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Eseu 
 
Rezumat 
 
Obţinerea unei finanţări, pe termen scurt sau lung, nu este o activitate care se face în fiecare 
zi. Majoritatea managerilor financiari nu stăpânesc procedurile implicate în managementul 
eficient şi prudent al datoriilor, în aceeaşi măsură în care îşi cunosc celelalte responsabilităţi. 
Totuşi, aceste proceduri nu sunt mai puţin importante ca celelalte şi, dacă sunt prost realizate, 
pot cauza costuri cu dobânzile mai mari decât ar fi necesar şi chiar, în cel mai rău caz, 
managementul deficitar al datoriei poate duce la falimentul unei administraţii publice locale.  
 
Acest material teoretic analizează modul în care este conceput şi implementat managementul 
datoriei. Vă vom oferi definiţii ale managementului datoriei şi ale altor termeni înrudiţi. Vom 
trece în revistă, de asemenea, avantajele unui program de instituire în „managementul 
datoriei”, vom identifica şi vom da exemple de politici care trebuie elaborate şi vom discuta 
despre cadrul legal aferent utilizării împrumuturilor. Această parte teoretică va prezenta tipuri 
de finanţare, metode de selectare a instrumentelor de credit şi mecanismele de obţinere a 
finanţării. Prezentarea se încheie cu o trecere în revistă a analizei creditului, cerinţele privind 
transparenţa şi administrarea datoriei.  
 
Definiţii 
 
Datoria este o obligaţie de a plăti sau a returna ceva la o dată viitoare. Vom utiliza termenul 
„datorie”, pentru a ne referi în mod generic la toate datoriile administraţiei publice locale, 
indiferent de perioada de rambursare, tip, instrument de creditare sau împrumutator.  
 
Durata perioadei de rambursare a datoriei reprezintă timpul scurs până la rambursarea 
datoriei. Datoriile pe termen scurt trebuie să fie rambursate în timp de un an sau mai puţin; 
datoriile pe termen lung, în mai mult de un an. Exemple de tipuri de datorii sunt 
împrumuturile bancare sau guvernamentale, obligaţiunile sau leasing-urile. Exemple de 
instrumente ale datoriei sunt garanţiile, obligaţiunile şi certificatele de depozit. Dintre 
împrumutatori amintim băncile comerciale, agenţiile guvernamentale şi emitenţii de titluri.  
 
O responsabilitate majoră a oficialilor aleşi, din cadrul administraţiei publice locale, este 
luarea deciziilor privitoare la împrumutarea banilor. Se pot face împrumuturi pentru perioade 
scurte de timp, atunci când nu se dispune de suficiente lichidităţi pentru a se face faţă 
cheltuielilor curente, sau se pot contracta împrumuturi pentru perioade lungi de timp, pentru a 
se finanţa investiţii de capital, cum ar fi cumpărarea de terenuri, proiecte tehnice, 
reamplasarea utilităţilor, construcţii sau achiziţia unor echipamente, care au o durată de 
serviciu lungă. Datoria pe termen lung poate genera obligaţii asupra veniturilor viitoare ale 
administraţiei publice locale sau asupra activelor deţinute de aceasta; aceste obligaţii se pot 
extinde până în viitorul îndepărtat.  
 
MANAGEMENTUL DATORIEI este procesul de conducere şi control al achiziţiei şi al 
rambursării datoriei. Datorită impactului lor potenţial pe termen lung şi ca urmare a angajării 
obligatorii a unor resurse viitoare, achiziţia şi lichidarea împrumuturilor sunt, de obicei, 
controlate prin intermediul unor politici, proceduri şi cerinţe legale specifice.  
 
SERVICIUL DATORIEI este costul ratei de rambursare şi al dobânzii, la banii imprumutaţi 
pentru un anumit an sau o serie de ani, în conformitate cu un grafic prestabilit de plăţi. Pentru 



uşurinţa lecturii vom utiliza termenul „serviciul datoriei” pentru a ne referi generic la toate 
tipurile de plăţi, fie ele pentru un împrumut bancar, pentru un împrumut de la guvern, pentru o 
obligaţiune municipală sau pentru un contract de închiriere / leasing.  
 
PLĂŢILE SERVICIULUI DATORIEI  reprezintă suma dintre valoarea de bază şi dobânda unor 
obligaţiuni, planificate să ajungă la scadenţă într-un an dat.  
 
Avantaje 
 
Implementarea unui program eficient de management al datoriei ajută administraţia publică 
locală să îşi păstreze capacitatea financiară pe termen lung. Iată câteva motive pentru care 
managementul datoriei poate aduce beneficii administraţiei publice locale:  

- Stabileşte parametrii care limitează puterea de a împrumuta bani şi evită potenţialele 
abuzuri.  

- Oferă o cale de a finanţa investiţiile de capital, în limitele capacităţii comunităţii de a 
rambursa împrumuturile. 

- Stabileşte practici solide de management al datoriei, care duc la întărirea credibilităţii în 
materie de creditare.  

- Economiseşte banii din dobânzi, prin alegerea unor instrumente şi structuri adecvate ale 
datoriei.  

- Îmbunătăţeşte imaginea administraţiei publice locale în ochii comunităţii de afaceri şi ai 
plătitorilor de impozite, prin demonstrarea unui grad înalt de responsabilitate fiscală. 

 
Politici 
 
De ce să elaborăm politici de îndatorare? 
 
În momentul când o administraţie publică locală se decide să împrumute bani, oficialii ei 
trebuie să adopte o politică formală / oficială care să ofere cadrul general pentru planificarea şi 
implementarea programului. 
O politică a datoriei / politică de îndatorare oferă următoarele avantaje: 

- Stabileşte parametrii referitori la achiziţia şi emiterea de instrumente ale datoriei şi 
menţine datoria între limite acceptabile. 

- Oferă o bază pentru evaluarea impactului contractării de datorii asupra situaţiei 
financiare generale a administraţiei publice locale. 

- Comunică investitorilor şi cetăţenilor importanţa acordată managementului financiar. 
- Adoptarea unei politici de îndatorare oferă coordonatele de consistenţă şi de continuitate 

necesare pentru a atinge anumite obiective financiare. Oficialii locali trebuie să se 
conformeze acestui cadru de lucru, pentru a îşi putea îndeplini îndatoririle şi 
responsabilităţile legate de managementul datoriei. Deoarece acest cadru serveşte mai 
multor scopuri, el trebuie să fie suficient de flexibil, astfel încât oficialii să poată 
reacţiona rapid la schimbările favorabile apărute pe piaţa financiară sau la alte situaţii 
schimbătoare, fără să pericliteze serviciile esenţiale. 

 
Politici de îndatorare 
 
Asociaţia Funcţionarilor Financiari din Statele Unite şi Canada defineşte politica de îndatorare 
ca un „ansamblu de politici ce descriu practici fiscale şi de management, care caută să 
integreze nevoile fizice pe termen lung ale comunităţii cu resursele financiare disponibile”. 
 



Politica este elaborată între limitele cadrului legal existent şi pe baza proiecţiilor / estimărilor 
referitoare la situaţia viitoare a administraţiei publice locale. Aceasta anticipează nevoile şi 
limitările financiare viitoare pe care le impune politica. Ea trebuie să răspundă în mod specific 
la următoarele întrebări : 

- Care este utilizarea potrivită şi nivelul acceptabil al datoriei pe termen scurt? 
- Care este nivelul acceptabil al datoriei pe termen lung? 
- Pentru ce scopuri (tipuri de proiecte) va fi utilizată datoria pe termen lung? 
- Când trebuie utilizată datoria generală suportată din impozite (sau garantată cu active) şi 

când trebuie utilizată datoria suportată din venituri generate de proiectul finanţat prin 
împrumut? 

- Care este combinaţia dorită dintre plata pe parcurs (venituri curente) şi plata la utilizare, 
“plăteşte pe măsura ce utilizezi” (finanţarea datoriei)? 

- Când trebuie utilizată datoria cu dobândă variabilă şi când datoria cu dobândă fixă? 
 
Trebuie să elaboraţi răspunsuri la aceste întrebări şi să le supuneţi atenţiei primarului / 
preşedintelui consiliului judeţean şi consiliului local / judeţean spre analiză şi aprobare. Vă 
oferim, mai jos, câteva exemple de politici, pentru a le analiza şi folosi la pregătirea propriilor 
politici de îndatorare. 
 
Odată adoptată de către consiliul local / judeţean, o politică de îndatorare oferă parametrii / 
coordonatele necesarie implementării unui program detaliat de finanţare a datoriei. El trebuie 
revizuit periodic pentru a-i asigura eficienţa. 
 
Exemple de politici de îndatorare 
 

1. Administraţia publică locală va încerca să evite utilizarea împrumuturilor pe termen 
scurt, stabilind şi menţinând rezerve adecvate; totuşi, atunci când împrumuturile pe 
termen scurt sunt necesare, din raţiuni de flux de numerar, ele trebuie să fie rambursate 
înainte de sfârşitul anului fiscal, în cursul căruia au fost contractate. 

2. Serviciul total al datoriei nu va depăşi X % din veniturile proprii ale autorităţii locale.  
3. Datoria scadentă pe termen lung nu va depăşi X lei pe cap de locuitor. 
4. Media termenelor de scadenţă a împrumuturilor şi obligaţiunilor municipale va fi 

menţinută sub nivelul de X ani. 
5. Autorităţile locale nu vor folosi datoria pe termen lung pentru cheltuieli curente. 
6. Administraţia publică locală va limita împrumuturile pe termen lung destinate 

investiţiilor care nu pot fi finanţate din venituri curente. 
7. Atunci când autorităţile locale finanţează proiectele de capital prin îndatorare, ea va 

rambursa datoria într-un interval de timp care nu va depăşi durata estimată de serviciu a 
proiectului. 

8. Atunci când este posibil, administraţia publică locală va utiliza împrumuturile 
guvernamentale sau datoria rambursată din veniturile obţinute din proiectul astfel 
fiananţat, înainte de a utiliza obligaţiuni sau împrumuturi bancare finanţate din impozite.  

9. În cazul proiectelor finanţate prin îndatorare, administraţia publică locală va face o plată 
în avans, din veniturile curente, reprezentând cel puţin X procente din costul total al 
proiectului. 

10. Administraţia publică locală se va limita la a capitaliza dobânda şi cheltuielile de 
exploatare şi întreţinere pentru activităţile / întreprinderile auto-finanţate şi se va limita 
strict la acele cheltuieli necesare înainte de funcţionarea efectivă a activităţii / 
întreprinderii în cauză.  



11. Administraţia publică locală va urma o politică de transparenţă totală, privitor la fiecare 
raport financiar sau declaraţie referitoare la datorie. 

 
Politica programului de investiţii  
 
O discuţie privitoare la politicile de îndatorare este incompletă dacă nu ne referim la împrumut 
ca la o parte a PROGRAMULUI DE INVESTIŢII. Elementele esenţiale care trebuie avute în 
vedere la elaborarea acestei politici sunt :  
 

1. Adoptaţi o politică oficială de îndatorare şi un program oficial de investiţii  
 
Politica de îndatorare identifică clar tipurile de investiţii (active fixe) care urmează a fi 
finanţate. Programul de investiţii arată când vor fi activele construite sau achiziţionate.  
 

2. Analizaţi TOATE sursele potenţiale de finanţare 
 
Între acestea amintim: venituri curente, vânzări de proprietăţi, rezerve acumulate, amortisment 
/ depreciere (fond de reproducere sau de înlocuire, în cazul organizaţiilor contribuabile), 
împrumuturi interne din fonduri extrabugetare, contribuţii din partea organizaţiilor private (de 
exemplu, pentru dezvoltarea infrastructurii), granturi sau subvenţii din fondurile statului şi 
finanţare de către un furnizor / partener contractual. 
 

3. Utilizaţi surse externe de venituri, înainte de a apela la venituri din „surse proprii”  
 
Trebuie să fie, în primul rând, utilizată finanţarea proiectelor de investiţii de la bugetul statului 
sau prin contribuţii de la organizaţii private, cu excepţia cazurilor când ar exista restricţii 
nefireşti sau întârzieri nejustificate în primirea fondurilor. Dacă comunitatea dumneavoastră 
trece printr-o perioadă de creştere rapidă, studiaţi posibilitatea ca aceia care realizează 
investiţii / dezvoltări să contribuie la crearea infrastructurii necesare ca o condiţie de a primi 
aprobarea pentru planurile lor de dezvoltare. Pentru a reduce „povara” finanţării, puteţi opta 
pentru privatizarea anumitor funcţii şi dotări. 
 

4. Analizaţi echitatea, eficacitatea şi eficienţa 
 
În alegerea unei metode pentru finanţarea investiţiilor trebuie avute în vedere trei principii: 
echitatea, eficacitatea şi eficienţa: 

- Echitatea sau corectitudinea înseamnă că toţi aceia care vor beneficia de pe urma unei 
investiţii de capital trebuie să contribuie financiar la acest lucru. De exemplu, de pe 
urma unei investiţii de capital în transportul public beneficiază întreaga comunitate, prin 
oferirea facilităţilor de transport la preţuri convenabile şi, în acelaşi timp, prin reducerea 
aglomeraţiilor în trafic şi diminuarea poluării aerului de către automobile. Ea poate fi 
finanţată din veniturile generale. Pe de altă parte, de  dotări cum ar fi alimentările cu apă 
şi sistemele de canalizare beneficiază numai anumiţi utilizatori. Finanţarea acestora 
trebuie obţinută prin taxe de utilizare.  

- O metodă de finanţare eficace oferă fondurile cerute atunci când este nevoie de ele. De 
exemplu, autorităţile locale au, în general, dificultăţi atunci când fac investiţii de capital 
de mare anvergură pe baza veniturilor din surse proprii. În acest caz, bazarea pe 
veniturile din surse proprii este o metodă de finanţare ineficace. 

- Eficienţa se referă la costurile relative legate de utilizarea unei metode de finanţare 
comparativ cu utilizarea alteia. De exemplu, puteţi să decideţi că riscurile implicate de 



anumite metode de finanţare sunt prea mari, în comparaţie cu beneficiile pe care le 
generează. Acestea sunt considerate ineficiente. 

 
5. Decideţi-vă între „plata pe loc” sau „plata pe măsură ce utilizezi”  

 
Includeţi o metodă de a decide când să plătiţi pentru investiţiile de capital utilizând veniturile 
curente („plata pe loc”) şi când să utilizaţi finanţarea pe termen lung („plata pe măsură ce 
utilizezi”). Finanţarea de tip „plata pe loc” este utilă în cazul proiectelor cu costuri mici, de 
reparaţii şi întreţinere sau de achiziţionarea unor echipamente cu durată de serviciu scurtă, 
cum ar fi echipamentul de birou sau calculatoarele. Finanţarea de tip „plata pe măsură ce 
utilizezi” este potrivită pentru investiţii de capital care implică costuri mari şi au o durată de 
serviciu lungă, cum ar fi construcţia de clădiri municipale, străzi şi trotuare, sisteme de 
canalizare sau sisteme de alimentare cu apă. Aplicând principiul echităţii, putem spune că 
plătitorii de impozite, din mai multe generaţii, vor plăti şi vor beneficia de pe urma acestor 
tipuri de investiţii, dacă ele sunt finanţate prin intermediul datoriei pe termen lung. Nici una 
dintre generaţii nu va fi împovărată în mod inechitabil. Analizaţi cu atenţie avantajele utilizării 
acestor două politici financiare. 
 
Utilizarea, bine planificată, a veniturilor curente, a excedentelor de la sfârşit de an sau a 
rezervelor în cadrul unui program de tip „plata pe loc” este un factor pozitiv, deoarece oferă o 
protecţie, un „amortizor” al plăţilor pentru serviciul datoriei, în eventualitatea că veniturile 
viitoare nu se vor mai materializa. Totuşi, daţi o dovadă de precauţie atunci când utilizaţi 
surplusurile sau rezervele de numerar pentru proiecte de capital. Reducerile semnificative ale 
acestor fonduri micşorează posibilitatea de a reacţiona, în mod flexibil, la diminuarea 
veniturilor sau la alte situaţii de urgenţă. Majoritatea autorităţilor locale utilizează o 
combinaţie a metodelor „plata pe loc” şi „plata pe măsură ce utilizezi”. 
 
Comparaţie între metodele de finanţare „plata pe loc” şi „plata pe măsură ce utilizezi” 
 
În favoarea metodei „plata pe loc”: 

• Evită costurile cu dobânda legate de finanţarea datoriei; economiile pot fi utilizate 
pentru extinderea serviciilor sau pentru reducerea taxelor. 

• Oferă o mai mare flexibilitate la finanţarea cheltuielilor curente în perioadele de 
recesiune economică, deoarece costurile fixe anuale cu serviciul datoriei sunt mai mici. 

• Conservă capacitatea de a îmbunătăţi solvabilitatea şi, în consecinţă, diminuează 
costurile cu dobânda, atunci când contractarea unui împrumut va fi cu adevărat necesară. 

• Nu oferă nici o şansă politicii iresponsabile de a contracta prea multe datorii, comparativ 
cu resursele disponibile. 

• Avantajează următoarele generaţii de plătitori de impozite sub forma unei infrastructuri 
„deja plătite”. 

 
În favoarea metodei „plata pe măsură ce utilizezi”: 

• Mărimea şi costul proiectului limitează, de obicei, capacitatea de a-l plăti din veniturile 
curente. În majoritatea cazurilor, investiţiile pot fi finanţate numai printr-o politică de tip 
„plata pe măsură ce utilizezi”. 

• De-a lungul duratei de serviciu a investiţiei, utilizatorii plătesc în măsura în care 
beneficiază de ea. Atunci când oamenii se mută în interiorul comunităţii, ei plătesc o 
parte echitabilă din costurile aferente finanţării de capital. 



• În timpul perioadelor de inflaţie ridicată, sumele reale plătite sub formă de rată de 
rambursare şi sub formă de dobândă (după indexarea ratei inflaţiei) pot fi considerabil 
mai mici decât valoarea prezentă a împrumutului. 

 
Cerinţe legale 
 
Împrumutarea trebuie să fie conformă cu toate cerinţele legale. Înainte de a împrumuta bani, 
determinaţi toate restricţiile referitoare la:  

• mărimea datoriei care poate fi contractată,  
• tipurile de datorie, 
• datele de scadenţă, 
• procedurile care urmează a fi executate. 

 
Pevederile constituţionale, legile organice sau legile speciale sunt cele mai obişnuite mijloace 
de limitare a capacităţii autorităţilor locale de a împrumuta bani. În mod obişnuit, aceste legi 
sunt canalizate pe obligaţiile suportate din impozite, deoarece datoria este asigurată printr-o 
garanţie / gaj asupra veniturilor din impozite. Poate exista o limitare a tipului de active, care 
pot fi puse în garanţie sau a proporţiei în care acestea pot fi gajate. Constituie o măsură de 
prudenţă a managementului financiar să se limiteze capacitatea de a gaja venituri viitoare sau 
active municipale prin împrumutare. În cele ce urmează, sunt prezentate câteva exemple de 
limitări legale ale datoriei existente, din mai multe ţări aflate în tranziţie: 

- Plăţile la serviciul datoriei, suportate din impozite într-un an fiscal, nu vor depăşi 20% 
din veniturile curente generale. 

- Cel puţin 10% din costul investiţiilor va fi plătit din venituri curente generale, în orice 
an fiscal dat. 

- Cel puţin 20% din rata de rambursare a oricărui împrumut sau emisiuni de obligaţiuni va 
fi returnat în termen de cinci ani, după ce datoria este contractată sau emisă. 

- Datoria scadentă a unei administraţii publice locale nu va depăşi 15% din valoarea de 
piaţă a proprietăţilor municipalităţii, care sunt supuse impozitării. (Observaţie: această 
prevedere nu se aplică autorităţilor locale din ţările în care impozitele pe proprietate se 
bazează pe suprafaţa deţinută şi pe tipul construcţiei, şi nu pe valoarea de piaţă a 
proprietăţii). 

- Rata dobânzii pentru un împrumut municipal sau o emisiune de obligaţiuni nu va depăşi 
20% (aceasta pentru ţările în care rata inflaţiei este sensibil mai mică decât această 
limită). 

- Perioada de scadenţă pentru o emisiune de obligaţiuni municipale nu va depăşi 30 de 
ani. 

 
Dacă nu au fost încă stabilite limitări legale privitoare la îndatorare, oficialii locali trebuie să 
le stabilească adoptând hotărâri la nivel local, sau prin intermediul adoptării unor declaraţii de 
politică a îndatorării. 
 
Moment de reflecţie 
 
Din timp în timp, de-a lungul manualelor acestei serii, vă vom solicita să „reflectaţi” asupra 
conţinutului lecturii, prin prisma experienţei dumneavoastră de manager financiar. Sperăm că 
veţi beneficia de ocazia de a scrie câteva notiţe, în spaţiul pe care vi-l punem la dispozoţie. 
Din perspectiva celor citite, până acum, a venit momentul să analizaţi planificarea investiţiilor 
şi managementul datoriei, aşa cum sunt ele practicate în cadrul propriei administraţiei publice 
locale: 



- A elaborat propria administraţie publică locală un program de investiţii (PIC)? 
- Cum a finanţat propria administraţie publică locală programul de investiţii: prin 

finanţare de tip „plăteşti pe loc” sau de tip „plăteşti pe măsură ce utilizezi”? Care este 
proporţia de utilizare a fiecărui tip? 

- Ce tip de investiţii au fost finanţate prin împrumuturi? 
- Au fost elaborate politicile de management al datoriei? Daţi trei exemple de politici de 

acest fel. 
- A fost elaborat un program de management al datoriei? Ce avantaje aţi obţinut de pe 

urma acestui program? 
- Ce limitări legale sau ce alte probleme afectează programul dumneavoastră de 

management al datoriei? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Perioada datoriei 
 
Perioda datoriei (împrumutului) poate fi stabilită pe baza datei de scadenţă: pe termen scurt şi 
pe termen lung. Datoria pe termen lung poate fi subdivizată după sursă şi după tipul de bunuri 
gajate. 
 
Finanţarea pe termen scurt 
 
Datoria pe termen scurt implică un termen de scadenţă de un an, sau mai puţin, de la data când 
ea este contractată. Ea include împrumuturile bancare directe şi datorii emise prin intermediul 
pieţelor generale de credit. În ţările în care există o piaţă a datoriilor municipale pe termen 
scurt, autorităţile locale emit bilete de bancă municipale (obligaţiuni), bilete de anticipare a 
veniturilor, impozitelor şi a obligaţiunilor. Instrumentele de îndatorare pe termen scurt se 
împart în două mari categorii: acelea emise prin anticiparea unui anumit venit şi cele emise 
prin anticiparea unei finanţări permanente pe termen lung. 
 
Utilizări 
 
Datoria pe termen scurt poate fi utilizată ca instrument de management al numerarului pentru 
a face faţă necesităţilor de cheltuieli zilnice, săptămânale sau lunare. Ea vă dă posibilitatea să 
plătiţi facturi, salariaţi etc., atunci când fluxul de venituri întârzie. Contractarea unei linii de 
credit cu o bancă sau emiterea de bilete de bancă pe termen scurt sunt metode care vă permit 
să vă plătiţi obligaţiile la timp. Dar, amintiţi-vă că aceste tehnici sunt, doar, temporare şi că 
fluxurile de venituri viitoare trebuie să fie suficiente pentru a rambursa sumele împrumutate.  
Datoria pe termen scurt, a cărei existenţă depăşeşte un singur an fiscal, trebuie evitată. Nu 
permiteţi ca obligaţiile pe termen scurt pentru cheltuieli curente să devină datorie pe termen 
lung, prin „reportarea” lor anuală în următorul an fiscal. 
 



O altă utilizare a datoriei pe termen scurt este de a asigura finanţarea interimară pentru 
proiectele de investiţii pe termen lung. De exemplu, ca o parte normală a unui program de 
finanţare de capital puteţi beneficia de avantajele unei rate „istorice” a dobânzi mai mici, în 
cazul datoriei pe termen scurt, pentru a finanţa o obligaţie pe termen lung la momentul iniţial, 
atunci când obiectivul este, încă, în construcţie. Această soluţie oferă lichidităţi proiectului, 
permite începerea construcţiei la timp şi diminuează costul global cu dobânzile pentru 
proiectul respectiv. Atunci când proiectul este finalizat, datoria pe termen scurt este convertită 
în datorie pe termen lung. Această combinaţie de datorie pe termen lung şi pe termen scurt 
reduce costul total legat de împrumut, pentru proiectul respectiv. 
 
Un alt exemplu, de utilizare a datoriei pe termen scurt, ca sursă de finanţare interimară, apare 
atunci când ratele dobânzii devin atât de mari încât finanţarea pe termen lung nu mai este 
fezabilă. Ratele dobânzii pe termen scurt sunt mai mici. Puteţi beneficia de avantajele ratelor 
mai mici ale dobânzilor elaborând scheme de conversie a datoriei pe termen scurt în datorie pe 
termen lung, atunci când situaţia pieţei se îmbunătăţeşte. Această tehnică poate fi un semn de-
un prudent management al datoriei; dar poate fi considerată şi un obstacol, care contribuie la 
înrăutăţirea capacităţii de atragere a creditelor, comparativ cu împrumutarea de bani pentru 
asigurarea de lichidităţi financiare sau pentru finanţarea interimară a proiectelor de investiţii. 
Aceasta deoarece rambursarea datoriei pe termen scurt grevează asupra capacităţii 
administraţiei publice locale de a avea acces la piaţa împrumuturilor pe termen lung, la 
momentul când ratele dobânzii devin mai mici.  
 
Tipuri de finanţare pe termen scurt        
 
Adesea, un împrumut bancar direct constituie cea mai simplă şi mai uşoară cale de a satisface 
nevoile de creditare pe termen scurt. Împrumuturile bancare oferă o mare flexibilitate în 
alegerea momentelor când banii urmează a fi luaţi sau rambursaţi, precum şi în materie de 
modificări relative la sumele împrumutate. Obligaţiile pot fi stinse prin rambursarea banilor în 
conformitate cu un grafic. Dacă condiţiile se schimbă, termenii rambursării pot fi renegociaţi. 
În mod obişnuit, împrumuturile bancare nu implică un „cost de emisiune”, aşa cum se 
întamplă în cazul tranzacţiilor, cum ar fi obligaţiunile sau bancnotele vândute pe piaţa 
generală de credit. Pe de altă parte, însă, poate să existe o taxă de angajament.  
 
Băncile intră în afaceri pentru a face profit. Chiar dacă băncile ar percepe împrumutul acordat 
ca o formă de obligaţie civică, ele sunt obligate să perceapă o rată de piaţă a dobânzii, în 
condiţii normale. În consecinţă, în calitatea dumneavoastră de oficial al administraţiei publice 
locale, conduceţi negocierile cu banca pe baza criteriilor normale de afaceri, pentru a obţine 
rate ale dobânzii şi condiţii ale împrumutului rezonabile. Aveţi obligaţia să analizaţi condiţiile 
oferite de toate băncile şi, de asemenea, să obtineţi cea mai bună rată a dobânzii disponibilă.  
 
În ţările cu o piaţă organizată a datoriei municipale, cele mai obişnuite instrumente pe termen 
scurt sunt biletele de anticipare a impozitului, biletele de anticipare a veniturilor, biletele de 
anticipare a obligaţiunilor şi hârtiile / înscrisurile / efectele comerciale: 
 

- Biletele de anticipare a impozitelor şi veniturilor sunt utilizate în scopul gestiunii 
lichidităţilor (management al numerarului), pentru a echilibra fluxurile de numerar. De 
exemplu, dacă veniturile din impozitul pe proprietate sunt necesare înainte de data când 
ele se realizează efectiv, administraţia publică locală emite bilete de anticipare a 
impozitului pe piaţa generală de credit, pentru a evita un deficit de flux de numerar. 
Aceste bilete sunt răscumpărate în momentul încasării impozitelor pe proprietate.  



 
- Biletele de anticipare a obligaţiunilor sunt emise ca o punte între momentul de început 

al unui proiect de investiţii de capital şi eventuala sa finanţare pe termen lung. De 
exemplu, o administraţie publică locală plănuieşte să vândă obligaţii municipale cu 
scadenţa la zece ani în termen de cinci luni, dar are nevoie de numerar, acum, pentru a 
începe construcţia. Administraţia publică locală emite bilete de anticipare a 
obligaţiunilor pentru a-şi asigura numerarul acum. Atunci când începe emisiunea de 
obligaţiuni cu scadenţa la zece ani, biletele de anticipare a obligaţiunii sunt 
răscumpărate.  

 
- Titluri de valoare / efectele comerciale sunt emise, în mod similar, cu biletele de 

anticipare ale impozitelor, veniturilor sau obligaţiunilor, deosebirea este că termenul 
mediu de scadenţă este foarte scurt, între 30 şi 45 de zile. În Statele Unite efectele 
comerciale municipale au devenit un instrument favorit al investitorilor, datorită 
termenului de scadenţă foarte scurt şi lichidităţii excelente. Cererea mare conduce, de 
asemenea, la o rată a dobânzii foarte scăzută pentru aceste efecte. 

 
Când şi cât de mult să împrumutăm? 
 
Dacă împrumutaţi pe termen scurt, analizaţi două aspecte: când şi cât de mult? Aceste decizii 
se bazează pe o evaluare a condiţiilor / circumstanţelor curente, a necesităţilor anticipate şi a 
oportunităţii de arbitraj.  
 
Etapa 1: Pregătiţi un buget al fluxului de numerar 
 
Un buget al fluxului de numerar stabileşte nevoile de numerar pentru anul bugetar. El prezintă 
toate veniturile şi plăţile anticipate pentru o perioadă de timp, de regulă un an. Pentru a 
elabora bugetul de numerar, analizaţi cu atenţie fiecare sursă majoră de venit şi fiecare 
categorie de cheltuieli, pe perioade lunare sau săptămânale, utilizând experienţa anterioară pe 
o perioadă de cel puţin trei ani. El identifică momentele apariţiei unui deficit de flux de 
numerar şi cantităţile exprimate de numerar, menite să corecteze această situaţie. Pentru 
explicaţii detaliate privitoare la modul de elaborare al unui buget de flux de numerar, 
consultaţi Managementul lichidităţilor, un alt manual din cadrul acestei serii. 
 
Etapa 2: Analizaţi şi modificaţi 
 
Analizaţi bugetul de numerar şi modificaţi-l. Estimarea iniţială oferă o previziune pe un an a 
veniturilor şi plăţilor; dar ea se bazează pe medieri istorice care nivelează variaţiile de la an la 
an. Totuşi, pot fi aşteptate variaţii semnificative, în oricare dintre ani. Anticipaţi variaţiile 
anuale şi introduceţi în model puţină flexibilitate, utilizând estimări prudente ale veniturilor şi 
matrici de cheltuieli, oarecum liberale. De asemenea, prevedeţi un element de rezervă pentru a 
evită apelarea la bancă sau la piaţa de credit pentru obţinerea unor fonduri suplimentare. Este 
de aşteptat ca recurgerea la bănci să producă un impact negativ asupra credibilităţii 
administraţiei publice locale. 
 
Etapa 3: Elaboraţi un plan 
 
Luaţi bugetul de numerar modificat şi elaboraţi un plan, pentru a crea flexibilitate în materie 
de plăţi. Cea mai primitivă formă de flexibilitate constă, pur si simplu, în a întârzia plăţile 
către furnizori. Totuşi, acest lucru este costisitor şi dă dovadă de „miopie”. Această manieră 



creează reputaţia că: îşi plăteşte comunitatea cu întârziere furnizorii / contractanţii, reduce 
numărul celor doritori să facă afaceri cu administraţia publică locală, iar aceia care, totuşi, 
continuă să facă afaceri cu administraţia publică locală ridică costurile pentru a-şi acoperi 
pierderile legate de întârzierea plăţilor. Analizaţi fiecare tip de plată şi identificaţi care dintre 
ele poate fi eliminată, fără a implica penalităţi. 
 
Etapa 4: Determinaţi cât de mult puteţi împrumuta şi potenţialul de arbitraj 
 
Arbitrajul sau transferul de fonduri este profitul obţinut dintr-o operaţiune de cumpărare, mai 
mult sau mai puţin simultană, a unei obligaţiuni de pe o piaţă de credit şi vânzarea ei pe o 
piaţă de credit diferită. În acest caz, arbitrajul constă în împrumutarea banilor, de la bancă, la o 
rată a dobânzii şi investirea lor, temporară, la o rată a dobânzii mai înaltă. 
 
Analizaţi două abordări:  

- Împrumutaţi bani pe baza graficului bugetului fluxului de numerar. Banca vă avansează 
împrumutul şi acesta este rambursat pe cât de repede permite fluxul de numerar. Această 
soluţie minimizează datoria pe termen scurt scadentă şi permite plata unor sume minime 
sub formă de dobândă.  

- Împrumutaţi suma totală necesară pentru a acoperi deficitele proiectate şi rezervele 
pentru întregul an. O parte din bani poate fi investită pe perioade mai lungi şi, în 
consecinţă, poate să furnizeze dobândă. Dobânda câştigată poate fi utilizată pentru 
reducerea costului total al tranzacţiei. Dacă rata dobânzii pentru banii reinvestiţi este 
mai mare decât rata dobânzii la împrumut se poate obţine un profit.  

 
Nu recomandăm ca o administraţie publică locală să împrumute, deliberat, mai mulţi bani 
decât îi sunt necesari, cu scopul de a realiza profituri de arbitraj, însă prezentarea noastră 
ilustrează posibilităţile disponibile.  
 
Avantajele şi dezavantajele datoriei pe termen scurt 
 
Împrumuturile pe termen scurt 
 
Avantaje:  

- capacitate de a oferi lichidităţi, 
- costuri mici cu dobândă. 

 
Dezavantaje: 

- caracter temporar, 
- trebuie administrată cu prudenţă, pentru a evita o utilizare proastă. 

 
Împrumuturile bancare 
 
Avantaje: 

- cel mai simplu şi uşor de utilizat mijloc de creditare, 
- flexibilitate considerabilă, în materie de condiţii, 
- nu necesită dezvăluirea a multor parametri economici ai celui care împrumută, 
- costuri de contractare reduse. 

 



Dezavantaje: 
- De obicei, au rate mai înalte ale dobânzii decât alte instrumente de împrumutare pe 

termen scurt. 
 
Bilete de anticipare a impozitelor, veniturilor sau obligaţiunilor 
 
Avantaje: 

- Demonstrează că o administraţie publică locală are acces şi pe alte pieţe de credit, în 
afara băncilor. 

- De obicei, permit obţinerea unor rate ale dobânzii mai mici decât în cazul 
împrumuturilor bancare. 

- Oferă posibilitatea unei analize comparative a ratelor dobânzii obţinute de emitent şi de 
alte autorităţi locale; acest lucru reprezintă un ajutor pentru planificarea viitoare. 

 
Dezavantaje: 

- Necesită dezvăluirea multor parametri financiari ai emitentului. 
- Cost de emitere ridicat. 
- Necesită un rating de credit, pentru a fi admis pe piaţa împrumuturilor. 
- Biletele de anticipare a obligaţiunilor presupun asumarea riscului de anticipare a faptului 

că administraţia publică locală va fi capabilă să aibă acces la piaţa de credit pe termen 
lung, la un nivel al dobânzii mai coborât, atunci când biletele de anticipare a 
obligaţiunilor vor ajunge la scadenţă. 

 
Efectele comerciale 
Avantaje: 

- Demonstrează că o municipalitate are acces şi pe alte pieţe de credit, în afara băncilor. 
- De obicei permit obţinerea unor rate ale dobânzii mai mici decât îin cazul 

împrumuturilor bancare. 
- Oferă posibilitatea unei analize comparative a ratelor dobânzii obţinute de emitent şi de 

alte administraţii locale; acest lucru reprezintă un ajutor pentru planificarea viitoare. 
 
Dezavantaje: 

- Necesită dezvăluirea multor parametri financiari ai emitentului. 
- Cost de emitere ridicat. 
- Necesită un rating de credit, pentru a fi admis pe piaţa împrumuturilor. 
- Are costuri de emisiune mari şi, în consecinţă, necesită valori mari ale împrumuturilor 

pe termen scurt, pentru a fi fezabile; costurile iniţiale includ o scrisoare bancară de 
credit, onorariile dealerilor pentru revânzarea efectelor, onorarii pentru consultanţă 
financiară, personal calificat, computere conectate on-line şi software specializat pentru 
a gestiona acest tip de program. 

 
Finanţarea pe termen lung 
 
Datoria pe termen lung se caracterizează printr-un termen de scadenţă mai mare de un an de la 
data contractării ei. Esta una dintre cele mai bune metode de a finanţa investiţiile de capital, 
deoarece:  

• Creează posibilitatea înfiinţării unei întreprinderi care să se auto-finanţeze; o investiţie 
de capital construită cu sumele rezultate dintr-o datorie pe termen lung poate produce 
venituri vânzându-şi serviciile. Ea poate produce suficiente venituri pentru a-şi plăti 



cheltuielile de funcţionare şi de întreţinere, serviciul datoriei şi facilităţi suplimentare de 
capital.  

• Accelerează construcţia de facilităţi; fondurile sunt disponibile imediat, investiţiile de 
capital pot fi finalizate mai repede decât dacă ele ar depinde de surplusurile din bugetul 
curent al administraţiei publice locale.  

• Partajează costul investiţiei de capital între utilizatorii curenţi şi cei viitori. Prin plătirea 
în rate de-a lungul întregii durate de serviciu a facilităţii / dotării de capital, costul este 
partajat între toţi utilizatorii sau beneficiarii, de-a lungul perioadei de serviciu a 
obiectivului. 

 
Finanţarea datoriei pe termen lung poate fi obţinută din diverse surse. Acestea pot fi bănci 
comerciale şi instituţii financiare, organizaţii guvernamentale şi internaţionale de dezvoltare, 
emitere de obligaţiuni municipale şi finanţare prin leasing. 
 
Surse de finanţare pe termen lung 
 
Bănci comerciale şi instituţii financiare 
Împrumuturile de la băncile comerciale şi de la instituţiile financiare constituie surse obişnuite 
de finanţare a investiţiilor. Aceste instituţii constituie o sursă uşor accesibilă de fonduri, 
deoarece ele sunt amplasate în cadrul comunităţii. De obicei, ele au o relaţie stabilă cu 
municipalitatea, oferindu-i servicii bancare tradiţionale.  
 
Deşi condiţiile specifice ale unui împrumut bancar vor varia în funcţie de situaţia financiară a 
comunităţii dumneavoastră, putem face câteva generalizări.  
 
Condiţii 
 
Băncile comerciale oferă împrumuturi care sunt, de obicei, pe termene mai scurte decât alte 
împrumuturi, având un termen de scadenţă între doi şi cinci ani; băncile străine şi alte instituţii 
împrumutatoare pot oferi termene mai lungi. Durata este stabilită de bancă, pe baza scopului 
împrumutului şi pe baza politicii băncii. Ca o regulă generală, împrumuturile care finanţează 
facilităţi de capital sau echipamente nu vor depăşi niciodată durata de serviciu / de viaţă a 
activului finanţat.  
 
Rata dobânzii 
 
Băncile fixează rata dobânzii la împrumuturi în funcţie de ratele dobânzii pe piaţă, perioada 
datoriei, gajurile / garanţiile pentru împrumut şi ratingul de credit al celui care împrumută. 
Ratele dobânzii pot fi fixe sau flotante. O rată fixă a dobânzii este stabilită în momentul 
aprobării împrumutului şi reflectă condiţiile de pe piaţa financiară în acel moment. Ea rămâne 
în vigoare de-a lungul întregii durate a împrumutului. O rată flotantă a dobânzii se modifică o 
dată cu modificarea ratei dobânzii pe piaţă şi reprezintă un anumit procentaj peste nivelul 
general al ratei dobânzii, cum ar fi, de pildă, rata de scont a Băncii Naţionale.  
 
Pentru a alege între rata fixă şi rata flotantă a dobânzii trebuie să analizaţi evoluţia viitoare a 
ratelor dobânzii. O rată fixă a dobânzii este considerată avantajoasă, dacă ratele dobânzii sunt 
în creştere, deoarece aceasta este stabilită la un anumit nivel al ratei dobanzii şi oferă o 
protecţie împotriva ratelor aflate în continuă creştere. O rată flotantă a dobânzii este mai 
avantajoasă atunci când în mediul economic există tendinţa de scădere a ratei dobânzilor, caz 



în care recalcularea periodică a ratei dobânzii va genera costuri mai mici cu dobânda, odată cu 
fiecare ajustare care se speră să fie facută la o rată a dobânzii mai joasă. 
 
Structura împrumutului (eşalonarea rambursării) 
 
Banca stabileşte structura împrumutului şi determină cât de repede va fi rambursată suma 
împrumutată. În general, băncile solicită rambursarea împrumutului şi a dobânzii în rate egale, 
lunare sau trimestriale; această metodă este, în mod normal, denumită metoda anuităţii. În 
cadrul acestei metode, suma principală a împrumutului creşte proporţional în cadrul fiecărei 
rate, în vreme ce suma reprezentând dobânda scade proporţional în cadrul fiecărei rate. 
Rezultatul este o succesiune de plăţi constante sau inegale de-a lungul duratei împrumutului. 
Există şi alte variante ale structurii, însă acestea sunt utilizate în mod tipic pentru cazul 
obligaţiunilor municipale şi vor fi discutate în capitol respectiv.  
 
Garanţii sau gajuri 
 
În mod obişnuit, împrumuturile bancare sunt garantate cu proprietăţi ale comunităţii sau prin 
gajarea / garantarea veniturilor viitoare. Există patru tipuri standard de garanţii sau gajuri:  

- O garanţie pe toate proprietăţile administraţiei publice locale, de exemplu, proprietăţi 
imobiliare.  

- Un gaj asupra impozitelor sau asupra subvenţiilor din partea bugetului de stat. 
Administraţia publică locală gajează aceste impozite sau subvenţii pentru plata 
împrumutului şi înfiinţează un fond de amortisment special, având drept scop unic 
încasarea veniturilor şi rambursarea împrumutului şi a dobânzii.  

- O garanţie asupra veniturilor viitoare ale administraţiei publice locale. Această metodă 
permite băncii sau creditorului să vireze impozitele locale sau alte venituri ale 
administraţiei publice locale în propriul său cont, în momentul în care acestea sunt 
colectate.  

- Depozit de numerar sau alte titluri de valoare. 
 
Alte condiţii ale împrumutului 
 
Atât dumneavoastră, cât şi consilierul dumneavoastră legal, trebuie să revedeţi cu atenţie 
întregul contract de împrumut pentru a vă asigura că toate condiţiile sunt bine înţelese şi sunt 
în interesul comunităţii. Acordaţi o atenţie specială prevederilor legate de întârzieri la plată, 
descoperiri de cont, opţiuni de plată anticipată, garanţii şi gajuri pentru împrumut şi opţiunile 
de extindere a împrumutului după ajungerea la scadenţă.  
 
Împrumuturi de la bănci comerciale 
 
Avantaje:  

- Oferă o sursă uşor accesibilă de finanţare, bazată pe existenţa relaţiilor bancare locale. 
- Solicitarea de împrumuturi de la o bancă comercială este un proces relativ simplu. 
- Analiza de credit este realizată de către banca comercială. 
- Un rating separat, din partea unei agenţii de rating, nu este necesar. 
- Condiţiile şi termenii împrumutului sunt negociabili, pentru a satisface nevoile băncii şi 

ale administraţiei publice locale. 
 



Dezavantaje: 
- Ratele dobânzii tind să fie mai mari decât în cazul altor tipuri de datorii, cerinţele cu 

privire la garanţii (gajuri) pot fi excesive (de exemplu, pot depăşi cu mult valoarea 
împrumutului). 

- Condiţiile împrumutului sunt, în general, structurate pentru a-l favoriza pe creditor. 
 
Împrumuturi oferite de programe de dezvoltare, guvernamentale şi internaţionale 
 
Aceste organizaţii oferă finanţare în sprijinul unor programe specifice, cum ar fi protecţia 
mediului şi dezvoltarea infrastructurii comunităţii. În consecinţă, aceste organizaţii se vor 
orienta numai către comunităţile care au nevoi specifice şi pot îndeplini cerinţele 
împrumutului. Aceste organizaţii solicită să li se înainteze, spre analiză, o cerere completă de 
împrumut. Nu există nici o garanţie că împrumutul va fi aprobat, deoarece concurenţa la 
obţinerea împrumutului este foarte mare şi numai celor mai buni candidaţi li se acordă 
împrumutul. 
 
Termenii şi condiţiile acestor împrumuturi sunt mai puţin rigide decât în cazul băncilor. 
Obiectivul lor este, mai curând, să vină în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare pe termen lung 
ale administraţiei publice locale, decât să realizeze un profit. Această orientare diferită 
conduce la oferirea unor condiţii mai flexibile.  
 
Termen 
 
Guvernele şi instituţiile internaţionale de dezvoltare oferă împrumuturi cu termene mai lungi 
decât împrumuturile bancare. Aceste agenţii sunt mai flexibile în materie de ajustare a 
perioadei de rambursare a împrumutului pentru a satisface nevoile municipalităţii. Perioada de 
rambursare a împrumutului este adesea corelată cu durata de serviciu/ viaţă a activului. 
 
Ratele dobânzii 
În mod tipic, ratele sunt bazate pe capacitatea administraţiei publice locale de a împrumuta 
bani  şi, în mod obişnuit, aceasta înseamnă că ratele dobânzii se situează sub nivelul ratelor 
dobânzii la băncile comerciale. De obicei, se utilizează rate fixe ale dobânzii şi ele sunt 
stabilite pe baza unei relaţii cu ratele guvernamentale ale dobânzii.  
 
Structura 
 
Există destulă libertate de a crea împrumuturi atractive, care pot varia de la împrumuturile 
tradiţionale, cu dobânzi la nivelul pieţei, denumite împrumuturi „severe”, la împrumuturi mai 
flexibile, denumite împrumuturi „preferenţiale”. Împrumuturile preferenţiale pot fi oferite la 
rate ale dobânzii mai scăzute, cu rambursare întârziată, durată excepţională sau o combinaţie a 
acestor condiţii. Împrumuturile preferenţiale sunt, de obicei, proiectate pentru scopuri 
specifice sau pentru a face creditul accesibil pentru acela care împrumută. Agenţiile vor 
modifica structura împrumutului pentru a satisface nevoile financiare ale comunităţii.  
 
Garanţii sau gajuri 
 
Pentru ambele tipuri de împrumut este necesar ca administraţia publică locală să ofere o 
garanţie sau un gaj pentru rambursarea împrumutului sau plata echipamentului care este 
finanţat. Adesea, astfel de împrumuturi vor ocupa poziţia secundă, în urma împrumuturilor 
bancare sau a obligaţiunilor municipale. Guvernele şi agenţiile internaţionale sunt, de obicei, 



mai puţin interesate de rambursarea sumelor acordate şi sunt mai interesate în a finanţa o 
anumită nevoie sau un anumit scop.  
 
Alte prevederi ale împrumutului 
 
Aceleaşi prevederi prudente, care se aplică împrumuturilor comerciale, se aplică şi în cadrul 
împrumuturilor oferite de guvern sau de organizaţiile internaţionale. Deşi termenii pot fi mai 
favorabili, nu săriţi peste procesul de revedere şi analiză. Contractul de împrumut trebuie să 
fie analizat de dumneavoastră şi de către consilierul juridic, pentru a exista certitudinea că 
toate prevederile împrumutului sunt bine înţelese şi sunt în interesul comunităţii. Acordaţi o 
atenţie specială prevederilor legate de întârzierile la plată, descoperirile de cont, opţiunile de 
plată anticipată, garanţiile şi gajurile pentru împrumut şi opţiunile de extindere a împrumutului 
după ajungerea la scadenţă.  
 
Împrumuturi prin programele guvernamentale / internaţionale de dezvoltare  
 
Avantaje: 

- oferă finanţare pentru scopuri specifice; 
- oferă termeni de finanţare favorabili şi mai flexibili (ratele dobânzii, termenii de 

rambursare şi structuri, garanţii, alte prevederi ale împrumutului), pentru a veni în 
sprijinul administraţiei publice locale. 

 
Dezavantaje: 

- finanţarea este limitată la un scop specific, definit prin program; 
- cerinţele de raportare financiară şi de proiect pot fi complexe şi mari consumatoare de 

timp; 
- procesul de luare a deciziei este, de obicei, lent şi complicat; 
- împrumuturile obţinute de la organizaţiile internaţionale prezintă riscul de curs valutar şi 

acestea cer din partea administraţiei publice locale să creeze rezerve speciale, pentru a se 
proteja de fluctuaţii defavorabile ale cursului valutar. 

 
Obligaţiunile municipale 
 
O altă sursă de finanţare, care poate fi utilizată pentru investiţiile de capital, o constituie 
obligaţiunile municipale. Emiterea acestora, prin intermediul băncilor, a devenit o componentă 
în continuă creştere, în ansamblul finanţărilor municipale din ţările aflate în tranziţie. 
 
Scopul şi termenele 
 
Pentru a-şi acoperi deficitele operaţionale şi pentru a finanţa cheltuielile de capital, autorităţile 
locale din ţările aflate în tranziţie emit, în mod obişnuit, obligaţiuni ale căror termene de 
scadenţă variază între doi şi cinci ani. Băncile sunt cumpărătorii / achizitorii primari ai 
acestora şi le menţin în portofoliu, deoarece nu există, de regulă, o piaţă secundară. Doar 
ocazional, o bancă va participa cu un investitor privat la achiziţia de obligaţiuni municipale. 
 
Ratele dobânzii 
 
Ratele dobânzii la obligaţiunile municipale reflectă condiţiile financiare curente de pe piaţă, 
termenul şi structura obligaţiunii emise şi ratingul de credit al autorităţii locale. Din aceste 
motive, ratele dobânzii tind să fie mai scăzute, decât ratele în cazul împrumuturilor bancare 



private. Autorităţile locale pot să opteze să emită obligaţiuni cu rată fixă sau flotantă, fiind 
confruntate, în acest caz, cu aceeaşi dilemă care a fost analizată în cazul împrumutului de la o 
bancă comercială: determinarea tendinţei viitoare a ratelor dobânzii.  
 
Structura 
 
În procesul de pregătire al emiterii obligaţiunilor, trebuie să vă asumaţi rolul conducător în 
structurarea emisiunii, astfel încât aceasta să satisfacă nevoile financiare ale comunităţii. În 
timpul colaborării dintre consilierul financiar al administraţiei publice locale sau banca, 
oficialii autorităţii locale şi dumneavoastră, în calitate de manager financiar, trebuie să luaţi în 
considerare, spre analiză, următoarele elemente privitoare la elaborarea structurii unei 
obligaţiuni municipale:  

- capacitatea comunităţii de a contracta noi datorii, 
- legile în vigoare şi politicile de îndatorare curente, 
- durata de serviciu a investiţiilor care se finanţează,  
- cererea pentru obligaţiunile municipale. 

 
Obligaţiunile municipale pot fi structurate ca obligaţiuni în serie, la termen sau combinate cu 
structuri de nivel al datoriei, nivel principal sau datorie principală amânată. Ele pot fi emise fie 
ca OBLIGAŢIUNI GENERALE, care cer o gajare a impozitelor viitoare, fie ca 
OBLIGAŢIUNI SPECIFICE bazate pe venit, care necesită gajarea unui venit, generat 
pentru a asigura răscumpărarea obligaţiunilor. Aceste chestiuni vor fi discutate, în detaliu şi 
mai târziu, în această prezentare teoretică.  
 
Garanţii sau gajuri 
 
Garantarea unei emisiuni de obligaţiuni municipale se face la fel ca în cazul oricărui 
împrumut: fie prin bunuri aflate în domeniul privat al consiliului respectiv, fie prin garantarea 
cu veniturile viitoare. În acest din urmă caz, acordul de garantare are prioritate asupra oricăror 
altor obligaţii de plată ale administraţiei publice locale respective. 
 
Procesul de emitere 
 
Din păcate, în România nu există încă un exemplu de emisiune de obligaţiuni municipale, nici 
pe piaţa internă, nici pe cea externă. Legislaţia prezentă nu prevede o metodologie specială în 
cazul administraţiei publice locale – în general vor trebui respectate regulamentele specifice 
ale Comisiei de Valori Mobiliare, singura instanţă de reglementare în domeniu în România.  
 
În Statele Unite ale Americii, sistemul politic, economic şi legislativ diferit a creat o vastă 
piaţă a creditului municipal. Pentru a oferi un termen de comparaţie, vom discuta tipurile de 
instrumente de îndatorare pe termen lung pe care le utilizează oraşele din Statele Unite ale 
Americii, cu speranţa că, în viitorul apropiat, pieţe şi instrumente similare vor apărea şi în 
Europa de Est (deja, acestea există, de exemplu, în Polonia).  
 
Finanţarea pe termen lung în Statele Unite 
 
Datoria municipală pe termen lung se împarte în două categorii, în funcţie de fondurile sau 
activele gajate pentru a garanta datoria: obligaţiunile generale şi obligaţiunile specifice bazate 
pe venit.  
 



Obligaţiuni generale (OG) 
 
Acestea sunt denumite în mod obişnuit obligaţiuni de tip „încredere deplină”, deoarece se 
bazează pe angajamentul autorităţii locale de a colecta impozitele necesare pentru a plăti 
serviciul anual al datoriei.  
 
Obligaţiunile OG se subîmpart în funcţie de gradul în care încrederea şi creditul deplin şi 
capacitatea de impozitare sunt limitate prin lege:  
 

- Obligaţiunile generale nelimitate obligă, din punct de vedere legal, administraţia 
publică locală să introducă pe raza unităţii sale teritorial-administrative un impozit la 
nivelul necesar, pentru a plăti serviciul datoriei. Nu există limitări ale capacităţii de 
impozitare locale. 

- Obligaţiunile generale limitate generează o obligaţie similară de a colecta un impozit 
pe raza unităţii sale teritorial-administrative, mărind astfel rata impozitelor; totuşi, o rată 
limită maximă este impusă prin lege. Administraţia publică locală are puteri nelimitate 
de a creşte acest impozit, până la nivelul limitei maxime.  

 
În ambele cazuri, datoria este garantată prin promisiunea necondiţionată a administraţiei 
publice locale de a plăti împrumutul şi dobânda conform graficului. Dacă impozitele sunt 
insuficiente pentru a face plăţile la un anumit moment, administraţia publică locală este 
obligată, din punct de vedere legal, să mărească rata de impozitare sau să lărgească baza de 
impozitare pentru a colecta veniturile necesare. Imposibilitatea de a face plăţile necesare duce 
la insolvabilitatea obligaţiunilor, punând în pericol capacitatea comunităţii de a împrumuta 
bani în viitor.  
 
Alegerea tipului de obligaţiune, pe care urmează să o emiteţi, se face în funcţie de beneficiile 
pe care investiţia le oferă. Dacă ea produce o facilitate sau un serviciu de care beneficiază 
întreaga comunitate sau anumiţi utilizatori ai facilităţii sau serviciului, investiţia este denumită 
bun public / bun de utilitate publică şi trebuie plătită de către toţi plătitorii de impozite. În 
acest caz, este potrivită emiterea unor obligaţiuni generale. Exemple tipice, de astfel de 
investiţii, sunt: siguranţa publică, protecţia împotriva incendiilor, străzi şi poduri, parcuri 
publice, clădiri publice.  
 
Avantajele şi dezavantajele obligaţiunilor generale 
 
Avantaje: 

- Oferă cel mai puternic angajament / gaj asupra capacităţii de impozitare a autorităţii 
locale pentru rambursarea datoriei şi, în mod obişnuit, se caracterizează prin cel mai 
scăzut cost cu dobânzile. 

- Pregătirea pentru emisiunea datoriei este un proces relativ simplu şi mai puţin costisitor 
decât în cazul altor tipuri de emisiuni. 

- Vânzarea datoriei într-o manieră concurenţiala reduce costul cu dobânda, în comparaţie 
cu o vânzare prin negociere. 

- Interesul faţă de obligaţiuni / bonduri municipale, manifestat de către băncile 
comerciale, a creat o piaţă pentru obligaţiuni cu termene de scadenţă mai scurte, situate 
între doi şi cinci ani. 



 
Dezavantaje: 

- În unele ţări aflate în tranziţie, lipsa unei pieţe secundare limitează atractivitatea şi 
scurtează termenele de scadenţă pentru obligaţiunile municipale. 

- În unele ţări, băncile comerciale limitează la cinci ani termenul obligaţiunilor 
municipale aflate în portofoliul lor. 

- Restricţiile legale, impuse de către stat, privitoare la îndatorare, reduc capacitatea 
administraţiei publice locale de a-şi asigura nevoile de finanţare pe termen lung. Reduc 
capacitatea viitoare de împrumutare. 

- Dacă obligaţiunile nu sunt răscumpărate din impozite, s-ar putea ca ele să nu coreleze 
beneficiile cu costurile. 

- Costurile proiectului ar putea să nu fie corelate / sincronizate cu durata de serviciu a 
investiţiei. 

 
Obligaţiuni specifice bazate pe venit 
 
Denumite, adesea, obligaţiuni cu „răspundere limitată”, acestea se bazează numai pe angajarea 
de către administraţia publică locală a unor venituri restricţionate sau a unor taxe de utilizare 
(cum ar fi taxe pe servicii, taxe de licenţă, taxe de admitere, chirii), pentru a garanta 
răscumpărarea. Ele nu sunt susţinute făcându-se apel la puterea de impozitare a autorităţii 
locale şi, în mod obişnuit, nu fac obiectul limitărilor caracteristice datoriilor suportate din 
impozite. Dacă veniturile sunt insuficiente pentru a plăti serviciul necesar al datoriei, atunci 
administraţia publică locală este legal obligată să genereze venituri suplimentare din sursa de 
venit angajată, prin creşterea taxelor de utilizare sau prin lărgirea bazei de impozitare. 
Incapacitatea de a colecta suficiente venituri pentru a face plăţile va duce la insolvabilitate în 
cadrul activităţii respective. Nu există nici o cerinţă legală de a utiliza în deplinătatea lor 
încrederea, creditul şi puterea de impozitare a autorităţii locale, pentru a plăti aceste obligaţii 
şi a evita insolvabilitatea; totuşi, se poate spune că există o obligaţie morală de a rambursa 
datoria pentru a păstra buna reputaţie a administraţiei publice locale pe pieţele financiare. 
 
În unele cazuri, autorităţile locale au sprijinit obligaţiunile specifice bazate pe venit printr-un 
angajament de tip „încredere deplină”, pentru a întări credibilitatea obligaţiunilor pe venit. În 
acest caz, acestea sunt numite „obligaţiuni pe venit suportate din impozite” sau „obligaţiuni 
generale indirecte”. Această abordare poate da rezultate atunci când veniturile nu sunt foarte 
solide sau când există un „istoric” foarte scurt în materie de credit pentru proiectul respectiv. 
 
Investiţiile de capital de pe urma cărora beneficiază în mod direct un grup bine definit de 
utilizatori, care plătesc investiţia prin intermediul taxelor de utilizare, sunt considerate a fi 
bunuri „private” şi, deci, potrivite a fi finanţate cu ajutorul obligaţiunilor bazate pe venit. 
Exemple: aeroporturi aflate în posesia comunităţii, sisteme de alimentare cu apă şi de 
canalizare, utilităţi electrice, facilităţi sportive şi autostrăzi cu acces limitat. 
 
Avantajele şi dezavantajele obligaţiunilor specifice bazate pe venit 
 
Avantaje: 

- Costul datoriei este distribuit mai echitabil către utilizatorii care beneficiază de acel 
serviciu. 

- Nu diminuează capacitatea viitoare de împrumutare. 
- Costurile de finanţare trebuie plătite în timpul duratei de serviciu a proiectului. 



- Disciplina cheltuielilor este îmbunătăţită, deoarece întreprinderile generatoare de venit 
sunt obligate să satisfacă cerinţele de  servicii publice la costuri rezonabile. 

- Întreţinerea şi operarea investiţiei sunt mai bune, deoarece aceste obligaţiuni conţin 
cerinţe referitoare la controlul bugetului, întreţinere şi alte etape ale procesului de 
management, cerinţe care nu sunt prezente în cazul obligaţiunilor generale. 

 
Dezavantaje: 

- În unele ţări aflate în tranziţie, lipsa unei pieţe secundare limitează atractivitatea şi 
scurtează perioada de scadenţă a obligaţiunilor administraţiei publice locale. 

- Lipsa de încredere şi de putere de impozitare a autorităţii locale poate diminua rating-ul 
de credit. De obicei, acest lucru duce la rate mai mari ale dobânzii. 

- Sunt mai complexe şi, în consecinţă, vor avea costuri de pregătire şi administrare mai 
mari. 

- O mare parte din aceste obligaţiuni se vând pe baza de negocieri, iar, în acest caz, 
costurile cresc. 

- Insolvabilitatea, în cazul obligaţiunilor specifice bazate pe venit a întreprinderilor unei 
administraţii publice locale, poate avea efecte negative asupra rating-ului de credit 
general al acesteia. 

 
Obligaţiuni specifice bazate pe veniturile serviciilor publice autonome ale unei  
administraţii  publice  locale 
 
Serviciile publice autonome sunt activităţi aflate în posesia administraţiei publice locale, care 
funcţionează şi sunt finanţate, în mod similar, afacerilor private, cu intenţia ca ele să se auto-
întreţină din taxele de utilizare şi tarifele plătite de beneficiari. Obligaţiunile emise pentru 
investiţiile de capital în cadrul serviciilor publice autonome sunt plătite numai din veniturile 
acestora. În Statele Unite ale Americii, aceste obligaţiuni sunt emise pentru utilităţile aflate în 
posesia municipalităţii, cum ar fi apa, canalizarea, gazele sau energia electrică. 
 
Obligaţiuni specifice bazate pe venit cu ipotecă 
 
Aceste obligaţiuni finanţează utilităţile publice sau serviciile publice autonome, aflate în 
posesia municipalităţii, dar sunt garantate printr-o ipoteca asupra unor proprietăţi bine 
precizate. Atunci când datoria este rambursată, în primul rând din veniturile serviciilor publice 
autonome, ele sunt clasificate ca obligaţiuni pe venit. În Statele Unite ale Americii, marele 
avantaj al obligaţiunilor susţinute prin ipotecă constă în protecţia pe care o oferă creditorului 
în caz de faliment sau prescrierea obligaţiilor. Această protecţie variază de la ţară la ţară, în 
funcţie de diferitele legislaţii referitoare la faliment şi prescripţie. 
 
Obligaţiuni de leasing 
 
Aceste obligaţiuni finanţează activităţi care sunt închiriate prin contract unei autorităţi locale, 
care plăteşte o chirie suficientă pentru a acoperi serviciul datoriei. Acest tip de obligaţiune a 
fost utilizat pentru a finanţa clădiri publice, parcuri, facilităţi de transport, spitale şi şcoli. 
Această tehnică este utilizată, frecvent, pentru a ocoli restricţiile de împrumutare impuse 
autorităţilor locale prin limitarea puterii lor de a impune impozite, pentru a asigura plata 
datoriei. 
 
Obligaţiuni specifice bazate pe un venit neprecizat 
 



Prin aceste obligaţiuni se finanţează facilităţi private, pentru a promova dezvoltarea 
economică, a diversifica oportunităţile de angajare a forţei de muncă sau pentru a obţine un 
efect / rezultat  social. Facitităţiile sunt închiriate / acordate în leasing sau fondurile sunt 
împrumutate unei întreprinderi sau societăţi private. Chiriile sau ratele de rambursare a 
împrumutului acoperă serviciul datoriei aferente acestor obligaţiuni. Termenul „neprecizat” se 
referă la faptul că autoritatea locală, care sponsorizează, nu îşi ia nici un angajament de a plăti 
sau garanta datoria. Prin utilizarea acestui mecanism, autoritatea locală permite activităţilor 
sectorului privat să acceseze piaţa municipală. 
 
Obligaţiuni cu destinaţie specială 
 
Rata şi dobânda la aceste obligaţiuni sunt plătite dintr-o taxă bine precizată (de exemplu, taxa 
pe carburanţi, taxa pe paturi de hotel, taxa pe băuturi alcoolice) sau dintr-un impozit special 
destinat  unei investiţii într-o zona bine precizată. 
 
Finanţarea prin leasing 
 
De-a lungul anilor, leasing-ul a cunoscut o puternică dezvoltare în oraşele americane. Această 
creştere se datorează, parţial, unui număr de factori economici şi juridici. Adesea, leasing-ul 
este o metodă de finanţare potrivită şi economicoasă: 

- atunci când ratele dobânzii la împrumuturile municipale sau pe piaţa obligaţiunilor sunt 
prea înalte, 

- atunci când limitările datoriei interzic utilizarea instrumentelor de îndatorare, 
- dacă costul investiţiilor şi cu echipamentele necesită să fie împărţit pe perioade de mai 

mulţi ani, 
- dacă o investiţie de capital este prea costisitoare, pentru a fi finanţată într-un singur an 

bugetar, şi are o durată de serviciu prea scurtă, pentru a justifica emiterea unei datorii pe 
termen lung (adică 10-20 de ani), 

- dacă echipamentele sunt necesare numai temporar sau dacă schimbările rapide în 
tehnologie fac ca deţinerea în posesie a echipamentelor să fie nepractică, 

- dacă o autoritate locală cu probleme fiscale trebuie să-şi înlocuiască echipamentele, 
măcar temporar, pentru a menţine în funcţiune serviciile publice. 

 
Tipuri şi ulilizări 
 
Există mai multe tipuri diferite de leasing, fiecare structurat pentru a satisface destinaţii şi 
condiţii specifice. Vom discuta, pe scurt, patru tipuri de leasing şi destinaţia lor: 

- leasingul propriu-zis 
- contractul de achiziţie în leasing 
- leasingul financiar 
- vânzarea prin leasing 

Deoarece leasingul poate avea diferite consecinţe privitoare la impozitare, consultaţi un 
consilier juridic pentru a avea o înţelegere completă a beneficiilor, dezavantajelor şi 
limitărilor acestui tip de finanţare conform prevederilor legale.  
 
Leasingul propriu-zis 
 
Reprezintă un aranjament în cadrul căruia locatorul (adică o administraţie publică locală) 
obţine folosinţa, dar nu posesia unei proprietăţi închiriate, iar durata de închiriere este mai 
scurtă decât durata de serviciu a activului. În funcţie de legislaţia privitoare la impozitare, pot 



exista avantaje, cum ar fi calculul amortizării, care să-l determine pe locator să-şi păstreze 
dreptul de proprietate asupra activului respectiv. În compensarea acestor potenţiale avantaje, 
locatorul trebuie să plătească, în mod obişnuit, un impozit pe venit pentru suma totală a 
încasărilor sale sub formă de chirie.  
 
Contractul de achiziţie în leasing 
 
Aceste contracte poartă numele de leasing, dar sunt, în esenţă, achiziţii pentru care plăţile se 
întind pe o anumită perioadă de timp. În mod tipic, locatorul obţine folosinţa proprietăţii, 
dobândite prin leasing, de la începutul termenului de închiriere, iar contractul de leasing 
precizează, în mod normal, data la care titlul legal asupra proprietăţii îşi schimbă titularul. 
Plăţile stabilite, în cazul unui contract de leasing, sunt împărţite în rată şi dobândă. Dacă 
locatorul este o administraţie publică locală, partea ce conţine dobânda poate beneficia de 
condiţii avantajoase, din punctul de vedere al impozitării, în funcţie de legislaţia impozitului 
pe venit, aflată în vigoare. În unele ţări, dobânda câştigată la obligaţiunile municipale este 
impozitată la nivelul de 10%, în comparaţie cu impozitul obişnuit pe venit, care se situează la 
nivelul de 25%. Consultaţi un consilier juridic pentru a stabili dacă această dobândă poate fi 
stabilită în mod similar cu dobânda la obligaţiunile municipale.  
 
În ţările unde dobânda la obligaţiunile municipale este scutită de impozitare (de exemplu, 
Statele Unite ale Americii), locatorii sunt capabili să perceapă rate mai scăzute ale dobânzii, în 
cadrul leasingului către municipalităţi, decât în cadrul altor leasinguri veritabile, comparabile 
ca riscuri şi termeni.  
 
Pentru a evita ca un contract de leasing să fie clasificat ca datorie, autorităţile locale din 
Statele Unite ale Americii includ în contract, de obicei, o clauză de neînsuşire. Această clauză 
permite autorităţii locale locatoare, fără altă penalizare decât pierderea proprietăţii închiriate, 
să rezilieze un contract de leasing pentru care fondurile nu sunt alocate pentru perioade 
ulterioare anului bugetar curent. Locatorii, la rândul lor, percep o rată a dobânzii mai mare, 
decât pentru un contract cu termeni garantaţi, şi includ în contract o clauză de nesubstituire, 
care stipulează că locatorul nu are voie să închirieze sau să achiziţioneze echipament de 
înlocuire pe parcursul unei perioade specificate de timp.  
 
Leasingul financiar 
 
Un aranjament de finanţare în care locatorul este o bancă, o altă instituţie financiară sau un 
investitor. Administraţia publică locală locatoare solicită folosinţa în leasing a unui activ 
pentru o porţiune importantă a duratei de serviciu a activului, dar nu pentru întreaga durată de 
serviciu a acestuia. Locatorul este responsabil pentru costurile de operare, întreţinere, 
impozitare şi asigurare. Termenul de leasing şi plăţile sunt, în general, structurate astfel încât 
să ducă la recuperarea investiţiei făcute de locator pentru cumpărarea proprietăţii oferite în 
leasing şi să ofere un beneficiu satisfăcător la investiţia făcută. În esenţă, un leasing financiar 
poate fi un leasing propriu-zis sau un contract de achiziţie în leasing. În utilizarea sa obişnuită, 
termenul de „leasing financiar”, se referă la un tip de leasing propriu-zis.  
 
Avantaje şi dezavantaje ale finanţării prin leasing 
 
Avantaje: 

- Oferă un mecanism de înlocuire a echipamentelor de capital, atunci când veniturile nu 
sunt adecvate. 



- Oferă o alternativă economică fezabilă la finanţarea prin intermediul împrumuturilor 
bancare sau a obligaţiunilor municipale, atunci când este nevoie să se obţină 
echipamente sau facilităţi de capital.  

- Conservă rezervele curente. 
- Poate fi structurat astfel încât să se evite clasificarea sa ca datorie municipală.  
- Este util atunci când se doreşte distribuirea costului echipamentelor pe o perioadă de 

mai mulţi ani. 
- Este o cale excelentă de a obţine folosinţa temporară a unui echipament sau de a evita 

intrarea în posesia unor echipamente, care vor fi uzate moral într-o perioadă de timp.  
 
Dezavantaje: 

- Costuri mai mari cu dobânda, în comparaţie cu alte forme de finanţare cu o structură 
similară (adică obligaţiunile municipale şi împrumuturile bancare). 

- Contractele de leasing sunt complexe şi mari consumatoare de timp. 
- Avantajele fiscale ale leasingului variază în funcţie de legile aflate în vigoare, referitoare 

la leasing.  
 
Vânzarea prin leasing 
 
Aceasta este un aranjament în care deţinătorul unei proprietăţi (de exemplu, o autoritate 
locală) vinde o proprietate unei instituţii financiare sau unui investitor şi, simultan, execută un 
contract prin care ia înapoi, în leasing, respectiva proprietate de la cumpărător. Dacă o vânzare 
prin leasing este structurată ca leasing propriu-zis, vânzătorul locator poate dispune de 
capacitatea de a transfera avantajele fiscale ale posesiei către cumpărătorul locator, în 
schimbul unor rate de leasing scăzute sau favorabile. Dacă o vânzare prin leasing este 
structurată ca o achiziţie în leasing, aranjamentul poate fi considerat un leasing municipal, 
îndreptăţindu-l pe cumpărătorul locator să obţină o dobândă de tip municipal şi să plătească 
impozit la cote reduse de impozitare. Desigur, aceste tranzacţii trebuie analizate de către 
consilierul juridic, pentru a se determina avantajele fiscale, dacă există vreunul.  
 
Tehnici de finanţare creatoare 
 
Finanţarea creatoare este un termen utilizat pentru a descrie tehnici care se distanţează de 
finanţarea de capital tradiţională. Administraţia publică locală emitentă a fost determinată să 
devină tot mai creatoare, sub influenţa cererii diverse de pe piaţă şi a factorilor economici. 
Aceste tehnici nu sunt noi, ele fiind instrumente împrumutate de la corporaţiile financiare. 
Nouă este utilizarea lor de către administraţia publică locală şi crearea unor surse suplimentare 
de fonduri, care nu au existat în trecut. În cele ce urmează sunt descrise trei tehnici creatoare 
de finanţare pe termen lung:  
 
Obligaţiuni cu dobândă zero 
 
Obligaţiunule cu dobândă zero nu oferă o dobândă semestrială, aşa cum fac obligaţiunile 
municipale tradiţionale. Aceste obligaţiuni sunt vândute cu un rabat / scont substanţial (prima 
de emisiune) faţă de VALOAREA LA SCADENŢĂ a obligaţiunii. Investitorul primeşte 
întreaga cantitate a sumei la scadenţă. De exemplu, o obligaţiune emisă în 1997, care ajunge la 
scadenţă în 12 ani şi a cărei valoare la scadenţă este de 5000 de dolari poate fi vândută la 
preţul de 1250 de dolari. Atunci când obligaţiunea ajunge la scadenţă, în 2009, administraţia 
publică locală trebuie să-i plătească investitorului valoarea de paritate, adică 5000 de dolari şi 
la acel moment se realizează rata dobânzii de 11,99%.  



 
Aceste obligaţiuni sunt tentante pentru municipalităţi, deoarece se beneficiază de costuri 
administrative reduse, datorită nerealizării plăţilor semestriale de dobânzi şi datorită faptului 
că nu se plăteşte nici o dobândă până la scadenţă. În acel moment, valoarea prezentă a 
cheltuielilor este mult mai mică decât dacă s-ar fi făcut plaţi periodice ale dobânzii de-a lungul 
întregii durate de viaţă a obligaţiunii. Investitorii agrează obligaţiunile cu dobândă zero, 
deoarece ele sunt stabilite la o rată fixă a dobânzii şi evită riscul legat de variaţiile ratei 
dobânzii. Pe de altă parte, pentru a obţine suma de bani de care au nevoie, emitenţii trebuie să 
crească mărimea totală a emisiunii, deoarece obligaţiunile sunt vândute cu rabat / reducere. 
 
Diferenţa între preţul cu rabat şi valoarea de scadenţă sau valoarea de paritate este dificil de 
explicat unui plătitor de impozite obişnuit. De asemenea, amânarea plăţilor dobânzii poate 
cauza probleme, datorită mărimii plăţii unice care se face la scadenţă; în consecinţă, trebuie 
înfiinţat un fond de amortizare, care să evite problema de a nu avea destui bani pentru a onora 
datoria la scadenţă.  
 
Obligaţiuni cu opţiune de returnare 
 
OBLIGAŢIUNILE CU OPŢIUNE DE RETURNARE sunt un instrument prin care 
emitenţii pot atrage investitorii să cumpere datoria administraţiei publice locale, atunci când 
ratele dobânzii sunt volatile şi prezintă potenţialul de a diminua costurile cu dobânda. O 
opţiune de reîntoarcere permite deţinătorului obligaţiunii să înapoieze obligaţiunea emitentului 
la o dată viitoare, înainte de data scadenţei obligaţiunii. Există două tipuri de opţiuni de 
reîntoarcere: 1) În cazul unei opţiuni de tip „fereastră”, investitorul îşi poate exercita opţiunea 
o singură dată, pe parcursul unei anumite perioade, într-o anumită dată sau într-o anumită 
săptămână. 2) O opţiune de tip „aniversare” oferă investitorului posibilitatea de a returna 
obligaţiunea emitentului periodic, o dată în fiecare an.  
 
Investitorii consideră obligaţiunile cu opţiune de reîntoarcere ca datorii pe termen scurt şi, ca 
urmare, ratele dobânzii sunt mai mici decât în cazul datoriilor pe termen lung. Din punctul de 
vedere al emitentului, posibilitatea ca o obligaţiune să fie returnată înainte de data scadenţei ei 
este un adevărat risc. Emitentul poate reduce acest risc prin obţinerea unei asigurări sub forma 
unei scrisori bancare sau credit. Aceasta garantează investitorului că vor exista suficiente 
fonduri disponibile pentru achitarea obligaţiunii, dacă se face uz de obligaţiunea cu opţiunea 
de reîntoarcere.  
 
Avantajele majore ale obligaţiunii cu opţiune de reîntoarcere sunt: posibilitatea unui cost mai 
scăzut al dobânzii şi, dacă obligaţiunea este returnată administraţiei publice locale, ea este 
răscumparată la valoarea nominală. În general, în cazul în care emitentul îşi exercită opţiunea 
de a retrage o obligaţiune înaintea datei de scadenţă, este necesară plătirea unei sume 
adiţionale peste valoarea nominală. Dezavantajele opţiunii de reîntoarcere sunt: costul scrisorii 
de credit şi riscul ca administraţia publică locală ar putea trebui să o folosească.  
 
Obligaţiuni cu rată variabilă sau bilete 
 
Obligaţiunile cu rată variabilă sunt privite ca datorii pe termen scurt, deoarece sunt emise fără 
o cifră fixă, unică, a ratei dobânzii. Rata dobânzii depinde de un indice care reflectă nivelul 
general al ratelor dobânzilor. Acest tip de instrument oferă emitentului o cale de acces pe piaţă 
la un cost mai scăzut, decât al altor datorii pe termen scurt. În general, investitorii sunt dispuşi 



să accepte un beneficiu / randament mai mic de la o hârtie de valoare variabilă, care reduce 
considerabil riscul lor de piaţă.  
 
Biletele de bancă cu rată variabilă au, în general, o caracteristică de tip „cerere”. Această 
caracteristică oferă investitorului posibilitatea să returneze obligaţiunile emitentului, dacă rata 
dobânzii la aceste obligaţiuni este inacceptabilă. Opţiunile de tip cerere sunt foarte 
asemănătoare cu opţiunile de reîntoarcere, pe care le-am discutat mai sus. Incertitudinea, cu 
care se confruntă emitenţii, este compensată de costurile mai mici cu dobânzile decât costurile 
care ar fi fost necesare în cazul unor obligaţiuni cu termen fix. Cheia succesului pentru o 
emisiune cu rată variabilă este indexul ratei cu care este corelată dobânda hârtiei de valoare. 
Daţi dovadă de precauţie în alegerea acestui indice, deoarece el determină costurile totale cu 
dobânda pentru o emisiune dată. Poate fi folosită o mare varietate de indici, cum ar fi media 
săptămânală, lunară sau anuală a ratelor dobânzii la alte bilete de bancă sau obligaţiuni pe 
termen scurt. Pentru a atrage investitorii, acest index trebuie să fie corelat cu tendinţele 
manifestate pe piaţa altor instrumente de investire concurente, caracterizate prin riscuri şi 
scadenţe similare. Totuşi, cu cât indicele urmează, mai îndeaproape, fluctuaţiile ratei dobânzii, 
cu atât vor fi mai imprevizibile costurile totale ale emisiunii. Încercările de a nu corela 
emisiunea cu fluctuaţiile ratei dobânzii pot duce la exercitarea mai frecventă a drepturilor 
oferite de caracteristica de tip cerere, rezultând, astfel, o creştere a costului total cu dobânda 
pentru aceia care lansează împrumutul.  
 
Managerilor financiari trebuie să le fie familiare atât diferitele tipuri de finanţare disponibile, 
cât şi avantajele şi dezavantajele fiecăruia dintre acestea. Aceasta îi ajută să se asigure că 
deciziile luate sunt cu adevarat în interesul administraţiei publice locale.  
 
Metode de luare a deciziei privitoare la forma datoriei 
 
Alegerea tipului de finanţare, care urmează a fi utilizată, depinde de o serie de factori. Dintre 
aceştia, amintim:  
 

- natura, mărimea şi durata de serviciu a proiectului, 
- autoritatea legală existentă, 
- situaţia financiară a comunităţii. 

 
Una dintre cele mai simple căi, care ajută la luarea deciziei, este să se pună proiectul ce 
urmează a fi finanţat în relaţie cu tipurile de finanţare disponibile. Mai jos, sunt prezentate trei 
opţiuni de finanţare generală: datoria pe termen scurt, datoria pe termen lung şi finanţarea de 
tip „plăteşti din mers”. Cel mai potrivit tip de finanţare, pentru cazul când se dă o anumită 
caracteristică a proiectului, este furnizată  de formalismul matricii deciziei. Totuşi, dacă există 
întrebări legate de opţiunile dumneavoastră apelaţi la un consilier juridic. 



Matricea deciziei pentru determinarea unei tehnici potrivite de finanţare 
 
Dacă ...                                      ... atunci utilizaţi: 

 
 
Dacă v-aţi hotărât să utilizaţi şi datoria pe termen lung, următoarea decizie constă în a stabili 
ce tip de datorie va fi utilizat: împrumuturi de la bănci comerciale, împrumuturi de la guvern 
sau de la organizaţii internaţionale, obligaţiuni municipale sau leasing. Una dintre cele mai 
uşoare căi de a lua această decizie este să analizaţi cu atenţie factorii legaţi de natura 
proiectului, de metoda de finanţare a datoriei şi de obiectivele municipalităţii în legătură cu 
datoria. Corelaţi-le pe acestea cu tipul de datorie care satisface cel mai bine factorii şi criteriile 
utilizate. În cele ce urmează este prezentată o matrice care conţine diferiţi factori / criterii şi le 
relaţionează / corelează pe acestea cu cele mai potrivite instrumente de îndatorare. 
 

 
 
 
 

Datorie 
pe 

termen 
scurt 

Datorie 
pe 

termen 
lung 

 
Plată pe 
parcurs 

 
Comentarii 

Natura proiectului 
 
Proiect de investiţii cu 
finanţare interimară 
 
 
Proiect cu finanţare de 
capital 
 
Mărimea proiectului 
 
Mic  
 
Mare 
 
Durata de serviciu a 
proiectului 
 
De la câteva luni la un an 
 
1 – 5 ani 
 
 
 
 
 
 
5 – 30 ani 

 
 
* 
 

 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
* 
 

 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
* 
 
* 

 
Trebuie să aibă acces la pieţele 
de credit pe termen lung, pentru 
a se refinanţa datoria pe termen 
scurt 
 
Folosiţi metoda „plată pe 
parcurs”, dacă accesul la pieţele 
de capital nu este posibil 
 
 
Utilizaţi venituri curente 
 
 
 
 
 
 
Utilizaţi venituri curente 
 
Utilizaţi venituri curente pentru 
costul total al proiectului sau 
pentru o plată în avans 
importantă; şi / sau datorii a 
căror scadenţă să nu depăşească 
durata de serviciu a activului 
 
Scadenţa să nu depăşească 
durata de serviciu a activului 



 
Matricea deciziei pentru alegerea dintre alternativele referitoare la finanţarea prin 

intermediul datoriei pe termen lung 
 
Dacă ...                               

 
                           ... atunci utilizaţi: 

 
Dacă v-aţi hotărât să emiteţi obligaţiuni municipale acum este momentul să decideţi care tip 
de obligaţiune municipală este potrivit. Există două mari categorii, deja discutate,: obligaţiuni 
generale şi obligaţiuni specifice bazate pe venit. În cele ce urmează, vă oferim o matrice care 
să vă ajute să luaţi decizia referitoare la alegerea unuia dintre cele două tipuri de obligaţiuni, 
pe baza unor criterii de selecţie.  

 
 

Împrumut 
bancar 

Împrumut 
guvernamental

Obligaţiuni 
municipale Leasing Comentarii 

Natura proiectului 
Obţinerea folosinţei 
temporare a 
echipamentelor sau a 
facilităţilor 
Achiziţionarea de 
echipamente sau 
construirea unor facilităţi 
permanente cu o durată de 
serviciu lungă 
 
Mărimea proiectului 
Medie 
Mare 
 
Durata de serviciu a 
proiectului 
1 – 5 ani 
6 – 30 de ani 
 
Flexibilitate în utilizarea 
sumelor obţinute 
Investiţii de capital 
specifice 
Investiţii de capital 
multiple 
 
Complexitatea 
tranzacţiei 
Simplă 
Complicată 
 
Timp necesar pentru 
finalizarea tranzacţiei 
Scurt 
Mediu 
Lung 
 
Costul emisiunii 
Scăzut 
Ridicat 
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Leasing 
propriu-zis 
 
 
Contract de 
achiziţie în 
leasing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depinde de 
ciclul bugetar 
 
Sunt necesari 
consultanţi 
externi 



 
Matricea deciziei pentru alegerea între datoria prin obligaţiuni generale şi cea prin 

obligaţiuni specifice bazate pe venit 
 
Factor / criteriu                                                               Obligaţiuni generale            Obligaţiuni specifice bazate pe venit 
 
Cine beneficiază?                Produce beneficii directe                                Produce beneficii 
                                             şi indirecte pentru toţi                               directe numai pentru 
                                             membrii comunităţii                                  utilizatori 
 
Cine plăteşte?                      Toţi contribuabilii din                                 Utilizatorii  
                                                                                                                                                                                                  comunitate                                                  proiectului / facilităţii 
 
Cum se asigură                   Încredere deplină,                                         Capacitate de  
datoria ?                               nelimitată                                                    impozitare (limitată 
                                                                                                                  la o anumită sursă  
                                                                                                                  sau la un anumit       
                                                                                                                  nivel de impozitare) 

               Angajarea unei surse             
              de venit depinzând de facilitatea  
         care se construieşte  

 
 
Moment de reflecţie 
 
Am trecut în revistă diferitele tipuri de datorie pe care le poate aborda o administraţie publică 
locală şi metodele de luare a deciziei pentru a stabili care este cel mai potrivit tip de datorie. 
Este timpul să vedem şi dacă se pot aplica aceste informaţii. Gândiţi-vă la două sau trei 
investiţii majore de capital care vor necesita finanţare în anul următor. Este utilizarea datoriei 
potrivită? De ce este, sau de ce nu este? Dacă contractarea datoriei este potrivită, ce tip de 
instrument de îndatorare aţi recomanda propriei administraţii publice locale? Ce caracteristici 
ale investiţiei vin în sprijinul răspunsului dumneavoastră? Puteţi identifica orice alt criteriu de 
care aţi vrea să ţineţi cont în luarea acestei decizii?   
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Mecanismele emisiunii de instrumente ale datoriei 
 
După ce aţi luat decizia de a emite / contracta o datorie, focalizaţi-vă atenţia pe activitatea de 
pregătire a emisiunii instrumentelor specifice acesteia. Această secţiune descrie etapele care 
trebuie parcurse, pentru a realiza un astfel de proces :  

-    formarea unei echipe de consultanţă, 
-    alegerea unei metode de emisiune a instrumentelor datoriei, 



-    determinarea mărimii şi structurii acesteia, 
-    elaborarea unei DECLARAŢII OFICIALE (prospect), 
-    elaborarea şi publicarea anunţului de vânzare, 
-    coordonarea vânzării şi adjudecarea emisiunii instrumentelor datoriei către cel mai bun 

ofertant. 
 

În această secţiune vom continua să utilizăm termenul „datorie”, pentru a ne referi la 
toate tipurile de instrumente ale datoriei: împrumuturi bancare, împrumuturi 
guvernamentale, obligaţiuni municipale şi finanţare prin leasing.  
 
Următoarele etape au fost concepute, iniţial, pentru emisiunea de obligaţiuni municipale, dar 
informaţiile oferite în cadrul fiecărei etape se potrivesc, la fel de bine, şi pentru alte tipuri de 
datorii, cum ar fi împrumuturile. În cazurile în care cele spuse aici nu se aplică, vom încerca 
să punem în evidenţă diferenţele.  
 
Etapa 1: Formaţi o echipă de consultanţă 
 
Una dintre primele decizii care trebuie luată constă în a decide cine va consilia administraţia 
publică locală în procesul de emisiune a datoriei. În varianta minimală, echipa de consultanţă 
se compune dintr-un consultant financiar (un specialist finanţist care ajută emitentul în 
efectuarea tranzacţiei), un consilier pe probleme de obligaţiuni (un specialist în hârtii de 
valoare emise de administraţia publică) şi administraţia publică locală emitentă (reprezentată 
de obicei de directorul / managerul financiar). Emitentul alege un intermediar ca membru al 
grupului sau de consultanţi, dacă emisiunea sa de datorie este negociată. 
 
Dacă emisiunea de datorie nu este negociată, dar se foloseşte o licitaţie concurenţială, 
intermediarul nu se alătură grupului, decât după finalizarea vânzării, deoarece intermediarul 
este stabilit prin adjudecarea vânzării către cel mai bun ofertant. Mai pot fi şi alţi specialişti, 
cum ar fi agentul plătitor / arhivar, ingineri şi auditori consultanţi, în funcţie de natura 
tranzacţiei. Selectaţi membrii echipei pentru a reflecta complexitatea emisiunii instrumentelor 
datoriei. Este evident că pregătirea unui mic împrumut bancar va necesita mai puţini 
consultanţi, decât finanţarea cu ajutorul unor obligaţiuni municipale complexe. 
 
Consultantul financiar 
 
Rolul consultantului financiar este de a ajuta emitentul la efectuarea tranzacţiei de împrumut. 
Totuşi, cea mai bună cale este să dispuneţi de un consultant înainte de a începe dezvoltarea 
proiectului investiţional. În acest fel, consultantul vă poate ajuta în elaborarea alternativelor de 
finanţare ale programului de capital şi, eventual, în planificarea împrumuturilor necesare.  
 
Aria de acoperire a serviciilor oferite de către consultantul financiar variază în funcţie de 
necesităţile comunităţii, de capacitatea acestuia de a efectua unele dintre aceste servicii cu 
personalul existent, de tipul de vânzare (prin licitaţie sau negociată) şi de complexitatea 
tranzacţiilor. În general, consultantul prestează următoarele servicii:  

- Analizează structura datoriei administraţiei publice locale şi resursele sale financiare 
pentru a determina capacitatea de împrumutare pentru necesităţile curente şi viitoare. 

- Ajută administraţia publică locală să evalueze sursele alternative de finanţare. 
- Ajută la elaborarea criteriilor de management financiar, pe baza cărora se stabileşte dacă 

împrumutul este potrivit sau nu, analizează alternativele de creditare şi oferă o analiză a 
fiecărei metode potenţiale de finanţare pentru un proiect dat. 



- Ajută în selectarea altor membri ai echipei de consultanţă, fiind membru în comitetul de 
selecţie.  

- Colaborează cu consultantul juridic al obligaţiunii în elaborarea documentelor necesare 
emisiunii. 

- Elaborează derularea în timp a emisiunii instrumentelor datoriei, consultându-se cu 
emitentul şi consultantul pe probleme de obligaţiuni (dar şi cu intermediarul, în cazul 
vânzării prin negociere). 

- Elaborează graficul emisiunii instrumentelor datoriei în cadrul căruia se stabilesc 
responsabilităţile şi termenele de finalizare pentru fiecare membru al echipei de 
consultanţă. 

- Coordonează elaborarea structurii emisiunii, inclusiv termenii acesteia (adică, graficul 
de scadenţă, datele de plată a dobânzii, datele de vânzare) şi condiţiile emisiunii. 

- Consiliază pe emitent (şi pe intermediar, în cazul unei vânzări prin negociere) în 
legătură cu informaţiile care trebuie dezvăluite, inclusiv declaraţia oficială preliminară.  

- Elaborează, împreună cu consultantul pe probleme de obligaţiuni şi cu emitentul, o 
declaraţie oficială, un anunţ de vânzare şi un formular de licitaţie, şi le prezintă 
potenţialilor intermediari şi investitori. 

- Colaborează cu consultantul pe probleme de obligaţiuni pentru a se asigura că toate 
cerinţele legale sunt îndeplinite. 

- În cazul vânzărilor prin licitaţie, participă la deschiderile de oferte şi verifică acurateţea 
ofertelor primite. În cazul vânzărilor prin negociere, colaborează strâns cu emitentul şi 
cu intermediarul, pentru a stabili un preţ iniţial, a monitoriza activitatea de comandă şi a 
ajuta în cazul oricăror reajustări de preţuri ale obligaţiunilor. 

- Elaborează o recomandare către emitent cu privire la acceptarea sau respingerea unei 
oferte de licitaţie sau a unei oferte de cumpărare. 

- Ajută consilierul pe probleme de obligaţiuni să elaboreze documentele de închidere. 
- Elaborează un memorandum post-vânzare, în care sunt comparate rezultatele emisiunii 

instrumentelor datoriei cu emisiunile comparabile lansate pe piaţă, aproximativ în 
acelaşi timp.  

 
Serviciile de consultanţă financiară sunt oferite, în mod tipic, prin intermediul firmelor de 
intermediari, al băncilor comerciale şi firmelor independente, care nu au nici o afiliere cu o 
firmă de intermediari. Alegeţi un consultant financiar, pe baza unei proceduri concurenţiale, 
după solicitarea unor oferte, pe baza criteriilor stabilite de administraţia publică locală.  
 
Cererea de ofertă trebuie să solicite ca respondenţii să furnizeze: 

- o analiză a percepţiei / înţelegerii firmei, cu privire la necesităţile de finanţare ale 
autorităţii locale şi a capacităţii firmei de a oferi gama de servicii cerute; 

- prezentarea specialiştilor, care vor oferi serviciile de consultanţă, şi a calificării acestora 
(inclusiv specialişti de rezervă); 

- prezentarea experienţei specialiştilor, în tipul de tranzacţii pe care administraţia publică 
locală planuieşte să le emită; 

- un angajament al acestor specialişti, prin intermediul firmei, faţă de administraţia 
publică locală, pe toată durata de viaţă a proiectului; 

- pe ce bază va fi retribuit consultantul financiar; 
- referinţe din partea a cel putin trei clienţi, autorităţi locale, şi numele comunităţilor 

cliente, care au fost consiliate la efectuarea unor tranzacţii similare. 
 
Plata consultantului financiar este fie bazată pe un onorariu fix sau plătit pe zile de muncă, fie 
calculată ca procentaj din mărimea datoriei emise. În cazul unei emisiuni de obligaţiuni 



municipale, cazul al doilea este exprimat ca o sumă pe fiecare 1000 USD de obligaţiune. În 
consecinţă, vânzarea unor obligaţiuni în valoare de 10 milioane de USD, duce la un onorariu, 
pentru consultanţa financiară, de 10000 USD, dacă este percepută o taxă de 1 USD pentru 
fiecare 1000 de USD de obligaţiuni emise. 
 
Emitenţii trebuie să fie precauţi atunci când plătesc o firmă pe baza procentajului din valoarea 
emisiunii. În primul rând, plata nu reflectă volumul de muncă necesar pentru finalizarea 
tranzacţiei. În al doilea rând, metoda oferă un poţential stimulent pentru un consultant de a 
susţine emisiunea de obligaţiuni, fie că această metodă este cea mai avantajoasă, fie că nu. 
Plata pe zile de muncă sau pe bază de onorariu fix elimină acest potenţial conflict de interese. 
 
În cadrul acestei secţiuni ne referim, adesea, la nevoia de a elabora o cerere de ofertă (CDO). 
Pentru a vă ajuta în cadrul acestei sarcini, am inclus, în Anexa A, liniile directoare pentru 
elaborarea unei astfel de CDO. 
 
Consilierul pe probleme de obligaţiuni 
 
Acesta este un avocat specializat în obligaţiuni municipale şi în legislaţia titlurilor de valoare. 
Principala sa responsabilitate este de a certifica că administraţia publică locală are autoritatea 
legală de a emite instrumente ale datoriei. Dacă nu dispuneţi de un specialist în datorii 
municipale, bazaţi-vă pe un consilier juridic tradiţional. În ţările unde obligaţiunile municipale 
sunt exceptate / scutite de la plata impozitului pe venit, consultantul pe probleme de 
obligaţiuni certifică faptul că aceste hârtii de valoare îndeplinesc condiţiile de scutire de 
impozit, pe baza legilor în vigoare. Opinia calificată a consilierului pe probleme de 
obligaţiuni, cu privire la o potenţială emisiune, îi asigură pe investitori că emisiunea 
îndeplineşte toate cerinţele legale, reducând, în acest fel, riscul investitorului cu privire la 
valabilitatea contractului, sau că dobânda nu va fi scutită de impozit. 
 
De obicei, consilierul pe probleme de obligaţiuni oferă următoarele servicii: 

- Stabileşte, pe baza prevederilor Constituţiei, a legilor ţării, a legislaţiei locale şi a altor 
hotărâri şi limitări, dacă administraţia publică locală are autoritatea legală să emită 
obligaţiuni sau alte instrumente de îndatorare.   

- Se asigură că hotărârile emise la nivel local sunt corespunzătoare cu cerinţele şi 
limitările constituţionale. 

- Pregăteşte documentele legale pentru emisiunea de datorie, cum ar fi : ordonanţa / 
hotărârea de emisiune a obligaţiunilor sau acordul de împrumut, care descrie securizarea 
sau garanţiile pentru datorie şi orice alte instrumente legale necesare pentru a autoriza 
emisiunea instrumentelor datoriei. 

- Se asigură că obligaţiunile sau împrumuturile respectă limitările aplicabile cu privire la 
datorie. 

- Asigură că sunt respectate cota de impozit legală şi limitările referitoare la serviciul 
datoriei. 

- Analizează declaraţia oficială sau cererea de împrumut / leasing, pentru a se asigura că 
toate informaţiile legale sunt corecte şi că nici o informaţie materială nu a fost omisă. 

- Examinează procedurile efectuate de către consiliul local / judeţean, pentru a se asigura 
că emisiunea instrumentelor datoriei va fi legală. 

- Se asigură că licitaţiei i se face o publicitate corespunzătoare sau că intermediarul, în 
cazul unei vânzări prin negociere, este selectat în mod corespunzător. 

- Stabileşte dacă, în cazul unei licitaţii, oferta acceptată este şi acceptabilă din punct de 
vedere legal. 



- Răspunde la întrebările formulate de intermediari, investitori, garanţi, agenţi plătitori şi 
alţii, cu privire la emisiunea instrumentelor datoriei, înainte de lansarea acesteia. 

- Dacă există avantaje fiscale privitoare la impozitare, relative la emisiunea 
instrumentelor datoriei municipale, elaborează o opinie referitoare la natura beneficiului 
legat de emisiune (dacă este cazul). 

 
Atunci când alegeţi consilierul pe probleme de obligaţiuni trebuie să aveţi în vedere, în 
principal, soliditatea reputaţiei firmei în domeniul legislaţiei privitoare la hârtiile de valoare 
municipale. Încrederea în opinia consilierului pe probleme de obligaţiuni este direct legată de 
experienţa firmei. 
 
Cererea de ofertă trebuie să solicite ca respondenţii să furnizeze: 

- o analiză a percepţiei / a înţelegerii firmei, cu privire la necesităţile de finanţare ale 
autorităţii locale şi a capacităţii firmei de a oferi gama de servicii cerute, 

- prezentarea specialiştilor, care vor oferi serviciile de consultanţă şi a calificării acestora 
(inclusiv specialişti de rezervă), 

- prezentarea experienţei specialiştilor în tipul de tranzacţii pe care administraţia publică 
locală plănuieşte să le emită, 

- un angajament al acestor specialişti, prin intermediul firmei, faţă de administraţia locală, 
pe toată durata de viaţă a proiectului, 

- baza pe care va fi retribuit consultantul pe probleme de obligaţiuni, 
- o listă a autorităţilor locale cu care se derulează în prezent contracte de consultanţă 

privitoare la emisiunea de obligaţiuni, 
- referinţe din partea a cel puţin trei clienţi, autorităţi locale, şi numele comunităţilor 

cliente care au fost consiliate la efectuarea unor tranzacţii similare. 
  
Administraţia publică locală retribuie consilierul pe probleme de obligaţiuni într-unul dintre 
următoarele trei moduri: 

- un onorariu fix, care să nu depăşească o sumă bine precizată, 
- un onorariu stabilit pe baza activităţii desfăşurate, în acest caz consilierul pe probleme 

de obligaţiuni furnizând numărul estimativ de ore lucrate, 
- un procentaj din obligaţiunile vândute, exprimat, de obicei, ca suma pentru fiecare 1000 

USD din obligaţiunile emise. 
 
La alegerea consilierului pe probleme de obligaţiuni ţineţi cont de complexitatea emisiunii, de 
riscul implicat de tranzacţie şi de volumul de muncă necesar pentru finalizarea tranzacţiei. Aşa 
cum s-a menţionat şi mai sus este  destul de dificil să judecaţi aceşti factori dacă consilierul pe 
probleme de obligaţiuni este retribuit pe baza unei sume per obligaţiune emisă, deoarece 
volumul de obligaţiuni emise nu reprezintă întotdeauna un criteriu bun de măsurare a  
dificultăţii tranzacţiei.  
 
Intermediarul 
 
Rolul intermediarului (uneori, se numeşte bancher) este de a oferi o piaţă, prin cumpărarea 
instrumentelor de îndatorare de la emitenţi şi revinderea lor către alţi investitori sau reţinerea 
lor în propriul lui portofoliu. 
 
În cazul unei vânzări de obligaţiuni prin licitaţie, intermediarii concurează, unul împotriva 
altuia, pentru a achiziţiona emisiunea de obligaţiuni. Intermediarii elaborează ofertele lor, 
analizând preţurile emisiunilor comparabile, discutând vânzarea cu potenţialii investitori, 



evaluând concurenţa pentru achiziţionarea obligaţiunilor şi comparând emisiunea cu altele, 
care vor fi lansate pe piaţă în acelaşi moment. Intermediarului care, în ziua vânzării, prezintă 
cea mai bună ofertă (cu cea mai mică dobândă), i se adjudecă obligaţiunile. Pentru a asigura o 
licitaţie la preţurile curente de pe piaţă, intermediarii trimit oferte, doar, cu puţin timp înainte 
de momentul stabilit pentru deschiderea ofertelor. 
 
În cazul unei vânzări de obligaţiuni prin negociere, intermediarul este selectat dinainte. Acest 
lucru îi permite intermediarului să discute, în prealabil, emisiunea obligaţiunii cu emitentul şi 
cu potenţialii investitori şi să elaboreze o structură care satisface nevoile investitorului şi este 
eficientă pentru administraţia publică locală, din punctul de vedere al costurilor. Prin 
desemnarea intermediarului, administraţia publică locală reduce timpul necesar pentru 
vânzarea obligaţiunilor şi se află într-o poziţie mai favorabilă, putând să vândă obligaţiunile în 
condiţiile curente existente pe piaţă. Preţul final de achiziţie al obligaţiunilor este determinat 
de către intermediar, după negocieri între emitent şi potenţialul investitor. Oficialii 
administraţiei publice locale aprobă tranzacţia prin semnarea unui acord de achiziţie de 
obligaţiuni.  
 
În cazul unei tranzacţii negociate, conduceţi un proces de selecţie ca acela care este descris 
pentru consilierii financiari şi pentru consilierul pe probleme de obligaţiuni. CDO trebuie să 
solicite răspunsuri la următoarele: 

- o analiză a percepţiei / înţelegerii firmei, cu privire la necesităţile de finanţare ale 
autorităţii locale şi a capacităţii firmei de a oferi gama de servicii cerute, 

- prezentarea specialiştilor, care vor oferi serviciile de consultanţă, şi a calificării acestora 
(inclusiv specialiştii de rezervă), 

- experienţa firmei şi a specialiştilor săi, relativ la tipul de tranzacţie pe care administraţia 
publică locală plănuieşte să o efectueze, 

- capacitatea financiară a firmei, de a distribui tranzacţia, 
- durata contractului: cu o singură emisiune sau o perioadă fixă de timp (3-5 ani), 
- baza, pe care va fi retribuit intermediarul, 
- experienţa distribuirilor efectuate de firmă, în ultimii trei ani, pentru tranzacţii similare, 
- referinţe, din partea a cel putin 3 clienţi, autorităţi locale, şi numele comunităţilor 

cliente, cu tranzacţii de datorie similare. 
 
Alegerea unui intermediar trebuie să se bazeze pe experienţa şi calificările firmei şi ale 
specialiştilor implicaţi în tranzacţie, pe structura propusă a emisiunii şi pe costul de emisiune. 
Retribuirea diferă în funcţie de tipul de tranzacţie. În cazul unei tranzacţii prin licitaţie, 
intermediarul este recompensat fie prin cumpărarea obligaţiunilor cu reducere, fie prin 
cumpărarea lor la valoarea de paritate sau de scadenţă şi re-oferirea lor pe bază de bonus. În 
cazul unei tranzacţii prin negociere intermediarul primeşte un rabat brut, care este un 
procentaj din valoarea volumului de obligaţiuni şi este exprimat ca o valoare pentru fiecare 
1000 de dolari din obligaţiunile emise (sau, ca 1% sau 10 dolari per obligaţiune). 
 
Agent plătitor / arhivar / depozitar 
 
Rolul lor este să supravegheze contul special al administraţiei publice locale privind plăţile la 
serviciul datoriei şi să plătească valoarea de bază şi dobânda la obligaţiuni, la scadenţă. 
Instituţiile financiare, cum ar fi băncile, oferă acest serviciu, în mod obişnuit. Totuşi, în cazul 
împrumuturilor bancare şi guvernamentale şi a leasingului, instituţia împrumutătoare îşi 
prestează propriile servicii referitoare la împrumut. Sarcinile agentului plătitor sunt, uneori, 
combinate cu acelea ale depozitarului, în cazul obligaţiunilor cu răspundere limitată, atunci 



când este necesară garanţia unui depozitar. Depozitarul, chiar dacă este angajat de către 
emitent, are răspunderea fiduciară de a proteja interesele investitorilor, precum şi alte 
responsabilităţi, cum ar fi: asigurarea convocărilor, plata sumelor încasate aferente 
obligaţiunilor, managementul investiţional al fondurilor necheltuite provenite din obligaţiuni, 
procesarea opţiunilor de vânzare şi efectuarea de achiziţii de obligaţiuni, pe piaţa liberă, din 
fondurile excedentare. 
 
Selectaţi agentul plătitor / arhivarul / depozitarul pe baza unei licitaţii, astfel încât ofertantului 
cu cele mai reduse costuri, care poate presta serviciile solicitate, să i se adjudece licitaţia. 
Retribuirea agentului plătitor / arhivarului se face pe baza unui onorariu de debut / înfiinţare / 
demarare plus un onorariu anual de administrare. Onorariul acoperă costul menţinerii 
înregistrărilor referitoare la posesiunea obligaţiunilor şi a transferării plăţilor valorii de bază şi 
a dobânzii către deţinătorii de obligaţiuni.  
 
Alţi specialişti  
 
S-ar putea, să fie necesari auditori / experţi, care să ofere rapoarte de audit / expertiză (adesea, 
numite „scrisori de siguranţă”), referitoare la activităţile generatoare de venit sau la emisiunea 
de obligaţiuni suplimentare. De exemplu, în anumite şedinţe referitoare la veniturile din 
obligaţiuni, pot apărea cerinţe ca, înainte de a putea fi emise obligaţiuni suplimentare, să fie 
efectuate un minimum de sondaje privitoare la capacitatea de acoperire a serviciului datoriei. 
Un auditor independent conduce sondajul şi certifică acurateţea lui.  
 
Inginerii consultanţi pot coordona studii de fezabilitate, inginereşti şi de piaţă, pentru a 
determina capacitatea unei facilităţi de a genera venituri. Aceste rapoarte oferă o confirmare 
independentă a necesităţii proiectului şi a probabilităţii că se vor genera suficiente venituri 
pentru a asigura rambursarea datoriei. 
 
În sfârşit, s-ar putea ca administraţia locală să aibă nevoie de o GARANŢIE suplimentară 
pentru a emite datoria. Acest instrument, furnizat de către o instituţie financiară selectată de 
către emitent, oferă creditorilor o protecţie suplimentară, garantând susţinerea creditului cu 
ajutorul unei poliţe de asigurare sau a unei scrisori de credit. 
 
Etapa a 2-a : Selectaţi o metodă pentru emisiunea datoriei  
 

Plasament privat  
(fig. de la pag. 33)  

Licitaţie concurenţială                                                             Vânzare prin negociere 
 
Administraţia publică locală poate emite o datorie utilizând una dintre cele trei metode:  

- licitaţie, 
- negociere, 
- plasament privat. 

 
Plasamentul privat 
 
Această metodă este cea mai puţin utilizată. Emitentul tratează direct cu o bancă sau cu un 
investitor, iar datoria nu este oferită spre vânzare marelui public. Metoda poate fi folosită în 
situaţii în care: termenii împrumutului trebuie să respecte cu precizie anumite cerinţe ale 



emitentului; se are în vedere o tranzacţie complexă; sau, emitentul este pus într-o situaţie 
deosebită, cum ar fi insolvabilitatea la o datorie precedentă. 
 
Licitaţia 
 
În cazul unei licitaţii, emitentul solicită oferte din partea firmelor distribuitoare pentru 
achziţionarea datoriei sale şi adjudecă licitaţia băncii sau intermediarului, care are cele mai 
reduse dobânzi. De obicei, pentru calcularea dobânzii, se foloseşte una dintre următoarele 
două metode: costul net cu dobânda (CND) sau costul real cu dobânda. Metoda de ierarhizare 
a ofertelor este inclusă în declaraţia de ofertă. 
 
Metoda costului net cu dobânda este o metodă tradiţională, utilizată în cazul obligaţiunilor 
municipale, şi reprezintă o rată medie a dobânzii relativă la o emisiune de obligaţiuni. În 
metoda dobânzii nete, calculele se fac, după cum urmează:  
 

Costul net cu dobânda = (Dobânda totală a cuponului plus Rabatul obligaţiunii) (sau 
minus Bonusul obligaţiunii) împărţită la Numărul total de ani ai obligaţiunii* 
 
(*Numarul total de ani ai obligaţiunii = Valoarea cuponului la scadenţă pentru fiecare 
obligaţiune înmulţită cu Numărul de ani până la acea dată de scadenţă a obligaţiunii) 

 
Metoda costului net cu dobandă are un dezavantaj major: nu ţine cont de valoarea în timp a 
banilor. 
 
Vânzarea de obligaţiuni prin licitaţie 
 
Avantaje: 

- Oferă un stimulent pentru intermediari, ca să prezinte cea mai bună oferta a lor, 
conducând astfel la cele mai mici costuri cu dobandă, pentru condiţiile date de pe piaţă. 

- Este percepută ca o metodă mai onestă de alegere a unui intermediar. 
- Ajută la menţinerea costurilor intermediarului (CÂŞTIGUL BRUT AL INTERMEDIARULUI) 

la un nivel scăzut, datorită concurenţei. 
 
Dezavantaje: 

- Este relativ inflexibilă, în materie de reacţie, la condiţiile schimbătoare de pe piaţă. 
- Elimină controlul emitentului cu privire la stabilirea firmei de intermediari, care va fi 

aleasă, şi cu privire la modul în care sunt distribuite obligaţiunile între investitori. 
- Poate încuraja intermediarii să introducă în ofertele lor o „primă de risc”, crescând, în 

acest fel, costul global cu dobandă, deoarece aceştia nu au nici o asigurare, că ei vor fi 
aleşi ca intermediari, şi datorită naturii volatile a pieţii obligaţiunilor. 

 
Metoda costului real cu dobandă ia în calcul valoarea în timp a banilor şi este considerată a fi 
o metodă mai eficientă de calcul al costurilor. Pentru a ţine cont de valoarea în timp a banilor, 
această metodă atribuie o pondere mai mare plăţilor timpurii şi aplică o reducere la valoarea 
plăţilor viitoare. Este necesară utilizarea computerului, deoarece, în această metodă, calculele 
se fac pe baza unor iteraţii şi a unui algoritm de eroare. În plus, datorită faptului că multe 
emisiuni de obligaţiuni se fac în serii, trebuie evaluate o multitudine de fluxuri de numerar.  
 
În cazul unei vânzări prin licitaţie, emitentul îşi asumă responsabilitatea pentru elaborarea 
documentelor de emisiune, pentru obţinerea unei evaluări de credit, pentru stabilirea 



necesităţilor de susţinere a creditului şi pentru toate celelalte cerinţe necesare emisiunii de 
obligaţiuni şi premergătoare vânzării. În general, consultantul financiar ajută la efectuarea 
acestor sarcini. Pentru a compara graficele de plăţi pentru împrumuturi sau pentru leasing, 
aflate în competiţie, o metodă acceptabilă utilizează analiza valorii prezente pentru a compara 
fluxurile de numerar. Calculele de valoare actuală ţin cont de valoarea în timp a banilor. 
 
Valoarea actuală a unei sume viitoare de bani poate fi determinată din următoarea ecuaţie: 
                                      

PV = FVn [Σ(1/(1+i)ⁿ)] 
 
Unde : 

- FVn = Valoarea viitoare a investiţiei la sfârşitul a „n” ani 
- n = numărul de ani până când va fi primită plata 
- i = rata de scont sau a oportunităţii 
- PV = valoarea actuală a sumei viitoare de bani 

 
Pentru a ajuta la calcularea valorilor actuale au fost compilate tabele cu valorile [∑(1/(1+i)ⁿ)], 
acestea fiind disponibile în majoritatea manualelor financiare. Anexa B conţine tabele ale 
valorii actuale a unui dolar, scadent la sfarsitul a „n” ani, pentru diferite rate ale dobânzii. 
Aplicaţi formula pentru fiecare flux de numerar anual, determinaţi valoarea actuală pentru acel 
an şi însumaţi valorile actuale pentru fiecare an, pentru a ajunge la valoarea actuală totală a 
fluxului de numerar pentru acel an. Există programe de calculator care dispun de o funcţie a 
analizei valorii actuale, pentru a face aceste calcule mai uşoare. Consultantul dumneavoastră 
financiar trebuie să aibă pregătirea necesară pentru a vă ajuta să faceţi aceste calcule şi 
comparaţii. 
 
Vânzarea prin negociere 
 
În cazul unei vânzări prin negociere, intermediarul este selectat, din timp, în cadrul procesului, 
înainte de stabilirea termenilor / condiţiilor emisiunii de obligaţiuni. Odată selectat, 
intermediarul contribuie la îndeplinirea tuturor sarcinilor necesare pentru realizarea emisiunii. 
Emitentul negociază un preţ de achiziţie al obligaţiunilor la momentul când obligaţiunile sunt 
vândute. 
 
Mărimea emisiunii influenţează atât nivelul cererii investitorilor, cât şi capacitatea pieţei de a 
absorbi emisiunea. Emisiunile, care sunt prea mici, s-ar putea să nu atragă un interes suficient 
din partea ofertanţilor, în vreme ce emisiunile foarte mari s-ar putea să nu fie absorbite, cu 
uşurinţă, de către piaţă. Deci, emisiunile neobişnuit de mari sau neobişnuit de mici ar putea 
beneficia de pe urma unei tranzacţii prin negociere. 
 
O emisiune de instrumente ale datoriei, care conţine o structură complexă sau neobişnuită, 
poate impune ca intermediarul să-l pregătească pe investitor cu privire la caracteristicile 
emisiunii şi la beneficiile pe care le poate obţine dintr-o tranzacţie negociată. În mod similar, 
un emitent, care vrea să reacţioneze prompt la condiţiile de piaţă schimbătoare sau instabile, 
trebuie, de asemenea, să opteze pentru o tranzacţie prin negociere, pentru a-şi păstra 
flexibilitatea în materie de stabilire a datei vânzării. 
 
Procesele de selecţie a ofertelor de licitaţie bancare 
 



În absenţa unei pieţe pentru obligaţiuni municipale, un emitent poate alege să utilizeze 
serviciile unei bănci locale. Băncile oferă împrumuturi către administraţia publică locală pe 
termene mai scurte (5-7 ani), decât obligaţiunile municipale tradiţionale (20-30 ani), şi au 
propriile lor criterii de subscriere. Evaluarea de credit, elaborată de către o bancă, este proprie, 
însă, conţine aceleaşi informaţii, în general, ca acelea cerute în declaraţia oficială, descrisă mai 
sus. 
 
Vânzarea de obligaţiuni prin negociere 
 
Avantaje : 

- Economiseşte timpul şi cheltuielile administraţiei publice locale, deoarece intermediarul 
prestează majoritatea volumului de muncă asociat cu emisiunea obligaţiunii. 

- Creşte flexibilitatea emitentului şi a intermediarului în materie de structură a datoriei, 
pentru a putea, astfel, reacţiona la condiţiile schimbătoare ale pieţei sau pentru a putea 
satisface nevoile investitorilor. 

- Oferă emitentului un control mai bun asupra componenţei sindicatului intermediarilor 
(grup de intermediari) şi asupra distribuţiei obligaţiunilor în cadrul sindicatului. 

- Reduce timpul necesar emitentului şi intermediarului de a lansa vânzarea pe piaţă şi 
permite intermediarului să eşaloneze în timp, mai bine, vânzarea hârtiilor de valoare, 
pentru a răspunde la schimbările condiţiilor de pe piaţă. 

- Măreşte timpul pe care intermediarul trebuie să-l folosească pentru realizarea 
activităţilor de marketing–prevânzare, în vederea evaluării cererii investitorilor; acest 
lucru poate fi de ajutor pentru oferta iniţială a unui emitent sau pentru o vânzare 
complexă din partea unui emitent stabilit. 

 
Dezavantaje: 

- Măreşte dificultatea emitenţilor de a se asigura că preţurile reflectă condiţiile actuale de 
pe piaţă. 

- Poate creşte probabilitatea ca un emitent să fie criticat pentru favoritism, dacă o anumită 
bancă este aleasă să distribuie sau să achiziţioneze obligaţiunile. 

- Reduce capacitatea emitentului de a determina care este marja brută (spread-ul) a 
intermediarului, din cauza numărului mare de servicii oferite de către acesta în cazul 
unei vânzări prin negociere. 

 
Pentru a avea acces la această sursă de finanţare, treceţi în revistă şi urmaţi etapele, simple şi 
directe, prezentate mai jos : 

1. Stabiliţi proiectele şi sumele de capital specifice, care urmează a fi finanţate, şi 
comunicaţi această nevoie băncilor locale. 

2. Băncile interesate răspund prin trimiterea unei declaraţii de calificare, care conţine 
termenii şi condiţiile generale privitoare la împrumutul de bani şi un grafic al ratelor 
curente. 

3. Alegeţi o bancă pe baza capabilităţilor sale şi a termenilor propuşi. 
4. Completaţi cererea de credit către bancă, oferind detalii despre situaţia financiară a 

comunităţii şi despre valoarea activelor municipale, depuse ca potenţială garanţie. 
5. Banca evaluează cererea de credit şi garanţiile oferite pentru împrumut. 
6. Dacă aprobă împrumutul, banca va notifica cu privire la termenii împrumutului şi 

graficul de încheiere al acestuia. 
7. Evaluaţi termenii împrumutului şi negociaţi eventualele schimbări. 
8. Finalizaţi termenii împrumutului, care sunt mutual convenabili. 
9. Consiliul local / judeţean analizează şi aprobă împrumutul. 



10. Autoritatea locală şi banca semnează toate documentele de împrumut. 
 
Relaţii contractuale cu banca 
 
Pe timpul derulării unui împrumut, încă nerambursat, banca va solicita rapoarte privitoare la 
situaţia financiară a autorităţii locale. În mod minimal, furnizaţi bugetul anual, planuri de 
rambursare a datoriei, rapoarte financiare auditate şi planuri financiare pe termen lung. 
Periodic, faceţi vizite funcţionarului de credit al băncii pentru a discuta situaţia finanţelor 
autorităţii locale şi pentru a ţine personal la curent pe oficialii băncii cu toate evoluţiile 
financiare de perspectivă.  
 
Etapa a 3-a: Determinarea mărimii şi structurii emisiunii de datorie 
 
Dimensionare 
 
Pentru a dimensiona emisiunea, stabiliţi suma de bani necesară, luând în considerare: costul 
proiectului, costul emisiunii şi câştigurile din dobânzi, aferente investirii banilor împrumutaţi. 
Sumele încasate, aferente împrumutului sau obligaţiunii, şi venitul din dobânzi trebuie să fie 
suficiente pentru acoperirea tuturor costurilor. 
 
Costurile corelate pot include: 

• dobânda la hârtiile de valoare pentru o perioadă limitată de timp (dobânda capitalizată), 
necesară pentru a acoperi costurile cu dobânda pentru un proiect, în cazul căruia există o 
dependenţă totală de veniturile acestuia, pentru a plăti serviciul datoriei sau pentru  a 
finanţa o rezervă pentru plata serviciului datoriei (o astfel de rezervă este necesară 
pentru emisiunile de obligaţiuni bazate pe venit, care nu au o garanţie pe impozite, 
pentru plata serviciului datoriei, şi dacă veniturile respective sunt insuficiente; ea oferă o 
finanţare pentru cel puţin un an de serviciu al datoriei),  

• onorarii plătite echipei de consultanţă, inclusiv consultantului financiar şi consilierului 
pe probleme de obligaţiuni.  

 
Opţiuni de structură serială, la termen şi combinată pentru o emisiune de obligaţiuni de 

5 milioane de USD 
 –––––––––––––– Sume la scadenţă ––––––––––––––––––––––––– 

Anul de scadenţă        Datorie serială          Datorie la termen          Serială şi la termen combinate 
          1998                         250.000                            -                                                 162.500 
          1999                         255.000                            -                                                 167.500 
          2000                         265.000                            -                                                 172.500 
          2001                         275.000                            -                                                 180.000 
          2002                         285.000                            -                                                 187.500 
          2003                         297.500                            -                                                 195.000 
          2004                         310.000                            -                                                 202.500 
          2005                         322.500                            -                                                 212.500 
          2006                         337.500                            -                                                 220.000 
          2007                         355.000                            -                                                 232.500 
          2008                         370.000                            -                                                 242.500 
          2009                         390.000                            -                                                 255.000 
          2010                         407.500                            -                                                 267.500 
          2011                         430.000                            -                                                 280.000 
          2012                         450.000                            -                                                 295.000 
             / 
          2017                                                           5.000.000                                      1.727.500 
          Total                     5.000.000                     5.000.000                                      5.000.000 



Structura  
 
Majoritatea autorităţilor locale preferă să aibă datorii cu o rată fixă a dobânzii. Ea elimină 
riscul ca ratele dobânzii să se schimbe şi să crească, depăşind capacitatea de plată a autorităţii 
locale. 
 
Serială 
 
Această structură oferă posibilitatea ca o parte din valoarea la maturitate a emisiunii să ajungă 
la scadenţă (sau să fie plătită) în fiecare an. De exemplu, dacă o administraţie publică locală a 
emis obligaţiuni în valoare de 5 milioane de USD pe o perioadă de 15 ani, o parte din valoarea 
de bază a obligaţiunilor ajunge la scadenţă în fiecare an. Un exemplu de structură serială a 
obligaţiunii este prezentat în pagina precedentă. Deoarece suma de bază ajunge la maturitate 
în fiecare an, îndatorarea restantă scade în fiecare an, la fel cum face şi dobânda plătită la 
datoria rămasă, crescând astfel capacitatea de a contracta datorii viitoare. 
 
La termen 
 
O structură a datoriei la termen face ca întreaga datorie, sau o mare parte din valoarea ei la 
maturitate, să ajungă la scadenţă la o anumită dată. De exemplu, dacă o administraţie publică 
locală a emis obligaţiuni municipale în valoare de 5 milioane de USD cu o singură dată de 
scadenţă, la 15 ani, autoritatea locală va plăti dobânda numai în anii de până atunci. Dobânda 
va fi calculată în fiecare an pe baza sumei de 5 milioane de USD rămasă de plată. Suma, 
reprezentând valoarea de bază, va fi plătită într-o singură tranşă, la scadenţă. Vezi un exemplu 
de structură a datoriei la termen pe pagina precedentă. 
 
Combinată 
 
Structurile de datorie serială şi la termen pot fi combinate. De exemplu, o structură serială a 
unei emisiuni de obligaţiuni poate fi utilizată în primii 15 ani şi o obligaţiune la termen poate 
fi adăugată în anul al 20-lea. Această scadenţă, mai mare la sfârşitul unei emisiuni, este adesea 
atractivă pentru anumiţi investitori. Emitentul plăteşte dobânda, periodic, la nivelul ratei 
cuponului, atât pentru obligaţiunile seriale, cât şi pentru cele la termen, asociate fiecare cu 
scadenţa respectivă. Obligaţiunile la termen necesită, de asemenea, crearea unui fond de 
rezervă / nivelare, pentru a asigura finanţarea necesară răscumpărării valorii de bază. 
Fondurile de rezervă / nivelare impun constituirea anuală a unor rezerve, formate din sume 
egale cu cele care, în alte cazuri, ar fi fost folosite, în fiecare an, pentru a răscumpara 
obligaţiunile ajunse la scadenţă. Indiferent de tipul de rambursare ales, corelaţi, întotdeauna, 
structura împrumutului cu durata de serviciu a proiectului, care este realizat sau modernizat. 
Să nu fiţi pus, niciodată, în situaţia de a plăti pentru active de capital, care nu se mai 
utilizează.  
 
Faceţi verificări pentru a vă asigura că tipul de structură a datoriei este în raport cu politicile 
dumneavoastră de management al datoriei. De exemplu, o politică care solicită rambursarea 
rapidă a valorii de bază, un interval mediu de scadenţă a obligaţiunilor mai mic de 10 ani sau 
are cele mai mici costuri cu dobândă, necesită o structură de datorie de tip serial.  
 
Structuri ale serviciului datoriei cu rată fixă a dobânzii 
 



Structura cu nivel constant al rambursării valorii de bază a împrumutului 
 
Emitentul plăteşte sume egale, din valoarea de bază a împrumutului, în fiecare an. De 
exemplu, dacă o autoritate locală emite obligaţiuni seriale, cu valoarea la scadenţă de 20 de 
milioane de USD pe 20 de ani, pe principiul rambursării constante a valorii de bază, el 
plăteşte, în fiecare an, 1/20 din valoare. Atunci când se adaugă şi dobânda, cerinţele privitoare 
la serviciul anual al datoriei sunt mai mari în primul an şi scad pe măsura trecerii anilor.  
 
Structura cu nivel constant al serviciului datoriei 
 
Emitentul plăteşte o sumă egală, ca serviciu al datoriei, în fiecare an, incluzând plăţile la 
valoarea de bază şi la dobândă. Valoarea de bază creşte, treptat, de-a lungul duratei de viaţă a 
datoriei, proporţional cu scăderea costurilor cu dobânda. Suma totală plătită, prin combinarea  
valorii de bază şi a dobânzii, este aceeaşi în fiecare an. 
 
Aceste două structuri au avantaje şi dezavantaje. Structura bazată pe nivelul constant al 
rambursării valorii de bază produce plata cea mai rapidă a datoriei (reface mai rapid 
capacitatea de emisiune a unor noi instrumente ale datoriei) şi are cel mai mic cost global cu 
dobânda. Totuşi, serviciul datoriei din cursul primului an, poate să pună probleme. Structura 
bazată pe nivelul constant al serviciului datoriei soluţionează problema costurilor mari 
aferente serviciului datoriei în cursul primului an, oferind posibilitatea efectuării de plăţi egale 
ale serviciul datoriei, însă are costurile totale cu dobânda mai mari şi o rambursare mai lentă a 
cuantumului datoriei. În funcţie de situaţie, alegeţi structura care se potriveşte cel mai bine 
nevoilor dumneavoastră specifice.  
 
Structura bazată pe variaţia graduală a rambursării valorii de bază a împrumutului 
 
Emitentul reduce mărimea plăţilor din valoarea de bază a împrumutului în primii ani, pentru a 
diminua cuantumul global al serviciul datoriei, şi le deplasează / transferă către anii de sfârşit 
ai perioadei de rambursare. Metoda este, adesea, utilizată pentru a finanţa facilităţi generatoare 
de venit, care, atunci când sunt finalizate, produc venituri ce permit rambursarea datoriei. Este 
posibilă, astfel, o mai bună corelare a rambursării datoriei cu veniturile disponibile. Metoda 
oferă emitentului posibilitatea de a finaliza construcţia proiectului şi de a stabili o înregistrare 
a operaţiunilor. 
 
Trebuie remarcat faptul că această structură este mai complexă decât celelalte şi poate fi mai 
dificil de obţinut. Pentru a emite efectiv o datorie, s-ar putea să fie necesar un studiu de 
fezabilitate referitor la proiectul generator de venit, pentru a susţine decizia de a transfera 
plăţile din valoarea de bază a împrumutului, către anii de final ai proiectului. Această 
transferare asigură că fluxurile viitoare de venit vor fi suficiente pentru a rambursa serviciul 
mai mare al datoriei din acel moment. Totuşi, graficul de rambursare mai lent ar duce la 
creşterea costului total cu dobândă pentru respectiva emisiune.  
 
Amânarea plăţilor din valoarea de bază a împrumutului 
 
Ultima structură de datorie ce trebuie analizată de către un emitent este o amânare a plăţilor 
din valoarea de bază a împrumutului pentru o anumită perioadă. Utilizaţi această structură 
pentru a limita serviciul datoriei pe timpul construirii unui proiect. Odată finalizat, proiectul 
poate genera venituri pentru rambursarea datoriei. În proiecte care utilizează amânarea plăţilor 
din valoarea de bază a împrumutului, există o practică obişnuită să se încorporeze dobânda 



capitalizată în finanţarea proiectului. Prin dobândă capitalizată înţelegem că emitentul vinde 
obligaţiuni suplimentare pentru a plăti dobânda pe timpul perioadei de construcţie, până când 
proiectul este finalizat şi generează venituri. Remarcaţi că această structură creşte atât suma de 
bani împrumutaţi, cât şi serviciul total al datoriei. 
 
Datorie cu rată variabilă a dobânzii 
 
Datoria cu rata variabilă a dobânzii se constituie ca o alternativă la datoria cu rată fixă. De pe 
urma ei pot beneficia atât emitentul, cât şi investitorul. Emitentul beneficiază de avantajul 
ratelor mai mici ale dobânzii pentru cazul SCADENŢELOR SCURTE, iar investitorul îşi 
protejează beneficiile aferente investiţiei într-o economie supusă procesului de inflaţie. Cele 
mai obişnuite termene de scadenţă sunt de 7 zile şi 30 de zile, dar acestea pot atinge valori de 
până la un an.  
 
Datoria cu rată variabilă a dobânzii funcţionează în următorul mod: la scadenţă, deţinătorul 
unei obligaţiuni cu rată variabilă dispune de două opţiuni: (1) să prezinte obligaţiunea pentru 
răscumparare, sau (2) să accepte o nouă dată de scadenţă şi o nouă rată a dobânzii. 
 
Dacă obligaţiunea este prezentată pentru răscumparare, agentul de recomercializare al 
administraţiei publice locale (o bancă comercială sau un intermediar) trebuie să identifice noi 
investitori, care să cumpere obligaţiunile. Dacă agentul găseşte un cumpărător, obligaţiunile 
sunt emise, din nou, cu o nouă dată de scadenţă şi cu o nouă rată a dobânzii. Totuşi, dacă 
agentul de recomercializare nu reuseşte să găsească un cumpărător, emitentul trebuie să aibă o 
instituţie financiară care să satisfacă cerinţele deţinătorului de obligaţiuni. În mod normal, 
emitenţii achiziţionează o scrisoare de credit pentru a îşi asigura aceste lichidităţi.  
 
Fiţi precauţi atunci când utilizaţi datoria cu rată variabilă, deoarece există două riscuri. În 
primul rând, există riscul să nu fie găsit un nou cumpărător, la o anumită dată a scadenţei. 
Aceasta înseamnă că scrisoarea de credit trebuie să fie folosită şi, în mod obişnuit, ea are o 
rată a dobânzii mai puţin favorabilă decât rata variabilă a emisiunii. În al doilea rând, există un 
risc legat de rata dobânzii. Dacă ratele dobânzii cresc, autoritatea locală va plăti costuri mai 
mari cu dobânda la datoriile sale şi această acţiune poate pune în pericol capacitatea acesteia 
de a plăti serviciul datoriei.  
 
Selectarea unui grafic de scadenţă trebuie să reflecte fluxul de venit angajat pentru 
rambursarea datoriei. Dacă plăţile din anumite venituri şi rambursările sunt dependente de o 
investiţie generatoare de venit, care este finalizată, luaţi în calcul acest fapt atunci când alegeţi 
un grafic de scadenţă.  
 
Clauze de răscumparare la cerere 
 
Unul dintre ultimele elemente care trebuie analizate este dacă să se includă sau nu o clauză 
referitoare la răscumparare. Aceasta permite autorităţii locale să răscumpere obligaţiunea la o 
dată mai apropiată decât scadenţa programată. OBLIGAŢIUNILE ONORATE LA CERERE  pot fi 
obligatorii sau opţionale.  
 
O clauză de răscumparare obligatorie solicită emitentului să răscumpere obligaţiunile, încă 
neplătite, potrivit unui grafic definit în documentele obligaţiunii şi în Declaraţia oficială. 
Obligaţiunile la termen sunt frecvent supuse unei răscumpărări timpurii. În acest caz, 
emitentul face plăţi anuale în anii de dinaintea scadenţei declarate a obligaţiunilor la termen. 



Aceste plăţi anuale, adunate la plata finală a valorii de bază la scadenţă a emisiunii, sunt 
suficiente pentru răscumpărarea completă a obligaţiunilor la termen. 
 
O clauză de răscumpărare opţională dă emitentului dreptul de a răscumpăra obligaţiunile mai 
devreme de data scadenţei. Pentru a-şi putea exercita această opţiune, emitentul plăteşte o 
primă peste valoarea la scadenţă a obligaţiunilor. Dreptul de a răscumpăra obligaţiunile este 
extrem de valoros pentru emitent, atunci când ratele dobânzilor au scăzut semnificativ sub rata 
dobânzii cuponului. Răscumpărarea obligaţiunilor, înainte de scadenţă, oferă o bază pentru 
obţinerea de profituri asociate cu refinanţarea datoriei. 
 
Dacă împrumutaţi bani de la o bancă comercială, în loc să emiteţi obligaţiuni, includeţi în 
contractul de împrumut prevederi care să garanteze dreptul autorităţii locale de a refinanţa 
împrumutul fără nici o penalizare, în condiţiile în care ratele dobânzii scad sub nivelul ratei 
dobânzii împrumutului bancar. 
 
Etapa a 4-a: Elaboraţi declaraţia oficială 
 
Elaborarea unei declaraţii oficiale este caracteristică numai procesului de emisiune al 
obligaţiunilor municipale. Totuşi, strângerea informaţiilor privitoare la finanţele autorităţii 
locale şi la emisiunea de instrumente ale datoriei este similară cu procesul obţinerii unui 
împrumut bancar sau guvernamental sau cu finanţarea în leasing. 
 
Diferenţa majoră, între declaraţia oficială şi o cerere de împrumut, constă în faptul că 
declaraţia oficială devine documentul de ofertă al obligaţiunii şi că ea este foarte detaliată. Pe 
de altă parte, cererea de împrumut nu este, în general, publică şi nici nu este la fel de 
cuprinzătoare. 
 
Declaraţia oficială defineşte procesele legate de emisiunea obligaţiunilor şi oferă informaţii 
care îi permit investitorului şi intermediarului să fixeze un preţ pentru obligaţiuni. Colaboraţi 
cu consultantul financiar pentru a elabora declaraţia oficială. 
 
Elaboraţi o declaraţie oficială, cu suficient timp înainte de data vânzării, pentru a da 
investitorilor şi intermediarilor oportunitatea să o analizeze, să studieze situaţia financiară a 
autorităţii locale şi să stabilească preţul pentru emisiunea de obligaţiuni. Asiguraţi-vă că 
declaraţia oficială este completă şi exactă. 
 
Prezentarea unei declaraţii oficiale 
 

- coperta, descriind caracteristicile de bază ale hârtiilor de valoare, 
- introducerea la declaraţia oficială, 
- descrierea hârtiilor de valoare, care sunt oferite, 
- descrierea garantării emisiunii, dacă este cazul, 
- descrierea emitentului şi a emitenţilor asociaţi, dacă e cazul, 
- structura emisiunii, 
- documentaţia de bază (include o descriere a consideraţiilor pertinente privitoare la 

obligaţiuni), 
- informaţiile financiare, 
- elementele diverse. 

 



Consultaţi-vă, cu consilierul pe probleme de emitere de obligaţiuni, cu privire la orice 
informaţie utilă, referitor la prevederile legale şi interesele intermediarului şi ale investitorului. 
 
În general, există cerinţe / prevederi care dictează / impun ceea ce trebuie inclus în declaraţiile 
oficiale. În absenţa unor astfel de prevederi, ce anume este potrivit să cuprindă o declaraţie 
oficială? Un emitent ar trebui să satisfacă cerinţele intermediarului şi ale investitorului. În 
mod minimal, pregătiţi: 

- o descriere a hârtiilor de valoare angajate / gajate (fie un venit, fie un activ municipal) 
pentru garantarea rambursării datoriei;  

- o declaraţie privitoare la situaţia financiară a municipalităţii; 
- structura emisiunii de obligaţiuni; 
- riscurile inerente deţinerii obligaţiunilor; 
- chestiunile legale relevante pentru emisiunea respectivă şi situaţia specială a impozitării. 

 
Intermediarii şi băncile pot solicita informaţii suplimentare. Următoarele informaţii ar trebui 
pregătite, în avans, conştientizând imaginea financiară reflectată de informaţia furnizată de 
către dumneavoastră: 

- mărimea totală a datoriei municipale neplătite; 
- valoarea activelor municipale gajate curent în contul datoriei încă nerambursate; 
- valoarea activelor municipale rămase încă negajate; 
- datoria pe cap de locuitor; 
- istoricul colectării impozitelor şi veniturilor; 
- schimbările în situaţia financiară a municipalităţii; 
- tendinţele de evoluţie ale populaţiei şi veniturilor; 
- valoarea actualizată a proprietăţilor municipalităţii; 
- veniturile curente; 
- rata impozitului şi limitele serviciului datoriei; 
- politici de contabilitate; 
- principalii contribuabili; 
- activele şi pasivele curente; 
- valoarea activelor fixe. 

 
În cazul unei vânzări de obligaţiuni prin licitaţie, declaraţia oficială şi anunţul de vânzare 
(discutate în secţiunea următoare ) sunt elaborate şi distribuite înainte de vânzare. Aceste 
documente constituie baza folosită de către intermediari pentru a trimite oferte aferente 
obligaţiunilor. După ce vânzarea este finalizată, consultantul financiar sau emitentul 
furnizează ofertantului câştigător un adendum reflectând schimbările survenite comparativ cu 
declaraţia oficială şi cu ratele dobânzii cuponului la obligaţiuni, adjudecate în urma licitaţiei. 
 
În cazul unei vânzări prin negociere, declaraţia oficială preliminară este utilizată de către 
intermediar pentru a câştiga interesul investitorului, înainte de a stabili ratele dobânzilor sau 
preţurile de ofertare. O notă / observaţie tipărită pe copertă declară că declaraţia oficială 
preliminară nu constituie o ofertă de vânzare sau o solicitare de ofertă pentru cumpărarea unor 
hârtii de valoare. 
 
Etapa a 5-a: Elaboraţi şi publicaţi „Anunţul de vânzare” 
 
Această etapă se aplică, în primul rând, obligaţiunilor municipale oferite spre vânzare pe piaţa 
obligaţiunilor. Totuşi, aceste consideraţii se pot aplica şi unei solicitări de împrumut, dacă ea 
este oferită tuturor băncilor locale pentru a face oferte. Treceţi în revistă legile şi 



reglementările privitoare la achiziţii pentru a stabili nevoia de a face publicitate, de a da 
anunţuri publice şi de a proceda la solicitarea unor oferte concurenţiale de împrumut. 
 
Pe lângă Declaraţia oficială, emitentul şi consultantul financiar trebuie să elaboreze un „Anunţ 
de vânzare”. Acesta reprezintă notificarea oficială a intenţiei emitentului de a vinde prin 
licitaţie o emisiune de obligaţiuni şi trebuie popularizată înainte de data când are loc licitaţia, 
conform prevederilor legale. Cerinţele privitoare la publicitate pot varia de la afişarea unui 
anunţ de vânzare pe avizierele primăriei, până la efectuarea de publicitate în ziarele locale şi 
publicarea anunţului în ziare şi publicaţii specializate, de afaceri, cu circulaţie naţională. 
 
Anunţul de vânzare trebuie să conţină, cel puţin, următoarele informaţii: 

- valoarea totală la scadenţă a obligaţiunilor, care urmează a fi vândute, 
- datele de scadenţă ale obligaţiunilor, 
- prevederile referitoare la clauzele de răscumparare la cerere, dacă există, 
- rata maximă a dobânzii permise, 
- oferta minimă permisă, 
- ora, data şi adresa unde se trimit ofertele, 
- condiţiile pe baza cărora va fi adjudecată vânzarea de obligaţiuni, 
- constrângerile referitoare la oferte (adică, marja între ratele dobânzilor cuponului), 
- mărimea garanţiei de participare, 
- numele consilierului pe probleme de obligaţiuni, 
- numele consultantului financiar, 
- numele persoanei de contact, pentru informaţii suplimentare. 

 
În mod obişnuit, în cazul unei vânzări prin licitaţie, consilierul financiar îşi asumă 
responsabilitatea pentru distribuirea Anunţului de vânzare (inclusiv Declaraţia oficială) către 
intermediari şi către investitorii potenţiali. Scopul este să se realizeze vânzarea obligaţiunilor 
către intermediari şi către potenţialii investitori, să se stimuleze interesul şi să se mărească 
numărul firmelor care vor licita pentru achiziţionarea obligaţiunilor. Se speră că, datorită 
creşterii concurenţei, emitentul va beneficia de o rată mai redusă a dobânzii la obligaţiunile pe 
care le emite.  
 
Etapa a 6-a: Analiza şi aprobarea contractării datoriei / adjudecarea vânzării de 
obligaţiuni 
 
Dacă datoria este un împrumut, revedeţi şi analizaţi, împreună cu  echipa de consultanţă 
financiară, condiţiile propuse ale împrumutului, pentru a stabili care este „pachetul” de 
împrumut cel mai avantajos. Colaboraţi cu consilierul financiar pentru a sorta ofertele pe baza 
criteriilor de împrumut şi pentru a recomanda cea mai bună ofertă. Prezentaţi consilierului, 
spre aprobare, informaţiile. După aprobare, luaţi măsuri pentru executarea contractelor de  
împrumut şi pentru transferul documentelor de împrumut. 
 
Dacă administraţia publică locală este responsabilă de adjudecarea vânzării obligaţiunilor, 
atunci, la data vânzării, deschide ofertele, în cazul unei vânzări de tip concurenţial / prin 
licitaţie, sau primeşte propunerile privind preţul de cumpărare al obligaţiunilor, în cazul unei 
vânzări prin negociere. Consilierul financiar trece în revistă şi ierarhizează ofertele, pe baza 
criteriilor din Anunţul de vânzare şi apoi recomandă cea mai bună ofertă (fie din punctul de 
vedere al dobânzii nete, fie din punctul de vedere al costului total cu dobânda). 
 



Consilierul pe probleme de emitere a obligaţiunilor elaborează documentele obligaţiunii şi 
formularele de acceptare a ofertei. 
 
În mod obişnuit, pentru a acorda consultanţă oficialilor aleşi, consilierul financiar elaborează 
un material documentar referitor la situaţia curentă de pe piaţa obligaţiunilor şi la vânzările de 
obligaţiuni. Acest material informativ prezintă atât pe intermediarul care a depus oferta  
câştigătoare, în conformitate cu criteriile stipulate în Anunţul de vânzare, cât şi costul net sau 
total, cu dobânda şi rata dobânzii aferente ofertei căştigătoare. Materialul prezintă şi date 
relevante despre piaţă, la momentul respectiv, cum ar fi indicii obligaţiunilor comparabile, 
ratele dobânzii primite de alţi emitenţi, cu ocazia vânzărilor simultane din trecut, şi ratele 
obţinute la alte emisiuni lansate aproximativ în acelaşi moment.  
 
Această recomandare privitoare la adjudecarea vânzării de obligaţiuni este prezentată spre 
aprobare consiliului local / judeţean sau unui reprezentant al acestuia, care are împuternicire 
să acţioneze în numele lui.  
 
Atunci când procedurile au fost finalizate, consilierul pe probleme de obligaţiuni redactează 
un material oficial referitor la emisiune; acest material va fi depus la registratura / arhiva 
autorităţii locale. Documentele emisiunii sunt înmânate consilierului financiar şi agentului 
plătitor.  
 
Utilizaţi prezenterarea anterioară ca un ghid pentru elaborarea procedurilor detaliate de 
emisiune a instrumentelor datoriei şi extindeţi etapele pentru a vă conforma cerinţelor 
specifice / individualizate, legate de emisiunea instrumentelor datoriei de către autorităţile 
locale.  
 
Analiza de solvabilitate / credibilitate 
 
Calitatea credibilităţii / ratingul de credit este unul dintre cei mai importanţi factori care 
determină rata dobânzii plătite la o datorie. Cu cât ratingul de credit al emitentului este 
perceput a fi mai solid, cu atât dobânda cerută va fi mai mică, iar costurile cu dobânda ale 
administraţiei publice locale vor fi mai reduse.  
 
Obiectivul analizei de credibilitate constă în a determina / stabili disponibilitatea şi capacitatea 
emitentului de a face rambursarea tuturor datoriilor sale, complet şi la timp.  
 
Analiza de credibilitate pentru autorităţile locale 
 
Vă recomandăm o metodologie care îşi propune să răspundă la două întrebări fundamentale:  
Cât de mult poate să împrumute o administraţie publică locală şi cât de mult trebuie să 
împrumute o administraţie publică locala?  
 
Pentru a stabili cât de mult poate împrumuta administraţia publică locală vom calcula, în 
primul rând, rezultatele operaţionale nete, curente şi propuse. Acestea reprezintă diferenţa 
dintre veniturile periodice (impozite şi taxe locale, chirii pe proprietăţile municipale etc.) şi  
cheltuielile neinvestiţionale. Un surplus operaţional este suma disponibilă pentru a plăti, la 
scadenţă, ratele şi dobânzile aferente unor noi datorii. Această procedură determină suma 
maximă care poate fi împrumutată. Dacă, din acest calcul iniţial, rezultă un deficit sau lipsa 
unui surplus, atunci nu există capacitatea de a împrumuta. Străduiţi-vă să vă îmbunătăţiţi 
situaţia financiară, pentru a avea în viitor surplusuri de venit.   



 
Deoarece surplusul operaţional net poate oferi informaţii despre cât de mult se poate 
împrumuta, pentru a stabili cât de mult ar trebui să se împrumute trebuie să faceti o evaluare a 
riscurilor.  
 
Următoarele etape utilizează o analiză a indicatorilor de performanţă financiară, pentru a 
stabili dacă administraţia publică locală este într-o stare financiară solidă sau slabă. Tendinţele 
/ evoluţiile trecute şi viitoare ale acestor indicatori arată dacă situaţia financiară se 
îmbunătăţeşte sau se deteriorează. Această metodologie utilizează trei scenarii alternative: 
cazul de bază / mediu, cazul cel mai defavorabil şi cazul cel mai favorabil. Aceste scenarii 
studiază impactul micilor schimbări ale estimărilor referitoare la veniturile şi cheltuielile 
viitoare asupra situaţiei financiare a autorităţii locale. Toate aceste elemente, luate împreună, 
permit o evaluare a nivelului de risc, fapt ce ajută în a determina cât de mult trebuie să se 
împrumute. În general, veţi dori să împrumutaţi mai puţin, dacă riscurile sunt mari, şi mai 
mult, dacă riscurile sunt mici.  
 
Elaboraţi o declaraţie referitoare la surplusul operaţional al autorităţii locale (sau 
rezultatele operaţionale nete) 
 
Pentru a calcula rezultatele operaţionale nete: 

- Utilizaţi veniturile totale, separaţi veniturile periodice (impozite şi taxe, chirii, 
concesiuni, impozite naţionale partajate etc.) de veniturile neperiodice (acelea care sunt 
autorizate pe un singur an sau care se materializează o singură dată, de exemplu, 
vânzările de proprietăţi). 

- Împărţiţi cheltuielile totale în aceeaşi manieră, separând cheltuielile de capital de 
cheltuielile curente periodice.  

- Rezultatele operaţionale nete se determină prin scăderea cheltuielilor neinvestiţionale 
(cheltuieli curente) din veniturile periodice. 

 
Un surplus curent net se creează atunci când veniturile periodice / repetitive sunt mai mari 
decât cheltuielile curente; un deficit curent net apare atunci când cheltuielile curente sunt mai 
mari decât veniturile periodice. 
 
Atunci când împrumută bani, autoritatea locală trebuie să plătească ratele şi dobânda la datorie 
din fondurile generate de surplusul operaţional, de-a lungul întregii perioade de existenţă a 
datoriei. Deoarece plăţile la serviciul datoriei vor fi făcute în fiecare an, până la rambursarea 
completă a datoriei, abordarea prudentă constă în a planifica utilizarea numai a veniturilor 
periodice pentru efectuarea plăţilor.  
 
Dacă comunitatea înregistrează un deficit curent net, nu trebuie să vă propuneţi să 
împrumutaţi bani, până ce nu luaţi măsuri de identificare şi de soluţionare a problemelor care 
cauzează acest deficit; dacă autoritatea locală realizează un surplus operaţional net, atunci se 
poate lua în discuţie contractarea de împrumuturi. Suma pe care autoritatea locală o poate 
împrumuta nu depinde numai de surplusul înregistrat în anul curent, ci şi de situaţia din anii 
viitori. Prognozarea exactă a rezultatelor operaţionale viitoare este esenţială, deoarece plăţile 
aferente serviciului datoriei se întind pe viitorii câţiva ani. 
 
Elaboraţi un scenariu pentru cazul de bază 
 



Acest scenariu acoperă următorii cinci ani şi prognozează fiecare venit periodic / curent şi 
cheltuiala neinvestiţională / curentă de-a lungul acestei perioade. Apelaţi la manualul 
PLANIFICAREA FINANCIARĂ pentru a trece în revistă diferitele moduri de a prognoza 
veniturile şi cheltuielile. Când aveţi îndoieli referitoare la o anumită prognoză, utilizaţi o 
estimare prudentă, care să ducă fie la estimarea unui venit mai mic, fie la estimarea unei 
cheltuieli mai mari. Această abordare va tinde să subestimeze rezultatele operaţionale nete. 
Este cea mai prudentă abordare pentru o primă estimare referitoare la cât să se împrumute.  
 
Prin scăderea cheltuielilor curente / neinvestiţionale prognozate din veniturile curente / 
periodice prognozate se obţine surplusul (sau deficitul) operaţional net pentru anii viitori. 
Dacă există garanţii aferente împrumuturilor scadente pe care autoritatea locală trebuie să le 
acopere, puneţi-le pe un rând special şi calculaţi un surplus operaţional net ajustat.  
 
Dacă anul curent şi toţi anii următori oferă un surplus operaţional net, atunci analizaţi 
posibilitatea de a contracta datorii. Cel mai mic surplus înregistrat de-a lungul anilor studiaţi 
determină suma maximă pe care se poate conta pentru plata serviciului datoriei. Este util ca 
această sumă să fie exprimată ca un procent din veniturile curente / periodice. De exemplu, 
serviciul maxim estimat / proiectat al datoriei este de 5%, 10% sau 15% din veniturile curente 
/ periodice. Aceasta este rata serviciului datoriei, adesea utilizată pentru a descrie cât de mult 
poate sau trebuie să împrumute o administraţie publică locală.  
 

Prognoza  veniturilor şi cheltuielilor pentru perioada 1999 – 2004 
Formalismul scenariului cazului de bază 

 
                                    Anii                                  1999         2000       2001      2002      2003      2004     
Venituri curente (periodice)                   Realizat                          Planificat … Estimat 
Venituri curente fiscale 
Venituri curente nefiscale 
Taxe speciale 
Transferuri – cota defalcată  
din impozitul pe venitul global 
Sume de echilibrare – sume defalcate din 
impozitul pe venitul global 
TOTAL venituri curente 
 
Cheltuieli curente (neinvestiţionale) 
Personal 
Cheltuieli materiale 
Subvenţii şi transferuri 
Serviciul datoriei (existente) 
TOTAL cheltuieli curente 
 
Surplusul / deficitul net curent 
Obligaţii aferente garanţiilor existente 
 
Surplusul / deficitul net curent ajustat 
 
Surplusul net disponibil pentru  
plata serviciului datoriei,  
ca % din veniturile totale curente 
 



Introducând în calcul o rată estimată a dobânzii şi numărul de ani necesar pentru rambursarea 
datoriei puteţi transforma suma prevăzută pentru serviciul datoriei în valoarea unui împrumut 
sau a unei emisiuni de obligaţiuni. Aceasta arată cât de mult poate împrumuta autoritatea 
locală.  
 
Elaboraţi indicatorii de performanţă financiară 
 
Utilizaţi indicatorii, definiţi în cadrul secţiunii referitoare la analiza financiară de credibilitate, 
care vă vor ajuta să stabiliţi cât de mult trebuie să împrumutaţi. Analiza evidenţiază punctele 
tari şi punctele slabe. 
 
Venituri 
 
Aceşti indicatori, elaboraţi pentru a ajuta la înţelegerea structurii veniturilor în general şi a 
structurii veniturilor periodice, sunt importanţi în cadrul analizei privitoare la câţi bani pot fi 
împrumutaţi. Un aspect esenţial este măsura în care autoritatea locală deţine controlul asupra 
nivelului veniturilor sale viitoare (de exemplu, în ce măsură deciziile referitoare la această 
chestiune se iau la nivel central). Dacă o mare parte din veniturile viitoare depind de nivelul 
central, atunci există un control redus / limitat asupra veniturilor periodice viitoare. Simplul 
fapt că există o dependenţă de deciziile luate la alte nivele constituie un element de risc.  
 
Cheltuieli 
 
Aceşti indicatori reflectă: relaţia cheltuieli curente versus cheltuieli de capital; nivelul 
cheltuielilor relativ la populaţie şi la numărul de angajaţi; organizaţiile / organismele care 
realizează efectiv cheltuielile. Chestiunea esenţială constă în gradul / proporţia în care 
administraţia publică locală se bazează pe organizaţiile contribuabile, pentru a asigura 
furnizarea de servicii. În acest caz, se presupune că există un control mai redus asupra 
cheltuielilor şi, deci, un nivel mai ridicat al riscului. 
 
Rezultatele curente nete 
 
Acest indicator arată suma disponibilă pentru a finanţa noi cheltuieli, inclusiv noi datorii, şi 
este fundamental pentru răspunsul la întrebarea referitoare la cât de mult poate împrumuta o 
administraţie publică locală. 
 
Realizat faţă de bugetat / planificat 
 
Aceşti indicatori arată proporţionalitatea dintre bugetul iniţial, respectiv final, şi rezultatele 
obţinute, reflectând acurateţea procesului de bugetare şi reprezentând capacitatea managerială 
a administraţiei publice locale în domeniul financiar. 
 
Creşterea relativă 
 
Aceşti indicatori prezintă comparativ schimbările în materie de venituri în raport cu 
schimbările în materie de cheltuieli, de-a lungul timpului. Simplul fapt că autoritatea locală 
înregistrează un surplus în anul curent nu garantează că îl va mai avea şi în viitor. Chestiunea 
esenţială este dacă o creştere a cheltuielilor curente este echilibrată de creşterea veniturilor 
curente / periodice. Creşterea mai rapidă a cheltuielilor va duce la un deficit, mai ales atunci 



când creşterea veniturilor se diminuează. Şi invers, o creştere mai rapidă a veniturilor va 
produce, sau va menţine, un surplus curent / operaţional viitor. 
 
Serviciul datoriei 
 
Aceşti indicatori monitorizează datoria şi capacitatea de a face faţă obligaţiilor legate de 
serviciul datoriei. Ei sunt mult mai utili atunci când sunt folosiţi în corelaţie cu indicatorii 
precedenţi. Cu cât este mai mic raportul / procentajul dintre serviciul datoriei şi suma dintre 
veniturile curente / periodice şi activele curente, cu atât este mai bine. Şi invers, cu cât este 
mai mare raportul, cu atât va fi mai mare povara plăţilor în contul obligaţiunilor aferente 
datoriei scadente. 
 
Lichiditate şi datorie scadentă 
 
Indicatorul lichidităţii prezintă natura şi mărimea resurselor disponibile imediat, pentru a 
acoperi obligaţiile curente ale autorităţii locale, inclusiv serviciul datoriei. Indicatorul datoriei 
scadente prezintă structura şi mărimea obligaţiilor aferente datoriei pe termen lung. Aceştia 
sunt indicatori de bază / fundamentali; datele trebuie să fie extrase din bilanţuri contabile, 
pentru a fi nişte indicatori de încredere. 
 
Utilizaţi indicatorii financiari definiţi mai sus pentru a evalua riscurile 
 
Primul pas în evaluarea riscului constă în a determina situaţia financiară curentă a autorităţii 
locale. Pentru fiecare dintre indicatorii „cheie” există o scală de evaluare. Compararea valorii 
indicatorului cu scala permite să se aprecieze dacă starea curentă este solidă, acceptabilă sau 
slabă. De exemplu, unul dintre indicatori este raportul dintre cheltuielile şi veniturile curente. 
Un raport mai mic decât 0,95 este considerat solid. Un raport mai mare decât 1,00 este 
considerat slab. Oricare valoare cuprinsă între acestea este considerată acceptabilă. 
 
Al doilea pas constă în a analiza tendinţa indicatorului de-a lungul timpului. Adunaţi date 
privitoare la indicatorul respectiv începând din anul 1997. Calculaţi indicatorii pentru o 
perioadă de cel puţin trei ani pentru a stabili dacă situaţia se îmbunătăţeşte, este stabilă sau se 
deteriorează. Unele valori sau punctaje pot să  varieze fără o regulă aparentă şi să prezinte, 
deci, o tendinţă de evoluţie imprevizibilă. 
 
Etapa finală este de a corobora punctajele / notele aferente stării şi tendinţei pentru a elabora o 
concluzie / evaluare a nivelului de risc. Acesta este exprimat ca risc ridicat sau risc scăzut. 
Astfel, pentru fiecare indicator sunt trei note / scoruri: 

- stare (situaţie): solidă, acceptabilă, slabă; 
- tendinţă: de îmbunătăţire, stabilă, imprevizibilă, în deteriorare; 
- risc: ridicat, redus. 

 
Folosind informaţiile pe care le-aţi adunat, interpretaţi rezultatele. Indicatorii care prezintă 
stări solide şi tendinţe de îmbunătăţire pot fi puşi în categoria riscului cel mai redus. Un risc 
redus înseamnă că autoritatea locală ar dori să împrumute suma totală sau o sumă mai mică 
decât aceea rezultată din analiza rezultatelor curente / operaţionale nete. Pe de altă parte, o 
stare slabă şi o tendinţă de deteriorare reprezintă categoria de risc maxim, ce duce la concluzia 
că trebuie împrumutaţi mult mai puţini bani. Există multe scenarii cu care vă puteţi confrunta, 
inclusiv acelea în care evaluarea de risc se va înregistra între risc ridicat şi risc scăzut. 
Exemplificări asupra acestei plaje de variaţie sunt prezente în diagrama următoare: 



Stare Tendinţă Risc Trebuie să împrumut? 
solidă îmbunătăţire minim cel mai mult 
solidă stabilă mic mai mult 
solidă imprevizibilă neclar neclar 

acceptabilă îmbunătăţi re redus mai mult 
solidă deteriorare redus mai puţin 

acceptabilă deteriorare ridicat mai puţin 
slabă îmbunătăţire ridicat mai puţin 
slabă stabilă ridicat mai puţin 
slabă imprevizibilă neclar neclar 
slabă deteriorare maxim cel mai puţin 

 
Efectuaţi o analiză de senzitivitate 
 
Analiza de senzitivitate studiază impactul / influenţa pe care o au noile presupuneri / ipoteze 
privitoare la venituri şi cheltuieli asupra rezultatelor curente / operaţionale nete, calculate în 
cazul proiecţiei pentru cazul de bază. În cazul de bază, aţi făcut presupuneri referitoare la 
viitor. S-ar putea să fi „simţit” că aţi fost prea optimist sau prea pesimist. Această analiză va 
permite să elaboraţi o serie de scenarii de tip „ce-ar fi dacă ...?” în care să puteţi modifica / 
varia presupunerile / ipotezele de lucru. Rezultatele analizei de senzitivitate constituie etapele 
finale în a stabili cât de mult trebuie să împrumute o administraţie publică locală. 
 
Primul pas constă în a elabora o proiecţie pentru cazul cel mai favorabil, utilizând cele mai 
optimiste presupuneri despre viitor. Acestea ar putea conţine presupuneri mai ambiţioase 
despre venituri şi mai moderate despre planurile de cheltuire. Cea mai practică metodă este să 
exprimaţi veniturile şi cheltuielile viitoare ca procent din cele estimate în cazul de bază. De 
exemplu, puteţi exprima veniturile ca fiind 105% din veniturile cazului de bază şi cheltuielile 
ca fiind 90% din cheltuielile cazului de bază. Aceste ipoteze vor genera un scenariu în care 
rezultatele curente / operaţionale nete viitoare vor fi mai mari. 
 
Următorul pas constă în elaborarea scenariului pentru cazul cel mai defavorabil, utilizând cel 
mai pesimist set de ipoteze, care poate include presupuneri ambiţioase privitoare la cheltuieli 
şi tendinţe moderate referitoare la venituri. De exemplu, puteţi estima veniturile ca fiind 95% 
din cele din cazul de bază şi cheltuielile ca fiind 103% din cele din cazul de bază. Scenariul va 
genera cele mai scăzute rezultate curente / operaţionale viitoare.  
 
Cea mai utilă analiză va fi aceea care se bazează pe schimbări relativ mici ale ipotezelor, atât 
în cazul scenariului pentru cazul cel mai favorabil, cât şi în cazul scenariului pentru cazul cel 
mai defavorabil. 
 
Analiza de senzitivitate arată măsura în care schimbările în presupunerile / ipotezele 
referitoare la venituri şi cheltuieli au o influenţă asupra situaţiei financiare. Ea va permite să 
vedeţi în ce mod este influenţată situaţia financiară şi în ce fel se vor schimba rezultatele 
curente / operaţionale nete şi evaluarea de risc, ca urmare a unei mici schimbări în 
presupunerile aferente scenariului pentru cazul de bază. În general, se poate afirma că, cu cât 
senzitivitatea la schimbare este mai redusă, cu atât este mai mic riscul de a împrumuta.  



Băncile comerciale 
 
O bancă care acordă un împrumut sau plănuieşte să liciteze achiziţionarea de obligaţiuni 
municipale îşi realizează propria sa analiză de credibilitate, înainte de a acorda un împrumut 
sau de a participa la o achiziţie de obligaţiuni. Rezultatul acestei analize se reflectă în rata 
dobânzii la împrumut sau în preţul de ofertă pentru obligaţiuni şi în costurile cu dobânda 
plătite de către emitent. În anexa D sunt prezentaţi factorii utilizaţi de BANCA SLOVACĂ 
PKB (deoarece nu am avut la dispoziţie un exemplu românesc în acest sens) la analiza de 
credibilitate.  
 
Agenţii de rating 
 
Ratingul de credit poate fi analizat de către agenţiile de rating implicate în evaluarea datoriilor 
emise de corporaţii şi administraţii locale. Aceste agenţii analizează ratingul de credit al unei 
administraţii locale înainte de o vânzare de obligaţiuni şi atribuie un rating de credit pentru 
obligaţiunea respectivă. Două firme importante din Statele Unite oferă acest serviciu pentru 
administraţiile regionale şi locale din Europa: Moody’s Investor Service şi Standard and 
Poor’s Corporation. Obligaţiunile, pe termen lung, de cea mai înaltă calitate sunt cotate cu 
indicativul „Aaa” de către Moody’s şi cu „AAA” de către Standard and Poor’s. Emisiunile 
cotate sub nivelul „Baa” de către Moody’s şi sub nivelul „BBB” de către Standard and Poor’s 
sunt considerate sub nivelul de interes investiţional. Un set special de cotaţii se utilizează 
pentru biletele de bancă pe termen scurt. Anexa C conţine definiţiile cotaţiei datoriilor pe 
termen lung date de către Moody’s Investor Service şi Standard and Poor’s.  
 
Emitentul solicită acordarea unei cotaţii, din partea uneia sau mai multor agenţii de credit, 
înainte de a efectua o vânzare de obligaţiuni. Agenţiei de rating i se trimite o cerere însoţită de 
anumite informaţii specifice. Aceste informaţii pot fi incluse în Declaraţia oficială sau trimise 
ca material suplimentar. Un analist de la agenţia de credit evaluează informaţiile şi pune 
întrebări suplimentare oficialilor locali. Când se consideră satisfăcut de răspunsuri, analistul  
face o recomandare comitetului de rating. Comitetul atribuie un rating emisiunii. După 
acordarea ratingului iniţial al emisiunii, agenţia de rating reanalizează, periodic, creditul 
autorităţii locale până când obligaţiunea este răscumpărată.  
 
Standard and Poor’s a identificat criterii specifice, pe care le ia în calcul atunci când 
efectuează analizele sale de credit / credibilitate internaţional. Un prim criteriu este evaluarea 
riscului de ţară. Politica lor impune, pentru început, determinarea ratingului de credit al 
guvernului central înainte de a cota orice datorie a unui emitent. Cotaţia acordată guvernului 
central pentru datoriile în valută şi în moneda locală reprezintă limita superioară sau plafonul 
de credit pentru orice entitate domiciliată în acea ţară. Raţiunea pentru această politică se 
bazează pe faptul că, guvernul gentral dispune de o gamă largă de puteri şi resurse, care face 
ca situaţia sa de credit să fie superioară oricărui alt datornic din ţara respectivă. De asemenea, 
în legătura cu datoria în valută, guvernul central deţine cel mai puternic control asupra 
rezervelor de valută pentru acoperirea serviciului datoriei externe. El are şi puterea de a 
impune impozite şi de a emite moneda naţională. 
 
În plus, pe lângă evaluarea riscului de ţară, analiza de credibilitate efectuată de Standard and 
Poor’s se bazează şi pe evaluarea unei game largi de factori politici, economici şi financiari. 
Cerinţele informaţionale ale agenţiei Standard and Poor’s, pentru a face o evaluare a acestor 
factori, se împart în cinci domenii mari de analiză: structura economică şi potenţialul de 
creştere, relaţiile interadministrative, sistemele de administrare şi de control, execuţia bugetară 



şi flexibilitatea fiscală, şi datoriile şi cerinţele de finanţare. Aceste domenii sunt descrise, mai 
detaliat, în cele ce urmează. 
 
Analiza credibilităţii şi ratingul obligaţiunilor sunt folosite de către investitori ca un substitut 
sau ca o îmbunătăţire / suplimentare a propriilor cercetări. Ratingurile sunt foarte importante, 
deoarece ele afectează atitudinea investitorilor cu privire la riscurile asociate cu obligaţiunile 
şi, în consecinţă, afectează costul total al împrumutului. 
 
După ce vi s-a acordat un rating, faceţi toate eforturile pentru a menţine un dialog permenent 
cu analistul şi cu agenţia de credit. Iată câteva sugestii pentru cultivarea bunelor relaţii: 

- ţineţi-i la curent cu evoluţiile financiare sau de altă natură, care afectează ratingul 
obligaţiunilor emise; 

- trimiteţi-le copii ale bugetului anual, ale rapoartelor financiare auditate şi ale altor 
rapoarte financiare; 

- menţineţi contacte periodice pentru a-i informa cu privire la evoluţiile viitoare. 
 
Cea mai utilă abordare, în aplicarea analizei credibilităţii, constă  în a efectua o autoevaluare a 
propriei administraţii publice locale, folosind metodologia descrisă mai sus. În acest fel, veţi 
şti cât de mult poate şi trebuie să împrumute propria administraţie publică locală şi care îi sunt 
punctele financiare tari şi, respectiv, slabe. Această autoevaluare vă pregăteşte pentru 
întrebările dificile care vă vor fi puse de bănci, intermediari şi investitori, dacă doriţi să 
obtineţi un împrumut sau să emiteţi obligaţiuni municipale. 
 
Solicitările de informaţii ale agenţiei Standard and Poor’s  de la administraţiile regionale 

şi locale 
 
Structura economică şi potenţialul de creştere 

- caracteristici demografice: date şi proiecţii referitoare la mărimea populaţiei, rata 
naturală de creştere, imigrarea şi distribuţia pe vârste; 

- starea infrastructurii şi nevoile viitoare: transporturi, şcoli, spitale, habitat, utilităţi de 
bază şi altele; 

- structura economiei locale, în termeni de produs intern şi nivel de ocupare a forţei de 
muncă, pe sectoare economice (de ex.: agricultură, industrie, construcţii, comerţ, servicii 
private şi publice); 

- lista angajatorilor importanţi, inclusiv 10 dintre cei mai mari angajatori privaţi; 
informaţii privind tendinţele acestora în materie de angajări, profitul şi planurile de 
investiţii; 

- nivelul şi tendinţa evoluţiei veniturilor pe cap de locuitor; 
- indicatori ai creşterii şi prosperităţii economiei locale; tendinţe ale produsului intern 

brut, ocupare, şomaj, vânzări cu amănuntul, investiţii (cheltuieli pentru construcţii, 
autorizaţii de construcţie, construcţii începute etc.), lansări de noi afaceri şi piaţa 
imobiliară; 

- proiecţii referitoare la principalii indicatori economici locali. 
 
Relaţii inter-administrative (în cadrul administraţiei publice) 

- Responsabilitatea cheltuielilor privind furnizarea serviciilor publice, adică realizarea 
distincţiei dintre cheltuielile obligatorii şi cheltuielile discreţionare, respectiv dintre 
cheltuielile de capital şi cheltuielile curente; adică, potenţialul nivelurilor mai înalte ale 
administraţiei publice de a transmite responsabilităţile unor cheltuieli, către nivelurile 
inferioare ale administraţiei publice, fără transferul corespunzător al veniturilor.  



- Autoritatea de impozitare, inclusiv tipurile de impozite, şi dacă acestea sunt partajate cu 
alte niveluri ale administraţiei publice.  

- Transferurile de la buget, către şi de la alte niveluri ale administraţiei publice, inclusiv 
metoda de determinare şi frecvenţa modificării. 

- Autoritatea de a împrumuta, şi în ce scopuri. 
 
Sisteme de administrare şi control 
 

- restricţiile legale impuse autorităţilor locale, dacă există, şi procedurile pentru emisiunea 
de datorii, creşterea impozitelor, aprobarea bugetului şi contractarea de împrumuturi şi 
investiţii; 

- componenţa politică şi structura legislativului şi a executivului; stabilitatea mediului 
politic; 

- relaţiile de muncă, procesul de stabilire a salariilor şi capabilitatea de a menţine 
personalul angajat, în limitele prevederilor legale şi contractuale; 

- trecerea în revistă a sistemelor de monitorizare şi de previzionare a bugetului, inclusiv 
controlul cheltuielilor şi procedurile de colectare a veniturilor; 

- descrierea practicilor contabile şi a impactului acestora asupra bugetului şi a 
declaraţiilor / rapoartelor financiare. 

 
Execuţie bugetară şi flexibilitate fiscală 
 

- structura veniturilor şi tendinţele acestora, defalcarea transferurilor / intrărilor după 
origine / sursă (de exemplu, inter-administrative sau de la serviciile publice), impozitele 
din sursă proprie după tip, taxele şi câştigurile din dobânzi şi din dividende; 

- indicatori ai sarcinii fiscale locale, tendinţa de-a lungul timpului şi comparaţii cu 
autorităţi locale vecine; 

- capacitatea practică de a mări impozitele şi taxele; 
- structura cheltuielilor şi tendinţele acestora, inclusiv o defalcare în cheltuieli de capital 

şi cheltuieli curente; de asemenea, structura cheltuielilor pe categorii funcţionale (de ex. 
educaţie, sănătate etc.) şi pe categorii economice (de ex. salarii, dobânzi etc.); 

- analiza variaţiilor semnificative de buget, de-a lungul ultimilor trei ani; 
- tendinţe curente şi previzionate ale balanţei operaţiunilor curente. 

 
Cerinţe de îndatorare şi finanţare   
 

- bugetul de capital şi previziuni asupra acestuia, inclusiv structura şi detaliile cu privire la 
orice program major de investiţii; 

- identificarea conturilor semnificative de rezerve şi utilizarea acestora; 
- trecerea în revista a politicilor referitoare la lichidităţi şi a sistemelor de management al 

lichidităţilor; 
- necesităţi financiare brute şi nete, istorice şi previzionate, inclusiv împrumutarea de la şi 

către terţi; 
- datoria directă şi datoria serviciilor publice, deţinute sau finanţate de autorităţile locale; 
- datorii „suprapuse”, contractate de alte organe ale administraţiei publice pe baza 

partajării aceleeaşi baze de impozitare; 
- performanţele financiare şi planurile de investiţii şi împrumuturi ale serviciilor publice, 

deţinute sau finanţate de către autorităţile locale; sisteme de control asupra acestora;  
- evaluarea altor obligaţii semnificative neprevăzute, cum ar fi, de pildă, fondurile de 

pensii ale salariaţilor. 



Furnizarea de informaţii 
 
Din punct de vedere istoric, autorităţile locale emitente au pătruns pe piaţa datoriilor într-un 
mod foarte puţin formalizat. Se acceptă furnizarea de informaţii despre administraţia publică 
locală şi despre datoria emisă, rezumată pe una sau două pagini. Creşterea numărului 
administraţiilor locale emitente de instrumente ale datoriei, creşterea cererii de instrumente ale 
datoriei ale administraţiei publice locale, precum şi câteva cazuri de insolvabilitate notabile 
ale municipalităţilor locale din Statele Unite ale Americii au accentuat interesul privind 
furnizarea de informaţii referitoare la situaţia financiară şi la credibilitatea / ratingul de credit 
ale administraţiilor locale. 
 
Deoarece multe dintre cerinţele referitoare la furnizarea de informaţii sunt valabile numai 
pentru cazul SUA, nu le vom pomeni aici. Totuşi, câteva idei generale sunt aplicabile, 
deoarece necesitatea de a dezvălui cât mai multe informaţii este o tendinţă pe plan mondial. În 
cele din urmă, administraţiile locale emitente vor trebui să-i facă faţă. 
 
Furnizarea de informaţii este definită ca totalitatea materialelor, elaborate de către emitent,  
care descriu emisiunea de instrumente de datorie propusă, valorile gajate pentru rambursarea 
datoriei şi informaţiile suplimentare legate de disponibilitatea şi de capacitatea emitentului de 
a rambursa datoria la scadenţă. Din punctul de vedere al unui bancher sau al unui investitor, 
acest proces constă din totalitatea informaţiilor de care el are nevoie pentru a înţelege riscul şi 
a lua o decizie de investiţie în cunoştinţă de cauză. 
 
Informaţia oferită variază în funcţie de acela care o solicită, de tipul de împrumut sau 
obligaţiune şi de cerinţele împrumutătorilor, intermediarilor sau investitorilor. Ca regulă 
generală, se poate spune că obligaţiile de furnizare de informaţii sunt cu atât mai mari, cu cât 
emisiunea se adresează unui public mai mare. 
 
Documentul care furnizează, adunate la un loc, toate aceste informaţii este Declaraţia 
oficială preliminară. Aceasta rezumă emisiunea de instrumente de datorie propusă, descrie 
valorile gajate pentru a garanta rambursarea datoriei şi furnizează informaţii relevante despre 
credibilitatea / ratingul de credit a administraţiei publice locale respective. 
 
Declaraţia oficială preliminară este foarte importantă, deoarece este documentul pe care 
intermediarii îl utilizează pentru a evalua credibilitatea autorităţii locale, în a pregăti o ofertă a 
hârtiilor de valoare, şi marketingul obligaţiunilor, pentru eventualii investitori. În multe cazuri, 
investitorii vor dispune numai de Declaraţia oficială preliminară pentru a lua decizii. Pentru a 
vă asigura că toate informaţiile pertinente sunt dezvăluite, includeţi în cadrul Declaraţiei 
oficiale preliminare, rezumate sau extrase ale documentelor din alte surse, cum ar fi audituri, 
rapoarte financiare, studii de fezabilitate şi copii după obligaţiuni. 
 
Pentru că obiectivul şi conţinutul materialelor de informare variază de la o ţară la alta, lucraţi 
în strânsă colaborare cu banca dumneavoastră, cu consultantul financiar şi cu consultantul pe 
probleme de obligaţiuni, pentru a elabora documentaţia necesară. 
 
După vânzarea / cumpărarea obligaţiunilor, în declaraţia oficială finală trebuie incluse 
informaţii suplimentare. Acestea sunt: rata cuponului (de dobândă a obligaţiunilor), preţurile 
sau randamentele de reofertare şi orice extindere utilizată a creditului (şi, dacă este aşa, 
identitatea şi o descriere a celui care o oferă), şi alte informaţii care nu au fost cunoscute 
înainte de vânzare. 



 
În general, informaţiile furnizate în cadrul declaraţiei oficiale preliminare nu se schimbă 
înainte de tipărirea declaraţiei oficiale finale. Totuşi, dacă există vreo schimbare, această 
informaţie nouă sau revizuită trebuie inclusă în declaraţia oficială finală. În aceste cazuri, 
asistenţa oferită de consilierul pe probleme de obligaţiuni şi de către consultantul financiar va 
fi nepreţuită / esenţială. 
 
Odată cu finalizarea vânzării / cumpărării, intermediarul stabileşte numărul necesar de 
exemplare. În mod normal, consultantul financiar se ocupă de tipărirea şi distribuirea 
declaraţiilor oficiale finale. 
 
După finalizarea tranzacţiei, faceţi eforturi pentru a dezvălui informaţii, în mod continuu. 
Acestea pot consta în oferirea, către public, către intermediari sau către banca implicată în 
tranzacţiile privitoare la împrumut, şi, desigur, către agenţiile de rating, dacă e cazul, ale unor 
copii ale opiniilor auditorului, ale declaraţiei financiare anuale şi ale bugetului. 
 
Administrare 
 
Ceea ce se întâmplă după emisiunea instrumentelor datoriei este la fel de important ca şi ceea 
ce s-a făcut pentru pregătirea lansării ei. Responsabilităţile emitentului nu iau sfârşit odată cu 
emisiunea instrumentelor datoriei. De fapt, responsabilităţile continuă pentru întreaga viaţă a 
datoriei până la scadenţa finală, care poate fi în termen de 20-30 de ani pentru cazul 
obligaţiunilor pe termen lung. Administrarea acestei datorii, încă neplătite, include trei sarcini 
importante care sunt descrise în cele ce urmează. 
 
Investirea sumelor încasate din emisiunea de instrumente ale datoriei 
 
Una dintre cele mai importante sarcini post-emisiune o constituie investirea sumelor încasate 
din vânzarea obligaţiunilor. Pentru a face acest lucru cu succes, elaboraţi un grafic de 
investiţii, care să fie sincronizat cu graficul de plată a construcţiei pentru următoarele 12 sau 
18 luni. Sumele încasate trebuie investite în instrumente de investire autorizate, până în 
momentul când vor fi necesare pentru a acoperi costurile proiectului. Străduiţi-vă să 
maximizaţi randamentul investiţiei sumelor încasate, în strictă corelaţie cu nevoile de 
lichidităţi necesare finanţării proiectului şi cu siguranţa împrumutului principal. 
 
Dacă investiţi sumele încasate din obligaţiuni, declaraţia oficială trebuie să includă, în mod 
normal, extrase din ordonanţa obligaţiunii sau o copie după procură, care să prezinte tipurile 
de titluri / hârtii de valoare autorizate în care pot fi plasate încasările aferente obligaţiunilor. 
De asemenea, studiaţi legislaţia naţională şi locală, pentru a lua cunoştinţă de orice limitări de 
siguranţă care s-ar putea impune. În absenţa oricăror limitări, puneţi pe primul plan siguranţa 
investiţiei împrumutului şi lichiditatea titlului / hârtiei de valoare în care se investeşte şi abia 
în planul secund randamentul acesteia (rata profitului). Atunci când investiţi banii publici, 
interesul dumneavoastră principal nu este câştigul aferent sumei investite, ci returnarea 
garantată a sumei respective. Din acest motiv, alegerea titlurilor / hârtiilor de valoare, în care 
se investeşte, trebuie să se limiteze la acelea complet garantate din punctul de vedere al valorii 
de bază şi al dobânzii, sau dacă nu sunt complet garantate, atunci să fie în totalitate asigurate 
prin hârtii de valoare cu lichiditate mare.  
 
Este posibil ca acele clauze legate de investiţiile din încasările din emisiunea instrumentelor 
datoriei, să nu fie aplicabile în cazul împrumuturilor bancare sau guvernamentale, sau 



leasingului, deoarece instituţia împrumutatoare poate oferi creditul, dar asigură eliberarea 
banilor numai în momentul când cheltuielile sunt făcute efectiv. Evaluaţi condiţiile / termenii 
tranzacţiei financiare înainte de aprobarea sa, pentru a vă asigura că aranjamentele făcute 
satisfac nevoile autorităţii locale. 
 
Evidenţa operaţiunilor 
 
Stabiliţi o evidenţă separată pentru fiecare emisiune de datorie. Vă recomandăm să menţineţi 
un set complet de evidenţe / înregistrări, după cum se prezintă în continuare, şi să atribuiţi 
responsabilitatea unei persoane, fie din compartimentul financiar, fie din compartimentul 
contabilitate. 
 
Registrul de împrumuturi şi obligaţiuni 
 
Acest registru oferă înregistrările contabile detaliate de bază pentru toate împrumuturile şi 
emisiunile de obligaţiuni. El este păstrat până când plăţile la împrumut şi dobândă sunt făcute. 
 
Notificare către bancă / agent plătitor / arhivar 
 
Acest document specifică denumirea legală exactă a administraţiei publice locale, care face 
plata la un împrumut sau înfiinţează un depozit, şi suma aferentă împrumutului, dobânzii şi 
taxelor, care urmează a fi plătită agentului plătitor / arhivarului. 
 
Raportul din partea băncii / agentului plătitor / arhivarului (notarului) 
 
La intervale de timp stabilite de comun acord de bancă / agent plătitor / arhivar şi emitent, 
banca / agentul plătitor / arhivarul furnizează rapoarte referitoare la plăţile făcute la împrumut 
sau la obligaţiuni şi plăţile făcute la cupoane/ dobândă. 
 
Scadenţarele pentru serviciul viitor al datoriei 
 
Aceste înregistrări rezumă cerinţele aferente serviciului viitor al datoriei până la ultima dată de 
scadenţă. 
 
Acestea sunt înregistrările aferente împrumuturilor şi obligaţiunilor, care trebuie să fie ţinute 
în cazul emisiunii de instrumente ale datoriei, însă ele nu înlocuiesc înregistrările contabile. 
Autoritatea locală trebuie, de asemenea, să înregistreze plăţile la împrumut şi depozitele 
constituite pentru plăţile obligaţiunilor şi dobânzii acestora la bancă / agent plătitor / arhivar, 
în conformitate cu regulamentele şi politicile contabile. 
 
Monitorizarea oportunităţilor de refinanţare 
 
Studiaţi oportunităţile de a refinanţa datoria încă nerambursată. Cel mai evident motiv constă 
în a realiza economii la plata serviciului datoriei, înlocuind o datorie cu dobânda ridicată cu o 
datorie cu dobândă mai scazută. 
 
Stabiliţi un program regulat de trecere în revistă a datoriei neplătite şi creşteţi frecvenţa 
acestor treceri în revistă, atunci când ratele dobânzii pe piaţă încep să scadă. Consemnaţi 
datele la care datoria neplătită devine eligibilă pentru o refinanţare curentă şi datele la care 
există reduceri pentru bonificaţiile de cumpărare (call premiums). Fiecare dintre acestea pot 



afecta viabilitatea unei EMISIUNI DE OBLIGAŢIUNI DE RAMBURSARE. În plus, dacă rata 
dobânzii atinge nivele care duc la un cost eficient al refinanţării, autoritatea locală şi 
consilierul său financiar trebuie să formeze o echipă care să înceapă pregătirile în vederea unei 
noi emisiuni. Aceasta vă va permite să reacţionaţi rapid la schimbări. În mod normal, o 
refinanţare este considerată eficientă, din punctul de vedere al costurilor, dacă se reuşeşte o 
economie de 4-5% din valoarea netă actuală. 
 
Moment de reflecţie 
 
Datorită importanţei datoriei pentru finanţarea investiţiilor vă sugerăm să elaboraţi o strategie 
pentru trecerea în revistă a utilizării curente a datoriei dumneavoastră şi a programului de 
management al datoriei.  
 
Ce veţi face după această instruire, odată întorşi în propria administraţie publică locală?  
 
Este, oare, necesar ca propria administraţie publică locală să reevalueze modul în care 
foloseşte şi ţine sub control datoria, sau este util să creeze un program de management al 
datoriei, pentru a utiliza datoria în mod eficient?  
 
Ce domenii ale managementului datoriei necesită atenţie? Politicile? Procesele de luare a 
deciziilor? Mecanismele de emisiune? Analiza de credibilitate? Furnizarea de informaţii? 
Administrarea?  
 
Elaboraţi o listă de obiective pe care aţi dori să le îndepliniţi atunci când vă întoarceţi în propri 
administraţie locală. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Aspecte esenţiale (puncte cheie): 
 

- Un program eficient de împrumut constă în planificarea  investiţiilor, emisiunea  datoriei 
şi administrarea datoriei. 

 
- Managementul datoriei este procesul de control, de dirijare a emisiunii şi al retragerii 

datoriei utilizate pentru finanţarea dezvoltării infrastructurii şi facilităţilor municipale. 
 
- De pe urma unui program eficient de management al datoriei beneficiază administraţia 

publică locală, deoarece el duce la economii de bani şi ajută la păstrarea integrităţii 
fiscale a administraţiei publice locale.  

 



- Un cadru de politici specifice este necesar atât pentru investiţiile de capital, cât şi pentru 
managementul datoriilor. 

 
- Există numeroase politici pe care emitenţii trebuie să le analizeze înainte de a iniţia o 

investiţie de capital şi un program de management al datoriei.  
 
- Elaborarea politicii de îndatorare este importantă, deoarece: 1) Stabileşte parametrii de 

menţinere a datoriei între limite acceptabile; 2) Arată impactul unei emisiuni de 
instrumente ale datoriei asupra situaţiei financiare a administraţiei publice locale; 3) 
Comunică cetăţenilor importanţa politicii de îndatorare; 4) Oferă consistenţă şi 
continuitate procesului de emisiune a instrumentelor datoriei. 

  
- Administraţia publică locală emitentă trebuie să-şi limiteze emisiunea de instrumente ale 

datoriei prin intermediul declaraţiilor de politică, a ordonanţelor şi a hotărârilor locale. 
 
- În funcţie de data scadenţei, datoria se clasifică în: datorie pe termen lung şi datorie pe 

termen scurt; datoria pe termen lung se subclasifică: (a) în funcţie de sursă: împrumuturi 
bancare, împrumuturi guvernamentale, obligaţiuni municipale şi finanţare prin leasing;  
(b) în funcţie de tipul de valori gajate: proprietate municipală (de exemplu, valori 
imobiliare), obligaţiuni generale (gajare a încrederii totale şi a impozitelor) şi datorie 
bazată pe venituri (gajare cu răspundere limitată sau gajare pe venit). 

 
- Există numeroase avantaje şi dezavantaje legate de emisiunea instrumentelor datoriei 

sub formă de împrumuturi bancare sau guvernamentale, obligaţiuni municipale sau 
finanţare prin leasing. 

 
- La alegerea unei tehnici de finanţare, emitenţii trebuie să ţina cont de natura proiectului, 

de mărimea sa şi de durata sa de serviciu. 
 
- La alegerea unui instrument de finanţare a datoriei, emitenţii trebuie să ţina cont de 

natura proiectului, de mărimea sa, de durata sa de viaţă, de flexibilitatea în utilizarea 
sumelor încasate, de complexitatea tranzacţiei, de timpul necesar pentru obţinerea 
împrumutului sau pentru emisiunea obligaţiunilor şi de costul emisiunii. 

  
- La alegerea făcută între obligaţiunile cu garanţie generală şi obligaţiunile bazate pe 

venit, emitenţii trebuie să ţină cont de răspunsul la următoarele întrebări: cine are de 
câştigat, cine plăteşte şi cum este asigurată datoria?  

 
- Emisiunea de instrumente ale datoriei necesită 6 etape: constituirea unei echipe de 

consultanţă, alegerea metodei de emisiune, determinarea mărimii şi structurii emisiunii, 
elaborarea unei Declaraţii oficiale, publicarea Anunţului de vânzare şi adjudecarea 
licitaţiei. Analiza credibilităţii şi dezvăluirea de informaţii sunt chestiuni importante de 
care trebuie să ţină cont administraţia publică locală, pe măsură ce emisiunea de 
instrumente ale datoriei devine un lucru din ce în ce mai obişnuit.  

 
- Administrarea datoriei continuă până în momentul atingerii ultimei date de scadenţă. 

Dintre activităţile esenţiale, amintim investiţiile din  încasările aferente împrumutului 
sau obligaţiunii, efectuarea înregistrărilor legate de datorie şi monitorizarea în vederea 
identificării unor oportunităţi de refinanţare.  

 



GLOSAR 
 
ACTIV / BUN Element al patrimoniului, aparţinând unei autorităţi administrative, 

care are o valoare determinată (monetară). 
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. 

ARBITRAJ / 
TRANSFER DE 
FONDURI    

Cumpărarea pe o piaţă şi vânzarea simultană, sau aproape 
simultană, pe altă piaţă a titlurilor de valoare, cu scopul de a obţine 
profit din diferenţa de preţ dintre cele două pieţe. 

ASIGURAREA 
CREDITULUI  

Garanţie prin care o terţă parte asigură creditorul că va plăti 
dobânda şi  împrumutul de bază, în cazul în care împrumutatul / 
debitorul nu este capabil să o facă. Tipurile cele mai comune de 
asigurare a creditului sunt scrisorile de credit, acreditivele emise 
de băncile comerciale şi garanţia oferită de companiile de asigurări 
ale emisiunilor de  obligaţiuni. 

CÂŞTIGUL BRUT AL 
INTERMEDIARULUI 
DE OBLIGAŢIUNI  
 

Diferenţa dintre preţul de vânzare obţinut de intermediar şi suma 
cuvenită emitentului de obligaţiuni. Acest câştig este, de obicei, 
specificat procentual din valoare nominală. Câştigul brut este un 
beneficiu obţinut de către  intermediar pentru vânzarea 
obligaţiunilor investitorilor. 

DISCOUNTUL INIŢIAL 
LA EMITERE  

Sumă care reprezintă cu cât este mai mare valoarea la maturitate a 
obligaţiunii faţă de preţul ei de vânzare la momentul emiterii. 

FOND DE SIGURANŢĂ  
 

Fond creat de emitentul de obligaţiuni, prevăzut în contractul de 
emisiune şi alimentat în timp. Scopul acestui fond este de a 
răscumpăra unele din obligaţiunile de pe piaţă înainte de scadenţă, 
toate obligaţiunile cu cuponul zero la scadenţă sau pentru a reduce 
riscul de neplată a obligaţiunilor. Fondul este de obicei limitat la 
investiţii în titluri de valoare în numerar. 

MANAGEMENTUL 
DATORIEI  

Procesul de direcţionare şi control al contractării şi rambursării 
creditelor / împrumuturilor. 

OBLIGAŢIUNE  
 

Titlu de valoare de credit ce reprezintă un angajament scris de a 
plăti o datorie la scadenţă împreună cu o dobândă periodică, 
calculată ca procent din valoarea datoriei. Obligaţiunile sunt, de 
obicei, datorii pe termen lung 

OBLIGAŢIUNI CU 
OPŢIUNE DE 
RETURNARE  (PUT 
OPTION)   

O obligaţiune a cărui deţinător are dreptul să o (re)vândă 
emitentului la un preţ fix. Acest drept de vânzare a obligaţiunii 
emitentului este exersat la date speciale, de obicei, la data plăţii 
dobânzii. 

OBLIGAŢIUNI DE 
RĂSCUMPĂRARE  

Obligaţiuni ale căror venituri sunt folosite pentru răscumpărarea 
unor obligaţiuni curente neajunse la maturitate. O emisiune de 
răscumpărare este folosită, în mod obişnuit, pentru a face economii 
în costurile cu dobânzile, atunci când rata dobânzii noilor 
obligaţiuni este mai mică decât a celor vechi. 

OBLIGAŢIUNI 
GENERALE 

Obligaţiuni ce sunt garantate prin bonitatea şi capacitatea de  
emitentului (administraţia publică locală) de a încasa taxe şi 
impozite. Emitentul garantează că va colecta taxe pentru a acoperi 
rambursarea obligaţiunilor. 

OBLIGAŢIUNI Tip de obligaţiuni care sunt garantate cu un număr limitat de surse 



GENERALE LIMITATE   de venituri sau cu valoarea maximă a unui anumit tip de impozit. 
OBLIGAŢIUNI 
ONORATE LA CERERE 
(CALL OPTION)  
 

Obligaţiuni care pot fi răscumpărate la decizia emitentului la o 
dată stabilită şi la un preţ egal cu acela stabilit pentru cazul de 
rambursare la cerere. Condiţia sau situaţia specifică în care 
obligaţiunile pot fi răscumparate sau rambursate la cerere sunt 
determinate în contractul de emisiune a obligaţiunilor. 

OBLIGAŢIUNE 
SPECIFICĂ  

Obligaţiune emisă pentru finanţarea unui proiect sau a unui 
serviciu, fiind garantată cu veniturile generate de acestea. 

PLAN DE INVESTIŢII   Un plan care identifică proiectele de investiţii care urmează să fie 
finanţate într-o perioadă determinată (de obicei, cinci ani). Planul 
de investiţii este actualizat anual, iar primul an serveşte ca buget 
de capital în anul fiscal curent. 

POLITICA DE 
DATORIE PUBLICĂ  
 

Stabilirea liniilor directoare cu privire la limita maximă a datoriei 
posibile, tipurile de îndatorare, scopurile pentru care se pot 
contracta împrumuturile, precum şi calendarul scadenţelor de 
rambursare. 

PRINCIPIUL 
ÎNCREDERII DEPLINE 
/ BONITĂŢII   

Garanţia că, prin impozitele aplicate, adminstraţia publică locală 
poate rambursa datoriile. 

PROSPECT DE 
EMISIUNE A 
OBLIGAŢIUNILOR  

Document oficial publicat, care conţine informaţii complete despre 
emisiunea de obligaţiuni respectivă şi despre emitent. 

RATA CUPONULUI  
 

Rata dobânzii care va fi plătită deţinătorilor de obligaţiuni. Suma 
dobânzii este determinată prin înmulţirea ratei cuponului cu 
valoarea nominală a obligaţiunii. 

RATA FIXĂ A 
DOBÂNZII  
 

Procedeu prin care rata dobânzii fixată în momentul contractării 
creditului nu se poate modifica pe parcursul rambursării creditului, 
indiferent de condiţiile de pe piaţă. 

RATA VARIABILĂ   
 

Procedeu prin care rata dobânzii fixată în momentul contractării 
creditului, se poate modifica pe parcursul rambursării acestuia, în 
funcţie de condiţiile de pe piaţă.   

SCADENŢA 
OBLIGAŢIUNII 

Data la care emitentul obligaţiunilor trebuie să plătească 
deţinătorului contravaloarea obligaţiunilor. Data la care deţinătorul 
poate cere rambursarea 

SERVICIUL ANUAL AL 
DATORIEI  

Suma totală a dobânzilor, comisioanelor şi ratelor, plătite de către 
o administraţie publică locală în contul datoriei publice în cursul 
unui an bugetar. 

TRANSPARENŢA ÎN 
RELAŢIA CU 
CREDITORII  

Obligaţia debitorului de a prezenta creditorului orice informaţie 
pertinentă referitoare la contractul de credit: situaţia financiară 
bugetară a administraţiei publice locale, descrierea datoriei 
actuale, proiectul pentru care se solicită noul împrumut, garanţia 
cu care se asigură rambursarea împrumutului şi alte informaţii 
suplimentare referitoare la capacitatea debitorului de a plăti noul 
împrumut la scadenţă. 

VALOAREA 
(NOMINALĂ) LA 
SCADENŢĂ  

Suma ce reprezintă capitalul de bază al unei obligaţiuni. Suma este 
folosită pentru a determina plăţile periodice ale dobânzii şi este 
rambursată deţinătorului de obligaţiuni la scadenţă. 

VALOAREA 
PARITARĂ    

vezi VALOAREA LA SCADENŢĂ. 

    



ANEXA A – Linii directoare pentru elaborarea unei cereri de 
ofertă 

 
Cererea de ofertă este un document, elaborat de către administraţia publică locală, care 
evidenţiază obiectivul specific al unei activităţi ce trebuie să fie atins şi care cere firmelor 
profesionale (cum ar fi cele de proiectare, avocatură, contabilitate, consultanţă financiară, de 
distribuţie a obligaţiunilor sau bancare) să răspundă la propunere, descriindu-şi calificările şi 
experienţa în materie de a oferi serviciile dorite şi un grafic referitor la onorarii. Administraţia 
publică locală alege, mai curând, firma cea mai calificată pentru a presta munca, decât să 
aleagă firma care oferă cel mai mic preţ.  
 
Următoarele indicaţii sunt oferite pentru a vă ajuta să elaboraţi o cerere de ofertă: 
 

1.   Definiţi serviciile necesare într-un limbaj clar şi precis. Descriind clar obiectivul muncii, 
firmele care răspund vor fi capabile să determine ce servicii sunt cerute şi să pună 
accentul pe calificările şi experienţa lor legate de aceste servicii. 

2.   Includeţi, în cererea de ofertă, numai elemente care vor fi utilizate pentru a evalua 
răspunsurile. 

3.   Identificaţi şi descrieţi criteriile care vor fi utilizate pentru selectarea celei mai bune 
oferte. 

4.   Faceţi astfel încât criteriile de selecţie să fie cât mai obiective posibil. 
5.   Constituiţi o comisie de selecţie, pentru a trece în revistă ofertele şi a intervieva firmele 

ofertante. Asiguraţi-vă că şi comisia are o înţelegere clară a serviciilor dorite. 
6.   Fiţi precauţi în legătură cu utilizarea oficialilor aleşi în comisia de selecţie. Procesul de 

selecţie poate fi viciat dacă vreunul dintre membrii comisiei primeşte sprijin financiar 
din partea uneia dintre firmele ofertante sau dacă pare să beneficieze, din punct de 
vedere politic, în urma alegerii unei anumite firme. 

7.   Oferiţi un timp suficient în vederea elaborării unui răspuns la cererea de ofertă. (ţineţi 
cont de sărbători). 

8.   Stabiliţi un termen limită (data, ora şi locul) pentru primirea ofertelor, şi respectaţi-l. 
9.   După ce comisia de selecţie analizează toate ofertele, elaboraţi o listă cu două sau trei 

firme care au trimis cele mai bune oferte, pe baza unor criterii obiective. 
10.   Intervievaţi firmele de pe această listă restrânsă. Solicitaţi prezenţa personalului cheie 

prezentat în cadrul ofertei. 
11.   Cereţi fiecăreia dintre firme să facă o scurtă prezentare referitoare la calificările firmei 

şi, apoi, solicitaţi fiecărei firme să răspundă la un set de întrebări identice. Aceste 
întrebări trebuie să acopere cele mai importante elemente ale ofertei. Această procedură 
va oferi o ocazie de a compara, în mod direct, răspunsurile fiecărei firme şi de a corela 
răspunsurile cu necesităţile administraţiei publice locale. 

 



ANEXA B – Tabele de Valori actuale 
 

Valoarea actuală a unui dolar datorat la sfârşitul fiecăruia dintre cei „n” ani. 
 

SE SCANEAZĂ ŞI SE INSEREZĂ 
TABELUL DE LA PAGINILE 56 ŞI 57. 

 



ANEXA C – Definiţiile ratingului datoriei pe termen lung utilizate 
de către agenţiile de rating 
 

Definiţiile ratingului municipal date de către agenţia Moody’s Investor Services 
 
Aaa. Obligaţiunile cotate Aaa sunt considerate a fi de cea mai bună calitate şi comportă cel 
mai mic grad de risc investiţional. Plăţile dobânzii sunt protejate printr-o marjă mare sau 
excepţional de stabilă, iar valoarea de bază este garantată. Deşi diferitele elemente de protecţie 
s-ar putea schimba, astfel de schimbări, atât cât pot fi ele prezise, nu este de aşteptat să 
afecteze poziţia / situaţia solidă a unor astfel de emisiuni.  
 
Aa. Obligaţiunile cotate Aa sunt considerate a fi de înaltă calitate, în conformitate cu toate 
standardele. Împreună cu cele din grupa Aaa, ele sunt în general cunoscute ca obligaţiuni cu 
grad înalt. Ele sunt cotate mai slab decât cele mai bune obligaţiuni, deoarece marjele protecţiei 
pot să nu fie atât de mari, ca în cazul hârtiilor de valoare Aaa, sau fluctuaţiile elementelor de 
protecţie pot fi de amplitudine mai mare, sau pot fi prezente alte elemente care fac ca riscurile 
pe termen lung să pară, întrucâtva, mai mari decât în cazul Aaa.  
 
A. Obligaţiunile cotate A posedă multe atribute investiţionale favorabile şi sunt considerate a 
fi obligaţiuni de grad mediu-superior. Factorii care conferă securizarea valorii de bază şi a 
dobânzii sunt consideraţi adecvaţi, dar pot fi prezente elemente care sugerează 
susceptibilitatea apariţiei unei deficienţe, cândva, în viitor. 
 
Baa. Obligaţiunile cotate Baa sunt considerate a fi obligaţiuni de grad mediu; adică ele nu 
sunt nici foarte protejate, nici slab securizate. Plăţile dobânzii şi securizarea valorii de bază 
par a fi adecvate în prezent, dar anumite elemente de protecţie s-ar putea să lipsească sau s-ar 
putea să se dovedească nesigure de-a lungul unei perioade mari de timp. Acestor obligaţiuni le 
lipsesc caracteristicile investiţionale şi de fapt au şi caracteristici speculative.  
 
Ba. Obligaţiunile cotate Ba sunt considerate a conţine elemente speculative; viitorul lor nu 
poate fi considerat ca fiind bine asigurat. Adesea, protecţia plăţilor dobânzii şi a valorii de 
bază poate fi foarte modestă şi, în consecinţă, aceste plăţi ar putea să nu fie prea bine 
securizate în timpul momentelor bune sau rele, din viitor. Incertitudinea situaţiei 
caracterizează obligaţiunile din această clasă.  
 
B. Obligaţiunilor cotate cu B le lipsesc, în general, caracteristicile unei investiţii 
recomandabile. Asigurarea privind plăţile dobânzii şi valorii de bază sau siguranţa altor 
prevederi ale contractului, de-a lungul oricărei perioade lungi de timp, poate fi mică.  
 
Caa.  Obligaţiunile cotate Caa au o situaţie proastă. Asemenea emisiuni pot fi insolvabile sau 
pot prezenta elemente de pericol în legătură cu dobânda şi cu valoarea de bază. 
 
Ca.  Obligaţiunile cotate Ca sunt hârtii de valoare considerate a fi foarte speculative. Astfel de 
emisiuni sunt adesea insolvabile sau au alte neajunsuri evidente. 
 
C.  Obligaţiunile cotate cu C aparţin celei mai slab cotate clase de obligaţiuni şi se consideră 
că emisiunile astfel cotate au şanse foarte mici de a atinge vreodată un statut investiţional. 
 



Con. (…)  Obligaţiunile pentru care securitatea depinde de finalizarea unui anumit act sau de 
îndeplinirea unei anumite condiţii sunt cotate condiţionat. Acestea sunt obligaţiuni asigurate 
prin: (a) câştiguri rezultate din proiecte aflate în construcţie, (b) câştiguri rezultate din proiecte 
lipsite de experienţă operaţională, (c) venituri chirii, care încep atunci când facilităţile / 
dotările sunt finalizate, sau (d) plăţi, care sunt legate de alte condiţii limitative. Punctele de 
suspensie, din paranteză, definesc situaţia probabilă a creditului în momentul finalizării 
construcţiei sau în momentul eliminării condiţiei de bază. 

 
Obligaţiunile din grupele Aa, A, Baa, Ba şi B, despre care Moody’s crede că posedă cele mai 
solide atribute investiţionale, sunt denumite utilizând simbolurile Aa1, A1, Baa1, Ba1 şi B1. 
 

Standard and Poor’s (S&P) – Definiţii de rating 
 

Categoria investiţională 
 
AAA  Datoria cotată „AAA” se bucură de cel mai înalt rating atribuit de S&P. Capacitatea de 
a plăti dobânda şi de a rambursa valoarea de bază este extrem de puternică. 
 
AA  Datoria cotată „AA” are o foarte solidă capacitate de a plăti dobânda şi de a rambursa 
valoarea de bază şi diferă de emisiunile cele mai bine cotate numai într-o mică măsură. 
 
A  Datoria cotată „A” are o solidă capacitate de a plăti dobânda şi de a rambursa valoarea de 
bază, deşi este, întrucâtva, mai susceptibilă la efectele adverse generate de schimbările 
conjuncturii şi condiţiilor economice, decât datoria ce aparţine categoriilor mai bine cotate. 
 
BBB  Datoria cotată „BBB” este considerată a avea o capacitate adecvată de a plăti dobânda şi 
de a rambursa valoarea de bază. Deşi, în mod normal, ea dispune de caracteristici care îi 
asigură o protecţie adecvată, condiţiile economice potrivnice sau conjunctura schimbătoare 
sunt mai susceptibile să conducă la o capacitate slăbită de a plăti dobânda şi de a rambursa 
valoarea de bază pentru datoria din această categorie, comparativ cu datoria aparţinând 
categoriilor mai bine cotate. 
 
Categoria speculativă 
 
Datoriile cotate „BB”, „B”, „CCC”, „CC” sau „C” sunt considerate a avea caracteristici 
predominant speculative, relativ la capacitatea de a plăti dobânda şi de a rambursa valoarea de 
bază. „BB” indică cel mai scăzut nivel speculativ, iar „C” pe cel mai ridicat. Deşi o astfel de 
datorie va avea o anumită calitate şi anumite caracteristici protective, acestea sunt depăşite 
clar de mari incertitudini sau de expuneri la riscuri majore, generate de condiţiile adverse. 
 
BB  Datoria cotată „BB” are o vulnerabilitate mai mică la insolvabilitate, comparativ cu alte 
emisiuni speculative. Totuşi, ea se confruntă cu incertitudini majore sau este expusă la condiţii 
adverse, financiare, economice sau de afaceri, care pot duce la o capacitate inadecvată de a 
plăti la timp dobânda şi valoarea de bază. Categoria de rating „BB” este utilizată şi pentru 
datoria subordonată unei datorii principale, căreia i s-a atribuit, direct sau implicit, un rating 
„BBB”. 
 
B  Datoria cotată „B” are o mai mare vulnerabilitate la insolvabilitate, însă dispune de 
capacitatea curentă de a plăti dobânda şi de a rambursa valoarea de bază. Este foarte probabil 
ca şi condiţiile adverse, economice, financiare sau de afaceri să afecteze nagativ capacitatea 



sau disponibilitatea de a plăti dobânda şi de a rambursa valoarea de bază. Categoria de rating 
„B” se foloseşte şi pentru datoria subordonată unei datorii principale căreia i s-a atribuit, direct 
sau implicit, ratingul „BB” sau „BB–„ . 
 
CCC  Datoria cotată „CCC” are o vulnerabilitate curentă identificabilă / evidentă la 
insolvabilitate, iar plăţile, la timp, ale dobânzii şi valorii de bază depind de existenţa unor 
condiţii favorabile, economice, financiare sau de afaceri. În eventualitatea unor condiţii 
adverse, economice, financiare sau de afaceri este puţin probabil să existe capacitatea de a 
plăti dobânda şi de a rambursa valoarea de bază. Categoria de rating „CCC” este utilizată şi 
pentru datoria subordonată unei datorii principale căreia i s-a atribuit, direct sau implicit, un 
rating „B” sau „B–„. 
 
CC  Cotaţia „CC” se atribuie, în mod tipic, datoriei subordonate unei datorii principale căreia 
i s-a acordat, direct sau implicit, un rating „CCC”. 
 
C  Cotaţia „C” se atribuie, în mod tipic, datoriei subordonate unei datorii principale căreia i s-
a acordat, direct sau implicit, un rating „CCC”. Ratingul „C” poate fi utilizat pentru a 
caracteriza situaţia în care o cerere de declarare a falimentului s-a depus la dosar, dar plăţile la 
serviciul datoriei continuă. 
 
CI  Cotaţia „CI” este rezervată pentru obligaţiunile pe venit pentru care nu se plăteşte nici o 
dobândă. 
 
D  Datoria cotată „D” se află în încetare de plăţi. Categoria de rating „D” se utilizează atunci 
când plăţile la dobândă sau la valoarea de bază nu sunt efectuate la scadenţă, chiar dacă 
perioada de graţie nu a trecut, însă S&P consideră că astfel de plăţi vor fi făcute în timpul 
perioadei de graţie. Ratingul „D” va fi utilizat şi pentru cazurile în care s-a depus deja la dosar 
o cerere de declarare a insolvabilităţii, dacă plăţile la serviciul datoriei sunt puse în pericol. 
 
Plus (+) sau minus (–)  Cotaţiile de la „AA” până la „CCC” pot fi modificate prin adăugarea 
unui semn plus sau minus, pentru a pune în evidenţă situaţia relativă a datoriilor în cadrul unei 
anumite categorii de rating. 
 
 



ANEXA D – Exemplu slovac: Ratingul clientelei comunale al 
PKB, a.s. (PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA – Bratislava), 
 
În ciuda nevoii aproape nelimitate de fonduri a clientelei comunale, municipalitatea / 
administraţia unei comunităţi nu poate accepta un împrumut de orice mărime.  
 
Pentru început, trebuie să ne punem întrebarea, la care o bancă trebuie să găsească răspunsul 
înainte de a aproba un împrumut de valoare bine precizată: când este împrumutul sigur pentru 
administraţia locală?  
 
Un factor limitativ în stabilirea ratingului de credit este mărimea veniturilor administraţiei 
locale şi mărimea cheltuielilor sale inevitabile. Majoritatea administraţiilor locale îşi 
proiectează bugete echilibrate sau cu un uşor excedent. În cazul unor astfel de bugete, 
cheltuielile pentru funcţiile proprii, impuse prin lege, ale municipalităţilor şi comunităţilor 
locale sunt acoperite. De obicei, problemele apar atunci când administraţia locală doreşte să 
realizeze un proiect investiţional mai mare. În astfel de cazuri, ea întâmpină lipsuri de capital 
propriu şi astfel se creează un deficit bugetar.  
 
Aşadar, când este un împrumut, al unei municipalităţi sau comunităţi locale, un 
împrumut sigur ?  
 
Atunci când determină mărimea unui împrumut pe care este dispusă să-l ofere unei 
administraţii locale, fără a se expune unui mare risc de neplată / insolvabilitate, banca ia 
decizia pe baza veniturilor şi cheltuielilor comunităţii.  
 
Pentru a determina ratingul de credit al unei administraţii locale, PKB a.s. utilizează două 
metode independente. Una este verbală şi, într-o anumită măsură, depinde de subiectivismul 
funcţionarului care analizează cererea de împrumut.  
 
Pe baza experienţei sale de până acum, după analiza unor serii temporale, banca a fost 
capabilă să determine raportul între serviciul anual al datoriei şi veniturile proprii, exceptând 
împrumuturile şi subvenţiile pentru investiţii, adică a unei părţi relativ stabile a bugetului. 
Acest raport poate varia până la 25% din veniturile mai sus menţionate şi depinde, în 
principal, de mărimea comunităţii. În timp ce pentru o comunitate locală mică, acest raport se 
află la limita sustenabilităţii, marile comunităţi locale, în special marile oraşe sunt capabile, 
fără a întâmpina dificultăţi majore, să suporte o povară a datoriei încă şi mai mare. În cazul 
micilor comunităţi, componenta decisivă a veniturilor la buget o constituie veniturile bugetare 
de la bugetul de stat. Pentru aceste comunităţi impozitele partajate reprezintă 50%, şi chiar 
peste, din veniturile lor totale. Dacă luăm în calcul şi faptul că aceste comunităţi trebuie să-şi 
asigure toate funcţiile de administraţie, impuse prin lege, este evident că sursele pentru 
rambursarea împrumutului sunt limitate. În majoritatea cazurilor, ele sunt legate de impozitele 
partajate, care, din punct de vedere al securităţii împrumutului, sunt considerate a fi venituri 
stabile, atât pentru bancă, cât şi pentru comunitate. În consecinţă, în astfel de cazuri, banca, 
utilizând propriile sale metode de analiză, trece în revistă, lunar sau trimestrial, mărimea 
impozitelor partajate şi o raportează la plăţile din valoarea de bază a împrumutului şi la 
dobândă, văzute dintr-o perspectivă lunară sau trimestrială. În caz că impozitele partajate 
constituie aproximativ 50% din veniturile totale ale comunităţii, fără a se lua în calcul 
împrumuturile şi subvenţiile pentru investiţii, serviciul lunar sau trimestrial al datoriei nu 
trebuie să depăşească 100% din mărimea, lunară sau trimestrială, a impozitelor partajate. Dacă 



aceste impozite reprezintă mai mult de 50% din veniturile proprii menţionate, serviciul 
datoriei trebuie să reprezinte, proporţional cu cota de depăşire, mai puţin decât 100% din 
impozitele partajate, lunare sau trimestriale. Numai în cazul în care oraşul sau comunitatea 
dispune şi de alte surse dovedite de venit, astfel încât veniturile din impozitele partajate să 
reprezinte până la 50% din veniturile proprii, serviciul lunar sau trimestrial al datoriei poate 
reprezenta mai mult de 100% din impozitele partajate lunare sau trimestriale.  
 
În procesul de luare a deciziei de acordare a unui împrumut către o comunitate şi a deciziei de 
stabilire a mărimii acestuia, pe lângă deja menţionatele venituri proprii, un rol important îl 
joacă şi calităţile manageriale, dovedite, ale reprezentanţilor comunităţii. Acestea sunt traduse 
în strategia de dezvoltare locală şi în capacitatea de a face schimbări la nivel de operare, care 
să contribuie la regenerarea globală a comunităţii. Vigoarea proiectului investiţional, 
finanţarea sa ulterioară şi nivelul activităţilor deja executate au, de asemenea, un efect 
semnificativ asupra deciziei băncii cu privire la volumul împrumutului. intensity 
 
Pentru a avea o estimare independentă privitoare la o cerere de împrumut şi pentru a cuantifica 
riscurile posibile ale tranzacţiei de împrumut, banca utilizează propria sa metodă de analiză, 
bazată pe un sistem de indicatori, elaborat de analiştii de credit ai băncii. Ei au procesat, 
statistic, datele din propria lor bază de date şi, pe baza acestora, au creat un sistem de rapoarte, 
care formează baza pentru analiza financiară. În mod curent, băncile utilizează 5 rapoarte care 
au o mare valoare documentară privitoare la punctele tari ale solicitantului unui împrumut. 
Acestea sunt rezultatele unei selecţii din cadrul sistemului de rapoarte şi la elaborarea lor, 
banca a utilizat experienţa unor instituţii financiare străine.  
 
Fiecare indicator are o pondere diferită în sistemul de rapoarte şi aceasta depinde de 
capacitatea sa de a documenta starea financiară şi economică a unui oraş sau comunitate 
locală. Suma totală a tuturor ponderilor este 100. 
 
Evaluarea solvabilităţii clientului, prin atribuirea de scoruri / punctaje, este facută de către 
analiştii de credit ai băncii, pe baza valorilor calculate ale rapoartelor din declaraţiile 
financiare: Bilanţul, Ue ROPO 3-02; Situaţia veniturilor şi cheltuielilor, Ue RO 2-04; Situaţia 
activelor şi pasivelor, Ue 6-01. Valorile acestor indicatori sunt, apoi, comparate cu intervalele 
de valori corespunzătoare. Dacă valoarea se găseşte în interiorul unui interval, scorul este 
atribuit pe baza unei interpolări liniare, în funcţie de mărimea sa. Dacă valoarea este mai 
proastă decât intervalul dat, i se atribuie scorul maxim. Dacă este mai bună, nu i se atribuie 
nici un scor / punctaj. Pe baza unui agregat de punctaje, banca îşi împarte clienţii în trei mari 
categorii de risc (A,B,C), categorii care sunt mai departe împărţite în câte trei subcategorii 
(AAA, AA, A,…).  
 
Clienţi în categoria de risc A (AAA, AA, A) 
 
Independenţa financiară a clientului este mare, mărimea fondurilor generate prin activitatea sa 
proprie este mai mare de 55% din veniturile totale pentru perioada contabilă dată. Clientul este 
independent de veniturile provenite, la bugetul propriu, din bugetul de stat al Republicii 
Slovace şi de la instituţiile financiare (împrumuturi), precum şi de veniturile provenite din 
vânzări ale proprietăţilor sale.  
 
Excedentul de fonduri este mai mare de 20%. Veniturile sale operaţionale curente sunt mai 
mari, cu minimum 20%, decât necesităţile sale de a acoperi cheltuielile sale curente şi 
serviciul datoriei.  



 
Datoria totală a clientului este foarte mică; serviciul anual total al datoriei sale este mai mic de 
10% din veniturile sale operaţionale curente. Clientul are resurse de a plăti serviciul unor noi 
datorii din fluxul său operaţional net de numerar; el este capabil să contracteze noi 
împrumuturi. 
 
Pentru a rambursa toate sumele aferente împrumuturilor nerambursate existente, în cazul unui 
asemenea client, fluxul operaţional net de numerar pe doi ani este suficient pentru acoperirea 
acestor necesităţi. 
 
Clienţi în categoria de risc B (BBB, BB, B) 
 
Independenţa financiară a unui astfel de client este medie; mărimea fondurilor generate prin 
activităţi proprii este mai mare de 40% din mărimea veniturilor totale pentru perioada 
contabilă dată. Clientul dispune de o independenţă medie faţă de veniturile provenite, la 
bugetul său, de la bugetul de stat al Republicii Slovace sau de la alte instituţii financiare, 
precum şi o independenţă medie faţă de veniturile provenite din vânzări ale proprietăţilor sale. 
 
Nivelul de excedent este redus. Veniturile sale operaţionale curente sunt suficiente pentru 
acoperirea cheltuielilor operaţionale curente şi a serviciului datoriei, însă există o capacitate 
mai redusă de a plăti serviciul la datorii suplimentare. Realizările sale financiare sunt 
combinate, adică parţial din venituri operaţionale curente şi parţial din venituri extraordinare 
(contribuţii financiare de la aceia care se asociază într-un consorţiu financiar pentru a finanţa o 
investiţie de capital, subvenţii de la stat, vânzări de proprietăţi etc.). Clientul are o povară a 
datoriei; serviciul total al datoriei este adecvat posibilităţilor sale. Pentru un asemenea client, 
fluxul său maxim operaţional net de numerar pe 4 ani este suficient pentru a rambursa toate 
împrumuturile neplătite încă. 
 
Clienţi în categoria de risc C (CCC, CC, C) 
 
Independenţa financiară a unui astfel de client este redusă, mărimea fondurilor generate prin 
activitatea sa proprie este mai mică de 40% din veniturile totale pentru perioada contabilă 
dată. Clientul prezintă o mare dependenţă de veniturile provenite, la bugetul său, de la bugetul 
de stat al Republicii Slovace şi de la instituţii financiare. Veniturile provenite din vânzări ale 
proprietăţilor sale constituie o parte substanţială a veniturilor totale ale clientului. 
 
Veniturile sale operaţionale curente acoperă cheltuielile sale operaţionale curente şi serviciul 
datoriei. Veniturile sale operaţionale curente nu oferă posibilitatea contractării unor noi 
datorii. Totuşi, acest lucru ar fi posibil prin acoperirea serviciului noii datorii din venituri 
extraordinare ale clientului (consorţiu financiar pentru finanţarea unui program de 
îmbunătăţiri de capital, subvenţii de la stat, vânzări de proprietăţi etc.) sau prin reanalizarea 
cheltuielilor totale neinvestiţionale, exceptând serviciul datoriei (prin scăderea lor, dacă este 
posibil). Datoria totală a clientului este mare. 
 
Pentru a rambursa toate sumele aferente împrumuturilor, un astfel de client are nevoie, de 
obicei, de o sumă mai mare decât fluxul de numerar operaţional net pe 4 ani. Astfel de clienţi 
solicită, de obicei, împrumuturi pe perioade de până la 8 ani. 
 
Rapoarte / indicatori : 
 



Independenţa financiară 
 
Exprimă independenţa financiară a comunităţii locale. 
 
Numărul de la numitorul raportului reprezintă valoarea fondurilor generate sau planificate a fi 
generate de către comunitate, pentru o perioadă contabilă dată, prin activităţi proprii, adică 
independent de veniturile vărsate la bugetul comunităţii de la bugetul de stat sau de la instituţii 
financiare. Se exclud, de asemenea, veniturile din vânzările activelor imobiliare, deoarece 
eforturile comunităţii de a-şi maximiza astfel veniturile conduc la diminuarea proprietăţilor, 
lucru care, în final, duce la o scădere a volumului de fonduri generate din activităţile proprii în 
cursul viitorilor ani, datorită faptului că aceste proprietăţi sunt surse de venit. Cu cât este mai 
mare valoarea acestui raport / indicator, cu atât el este mai favorabil. 
 
Stabilitatea financiară 
 
Exprimă stabilitatea surselor. 
 
În condiţiile economice curente ale oraşelor şi comunităţilor din Republica Slovacă, taxele 
partajate reprezintă un venit relativ stabil pentru bugetele autorităţilor locale, în consecinţă 
mărimea acestui venit este cea mai importantă componentă a veniturilor, exprimând 
stabilitatea financiară a oraşelor şi comunităţilor din Republica Slovacă. Cu cât este mai mare 
valoarea acestui raport / indicator, cu atât el este mai favorabil. 
 
Capacitatea de economisire 
 
Exprimă nivelul excedentului de fonduri pe care un oraş sau o comunitate îl poate realiza pe 
baza venitului său actual (încasări). 
 
Veniturile şi cheltuielile operaţionale sunt acelea care sunt recurente / repetitive, adică venituri 
şi cheltuieli care se repetă în fiecare an şi nu afectează proprietăţile oraşului sau comunităţii. 
Diferenţa dintre ele este fluxul de numerar operaţional. Dacă valoarea acestui raport este mai 
mică decât 1,  înseamnă că oraşul sau comunitatea are un deficit. Dacă valoarea este mai mare 
decât 1, oraşul sau comunitatea are un excedent, iar raportul este un procentaj care arată cu cât 
au fost mai mari veniturile decât cheltuielile în perioada contabilă dată. Cu cât este mai mare 
valoarea acestui raport / indicator, cu atât el este mai favorabil. 
 
 Serviciul datoriei 
 
Ajută să se stabilească dacă veniturile operaţionale sunt suficiente pentru a acoperi serviciul 
datoriei. Cu cât este mai mică mărimea fondurilor necesare pentru a rambursa ratele şi 
dobânda, presupunând că nu există nici o creştere în mărimea cheltuielilor legate de 
exercitarea funcţiilor de administraţie, cu atât mai multe fonduri pot fi utilizate pentru 
implementarea unor programe de investiţii care, în consecinţă, duc la nevoi mai mici de 
finanţare viitoare din surse externe. Cu cât este mai mică valoarea acestui raport, cu atât mai 
favorabil este el. 
 
Raportul datoriei 
 
Ajută să se determine câţi ani de flux de numerar operaţional net sunt necesari pentru a 
rambursa volumul total al împrumuturilor neplătite. 



 
Dacă valoarea acestui raport este mai mare decât 4 înseamnă că oraşul sau comunitatea nu este 
capabilă să-şi plătească volumul total al împrumuturilor restante în timp de 4 ani, şi asta nu e 
bine, în consecinţă, dacă valoarea acestui raport este mai mare decât 4, vom atribui scorul 
maxim posibil. Dacă valoarea acestui raport este mai mică decât capătul minim al intervalului, 
deoarece oraşul sau comunitatea sunt capabile să ramburseze volumul total al datoriilor 
neplătite în timp de 2 ani, acestui raport i se atribuie scorul minim posibil. Dacă valoarea 
raportului este mai mare decât 8, situaţia financiară a oraşului sau comunităţii este proastă, 
deoarece fluxul de numerar operaţional net generat nu este suficient pentru a acoperi volumul 
total al împrumuturilor neplătite într-o perioadă de 8 ani. 
 
Dacă valoarea raportului este negativă, înseamnă ca fluxul de numerar operaţional net este 
negativ. Acest lucru se întâmplă atunci când fluxul de numerar operaţional este negativ, există 
un deficit, sau dacă fluxul de numerar operaţional nu este suficient pentru a acoperi serviciul 
datoriei. Pentru aceste valori negative, atribuim scorul maxim posibil.  
 
Cu cât este mai mică valoarea acestui raport, cu atât este mai favorabil. 
 
Evaluarea oraşelor şi comunităţilor, ca potenţiali clienţi bancari 
 
Comunităţile pot fi, în mod clar, caracterizate ca debitori cu o mare credibilitate, cu o bună 
disciplină a rambursării şi cu o atitudine serioasă referitoare la îndeplinirea obligaţiilor lor faţă 
de bancă. 
 
În ciuda creşterii generale a datoriilor făcute de clientela comunitară din Slovacia, aceasta nu 
este o situaţie alarmantă din punctul de vedere al băncilor. Creşterea datoriei totale se 
datorează creşterii numărului de oraşe şi comunităţi care se îndatorează. Procedurile analitice 
interne pe care banca le-a elaborat pentru a stabili ratingul de credit al municipalităţii previn 
apariţia unor datorii nesolvabile. Aceasta înseamnă că, prin creşterea volumului total de 
împrumuturi primite de către oraşe şi comunităţi, nu este ameninţată rambursarea fiecărui 
împrumut în parte. Dimpotrivă, putem afirma, că municipalităţile oferă băncii noi oportunităţi 
de a-şi plasa, relativ sigur, fondurile sale.  


