare suprataxarea pentru a reduce suma totală datorată de 
contribuabil/client. Dacă clientul a plătit deja toată suma iniţial facturată, trebuie să i se 
ramburseze suma plătită în plus.  
 
Un program al activităţilor şi al termenelor cheie 
 
Este foarte important să se stabilească un calendar, care să cuprindă termenul de emitere 
a listei de facturare, termenul de emitere a facturilor şi termenele de plată. Un domeniu 
din cadrul procesului de facturare, care poate fi îmbunătăţit, este reducerea timpului 
necesar pentru emiterea listei de facturare şi a facturilor, precum şi expedierea acestora. 
Facturarea promptă şi în mod constant duce la creşterea numerarului disponibil pentru 
obligaţiile de plată şi investiţiile administraţiei publice locale. Stabilirea termenelor fixe 
de facturare şi de plată poate ajuta la reducerea restanţelor clienţilor / contribuabililor, 
care astfel pot pune deoparte banii necesari pentru a-şi plăti factura. Stabilirea termenelor 
de facturare şi, apoi, monitorizarea respectării lor vă pot, de asemenea, indica apariţia 
neregulilor în operaţiunile dumneavoastră de facturare şi colectare / încasare.  
 
Procedurile de încasare 
 
Odată ce facturile au fost pregătite şi expediate, începe încasarea plăţilor. Personalul de la 
direcţia de venituri încasează plăţile, le înregistrează în conturile clienţilor / 



contribuabililor şi virează banii în bancă. Şeful serviciului încasări trebuie să stabilească 
proceduri simple şi clare, un control adecvat şi metode utile de raportare privind procesul 
de încasare. 
 
Procedurile de plată la ghişeu 
 
Mulţi contribuabili vor dori să facă plăţile personal la ghişeele din primărie. Procedurile 
indicate aici trebuie să includă ştampilarea copiei facturii, care rămâne la client pentru a 
indica că plata a fost făcută, şi menţionarea, pe ambele copii ale facturii, dacă plata a fost 
făcută în numerar, cu cec, carte de credit sau o combinaţie a acestora. Dacă plata s-a făcut 
cu cec, pe faţă sau pe verso se va trece numărul contului. Dacă contribuabilul nu are 
copia de factură, se va emite o chitanţă prenumerotată în dublu exemplar, originalul 
rămânând la client, iar copia la serviciul de încasări. Regula este că pentru fiecare plată 
încasată, serviciul încasări trebuie să reţină o factură sau o chitanţă, care să corespundă în 
totalitate cu suma plătită, numărul contului şi numele clientului / contribuabilului. La 
sfârşitul fiecărei zile de lucru, trebuie să existe un teanc de facturi şi / sau chitanţe, care 
reprezintă totalitatea tranzacţiilor de peste zi şi care trebuie să coincidă exact cu suma de 
bani care urmează să fie depusă  în bancă. 
 
Procedurile de plată prin poştă 
 
Majoritatea clienţilor / contribuabililor vor dori să facă plăţile cu cecul pe care apoi să vi-
l trimită prin poştă, mai ales dacă odată cu factura i-aţi trimis şi un plic retur, cu adresa 
serviciului dumneavoastră. În general există două opţiuni pentru desfăşurarea acestei 
modalităţi de plată. Puteţi să folosiţi personalul propriu, care să deschidă şi să proceseze 
plăţile prin poştă, sau să contractaţi acest serviciu unei bănci, care să vă încaseze plăţile. 
În cazul primei opţiuni, trebuie să elaboraţi proceduri scrise de procesare a 
corespondenţei de către personalul dumneavoastră. Funcţionarul responsabil trebuie să 
deschidă, cu grijă, fiecare plic, asigurându-se că a fost golit tot conţinutul plicului şi că 
nici o hârtiuţă, cât de mică, nu a fost pierdută. Majoritatea plicurilor vor conţine o copie a 
facturii şi cecul cu care s-a plătit factura. 
 
La primirea facturii şi a cecului, personalul trebuie să examineze cu atenţie fiecare dintre 
ele, pentru a vedea dacă cecul are data şi semnătura corectă, dacă suma de pe cec 
corespunde cu suma de pe factură şi dacă factura nu este scadentă. Orice plată care nu 
corespunde cerinţelor trebuie pusă deoparte, pentru a fi analizată mai târziu. Trebuie 
întocmit registrul de casă, care să corespundă cu totalul cecurilor şi facturilor încasate. 
Atunci când acestea corespund, cecurile sunt pregătite pentru depozitare, fiind andosate 
cu ştampila de depozitare a adminsitraţiei publice locale. Toate cecurile şi numerarul 
încasat la ghişee trebuie adăugate la acest depozit. Depunerea sumelor încasate trebuie 
făcută în fiecare zi. Cecurile şi numerarul nu trebuie ţinute în casă mai mult de o zi, atât 
din cauza că banii nu produc nimic pentru dumneavoastră dacă nu sunt în bancă, cât şi 
pentru a reduce oportunitatea pentru producerea fraudei. 
 
Serviciul de încasări poate stabili un acord cu băncile, ca să proceseze plăţile pentru 
administraţia publică locală. Clienţii îşi trimit plăţile în plicuri retur, care ajung direct la 
bancă, unde personalul băncii deschide plicurile, operează cecurile în contul 



administraţiei publice locale şi pregăteşte o listă cu toate plăţile efectuate pentru serviciul 
de încasare al administraţiei publice locale, care le transcrie în contul clientului. Acest 
lucru este cunoscut sub numele de acord „plic închis”. Apoi, dacă factura are în partea de 
jos o bară pentru scanare, care conţine numărul facturii clientului şi suma datorată, banca 
poate folosi un scanner pentru a pregăti, foarte repede, lista de transcriere pentru serviciul 
de încasare şi, astfel, să proceseze sute de plăţi într-un timp foarte scurt. În final, dacă 
administraţia publică locală foloseşte un echipament electronic pentru a înregistra plăţile 
în conturile clienţilor, banca poate pregăti un fişier care să conţină informaţia transcrisă, 
iar administraţia publică locală să accepte acest fişier pe o dischetă, casetă sau e-mail.  
 
Procedurile de transcriere a plăţilor în conturi 
 
Personalul trebuie să înregistreze, în fiecare zi, toate plăţile primite în conturile clienţilor. 
Dacă informaţia se păstrează în fişiere electronice, plăţile pot fi introduse în loturi şi 
programul informatic să le adune, pentru a se asigura că totalul tuturor facturilor achitate 
corespunde totalului încasărilor. Dacă plăţile sunt înregistrate manual în registru, după ce 
au fost făcute toate transcrierile, se emite banda de casă pentru a verifica dacă totalurile 
coincid. 
 
Procedurile de verificare zilnică şi lunară a încasărilor 
 
La sfârşitul fiecărei zile personalul serviciului încasări trebuie să pregătească rapoarte 
care să arate suma plăţilor încasate, suma rambursării suprataxărilor şi sumele facturilor 
noi. Mai jos, este prezentat un model de raport de venituri, care arată toate încasările 
efectuate într-o anumită zi.  

Raportul de venituri, serviciul încasări 
Număr de cont Lotul #  Banca # Tipul încasării Total 
100-1050-41297 1001 01 „Plic închis” 12.501 
100-1050-41297 2002 02 Ghişeu  2.807 
100-1050-41297 3001 03 Plata gajantului  8.734 
100-1050-41297 Total venituri din impozite 24.042 
100-1050-41597 2001 01 „Plic închis” 2.333 
100-1050-41597 2002 02 Ghişeu 800 
100-1050-41597 Total venituri din accize pentru vehicole 3.133 
100-1050-41712 1001 01 „Plic închis” 75 
100-1050-41712 2002 02 Ghişeu  59 
100-1050-41712 3001 03 Plata gajantului 11 
100-1050-41712 Total penalităţi şi majorări la plata impozitelor 145 
100-1050-41597 2001 01 „Plic închis” 66 
100-1050-41597 2002 02 Ghişeu  9 
100-1050-41597 Total penalităţi şi majorări la accizele municipale 75 

Total încasări pentru ziua 280697                                                                      27.397 
Banca 01 Încasări „Plic închis”  14.977 
Banca 02 Încasări Ghişeu   3.675 
Banca 03 Încasări Plata gajantului  8.745 
 
Aveţi în vedere că: 
 
1. Conturile veniturilor pentru diferite categorii de venituri sunt luate din planul de 

conturi al administraţiei publice locale. 



 
Se crează un lot pentru toate facturile care reprezintă acelaşi tip de plată – de exemplu, 
plata taxelor pentru vehicule –, care au fost depozitate împreună în aceeaşi bancă. În 
acest caz administraţia publică locală depozitează plăţile făcute în numerar la o bancă 
din vecinătate, foloseşte o altă bancă pentru plăţile „plic închis” şi la o a treia bancă 
pentru banii transferaţi electronic către primărie de către companiile gajante, companii 
care deţin dreptul asupra proprietăţilor ipotecate şi plătesc impozitele pe aceste 
proprietăţi. Fiecare lot primeşte un număr special.   

 
2. La sfârşitul raportului de venituri se trec sumele totale încasate, cu subtotalurile pe 

fiecare bancă. Acest lucru facilitează verificarea veniturilor transcrise cu depozitele 
bancare. 

 
Acest raport trebuie, de asemenea, să fie generat lunar şi comparat cu rapoartele lunare 
ale băncii şi cu două tipuri de rapoarte întocmite de serviciul încasări: o listă cu debitele 
restante şi o balanţă de verificare. Cele două tabele, de mai jos, repreznită un model de 
raport de acest fel, în formă abreviată. Acestea trebuie verificate, cu atenţie, pentru a se 
asigura că fiecare prezintă acelaşi rezultat şi că suma totală a extraselor de cont pentru 
impozitele şi taxele încasate în cursul lunii este egală cu raportul veniturilor întocmit de 
serviciul încasări (vezi tabelul de mai sus) pentru aceeaşi perioadă. Oricare diferenţe 
trebuie verificate şi corectate. Apoi, serviciul încasări trebuie să compare rapoartele sale 
cu cele ale contabilităţii, să se asigure, de asemenea, că acestea coincid. Iarăşi subliniem 
că toate aceste activităţi de comparare şi verificare sunt cu mult mai uşor de realizat dacă 
sunt utilizate calculatoarele şi există un bun program financiar, cu condiţia ca personalul 
să fie instruit în utilizarea programului şi  să înţeleagă de care rapoarte are nevoie, pentru 
a verifica datele privind încasările.  
 
 Oraşul ___________________ 

Rămăşiţele impozitelor pe proprietate la 31 ianuarie 1997 
       

Anul fiscal Nr. Cont Impozitul 
datorat 

Impozitul 
achitat 

Suprasolvire Restituire Soldul 

97 00001 755,121 755,121 0,00 0,00 0,00
 00002 612,89 612,89 0,00 0,00 0,00
 00003 546,98 546,98 0,00 0,00 0,00
 00004 745,12 745,12 590,00 590,00 0,00
 00005 602,89 602,89 0,00 0,00 0,00
 00006 536,98 536,98 0,00 0,00 0,00
 00007 735,12 0,00 0,00 0,00 735,12
 00008 592,89 592,89 315,00 315,00 0,00
 00009 526,98 526,98 0,00 0,00 0,00
 00010 725,12 725,12 0,00 0,00 0,00
  
 Continuare 5.564.248,50 5.405.335,50 0,00 0,00 158.913,00
       
 21115 760,12 760,12 295,00 295,00 0,00
 21116 617,89 617,89 0,00 0,00 0,00
 21117 551,98 250,00 0,00 0,00 301,98
 21118 750,12 750,12 0,00 0,00 0,00
 21119 925,00 925,00 0,00 0,00 0,00



 21120 590,45 590,45 666,00 666,00 0,00
       
Total pe lună  5.574.824,15 5.414.874,05 1.866,00 1.866,00 159.950,00
  
Impozite adăugate  5.574.824,15
Impozite achitate  5.414.874,05
Suprasolviri  1.866,00
Restituiri  1.866,00
Restanţe la 31/01/1997  159.950,00
 
 Oraşul ___________________ 

Impozitele pe proprietate, balanţă de verificare la 31 ianuarie 1997 
       

Anul fiscal Data Impozitul 
datorat 

Impozitul 
achitat 

Suprasolvire Restituire Sold 

97 1/2/01 5.574.824,15 0,00 0,00 5.574.824,1
 1/3/01 7.987,01 5.566.837,1
 1/4/01 115.121,70 5.451.715,4
 1/7/01 123.928,93 590,00 5.327.196,5
 1/8/01 276.034,08 5.051.162,4
 1/9/01 257.364,32 4.793.798,1
 1/10/01 189.633,14 4.604.164,9
 1/11/01 75.849,56 315,00 4.528.000,4
 1/14/01 63.348,52 4.464.651,8
 1/15/01 123.456,23 4.341.195,6
 1/16/01 262.364,32 4.078.831,3
 1/17/01 194.633,14 3.884.198,2
 1/18/01 80.849,56 3.803.348,6
 1/21/01 68.348,52 295,00 3.734.705,1
 1/22/01 173.456,23 3.561.248,8
 1/23/01 312.364,32 3.248.884,5
 1/24/01 244.633,14 3.004.251,4
 1/25/01 285.849,56 2.718.401,8
 1/28/01 273.348,52 2.445.053,3
 1/29/01 428.456,23 666,00 2.015.931,1
 1/30/01 567.364,32 1.866,00 1.450.432,8
 1/31/01 599.633 850.799,6
 2/1/01 690.849,56 159.950,1
  
Total pe lună  5.414.874,05 1.866,00 1.866,00
Începutul 
bilanţului 

 0,00

Impozite adăugate  5.574.824,15
Impozite achitate  5.414.874,05
Suprasolviri  1.866,00
Restituiri  1.866,00
Restanţe la 31/01/1997  159.950,00
 
În continuare, este prezentată o listă de verificare cu întrebările, pe care trebuie să le luaţi 
în considerare, atunci când evaluaţi cât de bine vă ajută procedurile de colectare actuale 
la maximizarea veniturilor locale. 

 
Lista de verificare în evaluarea procedurilor de colectare a veniturilor 

 



• Există politici şi proceduri scrise pentru pregătirea listelor de facturare / impunere 
(borderourilor de debite)? 

• Facturile  / înştiinţările de plată sunt pregătite cu promptitudine? Sistemul procesează 
în mod eficient volumul actual de date? Câte zile trec, din ziua în care este întocmită 
lista de facturare / borderoul de debite şi până în ziua când acestea sunt trimise prin 
poştă? Care este situaţia actuală, comparativ cu anii precedenţi? 

• Sistemul actual de facturare / calcule debite va putea să proceseze eficient volumul de 
date estimat pentru următorii trei ani? A estimat serviciul încasări o creştere a 
numărului de facturi / înştiinţări de plată şi a făcut o legătură între acesta şi capacitatea 
personalului de a le procesa? 

• Există măsuri adecvate care să asigure că toţi clienţii / debitorii primesc facturi / 
înştiinţări de plată ? 

• Există politici şi proceduri scrise pentru plata la ghişeu? 
• Există politici şi proceduri scrise pentru procesarea plăţilor primite prin poştă? 
• Veniturile zilnice sunt depozitate la bancă intacte şi fără întârziere? 
• A fost considerată posibilitatea unui acord cu o bancă privind „plic închis”? 
• Există politici şi proceduri scrise privind cererile de soluţionare a suprasolvirilor? 
• Există politici şi proceduri scrise pentru restituirea a ceea ce s-a plătit în plus? 
 
Componenta 7: elaboraţi un program de colectare a debitelor restante 
 
Abordarea problemei debitelor restante este o parte foarte importantă în cadrul 
responsabilităţilor serviciului de încasări, iar modul în care este soluţionată va constitui 
un mesaj pentru toţi contribuabilii, şi anume că plata promptă este vitală pentru situaţia 
financiară a adminsitraţiei publice locale şi asigură o echitate pentru toţi contribuabilii. 
Serviciul încasări trebuie să estimeze câte facturi / înştiinţări de plată nu vor fi onorate 
după prima comunicare / termen de plată şi trebuie să aibă un plan de urmărire, care să fie 
legal şi eficient. În continuare, se vor discuta câteva strategii de urmărire a debitelor 
restante. Aceste proceduri nu trebuie să fie schimbătoare sau arbitrare. Serviciul încasări 
trebuie să aibă un program cu măsurile planificate de executare silită şi să-l aplice, în 
acelaşi timp, pentru toţi contribuabilii cu restanţe. De exemplu, se poate trece la încetarea 
prestării serviciilor pentru toţi contribuabilii care au întârziat cu mai mult de 60 de zile la 
plata facturilor, cu excepţia acelora care au un statut special. Trebuie să se evite folosirea 
autorităţii în mod selectiv sau punitiv. 
 
Strategii de constrângere pentru rău platnici 
 
Trimiteţi o a doua comunicare 
 
O a doua comunicare de plată este utilă pentru aceia care au uitat sau neglijat plata 
facturii / înştiinţării de plată sau pentru aceia care, temporar, au dificultăţi financiare, dar 
care au intenţia să plătească. A doua înştiinţare trebuie formulată în mod politicos, dar 
ferm, menţionându-se că termenul de plată a expirat şi că achitarea facturii trebuie făcută 
imediat. Includeţi şi un plic retur, atunci când trimiteţi această înştiinţare. Trebuie să 
menţionaţi clar: care şi când va fi următoarea etapă de constrângere, dacă plata rămâne, în 
continuare, neachitată. 
 



 
Adăugaţi penalităţi/ majorări pentru întârziere la plată 
 
Penalităţile pot reprezenta un procent din suma datorată iniţial (de exemplu, o majorare 
de 0,15 % /zi întârziere), calculate începând cu data scadentă şi până când a fost efectuată 
plata. Pot fi calculate, de asemenea, penalităţi în sume fixe pentru trimiterea celei de-a 
doua înştiinţări, cum ar fi 100.000 lei  în plus pentru fiecare a doua înştiinţare. Majorările 
de întârziere se calculează prin efectul legii. O atenţie deosebită trebuie acordată taxelor 
adiţionale ocazionate de trimiterea prin poştă a somaţiilor. Este indicat ca, printr-o 
hotărâre a consiliului, aceste taxe să se stabilească în sumă fixă, care să acopere costurile 
efective. 
 
Publicaţi în presă lista debitorilor 
 
Publicarea în presa locală a listei cu contribuabilii rău platnicii este foarte eficientă. Deşi 
această metodă poate fi costisitoare pentru administraţia publică locală, cheltuielile de 
publicare pot fi incluse în contul contribuabilului.  
 
Întrerupeţi furnizarea serviciilor municipale 
 
Bineînţeles, autoritatea locală poate să avertizeze că încetează furnizarea serviciilor 
pentru care nu s-a plătit. Dacă aceste servicii sunt utilităţi, cum ar fi apa, canalizarea sau 
colectarea gunoiului, serviciul poate fi întrerupt, însă, pentru a face un asemenea pas, 
trebuie să aveţi în vedere implicaţiile privind politicile locale. Trebuie să vă gândiţi că, 
datorită întreruperii serviciilor vitale, vor apărea consecinţe neplăcute sau discordante, în 
special pentru locatarii dintr-un bloc sau pentru copii. O altă modalitate este refuzul de a 
furniza alte servicii de către administraţia publică locală. De exemplu, dacă nu este plătită 
factura pentru apă, administraţia publică locală poate să întrerupă ridicarea gunoiului sau 
emiterea unei autorizaţii cerute de către contribuabilul rău platnic. 
 
Apelaţi la agenţii de colectare 
 
Adesea, o vizită personală, din partea acelora care solicită plăţile, poate fi eficientă în 
obţinerea rezultatului aşteptat. De obicei, administraţia publică locală nu are personalul 
necesar pentru a face aceasta şi de aceea această activitate se contractează furnizorilor 
privaţi. Pentru a acoperi cheltuielile aferente acestor servicii, pot fi adăugate taxe 
suplimentare la factura iniţială, specificându-se că sunt pentru serviciile de colectare, aşa 
cum am mai arătat. 
 
Recurgeţi la instanţa judecătorească 
 
În multe situaţii, serviciul încasări are opţiunea de a deschide un proces în instanţă 
împotriva debitorului. Această opţiune trebuie aplicată numai în cazul unor sume foarte 
mari sau în cazul persoanelor juridice, deoarece este mult mai costisitoare decât alte 
forme de executare silită şi durează foarte mult până când cazul este audiat şi decizia 
luată. Taxele legale pot fi adăugate la costul de judecată pentru a rambursa administraţiei 
publice locale toate cheltuielile efectuate din bugetul local. Cu toate acestea, trebuie 
manifestată o atenţie deosebită privind aplicarea procedurilor de executare silită, 
prevăzute de lege înnăuntrul termenului de prescripţie. 



 
Puneţi sechestru pe bunurile debitorului 
 
Sechestrarea bunurilor debitorului previne vânzarea proprietăţii de către proprietar, până 
în momentul în care este stinsă datoria şi este ridicată de către organele fiscale. De 
asemenea, permite administraţiei publice locale să priveze debitorul de dreptul de 
achitare a ipotecii şi, astfel, să devină posesorul proprietăţii. Administraţia publică locală 
poate, apoi, să pună în vânzare acea proprietate şi, din banii obţinuţi, să recupereze 
sumele datorate, plus cheltuielile de colectare.     
 
Compensaţi cu orice restituire pe care o datoraţi 
 
Dacă există anumite sume datorate debitorului, de către administraţia publică locală, 
atunci aceste restituiri trebuie transferate serviciului încasări şi trebuie să fie înscrise în 
conturile cu debite restante. 
 
Popriri din salariu sau sumele de plată 
 
Dacă debitorul este o persoană juridică sau fizică, care prestează servicii pentru 
administraţia publică locală, atunci plata pentru aceste servicii trebuie trimisă serviciului 
încasări, care înregistrează suma în contul cu debite restante al debitorului.  
 
Vechimea creanţelor 
 
Un instrument important de management, pentru serviciul încasări în rezolvarea debitelor 
restante, este urmărirea vechimii creanţelor, înregistrând dacă este o perioadă de 30 de 
zile, 60 de zile, 90 de zile sau peste 120 de zile. Această informaţie ajută la elaborarea 
unui plan de management, care stabileşte termene specifice şi proceduri de colectare 
pentru fiecare tip de creanţă şi pentru fiecare perioadă de vechime. Acesta este un 
instrument important de management financiar şi de raportare, din mai multe motive: 
 
• Stabileşte clar în ce moment al întârzierii plăţii se trece la următorul pas din procesul 

de colectare. Acest lucru protejează organele fiscale împotriva acuzaţiilor de hărţuire 
sau favoritism, pentru că este înscris clar că trecerea la alt pas se datorează vechimii 
debitului şi nu preferinţelor personale. 

• Oferă managementului informaţii dacă veniturile sunt colectate conform planului şi 
programării bugetare. O scădere în încasări poate indica conducerii că s-ar putea să fie 
nevoie de modificări în cheltuieli sau că veniturile din investirea numerarului ar putea 
fi mai mici decât acelea anticipate. Poate, de asemenea, semnala apariţia problemelor 
în economie sau în operaţiunile de facturare şi de colectare. Încasările mai rapide decât 
cele prevăzute pot fi şi ele o informaţie utilă. 

• Un plan general pentru activităţile de colectare a debitelor restante poate fi util în 
planificarea unui buget realist şi a numărului de personal necesar pentru operaţiunile 
de colectare (urmărire şi încasări). Multe dintre metodele de colectare a debitelor 
restante sugerate aici, cum ar fi emiterea şi trimiterea prin poştă a unei a doua 
înştiinţări şi deschiderea unui proces în instanţă, sunt costisitoare şi, de aceea, 
cheltuielile aferente trebuie prevăzute în buget. 



• Ajută în evaluarea eficienţei diferitelor activităţi de încasare. Unele metode pot avea 
mai mult succes decât altele, în încurajarea respectării termenelor de plată. 

• Ajută administraţia publică locală să-şi dezvolte abilitatea de a anticipa fluxul de 
numerar. Dacă sunt determinate tendinţele ratelor de încasare, alţi responsabili din 
departamentul financiar pot fi sfătuiţi în legătură cu ce venituri trebuie încasate la 
anumite date. 

 
Tabelul de mai jos este un exemplu de înregistrare a vechimii debitelor pentru consumul 
de apă. Acest tabel este alcătuit, doar, pe o perioadă de şase luni, dar odată ce calcularea 
vechimii a fost începută, trebuie făcută în mod permanent şi facturile întocmite cu mai 
mult de şase luni în urmă pot fi consolidate (cumulate) într-un singur articol, denumit 
facturi anterioare. În acel moment, pentru facturile emise de 6-9 luni şi neîncasate, trebuie 
instituite proceduri de încasare mai „agresive” sau să se analizeze dacă nu pot fi 
considerate  insolvabile.  
 

Vechimea debitelor restante pentru consumul de apă 
Situaţia la 31 ianuarie 1997 

          
Data 

facturii 
 

Suma 
Restanţă 

30 de  
zile 

% din 
suma 

facturată

Restanţă  
60 de  
zile 

% din 
suma 

facturată

Restanţă 
90 de 
zile 

% din 
suma 

facturată 

Restanţă 
120 de 

zile 

% din 
suma 

facturată
8/16/00 750.000 150.000 20,00 % 73.000 9,73 % 30.000 4,00 % 22.000 2,93 %
9/16/00 795.000 175.000 22,01 % 78.000 9,81 % 34.500 4,34 % 22.750 2,86 %

10/16/00 650.000 150.000 23,08 % 68.000 10,46 % 28.900 4,45 %  
11/16/00 975.000 200.000 20,51 % 92.000 9,44 %   
12/16/00 900.000 185.000 20,56 %   

1/16/01 875.000    
Total:      
2/1/01 4.945.000 860.000 311.000 93.400  44.750 
 
După ce analiza, descrisă în tabel, a fost efectuată, rezultatele ei pot fi folosite la 
determinarea strategiilor descrise în acest manual, care pot fi utilizate în diferite etape ale 
procesului de colectare. De exemplu, planul de colectare a debitelor restante pentru 
consumul de apă poate conţine următoarele: 
1. În cazul tuturor facturilor cu întârzieri la plată de peste 30 de zile, se trece la calcularea 

majorărilor şi la trimiterea celei de-a doua înştiinţări de plată. 
2. În cazul tuturor facturilor cu întârzieri la plată de peste 60 de zile, se trece la trimiterea 

debitelor restante pentru a fi preluate la o agenţie privată de colectare, care va contacta 
fiecare debitor în parte la adresa de facturare. De asemenea, nici o restituire sau plată 
la furnizori nu se va face, dacă nu au fost onorate facturile de către aceştia.  

3. În cazul tuturor facturilor cu întârzieri la plată de peste 90 de zile, se trece la 
publicarea în presa locală. 

4. În cazul tuturor facturilor cu întârzieri la plată de peste 120 de zile, se trece la 
întreruperea furnizării serviciilor, după care va urma deschiderea procesului în instanţă 
de către administraţia publică locală pentru a recupera toate sumele datorate, inclusiv 
majorările şi cheltuielile de colectare, cum ar fi cele de publicare şi de judecată. 

 



Pentru fiecare tip de creanţă trebuie elaborate diferite strategii privind sumele restante, în 
funcţie de cadrul legal existent şi de succesul aplicării lor. În cazul creanţelor privind 
impozitul pe proprietate, sechestrul pe bunuri este, de obicei, un instrument foarte 
puternic, dar care s-ar putea să nu fie valabil şi pentru alte tipuri de facturi. 
 
Debitorii cu venituri mici 
 
Administraţia publică locală are o probleme importante de abordat, în ceea ce priveşte 
debitele restante: cazurile cetăţenilor cu venituri mici. În orice comunitate sunt persoane 
care nu au bani să plătească taxele şi impozitele către primărie. Cauzele acestor situaţii 
dificile pot fi temporare (pierderea serviciului – şomaj, boală) sau de durată (pensionarii 
şi persoanele cu nevoi speciale). Pentru problemele pe termen scurt, serviciul încasări 
trebuie să fie pregătit să ofere un plan de plată care să permită contribuabililor strâmtoraţi 
să achite datoriile în rate mici, la intervale egale de timp, până când îşi restabilesc situaţia 
financiară şi pot să plătească majorările acumulate. În acest caz, recomandabil este ca 
serviciul încasări să elaboreze politicile privind planul de plată, care pot impune ca plata 
ratelor să se facă lunar, pentru a asigura aplicarea planului de plată, şi să fie stabilit un 
barem până la care poate ajunge suma restantă, după care planul de plată îşi pierde 
valabilitatea şi se trece la măsuri de colectare mai drastice. Problemele persoanelor cu 
venituri mici, pe termen lung, necesită implementarea unui program mai vast din partea 
administraţiei publice locale. O abordare specifică este stabilirea de tarife reduse 
(sociale), pentru categoriile de contribuabili cu venituri mici. Trebuie stabilite criteriile de 
încadrare în această categorie, care să includă, de exemplu, venitul anual mai mic decât o 
anumită sumă, vârstă înaintată sau invaliditate, precum şi neposedarea altor bunuri cum 
ar fi proprietatea. O altă abordare este să se permită vârstnicilor să-şi amâne plata 
sumelor datorate până mor, după care averea lor este vândută şi, din banii obţinuţi, se 
recuperează sumele restante amânate. În fine, administraţia publică locală ar putea să 
înfiinţeze un fond special pentru persoanele cu venituri mici, care pot solicita asistenţă 
(un fel de ajutor social) pentru plata serviciilor municipale. 
 
Prescrierea debitelor restante 
 
La un moment dat, vor exista debite care sunt insolvabile, pur şi simplu, datorită 
incapacităţii contribuabilului de a plăti vreodată, sau datorită imposibilităţii de a 
identifica contribuabilul. Vor fi, de asemenea, cazuri în care suma rămasă de plată este 
atât de mică, încât costurile de colectare nu se justifică. Trebuie elaborate proceduri care 
să-i permită serviciului încasări să prescrie aceste debite şi să nu le mai includă în 
rapoartele sale, cu privire la debitele restante. Aceste proceduri trebuie să includă 
utilizarea formularelor tipizate pe care încasatorul să le completeze cu informaţii 
complete despre debitor – numele, adresa şi suma restantă, motivul solicitării prescrierii 
datoriei – şi, la sfârşit, să declare sub jurământ că informaţiile incluse sunt adevărate şi 
corecte. Acest formular trebuie, apoi, depus spre aprobare directorului economic şi 
directorului serviciului municipal, de exemplu, şeful serviciului de distribuţie a apei sau 
de colectare a gunoiului.  
 
Urmează o listă de verificare, pentru a evalua cât de bine vă ajută procedurile de colectare 
a debitelor restante în maximizarea veniturilor locale. 
 



Lista de verificare în evaluarea programului de colectare a debitelor restante 
 
• Este urmărită vechimea debitelor restante? Sunt pregătite rapoarte cu privire la 

vechimea debitelor restante? Încasatorul cunoaşte gradul aproximativ de colectare? 
• A fost elaborat un plan de management pentru urmărirea vechimii debitelor restante? 
• Se colectează 90-95 % din impozitele şi taxele locale datorate, în perioada de şase luni 

de la facturare? 
• Se întreprind acţiuni corespunzătoare pentru colectarea debitelor restante? 
• Există politici şi proceduri scrise privind urmărirea debitelor restante? 
• Au fost elaborate, aprobate şi scrise proceduri privind modul de prescriere a debitelor 

insolvabile? Care sunt precauţiile în acest proces? 
• Au fost elaborate planuri pentru rezolvarea cazurilor contribuabililor cu venituri mici? 
• Strategiile de colectare a debitelor restante au fost revizuite şi aprobate de către 

conducerea administrativă şi factorii politici ai administraţiei publice locale? Vor 
sprijini ei toate strategiile? 

• Serviciul de încasări a primit resurse bugetare suficiente, pentru urmărirea încasării 
tuturor debitelor restante? 

 
Componenta 8: stabiliţi un control intern bun 
 
În domeniul managementului veniturilor, controlul intern este conceput pentru a arăta 
managerilor care este situaţia încasării veniturilor şi pentru a asigura evitarea ocaziilor 
pentru furtul sau deturnarea banilor contribuabililor. Pierderea banilor contribuabililor, 
datorită fraudelor sau neglijenţei, este inadmisibilă, mai ales în condiţiile în care se fac 
eforturi de a maximiza veniturile. Astfel, stabilirea unui bun control intern este o parte 
importantă a programului de maximizare a veniturilor. Multe dintre formele de control au 
fost descrise în acest manual, deoarece sunt importante nu numai din punctul de vedere al 
controlului pe care îl oferă. Oricum, le vom repeta numai pentru a le sublinia importanţa. 
 
Elementele esenţiale ale controlului intern sunt: 
 
1. Separarea responsabilităţilor incompatibile 
 
Aceasta înseamnă că nici un angajat nu trebuie să fie pus în situaţia în care să comită o 
greşeală şi să o poată ascunde. Unul şi acelaşi angajat nu trebuie să cumuleze 
responsabilităţile de a autoriza o tranzacţie, de a o înregistra în evidenţele contabile şi de 
a deţine controlul asupra bunurilor rezultate în urma tranzacţiei. Astfel, persoana care 
primeşte banii de la client / contribuabil nu trebuie să fie responsabilă şi de pregătirea 
sumelor care vor fi depuse în cont, de înregistrarea plăţii în contul clientului / 
contribuabilului şi, apoi, să verifice situaţia bancară, unde depune sumele încasate. În 
acest caz, ar fi foarte uşor pentru un angajat să reţină plăţile şi să ascundă acest lucru de 
ceilalţi. În primăriile mai mici, unde nu este un personal suficient pentru a separa 
responsabilităţile, managerii trebuie să efectueze, periodic, rotirea cadrelor sau, chiar, să 
înlocuiască ei înşişi angajatul, pentru una sau două saptamâni, şi să verifice dacă, în 
această perioadă, are loc vreo schimbare în procesul de colectare. Dacă se încasează mai 
mult, în perioada când un anumit angajat nu lucrează la casă, atunci acesta este un indiciu 
că trebuie continuată investigaţia. 



 
2. Planificaţi şi păstraţi înregistrările şi documentele pentru control 
 
Tranzacţiile trebuie să fie înregistrate, astfel încât să reflecte cine a autorizat tranzacţia, 
cine a aprobat-o, cine a realizat-o şi cine a înregistrat-o. Toate tranzacţiile trebuie să fie 
înregistrate pe documente prenumerotate, de exemplu, chitanţe prenumerotate, care 
trebuie să fie verificate, din când în când, pentru a se asigura că nici una nu lipseşte.   
 
3. Elaboraţi proceduri scrise          
 
Procedurile scrise şi documentaţia cu privire la pregătirea listelor de facturare / 
borderoului de debite, emiterea facturilor, încasarea plăţilor, înscrierea lor în conturi, 
rambursarea suprasolvirilor, prescrierea debitelor insolvabile şi producerea rapoartelor de 
management despre situaţia colectării trebuie să fie pregătite şi să indice clar ce persoane 
sunt autorizate să aprobe diferitele tipuri de tranzacţii. 
 
4. Elaboraţi politici şi practici de personal stabile 
 
Trebuie să existe fişa postului, în formă scrisă, cu calificările corespunzătoare, care să 
reflecte responsabilităţile şi sarcinile angajatului implicat în colectarea şi în raportarea 
veniturilor. În mod similar, în departamentul de venituri trebuie să fie angajat doar un 
personal calificat, verificându-li-se trecutul, pentru a evita angajarea persoanelor cu 
cazier. În fine, trebuie să se facă evaluarea anuală a personalului, iar angajaţii, care nu au 
performanţe satisfăcătoare, trebuie să fie ajutaţi sau instruiţi sau înlocuiţi.    
 
5. Structura organizaţională şi nivelele ierarhice 
 
Elaboraţi o structură organizaţională clară, raţională şi bine definită a departamentului 
financiar. Departamentul financiar, în general, şi compartimentul de venituri, în special, 
necesită o organizare care să pună accentul pe o colectare centralizată şi pe nivele clare 
de autoritate şi de responsabilitate.   
 
6. Stabiliţi un bun sistem de contabilitate 
 
Acest manual a abordat, doar, un singur aspect al sistemului de contabilitate, acela al 
raportării veniturilor, problema întregii funcţii a contabilităţii nefiind scopul acestui 
manual. Totuşi, sistemul contabil este foarte important pentru controlul intern şi trebuie 
să fie evaluat, din punctul de vedere al capacităţii sale de a ţine evidenţa şi de a raporta 
veniturile şi cheltuielile administraţiei publice locale.   
 
Dacă toate aceste elemente ale controlului sunt puse la punct, atunci când este efectuat 
auditul, auditorii trebuie să poată confirma dacă toate tranzacţiile financiare sunt realizate 
corect şi dacă bunurile administraţiei publice locale sunt gestionate de aşa manieră încât 
sunt protejate împotriva fraudei sau a utilizării defectuoase şi că orice neregularităţi vor fi 
descoperite. 
 
Moment de reflecţie 
 



Ultimele trei componente ale programului de maximizare a veniturilor, discutate aici, au 
subliniat importanţa de a avea proceduri scrise, corespunzătoare pentru facturare, 
colectare şi raportare a veniturilor unei administraţii publice locale. Să presupunem că 
propria administraţie publică locală nu are, încă, astfel de proceduri scrise. Descrieţi, mai 
jos, cel puţin cinci paşi, pe care va trebui să-i faceţi, pentru a începe elaborarea acestor 
proceduri scrise, pentru a le completa, a le actualiza şi a le face accesibile, incluzând 
efortul de a obţine sprijin din partea altor colegi din propria administraţie publică locală. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________       
        
Componenta 9: Evaluaţi structura veniturilor actuale şi viitoare 
 
Toate componentele anterioare se bazează pe premiza că sursele de venituri pe care 
administraţia publică locală contează sunt deja stabilite şi nu pot fi schimbate. Altfel, ar fi 
fost prea uşor să sugerăm că, dacă aveţi nevoie de venituri, trebuie să măriţi impozitele, 
să introduceţi o nouă taxă sau să elaboraţi o nouă strategie de obţinere de noi venituri. 
Până acum s-a folosit această premiză pentru că cele mai multe autorităţi locale nu au 
flexibilitatea sau autonomia de a determina care venituri le sunt disponibile şi în ce 
măsură. În general, nivelele superioare sunt acelea care iau aceste deciziile. 
 
Totuşi, pe o perioadă mai lungă, probabil, veţi avea posibilitatea de a influenţa deciziile, 
care pot schimba opţiunile privind veniturile locale. Singuri puteţi să identificaţi surse noi 
de venituri sau să-i convingeţi pe alţii să stabilească opţiuni noi de venituri pentru propria 
administraţie publică locală. Ultima componentă în maximizarea veniturilor, discutată în 
acest manual, reprezintă un proces de evaluare a surselor curente de venituri, pentru a 
vedea dacă ele asigură nevoile propriei administraţii publice locale. Acest proces poate fi 
folosit, apoi, pentru a evalua sursele de venituri la care deocamdată nu aveţi acces, dar s-
ar putea să aveţi în viitor. Această evaluare poate ajuta la modelarea politicilor pe care 
propria administraţie publică locală le promovează privind viitorul său financiar. 
 
Evaluările surselor de venituri trebuie să aibă în vedere următoarele obiective: 
acceptabilitatea, stabilitatea, autosusţinerea, eficienţa, efortul administrativ, echitatea şi 
neutralitatea economică. Fiecare dintre aceste obiective va fi discutat în cele ce urmează. 
 
Acceptabilitatea înseamnă că impozitele şi taxele locale sunt acceptate politic de către 
cetăţeni, care la rândul lor trebuie să fie încredinţaţi că sursele de venituri sunt corecte, că 
primesc servicii publice adecvate pentru banii pe care îi plătesc, că oficialităţile, care 
stabilesc impozitele şi taxele, sunt responsabile faţă de cererile locale şi că, în calitate de 
contribuabili, sunt trataţi în mod egal şi imparţial. Complexitatea sistemului de venituri 
trebuie să fie minimă, iar constatările care stau la baza structurii veniturilor trebuie să fie 
făcute într-un mod explicit. 
 



Comensurarea, adaptarea şi stabilitatea veniturilor la nevoile comunităţii presupune că 
structura veniturilor trebuie să ofere administraţiei publice locale resurse suficiente pentru 
a finanţa serviciile dorite, în mod regulat şi continuu. Ideal ar fi ca structura veniturilor să 
răspundă schimbărilor din economia locală realizând venituri proporţional cu aceste 
schimbări. Stabilitatea este importantă în relaţiile administraţiei publice locale cu mediul 
de afaceri al comunităţii, cu angajaţii săi, cu investitorii şi cu alte nivele ale administraţiei   
 
Autonomia financiară presupune ca administraţia publică locală să minimizeze 
dependenţa de veniturile care vin de la alte nivele ale administraţiei. O dependenţă prea 
mare face ca administraţia publică locală să fie prea vulnerabilă la schimbările de 
priorităţi ale altor autorităţi. 
 
Eficienţa costurilor presupune ca toate oficialităţile adminstraţiilor locale să examineze 
toate opţiunile legale potrivite pentru a reduce costurile de stabilire, colectare şi urmărire 
a veniturilor. Complexitatea şi costul colectării veniturilor trebuie să fie luate în 
considerare, atunci când se stabileşte o nouă taxă sau sursă de venituri. Îndeplinirea 
obligaţiei trebuie să fie simplu de atins, certă şi necostisitoare pentru contribuabil, iar 
pentru încasator trebuie să fie uşor şi economicos de administrat.   
 
Diversitatea veniturilor. O structură de venituri ideală ar include câteva impozite cu 
aplicabilitate largă şi, acolo unde este potrivit, taxe de utilizare. Impozitele, care sunt cele 
mai greu de acceptat, ar fi reduse la maxim. 
 
Echitabilitatea. Povara plăţii impozitelor şi a taxelor trebuie distribuită în mod echitabil. 
Aceasta înseamnă că aceia care se află în condiţii similare să plătească sume similare de 
impozite şi taxe – echitate orizontală –, iar aceia care sunt în condiţii diferite să plătească 
sume diferite – echitate verticală. Deoarece aceasta nu poate fi întotdeauna perfectă, 
administraţia publică locală trebuie să aibă ca ţel echitatea, în ceea ce priveşte sursele de 
venituri şi administrarea lor.  
 
Neutralitatea economică. Aceasta înseamnă ca sursele de venituri să nu interfereze cu 
deciziile sectorului economic privat sau să influenţeze utilizarea eficientă a resurselor în 
cadrul comunităţii. 
 
Fezabilitatea administrativă. Veniturile trebuie stabilite astfel încât încasatorul să nu fie 
forţat la cheltuieli sau la eforturi nejustificate, iar contribuabilul să înţeleagă uşor şi fără 
mari eforturi, pentru a se putea conforma.   
 
Nu va fi uşor pentru administraţia publică locală să atingă toate aceste scopuri în structura 
de venituri, însă trebuie încercat în măsura posibilităţilor. Pe măsură ce administraţia 
publică locală continuă să se dezvolte şi să devină mai puternică, reprezentanţii 
administraţiei publice locale pot căuta alte oportunităţi de a adăuga sau schimba sursele 
de venituri, obţinând o structură a veniturilor care atinge aceste scopuri. Neconsiderarea 
şi neînţelegerea modului în care anumite surse de venituri contribuie la îndeplinirea 
acestor scopuri pot duce la dificultăţi financiare şi politice, considerabile în viitor.  
 



Tabelul, de mai jos, este o foaie model de lucru, care poate fi utilizată ca instrument de 
evaluare a veniturilor curente şi viitoare, indicând în ce măsură sunt atinse scopurile 
privind sursele de venituri. Sursa de venituri model a fost deja introdusă în tabel şi 
evaluată. Vă încurajăm să adaptaţi acest model priorităţilor şi scopurilor dumneavoastră, 
apoi să completaţi o evaluare a fiecărei surse importante de venituri folosită în prezent. 
După ce aţi terminat evaluarea, puteţi folosi această informaţie pentru a discuta necesarul 
de venituri cu aleşii locali sau cu membrii guvernului, pentru a obţine acces la sursele de 
venituri, care sunt mai aproape de idealul dumneavoastră. 
 
În final, anexa din acest manual descrie, pe scurt, sursele de venituri care sunt în prezent 
utilizate în lume de autorităţile locale, dar care ar putea să nu fie folosite de propria 
administraţie publică locală. Ele sunt prezentate, aici, cu speranţa că informarea asupra 
alternativelor de venituri vă poate fi utilă, în viitor. 
 
Model de evaluare a surselor de venituri 
 
Sursa  

de 
venituri 

 
Rata 

Acceptabilitate 
politică 

 
Comensurabilitate

 
Stabilitate

Fezabilitate 
administrativă 

Diversitatea 
venitului 

Neutralitate 
economică 

 
Rezumat 

 
Taxa 

pe 
transport 

 
$ 50 / 

vehicul 

General 
acceptabilă; 

uşor de înţeles 
şi de calculat 

pentru 
contribuabil 

 
2,5 milioane  

anual 

Trebuie să 
fie cât de 

cât 
constantă 
în fiecare 

an 

Costuri mari  
per factură, în 

special la 
colectarea 

debitelor restante

Va fi plătită 
de chiriaşi  

şi de 
proprietari 
persoane 
fizice şi 
juridice 

Afectează 
puţin 

titularul 
vehiculului 

Sursă 
importantă 
de venit, 

este necesar 
de a se 

asigura că 
handicapaţii 
sunt scutiţi 

 



Rezumat al conceptelor (idei principale) 
 
• Maximizarea veniturilor înseamnă asumarea sarcinii de îmbunătăţire managerială, 

pentru a se asigura că sursele de venituri actuale aduc încasări maxime pentru 
administraţia publică locală. 

 
• Succesul eforturilor de îmbunătăţire a generării veniturilor va spori semnificativ, 

implementându-se un sistem bun de raportare a veniturilor. 
 
• Manualele şi studiile privind veniturile vor identifica informaţiile privind sursele 

curente şi potenţiale, care vor ajuta reprezentanţii executivului administraţiei publice 
locale să menţină impozitele şi taxele locale la nivelul stabilit de deliberativ, consiliu.  

 
• Analiza de stabilire a costurilor este o tehnică importantă în îmbunătăţirea eforturilor 

administraţiei publice locale de a recupera costurile, precum şi în oferirea de 
informaţii necesare pentru a lua decizii corecte, în ceea ce priveşte privatizarea 
furnizării serviciilor şi creşterea eficienţei. 

 
• Un personal profesionist şi existenţa de proceduri în facturarea, colectarea, urmărirea 

debitelor restante şi controalele interne pot genera venituri, care adesea sunt neglijate. 
 
• Reprezentanţii administraţiei publice locale trebuie să lucreze permanent cu scopul de 

a găsi surse de venituri, care sunt fezabile politic, posibile administrativ, echitabile, 
eficiente, stabile şi neutre în ceea ce priveşte impactul lor asupra economiei locale. 
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GLOSAR 
 
Costuri 
directe  

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

  
Costuri 
indirecte  

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

  
Manualul 
veniturilor  

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

  
Maximizarea 
veniturilor  

Utilizarea fiecărei surse de venituri la capacitatea maximă şi identificarea 
de noi surse de venituri conform scopurilor şi priorităţilor administraţiei 
publice locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa A – Sursele de venituri alternative 
 
Ceea ce urmează reprezintă o descriere sumară a surselor majore de venituri, care se 
utilizează în SUA şi în alte ţări, pentru a sprijini programele administraţiilor locale. 
Acestea s-ar putea să nu fie politic sau legal fezabile în România în acest moment. Totuşi, 
credem că poate fi de ajutor, pentru dumneavoastră, să le cunoaşteţi şi să le puteţi evalua 
aplicarea în situaţia dumneavoastră. 
 
Impozitele pe proprietate (valabil in SUA)  
 
Această sursă de venituri este una dintre cele mai vechi şi mai sigure surse pentru multe 
administraţii locale. Impozitul pe prorietate imobiliară sau personală este bazat pe 
valoarea evaluată a proprietăţii. În mod uzual, cu cât valoarea evaluată este mai mare, cu 
atât impozitul este mai ridicat. Proprietatea imobiliară cuprinde în mod general terenurile 
şi clădirile construite pe proprietate. Proprietatea personală reprezintă, în principal, 
inventarul, instalaţiile şi echipamentele aferente activităţilor comerciale sau clădirilor 
rezidenţiale şi automobilele. Impozitele pe proprietate, ca sursă de venit, sunt adecvate şi 
stabile. Sumele colectate din impozitele pe proprietate nu tind să varieze mult, de la un an 
la altul. Este dificil de a se eluda evaluarea, deoarece aceste proprietăţi sunt la vedere şi 
imobile. Impozitele pe proprietate sunt o sursă majoră de venit, la dispoziţia 
administraţiilor locale, deoarece ele reprezintă cheia autosusţinerii financiare. Bunurile 
care sunt impozitate fac parte din comunitatea locală şi, în general, funcţiile de evaluare 
şi colectare sunt îndeplinite la nivel local. Impozitele pe proprietate tind să fie fixate la 
valori mari din motive de eficienţă. Acest impozit este uşor de administrat, în comparaţie 
cu impozitele de vânzări sau pe venituri. De asemenea, costurile de colectare pot fi 
ridicate, atunci când se procedează la executarea silită, ca rezultat al neachitării 
impozitului. 
  
Impozitele / taxele pe proprietatea personală (automobile) – valabil în SUA 
 
În multe administraţii locale, o categorie aparte de impozite este impusă pe proprietatea 
personală, în mod particular pe automobile, suplimentar la impozitul pe proprietatea 
imobiliară. Proprietatea personală cuprinde, în principal, inventarul, instalaţiile şi 
echipamentele aferente activităţilor comerciale sau clădirilor rezidenţiale şi automobilele 
persoanelor fizice. 
 
Ca şi impozitele pe terenuri şi clădiri, identificarea obiectului impozabil şi atribuirea unei 
valori reprezintă sarcina principală în administrarea acestui impozit. Acest impozit este 
mult mai greu de aplicat, deoarece proprietatea personală şi automobilele pot fi uşor 
sustrase de la impunere, schimbarea proprietarului se poate face frecvent, iar deprecierea 
valorii are loc mult mai repede decât la proprietatea imobiliară. Totuşi, volumul total de 
automobile dintr-o comunitate poate face ca impozitul aplicat acestora să aducă sume 
importante la veniturile locale. Deciziile de impunere pot fi susţinute cu ajutorul listelor 
publicate de sectorul privat cuprinzând valorile vehiculelor şi dotărilor după modelul tip 
şi anul de fabricaţie, iar identificarea mijloacelor fixe trebuie să fie sprijinită de cerinţa 
faţă de vânzători de a înregistra fiecare vânzare într-un registru stabilit de către un nivel 
administrativ ierarhic superior.   



 
Dacă administrarea şi colectarea acestui impozit / taxă este făcută la nivel local, atunci 
poate fi considerat ca parte a structurii de venituri care contribuie la autosusţinerea 
financiară. În timp ce costurile de colectare nu vor fi atât de mari ca la terenuri şi clădiri, 
un program de colectare profesional adminsitrat va aduce eficienţă şi economie, în 
privinţa aceastei surse de venit.  
 
Taxe / impozitul pe vânzările locale (valabil în SUA) 
 
Taxe / impozit pe vânzări locale, după cum sunt definite în acest manual, sunt impozitele 
impuse şi colectate ca un procent din vânzările cu amănuntul la momentul vânzării. 
Vânzătorul este răspunzător pentru colectarea impozitului şi pentru virarea lui către 
autoritatea de impunere. Politicile privind impozitul pe vânzările locale şi practicile de 
administrare a acestuia variază considerabil. De multe ori, un nivel administrativ ierarhic 
superior încasează plata impozitului de la vânzător, apoi îl trimite oraşelor şi localităţilor 
aflate în limitele acestei unităţi administrativ-teritoriale superioare, repartizându-l după o 
anumită formulă. Acest nivel administrativ superior determină valoarea, procedurile de 
colectare şi bunurile care se impozitează. De obicei, alimentele şi îmbrăcămintea sunt 
exceptate de la plata impozitului. În alte cazuri, o administraţie locală are posibilitatea de 
a administra direct sumele provenite din impozitele aferente vânzării, iar alte 
administraţii din aceeaşi regiune pot să nu aibă acelaşi program. 
 
Impozitele pe vânzările locale au o acceptare largă în rândul contribuabililor locali. În 
general, contribuabilii nu se împotrivesc la plata acestui tip de impozit, deoarece este 
perceput ca un impozit care este plătit atât de frecvent şi în sume atât de mici încât nu 
afectează în mod simţitor venitul personal. Totuşi, în zone unde contribuabilii pot evita 
impozitarea făcând cumpărături în alte localităţi unde nivelul de impozitare este mai mic, 
o vor face mereu şi în mod deosebit când vor cumpăra mărfuri cu preţ ridicat şi astfel 
pedepsind vânzătorii cu amănuntul din localităţile în care se face impozitarea. 
Acceptabilitatea este mai mare atunci când mărfurile considerate de necesitate, aşa cum 
sunt alimentele şi îmbrăcămintea de bază, sunt exceptate de la impozitul pe vânzări. 
 
Stabilitatea acestei surse de venit este mai mică decât cea a impozitului pe proprietate 
pentru că vânzările, în general, depind de ciclul economic naţional şi regional. Oficialii 
locali nu ar trebui să considere încasările din impozitul pe vânzări ca o parte mare din 
buget, atât timp cât această sursă poate suferi reduceri mari în timpul anului. 
 
În cazul în care acest impozit este într-adevăr local şi localitatea are un control asupra 
folosirii lui, a nivelului şi / sau a bazei impozabile, folosirea impozitului pe vânzări ca 
parte a structurii mai largi de venituri trebuie să contribuie la autosusţinere. Pe de altă 
parte, dacă numai nivelul administrativ superior din cadrul căreia face parte localitatea 
are acest control asupra impozitului şi apoi transferă o cotă parte administraţiei locale 
după propriile criterii, aceasta din urmă va fi într-o poziţie de dependenţă şi se va 
confrunta cu incertitudini în planificarea şi elaborarea bugetului  pe baza acestei surse de 
venit. 
 



Eficienţa administraţiei de asemenea depinde de măsura în care acest impozit este 
împărţit cu nivelul administrativ superior. Dacă este administrat în totalitate sau parţial cu 
nivelul adminsitrativ superior acest impozit poate fi folosit în mod eficient. 
     
Accize (valabil în SUA) 
 
Aceste taxe sunt impuse la vânzarea anumitor tipuri de produse, aşa cum sunt băuturile 
alcoolice, produsele de tutun, utilităţile publice şi de aceea sunt considerate taxe / 
impozite pe vânzări selective. Accizele sunt de trei tipuri: bazate pe beneficii, articole de 
lux, privilegii. 
 
Accizele bazate pe beneficii includ taxarea pe gradul de ocupare a camerelor de motel şi 
hotel, care are drept scop compensarea administraţiei locale pentru costurile serviciilor 
furnizate rezidenţilor temporari ai oraşului, şi taxa pe benzină, care presupune 
compensarea administraţiei locale pentru costurile de exploatare şi întreţinere a 
drumurilor. 
 
Accizele pentru articolele de lux sunt impuse la anumite categorii de bunuri, aşa cum sunt 
băuturile alcoolice şi ţigările, în parte, pentru a descuraja consumul acestor produse şi, în 
parte, pentru a acoperi costurile serviciilor de sănătate pentru persoanele care suferă de pe 
urma efectelor acestor produse. 
 
Accizele pentru privilegii se aplică pentru privilegiul de a desfăşura o anumită activitate 
de afaceri sau tranzacţii în cadrul unităţii administrativ-teritoriale. Taxa pe privilegiul 
profesional este un astfel de exemplu. 
 
Aceste tipuri de accize sunt acceptate într-o măsură mai mare, pentru că este percepută 
legătura dintre impozit şi serviciile furnizate şi pentru că reprezintă sume mici la 
momentul plăţii. Suma veniturilor, care rezultă de aici, depinde de natura impozitului, dar 
tinde să fie mică şi stabilă. Dacă administraţia locală administrează şi colectează ea înşăşi 
aceste impozite, aceste tipuri de impozite tind să fie mai puţin eficiente şi nu are sens 
pentru administraţia locală să le încaseze. Pe de altă parte, dacă accizele sunt administrate 
de un nivel administrativ superior şi adoptate şi aplicate local, acest fapt poate avea o 
contribuţie mică, dar real pozitivă la autosusţinerea locală, ceea ce prevalează asupra 
costurilor şi dezavantajelor.   
 
Impozitul pe venit 
 
Impozitul pe venit nu este folosit, de obicei, de administraţiile locale, ci mai degrabă de 
nivelele administrativ superioare. Aceste adminsitraţii aplică impozitul pe veniturile 
persoanelor şi / sau companiilor. Mulţi consideră impozitul pe venit ca o sursă de venit 
justă, datorită naturii bazei impozabile şi metodei de administrare a acestuia. Acesta este 
un impozit foarte productiv. Multe state aşează impozitul pe venit după impozitul federal. 
La nivel local, impozitul este aplicat indivizilor şi nu companiilor şi în mod normal 
numai salariile şi remuneraţiile fac obiectul acestui impozit. 
 
Îmbunătăţiri şi finanţare prin impunere specială 



 
Îmbunătăţirile şi impunerile speciale reprezintă taxe obligatorii, impuse anumitor 
proprietăţi cu scopul de a achita total sau parţial costurile unei lucrări de investiţii, de care 
vor beneficia anumite proprietăţi. Îmbunătăţirile se referă, în general, la construcţia de 
străzi, parcuri publice şi alte investiţii publice, unde preluarea terenurilor şi plata 
despăgubirilor este necesară. Impunerile speciale se aplică, de obicei, la construcţia şi 
întreţinerea canalizărilor, canalelor de scurgere a apei pluviale, trotuarelor şi extinderii 
reţelei de apă. Scopul îmbunătăţirilor şi impunerilor speciale este de a taxa proprietarii 
care vor beneficia de aceste îmbunătăţiri, în afara avantajelor pe care le va avea 
comunitatea, în totalitatea ei. Îmbunătăţirile şi impunerile speciale nu sunt considerate 
impozit, dar sunt similare cu impozitul pe proprietate, în sensul că odată impuse ele devin 
obligatorii şi trebuie plătite cu consecinţa de a declanşa executarea silită în caz de 
neplată. Ele sunt similare cu taxele de utilizare, în sensul că sunt evaluate ca un serviciu 
de care beneficiază numai o anumită zonă şi / sau proprietari. În general, pentru 
finanţarea îmbunătăţirilor, administraţia locală împrumută fondurile pentru servicii, 
asigurând realizarea investiţiilor, apoi taxează proprietarii în zona respectivă cu o parte 
proporţională cu suma împrumutată plus dobânda. Proprietarii, de obicei, pot plăti în rate 
pe o perioadă de 10-20 de ani sau, altfel, în concordanţă cu termenul de împrumut al 
administraţiei locale. Ca şi în cazul taxelor de utilizare a serviciilor, factorii de decizie pot 
decide dacă costurile pentru îmbunătăţiri trebuie să fie acoperite în totalitate sau paţial. În 
cazul în care se decide recuperarea parţială, atunci diferenţa se asigură din alte surse de 
venituri ale bugetului curent. 
 
Un concept similar este finanţarea prin mărirea impozitelor TIF (Tax Increment 
Financing). Într-un aranjament de tip TIF, administraţia locală împrumută fondurile 
pentru a realiza investiţiile necesare, apoi foloseşte impozite suplimentare la cele 
colectate pentru valoarea existentă şi care apar după terminarea lucrărilor, pentru a 
rambursa împrumutul.           
 
Parteneriat public-privat 
 
Parteneriatele public – privat sunt o altă sursă de venit pentru administraţiile locale, în 
special pentru veniturile necesare la finanţarea nevoilor de investiţii locale. Urmează trei 
dintre cele mai frecvente modele de parteneriat public-privat: 
 
Construire-operare-transferare 
 
O firmă din sectorul privat obţine dreptul de franciză pentru a construi şi a opera o 
instalaţie sau clădire de interes public, pentru o anumită perioadă, până când este achitată 
plata pentru aceasta, după care revine sectorului public. Administraţia colectează taxele şi 
plăteşte operatorului privat. 
 
Concesionare 

 
Unei firme particulare i se garantează dreptul de a asigura servicii contra cost. Furnizorul 
obţine o clădire existentă sau construieşte una nouă. Contractul se derulează pe o 
perioadă mai lungă, după care clădirea poate fi returnată administraţiei. 
 



Contract de operare/ gestionare 
 
Administraţia locală păstrează dreptul de proprietate asupra bunului, dar contractează cu 
o firmă privată serviciile de operare şi întreţinere a bunului. 
 
Aceste trei modele prezentate nu sunt o privatizare reală, unde bunul în cauză este vândut 
furnizorului privat. În aceste aranjamente, administraţia păstrează un interes pentru 
serviciul respectiv şi, în final, păstrează şi dreptul de proprietate asupra bunului. 
Avantajul acestor strategii de parteneriat public-privat este de a deschide finanţarea 
privată prin care se va face construcţia sau îmbunătăţirea unui bun public şi, în acelaşi, 
timp de a beneficia de expertiza în construcţii şi management privat. 
 
Acorduri de franciză ale administraţiei locale 
 
O altă posibilitate pentru creşterea veniturilor, pe care multe administraţii locale o iau în 
considerare, provine din taxele de franciză impuse companiilor de utilităţi publice şi de 
cablu, pentru privilegiul de a utiliza drepturile administraţiei şi de a vinde bunuri şi 
servicii către public. Multe administraţii locale primesc până la 20 % din fondurile lor 
generale, operând venituri din astfel de surse. 
 
În domeniul tehnologiilor în dezvoltare trebuie căutate noi oportunităţi. Două tehnologii, 
care au un astfel de potenţial, sunt serviciile de comunicaţii personale şi fibrele optice. 
 
Serviciile de comunicaţii personale sunt un sistem nou de servicii de telecomunicaţii care 
va oferi telefoane mobile cu un singur număr atât pentru serviciu, cât şi pentru acasă. 
Acest serviciu este similar cu un telefon celular, dar cu o distincţie importantă – mult mai 
multe celule telefonice sunt necesare pentru ca să facă sistemul să opereze. În prezent, 
releele pentru transmisie celulară sunt localizate pe terenuri particulare, în cea mai mare 
parte, dar pentru noul sistem va fi nevoie, probabil, de amplasarea releelor în zone situate 
în domeniul public, prin urmare, permiţând administraţiilor să fixeze taxe de franciză. 
Sunt implicate mai multe aspecte referitoare la venit, siguranţă şi competiţie, astfel că 
oficialii administraţiei locale trebuie să studieze acest domeniu, care prezintă un potenţial 
deosebit.  
 
Transmisiile prin fibre optice reprezintă un alt domeniu pentru care se pot obţine taxe de 
franciză. Pentru a îmbunătăţi telecomunicaţiile, industria telecomunicaţiilor a început să 
înlocuiească cablurile din cupru cu cabluri din fibre optice. Pentru că pe sub drumurile 
publice şi pe sub căile adiacente, în mod tipic, se amplasează cablurile şi utilităţile de 
transmisie, administraţiile locale tratează acest domeniu cu un deosebit interes. 
Administraţia locală poate formula şi dezvolta contracte de franciză şi să stabilească taxe 
de franciză pentru instalarea reţelelor de cabluri de fibre optice. 


