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Eseu 
 
Rezumat 
 
Managementul lichidităţilor este o latură a managementului financiar, care, adesea, este 
neglijată sau tratată cu superficialitate. Colectarea numerarului, plata facturilor şi investirea 
numerarului nefolosit sau excedentar (ceea ce depăşeşte nevoile curente, planificate, de plăţi 
ale administraţiei publice locale) sunt părţi ale activităţilor zilnice din cadrul administraţiei 
publice locale, care se produc în toate sectoarele instituţiei. În aceste activităţi pot fi implicate 
persoane din cadrul mai multor departamente, fără să existe proceduri standardizate la nivelul 
întregii instituţii. Totuşi, aceste activităţi nu trebuie ignorate, deoarece, atunci când sunt 
percepute ca elemente ale unui program cuprinzător de management al lichidităţilor, ele pot 
căpăta o semnificaţie mai profundă. 
 
În acest eseu vom analiza importanţa introducerii unui program cuprinzător de management al 
lichidităţilor şi modul în care acesta poate fi elaborat şi implementat în cadrul unei 
administraţii publice locale; vom defini noţiunea de management al lichidităţilor şi termenii 
înrudiţi; vom prezenta avantajele instituţionalizării unui program de management al 
lichidităţilor; vom furniza exemple de politici şi cadrul administrativ în care funcţionează 
managementul lichidităţilor, vă vom prezenta fazele managementul lichidităţilor, din 
momentul când administraţia publică locală încasează numerar şi până în momentul când îl 
decontează, şi modul în care aceste procese pot fi îmbunătăţite pentru a creşte câştigurile din 
dobânzi, în final, vom descrie CONTROLUL INTERN, relaţiile bancare şi INVESTIŢIILE ÎN 
HÂRTII DE VALOARE, care sprijină un program de management al lichidităţilor. 
 
Notă: Exemplele şi studiile de caz din cadrul Atelierului reflectă experienţa slovacă. În 

România managementul lichidităţilor nu este o practică uzuală, în toate aspectele 
sale, dar considerăm că, pe termen lung, este extrem de importantă cunoaşterea 
tuturor tehnicilor şi instrumentelor pe care acest manual le prezintă şi este benefică 
cunoaşterea experienţei slovace. 

 
Definiţii 
 
MANAGEMENTUL LICHIDITĂŢILOR include toate activităţile pe care o administraţie publică 
locală le efectuează pentru a asigura o disponibilitate maximă a numerarului şi un randament 
optim al investirii numerarului nefolosit (excedentar), cu respectarea legislaţiei şi a politicii 
consiliului local / judeţean. Fiecare administraţie publică locală percepe taxe pentru serviciile 
şi funcţiile sale şi de aici începe managementul lichidităţilor. El se termină atunci când banii 
sunt plătiţi pentru a-i satisface pe creditori şi când banca eliberează numerar din contul 
bancar. Toate procesele dintre aceste două repere constituie părţi ale managementului 
lichidităţilor. În cea mai simplă formă a sa, managementul lichidităţilor are trei faze: 
 
• Mobilizarea numerarului – În această fază, administraţia publică locală acţionează pentru a 

converti, cât se poate de repede, drepturile sale financiare în numerar şi pentru a depune 
numerarul în conturi bancare, astfel încât acesta să fie disponibil pentru decontarea 
ordinelor de plată, atunci când este necesar. 

 
• Controlarea eliberării numerarului (plăţi) – În acest caz, administraţia publică locală 

menţine în contul propriu numerarul necesar plăţii facturilor sau al altor pasive, până la 



ultimul termen în care poate face decontările, fără a implica penalitaţi de întârziere. Aţi 
putea numi această strategie, plăţi „exact la timp”. 

 
• Investirea numerarului nefolosit (excedentar) – În intervalul când numerarul este ţinut în 

conturi bancare, administraţia publică locală îl investeşte în HÂRTII DE VALOARE pe termen 
scurt, purtătoare de dobândă. Dobânda câştigată este un venit al comunităţii şi poate fi 
dirijată, prin buget, în sprijinul serviciilor publice. 

 
Persoanele responsabile cu managementul lichidităţilor pot avea diferite funcţii. În marile 
oraşe, există un volum de muncă suficient pentru a justifica angajarea unei persoane cu normă 
întreagă, de regulă un contabil, responsabil de evidenţa numerarului. În cadrul unei 
administraţii publice locale mai mici, managementul lichidităţilor constituie o parte a 
sarcinilor directorului economic (financiar). Pentru uşurinţa lecturii, vom utiliza termenul de 
„manager financiar” pentru a denumi, în mod generic, orice persoană responsabilă de 
programul de management al lichidităţilor, fără a ţine cont de mărimea administraţiei publice 
locale. 
 
Avantaje 
 
Un program eficient de management al lichidităţilor poate fi foarte profitabil. El poate creşte 
VENITURILE şi poate reduce CHELTUIELILE. În mod specific, un program de management al 
lichidităţilor într-o administraţie publică locală are următoarele avantaje: 
 

- oferă venituri suplimentare prin investirea numerarului imobilizat, 
- elimină necesitatea de a creşte impozitele şi taxele, 
- reduce, şi chiar poate elimina, necesitatea împrumuturilor pe termen scurt, 
- economiseşte costurile cu dobânda aferentă banilor împrumutaţi, 
- minimizează costurile serviciilor bancare suportate de către administraţia publică locală, 
- îmbunătăţeşte ratingul de creditare al administraţiei publice locale, 
- reduce costurile tranzacţiilor, datorită faptului că se dispune de suficient numerar, 
- îmbunătăţeşte relaţia cu furnizorii şi cu contractanţii prin plata facturilor la timp,  
- evită costurile cu penalizările (penalităţi de întârziere), care provin din lipsa numerarului 

imediat disponibil şi din neplata la timp a facturilor. 
 
În cazul managerilor financiari locali, care se bazează pe împrumuturi pe termen scurt sau pe 
utilizarea REZERVELOR, pentru a compensa variaţiile fluxului de venituri de la bugetul 
statului sau ale fluxului de venituri proprii, nevoia unui program cuprinzător de management 
al lichidităţilor este evidentă. În plus, veniturile potenţiale, provenite din investirea fondurilor 
imobilizate, cu o rată a dobânzii de două cifre, vor face ca implementarea unui program 
investiţional să fie foarte atractivă – chiar şi pentru investitorii care se tem foarte mult de 
riscuri. 
 
Politici 
 
 
 
 
 
 
       

Legi 
 
 
 

Politici                                                                          Obiective 

Un program eficient de management al lichidităţilor 
operează într-un cadru compus din legi, politici şi obiective
care sunt necesare pentru derularea activităţilor de zi cu zi.



Constrângeri legislative 
 
Administraţia publică locală operează în limitele unor constrângeri legislative. Legile se 
aplică diferitelor aspecte ale operaţiunilor administraţiei publice locale, inclusiv activităţilor 
de management al lichidităţilor. 

- Legile pot să stabilească datele şi procedurile de colectare pentru diferite impozite şi 
taxe. De exemplu, legea poate să specifice datele la care impozitele pe proprietate devin, 
în totalitate, scadente (de exemplu, 31 mai), sau plata în rate trimestriale. Pot fi 
identificate procedurile specifice pentru colectarea impozitelor restante pe proprietate. 

- Legea poate restricţiona tipurile de HÂRTII DE VALOARE, care pot fi achiziţionate de 
către o administraţie publică locală. Acestă situaţie este valabilă, în mod particular, 
pentru oraşele din Statele Unite ale Americii. 

- Legea poate defini tipul instituţiilor financiare în care administraţia publică locală îşi 
poate deschide conturi sau poate defini criterii pentru alegerea unei instituţii financiare 
ca bancă depozitară. 

- Datorită acestei mari diversităţi, managerul financiar trebuie să adune la un loc toate 
legile naţionale şi locale, care afectează managementul lichidităţilor, şi să fie 
familiarizat cu prevederile şi limitările lor. 

 
Stabilirea politicilor 

 
Situându-se în limitele constrângerilor legale impuse de către stat, oficialii aleşi ai 
administraţiei publice locale trebuie să elaboreze politici, care să dirijeze programul de 
management al lichidităţilor. Elaborarea Politicii Financiare, un alt manual din această serie, 
oferă un sprijin consistent pentru elaborarea politicilor. Politicile de management al 
numerarului îmbunătăţesc consistenţa sistemului, întăresc răspunderea, asigură  respectarea 
legilor şi ordonanţelor, şi creează obiective faţă de care să se măsoare performanţele.  

 
Politici orientate spre programe 

 
Politici de investire în hârtii de valoare 
 

Acestea sunt politici scrise, adoptate prin hotărâri ale consiliului local. În mod tipic, ele 
cuprind: 

 
- scopul programului de INVESTIŢII ÎN HÂRTII DE VALOARE (care fonduri ale 

administraţiei publice locale sunt incluse şi care sunt excluse); 
- obiectivele programului; 
- delegarea autorităţii, privitoare la deciziile de achiziţionare a hârtiilor de valoare, unuia 

dintre oficiali; 
- lista hârtiilor de valoare autorizate; 
- limitele referitoare la intervalul maxim de scadenţă pentru hârtiile de valoare şi liniile 

directoare privitoare la diversificare; 
- prevederile legate de controlul intern; 
- cerinţele privitoare la păstrarea în siguranţă şi la garanţii; 
- sistemul de monitorizare şi de raportare a modului de execuţie; 
- standardele referitoare la selectarea şi monitorizarea dealerilor şi a brokerilor;  
- revizuirea şi schimbarea periodică a politicii de investire în hârtii de valoare, atunci 

când este necesar. 
 



Politici privitoare la disponibilitatea numerarului 
 
Administraţia politică locală trebuie să analizeze două politici specifice, referitoare la 
disponibilul de numerar: 
 

Politica de colectare a numerarului 
 
Politica de colectare a numerarului stabileşte metodele şi tehnicile de accelerare a încasărilor 
(de exemplu, reducerile pentru plăţi în avans etc.), pentru colectarea veniturilor şi a debitelor 
restante. Ea trebuie, de asemenea, să ia în considerare utilizarea punctelor multiple de 
colectare a numerarului, a plăţilor în rate, a perioadelor de graţie şi a altor tehnici similare, 
care îmbunătăţesc percepţia publică, dar reduc disponibilitatea numerarului. 
 

Politica de cheltuieli 
 
Aceasta stabileşte datele de plată a salariilor şi a altor cheltuieli regulate. În cadrul acestor 
două domenii, trebuie acordată o atenţie specială următoarelor aspecte: 
 

- definirea costului şi inconvenientelor pe care administraţia publică locală este dispusă să 
le accepte, pentru a sincroniza mai atent datele plăţilor cu datele de scadenţă; 

- definirea politicilor de exceptare destinate răspunsului la solicitările obişnuite, cum ar fi 
plăţile către antreprenorii proiectelor de capital; 

- stabilirea atribuirii responsabilităţilor, a raportării evoluţiei situaţiei şi a evaluărilor 
periodice. 

 
Politici administrative 
 
Persoana responsabilă permanent de programul de management al lichidităţilor trebuie să 
stabilească reguli şi proceduri administrative detaliate, scrise sub coordonarea directorului 
financiar sau a primarului, după caz. Un manual de proceduri trebuie să cuprindă: 
 

- descrierea tipurilor de conturi bancare menţinute; 
- specificaţiile referitoare la alegerea băncii, inclusiv procedurile şi criteriile de evaluare; 
- conţinutul şi frecvenţa raportărilor interne şi externe, referitoare la managementul 

lichidităţilor; 
- descrierea informaţiilor înregistrate, în cazul fiecărui tip de tranzacţie zilnică. 

 
Obiective 
 
După adoptarea de către consiliu a politicilor de management al lichidităţilor, managerul 
financiar trebuie să stabilească obiectivele anuale de performanţă, astfel încât activitatea să 
poată fi evaluată. Pentru a fi utile, obiectivele trebuie să fie realiste, măsurabile şi inteligibile 
pentru cei implicaţi în cadrul programului şi pentru aceia care supraveghează programul. 
Stabiliţi obiectivele în, cel puţin, patru domenii: disponibilul de numerar, randamentul 
(beneficii), câştigurile totale din dobânzi şi eficienţa programului.  
 
Determinarea obiectivelor privitoare la disponibilul de numerar este dificilă, deoarece aceasta 
constituie o estimare a cantităţii necesare de numerar pentru a plăti cheltuielile dintr-o 
anumită perioadă de timp viitoare. În timpul acestei perioade de timp, cerinţele de numerar se 
pot schimba de la o săptamâna la alta sau de la o lună la alta. O regulă simplă constă în a 



menţine un surplus de numerar egal cu cheltuielile pe o săptamână. Un obiectiv referitor la 
randament poate fi formulat fie ca un procent absolut, fie ca o sumă, peste sau sub o anumită 
valoare (valoare de referinţă). Un obiectiv referitor la câştigurile totale din dobânzi combină 
estimările privitoare la disponibilul de numerar şi la randament pentru a oferi o estimare 
legată de câştigurile din dobânzi pentru anul curent. Un obiectiv referitor la eficienţă defineşte 
procentajul din numerarul nefolosit (excedentar), pe care speraţi să-l menţineţi investit în 
timpul anului. Odată stabilite, obiectivele trebuie comparate, în mod regulat, cu performanţele 
efective şi trebuie reformulate anual. 
 
Exemple de politici de management al lichidităţilor 
 
- Pentru a-şi asigura o maximă disponibilitate de numerar, administraţa publică locală din 

comunitatea C va stabili o programare a tuturor operaţiunilor de colectare, plasare şi 
decontare, pentru toate fondurile (capitolele) bugetare. Sau, administraţia publică locală va 
menţine din portofoliul său cel puţin PP %, într-un depozit de lichidităţi, care sunt 
disponibile zilnic şi fără pierderi din valoarea de bază.  

- Administraţia publică locală va maximiza, în mod continuu, investirea numerarului 
nefolosit (excedentar). Sau, administraţia publică locală va investi, în mod continuu, cel 
puţin PP % din numerarul său nefolosit. 

- Administraţia publică locală va obţine cel mai mare câştig posibil de pe urma tuturor 
hârtiilor de valoare pe care le-a achiziţionat. 

- Administraţia publică locală va pune accentul pe siguranţă şi pe lichiditate în investirea 
fondurilor sale. 

- Sistemul de contabilitate şi de prognoză a numerarului va furniza, în mod regulat, 
informaţii privitoare la situaţia numerarului şi la portofoliul de hârtii de valoare. 

- Administraţia publică locală va stabili, pe baze contractuale, convenţii cu băncile, 
referitoare la anumite date şi la anumite taxe, pentru fiecare dintre serviciile prestate. 

 
Moment de reflecţie 
 
În legătură cu cele citite, până acum, analizaţi modul în care managementul lichidităţilor este 
practicat în cadrul propriei administraţii publice locale. Utilizaţi spaţiul, oferit mai jos, pentru 
a răspunde la următoarele întrebări:  
• Propria administraţie publică a elaborat locală un program de management al lichidităţilor? 
• Consiliul local a adoptat politici de management al lichidităţilor, pentru a coordona 

operarea programului?  
• Obiectivele programului sunt stabilite anual şi sunt comparate, în mod regulat, cu 

performanţele efective?  
• Care sunt principalele politici de management al lichidităţilor, ale propriei administraţii 

publice locale, şi care sunt obiectivele stabilite în vederea monitorizării? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



Aspecte operaţionale ale managementului lichidităţilor 
 
După trecerea în revistă a cerinţelor legislative, după adoptarea politicilor şi după stabilirea 
obiectivelor, sunteţi gata să vă ocupaţi de aspectele operaţionale de managementului 
lichidităţilor. Deoarece managementul lichidităţilor este definit ca reprezentând totalitatea 
activităţilor efectuate pentru a maximiza disponibilul de numerar şi a optimiza câştigul de pe 
urma numerarului inactiv, el include totul, de la momentul când o înştiinţare de plată este 
trimisă contribuabilului şi până în momentul când plăţile pentru cheltuieli părăsesc banca. 
Acesta poate fi împărţit în următoarele şase activităţi: 

1. Tehnici de colectare 
6.  Investirea hârtiilor de valoare  2.  Tehnici de decontare 
5.  Relaţii cu băncile  3.  Planificarea numerarului 

4. Controale interne 
Tehnici de colectare 
 
Administraţia publică locală primeşte bani din diverse surse: impozite şi taxe de la 
contribuabilii locali, câştiguri din vânzarea sau închirierea proprietăţilor municipale, profituri 
de la organizaţiile contribuabile, transferuri de impozite partajate şi de subvenţii din partea 
statului. Dacă comunitatea dumneavoastră a elaborat un program de împrumuturi pe termen 
scurt, aţi putea primi bani de la o bancă locală în scopul optimizării fluxului de numerar. 
Indiferent de sursa fondurilor, principalul obiectiv de management al lichidităţilor, în materie 
de colectare, este de a atrage numerarul în bănci∗, cât mai repede posibil. Următoarele tehnici 
pot fi folosite pentru a accelera atingerea acestui obiectiv. 
 

Facturarea / încasarea serviciilor (exemplu slovac)  
 
Oraşele slovace oferă în mod direct anumite servicii pentru public, cum ar fi servicii de creşă 
şi servicii de management al locuinţelor. Practicile de facturare trebuie să fie aceleaşi ca în 
cazul afacerilor comerciale sau private, care solicită plata promptă pentru serviciile furnizate. 
Pentru a încuraja plata promptă pentru serviciile oferite în mod continuu, cum ar fi 
managementul spaţiului locativ, se stabileşte o politică de expediere promptă a facturilor prin 
poştă, la intervale stabilite prin grafic (de exemplu, lunar); în cadrul acestei politici, vor fi 
prevăzute notificările de întârziere a plăţii, penalizările pentru întârzierea plăţii şi eventuala 
suspendare a efectuării serviciului. Administraţia publică slovacă tratează într-un mod agresiv 
abaterile. De asemenea, municipalităţile solicită autorizaţii şi licenţe pentru eliberarea cărora 
se percepe o taxă. Se solicită plata în momentul când autorizaţia sau licenţa sunt eliberate.  
 
După ce au fost stabilite practicile de bază în materie de facturare, se acţionează în mod 
continuu pentru a le îmbunătăţi. Se analizează posibilitatea implementării unor tehnici de 
facturare cum ar fi carnetele de cupoane, facturarea ciclică sau angajarea unui prestator privat, 
totul cu scopul de a îmbunătăţi eficienţa şi eficacitatea funcţiei de facturare. 
 

Carnete de cupoane pentru plăţi 
 
O metodă, pe care oraşele din Statele Unite ale Americii o utilizează, pentru a îmbunătăţi 
facturarea pentru onorarii sau taxe repetitive în timp, este de a oferi carnete de cupoane pentru 
plăţi. De exemplu, în domeniul managementului locuinţelor, fiecărui client îi este oferit un 
carnet de cupoane pentru plăţi pentru un an (douăsprezece luni). El conţine douăsprezece 

                                                 
∗ Este vorba, bineînţeles, despre situaţia normală, în care se pot derula fondurile prin bănci comerciale. 



cupoane sau tichete pretipărite cu numele clientului, numărul de cont, data scadenţei şi suma 
datorată. În fiecare lună, clientul detaşează cuponul de plată al acelei luni din carnet şi îl 
trimite sau îl prezintă administraţiei locale pentru a face plata sumei datorate. Această metodă 
este eficientă în mod special pentru plăţile chiriilor sau ale altor datorii eşalonate. Carnetul de 
cupoane poate fi personalizat pentru fiecare administraţie locală şi stă în atenţia clientului, 
devenind astfel o prioritate de plată. Costurile se reduc, în mod semnificativ, deoarece 
carnetele de cupoane sunt trimise o singură dată, înlocuind astfel tipărirea şi expedierea prin 
poştă a facturilor lunare. În plus, se pot include etichete autocolante cu adresa, împreună cu 
carnetul de cupoane, pentru a încuraja efectuarea plăţilor şi pentru a furniza alte informaţii 
administrative de interes pentru cetăţeni. Dacă optaţi pentru introducerea unui program de 
plăţi pe bază de carnete de cupoane, va trebui să demaraţi un proces separat privitor la plăţile 
pentru debitorii (clienţii) restanţieri. 
 
Oraşele slovace tratează acestă problemă într-un mod foarte asemănător: au contracte de plată 
cu cetăţenii. Administraţia locală trimite contribuabilului contractul, pe baza căruia se fac 
plăţile în fiecare lună. Această metodă duce şi la economii semnificative de costuri, deoarece 
nu se mai trimit facturi lunare către contribuabil.  
 

Facturarea ciclică 
 
O altă metodă prin care oraşele americane utilizează mai eficient personalul, în domeniul 
încasării facturilor, este folosirea FACTURĂRII CICLICE. În cazul facturării ciclice, 
adminstraţiile locale trimit unei părţi a comunităţii facturi, pentru un anumit serviciu, în prima 
săptămână a lunii, iar altor zone ale comunităţii, în a treia săptămână a lunii. Această divizare 
creşte capacitatea de control a personalului de colectare, nivelând fluxul de procesare a 
plăţilor. Maximele şi minimele, în materie de colectare, pot fi astfel nivelate, timpul de lucru 
peste program al personalului poate fi redus, iar personalul poate fi mai bine utilizat. O 
metodă similară este decalarea datelor de scadenţă pentru diferite tipuri de încasări. Ambele 
metode pot creşte mărimea numerarului care poate fi investit.  
 

Contractantul privat 
 
Utilizarea unui contractant privat poate îmbunătăţi procesul centralizat de încasare a facturilor 
prin simplificarea circulaţiei hârtiilor şi prin reducerea costurilor legate de achiziţionarea de 
echipamente. În plus, dacă se utilizează un format standardizat de factură, cetăţenii îl recunosc 
şi reacţionează pozitiv la primirea facturilor. Studiile, referitoare la facturare, arată că dacă 
facturile sunt frecvente şi curente, este de aşteptat ca şi clientul să răspundă mai bine la ele. 
 
Rezumând, facturarea promptă şi frecventă este o parte importantă a procesului de colectare. 
Notificaţi clientului repede (în maximum 7 zile, după ce serviciul a fost prestat) şi solicitaţi-i 
plata până la o dată specificată (de exemplu, 10 sau 14 zile de la data facturării). Facturarea 
promptă realizează o corelare între serviciul prestat şi taxa datorată pentru acesta, din punctul 
de vedere al cetăţeanului, şi reduce şansa ca beneficiarul să se fi mutat între timp. Facturarea 
frecventă oferă siguranţa că cetăţenii nu-şi vor uita obligaţiile. Hotărârea administraţiei 
publice locale de a întrerupe furnizarea servicului, dacă factura nu este plătită la timp, 
încurajează plata promptă, creşte sumele colectate şi împiedică acumularea facturilor restante. 
 
Tehnici de colectare şi de depunere în bănci 
 
Pe măsură ce numerarul este colectat, directorul economic are două responsabilităţi importante: 



în primul rând, să ţină evidenţa numerarului, astfel încât acesta să fie disponibil şi verificabil;  
în al doilea rând, să depună numerarul în contul băncii, astfel încât acesta să fie disponibil 
pentru a fi investit în hârtii de valoare. Obiectivul este de a creşte cantitatea de numerar 
investibil prin accelerarea depunerii acestuia în contul bancar al adminsitraţiei publice locale. 
 
Trebuie să identificaţi şi să analizaţi procedurile dumneavoastră de colectare şi de depunere, şi 
să acceleraţi depunerea numerarului primit. Într-o administraţie publică locală mare, în cadrul 
căreia o parte semnificativă a activităţilor de facturare şi de colectare se desfăşoară prin 
intermediul plăţilor cu cecuri, se utilizează servicii specializate, cum ar fi serviciile de 
CASETĂ DE VALORI, pentru a accelera procesul de colectare şi a depune fondurile în contul 
bancar al administraţiei publice locale. Într-o administraţie publică locală mai mică, care nu 
are o activitate de colectare foarte bogată, se poate, totuşi, să se beneficieze de pe urma 
utilizării tehnicilor moderne de colectare şi de depunere. 
 

Serviciul casetă de valori 
 
În cazul adminsitraţiei publice locale din ţări care dispun de un sistem bine dezvoltat de plăţi 
prin cecuri, se poate utiliza serviciul casetă de valori. Un serviciu casetă de valori este un 
serviciu bancar de colectare, care utilizează o căsuţă poştală unică şi ore de serviciu 
prelungite, pentru a reduce emiterea de cecuri. Administraţia publică locală trimite facturi 
către clienţii săi, utilizând o declaraţie standardizată şi codificată, şi include un plic 
autoadresat pentru efectuarea plăţii.  
 
Clienţii trimit plăţile către o cutie poştală unică unde plicurile sunt golite de conţinut şi 
conţinutul este livrat sectorului bancar de plăţi pe bază de casetă de valori, de câteva ori pe zi. 
Personalul băncii sortează corespondenţa, operează automat cecurile şi declaraţiile cu ajutorul 
unei maşini speciale, care înregistrază informaţiile pe bandă magnetică şi depune cecurile în 
contul bancar al administraţei publice locale. Banda magnetică aferentă tranzacţiilor zilei şi 
declaraţiile /adresele originale sunt trimise administraţiei publice locale în scopul actualizării 
registrelor de plăţi. 
 

Alte tehnici de colectare 
 
În cele ce urmează, sunt prezentate tehnici de utilizat de către administraţia publică locală, 
pentru a accelera procesele de colectare: 
 
- reducerea punctelor multiple de plată (locuri diferite pentru servicii diferite);  
- atribuirea responsabilităţii, privind echilibrarea valorii numerarului disponibil, persoanei 

care îndeplineşte funcţia de  trăgător; 
- solicitarea transferării avansurilor de numerar din partea agenţiilor externe de colectare a 

veniturilor la data când acestea devin scadente; 
- revizuirea graficelor de colectare a impozitelor şi a taxelor, care urmează să fie plătite mai 

devreme în anul bugetar curent; 
- modificarea termenelor şi procedurilor de facturare, pentru a colecta veniturile mai repede 

şi mai frecvent; 
- acordarea de prioritate marilor încasări, pentru a accelera depunerea lor. 
 

Tehnici de depunere / depozitare în bancă 
 



După ce aţi revăzut şi aţi accelerat procesele dumneavoastră de facturare şi de colectare, 
trebuie, de asemenea, să creşteţi şi viteza de efectuare a depunerilor în bancă. Numerarul 
trebuie depus în bancă înainte de a putea fi investit, pentru a genera dobândă.  
 
Utilizaţi următoarele tehnici de depunere, pentru a mări fluxul numerarului: 
 
- Depuneţi încasările unei zile în aceeaşi zi. 
- Depuneţi, tot numerarul, în cât mai puţine conturi bancare. 
- Modificaţi timpii de blocare pentru depozitele de numerar, pentru a face zilnic numerarul 

disponibil, în vederea achiziţiilor de hârtii de valoare. 
- Transferaţi imediat în bancă marile încasări de numerar. 
- Transferaţi fondurile în mod electronic, între conturi, pentru a accelera depunerile. 
- Aranjaţi realizarea depunerilor în conturi ale filialelor (dacă este posibil) care urmează a fi 

creditate în ziua constituirii depozitului. 
 
Aplicând aceste tehnici, managerul financiar poate atinge unul dintre obiectivele principale 
ale managementului numerarului: acela de a aduce numerarul în contul bancar cât mai repede 
posibil.  
 
Tehnici de plată / decontare 
 
Un obiectiv al decontării este de efectua plata doar la ultimul termen ce nu implică penalităţi, 
care înseamnă plata sumei scadente la timp şi maximizarea câştigului de pe urma numerarului 
care poate fi investit. Amânarea plăţii până la ultimul termen posibil creşte cantitatea de 
numerar disponibil pentru achiziţia de hârtii de valoare, mărind astfel câştigurile din dobânzi. 
Trebuie să utilizaţi mai multe tehnici pentru a atinge în mod eficient acest scop.  
 
Pentru majoritatea administraţiilor locale slovace, plăţile se fac fie în numerar, fie prin 
transfer bancar. Efectul este diminuarea imediată a soldului contului bancar şi eliminarea 
oricărei întârzieri în efectuarea plăţilor. Dacă s-ar utiliza cecuri, ar apare unele întârzieri în 
efectuarea plăţilor, generate de intervalul de timp necesar ca un cec, odată emis de către 
administraţia locală, să ajungă la decontarea din contul bancar al administraţiei locale. În 
cazul municipalităţilor din Statele Unite ale Americii, acestea înseamnă o zi sau două în plus, 
timp în care banii stau în banca oraşului şi produc dobândă. Deoarece administraţiile locale 
din Slovacia, ca şi din alte ţări, nu utilizează cecuri şi deci nu beneficiază de „întârzierea 
decontărilor”, ce alte tehnici mai sunt disponibile pentru ele? 
 
Pentru a realiza scopul activităţii de plăţi, trebuie să înţelegeţi structura plăţilor oraşului 
dumneavoastră, precum şi alte metode disponibile de realizare a plăţii. 
 
Structuri de plăţi 
 
Pentru a înţelege în întregime structurile / matricile plăţilor, trebuie să analizaţi structura 
existentă a plăţilor. Această analiză listează, pur şi simplu, plăţile majore ale administraţiei 
publice locale şi datele de scadenţă ale acestor plăţi. Studiaţi structura plăţilor, astfel încât 
scadenţele hârtiilor de valoare să poată fi sincronizate cu obligaţiile de plată, apoi creaţi o 
înregistrare a acestor structuri de plăţi şi actualizaţi-o atunci când este necesar. Plăţile pot fi 
grupate în patru tipuri diferite: salariile, serviciul datoriei, CHELTUIELILE DE CAPITAL şi 
datoriile către furnizori. Fiecare tip poate avea structuri de plăţi diferite, în funcţie de cerinţele 
locale. Determinaţi structura specifică pentru fiecare tip. 



 
Salarii  

 
În cazul salariilor, determinarea structurii este uşoară, deoarece angajaţii sunt plătiţi după un 
tipic uzual. Data şi suma plăţii sunt cunoscute în avans, iar plata este sigură. Datorită acestei 
situaţii, puteţi anticipa suma plăţilor pentru salarii, utilizând înregistrările anterioare. De 
asemenea, deoarece plata se face în numerar sau prin transfer bancar în conturile angajaţilor, 
impactul asupra contului adminsitraţiei publice locale este imediat. Pentru a reduce costurile 
tranzacţiei şi a conserva numerarul, trebuie să limitaţi frecvenţa plăţilor de salarii la maximum 
de două ori pe lună. 
 

Serviciul datoriei 
 
Altă plată, uşor de determinat, este SERVICIUL DATORIEI. Serviciul datoriei se compune din 
valoarea de bază şi din dobânda datorată, în cazul împrumuturilor bancare sau a obligaţiunilor 
municipale. Contractul de împrumut sau contractul de emisiune al obligaţiunilor precizează 
un grafic de stingere a datoriei, referitor la eşalonarea rambursărilor, ce arată care sunt sumele 
ce urmează a fi plătite, la datele precizate, până când împrumutul este rambursat sau 
obligaţiunea ajunge la scadenţă. Suma de plată pentru serviciul datoriei este cunoscută în 
avans şi este certă. Dacă există multe datorii de plătit, va fi necesar să elaboraţi un grafic 
consolidat de plată a serviciului datoriei, astfel încât mărimea tuturor plăţilor la servicul 
datoriei să poată fi determinată. Pentru a asigura realizarea celui mai eficient mecanism de 
plăţi, negociaţi contractul de împrumut bancar sau de emisiune a obligaţiunilor, astfel încât să 
aveţi la dispoziţie o metodă electronică de transfer bancar pentru a plăti sumele datorate la 
data scadenţei. În plus, pentru plăţile care se produc, întotdeauna, în acelaşi moment (de 
exemplu, în ultima zi a lunii) este eficient să alegeţi data de plată astfel încât să existe, la data 
respectivă, un numerar suficient la dispoziţie, pentru a elimina împrumuturile pe termen scurt. 
 

Investiţii de capital 
 
Acest tip de plată este aproape incontrolabil din punctul de vedere al managementului 
lichidităţilor. Acestă situaţie se datorează naturii activităţii de construcţii, incertitudinilor 
privitoare la achiziţiile de echipamente şi natura urgentă a anumitor achiziţii de capital 
(terenuri) care nu se supun previziunilor. În general, pentru a estima graficele de plăţi, va 
trebui să vă bazaţi pe prognozele privitoare la fluxul de numerar furnizate de şefii de 
departamente care supervizează proiectele respective. 
 

Obligaţii de plată faţă de furnizori 
 
Acest tip de plăţi se împarte în două categorii: procesări grupate în loturi sau procesări „exact 
la timp (în timp real)”. În cazul procesării grupate, se însumează toate obligaţiile de plată într-
un „lot” sau grup, apoi plătiţi lotul lunar sau bilunar. Aceste sume pot fi mari şi imprevizibile 
pentru intenţia de a rezerva o parte din numerarul ce ar putea fi investit. În cadrul procesării 
„în timp real”, plătiţi la ultimul termen posibil, care nu implică penalităţi, în conformitate cu 
un subprogram de eşalonare în timp a datoriilor, constituit în cadrul sistemului de evidenţă al 
obligaţiilor de plată. Tehnica „în timp real” maximizează veniturile din investirea numerarului 
şi tinde să producă un flux stabil de plăţi. Analizaţi posibilitatea stabilirii unui ciclu de plăţi, 
lunar sau bilunar, pentru obligaţiile de plată, diferit de ciclul plăţii salariilor, pentru a împărţi 
plăţile, într-un mod echilibrat, pe parcursul unei luni. 
 



Metode de plată 
 
În general, există patru căi de a efectua plăţile: plăţi în numerar, transferuri electronice, 
transferuri bancare interne şi cecuri bancare comerciale. Deoarece sistemul de cecuri bancare 
comerciale nu este larg dezvoltat în ţările aflate în tranziţie, în acest eseu discuţia va fi limitată 
la primele trei metode. Fiecare dintre acestea are câteva caracteristici comune: permite 
administraţiei publice locale să reţină numerarul până în ultimul moment, reduce imediat 
disponibilul din contul administraţiei publice locale şi elimină orice flux de numerar 
avantajos, pe care un sistem de plată prin cecuri l-ar putea oferi administraţiei publice locale. 
 

Plăţi în numerar 
 
Această cale oferă fonduri pentru a plăti salariaţii sau furnizorii care nu dispun de conturi 
bancare. O administraţie publică locală emite un „ordin de plată‘ către bancă, autorizând 
banca să facă o plată către numitul beneficiar. Beneficiarul trebuie să prezinte ordinul de plată 
la bancă pentru a primi numerarul. De obicei, banca deţine controlul final privitor la onorarea 
acestei cereri, în funcţie de numerarul disponibil în contul administraţiei publice locale, la acel 
moment. 
 
Ordinul de plată poate să nu fie o procedură imediată, deoarece deţinătorul trebuie să îl 
prezinte personal la bancă. Acest lucru se poate întâmpla în aceeaşi zi sau într-o zi ulterioară. 
 

Transferuri bancare 
 
Această metodă presupune transferul fondurilor între bănci pe cale electronică, utilizând linii 
telefonice special alocate. Deoarece fondurile sunt transferate aproape imediat, plăţile pot fi 
făcute în ultimul minut. Administraţia publică locală utilizează transferurile bancare pentru a 
transfera o plată la serviciul datoriei, între banca administraţiei publice locale şi băncile 
împrumutatoare, la data scadenţei. Mutarea banilor în ultimul moment permite numerarului să 
rămână mai mult timp în cont şi creşte excedentul de numerar. 
 

Transferuri bancare interne 
 
Metoda aceasta presupune transferuri de fonduri între diferite conturi ale băncii administraţiei 
publice locale sau către conturile unei alte bănci pe baza unui ordin de plată. Administraţia 
publică locală utilizează transferurile bancare pentru a deplasa fondurile între diferite conturi 
bancare şi pentru a plăti salariaţii, furnizorii sau alte agenţii guvernamentale. 
 
Conturi de plăţi 
 
Managementul eficient al conturilor de plăţi este esenţial pentru succesul programului de 
management al lichidităţilor. Cele trei tehnici utilizate pe scară largă în Statele Unite ale 
Americii sunt conturile de concentrare, depunerea directă a salariilor şi conturile de plăţi 
controlate. 
 

Contul de concentrare 
 
Una dintre metodele de bază pentru creşterea câştigurilor din dobânzi constă în a centraliza 
toate fondurile administraţiei publice locale într-un singur cont bancar. În majoritatea 
cazurilor, administraţia publică locală solicită băncii să înfiinţeze un sistem de conturi de 



concentrare (denumit şi sistem de cont cu sold zero). În cadrul acestui sistem, banca deschide 
un cont de concentrare, pentru a păstra fondurile disponibile ale administraţiei publice locale, 
şi un număr de alte conturi, cu sold zero, pentru a manipula plăţile. Pe măsură ce documentele 
tranzacţiilor sunt prezentate băncii pentru plată, aceste conturi de plăţi sunt debitate. La 
sfârşitul zilei de afaceri, banca realizează un transfer intern de fonduri din contul de 
concentrare central către contul de plăţi, pentru a readuce soldul la zero. În cadrul acestei 
metode, administraţia publică locală poate, de asemenea, să reţină fondurile în exces în contul 
de concentrare pentru a plăti comisioanele aferente serviciilor bancare. Acestă tehnică este 
cunoscută sub numele de sold compensatoriu; ea va fi discutată într-un capitol ulterior. 
 

Depozit / depunere directă 
 
O a doua tehnică constă în depunerea directă a salariilor şi plăţilor către contractanţi. În cazul 
salariilor, un fişier de date este elaborat de către primărie şi dat bancii înainte de data plăţii. 
Fisierul de date conţine toate informaţiile necesare cu privire la plata angajaţilor, cum ar fi 
numele angajatului şi suma ce trebuie să-i fie plătită, precum şi informaţiile de care banca are 
nevoie pentru a transfera fondurile în contul bancar al angajatului. Apoi, banca transferă 
fondurile din contul administraţiei publice locale în conturile angajaţilor în ziua stabilită. 
Această tehnică poate fi utilizată şi pentru plata contractanţilor şi furnizorilor, şi vă oferă 
posibilitatea să realizaţi plăţi grupate la data de scadenţă, în loc să procesaţi o mulţime de 
tranzacţii individuale.Veţi şti exact cât de mare va fi plata la data scadenţei. 
 

Contul de plăţi controlat 
 
Această tehnică presupune că există, în ţară, un sistem bancar comercial funcţional şi că 
administraţia publică locală poate emite cecuri şi poate deschide un cont bancar în afara 
comunităţii locale. Un sistem controlat de plăţi oferă un control suplimentar asupra 
decontărilor zilnice de cecuri din contul bancar şi adună timpul de procesare (cunoscut sub 
numele de flotaţie) dintre emiterea şi decontarea cecului la timpul total de menţinere a banilor 
în contul bancar al administraţiei publice locale. Acestă întârziere permite administraţiei 
public locale să investească soldul flotant şi să câştige o dobândă în timpul acestei perioade. 
 
Prezentăm, în continuare, modul de funcţionare al unui astfel de sistem: 
 
Înfiinţaţi un cont de plăţi într-o bancă îndepărtată, fie în aceeaşi zonă, fie în altă zonă a ţării. 
Cecurile emise de administraţia publică locală sunt decontate, în totalitate, prin intermediul 
acestui cont. Pot fi necesare una sau două zile pentru a se deconta cecurile. Banca îndepărtată 
prezintă cecurile la plată numai o dată pe zi, iar contul bancar primar al administraţiei publice 
locale (contul de concentrare) finanţează zilnic acest cont, pentru a-l aduce la sold zero. 
Plăţile controlate oferă două avantaje. Ele măresc timpul de decontare al cecurilor, 
permiţându-vă să investiţi soldul flotant şi să câştigaţi dobânda aferentă banilor din contul 
primar. Mai mult, metoda nu permite ca cecurile să fie decontate din contul primar la un 
anumit moment în fiecare zi, astfel încât puteţi investi soldul rămas disponibil fără a vă teme 
de descoperirea contului, în cazul decontării unor cecuri întârziate. Această tehnică a fost mult 
criticată, în ultimul timp, şi avantajele utilizării ei s-au redus. Consultaţi consilierul 
dumneavoastră juridic, cu privire la posibilităţie de utilizare a unei tehnici de plăţi controlate. 
 
Moment de reflecţie: 
 



Acum, după ce am discutat diferitele tehnici de colectare şi de decontare, pe care le-aţi putea 
folosi pentru a accelera intrările de numerar şi a încetini eliberările de plăţi, este timpul să 
vedem dacă puteţi aplica aceste lucruri în cadrul propriei administraţii publice locale. Care 
este tehnica pe care propria administraţie publică locală o utilizează în mod curent? Care 
tehnici nu sunt utilizate şi de ce? Ce obstacole există în calea utilizării tehnicilor care nu sunt 
folosite? Ce acţiuni trebuie să fie întreprinse pentru a îndepărta aceste obstacole şi a 
implementa aceste tehnici suplimentare? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
PLANIFICAREA NUMERARULUI 
 
PLANIFICAREA NUMERARULUI este o parte importantă a unui program eficient de management 
al lichidităţilor. Aceastaa este proiecţia încasărilor şi a plăţilor de numerar de-a lungul unei 
perioade precizate de timp. În mod tipic, proiecţia acoperă o perioadă de un an şi este divizată 
în miniprognoze, separate pentru fiecare lună sau săptămână. Un buget al numerarului este cel 
mai bun instrument pe care ne putem baza pentru o abordare informată a procesului 
investiţional. În mod specific, acesta:  
 

- Răspunde la întrebările: cât de mult numerar este disponibil pentru achiziţionarea de 
hârtii de valoare, când este el disponibil şi pentru cât timp? 

- Identifică deficitul de numerar (goluri de casă), care necesită finanţare pe termen scurt. 
- Asigură lichidităţi, oferind estimări privitoare la cantitatea de numerar disponibilă 

pentru plăţi. 
- Îmbunătăţeşte ratingul de credit, prin introducerea unor practici perfecţionate de 

management al lichidităţilor şi reduce costurile aferente împrumutării pe termen scurt.  
- Poate avertiza cu privire la potenţialele penurii de venituri sau cu privire la plăţile 

neaşteptat de mari, care nu sunt prevăzute în bugetul iniţial şi pot duce la un DEFICIT 
bugetar. 

 
Bugetul de numerar este diferit de bugetul anual de venituri şi cheltuieli, şi nu este analizat şi 
aprobat de către consiliu. El se ocupă cu estimarea datelor precise atunmci când numerarul va 
fi încasat sau plătit. Orizontul său de estimare este scurt, nici măcar estimări pe un an; el se 
ocupă de încasări şi plăţi lunare, săptămânale sau zilnice. Totuşi, un buget de numerar trebuie 
să se bazeze pe informaţiile financiare conţinute în bugetele operaţionale şi de capital, şi în 
documentele legate de achiziţiile publice. Bugetul operaţional oferă estimări privind veniturile 
anuale. Bugetul de capital (investiţional) oferă o listă de proiecte, care urmează a fi executate 
în acest an, incluzând marile cheltuieli de capital pentru construcţii, achiziţii de terenuri şi 
echipamente. Dacă aceste CHELTUIELI DE CAPITAL sunt finanţate prin împrumuturi, atunci 
trebuie să se ţină cont şi de plăţile la servicul datoriei. În sfârşit, informaţiile extrase din 
documentele aferente achiziţiilor publice sunt necesare pentru a fi la curent cu achiziţiile de 
bunuri, mărfuri, consumabile şi servicii, efectuate de către alte departamente. Achiziţia 
centralizată oferă o excelentă oportunitate de a cumpăra în cantităţi mari şi, posibil, la preţuri 
reduse. De asemenea, această opţiune face mai uşoară planificarea pentru orice cheltuieli mari 



efectuate o singură dată. În situaţia descentralizării, este extrem de dificil de realizat ţinerea 
evidenţei achiziţiilor efectuate de către diferitele departamente. 
 
Tipuri de bugete de numerar 
 
Toate bugetele de numerar prognozează încasările şi plăţile pentru o perioadă de timp. Ele 
diferă prin perioada de timp acoperită. Există trei tipuri de bugete de numerar: 
 

a) Anual 
 
Un buget de numerar anual prognozează fluxul de numerar şi situaţia numerarului pe baze 
lunare. Bugetele anuale operaţionale şi de capital sunt utilizate pentru a determina cantitatea 
de numerar disponibilă pentru achiziţia de hârtii de valoare şi pentru a estima câştigurile din 
dobânzi, pentru anul respectiv. 
 

b) Lunar 
 
Un buget de numerar lunar oferă estimări privitoare la fluxurile de numerar şi situaţia 
numerarului pe baze săptămânale. Aceste proiecţii sunt utilizate pentru a monitoriza bugetul 
de numerar şi pentru a lua decizii investiţionale referitoare la hârtiile de valoare cu perioada 
de scadenţă între 7 şi 90 de zile.  
 

c) Săptămânal 
 
Un buget de numerar săptămânal estimează fluxurile de numerar şi situaţia numerarului pe 
baze zilnice. Aceste estimări se folosesc pentru monitorizarea atentă a fluxurilor de numerar 
lunare şi pentru luarea deciziilor investiţionale privitoare la hârtiile de valoare cu scadenţa 
între 1 şi 7 zile. Monitorizarea zilnică a situaţiei numerarului poate îmbunătăţi oportunităţile 
investiţionale şi poate duce la câştiguri mai mari din investiţii. 
 
În mod tipic, se elaborează un buget de numerar anual şi o situaţie lunară a numerarului. Dacă 
elaboraţi, sau nu, prognoze mai detaliate (lunare sau săptămânale) depinde de mai mulţi 
factori, cum ar fi: 
 

- nevoia de informaţii precise, privitoare la situaţia numerarului pentru perioade mai 
scurte de timp; 

- cantitatea de resurse disponibile (timp, personal, cunoaşterea fluxurilor de numerar); 
- mărimea fondurilor dirijate şi caracteristicile fluxurilor de numerar ale administraţiei 

publice locale; 
- interesul suscitat de creşterea câştigurilor de pe urma fondurilor imobilizate ale 

administraţiei publice locale, posibilitatea acestor câştiguri (legislaţie) şi de programul 
global de management al lichidităţilor. 

 
Este clar că sunt diferite costuri şi beneficii pentru fiecare tip de buget de numerar. Cu cât este 
mai detaliat bugetul de numerar (săptămânal sau lunar), cu atât mai mari sunt costurile cu 
plata angajaţilor care trebuie să-l elaboreze. Cântăriţi bine avantajele implicate de prezenţa 
unor detalii suplimentare, pentru a stabili dacă avantajele sunt mai mari decât costurile. În 
general, cu cât o prognoză este mai puţin detaliată, cu atât ea este mai uşor de elaborat şi mai 
puţin costisitoare. Reciproca este, de asemenea, adevărată. Cu cât este mai detaliată o 



prognoză, cu atât ea este mai dificil de elaborat şi mai costisitoare. Alegeţi tipul de buget de 
numerar care satisface, cel mai bine, nevoile propriei administraţii publice locale. 

 
Pregătirea pentru elaborarea bugetului de numerar 

 
Dacă nu aţi mai făcut acest lucru până acum, este cel mai bine să adunaţi date şi să elaboraţi 
lunar bugetul de numerar, pe anul în curs. Dacă sunt necesare informaţii mai detaliate, 
elaboraţi-l mai târziu. Deoarece disponibilitatea numerarului este o cerinţă de bază, fiţi 
conservatori în abordarea bugetului de numerar. Principiul general spune să estimaţi în mod 
precaut intrările de numerar şi să estimaţi în mod liberal plăţile. De exemplu, în cazul 
previziunii fluxului de numerar de la o lună la alta, atribuiţi lunii următoare o încasare care va 
fi făcută la sfârşitul lunii. Este mai bine să greşiţi prin conservatorismul dumneavoastră legat 
de prognozarea situaţiei financiare şi să aveţi, în consecinţă, numerar suplimentar disponibil 
pentru investiţii, decât să fiţi forţat să lichidaţi hârtii de valoare, pentru a evita o penurie de 
numerar. Totuşi, este la fel de important să fiţi precişi în prognoze. 

 
Alegerea unei abordări 
 

Un buget de numerar este elaborat pe baza unor informaţii anterioare. Managerul financiar 
dispune de două abordări, dintre care poate să aleagă. Prima constă în a utiliza documentele 
bancare pentru a se informa asupra încasărilor şi plăţilor din anii trecuţi. În funcţie de gradul 
de detaliere pe care vi-l propuneţi (zilnic, săptămânal sau lunar) construiţi un buget de 
numerar pentru anii precedenţi. Cea mai simplă abordare constă în a utiliza totalitatea plăţilor 
şi încasărilor lunare, pentru a construi bugetul de numerar al unui an precedent. Pornind de la 
cifrele lunare, scădeţi plăţile lunare totale din încasările lunare totale, pentru a determina 
variaţia netă a fluxurilor de numerar şi, apoi, adăugaţi soldul de numerar iniţial, pentru a 
determina numerarul imobilizat disponibil. În cele ce urmează este prezentat un exemplu de 
buget de numerar, construit pe baza informaţiilor din documentele bancare. 

 
Tabelul de mai jos prezintă un exemplu de date privitoare la fluxul de numerar, folosite ca 
bază pentru prognozarea încasărilor. Sunt prezentate datele pe trei ani, pentru cinci surse de 
venit. Numărul de surse de venit şi categoriile de cheltuieli pot să varieze de la o administraţie 
publică locală la alta. 

 
Exemplu de buget de numerar 

Informaţii din documente bancare, 1996, (mil. lei) 
Articol Ian. Feb. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Nov. Dec. Total 

Încasări 10000 12000 18900 15000 39000 30000 18000 10000 18600 15000 17000 11000 214500
Plăţi 17368 17368 17368 17368 17368 17368 17368 17368 17368 17368 17368 17368 208416
Net 

(Încasări 
– Plăţi) 

 
-7368 

 
-5368 

 
1532 -2368 21632 12632 632 -7368 1232 -2368

 
-368 

 
-6368 6084

Sold 
iniţial 21500 14132 8764 10269 7928 29560 42192 42824 35456 36688 34320 33952 21500

Sold final 14132 8764 10269 7928 29560 42192 42824 35456 36688 34320 33952 27584 27584
 

O altă abordare privitoare la elaborarea bugetului de numerar este mai complexă, dar mai 
precisă şi, în consecinţă, mai utilă. Aceasta presupune ca dumneavoastră să elaboraţi o bază 
de date pe trei sau cinci ani, conţinând încasările, grupate pe surse de venit, şi plăţile, grupate 
pe categorii de cheltuieli. În mod minimal, culegeţi aceste date pentru fiecare lună. Calculaţi o 
medie lunară şi procentajul lunii din totalul anual. 

 



Prognozarea veniturilor 
 

Prognozaţi fluxul de venituri parcurgând trei etape: 
 

1. Elaboraţi o descriere a încasărilor pe trei ani, prezentând procentajul fiecărei surse de venit 
colectat pe lună.  

2. Prognozaţi sumele lunare, înmulţind procentajul lunar cu suma planificată pentru fiecare 
sursă de venit în noul an fiscal. 

3. Corectaţi prognozele referitoare la încasările din bugetul de numerar, luând în calcul 
evenimente cunoscute, care vor avea loc în noul an fiscal (de exemplu, schimbarea cotelor 
de transfer pentru impozitele partajate cu statul, întreruperea încasării unei taxe locale etc.). 

 
Prognozarea cheltuielilor 

 
Cheltuielile sunt mai dificil de prognozat deoarece sunt mai puţin previzibile. Prognozaţi 
cheltuielile în aceeaşi manieră ca şi veniturile (zilnic, săptămânal sau lunar) în funcţie de 
disponibilitatea informaţiilor din anii precedenţi şi de nevoia unor prognoze detaliate. Există 
patru categorii majore de cheltuieli: 
 

Costurile cu salariile 
 
Costurile cu salariile sunt, în mod normal, distribuite uniform de-a lungul anului, în funcţie de 
numărul perioadelor de plată. Pe baza acestei ipoteze, determinaţi costurile lunare cu salariile 
împărţind bugetul anual de salarii la numărul de perioade de plată şi, apoi, aduceţi corecţiile 
aferente variaţiilor sezoniere ale bugetului de salarii, cum ar fi, de pildă, angajaţii cu jumătate 
de normă din timpul verii. În cazul unui ciclu de plată lunar (12 perioade de plată) există o 
singură perioadă de plată pe lună. În cazul unui ciclu cu plăţi de două ori pe lună (24 de 
perioade de plată) există două perioade de plată pe lună. Totuşi, în cadrul unui ciclu de plată 
la două săptămâni (26 de perioade de plată), două dintre luni au trei date de plată. 
 

Analiza pe trei ani (1994-1996) a încasărilor de numerar, în funcţie de sursă  
(în miliarde lei) 

Sursă An Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Total 
94    000 5000 21000 1000 3010 8500 750 1500 7500 5500 7660 40 62460
95 2000 4000 23000 1500 3000 9075 875 2000 8000 5000 9050 40 67540
96 0 5000 25100 2000 3000 10050 1000 4000 10050 7000 8000 50 72250
Medie 1000 4667 23033 1500 3003 9208 875 2500 8517 5833 8237 43 68417

Impozite pe 
proprietate     

% din Total 1,5 6,8 33,7 2,2 4,4 13,5 1,,3 3,7 12,3 8,5 1,2 0,1 100
94 1100 1200 1200 1300 1200 1300 1250 1100 1400 1100 1400 1100 14650
95 1250 1260 1300 1400 1200 1300 1200 1200 1500 1200 1500 1200 15510
96 1433 1433 1433 1433 1433 1433 1433 1433 1433 1433 1433 1437 17200
Medie 1261 1298 1311 1378 1278 1344 1294 1244 1444 1244 1444 1246 15787

Licenţe,  
Autorizaţii 
şi taxe 

% din Total 8 8,2 8,3 8,7 8,1 8,5 8,2 7,9 9,1 7,9 9,1 7,9 99,9
94 1200 1100 1050 1500 1300 1500 1500 1600 1600 1650 1675 1685 17360
95 1700 1500 1450 1300 1400 1600 1600 1600 1575 1800 1775 1400 18700
96 1791 1791 1791 1791 1791 1791 1791 1791 1791 1791 1791 1799 21500
Medie 1564 1464 1430 1530 1497 1639 1630 1664 1655 1747 1747 1628 19187

Venituri 
din  
proprietăţi 
municipale 

% din Total 8,2 7,6 7,5 8 7,8 8,5 8,5 8,7 8,6 9,1 9,1 8,5 100,1
94 100 140 230 500 350 250 500 300 150 500 300 350 3670
95 100 170 300 230 300 260 500 300 350 400 325 380 3614
96 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 362 4300
Medie 186 223 296 363 336 289 453 319 286 419 328 364 3862

Alte 
venituri 

% din Total 4,8 5,8 7,7 9,4 8,7 7,5 11,7 8,3 7,40 10,8 8,5 9,4 100
94 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 84000
95 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 90000
96 8062 8062 8062 8062 8062 8062 8062 8062 8068 8068 8068 8068 96750
Medie 7521 7521 7521 7521 7521 7521 7521 7521 7521 7521 7521 7521 90252

Venituri 
partajate cu 
statul 

% din Total 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100



 
Costuri cu serviciile şi aprovizionarea 

 
Acest tip de cheltuieli este aproape imposibil de prognozat, deoarece reprezintă multe achiziţii 
de mici dimensiuni, care se petrec de-a lungul anului, atunci când este nevoie. Identificaţi 
orice cheltuieli repetitive, cum ar fi costurile cu utilităţile sau serviciile pe baze contractuale; 
acestea sunt mai previzibile şi, ca urmare, prognozaţi-le separat. Acest procedeu va reduce 
gradul de incertitudine al acestei categorii. Pentru cheltuielile rămase, analizaţi structura 
cheltuielilor pe o perioadă între trei şi cinci ani şi prognozaţi-le, în acelaşi fel, ca pe venituri. 
 

Costurile cu serviciul datoriei 
 
Repartiţia în timp a plăţilor la serviciul datoriei poate fi stabilită prin consultarea graficelor de 
scadenţă a împrumuturilor, sau de plată a obligaţiunilor. 
 

Costurile cu  investiţiile 
 
Utilizând bugetul de capital, identificaţi proiectele care urmează a fi implementate. Cereţi ca 
departamentul responsabil de proiect să elaboreze un grafic lunar de plăţi în numerar pentru 
fiecare proiect. Coroboraţi aceste grafice, elaborând un grafic global de plăţi aferente 
investiţiilor de capital, pentru fundamentarea bugetului de numerar. Reamintiţi managerilor de 
proiect să vă anunţe atunci când survin orice fel de schimbări în graficul de plăţi planificate. 
 
Crearea bugetului de numerar 
 
După prognozarea încasărilor şi plăţilor, sistematizaţi informaţia în formatul prezentat mai 
jos. Scădeţi plăţile totale prognozate din totalul încasărilor şi obţineţi fluxul de numerar net 
pentru fiecare lună. Această cifră este apoi adăugată la soldul iniţial pentru a da prognoza de 
numerar pe luna respectivă. Soldul iniţial este important deoarece el reprezintă punctul de 
pornire pentru prognoza de numerar. Acest proces este urmat pentru fiecare lună următoare, 
până când se completează tabelul. 
 
Pentru a ţine cont de lichiditatea şi disponibilitatea numerarului, orice scadenţe ale unor hârtii 
de valoare trebuie adăugate în cadrul prognozei. Acest procedeu oferă o bază totală pentru 
estimarea cantităţii de numerar disponibile pentru a acoperi plăţile şi pentru achiziţia unor 
viitoare hârtii de valoare. 
 
Aplicarea bugetului de numerar 
 
Luaţi soldurile finale conţinute în exemplul de buget de numerar (numerar disponibil pentru 
achiziţia de hârtii de valoare) din tabelul de mai jos şi construiţi un grafic simplu, aşa cum 
este cel de pe pagina următoare. Acest grafic a fost elaborat pe baza informaţiilor din 
„Exemplul de buget de numerar”. O singură privire asupra graficului vă arată: cât de mulţi 
bani pot fi investiţi într-o anumită lună a anului, cât de mult poate să rămână investită fiecare 
sumă şi când trebuie să ajungă la scadenţă hârtiile de valoare sau trebuie vândute, pentru a 
obţine numerarul pentru necesităţi operaţionale. 
 



Numerar disponibil pentru a achiziţiona hârtii de valoare 
1997 

(miliarde lei) 
 
Articol Ian. Feb. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Încasări 
Impozit pe 
proprietate 1242 5629 27895 1821 3642 11174 1076 3063 10181 7036 9933 83 82775

Taxe de  
licenţă/ 
autorizare 

1486 1523 1542 1616 1505 1579 1523 1468 1690 1468 1690 1468 18588

Chirii 1963 1819 1795 1915 1867 2035 2035 2083 2059 2179 2179 2035 23964
Alte venituri 206 249 331 404 374 323 503 357 318 465 366 404 4300
Impozite partajate 8059 8059 8059 8059 8059 8059 8060 8060 8069 8069 8069 8069 96750
Total 12956 17279 39622 13815 15447 23170 13197 15031 22317 19217 22237 12059 226347
Plăţi 
Salarii 4715 4715 4716 4716 4716 4716 4716 4716 4716 4716 4716 4716 56590
Consumabile 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 22620
Servicii 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 79200
Serviciul datoriei 0 0 5657 0 0 5657 0 0 5658 0 0 5658 22630
 
Cheltuieli de capital 0 0 0 7543 7543 7543 7543 7544 7544 0 0 0 45260
Total 13200 13200 18858 20744 20744 26401 20744 20745 26403 13201 13201 18859 226300
 
Net (Încasări – Plăţi) (244) 4079 20764 (6929) (5297) (3231) (7547) (5714) (4086) 6016 9036 (6800) 47
 
Sold iniţial 22630 22386 26465 47229 40300 35003 31772 24225 18511 14425 20441 29477 22677
Sold final 22386 26465 47229 40300 35003 31772 24225 18511 14425 20441 29477 22677 22724

   
Exemplul ilustrează, de asemenea, cum o prognoză a numerarului poate să vă ajute în 
planificarea anuală cu privire la achiziţia de hârtii de valoare, în aşa fel încât acele fonduri să 
fie investite cu cea mai lungă perioadă de scadenţă posibilă. 

Numerar disponibil pentru achiţionarea de 
hârtii de valuare (miliarde lei) - 1997
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După cum ilustează graficul de mai sus, există un disponibil de numerar de aproximativ 12 
miliarde de lei pentru cumpărarea de hârtii de valoare pe parcursul unui întreg an. Pentru alte 
investiţii în hârtii de valoare, bugetul de numerar se prezintă ca un ghid pentru alegerea 
scadenţelor. Un grafic ca acesta nu este un instrument precis; el aproximează numai sumele 
disponibile de numerar şi datele la care acestea sunt disponibile. 
 



Proiecţiile privitoare la bugetul de numerar pot oferi şi o avertizare, timpurie, referitoare la 
penuria de numerar. Dacă soldul final al numerarului intră în zona negativă, în orice lună, 
acesta este un semnal privind nevoia de a planifica împrumuturi pe termen scurt. Împrumutaţi 
bani, atât cât este necesar, dar într-o manieră care să minimizeze sumele împrumutate şi 
costurile aferente împrumuturilor. 
 
Actualizarea bugetului de numerar 
 
După ce bugetul de numerar a fost finalizat, trebuie să-l actualizaţi cu rezultatele efective din 
fiecare lună. Prin actualizare puteţi îmbunătăţi precizia prognozei pentru sfârşitul anului şi 
realiza o bază de date compusă din rezultate reale şi folositoare pentru proiecţiile aferente 
anilor următori. Actualizarea lunară a bugetelor de numerar, prin adăugarea unei noi luni 
atunci când precedenta s-a sfârşit, este cunoscută sub numele de prognoză rulantă. 
 
Actualizarea bugetului de numerar cu rezultate efective este foarte importantă pentru eficienţa 
programului de management de numerar. Orice diferenţe semnificative între prognoze şi 
valorile reale ale încasărilor şi plăţilor trebuie să vă alerteze şi să vă determine să reanalizaţi 
planificările aferente bugetului de numerar. Aceste variaţii pot semnala nevoia de a revizui 
graficul de împrumuturi pe termen scurt sau planurile de investiţii. De asemenea, ele pot 
semnala metode de prognoză inadecvate şi viitoare probleme financiare. 
 
Diferenţele dintre valorile reale şi cele prognozate pot fi consecinţa unor evenimente 
neanticipate. Acestea includ schimbări în materie de: economie, formule şi grafice aferente 
împărţirii impozitelor partajate cu statul, proceduri administrative, vânzări ale unor active sau 
situaţii de urgenţă, care duc la creşterea cererii de servicii. Astfel de evenimente pot afecta 
distribuţia în timp şi mărimea încasărilor şi a plăţilor. În fiecare caz, modificaţi prognozele de 
numerar, pentru a ţine cont de aceste evenimente. 
 
După terminarea anulului, treceţi în revistă bugetul de numerar, comparaţi rezultatele efective 
cu proiecţiile şi documentaţi motivele care au dus la variaţii semnificative. Aceste informaţii 
pot fi utilizate pentru a îmbunătăţi metodologiile şi procesele de prognozare a bugetului de 
numerar pentru anul viitor. 
 
Moment de reflecţie: 
 
Planificarea numerarului poate fi un instrument important în managementul financiar pentru a 
prelungi, fără riscuri, scadenţele hârtiilor de valoare, cu scopul de a mări câştigurile. 
Utilizează propria administraţie publică locală acest mijloc în cadrul programului său de 
management al numerarului? Dacă nu o utilizaţi în mod curent, alcătuiţi o listă cu motivele 
pentru care nu o utilizaţi şi, pentru cazul fiecărui motiv, identificaţi obstacolul major care vă 
împiedică să o utilizaţi şi modul în care acel obstacol poate fi depăsit. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 



Controale interne 
 
CONTROLUL INTERN este un sistem de verificări şi balanţe destinat să reducă riscul inerent 
manipulării numerarului şi hârtiilor de valoare. Acesta este conţinut în structura, procesele şi 
procedurile organizaţiei, destinate să protejeze ACTIVELE şi să asigure raportări precise şi la 
timp. Activele trebuie să fie protejate, atât împotriva fraudei, furtului şi delapidărilor, cât şi 
împotriva deciziior manageriale nepotrivite. 
 
Obiectivele principale ale controlului intern presupun: 
 

- să ofere managementului de performanţă date de încredere, la timp; 
- să protejeze activele şi înregistrările; 
- să efectueze contabilizarea activelor, cu verificări prompte şi o urmărire potrivită; 
- să promoveze eficienţa operaţională, să reducă dublarea eforturilor şi să descurajeze 

utilizarea ineficientă a resurselor;  
- să asigure că tranzacţiile sunt înregistrate, astfel încât să permită elaborarea unor 

declaraţii financiare corecte, la sfârşit de an, în conformitate cu principiile, general 
acceptate, ale contabilităţii. 

 
Deşi aceste obiective par a reprezenta un ideal, administraţia publică locală trebuie să le aplice 
în cadrul unui management financiar solid. La elaborarea planurilor destinate implementării 
acestor obiective, oficialii administraţiei publice locale trebuie să aibă în vedere următoarele: 
 
În primul rând, controalele interne sunt menite să ofere o anume siguranţă că aceste obiective 
vor fi atinse, iar nu o certitudine absolută. Probabil că este imposibil să se garanteze atingerea 
tuturor acestor obiective. Costul unei astfel acţiuni ar fi prohibitiv. 
 
În al doilea rând, costurile controlului intern nu trebuie să depăşească beneficiile rezultate în 
urma implementării controlului. Acesta impune un echilibru între costul controlului şi 
beneficiile derivate din acesta. Este important ca aceste controale să nu devină un scop în sine. 
 
În al treilea rând, întreaga administraţie publică trebuie să fie permeabilă la controalelele 
interne, şi nu numai departamentul financiar. Două dintre cele mai importante elemente ale 
controlului intern, care se aplică în cuprinsul întregii organizaţii, sunt sistemul de personal şi 
principul separării funcţiilor.  
 

Sistemul de personal 
 
Administraţia publică locală furnizează servicii prin intermediul oamenilor săi, în consecinţă, 
mecanismul de control în acest domeniu constă în politicile şi procedurile de personal, pe care 
organizaţia le utilizează în fiecare zi. Pentru a asigura un bun sistem de control intern, oficialii 
trebuie să angajeze un personal competent şi caracterizat prin integritate, şi, apoi, ei trebuie 
să-i instruiască în aşa fel încât aceştia să înţeleagă sarcinile şi responsabilităţile ce le revin. 
 

Separarea sarcinilor  
 
Un al doilea element al controlului intern îl constituie împărţirea atribuţiilor. Acest principiu 
spune că „nici o persoană nu trebuie să fie, vreodată, pusă în situaţia de a comite sau de a 
ascunde o eroare sau o neregularitate, fără ca eroarea sau o neregularitatea să nu poată să fie 



detectată, la timp, de către alţii în cursul normal al exercitării atribuţiilor şi responsabilităţilor 
lor”. 
 
În general, anumite funcţii trebuie să fie fixate şi delimitate pentru cazul a trei tipuri diferite 
de activităţi: 
 

- autorizarea tranzacţiilor; 
- înregistrarea tranzacţiilor în documentele financiare; 
- menţinerea integrităţii activelor. 

 
În fiecare dintre aceste domenii nu trebuie să existe o unică persoană responsabilă pentru 
întreaga tranzacţie. De exemplu, dacă achiziţia şi înregistrarea unei hârtii de valoare nu sunt 
separate, controlul nu previne înregistrarea unor achiziţii neautorizate de hârtii de valoare. În 
mod similar, dacă înregistrarea încasărilor de numerar nu este separată de păstrarea / 
depunerea numerarului, posibilitatea ascunderii furturilor este mai mare. 
 
Împărţirea atribuţiunilor este o parte esenţială a controlului intern. În unele cazuri, aceasta 
înseamnă împărţirea unei sarcini, în funcţii mai mici, şi implicarea în activitate a două 
persoane, acolo unde, în trecut, o singură persoană le putea face pe amândouă, cu destulă 
uşurinţă. Totuşi, în cazul riscurilor inerente, asociate cu manipularea numerarului, este bine să 
se procedeze mai puţin eficient şi să se separe procesarea încasărilor de numerar, de ţinerea 
evidenţelor, care apoi ar necesita complicitatea între angajaţi pentru a se ascunde furturile sau 
delapidările. Separarea atribuţiunilor poate fi încorporată în „principiile circulaţiei 
documentelor contabile”. 
 
Periodic, oficialii administraţiei publice trebuie să analizeze controalele interne ale 
organizaţiei, în materie de manipulare a numerarului, prin utilizarea celor două liste de control 
prezentate mai jos: Lista de verificare a încasărilor de numerar şi Lista de verificare a 
plăţilor în numerar. Un răspuns cu „Da”, la o întrebare, indică un bun control intern. 
 
S-ar putea să doriţi să vă rezervaţi, acum, câteva minute pentru a trece în revistă listele de 
verificare şi a marca activităţile pe care propria administraţie publică locală le efectuează în 
mod curent, cu un „Da”, şi pe acelea pe care nu le efectuează, cu un „Nu”.  
 

Listă de verificare pentru controlul intern aferent încasărilor de numerar 
Da Nu  
  1.  Autorizează administraţia publică locală, în mod oficial, deschiderea de conturi bancare? 
  2.  Corespondenţa este deschisă de către o persoană, care nu este responsabilă de depunerea numerarului?
  3.  Corespondenţa este deschisă de către o persoană care nu are acces la registrul cu conturile de debitori?
  4.  Angajatul, care deschide corespondenţa, listează încasările, în detaliu? 
  5.  O persoană, independentă, compară încasările făcute prin poştă cu înregistrările casierului? 
  6.  Sunt încasările de numerar depuse zilnic? 
  7.  Sunt încasările de numerar trecute în jurnal şi introduse în sistemul contabil în momentul primirii? 
  8.  Sunt diferitele încasări de numerar controlate în mod independent? 
  9.  Există o persoană care depune în mod fizic numerarul, alta decât persoana care efectuează depunerea 

la bancă? 
  10. Persoana, care depune în mod fizic numerarul, este o persoană care nu are acces la registrul cu 

conturile de creanţe? 
  11. Este duplicatul chitanţei de depunere, ştampilat de bancă, returnat unei persoane, alta decât aceea care 

face depunerea (întocmeşte actele de depunere)? 
  12. Sunt duplicatele chitanţelor de depunere, cu ştampila băncii, comparate cu registrul de încasări în 

numerar? 
  13. Sunt persoanele, care manipulează numerar, obligate să depună garanţii? 



  14. Cecurile* postdatate sunt raportate în momentul primirii? 
  15. Sunt cecurile* postdatate păstrate în siguranţă? 
  16. Cecurile* returnate ale clienţilor sunt livrate unei persoane, alta decât aceea care efectuează 

depunerile la bancă? 
  17. Cecurile* returnate ale clienţilor sunt răscumpărate, vreodată, de către un angajat? 
  18. Dacă răspunsul la întrebarea 17 este „Da”, atunci angajatul, care face răscumpărarea este el o 

persoană care nu are acces la documentele încasărilor în numerar, la registrul conturilor de creanţe 
sau la documentele clienţilor? 

  19. Este controlul fizic al hârtiilor de valoare negociabile ţinute în păstrare, realizat cu ajutorul unei terţe 
părţi independente? 

  20. Angajaţii din departamentul casieriei: 
-  nu au atribuţiuni legate de colectarea numerarului? 

  -  nu elaborează, nu semnează şi nu expediază prin poştă cecuri* sau ordine de plată? 
  21. Sunt concediile obligatorii? 
  22. Există, în funcţiune, un sistem dual de control al numeraului sau al investiţiilor? 
  23. Este necesară depunerea unei garanţii, de către funcţionarii care manipulează numerar? 
* Aceste consideraţii ar putea să nu fie aplicabile în ţările care nu utilizează, în mod obişnuit, cecuri 

pentru plata bunurilor şi serviciilor. 
 

Listă de verificare pentru controlul intern aferent plăţilor în numerar 
Da Nu  
  1.  Sunt toate cecurile* prenumerotate prin tipar şi contabilizate ? 
  2.  Cecurile* anulate sau eronate sunt reţinute şi îndosariate corespunzător pentru a evita reutilizarea lor? 
  3.  Există o politică împotriva emiterii cecurilor* plătibile în „numerar”, la „purtător” sau în „monedă”? 
  4.  Este utilizat un protector de cecuri*? 
  5.  Sunt bine controlate cecurile* neutilizate? 
  6.  Sunt persoanele, care semnează cecuri* sau ordine de plată, altele decât acelea care: 

- manipulează numerarul pentru micile plăţi? 
  - aprobă plăţile? 
  - înregistrează plăţile în numerar? 
  - fac înscrieri în registrul de conturi? 
  7.  Le este interzis persoanelor de la întrebarea 6 să expedieze prin poştă cecuri* sau ordine de plată? 
  8.  Sunt persoanele, care semnează cecuri* sau ordine de plată, desemnate prin politica administraţiei 

publice locale? 
  9.  Dacă se utilizează ştampile cu semnături sau maşini automate de aplicat semnături, sunt acestea bine 

controlate? 
  10. Au fost băncile instruite să nu opereze nici un cec* sau ordin de plată care are ca trăgător 

„Municipalitatea”? 
  11. Este interzisă semnarea de cecuri* „în alb”, sau de ordine de plată în avans? 
  12. Sunt contrasemnate cecurile* sau ordinele de plată? 
  13. Atunci când cecurile* sau ordinele de plată sunt prezentate pentru semnare, sunt prezentate, 

împreună cu ele, şi facturile şi alte documente relevante, privitoare la tranzacţie? 
  14. Sunt facturile şi documentaţia conexă bifate sau ştampilate cu ştampila „Plătit” în momentul 

efectuării plăţii? 
  15. Este emiterea cecurilor*, sau a ordinelor de plată, separată de aprobarea facturilor? 
  16. Sunt conturile bancare punctate (verificate din punctul de vedere al compatibilităţii, între soldul 

iniţial şi acela final, pentru perioada dată) lunar? 
  17. Este elaborat lunar raportul trezorierului? 
  18. Este elaborat lunar raportul, privitor la portofoliul de investiţii în hârtii de valoare, pentru a fi 

prezentat consiliului local / judeţean? 
  19. Sunt documentele bancare şi cecurile* ,sau ordinele de plată operate, livrate direct persoanei care 

face punctarea (verificarea consistenţei între soldul iniţial şi acela final, pentru o perioadă de timp)? 
  20. Atribuţiile persoanei, care efectuează punctajul cu banca, exclud: 

- semnarea de cecuri sau ordine de plată? 
  - înregistrarea tranzacţiilor de numerar? 
  - manipularea numerarului? 
  21. Persoana care efectuează punctajul contului bancar: 

- răspunde de numerotarea tuturor cecurilor* sau a ordinelor de plată? 



  - examinează semnăturile? 
  - examinează andorsările? 
  - examinează numele beneficiarului? 
  - examinează datele? 
  22. Sunt transferurile de fonduri, dintr-un cont bancar în altul, înregistrate cu promptitudine? 
  23. Autorizarea, de a efectua transferuri bancare, este limitată la trezorierul bancar? 
  24. Sunt returnate băncii, în vederea corectării, cecurile* incorect andorsate ? 
  25. Sunt bine urmărite şi controlate cecurile* sau ordinele de plată emise pe o perioadă mai lungă? 
  26. Sunt bine controlate notificările de blocare a plăţii, la cecurile* sau ordinele de plată neoperate încă? 
  27. Sunt responsabilităţile acelora care achiziţionează hârtii de valoare separate de acelea ale celor care: 

- înregistrază achiziţia hârtiilor de valoare? 
  - elaborează confirmarea achiziţiei? 
  - coroborează achiziţiile de hârtii de valoare cu confirmările din partea brokerilor, dealerilor sau a 

altor instituţii de valori mobiliare? 
  - elaborează punctajul cu banca şi rapoartele de trezorerie privitoare la numerar? 
  28. Sunt concediile obligatorii? 
  29. Este solicitată o garanţie materială, din partea persoanelor care efectuează plăţi în numerar? 
* Aceste consideraţii ar putea să nu fie aplicabile în ţările care nu utilizează, în mod obişnuit, cecuri 

pentru plata bunurilor şi serviciilor. 
 

După evaluarea controalelor interne, existente, s-ar putea să doriţi să le îmbunătăţiţi sau să 
înfiinţaţi controale interne suplimentare. Trebuie să faceţi aceasta, elaborând diagrame care 
descriu modul în care fondurile circulă în cadrul sistemului administraţiei publice locale. 
Diagramele trebuie să înceapă de la debutul procesului şi să includă: emiterea facturilor, 
colectarea şi depunerea numerarului, emiterea documentelor contabile de control asupra 
numerarului, plata fondurilor şi achiziţia de hârtii de valoare din fonduri imobilizate. Fiecare 
etapă în cadrul procesului trebuie să aibă un control formal. 
 
Controlul intern aferent investirii în hârtii de valoare este similar acelora privitoare la 
efectuarea încasărilor şi plăţilor de numerar. Trebuie să existe proceduri scrise care să 
detalieze procesul de investire în hârtii de valoare, nivelul de competenţă / autorizare pentru 
fiecare etapă a procesului şi ce tipuri de hârtii de valoare sunt autorizate. Trebuie, de 
asemenea, să existe o separare adecvată a atribuţiilor. Etapele tranzacţiei investiţionale cu 
hârtii de valoare nu trebuie să fie efectuate de către o singură persoană, doarece acest lucru ar 
mări potenţialul de fraudă şi de raportare mincinoasă. Este esenţial, să se separe funcţiile de 
cumpărare şi de vânzare, de funcţiile de contabilizare şi de păstrare în siguranţă. În sfârsit, 
controalele interne sunt întărite prin contracte şi înţelegeri scrise pentru toate serviciile legate 
de  investirea în hârtii de valoare. Între acestea, sunt incluse serviciile de: operaţiuni bancare, 
păstrare în siguranţă, consultanţă şi brokeraj. Aceste înţelegeri dau o dimensiune formală 
relaţiei şi oferă detalii asupra serviciilor care sunt furnizate. 
 
Pentru a evalua controlul intern al organizaţiei dumnenavoastră în materie de achiziţionare / 
vânzare a hârtiilor de valoare, utilizaţi următoarea listă de verificare, care vă permite să 
stabiliţi care controale interne sunt adecvate şi care lipsesc sau necesită acţiuni corective. Un 
răspuns cu „Da”, la orice întrebare, indică un bun control intern. 
 

Lista de verificare pentru controlul intern în domeniul achiziţiei / vânzării hârtiilor de 
valoare 

Da Nu  
  1. Există o politică scrisă, aprobată de către consiliu, în domeniul achiziţiei hârtiilor de valoare? 
  2. Dacă răspunsul la întrebarea nr.1 este „Da”, este această politică revăzută periodic şi aprobată de către 

consiliu? 



  3.  Această politică specifică clar tipurile de hârtii de valoare autorizate, descriind principiile directoare 
de bază pentru fiecare tip, inclusiv cerinţele legate de diversificare şi de calitatea creditului? 

  4.  Aprobă consiliul o listă cu instituţiile financiare şi brokerii / dealerii, prin intermediul cărora 
administraţia publică locală efectuează achiziţiile sale de hârtii de valoare? 

  5.  Este alegerea instituţiilor financiare, a brokerilor / dealerilor şi a custozilor făcută în conformitate cu 
politica consiliului şi cu contractele şi înţelegerile scrise? 

  6.  Sunt, documentate şi reţinute cu scopul realizării de audituri, strategiile şi tranzacţiile de achiziţie a 
hârtiilor de valoare ale consilului (adică procesele de iniţiere, analiză şi aprobare)? 

  7.  Există o analiză a hârtiilor de valoare, din punctul de vedere al tipului, partenerului de comercializare 
autorizat, aranjamentului de custodie, autorizărilor scrise, contabilizării şi plasării câştigurilor din 
dobânzi? 

  8.  Dacă administraţia publică locală utilizează transferurile locale, există în vigoare o înţelegere de 
transfer cu banca, care să conţină diferite proceduri de control şi de securitate cu privire la emiterea 
şi recepţionarea mesajelor de transfer electronic al fondurilor? 

  9.  În cazul transferurilor bancare, există o confirmare scrisă în cazul tranzacţiilor telefonice de hârtii de 
valoare şi de fonduri bancare? 

  10. Sunt atribuţiunile legate de funcţia de investire în hârtii de valoare astfel separate, încât nici o 
persoană să nu fie responsabilă de tranzacţiile de achiziţie sau vânzare de hârtii de valoare, de la 
început până la sfârsit? 

  11. Confirmarea scrisă a unei tranzacţii cu o hârtie de valoare este obţinută direct de la banca custode? 
  12. Banca custode furnizează verificări, lunar, atât pentru valoarea de piaţă, cât şi pentru valoarea de 

bază pentru hârtiile de valoare achiziţionate şi pentru garanţiile aferente, astfel încât acestea să poată 
să fie comparate cu înregistrările contabile interne? 

  13. Se efectuează o raportare periodică, care să includă descrierea şi suma conţinută în hârtia de valoare, 
data tranzacţiei, rata dobânzii, data scadenţei, ratingul de credit (dacă este cazul!), valoarea de piaţă 
şi alte informaţii conexe? 

  14. Se efectuează audituri periodice ale controlului intern, pentru a verifica dacă controalele operează 
corect şi dacă ele sunt compatibile cu politica de investiţii în hârtii de valoare? 

 
Controalele interne sunt o parte foarte importantă a procesului de management al numerarului. 
Ele oferă garanţii sub formă de structuri, procese şi proceduri, care minimizează pierderile 
administraţiei publice locale în materie de active, numerar şi hârtii de valoare. Activele 
administraţiei publice locale trebuie protejate, nu numai împotriva furtului şi al delapidării, ci 
şi împotriva luării unor decizii nepotrivite, sau de slabă calitate managerială. 
 
Moment de reflecţie: 
 
Acum, după ce am trecut în revistă controalele interne, alocaţi câteva minute pentru a vă 
întoarce la listele de lerificare şi a răspunde-ţi la întrebările referitoare la măsura în care ele se 
aplică programului de management al numerarului, din cadrul propriei administraţii publice 
locale. Ce domenii, evidenţiate de lista de verificare, necesită, cel mai mult, îmbunătăţiri: 
încasările de numerar, plăţile de numerar sau investiţiile în hârtii de valoare? Ce măsuri veţi 
lua, la întoarcerea în administraţia publică locală, cu privire la cele constatate acum? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 



Relaţiile cu băncile 
 
Următoarea componentă majoră a unui program eficient de management al lichidităţilor este 
relaţia cu băncile. Pentru administraţia publică locală, băncile sunt importante din trei motive: 
în primul rând, ele oferă împrumuturi; în al doilea rând, ele oferă acces la pieţele de capital, 
pe termen lung şi pe termen scurt; în al treilea rând, ele prestează servicii financiare esenţiale 
care, dacă nu ar fi oferite de către o bancă, ar trebui realizate de către administraţia publică 
locală. Însă, aceste servicii nu sunt gratuite. Băncile rămân profitabile, câştigând dobândă la 
banii pe care îi dau cu împrumut. Sumele de bani, pe care o bancă este capabilă să le dea cu 
împrumut, depind de sumele pe care ea le are în păstrare. 
 
O administraţie publică locală îşi poate îmbunătăţi relaţiile cu băncile, dacă: 
 
- beneficiază de gama completă de servicii oferite de către bancă; 
- încurajează concurenţa între bănci, organizând periodic licitaţii de servicii legate de 

plasarea contului bancar al administraţiei publice; 
- cunoaşte costurile proprii şi costurile băncii, pentru fiecare serviciu oferit; 
- încurajează, în mod continuu, concurenţa între instituţiile financiare, pentru a obţine cea 

mai avantajoasă soluţie, atunci când ia deciziile de achiziţie / vânzare a hârtiilor de valoare. 
 

Acest capitol, referitor la relaţiile bancare, tratează procesul de alegere a băncii, tipul de 
servicii bancare oferite şi modurile de a plăti pentru serviciile bancare. 

 
Alegerea unei bănci 
 

O administraţie publică locală alege o bancă, care urmează să-i ofere servicii de depozit şi alte 
servicii bancare, într-unul din următoarele două moduri: licitaţie sau negociere. 

 
Licitaţii competitive 
 

În general, administraţia publică locală lansează invitaţiile la licitaţii utilizând specificaţii 
detaliate (caiete de sarcini), pentru a solicita oferte din partea unui număr de bănci. După 
evaluarea ofertelor, pe baza celui mai mic cost la care este oferit serviciul, este selectată o 
anumită bancă, pentru a furniza serviciul respectiv. Natura competitivă a procesului tinde să 
mărească interesul pentru atragerea clientului şi să micşoreze costul serviciilor. 

 
Din raţiuni politice şi financiare, dacă este posibil, nu adjudecaţi un contract de servicii 
bancare unei instituţii financiare fără a desfăşura o formă de competiţie deschisă şi onestă. 
Licitaţia competitivă oferă garanţia că administraţia publică locală va primi majoritatea 
serviciilor în compensaţie şi că va obţine cel mai bun preţ pentru fiecare serviciu. 

 
Procesul de licitaţie, pentru servicii bancare, implică cel puţin cinci etape: 

 
1. Determinaţi tipul şi cantitatea de servicii, pe care doriţi să le obţineţi de la bănci, şi estimaţi 

cât aţi fi dispuşi să plătiţi pentru ele. 
2. Elaboraţi o solicitare de ofertă şi trimiteţi-o băncilor competitoare. 
3. Analizaţi ofertele, într-o manieră deschisă, făcând publice criteriile de selecţie. 
4. Alegeţi banca, care îndeplineşte cel mai bine criteriile stabilite, şi intraţi într-o relaţie 

contractuală cu ea. 
5. Ţineţi la curent consiliul şi pe primar / preşedinte cu desfăşurarea fiecărei etape a procesului. 



 
Repetaţi procesul de licitaţie, la fiecare doi sau trei ani, pentru a vă asigura că: 

 
1) Comunitatea dumneavoastră continuă să primească cea mai bună valoare pentru costurile 

suportate. 
2) Banca nu devine delăsătoare în prestaţia serviciilor sale. 
3) Alte instituţii beneficiază de oportunitatea de a reintra în competiţie. 

 
Abordarea negociată 
 

În acest caz, negocierea înseamnă că banca sau băncile sunt pre-selectate, pe baza politicii 
consiliului sau pe baza unor practici tradiţionale. Preţurile pentru serviciile bancare sunt 
negociate fără a se beneficia de avantajele ofertelor competitive. Sunt utilizate două metode: 
1) fragmentarea afacerii şi 2) rotaţia afacerii. 

 
Partajarea relaţiilor bancare 
 

În cadrul metodei „partajarea relaţiilor bancare”, administraţia publică locală oferă băncilor 
din comunitate o parte a propriilor nevoi de servicii bancare. Adesea, acest lucru duce la 
utilizarea mai multor conturi bancare, decât ar fi necesar, pentru a putea distribui afacerea 
între băncile importante. Iată două exemple: divizarea unui fond operaţional general în două 
sau mai multe conturi, care sunt ţinute în bănci separate, sau împărţirea conturilor între 
diferite bănci, pe baza sursei fondurilor sau serviciilor furnizate (de exemplu, servicii de 
depozit la o bancă, păstrare în siguranţă la alta şi servicii de credit la o a treia). 
 
Împărţirea necesarului de servicii bancare, între mai mulţi ofertanţi, face mai puţin posibil ca 
primarul / preşedintele şi consiliul să fie acuzaţi de favoritism – acest lucru este, evident, un 
avantaj politic. Există totuşi un dezavantaj, care constă în faptul că şi comunitatea trebuie să 
menţină un sold minim, în fiecare bancă, pierzând astfel posibilitatea de a pune banii la un loc 
şi diminuând, în consecinţă, mărimea dobânzii, care ar putea fi câştigată. Pierderea de venit 
poate fi semnificativă. În plus, este posibil ca serviciile bancare să nu fie obţinute la cel mai 
mic cost, mărind, astfel, costurile cu activitatea bancară şi diminuând efectul benefic al 
compensării soldurilor, în contul câştigurilor. 

 
Rotaţia relaţiilor bancare 
 

În cadrul celei de-a doua metode, administraţia publică locală alege o singură bancă, pentru 
derularea serviciilor sale bancare, şi atribuie aceste activităţi, prin rotaţie, şi altor bănci locale, 
pe bază de negociere, de obicei anual. Acest aranjament permite punerea la un loc a banilor 
într-o singură bancă. Câştigurile din dobânzi sunt mai mari decât în cazul conturilor partajate, 
iar ţinerea evidenţelor contabile este mai uşoară. Dezavantajul constă în faptul că această 
metodă este mai puţin potrivită din punct de vedere politic. De exemplu, băncile mai mari pot 
încerca să exercite presiuni asupra reprezentanţilor consiliului pentru a deţine conturile, pe 
perioade mai lungi decât băncile mai mici. 
 
Deşi există merite, atât ale metodei competitive, cât şi ale metodei de negociere, noi credem 
că administraţia publică locală trebuie să adjudece, prin licitaţie, prestarea serviciilor sale 
bancare, obţinând, în acest fel, cele mai ieftine servicii bancare şi cea mai largă gamă de 
servicii bancare. 
 



Un exemplu de Solicitare de ofertă pentru servicii bancare este prezentat în paginile 
următoare. De obicei, un Contract privind serviciile bancare precizează, în mod formal, 
termenii şi condiţiile pentru serviciile oferite comunităţii de către bancă. 

 
Specificaţiile şi Solicitarea de ofertă pentru servicii bancare – model S.U.A. 

 
Comentarii referitoare la elaborarea unei solicitări de ofertă pentru cervicii bancare (SOSB) 
 
1. Introducere 
 
Includeţi următoarele informaţii în această secţiune: 
- Cadrul general – oferă, pe scurt, o perspectivă asupra serviciilor bancare; tratează cerinţele 

legale şi de eligibilitate. 
- Obiectivele procesului de licitaţie – o declaraţie tipică poate suna ca aceasta:   

„Obiectivul pentru care municipalitatea recurge la licitaţie constă în a alege banca ce poate 
oferi serviciile bancare de cea mai înaltă calitate, cu cel mai mic cost pentru contribuabili”.  

- Durata contractului – defineşte perioada contractului (de exemplu, pe o perioadă de trei 
ani) şi orice prevederi referitoare la reînnoire (un an sau doi, în plus). 

- Instrucţiuni referitoare la licitaţie – specificaţi persoana care primeşte ofertele, data şi ora, 
adresa şi numărul de copii necesare. De asemenea, daţi numele şi telefonul unei persoane 
de contact, care să dea răspunsul la eventuale întrebări. 

- Desfăşurarea evenimentelor – defineşte datele esenţiale în desfăşurarea procesului: anunţul 
public, data limită de prezentare a ofertelor, analiza de către comisia de evaluare, 
adjudecarea contractului şi data de început a contractului. 

- Criteriile de evaluare – alegeţi criteriile aplicabile, dintre următoarele:  
a) calificată ca depozitar bancar pentru fonduri publice, în condiţiile legislaţiei statale sau 

locale; 
b) amplasată în comunitate, după cum specifică legea naţională sau locală,    
c) respectă toate cerinţele privitoare la serviciile bancare stipulate în SOSB; 
d) a îndeplinit toate cerinţele stipulate în formularul de licitaţie; 
e) oferă cel mai scăzut cost al agregatului de servicii bancare, respectând înalta calitate 

aşteptată a serviciilor bancare, sau oferă cel mai mare câştig aferent investirii fondurilor 
imobilizate ale comunităţii; 

f) a oferit informaţiile financiare solicitate pentru anii respectivi; 
g) îndeplineşte condiţiile minimale ale testelor indicatorilor financiari.  

- Termenii şi condiţii generale – aveţi în vedere includerea următoarelor elemente în  SOSB: 
a) Solicitaţi băncii să semneze un contract, conform căruia să furnizeze anumite servicii 

bancare. 
b) Solicitaţi băncii să continue să furnizeze serviciile, în condiţiile contractului, până când 

este selectat şi acreditat un succesor. 
c) Solictaţi băncii să garanteze taxe fixe pentru perioada iniţială de contract, creşterile de 

taxe pentru orice prelungire ulterioară a contractului nu vor depăşi rata anuală a inflaţiei. 
d) Rezervaţi-vă dreptul de a respinge oricare dintre oferte, precum şi toate ofertele. 
e) Rezervaţi-vă dreptul să solicitaţi informaţii suplimentare şi să vă întâlniţi cu reprezen-

tanţii băncii, pentru a discuta sau solicita clarificări cu privire la articolele conţinute în 
ofertă. 

f) Rezervaţi-vă dreptul să contractaţi alte servicii financiare, neacoperite de acest contract, 
cu alte bănci calificate. 



g) Stipulaţi că, dacă noi servicii devin disponibile şi ele sunt adăugate la contract, atunci 
banca va percepe taxe de la administraţia publică locală, în limitele ofertei publicate de 
către bancă.  

h) Stipulaţi că adminstraţia publică locală şi banca pot modifica serviciile prin acord 
mutual.  

i) Stipulaţi că administraţia publică locală poate rezilia contractul, pentru orice motiv, cu 
un preaviz de 180 de zile. 

 
2. Servicii bancare solicitate 

Identificaţi toate serviciile (după cum este cazul), din Lista de servicii bancare, pe care 
administraţia publică locală le doreşte a-i fi furnizate de către bancă. Consultaţi-vă cu 
reprezentanţii băncii, pentru a stabili dacă aceste servicii sunt disponibile. În cadrul SOSB 
descrieţi, pe scurt, modul cum serviciile solicitate trebuie să funcţioneze şi la ce se aşteaptă 
administraţia publică locală din partea băncii. Includeţi orice date limită sau constângeri de 
timp care se aplică la primirea serviciilor specificate. Deoarece banca trebuie să înţeleagă că 
aceste servicii sunt importante, analizaţi nevoia pentru aceste servicii, asiguraţi-vă că banca le 
poate furniza şi descrieţi-le complet în SOSB; nu vă limitaţi la simpla listare a serviciilor. 
 
3. Instrucţiuni de Licitaţie 

Oferiţi băncilor instrucţiuni de licitaţie clare şi concise. În plus, elaboraţi formulare de 
licitaţie pentru a standardiza răspunsurile băncii şi a face evaluarea mai uşoară. Cantitatea de 
informaţii inclusă în formularele de cerere de ofertă şi de licitaţie variază în funcţie de fiecare 
administraţie locală, însă instrucţiunile trebuie să stipuleze clar ceea ce este nevoie să ofere 
băncile, pentru a îndeplini condiţiile din SOSB. Includeţi în instrucţiuni cerinţe ca băncile să: 
- să trimită oferta pe  formularele de licitaţie ale administraţiei locale; 
- să comunice o taxă unitară, pentru fiecare element al serviciului; 
- să înmulţească taxa unitară cu volumul de servicii anual estimat, oferit de către 

administraţia locală; 
- să certifice că taxele rămân fixe de-a lungul termenului contractului inţial; 
- să trimită o garanţie de participare, sub forma unui cec bancar plătibil către administraţia 

locală, pentru a garanta îndeplinirea condiţiilor de licitaţie; 
- să furnizeze o listă cu numele persoanelor cheie din bancă şi să descrie, pe scurt, 

calificările lor în a supraveghea serviciile bancare furnizate administraţiei locale; 
- să numească un administrator de cont al clientului (şi un înlocuitor al acestuia) pentru a 

asigura o tranziţie lină şi o continuitate a servicilor bancare; 
- să furnizeze trei referinţe din partea clienţilor (numele clientului, numele persoanei de 

contact, adresa şi numărul de telefon), care utilizează serviciile bancare într-o manieră 
comparabilă cu administraţia locală; 

- să furnizeze mostre de rapoarte pentru serviciile solicitate; 
- să furnizeze copii ale tuturor contractelor / instrucţiunilor pe care banca le solicită a fi 

executate de către administraţia locală (de exemplu, formulare de împuternicire a băncii, 
formulare de transfer bancar, formulare pentru investiţii pe termen scurt, specimene de 
semnături necesare pentru deschiderea unor noi conturi etc. 

- să elaboreze un plan de implementare, care să prezinte un grafic temporal sincronizat cu 
ajudecarea contractului şi începutul prestării serviilor; 

- să furnizeze declaraţii financiare auditate pentru ultimii doi ani. 
 
4. Evaluarea de Credit a Băncii 

Selectarea unei bănci nu se bazează pe o evaluare a ratingului său de credit, cu excepţia 
cazurilor când se înregistrează o egalitate. Evaluarea unei bănci se axează pe calificarea unor 



bănci ca fiind acceptabile, fără a fi obligatoriu să le ierarhizăm în vreun fel. Utilizaţi analiza 
indicilor (descrisă în Contabilitatea ca instrument de management) pentru a stabili indicatorii 
de calificare, pentru eligibilitatea băncilor pe baza unor standarde bancare naţionale. Trebuie 
să li se comunice băncilor orice criterii minimale de eligibilitate. Cereţi băncii să trimită 
declaraţii financiare auditate pentru ultimii doi ani şi analizaţi opiniile şi notele de subsol ale 
auditorului la respectivele declaraţii, precum şi orice analiză managerială referitoare la anul 
trecut şi la perspectivele pentru viitorul an, astfel încât să fie disponibilă o imagine din interior 
referitoare la situaţia financiară a băncii. 
   
5. Formulare de licitaţie 

Elaboraţi un Formular standard de licitaţie, care urmează a  fi utilizat de către băncile 
respondente. Formularul de licitaţie poate fi simplu sau complex în funcţie de nevoile de 
servicii ale administraţiei. În cele ce urmează prezentăm un exemplu de formular de licitaţie. 

   
Exemplu de formular pentru servicii bancare  

Numele băncii:___________________________________________________________________________ 

Servicii bancare Volum anual 
(estimat) 

Taxă pe 
element 

Taxe pentru servicii 
anuale 

Gestionare conturi (12 conturi) 144 x ______/lună = _______________ 
Transferuri electronice – intrări 250 x __________ = _______________ 
                                     – ieşiri 500 x __________ = _______________ 
Articole depozitate 2500 x __________ = _______________ 
Credite 100 x __________ = _______________ 
Debite 50 x __________ = _______________ 
Transferuri bancare între conturi 1000 x __________ = _______________ 
Plăţi bancare la ghişeu 2500 x __________ = _______________ 
Sortare şi numărare monede (rată orară) 80 ore x _______/oră = _______________ 
Preluări cu maşinile blindate (săptămânal la primărie) 52 x __________ = _______________ 
Depozite de noapte pe termen scurt 10 x __________ = _______________ 
 
Conturi de concentrare/cu sold zero - cont principal - 1 12 x ______/lună = _______________ 

                                        - conturi secundare - 4 48 x ______/lună = _______________ 
Transferuri către conturi cu sold zero 1000 x __________ = _______________ 
Transferuri din contul de depozit 250 x __________ = _______________ 
Ordine de plată procesate 2500 x __________ = _______________ 
Punctare lunară a conturilor (12 conturi) 144 x ______/lună = _______________ 
Raportare privind soldul zilnic 12 x ______/lună = _______________ 
Tranzacţii prin automat bancar 250 x __________ = _______________ 
Tranzacţii cu hârtii de valoare 150 x __________ = _______________ 
Păstrare în siguranţă dobândă / credite 125 x __________ = _______________ 
Păstrare în siguranţă încasări / depozite 75 x __________ = _______________ 
Microfilmarea ordinelor de plată (lunar) 12 x __________ = _______________ 
  Total licitat _________________
 
Servicii bancare 
 
Serviciile bancare disponibile pentru administraţia publică locală pot varia, semnificativ, de la 
o ţară la alta sau de la o regiune la alta. Datorită acestui fapt, orice listare a serviciilor bancare, 
potenţiale, va fi sau prea cuprinzătoare, sau prea simplă, şi posibil incompletă. Acest lucru va 
fi adevărat, în special, în ţările cu un sistem bancar comercial relativ nou. Cu toate acestea, 
identificând, poate, prea multe servicii, ne vom asuma şi responsabilitea unor greşeli. 
 
Diagrama - Listă de servicii bancare oferă o listă completă a serviciilor bancare disponibile, în 
general, administraţiior locale din ţări cu un sistem bancar cuprinzător. S-ar putea să doriţi să 



faceţi referiri la acestă listă şi să alegeţi servicile bancare dorite de propria administraţie 
publică locală. De asemenea, s-ar putea să vă fie de ajutor discuţia cu funcţionarul băncii 
locale, privitoare la serviciile care sunt disponibile, în mod curent, şi la cele care ar putea fi 
disponibile, în viitorul apropiat.  
 
Unul dintre primii paşi, în alegerea unei bănci, constă în a determina combinaţia de servicii 
bancare disponibile şi oferite. Serviciile bancare sunt, adesea, împărţite în patru tipuri 
generale: 

- Servicii de colectare şi depozitare 
- Servicii de plăţi 
- Servicii de investiţii 
- Servicii de credit 

 
Serviciile de colectare accelerează circulaţia (disponibilitatea) fondurilor, în vreme ce 
serviciile de depozitare procesează fondurile colectate, pentru a oferi solduri creditate. 
Procesarea internă îmbunătăţită a încasărilor de numerar şi constituirea zilnică de depozite 
multiple amplifică accelerarea încasărilor de numerar. Utilizând eficient serviciile de colectare 
şi de depozitare, puteţi spori fondurile disponibile pentru achiziţia de hârtii de valoare. Cele 
mai populare servicii de colectare utilizate de către administraţiile locale sunt transferurile 
electronice bancare sau de fonduri şi serviciile tip casetă de valori. 
 

Listă de servicii bancare 
 
Servicii de colectare şi depozit 

- transfer electronic de fonduri 
- sistem casetă de valori 
- cecuri preautorizate 
- transferuri de depozit 
- sisteme de plată la ghişeu 
- servicii de numărare a banilor 
- servicii de maşini blindate 
- servicii de depozitare pe timp de noapte 
- mesagerie bancară 

 
Servicii de plată 

- transfer electronic de fonduri 
- conturi de concentrare / sold zero 
- plăţi controlate 
- servicii de punctare a conturilor 
- modificarea cecurilor  
- sumar al plăţilor 
- microfilmarea cecurilor sau ordinelor de plată 
- servicii de calcul electronic 
- raportarea soldurilor 

 
Servicii de investiţii în hârtii de valoare 

- instrumente pe termen scurt şi foarte scurt – o zi (peste noapte) 
- aranjamente de custodie 
- consultanţă cu privire la investirea în hârtii de valoare 
 



Servicii de credit 
- linii de credit 
- efecte pe termen scurt 
- achizitor de obligaţiuni 
- distribuitor de obligaţiuni 
- serviciu de transfer şi înregistrare de obligaţiuni 
- servicii de împrumut legate de proiecte de dezvoltare comunitară şi economică 
- leasing (neautorizat ca serviciu bancar în unele ţări) 

 
Serviciile de plăţi facilitează procesarea şi plata obligaţiilor implicate de funcţionarea 
administraţiei publice locale. Scopul serviciilor de plăţi este să reţină numerarul până în 
ultimul moment, prelungind, în acest fel, timpul în care fondurile stau investite şi aduc 
câştiguri din dobânzi. Administraţia publică locală, care utilizează aceste tehnici, poate 
anticipa că vor avea solduri disponibile mai mari pentru investiţii şi câştiguri sporite. 
Serviciile de investiţii în hârtii de valoare oferă o buclă internă a serviciului bancar, pentru 
utilizarea fondurilor aflate temporar în exces. Fondurile, care nu sunt necesare pentru plăţi 
imediate, sunt investite, prin intermediul băncii, în diferite hârtii de valoare: cu termen de o zi 
(peste noapte), la termen de 1-7 zile sau pe perioade mai lungi de 30-60 sau 90 de zile, în 
funcţie de nevoile de numerar, pentru a face faţă obligaţiilor. 
 
Serviciile de credit furnizează fonduri necesare, temporar, prin intermediul liniilor de credit 
sau a împrumuturilor pe termen scurt. În general, aceste servicii includ protecţia, în caz de  
descoperire de cont, şi accesul la o linie de credit cu dobânda pieţei. În unele administraţii 
locale, băncile participă la proiectele de dezvoltare economică ale guvernului local, ca 
partener, acţionar sau distribuitor în cadrul emisiunilor de obligaţiuni.  
 

Estimarea costului serviciilor bancare 
 
Indiferent de abordarea pentru care optaţi în alegerea băncii, care să vă furnizeze serviciile, 
evaluaţi îndeaproape costul serviciilor bancare, pentru a ajunge la un nivel potrivit de 
compensare. Determinarea nivelului potrivit este o sarcină dificilă, mai ales atunci când se 
solicită „pachete” de servicii bancare. Uneori, aceste pachete sunt dificil de „fragmentat”,  
pentru a se obţine preţurile articolelor luate separat, iar rezultatul este că şi cotaţiile de preţuri 
nominale pentru servicii bancare pot să varieze într-o gamă largă de valori. De fapt, această 
dispersie a preţurilor poate fi înşelătoare, deoarece băncile oferă pachete de servicii destul de 
diferite. În consecinţă, trebuie să furnizaţi o descriere precisă a tipurilor de servicii dorite, 
pentru a vă asigura că acele costuri, din cotaţia oferită de bancă, acoperă esenţial produse 
similare.  
 
O altă complicaţie, ce survine în determinarea unei plăţi potrivite, rezultă din faptul că 
majoritatea administraţiilor locale sunt, simultan, împrumutatori de fonduri, consumatori de 
servicii bancare şi, uneori, chiar şi împrumutaţi. Costul serviciilor de tranzacţii, cum ar fi 
depozitele sau procesarea diferitelor articole, poate fi măsurat şi evaluat sub formă de costuri 
unitare şi, în consecinţă, ofertele fixe pentru aceste servicii pot fi evaluate exact ca ofertele 
pentru alte tipuri de bunuri sau servicii. Costurile pentru serviciile bancare, cum ar fi 
depozitele la termen şi împrumuturile pe termen scurt, variază, totuşi, datorită soldurilor 
variabile ale împrumuturilor şi ale depozitelor şi datorită fluctuaţiei ratei dobânzii. Datorită 
acestei volatilităţi în domeniul dobânzii, la acordarea şi obţinerea împrumuturilor, este practic 
imposibil să se obţină un contract cu cost fix, pentru toate serviciile bancare viitoare. Ca 
înlocuitor, se utilizează, în schimb, „etaloane de performanţă“ (benchmarks), în cadrul cărora 



rata dobânzii pentru depozitele la termen va fi declarată în termeni de rată de piaţă a dobânzii, 
folosindu-se ca etalon, de exemplu, dobânda de piaţă a certificatelor de depozit cu termen de 
90 de zile. 
 
Pentru a facilita compararea şi evaluarea ofertelor şi pentru a atinge obiectivul principal de 
obţinere a celui mai scăzut cost pentru serviciile bancare, împărţiţi solicitarea de ofertă în 
două categorii: activităţile de procesare a tranzacţiilor şi funcţiile de investire în hârtii de 
valoare. Fiecare categorie este evaluată utilizând, întrucâtva, criterii diferite, pentru a ajunge 
la o ofertă cu un cost total minim. Procesarea tranzacţiilor include: procesarea încasărilor, a 
ordinelor de plată către bancă (mandate / transferuri) şi activităţile de management ale 
conturilor. Activitatea de investiţii în hârtii de valoare include: achiziţia de hârtii de valoare 
sau împrumutul de bani de la bancă şi gestionarea portofoliului de hârtii de valoare sau de 
împrumuturi. Majoritatea băncilor au dezvoltat tehnici de contabilizare a costurilor, astfel 
încât ele pot oferi preţuri pentru fiecare serviciu pe care îl furnizează. Dacă băncile pretind că 
nu cunosc costurile reale  ale anumitor servicii, trebuie să li se solicite estimări. 
 
Plata pentru serviciile bancare 
 
În mod tipic, administraţia publică locală plăteşte pentru serviciile bancare, într-unul din 
următoarele două moduri: primul mod, şi cel mai simplu, este de a plăti băncile pentru 
serviciile prestate în luna respectivă; al doilea mod constă în a plăti serviciile bancare pe baza 
unui PACHET COMPENSATORIU minimal. În condiţiile celei de-a doua abordări, administraţia 
publică locală nu plăteşte băncile în mod direct pentru serviciile prestate. Mai curând, 
administraţia publică locală menţine un sold minim în cont, astfel încât banca investeşte şi 
câştigă suficientă dobândă pentru a compesa costurile serviciilor prestate.  
 
Soldul compensatoriu minim, care este necesar pentru a acoperi un anumit nivel dat al 
costurilor serviciilor, poate fi calculat în doi paşi simpli, aşa cum se prezintă mai jos: 
 
Pasul 1. Stabiliţi costul anual al serviciilor bancare, care urmează a fi plătite, şi împărţiţi acest 
cost la rata anuală a rentabilităţii, pe care banca se poate aştepta să-l câştige, pentru depozitele 
constituite. Acest calcul oferă mărimea brută a depozitelor necesare pentru a plăti / compensa 
costurile băncii. Utilizând următoarea diagramă, în care s-a presupus o rată a dobânzii de 
12%, se observă că este necesar un sold mediu anual de 125 milioane lei pentru a acoperi 
costurile bancare în valoare de 15 milioane lei. Vă rugăm să observaţi că acest calcul este 
foarte sensibil la valoarea aşteptată a ratei dobânzii aferente depozitelor bancare. O rată mai 
înaltă înseamnă că sunt necesare depozite mai mici; o rată mai mică înseamnă că sunt 
necesare depozite mai mari. După cum am remarcat mai devreme, ratele, cum ar fi aceea 
prezentată mai sus, pot varia de-a lungul anului. 
 
În general, o administraţie publică locală trebuie să presupună că acestă rată va fi apropiată de 
ratele dobânzii plătite la hârtiile de valoare de piaţă cu scadenţă de 90 de zile sau la 
certificatele de depozit de-a lungul perioadei de depozit. 

Calcularea Cerinţelor soldului compensatoriu minimal 

Costul serviciilor bancare furnizate ………………………………..…. 15 mil. lei 
Împărţite la Rata dobânzii aferente depozitelor bancare ……………........... 12 %  
Egalează Fondurile investibile în bancă ……………………….……... 125 mil.lei 

 
Pasul 2. Soldul de depozit calculat la pasul 1 este mai mic decât sumele de care băncile vor 
avea nevoie pentru a-şi acoperi costurile. Situaţia se prezintă în acest fel deoarece, în mod 



obişnuit, băncilor li se solicită, din partea organismelor de reglementare, să menţină o parte 
din depozitele lor ca rezerve în active nepurtătoare de dobândă, cum ar fi numerar în casa de 
bani sau depozite de rezervă. În consecinţă, suma determinată în cazul pasului 1 trebuie să fie 
amplificată, cu un factor corelat cu aceste cerinţe privitoare la rezerve, pe baza următoarei 
formule:     
                      Soldul calculat la pasul 1   
               ––––––––––––––––––––––––––––––––––  =  Soldul necesar             
                1 „minus” Cerinţele privitoare la rezerve       

Cerinţele privitoare la rezerve sunt stabilite de organismele de reglementare bancară. Ca şi 
ratele dobânzii, aceste cerinţe privitoare la rezerve pot să se schimbe, din timp în timp, astfel 
că va fi necesar să se estimeze o medie a acestora pentru perioada de depozit. 
 
Utilizând diagrama următoare, este prezentat calculul pentru un depozit de 125 milioane lei 
utilizând o cerinţă de rezerve la nivelul de 25%. Efectul acestei etape de determinare a 
soldurilor de depozit compensatorii constă în a reduce nivelul de numerar disponibil pentru 
achiziţionarea suplimentară de hârtii de valoare de către administraţia publică locală. 

Calcularea Cerinţelor de sold compensatoriu minimal 

Fonduri investibile ………………......…………………………........ 125 mil. lei 
Împărţite la (1,00 minus 0,25 – Cerinţele de rezerve) …...…………............ 0,75 
Egal cu Soldul de depozit necesar drept compensaţie ……….… 166,667 mil. lei 

Observaţie: Deoarece cecurile nu sunt utilizate prea mult în această regiune, media dobânzilor 
flotante a cecurilor nu a fost inclusă ca factor în acestă formulă. Dacă ar fi fost luată în calcul, soldul 
de depozit din pasul 2 ar fi fost majorat cu procentajul mediu al dobânzilor flotante ale cecurilor, 
pentru a se ajunge la un nou sold de depozit necesar pentru compensaţie. 
 
Consideraţii finale – servicii bancare 
 
Dacă comunitatea dumneavoastră alege o bancă pentru depozitele de numerar şi servicii, ea 
nu trebuie să limiteze competiţia pentru activitatea de investiţii în hârtii de valoare. Odată ce 
comunitatea decide să investească o parte din fondurile sale imobilizate, contactaţi un număr 
de surse potenţiale de servicii pentru a obţine cea mai bună rată. Atunci când „vă târguiţi” 
încercaţi să obţineţi nu numai cel mai bun randament, ci şi cel mai redus cost pentru 
tranzacţii. Instituţiile financiare sunt obişnuite să concureze pentru atragerea clienţilor, fie 
persoane fizice sau juridece. Situaţia nu trebuie să fie diferită pentru cazul administraţiei 
publice locale. 
 
Moment de reflecţie 
 
După ce am parcurs secţiunea despre relaţiile bancare, sperăm că apreciaţi, într-o mai mare 
măsură, rolul important pe care îl joacă băncile sau instituţiile financiare în managementul 
financiar. Prin prizma celor discutate până acum, gândiţi-vă la relaţiile curente pe care le aveţi 
cu banca cu care lucraţi. Ce domenii ale relaţiilor bancare pot fi îmbunătăţite? Ce obstacole 
pot împiedica îmbunătăţirea respectivelor domenii? Cum pot fi aceste obstacole depăşite? 
Dezvoltaţi un scurt plan de acţiune pentru implementarea acestor îmbunătăţiri? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



Investirea în hârtii de valoare 
 
În general, un program eficient de management al numerarului generează un sold pozitiv de 
numerar ce este investit în hârtii de valoare, care, la rândul lor, produc venituri din dobânzi. 
Aceasta reprezintă o sursă suplimentară de venit. Deoarece administraţia publică locală 
trăieşte de pe urma cetăţenilor care plătesc, în mod obligatoriu, pentru a finanţa serviciile 
publice, oficialii administraţiei publice locale au o teribilă responsabilitate de a oferi asigurări 
că ei utilizează corespunzător fondurile care li s-au încredinţat. În aceasta se include 
maximizarea folosirii acestora pe timpul deţinerii lor de către administraţia publică locală. 
Pentru a utiliza în mod eficient aceste fonduri, este necesară implementarea unui program 
bine elaborat de investiţii în hârtii de valoare. Unul dintre primii paşi care trebuie făcuţi 
constă în a defini obiectivele administraţiei publice locale şi în a adopta o politică de investiţii 
în hârtii de valoare. 
 
La elaborarea obiectivelor şi a politicilor, luaţi în calcul mediul politic local şi experienţa 
anterioară în materie de investiţii în hârtii de valoare. Trebuie analizate aspecte cum ar fi: este 
bine să păstraţi fondurile într-o singură bancă sau în mai multe bănci, sau să le păstraţi în 
instituţii financiare locale sau centrale? Comunităţile care, în ultimii ani, au suferit pierderi ca 
urmare a plasamentelor în hârtii de valoare vor avea o toleranţă slabă pentru risc. Trebuie 
luate în calcul, de asemenea, şi capacitatea administraţiei publice locale de a gestiona 
investirea în hârtii de valoare, precum şi limitările impuse de calificarea personalului angajat. 
În aceste condiţii, adesea, multe autorităţi ale administraţiei publice locale vor adopta 
obiective şi politici de investiţii în hârtii de valoare mai conservatoare decât impune legea 
naţională. 
 
Obiective 
 
Analizaţi elaborarea obiectivelor în materie de investiţii în hârtii de valoare, care să trateze 
următoarele domenii: legalitatea, siguranţa valorii de bază, lichiditatea, randamentul şi 
oportunitatea. 
 

Legalitatea 
 
Orice program de investiţii în hârtii de valoare trebuie să se conformeze legilor statului, 
hotărârilor consiliului local / judeţean, şi politicilor şi procedurilor interne. Contabilitatea 
internă şi controlul managerial trebuie să fie în funcţiune, pentru a exista garanţia că aceste 
activităţi sunt conforme cu cerinţele legale.  
 

Siguranţa valorii de bază 
 
Siguranţa sumei de bază oferă garanţia că 100% din suma de bază va fi rambursată la 
scadenţă. Cel mai important obiectiv trebuie să fie siguranţa sumei de bază. Administraţia 
publică locală şi managerul financiar au responsabilitatea FIDUCIARĂ de a deţine şi de a 
gestiona aceste fonduri în scopurile pentru care ele au fost destinate. În consecinţă, oficialii 
administraţiei publice locale trebuie să se asigure că hârtiile de valoare achiziţionate nu vor 
duce la pierderi de fonduri publice. 
 

Lichiditatea 
 



LICHIDITATEA este o măsură a rapidităţii cu care o hârtie de valoare poate fi convertită în 
numerar. Este important să se menţină o lichiditate suficientă pentru a face faţă cerinţelor 
operaţionale. Investirea fondurilor operaţionale în hârtii de valoare cu SCADENŢE pe termen 
lung sau în hârtii de valoare nelichide trebuie avută în vedere, doar dacă se poate demonstra 
clar că aceste fonduri nu vor fi necesare pentru nevoi operaţionale.  
 

Randamentul 
 
Randamentul este câştigul procentual aferent investirii într-o hârtie de valoare. Investiţiile în 
hârtii de valoare ale administraţiei publice locale produc venituri din dobânzi, care 
suplimentează celelalte venituri. Portofoliul de investiţii în hârtii de valoare trebuie să 
genereze câştiguri comparabile cu rata de piaţă a dobânzii. Fondurile, care nu sunt necesare 
pentru asigurarea lichidităţilor pe termen scurt, trebuie investite pentru a creşte randamentul, 
în condiţii de siguranţă. 
 
Străduiţi-vă să maximizaţi randamentul aferent hârtiilor de valoare, asigurând totodată 
siguranţa sumei de bază şi cerinţele privitoare la gradul de lichiditate. Totuşi, fiţi precauţi şi 
rezistaţi tentaţiei de a „învinge piaţa”, căutând să obţineţi randamente mari prin plasamente în 
hârtii de valoare riscante, pe termen lung şi, potenţial, nelichide. Este nerealist să vă aşteptaţi 
să câştigaţi dobânzi situate deasupra ratelor normale ale pieţei, prin plasamente în hârtii de 
valoare sigure şi lichide (de obicei, pe termen scurt).  
 

Oportunitatea 
 
Oportunitatea este o măsură a potrivirii tipului de hârtie de valoare cu nevoile programului 
investiţional, date fiind obiectivele sale. Oportunitatea este un considerent important la 
alegerea hârtiilor de valoare. Hârtiile de valoare trebuie să fie potrivite pentru scopul precizat, 
pentru care fondurile au fost primite. Adesea, anumite hârtii de valoare pot fi permise, din 
punct de vedere legal, dar nepotrivite pentru a fi achiziţionate de către administraţia publică 
locală. De exemplu, chiar dacă administraţia publică locală poate investi într-o companie 
locală privată pe acţiuni, ea nu trebuie să rişte eventuala pierdere a sumei de bază, deoarece 
poate investi într-un depozit pe termen la o bancă locală, care garantează rambursarea sumei 
de bază la scadenţă. Mai mult, nu trebuie să plasaţi numerarul disponibil pe termen scurt în 
hârtii de valoare pe termen mediu sau lung, oferite de către trezoreria statului. Ar putea fi 
acceptabil să investiţi în Certificate de Trezorerie cu scadenţă la un an, dacă nevoile de 
lichidităţi sunt acoperite. Cheia unui program de investiţii în hârtii de valoare bine gestionat 
constă în a realiza un echilibru între aceste obiective.  
 
Politica de investiţii în hârtii de valoare 
 
Ca răspuns la întrebarea, „Are comunitatea dumneavoastră o politică scrisă privitoare la 
achiziţia de hârtii de valoare?”, managerii financiari tind să răspundă „Nu!” şi citează legile 
statale care guvernează domeniul hârtiilor de valoare, ca fiind politica lor. Din nefericire, 
această situaţie se întâlneşte, adesea, şi poate duce, mai târziu, la apariţia unor probleme. 
Administraţia publică locală, adesea, presupune că oficialii săi locali vor gestiona cu 
responsabilitate funcţia de investire în hârtii de valoare. Numai atunci când apare o problemă 
şi când se produce o pierdere, oficialii administraţiei publice locale şi-ar dori să fi petrecut 
mai mult timp pentru elaborarea unei politici.  
 

Ce este o politică de investiţii în hârtii de valoare şi de ce este ea importantă? 



 
O politică scrisă de investiţii în hârtii de valoare este o declaraţie adoptată de către consiliu, 
care stabileşte obiective, responsabilităţi, proceduri şi limitări pentru personalul administrativ. 
Ea este menită să protejeze, atât activele, cât şi pe oficialii aleşi ai administraţiei publice 
locale şi personalul financiar şi de management. O politică cuprinzătoare se va ocupa de 
situaţiile unice din cadrul domeniului hârtiilor de valoare, înainte ca acestea să devină 
probleme şi să se dovedească a fi pierderi aferente hârtiilor de valoare. 
 

Consideraţii legale şi politice 
 
Investiţiile în hârtii de valoare operează între limitele unui număr de reglementări legale, care 
trebuie înţelese şi tratate în cadrul unei declaraţii de politică financiară. Legislaţia naţională în 
domeniul hârtiilor de valoare furnizează constrângerea legală primară, însă pot exista şi alte 
legi, privitoare la subvenţiile de stat, la impozitele partajate sau la utilizarea fondurilor cu 
destinaţie specială, legi care afectează, şi ele, hârtiile de valoare. Accesul la aceste fonduri 
poate fi asociat cu cerinţele privind limitarea achiziţiei anumitor tipuri de hârtii de valoare sau 
cu cerinţele privind transferarea câştigurilor din dobânzi către guvern. Donaţiile pot fi, de 
asemenea, asociate cu anumite restricţii. 
 
Experienţa va influenţa elaborarea politicii. De exemplu, s-ar putea ca comunităţi, care au 
suferit o pierdere financiară, să adopte politici conservatoare, pentru a evita repetarea 
fenomenului. Unii preferă o strategie activă, ei monitorizând pieţele financiare şi încercând să 
obţină beneficii peste medie. Alţii sunt mulţumiţi să obţină beneficii cu mai puţine riscuri şi 
cu mai multă certitudine că valoarea de bază va fi rambursată în siguranţă. O altă consideraţie 
de natură politică este preferinţa oficialilor aleşi ai administraţiei publice locale de a utiliza 
băncile locale şi nu pe acelea regionale sau naţionale.  
 

Cum să elaborăm o politică de investiţii în hârtii de valoare 
 
Există câteva etape, importante, în elaborarea unei politici de investiţii în hârtii de valoare: 
 
1. Obţineţi sprijin din partea conducerii. În mod normal, managerul financiar iniţiază procesul 

şi se întâlneşte cu primarul / preşedintele de consiliu judeţean, pentru a elabora o strategie. 
La întâlniri pot participa şi alţi oficiali interesaţi, cum ar fi preşedintele comisiei economice 
sau managerul oraşului (dacă există!). 

2. Implicaţi oficialii aleşi ai administraţiei publice locale, transformând elaborarea politicii, 
de investiţii în hârtii de valoare, într-un proces educaţional. Este impotrant să înglobaţi 
viziunile oficialilor aleşi ai administraţiei publice locale, deoarece, în definitiv, lor li se va 
cere să adopte respectiva politică. Unele autorităţi locale pot opta pentru utilizarea unei 
comisii care să elaboreze politica. Experţii financiari locali pot fi rugaţi să instruiască 
comisia cu privire la chestiunile financiare. De asemenea, dumneavoastră doriţi să 
implicaţi consilierul juridic şi personalul din sectoarele contabilitate şi buget. 

3. Adunaţi toate ordonanţele şi hotărârile locale, precum şi politicile şi documentaţia 
procedurală necesare. S-ar putea să doriţi să intraţi în legătură cu diverse asociaţii, cum ar 
fi Asociaţia Funcţionarilor Financiari, Asociaţia Managerilor de Oraşe sau Asociaţia 
Comunităţilor. Nu uitaţi să solicitaţi politici şi proceduri din partea altor comunităţi. 

4. Pe baza orientărilor politice şi a informaţiilor obţinute în etapele precedente, elaboraţi o 
primă versiune a politicii şi începeţi procedura de aprobare. Odată scrisă şi discutată, 
politica trebuie să fie adoptată de către primar / preşedintele de consiliul judeţean şi de 
consiliul local / judeţean. 



5. Reanalizaţi şi actualizaţi politica adoptată. Odată pusă în practică, ea nu rămâne un 
document static. Anual, analizaţi-o şi actualizaţi-o conform necesităţilor şi pentru a reflecta 
schimbările în cerinţele legale, în politicile şi în practicile locale. Toate schimbările 
formale trebuie să fie revăzute şi aprobate de către primar / preşedintele consiliului 
judeîean şi de către consiliul local / judeţean. Exemplare ale politicii adoptate trebuie să fie 
furnizate băncilor comerciale, cu care faceţi afaceri, precum şi auditorilor, consilierilor 
financiari, băncilor de investiţii şi altor instituţii financiare. De asemenea, s-ar putea să 
doriţi să furnizaţi, câteva exemplare, mediilor de informare locale. 

 
Componentele unei politici de investiţii în hârtii de valoare 

 
Cele ce urmează constituie un punct de plecare în elaborarea unei politici locale. Urmează 
descrieri sumare ale componentelor: 
 

Scop 
 
Descrieţi scopul politicii, identificând ce fonduri bine precizate sunt incluse, sau excluse. 
Faceţi diferenţierea între fondurile pe termen scurt, utilizate pentru scopuri operaţionale, şi 
fondurile pe termen lung, destinate investiţiilor de capital. Identificaţi orice fonduri care sunt 
excluse din prezenta politică, cum ar fi fondurile de pensii, care sunt administrate de către un 
alt organism guvernamental. 
 

Obiective 
 
O declaraţie privitoare la obiective stabileşte direcţia şi limitările politicii respective. În cadrul 
acestei secţiuni includeţi principiile securizării valorii de bază, lichidităţii şi randamentului, 
precum şi comentarii privitoare la legalitate, oportunitate şi DIVERSIFICARE. 
 

Delegare de autoritate 
 
În general, hotărârile locale precizează cine este responsabil pentru luarea deciziilor privitoare 
la investirea în hârtii de valoare. Identificaţi care sunt hotărârile în vigoare. Indicaţi, clar, cine 
este responsabil pentru managementul global şi pentru luarea deciziilor operaţionale zilnice. 
Citaţi personalul autorizat conform titlului deţinut şi apoi prezentaţi lista persoanelor potrivite, 
într-o anexă. Respectând acestă procedură, evitaţi actualizarea politicii, ori de câte ori se 
produce o schimbare de personal. Includeţi, de asemenea, o declaraţie de garanţie şi o 
notificare care subliniază că oficialii financiari sunt personal responsabili pentru deciziile de 
achiziţie a hârtiilor de valoare. 

 
Prudenţă 

 
Includeţi în politică o referire la regula persoanei prudente, care spune că:  
 
„Achiziţia sau vânzarea de hârtii de valoare trebuie făcută cu judecată şi atenţie, în condiţii  
similare cu cele în care persoane prudente, discrete şi inteligente şi-ar gestiona propriile lor 
afaceri, nu în scop de speculaţie, ci în scop investiţional, luând în considerare siguranţa 
estimată a capitalului lor, precum şi venitul estimat ce ar urma să rezulte din plasamentul 
respectiv.” 
 
Standardul investitorului prudent îl obligă pe acesta să se conformeze unui standard mai înalt 
de atenţie, decât persoana prudentă, în general. Acest standard este, adesea, aplicat membrilor 



din consiliile de administraţie ale fondurilor de pensii, care sunt obligaţi să protejeze 
interesele beneficiarilor, prin practicarea seriozităţii cuvenite în selectarea investiţiilor şi prin 
gestionarea fondului, în conformitate cu politici şi proceduri documentate.  
 
Acestă secţiune trebuie, de asemenea, să includă prevederi privitoare la etică şi la conflictele 
de interese. Aceste prevederi vor interzice oficialilor să se angajeze în activităţi personale sau 
de afaceri, care le-ar permite să obţină profit sau care ar putea fi afectate de sarcinile şi de 
responsabilităţile lor, ca investitori de fonduri publice.  

 
Instrumente de investire în hârtii de valoare 

 
Precizaţi ce hârtii de valoare sunt autorizate a fi achiziţionate. Deşi, în general, legile 
naţionale specifică ce instrumente sunt permise, aceste legi pot fi foarte generale şi astfel pot 
să nu reprezinte vreo limitare. Administraţia publică locale trebuie să definească 
instrumentele cu mai multă claritate sau să instituie limitări suplimentare în comparaţie cu 
aceste prevederi legale, astfel încât să asigure protejarea activelor. Legalitatea o constituie 
doar un singur aspect, atunci când se pune problema de a determina ce instrumente urmează a 
fi folosite. De asemenea, luaţi în considerare experinţa personalului şi timpul pe care acesta îl 
are la dispoziţie, pentru a se dedica acestei funcţii. 

 
Selectare a hârtiilor de valoare 

 
Descrieţi modul în care sunt selectate hârtiile de valoare. În general, cereţi ca hârtiile de 
valoare să fie selectate numai după ce s-au primit trei cotaţii sau oferte. Acestă procedură 
asigură obţinerea celui mai bun preţ sau a celei mai bune rate a dobânzii, pentru hârtia de 
valoare achiziţionată. De asemenea, ea evită comisionul excesiv practicat de firmele de 
brokeraj şi cotaţiile ratei dobânzii sub nivelul  pieţei practicate de bănci. În acest proces 
trebuie menţinută o listă a băncilor şi instituţiilor financiare calificate, urmând ca această listă 
să fie utilizată atunci când vor exista fonduri în exces, disponibile pentru a fi investite. 
Ofertele (cotaţiile competitive) vor fi obţinute de la cei aflaţi pe această listă.  

 
Instituţii calificate 

 
Desfăşuraţi o investigaţie asupra fiecărei instituţii financiare cu care comunitatea plănuieşte să 
intre în relaţii de afaceri. Procesul de investigare, cunoscut sub numele de „diligenţă 
cuvenită”, include evaluarea ratingului de credit al instituţiei, investigarea oricăror sancţiuni 
disciplinare aplicate de către organismele de reglementare, împotriva reprezentanţilor firmei, 
şi verificarea referinţelor. Dacă o instituţie se dovedeşte a fi solidă, adăugaţi-o pe lista celor 
calificate. Numai instituţiilor calificate li se va permite să prezinte oferte. Acest proces 
elimină instituţiile financiare cu calificări discutabile şi cu o situaţie financiară, potenţial, 
slabă. Reanalizaţi periodic lista instituţiilor calificate (cel puţin o dată pe an), pentru a vă 
asigura că nu s-a deteriorat statutul nici unei instituţii financiare de pe listă. 

 
Diversificare 

 
Diversificarea reduce riscul prin evitarea concentrării PORTOFOLIULUI de hârtii de valoare al 
unei administraţii publice locale, într-un anumit instrument investiţional sau într-o anumită 
instituţie financiară. Politica trebuie să se ocupe de trei tipuri de diversificare: după data 
scadenţei, după tipul de hârtie de valoare şi după instituţia financiară (emitentă).  
 



1. Atunci când faceţi diversificarea după data scadenţei, alegeţi date de scadenţă care să 
furnizeze active lichide pentru a face faţă, în mod permanent, cheltuielilor operaţionale. 
Acestă procedură vă ajută să evitaţi concentrarea instrumentelor investiţionale într-o 
anume plajă a datei de scadenţă, fie ea pe termen scurt sau pe termen lung. De exemplu, nu 
investiţi numerarul operaţional pe termen scurt în hârtii de valoare pe termen lung. 

2. Diversificarea, după tipul de hârtie de valoare, minimizează expunerea la risc, prin 
neplasarea întregii cantităţi de numerar imobilizat în acelasi tip de hârtie de valoare. Este 
util să realizaţi diversificarea după tipul de hârtii de valoare; totuşi, nu stabiliţi, în mod 
artificial, procentaje din valoarea portofoliului, care trebuie plasate într-un anumit tip de 
hârtie de valoare. 

3. Diversificarea după instituţie limitează riscul activelor, prin evitarea investirii într-o 
singură instituţie. Pentru a atinge acest obiectiv, limitaţi achiziţionarea hârtiilor de valoare 
emise de o singură instituţie, stipulând următoarele limitări: un procentaj din portofoliu, un 
procentaj din activele instituţiei, sau pe baza limitărilor impuse de liniile directoare ale 
adecvării capitalului.  
 

Păstrare în siguranţă şi garantare 
 

Una dintre cele mai eficiente căi, de a asigura fondurile publice, constă în a realiza păstrarea 
hârtiilor de valoare de către o terţă parte (de exemplu, o altă bancă sau instituţie financiară). În 
cazul unui aranjament bazat pe o terţă parte, managerul financiar aranjează ca altcineva, decât 
vânzătorul de hârtii de valoare, să asigure transferul şi păstrarea, în siguranţă, a hârtiilor de 
valoare. Această practică oferă siguranţa că nici un activ nu va fi expus la riscuri, în cadrul 
unei tranzactii de achiziţie, deoarece fondurile nu vor fi eliberate până ce nu se livrează 
hârtiile de valoare. Această practică este cunoscută sub numele de LIVRARE contra  PLATĂ. 
 
De asemenea, înţelegerea de păstrare în siguranţă trebuie să garanteze că hârtia de valoare este 
păstrată în numele administraţiei publice locale, astfel încât administraţia publică locală să 
poată avea acces imediat la hârtia de valoare în cazul falimentului instituţiei financiare, care 
asigură păstrarea în siguranţă. Brokerii sau băncile se pot oferi să păstreze în siguranţă hârtiile 
de valoare pentru a reduce cheltuielile; totuşi, această practică trebuie evitată deoarece ea 
măreşte riscul comunităţii. O alternativă mai bună constă în a include, în contractul de servicii 
bancare, efectuarea funcţiei de păstrare în siguranţă. 
 
În cazul instrumentelor de tip depozit (de exemplu, certificatele de depozit bancare) 
asigurarea prin garanţii este esenţială. Trebuie să ştiţi condiţiile în care legea impune 
garantarea. Dacă garantarea este necesară, politica trebuie să precizeze ce parte din depozitul 
de la banca de investiţii va fi acoperită de asigurare şi cum va fi garantată suma situată peste 
nivelul asigurat. Specificaţi ce tip de garanţie este acceptabil şi ce limite (cum ar fi calitatea 
sau scadenţa creditului) se impun. În mod obişnuit, garanţia pentru fondurile administraţiei 
publice locale constă în hârtii de valoare de trezorerie, care sunt lichidităţi garantate de către 
guvern. Dacă garantarea nu este necesară, utilizaţi vectori, cum ar fi conturile de regularizare 
pentru a echilibra soldurile şi investiţi fondurile în instrumente pe termen foarte scurt.  

 
Controale interne  

 
Controalele interne se ocupă de chestiunile manageriale, cum ar fi: împărţirea atribuţiilor, 
delegarea de autoritate, controlul conflictelor de interese, păstrarea în siguranţă şi procesul de 
cumpărare sau vânzare a unei hârtii de valoare (inclusiv confirmarea scrisă a tranzacţiilor 
telefonice), precum şi documentarea tranzacţiilor şi strategiilor. Trebuie elaborate proceduri 
scrise de control intern şi acestea trebuie grupate într-un manual de proceduri separat. După 



elaborarea acestor proceduri, un auditor financiar independent trebuie să revizuiască, din 
punct de vedere al eficienţei, controalele interne.  

 
Monitorizare şi ajustare a portofoliului 

 
Chair dacă majoritatea autorităţilor locale nu au un portofoliu considerabil de hârtii de 
valoare, acesta trebuie monitorizat şi ajustat, după nevoi. Periodic, analizaţi raportul costuri / 
beneficii, oferit de o abordare mai activă a investiţiilor în hârtii de valoare, pentru a determina 
dacă cheltuielile suplimentare cu personalul ar fi compensate de obţinearea unor venituri 
suplimentare. 

 
Cerinţe referitoare la contabilitate 

 
Politica trebuie să includă o declaraţie referitoare la metoda de contabilitate folosită. 

 
Cerinţe referitoare la raportări 

 
Indicaţi modul în care vor fi pregătite rapoartele, frecvenţa acestora şi persoanele care le vor 
revizui. Rapoartele sunt importante pentru urmărirea activităţii şi pentru evaluarea modului în 
care aceasta se conformează politicilor şi liniilor directoare adoptate. Pentru uzul membrilor 
consiliului şi a altor manageri trebuie elaborate rapoarte mai puţin tehnice, privitoare la 
situaţia portofoliului şi la alte elemente privind performanţele acestuia. 

 
Comitet de investiţii în hârtii de valoare 

 
Unele autorităţi locale mai mari pot înfiinţa un Comitet de investiţii în hârtii de valoare pentru 
a monitoriza procesul investiţional şi a asigura aplicarea unor practici serioase de achiziţii / 
vânzări. Dacă se apelează la serviciile unui comitet, atunci definiţi-i locul în cadrul politicii 
adoptate. Specificaţi numărul şi tipul membrilor, autoritatea acordată comitetului şi frecvenţa 
şedinţelor acestuia. Componenţa unui astfel de comitet include, de obicei, oficiali aleşi din 
administraţia publică locală, personal financiar şi experţi financiari din cadrul comunităţii. În 
mod obişnuit, şedinţele sunt trimestriale.  

 
Evaluare a performanţelor 

 
Includeţi o secţiune care să stabilească un standard minimal privind randamentul sau o scară 
de valori conform căreia să fie măsurată performanţa portofoliului, în termeni de rată a 
rentabilităţii. O scară de evaluare poate să conţină rata bonurilor de tezaur (la 3 sau la 6 luni), 
sau un alt indice care concordă cu termenele de scadenţă şi compoziţia portofoliului. 

 
Anexe 

 
Uneori, este util să ataşaţi modele (exemple), care să susţină politica actuală, evitând 
modificări / schimbări aprobate, cu rutina necesară, de către consiliu. Următoarele chestiuni ar 
putea fi incluse:  

- legi şi hotărâri ale administraţiei publice locale privitoare la hârtiile de valoare, 
- contracte de servicii bancare, 
- acorduri de depozit pentru păstrarea în siguranţă a hârtiilor de valoare (terţă parte), 
- lista cu brokerii / dealerii autorizaţi şi cu instituţiile financiare autorizate, 
- modele de rapoarte privitoare la investiţiile în hârtii de valoare, 
- metodologia de calcul a ratei rentabilităţii. 
 



Implementarea politicii 
 

După elaborarea politicii, aceasta trebuie să fie pusă în discuţie cu organismele administraţiei 
publice locale, care se ocupă de politicile financiare (de exemplu, comisia economică şi 
conducerea executivă a comunităţii), apoi prezentate consiliului şi adoptate în mod oficial. 
Această procedură oferă garanţia că oficialii aleşi înţeleg şi aprobă conceptele pe care se 
bazează politica şi modul în care acestea sunt declarate. După adoptare, implementaţi imediat 
politica şi elaboraţi procedurile care vor fi aplicate în cadrul oferit de respectiva politică. 
 

Necesitatea unui manual de proceduri 
 
Procedurile scrise sunt o parte importantă a controalelor interne, care precizează procesul de 
zi cu zi pentru cumpărarea şi vânzarea de hârtii de valoare şi înregistrarea tranzacţiilor în 
ÎNREGISTRĂRILE CONTABILE. De asemenea, aceste proceduri trebuie să precizeze cine este 
autorizat să: aprobe tranzacţiile cu hârtii de valoare, efectueze transferurile de hârtii de 
valoare, efectueze înscrierile în contabilitate şi în registre, să execute transferurile bancare şi 
să păstreze în siguranţă hârtiile de valoare. Manualul trebuie să conţină lista instituţiilor 
autorizate să prezinte oferte referitoare la investiţiile în hârtii de valoare, formularele utilizate 
pentru a raporta activităţile, privind hârtiile de valoare, şi rapoartele realizate, inclusiv 
frecvenţa acestora, persoanele îndreptăţite să le primească şi localizarea acestora. 
 
Un manual eficient va include modelele de formulare şi documente, şi va fi reanalizat şi 
actualizat, cel puţin, anual. Persoanele implicate în activitatea de investiţii în hârtii de valoare 
trebuie să deţină câte un exemplar. De asemenea, manualul poate fi utilizat pentru a instrui 
personalul şi pentru a răspunde la întrebări de rutină. 
 
Relaţiile cu instituţiile financiare şi firmele de brokeraj 
 
Ca şi garanţi ai fondurilor publice, oficialilor administraţiei publice locale li se încredinţează 
responsabilitatea de a asigura faptul că fondurile publice sunt investite sigur şi înţelept. 
Această cerinţă impune proceduri şi procese interne eficiente, pentru a identifica instituţiile 
financiare şi firmele de brokeraj calificate şi pentru a le elimina pe acelea mai puţin 
dezirabile. Sfatul nostu către toţi oficialii administraţiei publice locale, care au 
responsabilitatea pentru fondurile publice este să cunoască reprezentantul instituţiilor 
financiare sau brokerul cu care intră în relaţii. Următoarele secţiuni vă vor ajuta să faceţi acest 
lucru. 
 

Selectarea instituţiilor financiare şi a firmelor de brokeraj 
 
Datorită numărului limitat de firme de brokeraj, în Slovacia majoritatea administraţiilor locale 
utilizează băncile sau instituţiile financiare locale pentru a păstra în siguranţă şi pentru a 
investi activele lor de numerar. Oraşele nu dispun de prea mult numerar în exces, aşa încât 
nevoile referitoare la siguranţa şi la investirea în hîrtii de valoare sunt relativ simple; cu toate 
acestea, ele au totuşi nevoie de instituţii financiare calificate. 
 
Metodele de selecţie se întind de la cele informale, bazate pe relaţii personale, până la cele 
mai formale, bazate pe oferte competitive. Noile legi privitoare la achiziţii vor mări, în viitor, 
consistenţa sistemului de selecţie dar, indiferent de metodă, există câteva chestiuni de bază, 
care trebuie abordate în selectarea unei instituţii financiare. Oferim o sugestie de abordare 
pentru efectuarea acestei selecţii. 
 



Se începe prin a identifica cele mai importante elemente ale programului de investiţii în hârtii 
de valoare, precum şi cele mai pertinente calificări, pe care ar trebui să le aibă o instituţie 
financiară sau o firmă de brokeraj. Pentru a obţine aceste informaţii, se apelează la o solicitare 
de informaţii pentru a trece în revistă posibilele instituţii sau firme. În mod tipic, după ce lista 
candidaţilor a fost redusă la cele mai bine calificate, trei sau patru, firme, intervievaţi 
reprezentanţii acestora pentru a discuta politicile, procedurile şi situaţia financiară a fiecăreia 
dintre aceste firme. Scopul acestor interviuri este de a cunoaşte, personal, reprezentantul 
firmei şi de a analiza, amănunţit, calificările persoanei şi ale firmei, care va presta serviciile. 
 
În cazul instituţiilor financiare, procesul de selectare a serviciilor privitoare la investiţiile în 
hârtii de valoare trebuie derulat separat de procesul privitor la selectarea serviciilor bancare. 
Totuşi, în oraşele mici, care au un număr limitat de bănci sau instituţii financiare, aceste 
servicii pot fi incluse în cadrul aranjamentului global privitor la serviciile bancare. 
 

Procesul de calificare premergător selecţiei 
 
Oficialii autorităţilor locale au datoria de a investiga amănunţit situaţia financiară şi reputaţia 
instituţiilor financiare şi a firmelor de brokeraj, înainte de a face afaceri cu ele. Aceste 
investigaţii trebuie să acopere datele financiare, rapoartele auditorilor şi rapoartele financiare 
anuale. În plus, analizaţi calificările personalului, contactaţi instituţiile financiare aflate pe 
lista de referinţe şi asiguraţi-vă că există şi sunt funcţionale controalele interne, astfel încât să 
fie îndeplinite cerinţele de bază privitoare la investiţiile în hârtii de valoare. 
 

Rapoarte şi date financiare 
 
Solicitaţi şi evaluaţi profitabilitatea firmei şi situaţia ei de capital, de-a lungul timpului. De 
asemenea, este important să verificaţi „istoria” financiară a companiei mamă, pentru a vă 
asigura că în spatele filialei se află capitalul ei. În plus, trebuie analizate, cu atenţie, opiniile 
auditorilor şi notele de subsol ale rapoartele de auditare, acordându-se o atenţie specială 
oricăror note de subsol neprevăzute, care pot revela orice evenimente adverse, care ar putea fi 
dăunătoare pentru firmă. Oficialii trebuie să analizeze copii ale rapoarteor financiare, care 
sunt trimise organismelor şi asociaţiilor de reglementare.  

 
Calificările personalului 
 

Solicitaţi referinţe şi informaţii privitoare la carierele reprezentanţilor firmelor şi oficialilor 
companiilor. Este important să ştiţi cu cine va intra în relaţii de afaceri propria administraţie 
publică locală. Când realizaţi interviuri cu firmele candidate, puneţi întrebări cu privire la 
mărimea personalului de specialitate, inclusiv numărul de cercetători şi analişti de credit din 
cadrul acestuia (dacă este cazul). De asemenea, stabiliţi dacă reprezentantul şi firma se ocupă 
şi de alte conturi ale administraţiei publice locale. 

 
Referinţe 
 

Evaluaţi reputaţia reprezentantului, obţinând referinţe din partea oficialilor din organismele de 
reglementare şi din partea altor oficiali ai administraţiei publice locale. Câteva dintre referinţe 
trebuie să fie din partea administraţiei publice locale. 

 
Controale interne 
 



Asiguraţi-vă că hârtiile de valoare oferite de către instituţia financiară sau firma de brokeraj 
îndeplinesc toate cerinţele legale ale politicilor de investiţii în hârtii de valoare şi sunt 
oportune pentru administraţia publică locală, atât din punctul de vedere al tipului, cât şi al 
perioadei de scadenţă. Oferiţi instituţiei financiare un exemplar al politicii dumneavoastră de 
investiţii. Ca o asigurare suplimentară, solicitaţi instituţiei financiare sau firmei de brokeraj să 
semneze un certificat din care să rezulte că firma a primit un exemplar scris al politicii de 
investiţii în hârtii de valoare. 
 

Servicii furnizate de către instituţiile financiare şi firmele de brokeraj 
 
În mod tipic, instituţiile financiare şi firmele de brokeraj menţin legătura cu sursele care emit 
şi / sau vând hârtii de valoare către investitori. Ele sunt capabile să transmită aceste informaţii 
investitorilor (cum ar fi administraţia publică locală), fapt care le ajută să obţină cel mai înalt 
randament disponibil, în cazul hârtiilor de valoare pe termen scurt. 
 
Pentru majoritatea autorităţilor locale, o bancă oferă informaţii şi servicii de bază referitoare 
la hârtiile de valoare. Deoarece băncile depind de depozitele constituite în desfăşurarea 
afacerilor lor, banca este interesată în creşterea depozitelor ei şi va oferi o mare varietate de 
instrumente bancare de depozit, pentru a menţine fondurile în cadrul băncii. Între aceste 
instrumente bancare sunt incluse: conturi pe termen foarte scurt (o zi), conturi purtătoare de 
dobândă la cerere, conturi de economii, depozite la termen şi certificate de depozit. În general, 
aceste instrumente satisfac necesităţile majorităţii autorităţilor locale. Banca face bani pe baza 
diferenţei dintre ratele dobânzilor plătite la depozite şi ratele dobânzii percepute la 
împrumuturi.  
 
Instituţiile financiare mari şi firmele de brokeraj oferă şi alte servicii investitorilor 
administraţiei publice locale, cum ar fi:  

 
Accesul pe pieţe 
 

Aceasta este o funcţie majoră a firmelor de brokeraj, deoarece majorităţii investitorilor le 
lipsesc resursele în materie de investigare a pieţelor, în vederea identificării oportunităţilor de 
investiţii în hârtii de valoare. În plus, mărimea unei achiziţii poate să-l împiedice pe achizitor 
să obţină un instrument direct de la emitent. Firmele de brokeraj şi instituţiile financiare mai 
mari sunt, în mod obişnuit, actori semnificativi pe piaţa hârtiilor de valoare de trezorerie 
emise de către guvern şi pot oferi asistenţă pentru cumpărarea şi vânzarea acestor hârtii de 
valoare. În acest gen de afaceri, firmele de brokeraj şi instituţiile financiare fac bani pe baza 
ecartului (diferenţei) dintre preţul de achiziţie şi preţul de vânzare în cazul fiecărei tranzacţii. 

 
Analiza pieţei 
 

Firmele de brokeraj şi unele instituţii financiare au departamente de cercetare, care urmăresc 
activitatea economică, analizează datele curente de piaţă şi previzionează tendinţele ratei 
dobânzii. 

 
Analiza de portofoliu 
 

Majoritatea firmelor de brokeraj şi marile instituţii financiare ofertă o consultanţă privitoare la 
structurarea portofoliilor, în scopul atingerii obiectivelor investiţionale.  
 

Analiza hârtiilor de valoare 



 
Firmele de brokeraj şi marile instituţii financiare au echipe de cercetători, care efectuează 
cercetări de credit asupra obligaţiilor legate de hârtiile de valoare.  
 

Investiţii în hârtii de valoare 
 
Cunoaşterea instrumentelor alternative disponibile şi a caracteristicior lor este funadamentală 
pentru elaborarea unei strategii viabile de investiţii. Instrumentele cel mai adesea utilizate, de 
către administraţia publică locală, sunt depozitele bancare la termen, certificatele bancare de 
depozit şi obligaţiunile de tezaur. Toate caracteristicile esenţiale ale fiecărui instrument, 
inclusiv securitatea, randamentul, lichiditatea, valorile nominale posibile şi modul în care 
funcţionează fiecare, trebuie să fie bine înţelese, astfel încât să poată fi luate decizii 
investiţionale bune.  
 

Piaţa primară şi cea secundară  
 
Există două tipuri de pieţe financiare sau de bani. PIEŢELE PRIMARE DE BANI implică prima 
vânzare sau achiziţie a unui instrument investiţional, caz în care investitorul cumpără direct de 
la emitent. De  exemplu, dacă cumpăraţi un CERTIFICAT BANCAR DE DEPOZIT direct de la o 
bancă sau un bon de tezaur direct de la Ministerul de Finanţe, atunci se spune că aţi cumpărat 
de pe piaţa primară. Pieţele secundare apar atunci când INSTRUMENTELE DE INVESTIŢII ÎN 
HÂRTII DE VALOARE sunt achiziţionate şi vândute între investitori, fără a afecta obligaţiile 
emitentului. De exemplu, dacă achizionaţi un bon de tezaur de la o bancă, după data emiterii 
acestuia, aceasta este o tranzacţie făcută pe o piaţă secundară. 
 
Pieţele primare permit investitorilor să liciteze direct către emitent pentru achiziţia unei hârtii 
de valoare şi tind să ofere preţuri care sunt mai favorabile. Pieţele secundare permit unui 
investitor să achiziţioneze o hârtie de valoare la o altă dată decât data emiterii acesteia sau să 
vândă o hârtie de valoare înainte de data scadenţei acesteia. Puteţi să activaţi pe ambele pieţe, 
dar, în general, veţi lucra prin mijlocirea unui intermediar, cum ar fi o bancă sau o firmă de 
brokeraj. Adesea, băncile oferă consultanţă administraţiei publice locale în materie de luare a 
deciziilor de a achiziţiona hârtii de valoare pe piaţa secundară, având şi rolul de a furniza o 
piaţă primară pentru achiziţiile de instrumente bancare emise de către comunitate.  
 
Condiţiile economice generale afectează ratele dobânzii, care la rândul lor determină 
comportamentul de piaţă al hârtiilor de valoare, atât pe piaţa primară, cât şi pe piaţa 
secundară. Încrederea într-o anumită hârtie de valoare poate, de asemenea, să afecteze 
comportamentul ei. Încrederea este determinată de percepţia investitorului asupra sănătăţii 
financiare a instituţiei sau asupra garanţiei aflate în spatele hârtiei de valoare. Încrederea tinde 
să fie mai importantă pe piaţa secundară. Înţelegerea modului în care se comportă pieţele, sub 
influenţa unei mari varietăţi de condiţii, şi câştigarea unui „simţ” al modului în care diferitele 
hârtii de valuare vor fi afectate sunt deprinderi obţinute prin experienţa de zi de zi şi prin 
studiul caracteristicilor hârtiilor de valoare.  
 

Caracteristicile investiţiilor în hârtii de valoare 
 
Siguranţa 
 

Siguranţa sau riscul implică posibilitatea de a pierde o parte din suma investită sau întrega 
sumă. În cazul municipalităţilor din Statele Unite ale Americii riscul este, în mod obişnuit, 
limitat de către legislaţie, care restrânge investiţiile numai la hârtiile de valoare cele mai 



sigure. Dacă legile adoptate de către guvern nu impun acest lucru, el trebuie impus de către 
consiliu. Totuşi, chiar dacă hârtiile de valoare sunt restricţionate la cele mai sigure investiţii, , 
există, încă, un risc asociat cu fluctuaţiile valorii de piaţă a hârtiilor de valoare, înainte de 
scadenţă. Dacă o hârtie de valoare trebuie să fie vândută înainte de scadenţă, poate să apară o 
pierdere a valorii de bază şi / sau a dobânzii. 
 

Lichiditatea 
 
Lichiditatea, sau capacitatea unei hârtii de valoare de a fi comercializată, este uşurinţa cu care 
o hârtie de valoare poate fi convertită în numerar. Această calitate este importantă deoarece 
impune termenii şi condiţiile unei vânzări înainte de scadenţă. Cu cât este mai mare cererea şi 
activitatea pe pieţele secundare, cu atât hârtia de valoare este mai comercializabilă sau lichidă 
şi cu atât este mai mică pierderea potenţială, suferită de către investitor în urma vânzării 
înainte de scadenţă.  
 

Scadenţa 
 
SCADENŢA  unei hârtii de valoare este data la care emitentul va răscumpăra hârtia de valoare 
la întreaga ei valoare de paritate. Data scadenţei determină lungimea timpului de-a lungul 
căruia o hârtie de valoare este deţinută de către achizitor. Hârtiile de valoare sunt, adesea, 
clasificate potrivit termenului lor de scadenţă, cum ar fi o zi (peste noapte), 30 de zile, 90 de 
zile, un an sau 5 ani. Vânzarea unei hârtii de valoare înainte de scadenţă poate duce la 
pierderea câştigurilor aşteptate, sau chiar la pierderi din valorea de bază. În mod ideal, ar 
trebui să cumpăraţi o combinaţie (mix) de hârtii de valoare la date de scadenţă diferite, astfel 
programate, încât să nu suferiţi pierderi în urma vânzărilor premature.  
 

Prevederi privitoare la vânzarea anticipată (opţiunea „call”) 
 
Prevederile, referitoare la vânzarea anticipată, permit unui emitent să-şi răscumpere obligaţiile 
legate de o hârtie de valoare înainte de data de scadenţă a acesteia. Această caracteristică este, 
în general, dezavantajoasă pentru investitor, deoarece face ca data scadenţei să fie 
imprevizibilă. Dacă o solicitare de vânzare anticipată se produce în timpul perioadelor de 
scădere a ratelor dobânzii, veţi fi, foarte probabil, forţat să plasaţi numerarul într-o altă hârtie 
de valoare, cu un randament mai slab. 
 

Valori nominale disponibile 
 
Valorile nominale sunt valorile la care anumite hârtii de valoare sunt vândute. Dacă o 
administraţie publică locală nu dispune de un numerar suficient, pentru a îndeplini cerinţele 
privitoare la valoarea nominală a hârtiilor de valoare, ea trebuie să cumpere o altă hârtie de 
valoare pentru a realiza unele câştiguri posibile. De exemplu, să presupunem că o localitate 
avea 15.220.000 Lei pentru a cumpăra hârtii de valoare de-a lungul unui an şi că avea la 
dispoziţie trei tipuri de hârtii de valoare, cu următoarele valori nominale:  
 

- hârtia de valoare A : 10.000.000 Lei, cu dobândă de 15%, 
- hârtia de valoare B : 1.000.000 Lei, cu dobândă de 12%,  
- hârtia de valoare C : 100.000 Lei, cu dobândă de 10%. 
 

Va trebui să cumpăraţi o hârtie de tip „A”, 5 de tip „B” şi 2 de tip „C”, pierzând, în consecinţă 
16.000 Lei pe parcursul întregului an, faţă de cât aţi fi putut câştiga dacă hârtiile de valoare cu 
dobândă de 15% ar fi fost disponibile şi la o valoare nominală de 15.220.000 Lei. 



 
Randamentul 

 
Ultima şi, probabil, cea mai importantă caracteristică a unei hârtii de valoare este randamentul 
sau rata rentabilităţii. Randamentul este rata rentabilităţii, exprimată în procente, pe care o 
hârtie de valoare o produce de-a lungul unei perioade de timp. În continuare, este prezentată o 
formulă simplă pentru calcularea randamentului unei hârtii de valoare. 
 
   Corecţia pentru discount sau primă + Dobânda câştigată               365 
Randament = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– X ––––––––––– 

             Investiţia iniţială în hârtia de valoare                           Nr. de zile al  
                                                                                                      perioadei 

 
unde: corecţia pentru discount sau primă = valoarea nominală la maturitate a hârtiei de 

valoare – investiţia iniţială în hârtia de valoare; sumă care poate fi pozitivă (în cazul 
vânzării cu discount) sau negativă (în cazul vânzării cu primă). 

 
Analizaţi impactul asupra randamentului dat de trei achiziţii alternative pentru o perioadă de 6 
luni, prezentate în tabelul de mai jos. 
 
În general, între randament şi caracteristicile descrise mai sus există următoarele relaţii. 
Randamentul este, în general, mai mare atunci când: 
 

- perioada de scadenţă este mai lungă, 
- capacitatea de comercializare pe piaţă (lichiditatea) este limitată, 
- riscul este mai mare, 
- există prevederi privitoare la vânzarea anticipată, şi 
- valorile nominale sunt mai mari. 
 

Fiecare tip de hârtie de valoare are o metodă bine definită de calcul al randamentului. O hârtie 
de valoare poate fi calculată pe baza unui ciclu de 360 de zile, în timp ce o alta poate fi 
calculată pe baza ciclului de 365 de zile. Între două instrumente investiţionale cu aceeaşi 
valoare nominală, dar calculate pe baza unor cicluri de timp diferite, pot apărea unele mici 
diferenţe în câştigurile anuale . 
Observaţi diferenţa de dobândă care apare între două hârtii de valoare, datorită calculelor pe 
baza anului de 360 şi, respectiv 365 zile: 
 

- hârtia de valoare A: dobândă 9%, valoare nominală 100 000 Lei, an: 365 zile, pentru 
scadenţă la 90 zile = 2219,18 Lei 

- hârtia de valoare B: dobândă 9%, valoare nominală 100 000 Lei, an: 360 zile, pentru 
scadenţă la 90 zile = 2250,00 Lei 

- diferenţă: 30,82 Lei 
 
Calculul depinde şi de modul în care se plătesc câştigurile. Pentru unele hârtii de valoare, 
dobânda se plăteşte periodic (de exemplu: trimestrial, astfel încât calculul randamentului cere 
adăugarea câştigurilor care au fost plătite înainte de data scadenţei), alte hârtii de valoare sunt 
vândute cu discount şi necesită, pur şi simplu, scăderea preţului iniţial de achiziţie din 
valoarea de răscumpărare la scadenţă. 
 

Compararea randamentelor pentru două achiziţii alternative de hârtii de valoare 
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                           A    B         C 
                                     Hârtie de valoare                   Hârtie de valoare            Hârtie de valoare 

            cu valoare nominală       cu primă                          cu discount 
 
Valoare nominală  
la scadenţă 

Rata dobânzii plătită 
la valoarea nominală 

Investiţia iniţială în 
hârtii de valoare 

Câştigurile din 
dobânzi pe 6 luni 

Reevaluarea pentru 
discount sau primă 

Suma netă câştigată 

Randament anualizat 
 
Tipuri de hârtii de valoare 
 
Chiar dacă s-ar putea ca administraţia publică locală să nu fie guvernată de o lege naţională, 
care să stabilească felul de hârtii de valoare pe care le poate achiziţiona, prudenţa şi grija 
pentru siguranţa banului public limitează, în mod obişnuit, tipul de investiţii în hârtii de 
valoare pe care le va face un manager financiar. În mod tipic, banul public este investit în 
următoarele tipuri de plasamente: 
 

- depozite bancare (conturi pe termen foarte scurt, conturi de economii, certificate de 
depozit negociabile şi ne-negociabile şi depozite pe termen),  

- certificate de trezorerie emise de către Ministerul de Finanţe. 
 
Deoarece pieţele financiare se dezvoltă, este de aşteptat ca tipul şi numărul alternativelor de 
investiţii în hârtii de valoare să crească. 
 

Curba randamentului 
 
Un concept major, care trebuie înţeles, este curba randamentului – relaţia între ratele dobânzii 
şi timpul până la scadenţa hârtiilor de valoare. O curbă a randamentului este, pur şi simplu, un 
grafic, care are pe ordonată (axa verticală) randamentul unei anumite hârtii de valoare 
(certificat de depozit bancar sau bon de trezorerie), iar pe abscisă (axa orizontală) scadenţa 
respectivului instrument financiar.  
 
În mod tipic, curba randamentului creşte din partea stângă (scadenţe mai scurte) către cea 
dreaptă (termene de scadenţă mai lungi), deoarece ratele dobânzii sunt mai mari pentru 
termene de scadenţă mai lungi. O curbă ascendentă, sau crescătoare, a randamentului este 
denumită o curbă normală a randamentului, după cum se arată mai jos. 
 

Curba normală a randamentului 
Se inserează graficul DIN ORIGINAL, Man. 8, Pag. 45 (stg.jos), cu următoarea traducere: 



      Înalt 
Randament 

     Scăzut   Scadenţă (timp)    
 

În perioadele când dobânda este înaltă, asociate, de obicei, cu vârfurile ciclurilor de afaceri, 
curba randamentului se poate inversa, după cum se arată mai jos. Atunci când se petrece acest 
lucru, ratele dobânzii pe termen scurt cresc mai repede şi, curând, ele depăşesc ratele dobânzii 
pe termen lung. În mod obişnuit, acest fapt reflectă aşteptarea investitorilor că ratele înalte ale 
dobânzii nu vor dăinui pentru totdeauna şi că, probabil, o recesiune va determina scăderea 
ratelor dobânzii. 

Rata randamentului inversată 
Se inserează graficul DIN ORIGINAL, Man. 8, Pag. 45 (dreapta), cu următoarea traducere: 

      Înalt 
Randament 

      Scăzut              Scadenţă (timp) 
 
Curba randamentului trebuie să fie o linie continuă şi lipsită de asperităţi, care se aplatizează 
pe măsură ce termenele de scadenţă cresc. Ori de câte ori o hârtie de valoare se situează în 
afara restului curbei, ea reprezintă o oportunitate de cumpărare sau o aberaţie. 
 
Managerii financiari experimentaţi învaţă să studieze curba randamentului şi descoperă 
scadenţele, care oferă cea mai bună valoare relativă. În cazul curbelor plate ale randamentului 
(sau al segmentelor) regula generală constă în a alege scadenţe mai scurte; în cazul curbelor 
abrupte, scadenţele mai lungi ar putea oferi valori investiţionale mai bune. 
 

Consideraţii privitoare la selectarea hârtiilor de valoare 
 
Randament_____________________________Siguranţă,    Preluare Desen M.8, P.46 
 
Pentru municipalităţile slovace, siguranţa (nivelul riscului) este un factor major, deoarece 
există puţine restricţii legale impuse administraţiei locale în materie de achiziţii de hârtii de 
valoare. Această lipsă a restricţiilor permite municipalităţilor să investească în companii pe 
acţiuni şi / sau în propriile sale companii. Beneficiul de pe urma investiţiei este potenţial mai 
mare, atunci când se investeşte în companii private; totuşi, există un risc considerabil de a 
pierde întreaga investiţie sau valoare de bază. Muncipalităţile din Statele Unite ale Americii 
elimină acest risc, care constituie un factor major în alegerea hârtiilor de valoare, prin 
impunerea unor restricţii legale care le interzic să investească în acţiuni şi în obligaţiuni ale 
companiilor private. Legile naţionale oferă o listă de investiţii autorizate, în care 
administraţiile locale pot investi pentru a minimiza riscul valorii de bază. 
 
Randamentul este un alt considerent avut în vedere la selectarea hârtiilor de valoare. În 
general, randamentul este mai mare atunci când lichiditatea este mai scăzută, iar scadenţa este 
mai lungă. De exemplu, obligaţiunile guvernamentale cu scadenţa la 20 de ani poartă o rată a 
dobânzii mai mare decât bonurile de trezorerie, care sunt obligaţiuni pe termen scurt (în mod 
obişnuit, mai mic de 6 luni). Mai mult, randamentul unui certificat de depozit nenegociabil pe 
un an va fi mai mare decât randamentul unui cont de economii, deoarece el este mai puţin 
lichid şi are o perioadă de scadenţă mai lungă. Fiecare hârtie de valoare accesibilă spre 
cumpărare administraţiei publice locale poate fi ierarhizată în conformitate cu aceste relaţii. 
 
Fiind date aceste relaţii, există două tipuri de informaţii care ajută la luarea deciziei finale:  



(1) cantitatea de bani disponibilă pentru investiţii, momentul când banii sunt disponibili şi 
pentru cât timp sunt ei disponibili;  

(2) informaţiile generale privind condiţiile curente pe pieţele financiare.  
Aceste informaţii oferă încrederea de a fi capabili să alegeţi hârtii de valoare cu o scadenţă 
mai lungă şi o lichiditate mai redusă, pentru a obţine un randament mai bun, fără riscul de a fi 
puşi în situaţia să le vindeţi prematur.  
 
Capacitatea de a investi este o deprindere care se câştigă, în principal, prin experienţă 
sprijinită de o cunoaştere profundă a caracteristicilor fiecărei hârtii de valoare în parte.                       
Un lucru, care îl poate ajuta pe un manager financiar neexperimentat să înveţe mai repede, 
constă în examinarea „istoricului” diferitelor hârtii de valoare pe diferite pieţe. Băncile, 
instituţiile financiare şi firmele de brokeraj pot dispune de informaţii şi analize ale 
performanţelor „istorice” pentru diferite hârtii de valoare. 
 

Mecanismele achiziţiei hârtiilor de valoare 
 
Procesul de achiziţie a hârtiilor de valoare implică urmărirea unor cerinţe procedurale de 
achiziţionare a hârtiilor de valoare şi adoptare, precum şi respectarea unei strategii de 
investiţii în hârtii de valoare. Diferitele hârtii de valoare, achiziţionate de la diferite tipuri de 
instituţii financiare, reclamă proceduri diferite. Trebuie să fiţi familiarizat cu aceste cerinţe 
procedurale, astfel încât să nu puneţi în pericol o investiţie în hârtii de valoare şi să nu creaţi 
costuri administrative excesive pentru corectarea erorilor anterioare. Caracteristicile specifice 
pentru fiecare hârtie de valoare achiziţionată pot varia de la o administraţie publică locală la 
alta şi de la o instituţie financiară la alta, în consecinţă, generalizarea fiind dificil de făcut. 
Totuşi, deoarece majoritatea problemelor procedurale sunt centrate pe achiziţionarea sau pe 
vânzarea unei hârtii de valoare, există câteva întrebări, de bază, despre fiecare tranzacţie, pe 
care trebuie să vi le puneţi şi la care trebuie să şi răspundeţi. Acestea sunt: 
 
- au fost termenii tranzacţiei confirmaţi şi înregistraţi (de exemplu, preţul, valoarea de bază, 

rata dobânzii, discount / primă - dacă este cazul -, dobânda acumulată şi randamentul în 
funcţie de data scadenţei)? 

- este clară descrierea hârtiei de valoare care se cumpără sau se vinde? 
- a fost specificată metoda prin care fondurile urmează să fie virate? 
- a fost specificată locaţia unde hârtia de valoare va fi păstrată în siguranţă? 
- a fost precizat locul unde se va face tranzacţia? 
- ce conturi bancare vor fi creditate sau debitate ca rezultat al efectuării tranzacţiei? 
 
Răspunsul dat la aceste întrebări vă va ajuta să asiguraţi finalizarea corectă a tranzacţiei, fără 
complicaţii administrative excesive şi fără riscul de a nu putea finaliza tranzacţia. 
 
Atunci când achiziţionaţi hârtii de valoare trebuie să cunoaşteţi bine strategia de investiţii în 
hârtii de valoare şi să alegeţi termenele de scadenţă în conformitate cu aceasta. Este una dintre 
cele mai importante decizii cu care se confruntă managerul financiar, ce are responsabilitatea 
pentru achiziţia hârtiilor de valoare. Deoarece are multe alte responsabilităţi şi puţini pot să-şi 
dedice întregul timp investiţiilor în hârtii de valoare, cea mai potrivită strategie de adoptat este 
strategia managementului pasiv. În general, această strategie impune achiziţia de hârtii de 
valoare, cu intenţia de a le păstra până la scadenţă. Aceasta este proiectată să minimizeze 
cheltuielile adminsitrative şi, totodată, să obţină ratele medii de rentabilitate ale pieţei, 
implicând riscuri minime. Există patru tehnici folosite de către administraţia publică locală:  
 



Tehnici pentru achiziţia hârtiilor de valoare 
 

Creaţi o acumulare de lichidităţi 
 
După siguranţă, lichiditatea este al doilea obiectiv de mare importanţă în materie de investiţii 
în hârtii de valoare. Riscul de a nu avea suficient numerar pentru a plăti facturile este 
inacceptabil. În consecinţă, majoritatea managerilor financiari îşi încep programele de 
management al lichidităţilor prin înfiinţarea unei acumulări de lichidităţi. Aceasta poate fi 
creată în diverse moduri, incluzând utilizarea conturilor pe termen scurt, a conturilor de 
economii şi a bonurilor de tezaur. Dezavantajul major constă în faptul că preţul plătit pentru a 
dispune de lichiditate este un randament mai redus. Aşa că, un rezervor de lichidităţi trebuie 
să cuprindă numai o parte din portofoliul total.  
 

Sincronizaţi datele de scadenţă cu următoarea plată. 
 
Una dintre cele mai uşoare căi de a investi intrările de numerar este de a achiziţiona hârtii de 
valoare, în cantităţi şi cu scadenţe care să se sincronizeze cu următoarea plată. Astfel, 
veniturile din impozite pot fi utilizate pentru a acoperi următorul ciclu de salarii, scadent la 
sfârşitul lunii, sau următoarea plată la serviciul datoriei, de la sfârşitul trimestrului. Prin 
mutarea fondurilor către scadenţe puţin mai lungi, puteţi realiza rate ale rentabilităţii mai 
bune. 
 

Maximizaţi scadenţele cu sprijinul bugetului de numerar 
 
Această tehnică realizează mai mult decât sincronizarea cu următoarea plată, alegând 
scadenţele hârtiilor de valoare în funcţie de momentul în care bugetul de numerar arată că 
intrările / încasările de numerar pot fi utilizate pentru a acoperi plăţile care urmează. De 
exemplu, în loc să alegeţi date de scadenţă menite să acopere cheltuielile, care se vor produce 
atunci când următoarele rate de impozit sunt scadente, extindeţi mai mult perioadele de 
scadenţă, deoarece încasările din impozite vor furniza lichidităţile necesare pentru a face faţă 
plăţii salariilor şi altor plăţi. Această tehnică acordă o importanţă considerabilă prognozelor 
precise ale bugetului de numerar. 
 

 Menţineţi o scadenţă constantă 
 
Unii preferă să menţină o parte a portofoliului în instrumente lichide, pentru a face faţă 
nevoilor de numerar, iar cu fondurile disponibile rămase să achiziţioneze hârtii de valoare cu 
o scadenţă constantă, cum ar fi bonuri de trezorerie cu scadenţă la un an. Periodic, bonurile 
sunt vândute şi câştigurile sunt investite într-un nou bon de trezorerie pe un an, pentru a 
menţine o scadenţă constantă. De exemplu, un nou bon de tezaur poate fi cumpărat în fiecare 
lună. Această tehnică se bazează pe presupunerea că bonurile de trezorerie sunt oferite în 
fiecare lună şi că există o piaţă secundară, astfel încât bonurile pot fi vândute înainte de 
scadenţă. Dezavantajele acestei tehnici constau în: nu se conformează unei strategii de tip 
„cumpără-şi-menţine”, este greu de explicat executivului şi consiliului, şi aceasta poate fi 
dezavantajoasă dacă ratele dobânzii cresc repede. În mod normal, acest  portofoliu rulant cu 
scadenţă constantă depăşeşte în performanţe un portofoliu pe termen scurt. Dedicaţi ceva timp 
înţelegerii mecanismelor de achiziţie a hârtiilor de valoare şi elaborării unei strategii. 
Analizaţi fiecare tehnică şi decideţi care funcţionează cel mai bine. O combinaţie între două 
sau trei dintre aceste tehnici va oferi, probabil, cea mai bună soluţie – rentabilităţi medii cu 
risc săzut şi cheltuieli administrative minime. 
 



Managementul riscului 
 
Fiţi conştienţi de riscurile inerente ale oricărui program de investiţii în hârtii de valoare şi 
apelaţi la toate precauţiile necesare pentru a proteja activele. Cunoaşterea şi minimizarea 
expunerii la 5 riscuri este unul dintre primii paşi. 
 

Riscul de neplată 
 
Riscul de neplată se aplică, în principal, investiţiilor în hârtii de valoare, dar poate să apară şi 
în cazul conturilor bancare simple. Este riscul ca o parte sau întreaga valoare de bază a unei 
investiţii în hârtii de valoare să nu mai fie disponibilă, datorită falimentului / încetării de plăţi 
a emitentului, băncii, firmei de brokeraj sau a unei alte instituţii financiare. 
 
Puteţi evita riscul de neplată prin: 
 
- analiza atentă a băncilor, a instituţiilor şi a firmelor de brokeraj, privind posibilele situaţii 

de încetare de plăţi, 
- limitatea investiţiilor în hârtii de valoare, la acele instrumente pentru care încetarea de plăţi 

este cea mai puţin probabilă,  
- solicitarea de instrumente bancare de garantare, asociate la hârtii de valoare de înaltă 

calitate. 
 
În vreme ce aceste măsuri ajută la protecţia împotriva pierderilor prin neplată, administraţia 
publică locală trebuie să-şi recupereze fondurile prin asigurare, sau prin vânzarea de garanţii 
şi hârtii de valoare pentru a recupera banii publici. Aceste activităţi iau timp şi pot împiedica 
administraţia publică locală să-şi îndeplinească obligaţiile sale. Din fericire, în ciuda 
dificultăţii procedurii, aceste măsuri de protecţie, dacă sunt implementate, vor asigura că banii 
publici sunt recuperaţi şi că reputaţia administraţiei publice locale şi a oficialilor ei, aleşi sau 
numiţi, nu va fi afectată. 
 

Riscul de piaţă 
 
Riscul de piaţă constă în  riscul ca schimbările de pe pieţele financiare să reducă valoarea unei 
hârtii de valoare, în perioada când aceasta este deţinută de către administraţia publică locală. 
În cazul unor rate ale dobânzii aflate în creştere rapidă, valoarea de piaţă a hârtiilor de valoare 
va scădea sub valoarea de bază investită. Dacă hârtia de valoare este vândută în această 
perioadă, înainte de scadenţă, investitorul va suferi o pierdere parţială din valoarea de bază. 
Dacă hârtia de valoare este păstrată, până la scadenţă, pierderea din valoarea de bază este 
evitată. 
 
Minimizaţi riscul de piaţă prin: 
 
- evitarea hârtilor de valoare, care, în mod tradiţional, suferă de pe urma fluctuaţiilor rapide 

de pe piaţă (scadenţe lungi şi obligaţiunile cu dobândă zero), 
- investirea, cu intenţia de a menţine până la scadenţă toate hârtiile de valoare, în care s-a 

investit. 
 

Încercaţi să realizaţi un echilibru între nevoia de a evita riscul de piaţă şi dorinţa de a 
maximiza randamentul, prin impunerea reducerii riscului de piaţă, ca prioritate de rangul cel 
mai înalt.  



 
Riscul de reputaţie 

 
Riscul de reputaţie este o variantă a altor forme de risc şi este, pur şi simplu, riscul ca 
administraţia publică locală să piardă din prestigiu, făcând o greşeală în domeniul 
managementului lichidităţilor. Puţine evenimente sunt mai dăunătoare pentru reputaţia unei 
administraţii publice locale decât o pierdere în domeniul hârtiilor de valoare, căreia i se face o 
puternică publicitate. Procedurile de colectare cu exces de zel sau plata cu întârziere a 
facturilor pot, de asemenea, să dăuneze reputaţiei. Riscul de reputaţie poate cauza efecte 
negative pe termen lung, deoarece cetăţenii îşi pun întrebări cu privire la capacitatea 
managerială, atât a oficialilor aleşi, cât şi a personalului administrativ. Acest risc poate, de 
asemenea, să descurajeze atragerea unor noi investitori în perimetrul comunităţii. 
 
Minimizaţi acest risc prin: 
 
- elaborarea unui program eficient de management al lichidităţilor, 
- monitorizarea îndeaproape a programului de management al lichidităţilor, angajarea de 

personal calificat şi cunoscător, 
- asigurarea instruirii personalului, pentru a asigura profesionalismul acestuia. 
 

Riscul de păstare în siguranţă 
 
Riscul de păstrare în siguranţă apare ori de câte ori numerarul sau hârtiile de valoare sunt 
păstrate sau transferate. Există riscul ca numerarul să poată fi pierdut, atunci când el este 
colectat la biroul financiar, este ţinut în depozit sau este transportat la bancă pentru a fi depus. 
Cu cât sunt mai multe puncte de colectare şi de plată a numerarului, cu atât mai mare este 
riscul de pierdere.  
 
Minimizaţi acest risc prin: 
 
- reducerea numărului de puncte de colectare şi de plată a numerarului, 
- elaborarea unui sistem practic de controale interne, 
- intrarea în posesia fizică a hârtiilor de valoare şi a garanţiilor, 
- utilizarea unei terţe părţi pentru a păstra hârtiile de valoare ca garanţie, 
- utilizarea unor proceduri  de tip „livrare contra plată”, în cazul tuturor tranzacţiilor cu hârtii 

de valoare. 
 

Riscul de colectare 
 
Riscul de colectare apare atunci când există o diferenţă semnificativă între venitul câştigat 
(facturat) şi venitul colectat efectiv. Neplata taxelor şi a impozitelor creează riscul ca resursele 
planificate sau înregistrate în sistemul contabil ca fiind încasate să nu fie niciodată primite 
efectiv. Aceasta este, de asemenea, o chestiune care ţine de percepţia publicului. Dacă 
publicul crede că administraţia publică locală permite câtorva cetăţeni să scape fără a plăti 
impozitele şi taxele, acest fapt îi poate încuraja şi pe alţii să nu-şi plătească impozitele sau 
facturile, iar problema se va agrava.  
 
Protejaţi administraţia publică locală împotriva acestui risc prin: 
 

- adoptarea şi implementarea unor politici de colectare agresive,  



- informarea publicului cu privire la eficienţa eforturiler precedente de colectare. 
 
Organizaţie şi responsabilitate 
 
Managementul eficient al investiţiilor în hârtii de valoare şi al lichidităţilor impune o 
coordonare perfectă a activităţilor financiare. Trebuie să fie stabilite grafice de încasări şi de 
plăţi. Pe baza nevoilor bugetare şi a fluxurilor de numerar trebuie elaborate prognoze ale 
disponibilităţii viitoare a numerarului. Trebuie identificate şi rezolvate nevoile extraordinare 
de numerar. Este necesar să fie evaluate investiţiile în hârtii de valoare şi serviciile bancare. În 
sfârşit, cineva trebuie să monitorizeze, zilnic, starea soldurilor la numerar şi la hârtii de 
valoare, pentru a exista certitudinea că numerarul va fi disponibil, atunci când va fi necesar. 
 
Pentru a coordona toate aceste activităţi şi pentru a asigura o monitorizare atentă, 
administraţia publică locală trebuie să desemneze un oficial unic, a cărui principală 
responsibilitate să fie realizarea acestei funcţii. Pentru majoritatea autorităţilor locale, 
directorului economic sau managerului financiar i se dă acestă responsabilitate. În unele 
cazuri, directorul financiar poate delega această responsabilitate unui membru al 
departamentului financiar, care este subordonat directorului. Oficialul desemnat trebuie să fie 
unul căruia să-i fie foarte familiare nevoile locale de numerar. 
 
Pentru a dirija acest proces, trebuie elaborat un cadru administrativ care să descrie politica de 
urmat, precum şi cerinţele legale şi procedurale pentru desfăşurarea unui program eficient de 
investiţii în hârtii de valoare. Acest cadru include un compendiu de legi naţionale, de 
reglementări şi de hotărâri locale, care afectează funcţionarea programului; include, de 
asemenea, o declaraţie generală încorporând politicile administraţiei publice locale în materie 
de investiţii în hârtii de valoare şi un manual de proceduri, care să documenteze activităţile şi 
procedurile prin care programul este operat. Orice administraţie publică locală, indiferent de 
mărimea ei, poate investi o parte din numerarul său imobilizat. Numerarul poate fi plasat cu 
uşurinţă în câteva conturi bancare. Cantităţile mai mari de numerar pot fi, pur şi simplu, 
plasate într-un cont bancar de economii, până când devin necesare pentru cheltuieli. Deşi 
ratele dobânzii pot fi mai scăzute în cazul unui cont de economii, ele vor fi totuşi mai mari 
decât dacă banii ar fi lăsaţi neinvestiţi într-un cont la vedere, iar gradul de lichiditate va fi 
mare. Fondurile pot fi retrase cu uşurinţă pentru a face faţă nevoilor neprevăzute. În acest caz, 
prognozarea fluxului de numerar nu trebuie să fie foarte precisă. Costul administrării 
programului va fi foarte mic şi, ceea ce este cel mai important, banii câştigaţi vor reduce 
costul întreţinerii administraţiei publice locale de către cetăţenii contribuabili. 
 
Prognoza fluxului de numerar analizată şi aplicată 
 
Scopul prognozării fluxului de numerar este de a oferi o proiecţie a fondurilor disponibile 
pentru achiziţionarea de hârtii de valoare într-un orizont specific (precizat ) de timp, cum ar fi, 
de exemplu: 3 luni, 6 luni sau un an. Planificarea şi prognozarea numerarului au fost discutate 
în cadrul acestei părţi teoretice şi se poate face referire la ele pentru a dispune de informaţiile 
de bază. În acestă secţiune vom discuta modul în care se aplică prognoza numerarului. 
Prognoza numerarului oferă o „hartă orientativă”, astfel încât hârtiile de valoare pe termen 
scurt pot fi achiziţionate pe baza unei prognoze, care prezintă încredere şi nu pe bază de 
noroc. În mod frecvent, ratele dobânzii plătite la scadenţe pe termen lung sunt mai mari decât 
cele la scadenţe pe termen scurt. La urma urmei, un investitor care renunţă la lichiditatea 
oferită de scadenţele pe termen scurt se aşteaptă să fie recompensat prin randamente mai 
înalte. Astfel că, cel puţin în teorie, o prognoză de numerar ar trebui să ajute la producerea de 



beneficii superioare. Tabelul următor ilustrează modul cum o prognoză de numerar poate 
ajuta la planificarea bugetară de-a lungul anului financiar, astfel încât sunt achiziţionate 
hârtiile de valoare cu cea mai lungă scadenţă posibilă. 
 
În grafic, se observă că există un disponibil de 3 milioane în numerar pentru achiziţia de hârtii 
de valoare de-a lungul întregului an. Totuşi, pentru alte achiziţii de hârtii de valoare, prognoza 
de numerar se constituie ca un ghid în materie de termene de scadenţă. Observaţi cum intrările 
de numerar pot fi investite pe perioade mai lungi decât ar fi fost posibile, în cazul utilizării 
unei strategii de tip „primul intrat / primul ieşit” sau a unei strategii de „sincronizare cu plăţile 
viitoare”. 

Prognoza  numerarului şi planul de achiziţii de hârtii de valoare 
DE PRELUAT DIN MANUALUL ORIGINAL (nr.8), PAG.50 (jos) 

 
Observaţie: linia reprezintă prognoza lunară a numerarului, iar blocurile reprezintă 

achiziţiile de hârtii de valoare planificate. 
 
Tipuri autorizate de investiţii  în hârtii de valoare 
 
Atunci când există puţine restricţii privitoare la investiţiile în hârtii de valoare, trebuie să vă 
bazaţi pe politica consiliului, ca element de orientare privind instrumentele care sunt 
acceptabile, din punctul de vedere al siguranţei, lichidităţii şi randamentului. Părerea autorului 
acestor rânduri este că directorul financiar trebuie să focalizeze programul de investiţii, în 
hârtii de valoare, pe instrumentele pe termen scurt, deoarece fondurile operative sunt 
disponibile pentru perioade scurte de timp şi, în definitiv, trebuie să fie disponibile pentru a fi 
plătite cheltuielile. Obiectivele investiţiilor în hârtii de valoare trebuie să pună accentul pe 
siguranţa hârtiei de valoare, înaintea oricăror altor obiective, apoi să pună accentul pe 
lichiditate şi, în cele din urmă, pe randament. Acest lucru asigură faptul că valoarea de bază a 
hârtiei de valoare va fi, întotdeauna, disponibilă la scadenţă, atunci când sunt necesare fonduri 
pentru plata cheltuielilor administraţiei publice locale. Cele mai des utilizate instrumente 
financiare pe termen scurt sunt: instrumentele de depozit emise de către bănci şi certificatele 
de trezorerie emise de către Ministerul de Finanţe (după caz). 
 

Instrumente de depozit bancare 
 
Băncile oferă o mare varietate de instrumente, sub diferite nume. În general, aceste 
instrumente se împart în trei categorii: depozite la vedere, conturi de economii şi conturi la 
termen.  
 

Conturi la cerere 
 
Un cont la cerere este contul bancar primar în care sunt făcute depozitele şi în care se 
efectuează tranzacţiile. În mod normal, băncile nu plătesc dobândă pentru conturile la vedere, 
dar solicită managerului financiar să transfere, prin decizie proprie, banii în alte conturi 
purtătoare de dobândă. Totuşi, unele bănci, pentru a atrage noi depozitari, au început să 
plătească dobândă la soldurile conturilor, dacă acestea depăşesc un anumit nivel minim. 
Ratele dobânzii sunt mici, în mod obişnuit, şi variază de la o bancă la alta. Vă sfătuim să 
contactaţi instituţia dumneavoastră financiară (banca), pentru a stabili politica acesteia. 
 
O altă variantă de plată a dobânzii la conturile la vedere este contul de acumulare. În cazul 
unui cont de acumulare, înainte de închiderea tranzacţiilor fiecărei zile, banca transferă, în 



mod automat, toate soldurile de numerar disponibil din conturile de depozit la vedere către un 
instrument care oferă dobândă, cum ar fi un cont pe termen foarte scurt – o zi (peste noapte). 
Acest sistem elimină posibilitatea pierderilor de câştiguri cauzate de lipsa de circulaţie a 
fondurilor. Acestă caracteristică automată de acumulare poate fi benefică pentru administraţia 
publică locală, deoarece ea rezolvă situaţiile în care managerul financiar este în vacanţă,  
lipseşte neaşteptat sau este solicitat să participe la o întâlnire urgentă. Înaintea instituirii unei 
caracteristici de acumulare, stabiliţi care-i graficul de lucru al băncii. Unele instituţii solicită 
întârzieri, de una sau două zile, înainte de a realiza transferul fondurilor. Această întârziere se 
poate dovedi costisitoare, din punctul de vedere al câştigurilor pierdute din dobânzi. 
 

Conturi de economii şi conturi la termen 
 
Conturile de economii şi conturile la termen sunt, pur şi simplu, depozite de fonduri într-o 
bancă, pentru o perioadă precizată de timp şi cu o rată a dobânzii specificată. Ambele 
instrumente oferă o dobândă la rate fixe, determinate de perioada de timp pe care investitorul 
este dispus să-şi imobilizeze fondurile. Totuşi, trebuie să fiţi conştienţi de diferenţe. 
 

Conturi de economii 
 
Folosirea unui cont de economii este una dintre cele mai simple căi de a câştiga dobândă de 
pe urma fondurilor fără circulaţie. Un cont de economii este, pur şi simplu, un depozit de 
fonduri într-un cont separat, purtător de dobândă. Chiar dacă fiecare instituţie financiară are 
propriile sale cerinţe şi rate ale dobânzii la conturile de economii, vom prezenta câteva 
consideraţii generale privitoare la conturile de economii, astfel încât să le puteţi înţelege şi să 
înţelegeţi diferenţa dintre aceste conturi şi alte depozite la termen. Un cont de economii este 
uşor de înfiinţat şi foarte flexibil pentru investitori. Banca solicită investitorului să completeze 
un formular cu specimenul de semnătură, să-şi probeze identitatea şi să constituie un depozit 
iniţial. Un cont de economii are cerinţe foarte modeste, sau deloc, cu privire la depozitul 
minimal şi nu are cerinţe în materie de un termen de scadenţă minimal. Investitorul are acces 
imediat la fonduri şi există puţine restricţii privitoare la retrageri. Pentru a descuraja 
retragerile frecvente de fonduri din cont şi utilizarea acestuia ca un cont la vedere, unele bănci 
pot limita numărul de retrageri de numerar pe lună sau pe trimestru. De altfel, conturile de 
economii sunt considerate a avea o lichiditate mare. Ele plătesc dobândă la depozitul 
constituit la intevale regulate, lunar, trimestrial sau semestrial, în funcţie de instituţia 
financiară. Principalul dezavantaj al conturilor de economii este rata relativ joasă a dobânzii 
plătite la solduri. 
 

Certificatele bancare de depozit 
 
Un certificat de depozit este un depozit de numerar făcut la o bancă comercială, pentru o 
perioadă precizată de timp şi cu o rată a dobânzii specificată; mai pot fi numite şi depozite la 
termen. Aceste instrumente financiare pe termen scurt sunt foarte populare în administraţia 
publică locală şi sunt frecvent utilizate, în primul rând, deoarece ele sunt disponibile prin 
intermediul băncilor locale şi, în multe ţări, ele sunt garantate de către guvern, în limita unei 
anumite sume. În Statele Unite ale Americii, conturile bancare sunt garantate până la limita de  
100.000 USD de către o agenţie a Guvernului SUA. 
 
Pentru a vă proteja depozitele, analizaţi posibilitatea de a apela la următoarele opţiuni:  
 



(1) Pentru conturile care sunt asigurate, înfiinţaţi conturi şi în alte bănci, astfel încât suma 
totală de bani aparţinând administraţiei publice locale, depusă în oricare dintre bănci, să nu 
depăşească nivelul garantat. 

 
(2) Pentru fondurile neasigurate, cereţi băncii să garanteze depozitul administraţiei publice 

locale cu alte hârtii de valoare guvernamentale de mare lichiditate. Chiar dacă nu există 
cerinţe legale, care să impună băncilor să garanteze depozitele publice, un manager 
financiar prudent va încerca să ofere o oarecare protecţie banilor publici, pentru 
eventualitatea că banca ar intra în incapacitate de plată. Dacă o bancă este de acord să 
instituie garanţii pentru depozit, specificaţi tipul şi scadenţa garanţiilor constând în hârtii 
de valoare guvernamentale de mare lichiditate, şi care va fi ţinută spre păstrare sigură de 
către o terţă bancă independentă, în numele administraţiei publice.  

 
Deşi cerinţele privitoare la certificatele de depozit variază de la o bancă la alta, vă vom oferi 
câteva consideraţii generale cu privire la ele. Certificatele de depozit au date de scadenţă 
diverse, unele pe termen foarte scurt, între 7 şi 14 zile, iar altele pe termen destul de lung, 
adică pe trei ani, precum şi alte perioade de scadenţă situate între aceste valori. De obicei, 
administraţia publică locală achiziţionează certificate de depozit nenegociabile oferite de 
băncile locale şi alege scadenţe care coincid cu plata salariilor, plata serviciului datoriei şi alte 
plăţi făcute regulat către furnizori. Deşi băncile acordă anumite rate standard ale dobânzii 
pentru certificate, ratele sunt negociabile şi o administraţie publică locală poate să 
îmbunătăţească ratele generice, prin obţinerea de oferte concurenţiale din partea a cel puţin 
trei bănci. În mod obişnuit, băncile plătesc o dobândă, utilizând anul standard de 360 de zile 
sau anul standard de 365 zile. Atunci când comparaţi randamentele ofertelor concurenţiale ale 
unor bănci, asiguraţi-vă că ştiţi, cu precizie, ce mărime a anului s-a folosit  pentru calculul 
dobânzii şi care este graficul de capitalizare al acesteia. Capitalizarea zilnică este mai 
avantajoasă, decât cea lunară, trimestrială sau semestrială.  

 
Certificatele de trezorerie 
 

Ministerul de Finanţe, din unele ţări, emite două tipuri de hârtii de valoare: „Biletele de 
Trezorerie” şi „Obligaţiunile de Trezorerie”.  
 
Un bilet de trezorerie este o obligaţie a guvernului, din ţara respectivă, de a plăti deţinătorului 
o sumă fixă, la o dată specificată.  Biletele sunt vândute cu discount printr-o procedură de 
licitaţie, având scadenţe de un an sau mai scurte şi având ca scop să finanţeze deficitul bugetar 
şi să satisfacă nevoile de flux de numerar ale guvernului central. În acest caz, guvernul emite, 
în principal, bilete de trezorerie pe un an. Deoarece piaţa pentru biletele de trezorerie se 
dezvoltă, ne putem aştepta ca scadenţele şi frecvenţa licitaţiilor să se schimbe. De exemplu, pe 
piaţa hârtiilor de valoare de trezorerie din Statele Unite ale Americii, scadenţele iniţiale pot fi 
de: 13 săptămâni (91 de zile), 26 de săptămâni (182 zile) şi 52 săptămâni (364 zile), iar 
licitaţiile se ţin în fiecare săptămână pentru bonurile de trezorerie de 13 şi de 26 săptămâni şi 
lunar, pentru biletele de un an.  
 
Achiziţionarea directă a bonurilor de tezaur în cadrul licitaţiei iniţiale se realizează prin 
depunerea de oferte. O ofertă este, pur şi simplu, un formular special, care se completează la 
trimiterea ofertei. Deoarece administraţiei publice locale nu îi este permis să participe la 
licitaţie sau pe piaţa primară, ea trebuie să participe prin intermediul unei firme de brokeraj 
sau a unei bănci comerciale. Trebuie să contractaţi banca dumneavoastră comercială sau firma 
dumneavoastră de brokeraj pentru detalii. Administraţia publică locală, care optează să nu 



participe la achiziţiile directe de bonuri de trezorerie, le poate achiziţiona prin intermediul 
unei firme de brokeraj sau al unei bănci de brokeraj. Aceste instituţii păstrează bonurile pe 
cont propriu sau le pot vinde altor investitori, pe piaţa secundară. Tranzacţiile pe piaţa 
secundară pot avea loc, în orice moment, în timpul orelor normale de lucru. Preţurile şi 
randamentele sunt stabilite de către legile pieţei concurenţiale. Acestă metodă este cea mai 
simplă cale de a achiziţiona bonuri de trezorerie şi de a evita, în acelaşi timp, procedura de 
licitaţie. Pentru detalii trebuie să contactaţi banca dumneavoastră comercială locală sau firma 
dumneavoastră de brokeraj. 
 
Pe piaţa secundară, bonurile de trezorerie sunt tranzacţionate şi cotate pe bază de discount. 
Atunci când cotaţiile se fac pe bază de discount, trebuie realizată o conversie în randament 
echivalent al cuponului, pentru a se putea face o comparaţie. Managerii financiari, interesaţi 
în piaţa bonurilor de trezorerie, trebuie să se familiarizeze cu tranzacţiile pe bază de discount. 
Pentru a calcula discountul şi baza de discount este nevoie de o formulă, însă, pentru moment, 
este suficientă o explicaţie sumară.  
 
Baza de discount este rata dobânzii anuale (an de 360 de zile) calculată la valoarea de paritate, 
luând 100 ca valoare de paritate. Astfel, un bon de tezaur la 360 de zile, oferit cu un discount 
de 10 %, va fi tranzacţionat la un preţ de 90 şi va avea un randament efectiv de 10/90, adică 
11,11 %. Un bon la 180 de zile, oferit la un discount de 8%, va fi comercialzat la un preţ de 
96 (adică, 100  – 180/360 x 8), având un randament efectiv de 4/96 x 360/180, adică 8,3 %. 
 
Obligaţiunile de trezorerie sunt hârtii de valoare ale guvernului unei ţări, pe termen mai lung 
(un an sau mai mult) şi sunt emise ca hârtii de valoare cu cupon. Ministerul de Finanţe al ţării 
respective lansează, prin licitaţie, aceste obligaţiuni pe piaţa primară. Licitaţia este deschisă 
băncilor comerciale, companiilor de asigurări şi firmelor de brokeraj. Dobânda se plăteşte la 
fiecare 6 luni, la o rată de jumătate din valoarea cuponului anual. De exemplu, la o obligaţiune 
de trezorerie cu un cupon de 10 % se va plăti o dobândă de 50 de lei, la fiecare 1000 de lei  
din valoarea de bază, la fiecare 6 luni. 
 
Comercializarea obligaţiunilor de trezorerie pe bază de cupon este făcută de către aceleaşi 
instituţii financiare, care derulează şi comerţul cu bilete de trezorerie. Pe piaţa secundară, 
preţurile sunt cotate în fracţii de procent, având ca numitor numărul 32. În tabele, acestea apar 
ca zecimale, pentru a simplifica redactarea tabelului, dar ele nu sunt fracţii zecimale. De 
exemplu, o cotaţie de preţ de 98,14 înseamnă că o obligaţiune de trezorerie cu valoarea 
nominală de 10.000 Lei s-a vândut recent la un preţ de 9.834,75 Lei, ceea ce reprezintă un 
preţ de 98 şi 14/32. Autorităţile locale, care doresc să achiziţioneze obligaţiuni de trezorerie, 
trebuie să-şi contacteze banca comercială locală sau firma de brokeraj. 
 
Deoarece există puţine restricţii impuse administraţiei publice locale în materie de alegere a 
alternativelor de investiţii în hârtii de valoare, autorităţile locale şi managerii financiari au 
avut posibilitatea şi chiar au investit banii publici în companii private. Considerăm că acest 
fapt prezintă un risc foarte mare pentru oficialii aleşi şi pentru managerul financiar. Pierderea 
banilor publici, printr-o investire nefericită, poate pune în pericol capacitatea administraţiei 
publice locale de a plăti pentru serviciile de bază, poate micşora încrederea în capacitatea 
administraţiei publice locale de a-şi gestiona propriile afaceri financiare şi poate afecta 
reputaţia şi creditul administraţiei publice locale. Din aceste motive, considerăm că fondurile 
operaţionale trebuie investite numai în instrumentele care sunt cele mai sigure, în cadrul 
cărora valoarea de bază este în mod rezonabil asigurată şi pentru care riscul este minim. Un 
manager financiar vârstnic a oferit câteva sfaturi foarte înţelepte unui manager financiar tânăr, 



în materie de investirea banilor publici: „este mai important să-ţi recuperezi valoarea de bază, 
decât să urmăreşti rentabilitatea obţinută de pe urma sumei de bază.” 
 
Raportările privitoare la hârtiile de valoare 
 
Politica de investiţii în hârtii de valoare, a administraţiei publice locale, trebuie să impună 
managerului financiar să prezinte rapoarte periodice către consiliu sau către o comisie numită 
de către consiliu, care supervizează chestiunile legate de finanţe şi hârtii de valoare. 
Rapoartele, privitoare la portofoliul de hârtii de valoare, variază în funcţie de mărimea şi de 
gradul de complexitate al investitorului. Cu toate acestea, un raport privitor la portofoliul de 
hârtii de valoare trebuie să conţină anumite informaţii de bază, cum ar fi:  
 
- O descriere a situaţiei şi a tendinţelor recente pe piaţa financiară, cum ar fi: evoluţia ratelor 

dobânzii, factorii de risc etc. 
- O descriere a portofoliului curent şi a strategiilor care au fost implementate pe parcursul 

perioadei de raportare; raportul trebuie să descrie şi performanţele portofoliului şi să indice 
orice câştiguri sau pierderi extraordinare. 

- Informaţii privitoare la băncile, instituţiile financiare şi firmele de brokeraj cu ajutorul 
cărora administraţia publică locală a derulat afacerile cu hârtii de valoare, pe timpul 
perioadei de raportare. 

- Un tabel rezumativ care să listeze tipurile de hârtii de valoare, sumele şi datele de scadenţă; 
tabelul poate fi, de asemenea, convertit într-o diagramă, pentru a-l face mai inteligibil. 

 
Ocazional, managerul financiar poate elabora listări detaliate ale tuturor hârtiilor de valoare 
deţinute şi a tranzacţiilor executate de-a lungul unei anumite perioade, ca informaţie de sprijin 
pentru situaţia în care raportul ar suscita întrebări mai detaliate. Aceste listări privitoare la 
hârtiile de valoare şi tranzacţii sunt, de obicei, prea detaliate pentru a fi incluse în raportul 
sumar prezentat mai sus.  
 
O problemă obişnuită în materie de raportare a randamentelor este legată de alegerea modului 
potrivit de calcul al ratelor dobânzii. De exemplu, dacă se foloseşte rata dobânzii obţinute la 
momentul iniţial al achiziţiei investiţionale, această rată nu reflectă nivelele curente ale pieţei. 
Astfel, dacă ratele dobânzii au scăzut, portofoliul va prezenta un nivel de randament care 
depăşeşte nivelele prezente ale pieţei, iar portofoliul nu va prezenta câştigurile nerealizate de 
capital. Pe de altă parte, dacă ratele dobânzii au crescut în perioada care s-a scurs de la 
achiziţionarea diferitelor hârtii de valoare, pierderile de capital vor fi „îngropate”. 
 
Certificatele de trezorerie sunt, în general, oferite de către băncile comerciale şi de către 
firmele de brokeraj, la preţurile pieţii. Totuşi, în cazul depozitelor bancare la termen, a 
certificatelor de depozit şi a altor hârtii de valoare, fără circulaţie pe piaţă, s-ar putea ca 
preţurile de piaţă curente să nu fie disponibile. Astfel că, managerului financiar îi rămân doar 
două alternative în legătură cu forma raportului său. Aceia care încearcă să raporteze valoarea 
hârtiilor de valoare la preţurile pieţei trebuie să altereze preţurile pentru cazul hârtiilor de 
valoare care nu sunt cotate pe piaţă. Reciproc, aceia care raportează numai din punctul de 
vedere al randamentului achiziţiei iniţiale trebuie să ofere oficialilor aleşi, din administraţia 
publică locală, o estimare a câştigurilor sau a pierderilor de capital nerealizate. Metodologia 
de raportare trebuie discutată cu consiliul sau cu comisia care supervizează activitatea de 
investiţii în hârtii de valoare. 
 



Exemplu slovac: Raport privitor la structura portofoliului de hârtii de valoare la data 
de 31 martie 199x (în mii coroane) 
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Hârtie de valoare Sub 14    14-90     91-180       181 zile          Total /       % din total 
                                      zile       zile        zile       până la 1 an      Hârtie         portofoliu 
Conturi de o zi  
(peste noapte) 

Conturi de economii 

Certificate de depozit 

Bonuri de trezorerie 

Total 

Distribuţie procentuală  
după scadenţă 
 
Evaluarea performanţelor 
 
Evaluarea performanţelor este etapa finală în cadrul procesului investiţional. Ea arată cât de 
mult succes a avut programul şi ajută la fundamentarea unei baze pentru stabilirea 
obiectivelor viitoare ale programului şi eventualele modificări ulterioare ale acestuia. Pentru a 
evalua performanţele, trebuie să existe un standard sau o bază de comparaţie. Una dintre cele 
mai bune metode de comparaţie constă în raportarea rezultatelor la obiectivele impuse prin 
programul respectiv. Stabiliţi obiective în, cel puţin, trei domeni: procentajul numerarului 
investit, rata estimată a rentabilităţii şi suma totală câştigată. 
 

Procentajul de numerar investit 
 
Acesta este un indicator de performanţă esenţial şi este un indicator mai bun decât valoarea 
beneficiului sau valoarea procentuală a câştigului obţinut prin investiţii în hârtii de valoare, 
deoarece acestea din urmă pot varia, semnificativ, în funcţie de condiţiile de pe piaţă. 
Majoritatea autorităţilor locale trebuie să fie capabile să investească 90 % sau chiar mai mult 
din fondurile lor. În plus, prin utilizarea fondurilor de acumulare pe termen de o zi (peste 
noapte), aproape 100 % din numerar trebuie să fie investit. Acest indicator trebuie evaluat 
lunar, pentru a identifica problemele apărute şi a face corecţiile care se impun pentru a atinge 
eficienţa globală anuală propusă. 
 
Formula de calcul a procentajului efectiv de numerar investit, pentru o perioadă data, este: 
 
           Sold mediu lunar investit                                          
                                                                x  100  =  Procent de numerar investit 
         Sold mediu lunar de numerar         
 

Procentaj de câştig (randament) 
 
Stabiliţi o ţintă a valorii randamentului, ca scop al programului de investiţii în hârtii de 
valoare. Aceasta poate fi un simplu număr sau o medie în evoluţie. Un obiectiv privitor la 
randament are avantajul de a fi comparabil cu indicatorii pieţei, permiţând evaluarea şi 
compararea cu prestaţia altor investitori de pe piaţa hârtiilor de valoare. El este, de asemenea, 



util ca barometru permanent al performanţelor (adică, întotdeauna, se poate măsura cu 
rapiditate randamentul la portofoliul curent şi se poate compara cu ţinta propusă). Totuşi, 
valoarea exactă a randamentului va depinde de tipurile de instrumente în care puteţi investi şi 
de condiţiile economice şi de piaţă cu care vă veţi confrunta. Din aceste motive, propria 
dumneavoastră experienţă şi aceea a altei administraţii publice locale vă vor servi ca cel mai 
bun ghid pentru stabilirea obiectivelor dumneavoastră privitoare la randament. 
 
Valoarea efectivă a randamentului, pentru o perioadă de timp dată, poate fi calculată prin 
următoarea formulă: 
 
Suma netă câştigată  
de pe urma hărtiilor  
        de valoare 
 pe timpul perioadei        x                365                     =   Rentabilitate procentuală  
 Soldul mediu zilnic                   Numărul de zile 
  investit pe timpul                    din perioada dată 
       perioadei 
 
Randamentul poate fi evaluat în orice moment. Totuşi, cel mai util este să fie calculat în trei 
situaţii:  
1) când hârtia de valoare este achiziţonată;  
2) când o hârtie de valoare ajunge la scadenţă sau este vândută; 
3) la analiza trimestrială sau semestrială.  
Performanţa în materie de randament trebuie să fie comparată cu scopurile stabilite privind 
acest indicator şi cu indicatorii de piaţă ai randamentului. Dacă pe piaţă ratele randamentului 
s-au modificat semnificativ, cea din urmă ar putea fi mai utilă decât cea dintîi.  
 

Valoarea beneficiului (exemplu slovac) 
 
În strânsă legătură cu randamentul este suma totală, în bani (SK), câştigată în urma investiţiei 
în hârtii de valoare sau „beneficiul”. Acest indicator combină o estimare privitoare la 
numerarul disponibil pentru achiziţionarea hârtiilor de valoare şi randament. În consecinţă, pe 
baza unor ţinte de randament şi a unor valori privitoare la disponibilităţile de numerar, care   
s-au stabilit că sunt realiste în cazul administraţiei dvs. locale, puteţi folosi următoarea 
formulă pentru a calcula beneficiul total estimat (SK).  
 
Estimarea              Procentul 
 anuală a     planificat      Beneficiul 
   sumei          x   a fi investit    x  procentual /12 = Beneficiile estimate (SK) 
disponibile în  din soldurile 
 cursul lunii        medii lunare        
 
De exemplu, utilizând nişte solduri finale presupuse, beneficiul estimat pentru o lună poate fi 
calculat după cum urmează: 

Numerar disponibil la sfârşitul lunii A =    790.000.000 SK 
Numerar disponibil la sfârşitul lunii B = 1.277.000 000  SK 
Disponibil pe parcursul lunii B = (790 SK + 1.277 SK) = 1.033.500.000 SK 
Procentul planificat a fi investit din soldurile medii lunare = 95 % 
Randamentul anual al obligaţiunii care se achiziţionează = 7 % 

1.033.500.000 SK  x  95 %  x  (7% / 12)  =  5.720.000 SK 



 
Acest beneficiu estimat poate fi utilizat ca indicator de preformanţă, în comparaţie cu care să 
fie judecat randamentul efectiv înregistrat într-o singură lună, care urmează apoi să fie adunat 
cu acela al celorlalte 11 luni, pentru a se obţine beneficiul total anual în bani (SK). Beneficiul 
în bani (SK) trebuie să fie evaluat mai rar decât disponibilitatea şi randamentul. Un calcul 
trimestrial al beneficiului, realizat în comparaţie cu obiectivele programului, este probabil 
suficient. Raţiunea pentru care această evaluare se face mai puţin frecvent, constă în aceea că 
beneficiul trebuie calculat pe baza tranzacţiilor finalizate, adică administraţia publică locală 
trebuie să fi realizat, deja, beneficiul ei în numerar, nu  numai pe hârtie. Cu toate acestea, 
câştigurile pe hârtie, la sfârşitul unui trimestru sau al unui an, pot fi combinate cu câştigurile 
realizate, pentru a calcula câştigurile fără a distorsiona, prea serios, evaluarea performanţelor. 
 
Reflecţie 
 
Datorită rolului important pe care managementul lichidităţilor îl joacă în managementul 
finanţelor administraţiei publice locale, sugerăm ca dumneavoastră să elaboraţi o strategie de 
analiză a funcţionării curente a managementului lichidităţilor în cadrul propriei administraţii 
publice locale. Ce veţi face după acest atelier de lucru, când vă veţi întoarce în propria 
administraţie publică locală? Evaluarea dumneavoastră cu privire la practicile de management 
al lichidităţilor din cadrul propriei administraţii publice locale, vă indică necesitatea de a crea 
un program de management al lichidităţilor sau de a-l perfecţiona pe cel existent? Ce domenii 
necesită cea mai mare atenţie: politicile, tehnicile de colectare şi de plată, planificarea 
numerarului, controalele interne, relaţiile cu băncile sau investiţiile în hârtii de valoare? 
Pregătiţi o listă cu obiectivele în materie de managementul lichidităţilor, pe care aţi vrea să le 
atingeţi atunci când vă veţi întoarce în propria administraţie publică locală. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Concepte de bază 
 
• Managementul lichidităţilor este procesul de maximizare a disponibilităţii numerarului şi 

de optimizare a beneficiilor de pe urma investiţiilor în hârtii de valoare, în care sunt plasate 
fondurile imobilizate ale administraţiei publice locale. 

• Managementul lichidităţilor are trei faze: mobilizarea numerarului, controlul asupra 
efectuării plăţilor şi investirea numerarului temporar neutilizat în hârtii de valoare.  

• Instituirea unui program de management al lichidităţilor poate fi foarte avantajoasă pentru 
o administraţie publică locală. 

• O administraţie publică locală trebuie să adopte politici de management al lichidităţilor 
pentru a îmbunătăţi consistenţa sistemului, pentru a creea posibilitatea contabilizării, 
pentru a contribui la crearea certitudinii că legile şi hotărârile sunt respectate şi pentru a 
crea obiective pe baza cărora să fie măsurate performanţele.  

• Trebuie stabilite obiective anuale de performanţă, astfel încât rezultatele programului să 
poată fi evaluate. 

• Obiectivele trebuie să fie realiste, măsurabile şi inteligibile, atât pentru aceia implicaţi în 
program, cât şi pentru aceia care supervizează programul. Trebuie să fie stabilite obiective 
privitoare la disponibiltatea numerarului, randament, câştigurile totale din dobânzi şi 
eficienţa programului.  



• Obiectivul principal al managementului lichidităţilor, în materie de colectări, constă în a 
obţine numerarul cât mai repede posibil; pentru a face aceasta, managerul financiar 
utilizează o mare varietate de tehnici de facturare, colectare şi depunere (a banilor).  

• Întârzierea plăţilor, până în ultimul moment posibil, măreşte suma de numerar disponibilă 
pentru investirea în hârtii de valoare şi creşte câştigurile aferente fondurilor imobilizate 
investite în hârtii de valoare. 

• Managerul financiar trebuie să înţeleagă uzanţele în materie de plăţi de numerar şi să 
utilizeze vectorii şi conturile de plăţi, pentru a controla efectuarea plăţilor. 

• Bugetele de numerar prognozează încasările şi plăţile pentru o perioadă precizată de timp. 
Ele constituie uneltele pe care se bazează managerul financiar, pentru a aborda activitatea 
de investiţii în cunoştinţă de cauză. 

• Există trei tipuri de bugete de numerar: anual, lunar şi săptămânal. Managerul financar 
trebuie să îl aleagă pe acela care satisface cel mai bine nevoile administraţiei publice 
locale.  

• Managerii financiari trebuie să înveţe cum să elaboreze, cum să aplice şi cum să 
actualizeze un buget de numerar. 

• Controalele interne oferă măsuri de siguranţă sub formă de structuri, procese şi proceduri, 
menite să minimizeze pierderile suferite de administraţia publică locală, în materie de 
active, numerar şi hârtii de valoare. Activele administraţiei publice locale trebuie să fie 
protejate, nu numai împotriva furtului, fraudei şi delapidării, dar şi împotriva deciziilor 
nepotrivite sau de slabă calitate managerială. 

• Relaţiile cu băncile sunt importante pentru administraţia publică locală, din trei motive, 
oferind:  
1) împrumuturi către administraţia publică locală;  
2) acces pe pieţele de capital pe termen scurt şi pe termen lung;  
3) servicii esenţiale care, dacă nu ar fi furnizate de către o bancă, ar trebui să fie executate 

de către administraţia publică locală. 
• Băncile pot oferi o mare varietate de servicii în sprijinul programului de management al 

lichidităţilor, implementat de către comunitate. Aceste servicii trebuie să fie achiziţionate 
pe baza unor oferte concurenţiale şi trebuie relicitate la fiecare doi – patru ani. 

• O administraţie publică locală trebuie să caute alte bănci, care să-i ofere servicii legate de 
investiţiile în hârtii de valoare. Aceasta înseamnă că, odată ce o administraţie publică 
locală s-a decis să investească o parte din fondurile sale imobilizate, ea trebuie să 
contacteze câţiva furnizori potenţiali pentru a obţine cea mai bună rată a dobânzii. Atunci 
când se „târguieşte”, administraţia publică locală trebuie să încerce nu numai să obţină cel 
mai bun randament, ci şi să obţină cel mai scăzut cost pentru tranzacţia respectivă. 

• O latură esenţială a unui program eficient de management al lichidităţilor este politica de 
investiţii în hârtii de valoare, adoptată de către consiliu.  

• O politică de investiţii în hârtii de valoare stabileşte obiective, responsabilităţi şi proceduri 
şi, de asemenea, instituie limitări privitoare la activităţile de investiţii în hârtii de valoare, 
executate către personalul operativ. O politică scrisă de investiţii în hârtii de valoare este 
menită să protejeze activele administraţiei publice locale, precum şi pe oficialii aleşi şi 
personalul financiar şi de management. 

• Obiectivele programului de investiţii în hârtii de valoare trebuie să se ocupe de 5 domenii: 
legalitate, siguranţă, lichiditate, randament şi oportunitate. 

• O politică comprehensivă de investiţii în hârtii de valoare trebuie să se ocupe, de 
asemenea, şi de un număr de alte domenii, cum ar fi: scopul, delegarea autorităţii, 
instrumente de investiţii în hârtii de valoare şi procesul de selecţie a acestora, instituţii 
financiare calificate, diversificare, păstrare în siguranţă şi instituirea garanţiilor, controale 
interne, monitorizarea portofoliului, cerinţe contabile, raportare şi evaluarea 



performanţelor. Cu privire la toate tratativele pe care le poartă cu instituţiile financiare şi 
firmele de brokeraj, cel mai bun sfat pentru oficialii administraţiei publice locale, care sunt 
responsabili de gestionarea fondurilor publice, constă în cunoaşterea reprezentantului 
instituţiei financiare sau a brokerului cu care se vor duce tratativele. 

• Instrumentele principale utilizate de către administraţia publică locală sunt: depozitele 
bancare la termen, certificatele bancare de depozit şi obligaţiunile de trezorerie. Managerii 
financiari trebuie să înţeleagă toate caracteristicile esenţiale ale fiecărui instrument, 
inclusiv siguranţa, randamentul, lichiditatea, valorile nominale şi mecanismul de 
funcţionare a fiecăruia dintre aceste instrumente, astfel încât să poată fi luate decizii 
investiţionale bune. 

• Exsită 5 riscuri inerente în cadrul oricărui program de investiţii în hârtii de valoare, iar 
managerul financiar trebuie să le înţeleagă şi să adopte toate precauţiile necesare pentru a 
proteja activele administraţiei publice locale. Aceste riscuri sunt: riscul de neplată, riscul 
de piaţă, riscul de reputaţie, riscul de păstrare şi riscul de colectare. Pentru a coordona în 
mod eficient toate activităţile de management al lichidităţilor şi de investiţii în hârtii de 
valoare şi pentru a asigura o monitorizare atentă, administraţia locală trebuie să desemneze 
un oficial unic, având ca principală responsabilitate realizarea acestei funcţii. 

• O prognoză a fluxului de numerar furnizează o proiecţie privitoare la fondurile disponibile 
pentru achiziţionarea de hârtii de valoare, pentru un orizont de timp precizat, cum ar fi trei 
luni, şase luni sau un an, astfel încât managerul financiar poate, în condiţiile unei siguranţe 
rezonabile, să investească fondurile în hârtii de valoare cu cea mai mare perioadă de 
scadenţă posibilă. În absenţa unor limitări impuse de legile statului cu privire la tipurile de 
investiţii în hârtii de valoare permise, administraţia publică locală trebuie, în cadrul 
programului său, să se limiteze ea însăşi la cele mai sigure instrumente de investiţii. 
Managerul financiar trebuie să trimită rapoarte periodice către consiliu sau către o comisie 
numită de consiliu şi care supervizează problemele privitoare la finanţe şi la investiţii.   

• Evaluarea performanţelor trebuie să fie inclusă în cadrul programului de investiţii a 
numerarului şi a hârtiilor de valoare, pentru a  indica managerului financiar şi oficialilor 
locali aleşi, care este succesul programului şi pentru a-i ajuta să fundamenteze o bază 
pentru stabilirea obiectivelor viitoare şi a modificărilor ce se impun în cadrul programului. 



GLOSAR 
 

BUGETUL 
NUMERARULUI 
 

Proiecţie a încasărilor şi a plăţilor în numerar anticipate pentru o perioadă dată de 
timp. De obicei, acestă proiecţie se face pe un an şi este împărţită pe luni sau pe 
săptămâni în timpul anului. 

CERTIFICAT DE 
DEPOZIT 
 

Un titlu negociabil sau nenegociabil, obţinut în schimbul banilor depuşi într-o bancă 
sau într-o altă instituţie financiară, pentru o perioadă precizată de timp şi cu o dobândă 
specificată 

CHELTUIELI   În contabilitatea pe bază de numerar, cheltuielile sunt recunoscute doar atunci când 
este făcută plata efectivă pentru serviciile sau bunurile obţinute. În contabilitatea pe 
bază de angajament sau angajament modificat, cheltuielile sunt recunoscute atunci 
când bunurile au fost primite şi serviciile prestate, indiferent dacă plata a fost sau nu 
făcută. 

CHELTUIELI DE 
CAPITAL 

Cheltuieli pentru achiziţionarea de bunuri sau pentru realizarea  de investiţii. 

CONTROL INTERN Activitate a persoanei juridice (publice sau private) prin care se controlează procesul 
de achiziţii, contabilitatea şi alte activităţi financiare şi care, printre altele, asigură:  
• separarea funcţiilor de gestionare, de contabilizare şi control, pe persoane; 
• controlul preventiv şi aprobarea operaţiunilor înainte de realizarea lor;   
• respectarea procedurilor de înregistrare şi de reflectare a operaţiunilor 

DEFICIT 
 

Depăşirea veniturilor realizate de către cheltuieli efectuate pentru aceeaşi perioadă de 
gestiune. 

DIVERSIFICAREA 
PORTOFOLIULUI 
 

Posibilitate de a reduce riscul investiţiei în titluri de valoare, prin evitarea concentrării 
portofoliului de titluri de valoare ale unei administraţii publice locale într-un singur 
instrument sau instituţie financiară. 

FOND DE 
REZERVĂ    

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

GARANŢIE 
(COLATERAL)  

Utilizarea unei hârtii de valoare spre a fi utilizată ca o garanţie pentru rambursarea 
unei obligaţii. De exemplu, un depozit bancar asigurat sau garantat prin obligaţiuni 
sau bonuri de trezorerie. 

INVESTIŢII DE 
CAPITAL 
(ACTIVE)  

Investiţiile sau activele cu o valoare semnificativă şi care au o durată de servicu de 
peste un an. Activele de capital sunt numite şi mijloace fixe. 

INVESTIŢIE ÎN 
TITLURI DE 
VALOARE                  

Cumpărare şi deţinere de titluri de valoare cu scopul de a obţine venituri sub formă de 
dobândă şi dividende. 

LICHIDITATE  Abilitatea de a transforma prompt un titlu de valoare în bani, cu un risc minim pentru 
capitalul de bază sau dobânda acumulată. 

LIVRARE VERSUS 
PLATĂ                        
 

Practică comercială prin care banii nu sunt transferaţi în contul vănzătorului înainte ca 
obiectul tranzacţiei (bunuri sau titluri de valoare) să fi ajuns la cumpărător sau la o 
bancă de custodie parte terţă. 

MANAGEMENTUL 
LICHIDITĂŢILOR 

Toate activităţile realizate pentru a maximiza disponibilul în numerar şi a-l investi în 
mod eficient. 

PIAŢA PRIMARĂ     Tranzacţia iniţială prin care se vinde / se cumpără  un instrument de investiţie / un titlu 
de valoare, de către investitor, direct de la emitent. 

PORTOFOLIU 
  

Totalitatea titlurilor de valoare ale unui investitor, de exemplu: depozite, certificate de 
depozit, bonuri de tezaur, obligaţiuni etc. 

RANDAMENTUL 
OBLIGAŢIUNII      

Rata profitului unei obligaţiuni, bazată pe preţul plătit pentru aceasta, dobânzile 
cumulate pe perioada de deţinere a obligaţiunii şi preţul de vînzare sau valoarea de 
răscumpărare a obligaţiunii 

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. 

SISTEM 
CONTABIL  

Ansamblul operatiunilor şi procedurilor de înregistrare, clasificare şi raporare, pe bază 
de norme şi reguli speciale, a mişcării fondurilor şi materialelor într-o instituţie sau o 
unitate economică. 

SOLD DE 
COMPENSARE          

Sold minim dintr-un cont bancar a cărui dobândă poate fi folosită de bancă pentru 
acoperirea cheltuielilor cu serviciile bancare 

TITLURI DE 
VALOARE (HÂRTII 
DE VALOARE)      

Instrumente de credit achiziţionate de către administraţia publică locală pentru a 
obţine  venituri suplimentare prin investirea excedentului de numerar 

VENIT Acest termen desemnează o creştere de fonduri (active), care:  
• nu duce la cresterea unui pasiv (de exemplu, veniturile dintr-un împrumut); 
• nu reprezintă o repetare a plaţii pentru o anumită cheltuială; 
• nu reprezintă o anulare a unor datorii; 
• nu reprezintă o crestere a capitalului social  (în cazul societăţilor comerciale).    
 (Notă:  Definiţia dată de specialiştii americani diferă de aceea dată de către 

specialiştii români.) 
 
 
 
 
 


