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

 
Definiţii 
 
POL IT IC I LE  F IN A N C IA RE  descriu principiile şi obiectivele după care se orientează 
practicile de management financiar ale unei autorităţi locale. Politicile influenţează luarea 
deciziilor financiare. Ele conduc la elaborarea unor strategii de atingere a obiectivelor 
propuse şi, în plus, asigură standarde pentru evaluarea şi monitorizarea performanţelor 
sistemului de management financiar al administraţiei locale. 
 
Ele sunt consemnate în declaraţiile de politică financiară ale elaboratorilor de politici 
locale, cu scopul de a clarifica filozofia lor în materie de management financiar. Definite 
în general, politicile sunt poziţii oficiale adoptate de autorităţile locale în sprijinul 
realizării obiectivelor financiare propuse. Ele oferă un cadru de management financiar şi 
un îndrumar pentru directorii economici, în conducera activităţilor financiare ale 
administraţiei publice locale. Deci, odată structurate, politicile formează cadrul strategiei 
complexe de atingere şi de menţinere a unei perspective financiare solide. De obicei, 
elementele de structură includ:      
 
• nivelul general şi tipul serviciilor care urmează să fie furnizate comunităţii, precum şi 

consumul comparativ al diferitelor surse de venituri disponibile în acest sens; 
• nivelul până la care investiţiile vor fi acoperite din veniturile curente (plata pe loc) şi 

modalităţile de acoperire a diferenţelor (credite municipale, obligaţiuni, parteneriat 
public-privat etc.); 

• sistemul care urmează a fi folosit pentru salarizare, plata asigurărilor sociale şi a 
plăţilor extra-salariale către personalul administrativ; 

• condiţiile de contractare a creditelor şi a obligaţiunilor, a altor surse alternative de 
finanţare şi modalitatea de rambursare a acestora; 

• variaţiile şi limitele nivelului de cheltuieli şi impozitare, în cazul în care apar 
schimbări în economia locală; 

• principiile manageriale aplicate la gestionarea fondurilor noi, inclusiv servicii sau 
activităţi contractabile către terţi. 
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Concepte şi idei 
 
Cuvântul „politică” poate avea variate sensuri. Într-o publicaţie a Centrului Naţiunilor 
Unite pentru Aşezările Umane (UNCHS - Habitat), destinată instruirii aleşilor locali, 
politica are un înţeles polisemantic: 
• o filozofie sau o ideologie; 
• o declaraţie de intenţie; 
• definirea unei acţiuni curente; 
• o propunere concretă; 
• o cale de a anunţa deciziile autorităţilor; 
• o oficializare a intenţiilor; 
• o poziţie negociată între două sau mai multe părţi; 
• un plan, o exprimare a direcţiei de viitor; 
• o realitate neanunţată, neintenţionată, nici de către cei consideraţi ca deţinători ai 

rolului de elaboratori de politici publice.  
 
CA D R U  D EC I ZI O N A L  este sistemul, sau grupul structurat de politici, care asigură 
reperele în luarea deciziilor. 
 
Cine elaborează politicile financiare? 
 
Politicile sunt importante, deoarece prin ele administraţia publică locală aduce la 
cunoştinţa comunităţii cele mai importante obiective financiare. 
 
Adesea, trăim cu impresia că politicile sunt rezultatul unui proces decizional foarte 
elaborat, însuşit de autorităţi în urma unei analize amănunţite a tuturor condiţionărilor ce 
se aplică fiecărei chestiuni în discuţie, precum şi a tuturor variantelor alternative posibile. 
În realitate, procesul de concepere a politicilor este foarte dezordonat. 
 
Uneori, se întâmplă ca realitatea să confirme impresia de mai sus. Alteori, politicile reies 
din negocieri între părţile implicate, cum ar fi, de exemplu, cazul unui acord de 
împrumut, parţial nerambursabil, pentru o nouă staţie de alimentare cu apă.    
 
Politicile se trasează sau se redefinesc la vremea elaborării bugetului, atunci când 
consiliile locale alocă resurse pentru noul an financiar. Sau, cunosc evoluţii 
nepremeditate. 
  
De exemplu, consiliul adoptă o politică nepremeditată atunci când, într-o perioadă de 
austeritate bugetară, se hotărăşte să elimine fondurile pentru întreţinerea preventivă a 
echipamentelor şi activelor fixe. După câţiva ani de arogare a responsabilităţii privind 
întreţinerea preventivă, consiliul local hotăreşte să nu mai treacă deloc fondurile 
respective în bugetul viitor. Astfel, se adoptă, nepremeditat, politica de a nu întreţine 
activele fixe.  
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Uneori, politicile sunt formulate de funcţionarii primăriei sau chiar de alţi lucrători care, 
prin acţiunile sau non-acţiunile lor, pot defini politica autorităţii locale privitoare la un 
anume program sau serviciu public. Un consiliu local poate formula o „politică” definind 
nivelul de calitate al unui serviciu furnizat către populaţie, dar, dintr-un motiv sau altul, 
ea nu ajunge să fie aplicată, niciodată. Cine, în acest caz, a făcut de fapt politica acelui 
serviciu public? După cum vedem, procesul de elaborare a politicilor se poate complica şi 
nu se află, întotdeauna, sub controlul consiliului local, despre care toată lumea presupune 
că are rolul de elaborator de politici. 
  
Responsabilitatea elaborării politicii financiare revine exponenţilor administraţiei publice 
locale – respectiv primarilor sau preşedinţilor de consilii judeţene, după caz. Elaborarea 
unei politici financiare reprezintă un proces complex şi dificil la care participă mai mulţi 
factori, respectiv : 
 
• cetăţenii, care fie direct, fie prin sesizări, adunări publice, audienţe etc. fac propuneri 

sau sesizează o serie de nereguli şi disfuncţionalităţi, în legătură cu furnizarea şi 
dezvoltarea serviciilor publice sau realizarea unor programe şi activităţi de interes 
public; 

• consilierii locali sau judeţeni, care încearcă să promoveze idei şi soluţii din 
platformele lor electorale sau din întâlnirile cu cetăţenii; 

• şefii departamentelor de buget-finanţe, care: 
- furnizează elementele de fundamentare a nivelului veniturilor şi cheltuielilor, 
- acordă asistenţă de specialitate în redactarea declaraţiei de politică financiară; 

• mass-media, prin aspectele critice semnalate referitoare la utilizarea fondurilor 
publice. 

 
La elaborarea declaraţiei de politică financiară se mai au în vedere legislaţia naţională şi 
politica de dezvoltare locală şi regională promovată de către Guvern sau prin programele 
finanţate de organismele internaţionale. 
 
Politicile financiare sunt folositoare:  
• primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene – pentru a-şi face cunoscute 

obiectivele stabilite şi modul de realizare, asigurând transparenţa strategiilor 
financiare, atât faţă de electorat, cât şi faţă de organele deliberative şi executive ale 
administraţiei publice locale. Cu cât declaraţiile de politică financiară vor fi mai 
coerente, cuprinzătoare şi uşor de înţeles, cu atât adeziunea factorilor implicaţi şi 
interesaţi va fi mai mare, sporind şansele de aplicare a obiectivelor şi măsurilor 
propuse; 

• organelor deliberative (consilierilor) – la adoptarea bugetului şi elaborarea unor 
strategii de dezvoltare locală pe termen scurt, mediu şi lung; 

• sectorului financiar – pentru orientarea directorilor economici din administraţia 
publică locală în activitatea de conducere a activităţilor financiare specifice. 
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Conţinutul declaraţiilor de politică financiară 
 
Politicile financiare trebuie să ia forma unor declaraţii de intenţie coerente, corelate, uşor 
de înţeles. Din păcate, nu întotdeauna politicile iau o formă scrisă, sau sunt incomplete, 
necoerente şi contradictorii. De exemplu, politica unei administraţii locale privind 
F O N D U R I L E  D E  R E Z E R VĂ  se schimbă de la un an la altul sau este scrisă, într-adevăr, 
dar într-un limbaj neclar, vag, interpretabil, nefiind aplicată unitar. Acest lucru ridică 
probleme, mai ales, pentru executivul administraţiei locale, datorită inconsecvenţei 
modului de aplicare şi interpretare.           
 
Politicile necoerente sunt deosebit de supărătoare. De exemplu, în cazul cheltuielilor 
curente o politică poate interzice folosirea veniturilor ocazionale, cum sunt grant-urile. O 
altă politică direcţionează veniturile din vânzarea proprietătilor municipale, care pot fi 
considerate tot venituri ocazionale, către echilibrarea bugetului operaţional. Ca lucrurile 
să fie şi mai încurcate, poate exista o a treia politică, prin care să se impună un buget 
echilibrat, în absenţa altor politici care să limiteze valorile propuse la rectificările de 
buget şi împuternicirile pentru cheltuieli în cazuri de urgenţă. 
 
Politicile contradictorii apar, cel mai adesea, atunci când sunt adoptate pe loc sau în 
regim de urgenţă. 
 
De exemplu, o administraţie publică locală poate avea o politică axată pe investiţii 
financiare sigure şi pe asigurarea, cu prioritate, a lichidităţilor. Apoi, în timpul unei crize 
de venituri, decide, în al unsprezecelea ceas, să adopte o politică de investiţii în 
instrumente financiare de risc mare, cu scopul de a creşte rentabilitatea pe termen scurt. 
Rezultatul este o evidentă contradicţie între două intenţii ale administraţiei publice locale, 
precum şi o sursă de confuzie şi de îngrijorare pentru directorii economici.  
 
În principiu, politicile financiare trebuie să conţină o sumă de declaraţii prezentate în 
formă scrisă, coerente şi uşor de înţeles, care să acopere toate domeniile managementului 
financiar şi ale metodelor de contabilitate aplicate de administraţia publică locală. 
 
Câteva exemple de declaraţii de politică financiară sunt date mai jos, iar mai multe 
exemple sunt prezentate în finalul materialului. 
• autorităţile locale vor face în mod frecvent analiza costurilor tuturor serviciilor; 
• nu se vor utiliza credite şi obligaţiuni pentru a finanţa costurile curente de funcţionare; 
• autoritatea locală va acorda o importanţă deosebită taxelor de utilizare pentru a finanţa 

costul serviciilor municipale; 
• autoritatea locală va elabora criterii de evaluare şi de prioritizare a proiectelor de 

investiţii. 
  
Obligativitatea elaborării unor politici financiare scrise nu este reglementată în mod 
expres prin acte normative. Totuşi, prin art. 21 alin. (2) din Legea nr. 189/1998 (publicată 
în Monitorul Oficial Nr. 404 din 22 octombrie 1998) se precizează: „Proiectul bugetului 
local este însoţit de raportul primarului, al preşedintelui consiliului judeţean sau al 
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primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, precum şi de contestaţiile depuse 
de către locuitorii în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării proiectului.” 
 
În practică, se pune problema dacă politica financiară a administraţiei publice locale 
trebuie prezentată sub forma unei singure declaraţii scrise, care să acopere toate 
domeniile, sau să se elaboreze declaraţii separate pentru fiecare domeniu menţionat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple de politici financiare 

 
Deşi, ca autori, nu pledăm ca vreuna dintre politicile următoare să fie preluată ad litteram, ele 
reprezintă exemple de limbaj recomandabil în practicile unui management financiar solid. 
 
1. Municipalitatea va reporta anual un sold de minimum 5% din veniturile operaţionale totale, 

pentru a menţine un flux adecvat de numerar şi a limita cerinţa de împrumuturi pe termen 
scurt.  

      
2. Din portofoliul administraţiei publice locale nu mai mult de 30% va fi reprezentat de titluri 

de valoare cu termen mai lung de 3 ani. 
 
3. Administraţia publică locală va pregăti un program de investiţii pe 5 ani şi bugete anuale 

de investiţii.  
 
4. Propunerile pentru implicarea administraţiei publice locale în activităţi economice vor fi 

însoţite de: o analiză financiară şi de piaţă detaliată, un plan de afaceri şi evaluarea 
posibilităţilor alternative de organizare a respectivei activităţi. 

 
5. Rapoartele financiare vor prezenta toate aspectele situaţiei financiare a administraţiei 

publice locale.  
 
6. Fondurile rezultate la vânzarea activelor vor fi folosite numai pentru investiţii. 
 
7. La jumătatea exerciţiului bugetar se va proceda la o analiză de buget. 
 
8. Toate activele fixe vor fi inventariate şi evaluate anual.  
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Absenţa unei politici financiare şi efectele sale  
  
Absenţa unor politici financiare, scrise şi oficializate, poate crea probleme serioase. Fără 
ele, autorităţile locale devin nesigure pe poziţia instituţiei în diversele probleme de 
management financiar. Acest neajuns se agravează atunci când se schimbă aleşii locali 
sau funcţionarii importanţi. 
 
În lipsa unei „memorii organizaţionale”, politica financiară poate fi o sursă considerabilă 
de confuzie şi de potenţiale conflicte în materie de filozofie a finanţelor.  
 
Vidul creat prin absenţa iniţiativei managerilor în elaborarea politicilor financiare are 
consecinţe serioase. Deoarece nu există politici care să le interzică, pot fi adoptate diverse 
practici de management financiar. De exemplu, împrumutul din rezervele speciale poate 
să fie făcut în absenţa unui plan concret de achitare cu plata dobânzii. Vidul în elaborarea 
politicilor financiare îi încurajează, în cele din urmă, pe funcţionari să le croiască ei în 
funcţie de necesităţile momentului, ceea ce reprezintă o serioasă distorsiune în relaţia 
dintre activitatea de elaborare a politicilor şi cea administrativă.   
  
Politicile financiare neoficializate, nescrise, incomplete, contradictorii şi necoerente 
alterează imaginea publică a autorităţii locale şi par confuze utilizatorilor informaţiei 
financiare, cum sunt instituţiile financiare şi agenţiile de cotare a creditelor. Dau impresia 
că oficialităţile locale nu ştiu ce au de făcut sau nu acordă destulă atenţie unui 
management financiar prudent şi bine gândit. Fără o imagine clară a bazei de 
fundamentare a deciziilor administraţiei publice locale, investitorii şi ceilalţi utilizatori de 
informaţii financiare se vor simţi cu siguranţă încurcaţi, putând să-şi piardă încrederea în 
capacitatea acesteia de a conduce eficient activităţile financiare.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probleme serioase care pot rezulta din  
absenţa unor politici financiare scrise şi oficializate 

 
• incertitudinea asupra orientării administraţiei publice locale în probleme financiare; 
• elaborarea politicilor financiare de către funcţionari, şi nu de către aleşii locali; 
• lipsa continuităţii, atunci când se schimbă aleşii locali şi / sau personalul de specialitate; 
• lipsa încrederii din partea investitorilor şi a utilizatorilor de informaţii financiare; 
• adoptarea unor practici financiare improprii; 
• imaginea publică proastă. 
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Sfera de cuprindere a politicii financiare 
 
Declaraţiile de politică financiară ar trebui să acopere toate activităţile financiare majore 
desfăşurate de administraţia publică locală. În acest mod se asigură dezvoltarea cadrului 
care să facă legătura între intenţia politică şi practica existentă. De mare ajutor în 
identificarea golurilor de procedură este realizarea unui inventar al tuturor activităţilor 
financiare derulate de către administraţia locală în cauză.  
 
Următoarele activităţi financiare sunt domeniile în care pregătirea şi adoptarea de politici 
scrise contribuie la uniformizarea tranzacţiilor financiare şi reduc nesiguranţa: 
 
• contabilitate; 
• auditare; 
• raportările financiare; 
• bugetul operaţional (curent); 
• venituri; 
• rezerve financiare; 
• program şi buget de investiţii; 
• credite şi obligaţiuni municipale; 

 
Moment de reflecţie 
 
Din loc în loc, pe parcursul acestui eseu, vă oferim ocazia de a reflecta asupra materialelor pe 
care le-aţi citit şi, poate, de a vă nota câte ceva despre lucrurile pe care doriţi să le reţineţi din 
lectură. Legat de ceea ce aţi citit, în manualul de faţă, acum este momentul să reflectaţi cu 
privire la politicile financiare din administraţia publică locală, de unde proveniţi. Aveţi politici 
financiare? Sunt ele oficializate, sau nu? Sunt scrise, consemnate într-un document? Daţi trei 
exemple de politici financiare ale propriei administraţii publice locale. Ce probleme sunt 
legate de procesul de elaborare a politicii financiare? 
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• gestionarea lichidităţilor; 
• achiziţii; 
• managementul riscurilor; 
• gestionarea mijloacelor fixe; 
• ajutoare financiare; 
• fondurile de dezvoltare, inclusiv grant-uri, subvenţii, împrumuturi, precum şi politica 

de impozitare. 
 
Cazuri posibile : 
 
1. O administraţie publică locală, de mărime medie, are politici scrise despre bugetul 
operaţional şi despre programul de investiţii. Însă, nu are o politică cu privire la legătura 
dintre cele două. În procesul de planificare a investiţiilor nu există previziuni pentru 
identificarea costurilor operaţionale asociate proiectelor de investiţii.  
2. O administraţie publică locală, mică, adoptă politici financiare în materie de buget, 
investiţii şi un fond propriu de pensii pentru salariaţii săi. Politicile nu iau în considerare 
efectele amânărilor din activitatea de întreţinere a activelor sau din plata contribuţiei la 
fondul de pensii, şi nici practica transferului din fondul de pensii pentru echilibrarea 
bugetului operaţional.   
3. În dezvoltarea politicilor privind veniturile, o administraţie publică locală a omis să 
ia în considerare implicaţiile adoptării unei politici financiare privind plata pe loc a 
investiţiilor realizate. 
 
Avantajele unei politici financiare prezentate în scris 
 
O reţea de politici financiare atent formulate, cu flexibilitatea necesară spre a răspunde 
nevoilor şi condiţiilor în schimbare, devine unul dintre cele mai valoroase instrumente 
financiare aflate la dispoziţia autorităţilor locale. Iată câteva dintre avantajele politicilor 
financiare scrise: 
 
• facilitează procesul de planificare financiară; 
• ajută la evitarea improvizaţiilor şi a „stării de urgenţă”;  
• atrage atenţia asupra stării financiare a instituţiei; 
• asigură o bază pentru stabilirea şi evaluarea practicilor de management financiar şi 

pentru evitarea J O N G L E R I I L O R  F I N A N C I A R E ; 
• ajută la obţinerea consensului şi a coerenţei în elaborarea deciziilor financiare; 
• contribuie la menţinerea stabilităţii financiare; 
• îmbunătăţesc C R E D I B I L I T A T E A  F I N A N C I A RĂ ; 
• înlesnesc aleşilor locali şi funcţionarilor publici înţelegerea managementului 

financiar, 
• asigură transparenţa managementului financiar, sporind credibilitatea autorităţilor 

locale în faţa populaţiei. 
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Facilitarea procesului de planificare financiară 
 
Unul din beneficiile adoptării unor politici financiare este încurajarea celor care le-au 
elaborat să abordeze managementul financiar într-un context pe termen lung. Dezvoltarea 
unei reţele de politici financiare implică examinarea consecinţelor fiecărei politici, atât pe 
termen scurt, cât şi pe termen lung. De asemenea, implică identificarea legăturilor dintre 
politici. În fine, implică analiza situaţiei financiare, prezente şi viitoare, precum şi 
necesitatea unor politici noi ori modificarea celor existente. 
 
Analiza situaţiei şi a informaţiilor financiare înainte de elaborarea propriu-zisă a 
politicilor stimulează o abordare planificată. Analiza ajută la identificarea scăpărilor, 
contradicţiilor şi punctelor slabe din politicile existente. Este recomandabil ca analiza să 
includă consideraţii privind viitoarele probleme şi nevoi financiare, simultan cu soluţii 
alternative de rezolvare.  
 
Din acest proces rezultă, adesea, alte probleme care, la rândul lor, reclamă atenţie. De 
exemplu, o administraţie publică locală constată că trebuie să impună restricţii în materie 
de investiţii cu risc mare şi să ceară rapoarte detaliate pentru activitatea investiţională. Pe 
de altă parte, veniturile în scădere – investiţiile cu risc mic au şi rentabilitate mai scăzută 
– pot constrânge aceeaşi administraţie locală să adopte politici de control anual al taxelor 
şi de restructurare a acestora, în vederea recuperării integrale a costurilor serviciilor. 
 
Formularea politicilor financiare ajută autorităţile locale să adopte o perspectivă pe 
termen lung, atunci când iau decizii politice pe termen scurt. O politică presupunând 
previziuni de venituri şi cheltuieli, pe mai mulţi ani, impune analiza capacităţii financiare 
pe termen lung şi o evaluare a riscului financiar intern şi extern.   
 
Evitarea „stării de urgenţă” 
 
Politicile financiare asigură baza de prevenire şi de rezistenţă, în caz de stare de urgenţă 
financiară. Golurile de încasări, diminuarea alocaţiilor bugetare, scăderea rating-ului, 
terminarea grant-urilor, limitarea veniturilor sau a cheltuielilor legale pot avea implicaţii 
importante, dacă nu există planuri şi politici destinate cu anticipaţie fiecărui caz în parte. 
 
Politicile privind veniturile, investiţiile, creanţele şi rezervele sunt esenţiale pentru 
menţinerea solvabilităţii. De exemplu, politica rezervelor asigură soluţia de finanţare 
temporară a necesităţilor neprevăzute. Politica datoriilor ajută la evitarea crizelor 
financiare, fixând valoarea îndatorării pe termen lung şi pe termen scurt, tipul şi scopul 
îndatorării, precum şi rezervele din care se face achitarea. Politica veniturilor poate ajuta 
la depăşirea urgenţelor financiare, asigurând o bază diversificată de venituri, colectarea 
„agresivă” a acestora, limitarea utilizării fondurilor speciale şi administrarea sănătoasă a 
impozitelor colectate.  
   
Altfel spus, politicile financiare ajută administraţia publică locală să prevină situaţiile 
neprevăzute sau anormale, care pot perturba mersul normal al operaţiilor financiare. În 
procesul formulării politicilor financiare, sunt indispensabile evaluarea amănunţită a 
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potenţialelor probleme financiare, precum şi elaborarea strategiei de prevenire, diminuare 
sau de menţinere sub control a acestora. 
 
Atragerea atenţiei asupra situaţiei financiare 
 
Pregătirea reţelei de politici financiare se concentrează pe condiţiile financiare de 
ansamblu ale administraţiei publice locale. Formularea politicilor promovează abordarea 
situaţiei financiare a instituţiei, mai degrabă, ca întreg, decât „pe porţiuni”. Nu putem 
formula politici eficiente fără să identificăm şi să analizăm situaţiile şi tendinţele 
existente şi potenţiale. 
 
În vederea evaluării situaţiei financiare, trebuie colectate informaţii despre politicile şi 
practicile financiare interne, precum şi despre factorii externi, sociali, economici, politici, 
demografici. Analizând aceste elemente putem identifica practicile şi tendinţele care 
semnalează viitoarele situaţii de presiuni financiare. Politicile şi practicile pot fi astfel 
concepute încât să ghideze acţiunile corective. Analiza informaţiilor despre starea 
financiară este de asemenea utilă în modificarea politicilor financiare existente. 
 
Analiza situaţiei financiare este tratată detaliat în alt manual, din această serie de 
instruire, care oferă o abordare practică pentru analiza situaţiei financiare din propria 
administraţie locală. El include indicatori financiari, graficul cu tendinţele avertizoare, 
explicându-se tendinţele care trebuie urmărite, un formular de lucru şi sugestii pentru 
analiză şi formularea politicilor. Manualul vă va ajuta: 
 
• să înţelegeţi ce este sănătatea financiară şi cum se măsoară ea; 
• să identificaţi atuurile şi slăbiciunile financiare existente; 
• să observaţi problemele financiare emergente; 
• să elaboraţi politici şi practici financiare sănătoase.  
 
Monitorizarea  rezultatelor managementului financiar 
 
Odată elaborată, reţeaua politicilor financiare poate fi utilizată la monitorizarea 
performanţelor managementului financiar. La monitorizarea activităţii managerilor din 
sectorul financiar şi la responsabilizarea lor pentru atingerea rezultatelor planificate, pot 
fi folosite: politicile prin care se cer audituri anuale, controalele interne şi rapoartele 
financiare, astfel concepute încât să satisfacă nevoile diferiţilor utilizatori de informaţii.  
 
Evitarea jongleriilor financiare 
 
Politicile financiare sănătoase asigură conştientizarea pericolelor pe care le implică 
„scamatoriile” financiare şi ţin sub control utilizarea lor. Administraţia locală face 
anumite „jonglerii” atunci când schimbă metodele contabile, prezintă eronat veniturile, 
manipulează fondurile speciale cu acces restricţionat, transformă cheltuieli ale 
exerciţiului curent în cheltuieli ale exerciţiului viitor şi utilizează transferurile între 
fonduri pentru a acoperi anumite goluri la colectarea veniturilor, diminuând astfel 
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credibilitatea şi integritatea autorităţilor locale prin slaba fundamentare a bugetului. 
Existenţa reţelei de politici asigură o bază de înţelegere a pericolului reprezentat de aceste 
practici. dar şi de respingere raţională a soluţiilor prea restrictive şi lipsite de rezistenţă la 
presiuni politice.    
 
Îmbunătăţirea procesului decizional 
 
Politicile financiare ajută la realizarea consensului şi a coerenţei procesului decizional. 
Odată adoptate, acestea ajută la clarificarea scopurilor şi a obiectivelor întregii planificări 
financiare. Un rezultat practic este reducerea dezbaterilor şi a discuţiilor exhaustive, de 
fiecare dată când trebuie luată o decizie, dacă ea priveşte un aspect acoperit de o politică 
financiară, deja, adoptată.  
 
Politicile stabile asigură, de asemenea, continuitate în conducerea activităţii financiare, în 
special, în perioadele de schimbări electorale sau de fluctuaţie a personalului executiv.   
 
O reţea de politici financiare reduce conflictele şi neînţelegerile, oferind îndrumare 
funcţionarilor în chestiuni financiare şi reducând nesiguraţa şi confuzia. Elaborarea 
politicilor financiare creează un climat de colaborare în procesul decizional. Prin 
existenţa lor se reduce necesitatea deciziilor de criză şi se stabilesc direcţiile pe care să se 
poată conta în operarea financiară curentă. 
 
Contribuţia la menţinerea stabilităţii financiare 
 
Anticiparea problemelor financiare şi elaborarea unor politici de evitare sau de menţinere 
a lor sub control sunt acţiuni esenţiale în obţinerea stabilităţii financiare. Pentru 
minimizarea fluctuaţiilor anuale importante în nivelul taxelor şi impozitelor sunt de ajutor 
politicile care impun previziuni, pe mai mulţi ani, ale veniturilor şi cheltuielilor, 
planificarea investiţiilor, recuperarea costurilor şi ajustarea anuală a taxelor la inflaţie. 
Aceste politici trimit un semnal clar publicului şi utilizatorilor de informaţii financiare că 
administraţia locală acordă maximă prioritate stabilităţii financiare. Utilizarea constantă a 
politicilor financiare asigură stabilitate financiară permanentă, chiar dacă administraţia 
locală este ameninţată de fluctuaţii în economie, declinul mediului de afaceri local sau 
scăderea alocaţiilor bugetare. 
 
Creşterea credibilităţii financiare 
 
Respectarea unui set de politici financiare scrise măreşte credibilitatea financiară a 
administraţiei publice locale. Politicile bine definite pentru îndatorare, sistem de 
contabilitate, auditare şi raportările financiare sunt apreciate de investitori, bănci şi 
agenţii de rating. O politică financiară care asigură expunerea integrală a situaţiei 
financiare a instituţiei poate conduce la îmbunătăţirea rating-ului de creditare, extinderea 
posibilităţilor de împrumut şi scăderea dobânzilor. Adoptând un set de politici financiare 
scrise demonstraţi competenţă şi profesionalism în materie de finanţe, ceea ce contează 
foarte mult în faţa instituţiilor din sectorul de creditare. 
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Educarea autorităţilor locale şi a comunităţii 
 
Procesul de formulare a politicilor financiare este un mijloc eficient de educare a aleşilor 
locali şi a cetăţenilor în privinţa managementului financiar la nivelul comunităţii, 
construind astfel încrederea şi susţinerea pentru administraţia publică locală. 
 
Pentru o administraţie publică locală, se poate spune că formularea politicilor financiare 
este una dintre cele mai eficiente căi de creştere a credibilităţii şi de conservare a 
integrităţii financiare. De exemplu, o politică susţinând un sistem puternic de control 
intern demonstrează că administraţia publică locală se preocupă de detectarea şi stoparea 
risipei, a fraudelor şi a abuzurilor care pot să apară în operaţiuni. 
 
Procesul elaborării politicilor financiare scrise este un excelent instrument de învăţare 
pentru noii aleşi locali. Elaborarea politicilor oferă ocazia departamentul financiar să 
instruiască corpul deliberativ în materie de concepte financiare, terminologie, practici şi 
standarde. Acest lucru este foarte important, în special, pentru că operaţiile financiare din 
administraţia publică locală devin din ce în ce mai complexe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moment de reflecţie 
 
Acum că ştiţi avantajele politicilor financiare scrise, este timpul să verificaţi dacă se aplică în 
propria administraţie locală. Gândiţi-vă la două sau trei politici financiare adoptate. În ce sens 
au fost benefice? Aţi sesizat şi alte beneficii în afara celor discutate aici? Puteţi identifica 
politicile care ar trebui adoptate în administraţia publică locală şi beneficiile lor?   
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Elaborarea politicilor financiare 
 
O abordare sistematică poate simplifica elaborarea politicilor financiare. În abordarea la 
care ne vom referi, parcurgem următoarele etape: 
1. organizare; 
2. definirea procesului; 
3. trecerea în revistă a politicilor şi practicilor existente; 
4. stabilirea etaloanelor de acţiune pentru politicile şi practicile financiare; 
5. elaborarea proiectului declaraţiilor de politică financiară; 
6. examinarea şi adoptarea politicilor; 
7. aplicarea şi mediatizarea politicilor; 
8. monitorizarea aplicarării politicilor. 
 
1) Organizaţi elaborarea politicilor  
 
Primul pas în dezvoltarea politicilor este stabilirea persoanei care va supraveghea 
procesul, ceea ce înseamnă clarificarea rolurilor ce revin aleşilor locali, directorilor, 
funcţionarilor şi cetăţenilor.  
 
Câteva abordări organizatorice posibile:  
 
a. Consiliul îşi stabileşte o comisie de politici financiare, sprijinită de consiliu şi de 

personalul din sectorul financiar, acesta din urmă trebuind să consulte periodic 
consiliul. 

 
b. Aleşii locali solicită şefului executivului (primar sau preşedintele consiliului 

judeţean) să pregătească un set de politici financiare recomandabile, pe baza căruia 
funcţionarii din Direcţia economică / financiară vor pregăti apoi un raport către 
consiliu, de obicei şi cu consultarea şefilor celorlalte departamente. Nu este 
neobişnuit ca şeful executivului să sesizeze el însuşi nevoia existenţei unor politici 
financiare scrise, oficializate, iniţiind elaborarea lor fără să aştepte să fie solicitat în 
acest sens. 

 
c. Aleşii locali stabilesc un grup operativ sau un comitet, compus din aleşi locali şi 

personal de execuţie. Câţiva experţi din sectorul financiar vor fi nominalizaţi spre a 
lucra cu grupul operativ. Această abordare are avantaje clare. Toţi factorii 
importanţi – şeful executivului sau un reprezentant al său, membri ai consiliului 
anume desemnaţi, şefii principalelor departamente – sunt implicaţi în procesul de 
elaborare. Un asemenea efort de colaborare măreşte şansele ajungerii la un acord 
printr-un compromis rezonabil şi reduce probabilitatea surprizelor nedorite.   

 
Gradul de implicare a cetăţenilor în stabilirea politicilor financiare este o chestiune care 
trebuie decisă de elaboratorii de politici, indiferent de metoda de organizare adoptată. 
Unele din opţiunile de solicitare a contribuţiei cetăţenilor sunt:  
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• În comisia de politici financiare pot fi numiţi şi cetăţeni sau se poate înfiinţa, separat,  
un comitet cetăţenesc consultativ. 

 
• Organizarea unei întruniri publice, cu scopul de a obţine reacţia cetăţenilor la 

politicile recomandate şi aflate în dezbatere. Se poate stabili, separat, un comitet 
consultativ al cetăţenilor. 

 
• În sfârşit, comitetul poate solicita sugestii din partea mediului de afaceri şi a celui 

financiar. 
 
2) Definiţi procesul 
 
Următorul pas important este structurarea procesului. Cel mai important este să decideţi 
dacă urmaţi o abordare exhaustivă sau pe porţiuni. Abordarea exhaustivă implică 
elaborarea de politici pentru toate activităţile financiare desfăşurate în instituţie. Are 
avantajul că pune în lumină relaţiile dintre politici şi, prin urmare, posibilele contradicţii 
şi inconsistenţe. Însă, este o abordare complexă şi consumă timp. Elaboratorii de politici 
pot fi tentaţi să opună rezistenţă la adoptarea ei, ca fiind peste măsură de împovărătoare.  

 
Abordarea pe porţiuni, pe de altă parte, implică selectarea a una sau două activităţi 
financiare specifice (de exemplu, bugetul şi creanţele) şi elaborarea de politici pentru ele. 
Această abordare reduce aria efortului şi serveşte ca proiect pilot pentru testarea 
metodologiei. La folosirea abordării pe porţiuni vom avea grijă să ţinem cont de efectele 
politicilor propuse asupra acelora neluate în discuţie, precum şi asupra legăturilor dintre 
politici.  
 
Uneori, poate ar fi de dorit, de exemplu, să concentrăm procesul de elaborare a politicilor 
pe o problemă acută şi deosebit de serioasă, cum ar fi dificultăţile în primirea de credite 
sau răspunsul la concluziile negative ale unui audit. O altă abordare constă în 
concentrarea elaborării politicilor pe principalele aspecte financiare, cum ar fi rapoartele 
financiare, practica investiţiilor riscante sau găsirea unor noi surse de venituri. 
 
Reuşita procesului se leagă direct de selectarea atentă a metodei aplicate. Folosiţi un 
proces bine chibzuit, bazat pe analiza amănunţită a tuturor condiţionărilor şi a diverselor 
alternative. Elaboraţi politicile după coordonarea constatărilor. Prima dumneavoastră 
preocupare trebuie să o constituie direcţia de mers şi rezultatele. S-ar putea să consideraţi 
utilă pregătirea unei matrici de comparare a diferitelor politici. Formulaţi un calendar cu 
datele de iniţiere, întruniri, audieri publice, raportare şi altele la fel de importante. 
Calendarul vă va ajuta să programaţi activitatea personalului.     
 
3) Treceţi în revistă politicile şi practicile existente 
 
Al treilea pas constă în identificarea şi trecerea în revistă a politicilor şi practicilor 
curente. În general, veţi constata că este necesar să faceţi multe investigaţii pentru a 
dovedi existenţa unor politici financiare. Ele pot fi găsite în legile şi în normele emise de 
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administraţia centrală şi locală, în procesele verbale ale consiliilor, în procedurile 
financiare, în acorduri şi practici financiare. Nu neglijaţi faptul că multe politici 
neoficiale nu sunt scrise, ci există numai în mintea şi în practicile anterioare ale 
funcţionarilor şi elaboratorilor de politici locale. Va trebui să-i intervievaţi pe aceşti 
oameni ca să înţelegeţi modul de gândire conform căruia a fost fundamentat bugetul 
curent sau au fost create politici financiare precum politicile de creanţe ori de investiţii.  
 
Examinarea atentă a practicilor financiare existente este o altă cale de a ne da seama de 
existenţa sau absenţa politicilor. Comparând practicile financiare ale administraţiei 
publice locale cu standardele în domeniu sau cu alte practici etalon veţi înţelege 
deficienţele şi inadvertenţele. 
 
Ceea ce nu s-a descoperit, în urma investigaţiei, poate fi la fel de important ca şi ceea ce 
s-a descoperit. De exemplu, dacă analizaţi practicile contabile, s-ar putea să aflaţi că nu 
există  proceduri contabile scrise sau că practicile dumneavoastră nu sunt în concordanţă 
cu reglementările în vigoare. Dacă examinaţi practicile privind veniturile puteţi constata 
că nu se face o supraveghere a lor, nu există orientări clare în privinţa surselor de 
venituri, deciziile legate de taxe nu au în vedere recuperarea costurilor serviciilor – iar 
activele fixe nu sunt inventariate sau evaluate.  Aceste constatări indică urgenta nevoie de 
adoptare a unor politici adecvate. 
 
O atenţie specială trebuie să acordăm politicilor învechite, ele trebuind revizuite şi 
actualizate. 
 
4)  Stabiliţi etaloane pentru politicile şi practicile financiare 
 
Atunci când definiţi politicile şi stabiliţi practicile, trebuie să începeţi şi strângerea 
informaţiilor despre standarde adecvate sau etaloane (adică, practicile recunoscute ca 
fiind cele mai bune din punct de vedere al progresului instituţiei). Din lista de mai jos 
puteţi să identificaţi sursele relevante:  
 
• alte autorităţi locale; 
• asociaţii profesionale;  
• administraţia centrală;  
• universităţi sau organizaţii de instruire care colaborează cu administraţia locală; 
• institute de cercetare;  
• asociaţii ale autorităţilor locale;  
• bănci şi instituţii financiare. 
 
Există un volum considerabil de informaţii despre politicile financiare. Multe autorităţi 
locale au elaborat reţele parţiale sau totale de politici financiare. Exemple de politici pot 
fi desprinse din bugete, programe de investiţii, rapoarte financiare, manuale şi alte 
documente. Universităţile, institutele de cercetare, ministerul finanţelor şi alte organisme 
constituie, de asemenea, surse foarte bune de informare, deoarece în general cunosc tot 
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ceea ce s-a publicat, la nivel local, în diferite domenii ale finanţelor publice. Poate au 
întreprins şi cercetări asupra elaborării de politici financiare. 
 
Din experienţă şi din observaţii, băncile, instituţiile financiare, societăţile de asigurări, 
agenţiile de rating şi alţi experţi au conceput reguli şi etaloane de acţiune, care ajută la 
analiza situaţiei financiare şi la elaborarea politicilor.  
 
Mai jos sunt prezentate câteva etaloane obişnuite. Reţineţi, însă, că acestea sunt bazate pe 
experienţa oraşelor din Statele Unite şi ar trebui privite, doar, ca exemplificări de fond şi 
de formulare.  
 
• Impozitele necolectate nu trebuie să depăşească 5% - 8%. 
• Un deficit mai mare de 5% - 10% într-un an trebuie să fie un semnal de alarmă. 
• Creanţele pe termen scurt neîncasate la sfârşitul exerciţiului financiar nu trebui să fie 

mai mari de 5% din veniturile curente. 
• Serviciul datoriei ca procent din veniturile curente nu trebuie să fie mai mare de 15%.  
• Rata lichidităţii, adică numerar plus investiţii pe termen scurt raportate la pasivul 

existent, nu trebuie să coboare sub 1. 
 
Trebuie să stabiliţi relevanţa acestor exemple orientative pentru propria administraţie 
locală. Dacă vreo tendinţă vă este defavorabilă, cel puţin ştiţi unde să interveniţi. Poate fi 
folositoare, chiar, şi o analiză subiectivă a modului în care mersul lucrurilor în instituţie 
influenţează starea financiară a acesteia. În plus, tendinţele pot să arate că practicile 
financiare sunt inadecvate şi să demonstreze necesitatea politicilor în domeniu. O 
tendinţă stabilă de reducere a profiturilor din investiţii, de depăşiri de buget ori de goluri 
în colectarea impozitelor trimite la posibile deficienţe în practicile şi în politicile locale 
de management financiar.   
 
Autorităţile locale cu experienţă de autonomie financiară limitată au şi experienţă redusă 
în materie de date de referinţă şi comparative. Prin urmare, etaloanele nu vor avea o 
valoare imediată. În astfel de situaţii, administraţia locală trebuie să strângă şi să 
analizeze datele istorice şi proiecţiile financiare. Aleşii locali au astfel posibilitatea să 
folosească analiza tendinţelor, pentru a interpreta schimbările survenite în situaţia 
financiară. Concentrându-ne asupra factorilor şi tendinţelor, pe o perioadă relativ 
îndelungată, ne va deveni limpede dacă intensitatea problemei creşte sau scade şi dacă 
este, sau nu, nevoie de politici noi, ori modificate. 
 
5) Elaboraţi proiectul declaraţiilor de politică financiară 
 
După ce diagnosticăm situaţia curentă a politicilor şi identificăm politicile dorite, suntem 
gata pentru proiectul declaraţiei. Proiectul trebuie să fie clar, concis, inteligibil, posibil de 
realizat, adecvat realităţii, argumentat. Trebuie să fiţi pregătiţi să explicaţi ipotezele de 
plecare şi raţionamentele prin care se susţin politicile recomandate. Legat de proiectul 
fiecărei declaraţii puneţi-vă întrebări de tipul: 
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• Care este scopul politicii propuse? 
• Este destinată prevenirii unei probleme sau corectării unor practici financiare?  
• Poate fi raportată la un etalon sau la un standard? 
• Se corelează cu alte politici? 
• Politica propusă înlocuieşte o politică existentă? 
• Elimină inadvertenţele şi contradicţiile din politicile existente?  
 
Reţineţi că politicile trebuie să răspundă nevoilor locale şi să fie flexibile. În general, este 
util să grupăm declaraţiile după activitatea financiară căreia i se adresează politica, cum 
ar fi elaborarea bugetului, creanţele etc. Dacă sunt prezentate într-un manual sau într-o 
broşură, declaraţiile de politici financiare ajung mai uşor la aceia interesaţi. Exemple de 
astfel de declaraţii se găsesc în anexa de la sfârşitul eseului de faţă. 

 
6) Examinaţi şi adoptaţi politicile  
 
După elaborarea proiectului declaraţiei de politică financiară, acesta trebuie examinat atât 
de către şefii de servicii, cât şi de comisia de specialitate, dacă există.  
 
Prin examinarea severă a proiectelor de declaraţii ne asigurăm că acestea sunt clare şi 
argumentate. S-ar putea, chiar, să le supuneţi şi privirilor critice ale cetăţenilor şi ale 
experţilor. 
 
Odată revizuirea terminată, declaraţiile scrise de politică financiară sunt prezentate 
consiliului spre adoptare. Prezentarea declaraţiei este bine să fie însoţită de explicarea 
procesului de elaborare. Este recomandabil să programaţi ateliere de lucru, cu scopul de a 
analiza şi a discuta declaraţiile referitoare la politicile noi. Dacă este cazul, şi este dorită, 
puteţi organiza şi o audiere publică.    
 
Cel mai important lucru este să încurajaţi adoptarea oficializată a politicilor. Aleşii locali 
trebuie să înţeleagă semnificaţia politicilor ca obiective de management financiar al 
autorităţilor locale şi ca reprezentare a stării financiare către care tinde administraţia 
publică locală.   
 
7) Aplicaţi şi mediatizaţi politicile  
 
Declaraţiile de politică financiară adoptate vor fi folosite explicit în procesul decizional. 
Politicile odată adoptate trebuie să ghideze elaborarea bugetului, a programului de 
investiţii şi a altor chestiuni de management financiar. 
 
Ele trebuie integrate în evaluarea situaţiei financiare, pentru a evidenţia măsura în care li 
se conformează practicile administraţiei locale. Politicile sunt folosite de către 
funcţionarii instituţiei şi de auditorii externi pentru a evalua performanţele sistemului de 
management financiar. Criteriile de evaluare profesională este recomandabil să se refere 
şi la declaraţiile de politici financiare, pentru ca personalul din sectorul financiar să se 
orienteze asupra aşteptărilor existente. 
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Moment de reflecţie: 

Datorită importanţei politicilor financiare scrise, vă sugerăm să elaboraţi o 
strategie de revizuire şi consolidare a derulării politicilor financiare din propria 
administraţie locală. Ce intenţionaţi să faceţi în continuare? Reţeaua 
dumneavoatră de politici financiare necesită reparaţii capitale sau ajustări 
minore? Ce domenii ale politicilor financiare necesită atenţie deosebită? 
Pregătiţi o listă de obiective pe care aţi dori să le atingeţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru administraţia publică locală, respectarea unor politici financiare stabile este cea 
mai sigură cale de a-şi păstra o poziţie financiară solidă.   
 
Printre metodele de mediatizare a declaraţiilor de politici financiare se află:  
• referirea la ele în buget, programul de investiţii, raportările financiare anuale;  
• distribuirea de copii către instituţiile financiare şi agenţiile de rating; 
• includerea lor în prezentarea situaţiei financiare a instituţiei; 
• distribuirea de copii către asociaţiile profesionale  şi guvernamentale; 
• nominalizarea politicilor respective, atunci când se fac recomandări legate de 

politicile publice autorităţilor locale; 
• menţionarea lor în întrunirile publice. 

 
8)  Monitorizaţi aplicarea politicilor  
 
Monitorizarea continuă şi ajustarea sunt esenţiale pentru eficienţa politicilor financiare. 
Derularea politicilor publice trebuie să fie fluentă şi flexibilă. Politicile necesită ajustări, 
redefiniri şi actualizări, ca răspuns la problemele şi nevoile nou apărute. Câteva exemple 
de factori, care pot să reclame modificarea politicilor, sunt: înnoirea metodelor de 
finanţare, a legislaţiei sau a standardelor, apariţia unor situaţii noi, presiunile economice. 
 
Este important să revizuim cu regularitate politicile existente, dacă dorim ca prin 
intermediul lor să putem trasa, în orice moment, linii directoare relevante pentru un 
management eficient al activităţii financiare din administraţia publică locală.  
 

 
Obstacole în calea elaborării politicilor financiare 

 
Veţi constata că nu este uşor să creaţi o reţea de politici financiare. Sunt mai multe 
obstacole: rezistenţa politică şi profesională, timpul necesar, informaţiilor financiare 
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inadecvate, lipsa de cunoştinţe despre conceptele şi practicile financiare, precum şi prea 
puţine standarde de calitate şi etaloane de acţiune în domeniu.    
 
Rezistenţa politică şi profesională 
 
Aşteptaţi-vă să întâmpinaţi o rezistenţă politică şi profesională atunci când începeţi 
elaborarea unui set de politici scrise şi oficializate. Unii aleşi locali vă vor spune că 
procesul este nerelevant, raportat la modul de luare a deciziilor, şi că politicile, chiar 
adoptate, nu vor fi aplicate. Vor declara că, în materie de taxe şi cheltuieli, sunt puţine 
opţiuni şi că este imposibil să prevezi viitorul. Ar putea să apară şi teama că politicile vor 
fi greşit înţelese de public şi de mass-media. Aleşii locali sunt, adesea, preocupaţi şi de 
faptul că politicile, odată scrise, capătă mare vizibilitate şi pot fi folosite de către opoziţie 
împotriva lor. În sfârşit, aleşilor locali s-ar putea să le fie greu să privească dincolo de 
următoarele alegeri.     
  
Funcţionarii pot opune o rezistenţă elaborării politicilor, considerând că ei sunt mai 
calificaţi să creeze politici financiare decât aleşii locali. Nu este ceva neobişnuit ca 
funcţionarii să susţină că finanţele municipale sunt un subiect atât de complicat încât cel 
mai bine este să fie tratat de experţi. Pe de altă parte, funcţionarii pot opune o rezistenţă 
argumentând că sunt prea ocupaţi cu altele, ca să mai elaboreze şi politici financiare. În 
sfârşit, uneori, ei se tem de responsabilitatea mărită ce însoţeşte adoptarea unor politici 
scrise şi oficializate.   
 
Timpul necesar 

 
Elaborarea unui set de politici financiare consumă timp. Politicile existente poate că nu 
acoperă toate activităţile. Adesea, este posibil să existe politici nescrise, cu inadvertenţe, 
incomplete, expirate, care trebuie colectate din diverse surse, cu prevederi care contrazic 
alte politici, sau care nu au fost niciodată adoptate oficial. 
 
Multe politici apar, nu dintr-un proces bine chibzuit, ci, mai degrabă, ca un produs 
„secundar” al unei acumulări de decizii financiare. Ele pot influenţa puternic modul în 
care sunt conduse activităţile financiare ale administraţiei publice locale, deşi nu sunt 
nicăieri consemnate în scris. Chiar şi mai confuză este situaţia politicilor financiare 
bazate pe tradiţii şi pe obiceiuri, sau apărute ca reflectare a obişnuinţei, întârzierilor sau 
pasivităţii autorităţilor. De exemplu, un consiliu discută despre oportunitatea realizării 
unor rezerve corespunzătoare, dar nu reuşeşte niciodată să se decidă asupra sumei sau a 
procentului. Alt consiliu acceptă faptul că finanţarea planului de investiţii este de maximă 
prioritate dar, în acelaşi timp, canalizează surplusurile spre alte proiecte neprioritare.    
 
Formularea unei set consistent de politici poate consuma foarte mult timp, atunci când 
asemenea practici au „vechime”, putând deci întârzia mersul lucrurilor. Elaborarea setului 
de politici solicită o durată adecvată, astfel încât elaboratorii de politici să fixeze, cu 
chibzuială, obiectivele financiare şi să adopte, în scris, poziţiile oficiale necesare pentru a 
traduce obiectivele în practică. Pentru generarea şi evaluarea corespunzătoare a opţiunilor 
alternative va fi solicitată contribuţia personalului executiv şi a altor factori interesaţi.    
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Informaţii financiare inadecvate  
 
O altă barieră în calea pregătirii politicilor financiare este absenţa informaţiilor financiare 
adecvate. Administraţia publică locală s-ar putea să nu aibă suficiente informaţii pentru a 
evalua şi a prevedea propria situaţie financiară. Poate că auditul anual nu este însoţit de o 
S C R I S O A R E  A  A U D I T O R U L U I  CĂT R E  C O N D U C E R E .  Raportul financiar anual 
poate că nu conţine note explicative. Datele istorice, care se folosesc la proiecţiile 
financiare, s-ar putea să nu fi fost colectate. Este posibil ca informaţiile despre 
suprapunerea datoriilor să fie inaccesibile, iar prognozele veniturilor şi cheltuielilor să nu 
acopere o perioadă mai mare de un an. Într-o administraţie publică locală este extrem de 
dificil să identificăm nevoia de o anumită politică, în absenţa informaţiilor despre situaţia 
financiară şi practicile sale în domeniu.   
 
Lipsa cunoştinţelor privind concepte şi practici 

 
Altă barieră în dezvoltarea politicilor financiare este creată prin lipsa de familiarizare a 
aleşilor locali cu conceptele, terminologiile şi practicile finanţelor publice locale. O 
responsabilitate vitală a personalului executiv este instruirea în materie de finanţe a 
aleşilor locali, atât prin rapoarte cât şi prin ateliere de lucru. Este recomandabil ca 
procesul educaţional să includă interpretarea rapoartelor financiare, a rapoartelor de audit, 
a declaraţiei privind datoriile contractate şi a altor documente financiare. Informaţiile 
furnizate aleşilor locali trebuie să fie prezentate într-un limbaj clar, fără jargon 
profesional. Aceştia trebuie să fie bine informaţi cu privire la practicile curente aplicate în 
fiecare sector financiar şi totodată să înţeleagă standardele şi etaloanele din domeniu.  
 
Prea puţine standarde şi etaloane de acţiune  

 
      Dezvoltarea politicilor financiare poate fi stânjenită de numărul mic de 

standarde şi de etaloane de acţiune disponibile. Aceasta este o problemă 
specifică administraţiei locale nou-intrate pe terenul autonomiei locale,   
anterior politicile financiare importante fiind stabilite de administraţia 

publică centrală. 
  

Acum, este necesar un efort considerabil pentru ca fiecare administraţie publică locală să 
îşi stabilească propriile reguli şi etaloane de acţiune în elaborarea politicilor. Aleşii locali 
s-ar putea afla în situaţia de a explora teritoriul nou, dar interesant, al finanţelor publice 
locale. Va fi nevoie de timp pentru a crea o bază de date comparative la nivelul 
administraţiei publice locale şi pentru ca fiecare unitate, în parte, să acumuleze suficiente 
date istorice, ca să poată realiza proiecţia tendinţelor şi să facă previziuni. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               3 
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Moment de reflecţie 
 
Am identificat câteva dintre obstacolele din calea elaborării politicilor scrise. Notaţi alte 
bariere, imaginabile sau experimentate. Ce funcţionează, şi ce  nu, în depăşirea lor?  
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Idei cheie 
 
• Politicile financiare, enunţate în scris, sunt esenţiale pentru eficienţa politicilor 

publice şi a managementului administraţiei publice locale. 
 
• Este recomandabil ca, politicile scrise să fie pregătite pentru fiecare componentă a 

sistemului de management financiar.  
 
• Cea mai bună abordare în formularea politicilor este colaborarea între legislativul şi 

executivul local. 
 
• În pregătirea politicilor trebuie mobilizate eforturi importante pentru depăşirea 

obstacolelor, inerente în contextual actual.  
 
• Sunt necesare examinări şi analize aprofundate ale politicilor existente.  
 
• Trebuie făcut un efort susţinut pentru a stabili care dintre politicile altor organizaţii 

locale ale administraţiei publice pot fi folosite ca etaloane de acţiune. 
 
• În perioada din afara „vârfului de activitate”, atunci când resursele nu sunt 

concentrate în direcţia pregătirii bugetului sau a altor acţiuni majore, organizaţi o 
sesiune de trecere în revistă şi de revizuire a politicilor publice.    

 
• Redactaţi politicile într-un stil clar, concis şi inteligibil. 
 
• Includeţi politicile scrise în documentaţia financiară a administraţiei locale şi 

distribuiţi-o utilizatorilor de informaţii din domeniu. 
 
• Supuneţi politicile financiare revizuirilor şi ajustărilor frecvente, pentru consolidare 

şi actualizare. 
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GLOSAR 
 
ALOCARE FONDURI Autorizare dată de către organul deliberativ al unei 

autorităţi administrative, prin care se permite 
angajarea de obligaţii financiare şi de cheltuieli din 
resursele publice. Alocările se referă, de obicei, la 
sume fixe pentru un  singur an. 

CADRU DECIZIONAL Sistem structurat de politici care furnizează îndrumări 
pentru luarea deciziilor. 

CREDIBILITATE 
FINANCIARĂ   

Condiţii generale de eligibilitate a unei persoane, 
companii sau municipalităţi, pentru a contracta 
împrumuturi. 

FOND DE REZERVĂ Un cont folosit pentru a indica că o parte din soldul 
de numerar este restricţionat în mod legal pentru 
scopuri specifice, sau că nu este disponibil pentru 
efectuarea unor cheltuieli. De obicei, reprezintă un 
fond aprobat pentru a fi folosit la evenimente viitoare 
neprevăzute, aşa cum ar fi fondul de rezervă în cazuri 
de calamităţi. 

OBLIGAŢ I I  DE PLATĂ  Angajamente de plată rezultate din contractarea unui 
împrumut sau din cumpărarea de bunuri şi servicii. 
Acestea pot include: împrumuturi, răscumpărarea de 
obligaţiuni, garanţii şi facturi. 

PLATĂ  «  DIN MERS »   Metodă de a finanţa investiţiile, pas cu pas, din 
alocaţii bugetare. 

POLITICI  FINANCIARE  Declaraţii de intenţii elaborate, în formă scrisă, de 
factorii de decizie, prin care se clarifică strategia de 
management financiar a administraţiei publice locale. 

„JONGLERII  
FINANCIARE” 
 

Acţiuni prin care se modifică baza contabilităţii, se 
reprezintă greşit veniturile, se manipulează fondurile 
cu destinaţie specială, se reportează cheltuielile 
anului curent în anul fiscal viitor, se folosesc 
transferurile dintre fonduri pentru a acoperi deficitul 
de venituri, şi care prejudiciază credibilitatea şi 
integritatea oficialilor locali. 

SCRISOARE A 
AUDITORULUI CĂTRE 
CONDUCERE  

Set de recomandări ale auditorului intern care 
însoţeşte raportul de audit si care urmăreşte 
îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii operaţiunilor. 
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Anexa A 
EXEMPLE DE POLITICI FINANCIARE 
 
1. Contabilitate, rapoarte şi audit financiar 
 
Administraţia publică locală va stabili şi va menţine practicile contabile în concordanţă 
cu principiile şi standardele de contabilitate general acceptate. 
 
Administraţia publică locală va organiza o analiză periodică a costurilor tuturor 
serviciilor. 
 
Administraţia publică locală va solicita un audit anual, efectuat de o firmă independentă 
de contabilitate publică, care va emite o opinie oficială despre rapoartele financiare 
anuale şi o scrisoare către direcţiune, în care va detalia domeniile care necesită 
îmbunătăţiri. 
 
Administraţia publică locală va stabili un sistem de control şi audit intern, revizuindu-l 
periodic. 
 
Administraţia publică locală va emite un raport anual, care va cuprinde expunerea 
integrală a situaţiei financiare. 
 
2. Bugetul pentru activităţi curente 
 
Administraţia publică locală va face proiecţia veniturilor şi a cheltuielilor pentru 
următorii 3 – 5 ani şi va actualiza proiecţia anual. 
 
Cheltuielile operaţionale curente nu vor fi finanţate prin datorii sau emitere de obligaţiuni 
municipale. 
 
Administraţia locală va elabora un program prin care măsurarea performanţelor şi 
indicatorii de productivitate să fie integraţi în bugetul anual. 
 
La jumătatea exerciţiului bugetar, directorul economic, sau un reprezentant al său, va 
organiza analiza bugetului şi va face o informare către consiliu. 
 
Administraţia publică locală va adopta şi va menţine un buget echilibrat.   
 
3. Venituri 

 
Veniturile din transferuri nu vor depăşi jumătate din veniturile estimate în bugetul 
operaţional curent. 
 
Administaţia publică locală va face previziuni realiste ale veniturilor, folosind mai multe 
metode de prognoză şi formulând, în clar, ipotezele de plecare ale fiecăreia. 
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Administraţia publică locală va organiza o analiză anuală a anumitor taxe şi impozite, în 
scopul de a determina măsura în care costul integral al serviciilor este recuperat din 
veniturile astfel colectate. 
 
Pentru finanţarea serviciilor municipale, administraţia publică locală va creşte ponderea 
taxelor impuse utilizatorilor serviciilor respective. 
 
4. Programul şi bugetul de investiţii 

 
Administraţia publică locală va face proiecţii ale viitoarelor costuri de operare, asociate 
cu obiectivele ce urmează a fi date în folosinţă, şi le va include în prognozele de bugete 
operaţionale. 
 
Administraţia publică locală va elabora şi va respecta planuri multianuale de întreţinere şi 
înlocuire a activelor. 
 
Administraţia publică locală va aloca X % din veniturile operaţionale pentru investiţii în 
acţiuni bursiere.  
 
Administraţia publică locală va elabora un plan multianual de investiţii, îl va actualiza 
anual şi îl va respecta în activitatea investiţională. 
 
Administraţia publică locală va elabora criterii de evaluare şi de stabilire a priorităţii 
fiecărei investiţii.  
 
5. Rezerve 
 
De la an la an, administraţia publică locală va menţine în contul de reportare un sold de 
cel puţin X % din totalul veniturilor operaţionale, pentru a menţine un flux de numerar 
adecvat şi a reduce cererea de împrumuturi pe termen scurt. 
 
Administraţia publică locală va menţine un fond pentru situaţii speciale, care nu 
depăşeşte X % din buget, cu scopul de a face faţă finanţării temporare a unor necesităţi 
neprevăzute, urgente şi nerepetitive, şi de a permite ajustarea la schimbările survenite 
prin reducerea sau lichidarea unor surse de venituri. 
 
Administraţia publică locală va fixa un fond de rezervă pentru echipamente, cu scopul de 
a acoperi diferitele cheltuieli de capital. 
 
6. Datorii 
 
Administraţia publică locală nu va folosi datorii pe termen lung pentru cheltuielile 
curente. 
 
Administraţia publică locală va achita datoriile pe termen scurt în termen de 12 luni. 
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Administraţia locală nu va contracta datorii pe termen lung mai mari de x lei per capita. 
 
Administraţia publică locală va limita folosinţa împrumuturilor pe termen lung la 
investiţii sau proiecte, care nu pot fi finanţate din veniturile curente. 
 
Administraţia publică locală va contracta datorii astfel încât serviciul datoriei să nu 
depăşească X % din venitul operaţional total. 
 
7. Managementul numerarului  
 
Administraţia publică locală va investi permanent, cel puţin, X % din lichidităţile 
neangajate. 
 
Administraţia publică locală va menţine cel puţin X % din portofoliul său în investiţii 
lichide, cu dobânzi la vedere.  
 
Responsabilul cu investiţiile financiare din administraţia publică locală va completa 
rapoarte lunare către consiliu privind activitatea de investiţii financiare, menţionând tipul 
investiţiei, datele achiziţiilor, termenul de maturitate, valoarea la vedere sau costul de 
achiziţie, valoarea de piaţă, valoarea dobânzii şi dobânda încasată.   
 
Atunci când legea permite, administraţia publică locală va pune laolaltă numerar din 
diferite fonduri şi surse, cu scopul de a mări câştigurile din dobânzi (în cazul în care este 
posibil să se deruleze operaţiuni prin bănci comerciale). 
 
Administraţia publică locală va stabili pentru fondurile sale orientări cu accent pe 
siguranţa şi lichiditatea investiţiilor.  
 
8. Achiziţii 
 
Administraţia publică locală va centraliza funcţia organizaţională de achiziţie. 
 
Administraţia publică locală va organiza licitaţii pentru achiziţiile de peste X lei. 
 
Anual, administraţia publică locală va scoate la licitaţie bunuri proprii, învechite sau 
excedentare. 
 
Administraţia publică locală va organiza inventarierea anuală a bunurilor proprii. 
 
Administraţia publică locală va stabili un program de inspecţie de calitate, pentru a se 
asigura că bunurile şi serviciile pe care le livrează sunt conforme cu specificaţiile. 
 
9. Managementul riscului 
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Administraţia publică locală va stabili un program de auto-asigurare, care să îi confere 
protecţie împotriva piederilor majore, de peste X lei. 
 
Administraţia publică locală va cumpăra poliţe de asigurare, care să acopere pierderile de 
până la X lei provocate de catastrofe naturale. 
 
Administraţia publică locală va stabili un program de management al riscului, în vederea 
reducerii la minimum a pierderilor şi a diminuării costurilor. 
 
Administraţia publică locală va fixa nivelul rezervelor de risc astfel încât, împreună cu 
poliţele de asigurare cumpărate, să protejeze, în mod adecvat, activele administraţiei 
publice locale împotriva diferitelor daune. 
 


