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Mod de folosire a manualului 
 
Acest manual de instruire despre „Contabilitate ca instrument al Managementului Financiar”, 
ca şi celelalte din această serie, poate fi folosit în mai multe moduri. 
 
Studiu individual 
Eseul care deschide manualul este destinat studiului individual. Tot ceea ce vă este necesar 
constă în găsirea unui loc liniştit, în care să vă puteţi concentra, timp şi o unealtă de scris. 
Pentru cele mai bune rezultate, vă încurajăm să răspundeţi în scris la întrebările lansate, din 
când, în când în eseu. Valoarea pedagogică a informaţiei se multiplică pentru cititorul care îşi 
dă această osteneală. Fiecare manual al setului conţine un glosar. Cuvintele sunt marcate 
îngroşat cu majuscule  (E X EM P L U) ,  pentru o identificare uşoară.  
 
Atelier 
Notele instructorului şi exerciţiile din manual sunt concepute pentru a fi utilizate, de către 
instructori experimentaţi în ateliere de instruire, pentru responsabilii financiari din 
administraţia publică locală. Am inclus diferite tipuri şi formate de instruire şi de activităţi, 
pentru a-i asigura instructorului suficientă flexibilitate în adaptarea atelierului la nevoile 
specifice ale participanţilor. Intenţia noastră în elaborarea manualului a fost de a vă încuraja 
să încorporaţi propria experienţă de instructor, astfel încât să ridicaţi valoarea pedagogică a 
materialelor în beneficiul participanţilor la atelier. 
 
Acest manual, ca şi celelalte din serie, foloseşte intens exemple româneşti. Folosim steagul 
României, pe margine, atunci când vrem să le identificăm ca atare. Fiecare echipă care 
întreprinde adaptarea cărţii poate insera exemple locale, unde şi când este necesar, spre a face 
textul şi exerciţiile mai relevante în practica locală. 
 
Ca instructor, puteţi decide să folosiţi materialele din manual în ordinea şi maniera prezentate. 
Însă, dacă preferaţi, puteţi să le rearanjaţi sau să le modificaţi, după cum o cere necesitatea de 
a atinge obiectivele unei anumite situaţii de instruire. Puteţi alege o structură cu o zi liberă, 
folosind numai exerciţiile şi activităţile principale din manual. Sau, puteţi beneficia de toate 
materialele, suplimentându-le chiar cu unele proprii şi extinzând astfel durata programului. 
 
Acest manual aparţine seriei destinate instruirii persoanelor implicate în managementul 
financiar al administraţiei publice locale. Aţi putea decide, sau vi s-ar putea propune, să 
conduceţi ateliere care necesită folosirea manualelor o perioadă de timp mai îndelungată. Deşi 
fiecare manual poate fi folosit independent de celelalte, folosirea lor în succesiune oferă 
participanţilor o experienţă de învăţare puternică şi unitară. 
 
Aveţi aşadar numeroase opţiuni de folosire a acestor manuale de instruire. Sperăm că veţi 
beneficia din plin de acestea. 
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Rezumat 
 
Contabilitatea din administraţia publică locală este, adesea, percepută ca o activitate de rutină, 
fiind considerată, prin natura sa, un proces de înregistrare a datelor privind tranzacţiile 
financiare din operaţiile administrative. Rolul său este perceput ca fiind, în esenţă, limitat la 
controlul impozitelor şi al veniturilor încasate, precum şi la înregistrarea cheltuielilor şi 
plăţilor. Însă, atunci când funcţionarii din administraţia publică locală şi directorii financiari 
asociază contabilitatea cu elaborarea politicilor financiare şi procesul decizional, regulile, 
metodele, planurile, formele de contabilitate împreună cu documentele adiacente capătă 
sensuri şi aplicaţii noi, revenindu-le un rol mult mai important. În calitatea dumneavoastră de 
director financiar, sau alt elaborator de politici financiare, este necesar să înţelegeţi noul rol pe 
care contabilitatea îl joacă în crearea politicilor, în asistarea actului decizional şi în 
îmbunătăţirea eficacităţii şi eficienţei programelor şi serviciilor administraţiei publice locale.  
 
Această lucrare va examina modul în care directorii financiari şi colaboratorii lor pot utiliza 
datele, informaţiile şi sistemele contabile ca un instrument eficient de management. După 
definirea contabilităţii financiare şi a contabilităţii de gestiune, vor fi prezentate avantajele 
folosirii informaţiilor şi sistemelor contabile, urmărindu-se mai buna înţelegere a costurilor şi 
tendinţelor din administraţia publică locală, precum şi realizarea obiectivelor în prestarea 
serviciilor. De asemenea, vom descrie diferite tehnici folosite la analiza informaţiei contabile 
şi paşii care trebuie făcuţi pentru elaborarea sistemelor de rapoarte de gestiune. Lucrarea se 
încheie cu o trecere în revistă a obstacolelor şi limitelor care pot apărea.  
 
Definiţii 
 
CO N TA BIL I T A TE A  este procesul de înregistrare, clasificare, rezumare şi raportare a 
activităţilor economice dintr-o organizaţie. Fiind o activitate de servicii, oferă utilizatorilor 
acestor servicii informaţia necesară actului decizional. De aceea, utilizatorii, prin folosirea 
rapoartelor contabile, pot să influenţeze semnificativ procesul de contabilizare şi să determine 
tipul de informaţie care este înregistrată şi, în final, raportată. 
 
Pentru a corespunde diferitelor nevoi de informare ale utilizatorilor, contabilitatea a fost 
împărţită în două subcategorii, sau arii de specializare: contabilitatea financiară şi 
contabilitatea de gestiune.  
 
CO N TA BIL I T A TE A  F I N A N C I A RĂ  este specializată în înregistrarea conformă şi obiectivă, 
clasificarea, rezumarea, interpretarea şi comunicarea datelor şi proceselor financiare în scopul 
luării deciziilor. Scopul său este să prezinte administraţiei publice locale situaţia financiară 
stabilită pe baza datelor cronologice. Principalii utilizatori ai acestor rapoarte sunt externi. 
Printre utilizatorii externi se numără: ministerele, auditorii externi, băncile şi creditorii, 
deţinătorii de obligaţiuni emise de către municipalitate, alte organisme şi autorităţi publice. 
Cu toate acestea, informaţiile conţinute de rapoartele financiare, cum ar fi bilanţurile contabile 
şi conturile de rezultat, pot fi folosite intern, fiind analizate de funcţionarii administraţiei 
publice locale. Lucrarea de faţă vă va arăta, de asemenea, cum să folosiţi diferite tehnici de 
analiză a rapoartelor financiare şi cum să folosiţi informaţiile obţinute, ca suport şi factor de 
îmbunătăţire a actului decizional.  
 
 

EEsseeuu 
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Contabilitatea de gestiune, pe de altă parte, este specializată în identificarea, obţinerea, 
măsurarea, conservarea, analizarea, rezumarea, interpretarea şi comunicarea informaţiei 
financiare, astfel încât ea să răspundă nevoilor utilizatorilor interni – de planificare, control şi 
evaluare a programelor şi serviciilor administraţiei publice locale. Scopul său este să creeze 
rapoarte cu informaţii racordate la nevoile specifice ale diferitelor niveluri ierarhice de 
execuţie şi de administrare, în aria de responsabilitate a fiecăruia, precum şi să asigure 
folosirea adecvată şi responsabilă a resurselor de care dispune. Contabilitatea de gestiune 
ajută atât la realizarea previziunilor financiare privind costurile şi performanţele programelor 
viitoare, cât şi la controlul şi evaluările ulterioare ale acestor programe. Determinarea şi 
estimarea costurilor, asociate diferitelor programe, servicii, activităţi sau unităţi de lucru, sunt 
esenţiale într-un sistem de contabilitate de gestiune bine organizat. Costurile, de felul acesta, 
pot, apoi, să fie comparate cu cele din perioadele anterioare.  
 
„Director financiar” este un termen generic, folosit în manual pentru a desemna funcţionarul 
din administraţia publică responsabil cu gestiunea financiară generală într-o administraţie 
locală, mai exact cu înregistrarea operaţiilor contabile, coordonarea sistemului contabil şi 
pregătirea rapoartelor financiare. Denumirea şi responsabilităţile asociate acestei funcţii diferă 
de la o zona la alta. Unii folosesc titlul de director economic, alţii de director de departament 
sau de contabil şef, aşa că, spre a simplifica lucrurile, vom folosi în acest manual o singură 
denumire, care considerăm că le acoperă pe toate celelalte. 

 
 

 
Moment de reflecţie 
 
Din când în când, vă vom propune ca, pe măsură ce parcurgeţi acest manual, să reflectaţi 
asupra a ceea ce aţi citit, gândindu-vă la propria dumneavoastră experienţa de director 
financiar. Sperăm că veţi folosi această ocazie pentru a vă nota observaţiile în spaţiul 
prevăzut pentru acest scop. Pornind de la ceea ce aţi citit, până acum, în acest manual, 
reflectaţi, în continuare, asupra modului în care contabilitatea este folosită în propria 
administraţie publică locală. Serveşte, în primul rând, la informarea financiară 
exterioară, sau este folosită ca suport pentru un sistem de comunicare în cadrul gestiunii 
interne ? Daţi trei exemple ale modului în care propria administraţie publică locală foloseşte 
contabilitatea ca instrument de conducere. Ce probleme întâmpinaţi, legate de sistemul 
actual de informare şi comunicare contabilă? 
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Beneficii 
 
Funcţionarii şi responsabilii din administraţia publică locală trebuie să optimizeze folosirea 
resurselor oraşului, pentru a mări eficienţa în livrarea de programe şi servicii către populaţie. 
Directorul financiar are competenţa şi puterea de decizie de a folosi diferite instrumente, 
tehnici şi rapoarte contabile, pentru a evidenţia şi analiza modul de utilizare a resurselor, 
costurile, controalele şi evaluarea programelor. Două asemenea instrumente contabile, pe care 
le vom discuta aici, sunt: analiza situaţiilor financiare şi contabilitatea de gestiune. Ele sunt 
importante pentru că sunt eficiente, atunci când este vorba să fie examinate şi controlate 
costurile, şi să se îmbunătăţească productivitatea. Iată câteva moduri, concrete, în care aceste 
instrumente contabile pot aduce beneficii unei administraţii publice locale.  
 

Ajută la înţelegerea evenimentelor financiare 
 
Prin analiza raportului financiar-contabil se evaluează situaţia financiară anterioară, prezentă 
şi viitoare, şi se monitorizează performanţele administraţiei publice locale. Analiza îi ajută pe 
funcţionarii administraţiei locale să înţeleagă relaţia cauză-efect a unui eveniment financiar. 
De asemenea, îi încurajează pe responsabilii locali să nu reacţioneze la evenimente izolate, ci 
să examineze schimbările însoţitoare, determinând cauzele evenimentului. Un eveniment nu 
poate fi judecat, ca negativ sau pozitiv, până nu a fost corect corelat cu alţi factori, de care ar 
putea fi legat.  
 
Întreprinsă cu regularitate, analiza raportului financiar-contabil ajută, în plus, conducerea să 
nu se piardă într-un amalgam de date şi cifre. Ea organizează informaţia şi o compară cu 
matricea creată de experienţa anterioară şi de standardele externe.  
 

Stabileşte un sistem de alertă rapid 
 
Prin monitorizarea performanţelor administraţiei publice locale, analiza raportului financiar-
contabil dă conducerii un semnal de alarmă cu privire la potenţiale situaţii nefavorabile şi o 
determină să acţioneze rapid, înainte ca dezastrul financiar să se producă. 

 
Asigură o mai bună planificare şi stabilire a bugetului 

 
Fără o planificare bine făcută, obiectivele pot fi îndeplinite, doar, din întâmplare. 
Contabilitatea, şi în special contabilitatea de gestiune, este o parte integrantă a procesului de 
planificare, prin faptul că furnizează informaţia necesară actului decizional. Ea îşi aduce 
contribuţia, pe tot parcursul procesului de stabilire a bugetului, prin rapoarte de natură 
contabilă. De exemplu, dacă unul dintre obiectivele financiare ale administraţiei locale este să 
adopte, anual, un buget echilibrat, trebuie să se determine care va fi nivelul de venituri, şi ce 
cheltuieli se vor aproba. Aplicând tehnicile contabilităţii de gestiune la programele 
administrative, conducerea poate identifica acele servicii şi programe care sunt mai puţin 
eficiente şi trebuie îmbunătăţite. De asemenea, se poate stabili dacă, pentru a se îmbunătăţi 
eficacitatea şi eficienţa serviciului, este nevoie să se perceapă taxe sau să se ia măsuri de 
reducere a costurilor. Implementarea, unor asemenea modificări în program, poate conduce la 
realizarea unui buget echilibrat. 
 

Oferă suport procesului decizional 
 
Contabilitatea de gestiune se constituie ca suport pentru procesul decizional în mai multe 
moduri. Pentru o mai bună înţelegere a deciziilor nu numai că furnizează informaţii contabile 
esenţiale în procesul de planificare, ci foloseşte şi tehnici analitice. Este utilă în luarea 
diferitelor tipuri de decizii, cum ar fi stabilirea taxelor pentru utilizarea serviciilor publice, 
compararea costurilor şi a beneficiilor care ar rezulta din privatizarea unui serviciu al 
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administraţiei locale, compararea rezultatelor activităţii sau programului cu planificările, 
compararea costurilor la buget, aduse de alternativele de oferte de servicii, şi determinarea 
costurilor totale ale unui program ori serviciu eligibil în programe de finanţare. 
 
Contabilitatea de gestiune ajută la luarea deciziilor curente de funcţionare. De exemplu, dacă 
trebuie să decideţi, zilnic sau săptămânal, ce cantităţi de materiale să achiziţionaţi (carburant, 
produse chimice, produse alimentare etc.) sau ce consumabile să cumpăraţi (hârtie, creioane, 
alte rechizite şi obiecte de birotică). De multe ori, este nevoie, de asemenea, să stabiliţi preţul 
produselor furnizate sau al serviciilor prestate, pentru a recupera în totalitate costul lor.  
 
Contabilitatea de gestiune mai poate fi folosită în luarea deciziilor pe termen lung. Deşi aceste 
decizii se iau mai rar, ele sunt la fel de importante. Astfel de decizii ar putea viza hotărârea de 
a construi o nouă clădire pentru primărie sau de a închiria o clădire deja existentă, hotărârea 
de a îmbunătăţii nivelul unui serviciu şi de a stabili taxele prin care să se recupereze costul 
serviciului. Aleşii locali sunt aceia care iau hotărârea finală în ceea ce priveşte bugetul anual, 
însă directorii financiari analizează costurile scenariilor alternative cu câteva luni înainte ca 
hotărârea să fie luată. 
 

Dă un sens datelor referitoare la costuri 
 
Adesea, directorul financiar foloseşte doar informaţia, în sine, despre costuri. Însă, 
informaţiile referitoare la costuri devin, într-adevăr, relevante numai dacă sunt corelate cu 
rezultatele sau cu sarcina de îndeplinit. De exemplu, este folositoare cunoaşterea informaţiei 
că, în urmă cu un an, colectarea deşeurilor menajere din oraş a costat 763 milioane de lei, însă 
oferă o imagine limitată în ceea ce priveşte sumele plătite de către cetăţeni. Prin aplicarea unei 
măsurători de performanţă, se ajunge la concluzia că, pentru colectarea deşeurilor menajere, s-
au plătit 93 de mii de lei pe gospodărie, ceea ce spune mai mult despre serviciul prestat. Mai 
mult, atunci când costurile unui program sunt evaluate per unitate, devine posibilă comparaţia. 
Comparaţia se poate face în raport cu autorităţile locale vecine, cu normele naţionale, cu anii 
anteriori şi cu costurile unei eventuale privatizări a serviciului.  
 

Imbunătăţeşte controlul costurilor unui program 
  
Aplicarea la programe şi servicii a tehnicilor contabilităţii analitice şi de gestiune, duce la o 
mai bună înţelegere a componentelor costului de către responsabili şi le oferă acestora 
posibilitatea de a controla mai bine costurile. Se identifică componentele fixe şi cele variabile, 
directe şi indirecte, controlabile şi necontrolabile. Graţie acestor informaţii, administratorii pot 
să-şi dea seama, mai bine, care sunt cauzele creşterii costurilor unui program, fiind astfel mult 
mai în măsură să explice creşterea şi să propună o acţiune de corectare.  
 

Imbunătăţeşte evaluarea serviciilor şi a programelor 
 
Evaluarea şi controlul sunt procese strâns legate. Evaluarea administratorilor se face, de 
regulă, avându-se în vedere cât de bine îşi controlează operaţiunile. Ei pot fi responsabili de 
asigurarea unui nivel specificat al serviciilor, de colectarea unui anumit nivel de venituri 
prevăzute în buget sau de limitarea la cheltuielile înscrise în buget, de realizarea unei reduceri 
a costurilor cu câteva procente. În oricare dintre aceste cazuri, conducătorii instituţiei trebuie 
să se sprijine pe documentele oferite de contabilitatea de gestiune, pentru a fi în permanenţă la 
curent cu schimbările intervenite în operare şi cu realizările programelor întreprinse de 
administraţia publică locală. Administraţia publică locală, care folosesc aceste instrumente 
contabile în operaţiunile de fiecare zi, vor înregistra beneficii semnificative.  
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Moment de reflecţie  
 
Acum, că am trecut în revistă avantajele utilizării instrumentelor contabile în scop 
managerial, este timpul să vă gândiţi dacă puteţi aplica cele discutate în administraţia locală 
din care faceţi parte. Enumeraţi două sau trei modalităţi în care propria administraţie locală 
foloseşte contabilitatea în interes managerial. S-a dovedit avantajos ? Aţi obţinut şi alte 
avantaje, decât cele discutate mai sus? Puteţi identifica alte moduri de folosire a  informaţiei 
contabile şi avantajele care s-ar obţine ?  
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Politicile 
 
În manualul referitor la Politici financiare, politicile sunt definite ca „principiile şi obiectivele 
care ghidează practicile managementului financiar dintr-o administraţie publică locală“. Se 
spune mai departe că „... aceste politici influenţează deciziile financiare. Ele conduc la 
dezvoltarea unor strategii de realizare a obiectivelor. De asemenea, ele furnizează standarde 
pentru evaluarea şi monitorizarea performanţelor sistemului de management financiar al unei 
administraţii publice. ...”. Politicile contabile sunt o componentă importantă a sistemului de 
management financiar.  
 
De ce să stabilim politici contabile ? 
 
Din moment ce administraţia publică centrală, respectiv Ministerul de Finanţe, se ocupă 
îndeaproape de stabilirea legilor şi a reglementărilor care guvernează contabilitatea, de ce ar 
mai stabili administraţia publică locală politici contabile? Răspunsul este simplu: politicile 
locale clarifică modul în care aceste legi şi regulamente sunt implementate, şi vin să le 
completeze, în măsura în care este nevoie, pentru a promova un management financiar la 
standarde înalte în cadrul administraţiei publice locale. Funcţionarii locali ar trebui sa adopte, 
în mod oficial şi în scris, o serie de politici care să descrie o direcţie generală, care să fie 
respectată la planificarea şi implementarea programelor de management financiar. Politicile 
contabile scrise sunt importante, deoarece: 
 

• stabilesc parametrii contabilităţii de gestiune şi ai modului de raportare în interiorul 
administraţiei publice locale; 

• oferă o bază pentru evaluarea situaţiei financiare şi a programelor administraţiei locale;  
• fac cunoscută comunităţii oamenilor de afaceri, investitorilor şi cetăţenilor importanţa 

pe care administraţia publică locală o dă contabilităţii, raportării şi managementului 
financiar general; 

• oferă consistenţa şi continuitatea, necesare în aplicarea practicilor şi procedurilor 
contabile, pentru realizarea obiectivelor financiare. 

 
Politicile contabile   
 
Avându-se în vedere că administraţia publică locală nu se poate abate de la politicile contabile 
stabilite de către administraţia publică centrală, iată câteva exemple de politici contabile 
tipice, folosite de către administraţii municipale din SUA, şi care pot servi drept sursă de 
inspiraţie la stabilirea politicilor contabile existente.  
 

• Administraţia locală va stabili şi menţine practici contabile, care să fie în concordanţă 
cu principiile şi standardele contabile general acceptate. 

• Administraţia locală va avea grijă ca anual să aibă loc un audit financiar realizat de către 
o instituţie autonomă acreditată, care va emite o opinie oficială cu privire la bilanţul 
contabil anual şi o scrisoare către conducerea instituţiei, unde se vor detalia aspectele 
care trebuie îmbunătăţite. 

• Administraţia locală va stabili un sistem de control intern, care să fie revăzut periodic de 
către un cenzor independent sau de către o agenţie guvernamentală.  

• Administraţia locală va emite anual un bilanţ contabil verificat de către auditori, şi 
complet transparent. 

• La 60 de zile după distribuirea bilanţului contabil auditat (guvernanţilor şi cetăţenilor), 
administraţia locală va pregăti o analiză a bilanţului contabil anual şi va raporta 
administraţiei centrale concluziile sale, însoţite de comentarii despre eventualele 
probleme identificate şi despre posibile soluţii. 
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Administraţia centrală nu reglementează politicile şi practicile contabilităţii de gestiune în 
aceeaşi măsură ca pe cele ale contabilităţii financiare şi aceasta pentru că natura şi obiectivele 
celor două tipuri de contabilităţi sunt diferite. Obiectivul contabilităţii de gestiune este să ajute 
managerii să conducă cu succes administraţia locală. Fiecare administraţie locală şi 
comunitatea respectivă sunt diferite, cu o combinaţie potenţial diferită de politici, servicii şi 
nevoi comunitare. Ceea ce funcţionează într-o anumită administraţie nu funcţionează neapărat 
şi în alta. De aceea, în contabilitatea de gestiune este nevoie de flexibilitate pentru a satisface 
nevoile specifice fiecărei administraţii locale.  
 
Vă prezentăm mai jos un model de politici de contabilitate orientate către management, model 
împrumutat de la administraţiile municipale din SUA. Nu vă recomandăm să îl adoptaţi ad 
literam, dar vă încurajăm să le folosiţi ca un ghid pentru dezvoltarea propriilor dumneavoastră 
politici de contabilitate de gestiune. 
 

• Întreprinderile vor menţine veniturile şi cheltuielile prin care se acoperă costul total 
(direct şi indirect) al serviciilor publice. 

• Municipalitatea va întreprinde anual trecerea în revistă a taxelor, pentru a determina în 
ce măsură costul total al serviciilor asociate este recuperat din venituri. Toate taxele vor 
fi revăzute cel puţin o dată la patru ani.  

• Municipalitatea va întreţine sistemele financiare moderne, cu ajutorul cărora va 
monitoriza în permanenţă cheltuielile, veniturile şi performanţele înregistrate de 
programele administraţiei locale.  

• Administraţia locală va adopta criterii de performanţă pentru managementul financiar, 
care vor ghida operaţiunile financiare ale administraţiei. Criteriile vor include 
programele curente, managementul investiţiilor şi datoriilor; contabilitate, audit, 
planificare financiară, subvenţii şi fonduri. 

• La 60 de zile după prezentarea oficială la consiliul local a concluziilor auditului anual 
asupra documentelor financiare, administraţia locală va pregăti un raport în care să se 
reflecte, avându-se în vedere criteriile menţionate, performanţele înregistrate la sfârşitul 
exerciţiului bugetar. De asemenea, un raport cursiv reflectând situaţia bugetului propus 
va fi predat împreună cu bugetul anual. 

• Municipalitatea va întreprinde cu regularitate o analiză a costurilor tuturor serviciilor 
publice. 

 
Din punct de vedere al reglementării, în contabilitatea de gestiune există mai puţine restricţii 
decât în contabilitatea financiară care să limiteze posibilitatea dumneavoastră de creare a unor 
sisteme, proceduri şi politici. Ar trebui să profitaţi de acest lucru.   
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Moment de reflecţie 
 
Gândiţi-vă cum folosiţi, în prezent, contabilitatea pentru a ajuta la informarea conducerii şi 
la luarea deciziilor. Menţionaţi trei politici cu caracter contabil pe care le-aţi adoptat şi care 
contribuie la informarea managerială şi la procesul decizional. Ce alte politici aţi mai 
adopta, pentru a mări eficienţa organizaţiei dumneavoastră ?  
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Utilizatorii informaţiei contabile 
 
Administraţia publică locală furnizează, mai multor utilizatori, informaţii legate de 
contabilitatea de gestiune sau financiară. În manualul de faţă, aceşti utilizatori vor fi clasificaţi 
ca externi, interni şi micşti (o combinaţie de externi şi interni). Atunci când creează un sistem 
de informare şi de contabilitate, directorul financiar trebuie să ia în consideraţie şi să 
anticipeze nevoia de informaţie contabilă şi de gestiune a utilizatorilor. Pregătirea unui sistem 
de raportare, care să răspundă acestor nevoi diverse, este o misiune complexă de comunicare. 
În cele din urmă, acţiunea de raportare în sine nu este o măsură a succesului informaţiei, ci 
relevanţa informaţiei oferite. 
 
Utilizatorii externi  
 
Utilizatorii externi formează primul grup de utilizatori. În acest grup intră persoanele fizice, 
întreprinderile, grupurile de interes, aceia care au nevoie de informaţii despre administraţia 
publică locală pentru că au un anumit interes financiar în activităţile acesteia. Mai exact, pot fi 
incluşi, aici, cetăţenii interesaţi, creditorii (bănci sau alţi creditori), investitorii, furnizorii, toţi 
aceia care fac afaceri cu administraţia publică locală sau cu o agenţie a ei. Totuşi, datorită 
faptului că îşi desfăşoară activitatea în afara administraţiei publice, ei nu prea pot hotărî când 
să le parvină, sau ce să conţină informaţia financiară pe care le-o pune la dispoziţie 
administraţia publică locală. Trebuie să se bazeze pe informaţia dezvăluită de rapoartele 
financiare anuale, autorizate de către administraţia publică centrală şi elaborate de către 
administraţia publică locală. Ceea ce apreciază aceşti utilizatori sunt rapoartele financiare 
elaborate ca întreg, deoarece evenimentele economice primesc acelaşi tratament contabil, 
asigură o înţelegere comună şi o bază de comparaţie cu alte autorităţi locale şi alte organisme, 
putând oferi astfel o indicaţie despre puterea financiară a administraţiei publice locale cu care 
fac afaceri.  
 
 Utilizatorii interni 
 
Cel de-al doilea grup este format din utilizatorii interni ai informaţiei contabile. Aceştia sunt 
membri ai echipei de lucru locale, responsabili cu planificarea, organizarea, executarea şi 
evaluarea programelor şi activităţilor specifice administraţiei publice locale. Ei au nevoie de o 
varietate de rapoarte conţinând informaţii din domeniul contabilităţii financiare şi de gestiune, 
pentru a pregăti previziuni şi bugete, pentru a controla cheltuielile şi pentru a aplica în 
programele lor tehnici decizionale, cum ar fi analiza cost – beneficii.  
 
Spre deosebire de utilizatorii externi, cei interni au, de regulă, acces la o cantitate mult mai 
mare de informaţie contabilă şi sunt, în general, familiarizaţi cu realitatea din spatele 
informaţiei. Pe lângă faptul că au acces la rapoartele financiare anuale, o mare parte din 
informaţia pe care o deţin nu este inclusă în aceste rapoarte, ci le parvine prin alte funcţii ale 
contabilităţii şi ale sistemului de raportare, precum şi din surse extra-contabile (evidenţe 
operative, statistici). 
 
Utilizatorii interni recurg la rapoarte contabile periodice, pentru a lua decizii operative în 
derularea programelor. Cu toate acestea, orice sistem de informare contabilă trebuie să fie şi 
suficient de flexibil pentru a integra rapoarte nerepetitive, ad-hoc, izolate, care satisfac cererea 
de informaţii suplimentare a managerilor. De exemplu, pentru a-şi îndeplini atribuţiile 
manageriale, aceşti utilizatori vor avea nevoie, în mod frecvent, să aplice tehnici analitice sau 
aparţinând contabilităţii de gestiune (cum sunt metoda ABC – determinarea costului pe 
activitate (Activity Based Costing) –, metoda standard cost şi analiza de varianţă). Aceste 
tehnici vor fi discutate mai în detaliu în cadrul secţiunii următoare.  
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Alte utilizări interne pornesc de la analiza bilanţului contabil anual, în vederea determinării 
situaţiei financiare a administraţiei publice locale în comparaţie cu aceea a altor consilii 
locale, în vederea informării autorităţii locale şi a cetăţenilor, sau a monitorizării evoluţiei 
vreunui indicator financiar, exprimat printr-o rată financiară esenţială. 
 
Utilizatori micşti 
 
Al treilea grup de utilizatori este format din aceia care nu sunt implicaţi în operaţiunile de 
fiecare zi ale administraţiei locale, dar care au un rol important în aprecierea activităţilor 
acesteia. Aici pot fi incluse consiliul local, finanţatorii, organismele administrative regionale. 
Acestea, dar şi alte organizaţii, alocă uneori resurse administraţiei locale pentru realizarea 
serviciilor şi programelor sale, şi de aceea pot cere rapoarte de conformitate, de obicei de 
natură financiar-contabilă, care să arate că fondurile au fost corect întrebuinţate. Organismele 
administrative pot chiar să specifice tipul de raport pe care îl solicită.  
 
Un alt utilizator al informaţiei contabile este publicul. Aici intră cetăţenii, grupurile cu un 
anumit interes şi partidele politice. În calitatea lor de principali furnizori de resurse, prin 
intermediul impozitelor şi taxelor, cetăţenii şi grupurile cetăţeneşti au interesul să urmărească 
activităţile propriei administraţii publice locale. În baza votului, ei capătă un rol important de 
supraveghere. Administraţia publică locală ar trebui să prezinte, periodic, rapoarte asupra 
modului în care taxele şi impozitele sunt cheltuite şi asupra calităţii serviciilor publice oferite. 
Asemenea rapoarte combină informaţiile din contabilitatea de gestiune şi financiară, pentru a 
răspunde, cât mai bine, nevoii de informare a cetăţenilor. Rapoartele sunt concepute în aşa fel 
încât, prin ele, să fie educat interesul public şi să fie păstrată susţinerea cetăţenilor pentru 
activităţile administraţiei locale. În acest sens, unele autorităţi locale publică anual scurte 
documente conţinând rapoarte de popularizare, care prezintă bugetul şi performanţele 
realizate, răspunzând astfel nevoii cetăţenilor pentru acest tip de informaţie. 
 
Eseul de faţă ia în discuţie diferitele instrumente şi tehnici prin care se foloseşte informaţia 
contabilă ca bază a sistemelor informaţionale de management. Următoarele secţiuni le vom 
dedica analizei situaţiilor financiare, tehnicilor contabilităţii de gestiune şi rapoartelor de 
gestiune, instrumente care pot fi folosite de membrii administraţiei publice pentru a mări 
eficienţa acţiunilor administraţiei locale.  
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Moment de reflecţie 
 
Meditaţi asupra modului în care folosiţi informaţia furnizată de sistemul contabil. 
Enumeraţi utilizatorii, tipul de informaţie oferită de sistemul contabil şi felul deciziilor pe 
care le luaţi folosind această informaţie. Principalii utilizatori sunt externi, interni, sau 
micşti? Ce grupuri de utilizatori din propria administraţie locală nu utilizează, sau nu au 
acces, la astfel de informaţii?  Ce aţi întreprinde pentru a îmbunătăţi informarea contabilă 
a acestor grupuri de utilizatori?  
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Analiza rapoartelor financiare 
 
Cea dintâi menire a A N A LI ZE I  S I TU AŢ I E I  F I N A N C I A R E  este să evalueze eficacitatea 
administraţiei publice locale în a genera şi a-şi consuma resursele financiare. Rapoartele 
financiare se întocmesc la sfârşitul anului fiscal şi conţin următoarele : 

• bilanţul contabil (situaţia patrimoniului), care prezintă resursele şi patrimoniul 
administraţiei publice locale, activele trebuind sa fie egale cu sursele proprii plus 
datoriile; 

• contul de rezultate, care arată conturile folosite pentru a se ajunge la rezultatul net. 
 
Rapoartele trebuie controlate fie de către o autoritate independentă, fie de către un auditor 
independent, pentru a verifica dacă informaţiile au fost elaborate şi raportate în conformitate 
cu cerinţele guvernamentale şi cu standardele profesionale. Prin controlul rapoartelor se 

verifică, cel mai bine, dacă informaţiile 
cuprinse în evidenţe şi raportări sunt, 
sau nu, valide şi conforme realităţii. În 
tabelul următor sunt sintetizate 
principalele componente ale unui bilanţ 
contabil şi ale unui cont de rezultate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sinteza bilanţului contabil  
    Active : 
    Active circulante     5 
+  Active imobilizate nete  10 
+  Active necorporale nete     3 
+  Alte active       1 
                   ────── 
=  Total active    19 
 
    Pasive : 
    Datorii exigibile (pe termen scurt)     2 
+  Împrumuturi pe termen lung     7 
                        ────── 
= Total datorii         9 
 
    Profit nedistribuit     5 
+  Capital individual     5 
            ────── 
= Total surse proprii   10 
            ────── 
=  Total pasive    19 
                 

Sinteza contului de profit şi pierderi
         Venituri operaţionale    100 
     ─ Cheltuieli operaţionale    (65) 
                                                            ─────── 

       Venit net operaţional   35 
        Alte venituri nete      15 
 +/─ (Cheltuieli) 
 +/─ Transferuri nete, intrări (ieşiri)   (9) 
                                                            ─────── 
   =        Venit net                                41 
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Ce este analiza raportului financiar-contabil ? 
 
Analiza raportului financiar-contabil cuprinde un set de instrumente, care permite părţilor 
interesate (investitori, creditori, manageri) să evalueze situaţia financiară trecută, prezentă şi 
prognozată, precum şi performanţele administraţiei publice locale. Atunci când este realizată 
de către conducerea organizaţiei, analiza financiară este un instrument important de analiză şi 
control; atunci când este realizată de către investitori sau creditori, se constituie ca bază a 
deciziei de a împrumuta, sau nu, bani municipalităţii ori de a face, sau nu, investiţii în titlurile 
de valoare, oferite de către municipalitate spre cumpărare.  
 
Eseul de faţă se concentrează asupra analizei bazate pe documentele contabile de sinteză, 
întreprinse de personalul administraţiei publice locale. Analiza ar trebui făcută anual, după ce 
rapoartele financiare revizuite au fost puse la dispoziţia autorităţii locale şi a cetăţenilor. 
Directorul financiar sau unul dintre membrii departamentului de finanţe sunt cei mai în 
măsură să realizeze analiza, având cunoştinţele tehnice adecvate. Odată întocmită analiza, 
persoana care s-a ocupat de ea ar trebui să discute cu direcţiunea despre planuri şi perspective, 
ori despre eventualele probleme identificate şi posibilele soluţii. 
  
O scurtă prezentare a instrumentelor de analiză a rapoartelor financiare 
  
Analiza indicatorilor financiari este cea mai obişnuită formă de analiză a rapoartelor 
financiare. Ea oferă măsurători comparative privind realizările şi situaţia financiară a oraşului. 
Atunci când foloseşte analiza de acest gen, directorul financiar face două tipuri de 
comparaţii : 
 

• comparaţia indicatorilor de specialitate ─ indicatorii din cadrul unei administraţii 
publice locale sunt comparaţi cu aceia ai unor administraţii similare, sau cu indicatorii 
consideraţi ca fiind valori medii, şi cu normele naţionale, spre a determina care este 
situaţia oraşului, în cauză, în comparaţie cu alte oraşe; în momentul de faţă, nu există un 
sistem care să ofere indicatori medii de referinţă ca bază de comparaţie pentru 
indicatorii realizaţi în diferite comunităţi din ţară; 

 
• analiza tendinţei indicatorilor – coeficienţii actuali sunt comparaţi cu aceia anteriori şi 

cu aceia care pot fi prevăzuţi în viitor, spre a determina dacă, de-a lungul timpului, 
situaţia  financiară se îmbunătăţeşte sau se deteriorează.  

 
Analiza pe orizontală şi analiza pe verticală sunt modalităţi des utilizate în studiul rapoartelor 
financiare. Analizele pe orizontală, cum ar fi compararea rapoartelor financiare  sau evoluţia 
indicatorilor sunt folosite pentru determinarea evoluţiei conturilor de-a lungul anilor. 
Analizele pe verticală, numite şi rapoarte financiare normalizate, relevă structura financiară 
internă a administraţiei. Ele indică relaţia actuală dintre veniturile din exploatare (vânzări) şi 
fiecare cont de venituri şi cheltuieli. De asemenea, arată combinaţia de active care aduce venit 
şi combinaţia de surse de finanţare – fie că este vorba de împrumuturi exigibile, pe termen 
scurt sau pe termen lung, fie că este vorba de finanţari din surse proprii.  
 
Factori care afectează analiza financiară 
 
Utilitatea analizei indicatorilor financiari şi a tendinţei depinde, în totalitate, de interpretarea 
corectă a indicatorilor. Acesta este, de departe, aspectul cel mai dificil al analizei indicatorilor. 
Următorul exemplu, în care se compară consumurile de carburant la suta de kilometri, nu are 
legătură cu administraţia publică locală, dar ne dă o idee despre complexitatea analizei 
indicatorilor.  
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Carmen susţine că automobilul ei este foarte performant, consumând 6 l / 100 km, adică mai 
performant ca al Mariei, care consumă 7,5 l / 100 km. Presupunând că au automobile identice, 
următorii factori afectează consumul de carburant, şi trebuie luaţi în consideraţie înainte de a 
putea interpreta corect indicatorii, apreciind cui aparţine performanţa superioară: 
 

• greutatea încărcăturii; 
• tipul terenului (plat sau denivelat); 
• şofat în oraş sau pe autostradă; 
• tipul de carburant folosit; 
• viteza practicată. 

 
Sunt mulţi factori care influenţează consumul de carburant – şi, totuşi, este mult mai uşor să 
facem evaluările din exemplu, decât marea majoritate a evaluărilor de indicatori rezultaţi în 
finanţele locale. De ce?  Pentru că factorii care influenţează modul de gestionare al unui oraş 
sunt foarte complecşi, utilizând numeroase şi inevitabile relaţii, plus interdependenţe între 
variabilele care apar în contextul financiar al oricărei administraţii publice locale.  
 
Pe lângă condiţiile interne, politicile şi procedurile de gestiune, care afectează administraţia 
publică locală, trebuie luaţi în considerare şi alţi factori, cum sunt: politicile locale, condiţiile 
economice generale, politicile autorităţii locale, cerinţele juridice şi politicile contabile. Aceşti 
factori sunt o parte integrantă a informaţiilor financiare şi operaţionale despre oraş.  
 
De asemenea, trebuie luaţi în considerare şi factorii externi, cum ar fi situaţia generală a 
afacerilor, politica şi politicile naţionale, cerinţele şi principiile contabile stabilite la nivel 
naţional. 
 
Înainte de a calcula indicatori sau de a întreprinde alte măsurători, cum sunt tendinţele 
indicatorilor sau relaţiile dintre diferite procente, asiguraţi-vă ca valorile luate în considerare 
sunt valabile şi reale. De exemplu, coeficientul curent poate părea mult mai mic, decât în 
realitate, atunci când obiectele de inventar sunt evaluate după metoda „ultimul intrat / primul 
ieşit” (LIFO) într-un moment în care preţurile cresc, pentru că valoarea obiectelor inventariate 
după metoda LIFO este subapreciată faţă de valoarea actuală. În mod similar, unele elemente 
de pasiv, ca pensiile şi concediile de plătit, pot să rămână neînregistrate şi să apară doar în 
notele de subsol ale rapoartelor financiare. De exemplu, s-ar putea să doriţi să luaţi în calcul 
aceste pasive când calculaţi indicele datorii / capitaluri proprii. Trebuie să fiţi atenţi ca, atunci 
când se fac ajustări de acest tip la calculul unui indice, ele să fie luate în considerare şi la 
calculul indicatorilor adiacenţi. Astfel, omiterea din pasiv a concediilor de plătit înseamnă că 
au fost subevaluate şi cheltuielile cu salariile. În consecinţă, profitul net folosit la calculul 
anumitor indicatori ar putea necesita ajustări. 
 
Valabilitatea indicatorilor financiari depinde de valabilitatea datelor care intră în calculul lor. 
Atunci când controalele interne ale administraţiei publice locale sunt de aşa natură încât nu 
putem avea încredere că sistemul contabil furnizează informaţii corecte, bineînţeles că şi 
indicatorii bazaţi pe aceste informaţii nu prezintă încredere.  
 
Alţi factori care trebuie luaţi în considerare la evaluarea indicatorilor sunt: 
 

• indicatorii sunt mai semnificativi atunci când sunt urmăriţi pe o perioadă de timp; 
• dificultatea ridicată de interpretare a indicatorilor (utilizaţi-i cu grijă şi admiteţi că se 

vor ivi întrebări la care nu se poate răspunde cu informaţiile existente); 
• admiteţi că obţinerea de profit nu este scopul principal al unei administraţii publice 

locale; scopul său principal este furnizarea unor servicii publice de calitate la un cost 
rezonabil şi pe termen lung. 
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Avantajele oferite de analiza  rapoartelor financiare  
 
Există numeroase avantaje ce decurg din monitorizarea sistematică a datelor financiare şi a 
principalelor relaţii existente. Printre ele se numără: 

• ajută la înţelegerea faptului că nici un eveniment financiar nu este izolat; el are o cauză 
şi un efect;  

• abordarea prin analiza indicatorilor vă va permite să aflaţi dacă un eveniment sau o 
relaţie dată constituie cauza ori efectul unei situaţii de fond;  

• ajută la înţelegerea faptului că nu este bine să acţionaţi pornind de la un fapt izolat, ci 
examinând schimbările însoţitoare şi determinând adevăratele cauze ale evenimentului; 
un eveniment nu poate fi judecat, ca pozitiv sau negativ, până ce nu a fost corect pus în 
relaţie cu alţi factori, cu care ar putea avea legătură;  

• monitorizarea previne încărcarea inutilă a managerilor cu un amalgam de date şi cifre, 
care într-o situaţie financiară tipică înseamnă o varietate de factori variabili ca mărime, 
viteză de schimbare şi impact; în schimb, monitorizarea organizează datele în mod 
coerent, în relaţie cu experienţa anterioară şi standardele externe;  

• monitorizarea dă prilejul unei acţiuni prompte şi eficiente, pe măsură ce situaţia se 
desfăşoară, deci nu este o analiză „post-factum” a cauzelor şi a efectelor. 

 
 
Instrumente pentru analiza rapoartelor financiare  
 
Analiza indicatorilor 
 
Indicatorii se numără printre cele mai cunoscute şi mai des folosite instrumente de analiză 
financiară. (În exprimarea curentă, pentru un anume indice, determinat, se foloseşte şi 
termenul de „rată”: rata îndatorării, rata rentabilităţii etc. Vom aplica termenul „rată” 
rapoartelor matematice discutate în Anexele manualului de faţă.) Indicatorii exprimă un raport 
matematic între două cantităţi. Analiza lor poate evidenţia relaţii, situaţii şi tendinţe care nu 
pot fi identificate, doar, prin observarea variabilelor individuale ale raportului matematic. 
Indicatorii prezintă simptomele situaţiilor financiare. Interpretaţi corect, ei pot arăta calea 
către zonele care trebuie investigate suplimentar. Deşi calcularea unui raport este uşoară, 
interpretarea lui poate fi mult mai dificilă. 
 
În primul rând, pentru a avea sens, un raport trebuie să exprime o relaţie relevantă. De 
exemplu, între preţul de vânzare al apei şi costul de cumpărare sau tratare şi distribuire a sa 
există o relaţie clară, directă şi logică. De aceea, are relevanţă raportul dintre cheltuielile 
operaţionale şi veniturile operaţionale ale serviciului public responsabil cu furnizarea apei. Pe 
de altă parte, nu există nici o relaţie logică între costul carburantului şi titlurile de valoare 
negociabile deţinute de administraţia publică locală ca investiţie; aşadar, raportul dintre cele 
două nu are nici un sens. 
 
Din moment ce indicatorii, ca şi alte instrumente de analiză, sunt orientaţi spre viitor, trebuie 
să aveţi capacitatea de a ajusta factorii dintr-o relaţie, astfel încât să aibă forma şi mărimea din 
viitor. De asemenea, trebuie să înţelegeţi factorii care vor influenţa, în viitor, elementele unui 
raport. În final, utilitatea raporturilor depinde întru totul de inteligenţa şi priceperea cu care au 
fost interpretate. Interpretarea este, de departe, cel mai dificil aspect în analiza raporturilor. 
 
O analiză tipică a unui raport are trei părţi : 

• Partea întâi o constituie documentaţia – sursă, pentru valorile folosite în analiza 
indicatorilor; principalele documente sunt: un bilanţ contabil exhaustiv, contul de profit 
şi pierderi, precum şi situaţiile financiare pregătite de funcţionari, conţinând valori şi 
informaţii statistice din alte oraşe, pentru comparaţie (anexa A). 
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Notă: exemplu de rapoarte financiare normalizate 
Alba Balta Câmpeni Dealu

• active circulante  
               / total active 

măsoară procentul Activelor 
Circulante din Totalul Activelor 
  

9 5 4 2 

• active imobilizate 
               /total active 

măsoară procentul Activelor 
Imobilizate dinTotalul Activelor 
 

─ 22 2 9 

• active fixe 
             /total active 

măsoară procentul Activelor Fixe 
Nete din Totalul Activelor 
 

91 71 63 80 

• alte active 
necirculante 
               /total active 

măsoară procentul Altor Active 
Necirculante din Totalul 
Activelor 

─ 2 30 9 

• Partea a doua este axată pe Contul de profit şi pierderi, urmărind să răspundă la 
întrebarea: „Fondurile acoperă cheltuielile?”; foloseşte elementele componente ale 
contului de profit şi pierderi, explică ce semnificaţie are fiecare indicator rezultat şi redă 
raporturile reale pentru patru oraşe (anexa B). 

• Partea a treia analizează bilanţul contabil, pentru a se răspunde la întrebarea „Care este 
situaţia financiară a fondurilor?”; această parte conţine formulele folosite în exprimarea 
informaţiilor în bilanţul contabil, elementele componente ale bilanţului contabil, o 
explicaţie a semnificaţiei fiecărui indicator (anexa C). 

 

Rapoartele financiare normalizate   
Într-o analiză a documentelor contabile de sinteză, este bine de ştiut, adesea, proporţia pe care 
un element o reprezintă într-un grup sau într-un subgrup. Într-un bilanţ contabil, activele şi 
pasivele reprezintă fiecare 100 de procente, iar fiecare dintre elementele lor este exprimat ca 
un procent din totalul din care face parte. 
 
În mod similar, în contul de profit şi pierderi, venitul operaţional net este considerat 100 de 
procente, iar fiecare element din cont se exprimă ca procent din acest venit. Pentru că 
totalurile dau, întotdeauna, 100, această bază comună a devenit în rapoarte „baza normală”. 
Analog, pornind de la mişcarea ochiului pe hârtie, analizele rapoartelor normalizate se mai 
numesc şi analize pe verticală, iar analizele de tendinţă – analize pe orizontală. 
 
Analiza structurală  
 
Bilanţul contabil 
 
Analiza rapoartelor financiare normalizate este cel mai bine descrisă ca fiind analiza structurii 
interne a rapoartelor financiare. La bilanţul contabil, analiza structurală se concentrează pe 
două aspecte majore: 

• care sunt sursele de capital ale întreprinderii, respectiv cum sunt împărţite datoriile 
exigibile, datoriile pe termen lung şi fondurile proprii? 

• având valoarea capitalului total, cum sunt împărţite activele (circulante, imobilizate şi 
altele) în care acest capital este investit? Altfel spus, care este grupul de active prin care 
întreprinderea a ales să-şi desfăşoare activitatea? 

 
Aveţi un exemplu în tabelul de mai jos : 
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Analiza bilanţului contabil normalizat poate fi, bineînţeles, dusă mai departe şi lărgită până la 
a examina care este proporţia pe care un element o reprezintă, nu într-un total, ci într-un 
subgrup. Astfel, la calcularea lichidităţii activelor circulante, poate fi folositor de aflat, nu 
doar ce proporţie din activele totale reprezintă stocurile, ci şi care este proporţia acestora în 
activele circulante. Următorul tabel ilustrează această idee. 
 

 
 
Contul de profit şi pierderi 
 
În cazul contului de profit şi pierderi, analiza raportului normalizat este un instrument foarte 
folositor ce transcende, probabil, în importanţă analiza similară a bilanţului contabil. Şi 
aceasta deoarece contul de profit şi pierderi se pretează foarte bine la o analiză prin care 
fiecare element al său este raportat la un criteriu de referinţă, adică la veniturile operaţionale. 
Cu mici excepţii, valoarea fiecărui element al cheltuielilor este influenţată, într-o anumită 
măsură, de valoarea veniturilor operaţionale şi, de aceea, poate fi util de ştiut ce procente 
anume din valoarea totală a acestor venituri sunt absorbite, de care anume costuri şi cheltuieli 
create în întreprindere.   
 
Comparaţie pe o perioada de câţiva ani 
 
Făcută pe o perioada de câţiva ani, comparaţia între ponderile diferitelor elemente în totalul 
activelor sau pasivelor din bilanţul unei instituţii este valoroasă prin faptul că reflectă variaţia 
proporţiilor între componentele din grupurile de active, de pasive, de costuri şi din alte 
categorii de indicatori financiari. Dar interpretarea acestor transformări şi a tendinţelor pe care 
transformările le indică trebuie făcută cu multă atenţie. De exemplu, în tabelul de mai jos se 
arată evoluţia valorii terenului şi a activelor totale ale unei administraţii locale de-a lungul a 
trei ani.  
 

 2000 1999 1998
Teren 50.000 50.000 50.000
Total active 1.000.000 750.000 500.000
Ponderea terenului în activele totale 5,0% 6,7% 10,0%

Notă:  exemplu de rapoarte financiare normalizate Alba Balta Câmpeni Dealu

•  numerar 
    / active circulante 

 măsoară procentul Numerarului din              
Activele Circulante 

65 71 76 29 

• efecte de primit, net     
/active circulante 

măsoară procentul Efectelor de primit din   
Activele Circulante  

20 22 21 70 

• stocuri 
  / active circulante 

măsoară procentul Stocurilor din Activele   
Circulante  

4 ─ 0,1 1 

• alte efecte de primit 
    / active circulante 

măsoară procentul Altor Efecte de primit   
din Activele Circulante  

11 2 1 ─ 

•  aloca]ii & subvenţii 
de stat /  active 
circulante 

măsoară procentul Aloca]iilor &   
Subvenţiilor de stat din Activele Circulante  

─ 6 2 ─ 

• alte active circulante 
    / active circulante 

măsoară procentul Alte-Active Circulante   
din Activele Circulante 

─ 0 ─       0,2
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În timp ce valoarea terenului a rămas neschimbată, creşterea activelor totale a făcut ca 
elementul teren să reprezinte o proporţie tot mai mică din acestea. Pentru că această proporţie 
se poate schimba, ca urmare fie a modificării valorii absolute a elementului, fie a modificării 
totalului grupului din care face parte, interpretarea unei comparaţii dintr-un raport financiar 
normalizat presupune atât examinarea cifrelor propriu-zise cât şi a bazei de calcul. 
 
Compararea cu alte organe administrative 
 
Rapoartele normalizate sunt foarte potrivite pentru o comparaţii, deoarece rapoartele 
financiare ale administraţiei publice locale pot să fie rearanjate uniform într-un alt raport 
normalizat, fără a se ţine seama de mărimea fiecărui element în parte. Dat fiind că rapoartele 
normalizate nu reflectă comparativ mărimile în valoare absolută ale administraţiei publice 
locale individual, problema comparabilităţii rămâne să fie rezolvată de analist. 
 
Compararea rapoartelor normalizate ale administraţiei publice locale, la nivel naţional sau cu 
instrumentele statistice acceptate la nivel naţional, îi poate atrage atenţia analistului asupra 
variaţiilor în structură. Cauzele acestora trebuie cercetate şi înţelese.  
 
Atenţie la relaţiile dintre instrumentele de analiză a tendinţelor 
 
Instrumentele de analiză a tendinţelor au avantajul de a prezenta modificările, atât în valori 
absolute exprimate în mii de lei, cât şi în procente. Ambele modalităţi trebuie luate în 
considerare, fiindcă valoarea în mii de lei, de la care se porneşte pentru a calcula variaţia de 
procent, poate produce modificări mari, care nu au nici o legătură cu variaţia reală. De 
exemplu, în aceleaşi rapoarte financiare, o modificare cu 50% de la o cifră de bază de 1.000 
de mii lei înseamnă, în valoare absolută, mult mai puţin decât o modificare cu acelaşi procent 
pornind de la cifra de 10.000 de mii lei. Aşadar, referinţa la valorile în mii de lei este, 
întotdeauna, necesară pentru a putea căpăta o perspectivă corectă şi concluzii pertinente 
privind semnificaţia relativă a modificărilor. 
 
Rapoarte financiare comparative 
 
Compararea rapoartelor financiare se realizează prin întocmirea în paralel a bilanţului 
contabil, a contului de rezultate şi, eventual, a rapoartelor de tendinţă a fluxului de numerar, 
ca şi prin observarea modificărilor care au apărut de la an la an, de-a lungul mai multor ani, în 
fiecare categorie separat. Cel mai important factor evidenţiat prin compararea rapoartelor 
financiare este tendinţa – iar tendinţa studiată pe mai mulţi ani dezvăluie direcţia, viteza şi 
amplitudinea elementului analizat. 
 
Elementele înrudite pot fi şi ele examinate folosind tendinţele. De exemplu, la o creştere, de la 
un an la celălalt, de 10% a veniturilor din exploatare, însoţită de o creştere de 20% a costurilor 
administrative, se impune investigarea şi explicarea cauzelor care au generat această diferenţă. 
Analog, la o creştere de 15% a creanţelor, pe aceeaşi perioadă, se impune stabilirea cauzelor 
care au adus la apariţia unei diferenţe între rata de creştere a veniturilor din exploatare şi cea a 
creanţelor.  
 
Variaţia de la un an la celălalt 
 
Compararea rapoartelor financiare pe doi sau trei ani poate fi realizată prin calcularea variaţiei 
de la un an la celălalt în valori absolute sau în valori relative. Comparaţiile pe termen lung se 
realizează, cel mai bine, cu ajutorul seriilor de indicatori de variaţie.  
 
Calculul variaţiei de la un an la celălalt este foarte simplu. Cu toate acestea, trebuie luate în 
considerare câteva reguli generale: 
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• când apare o valoare negativă în anul de referinţă şi o valoare pozitivă în anul următor, 
sau invers, nu se poate calcula nici o variaţie în valori relative (procente) care să aibă 
sens;  

• când un element are o valoare în anul de referinţă, dar nu mai are deloc în perioada 
următoare, scăderea este 100%; 

• atunci când nu există nici o valoare pentru anul de referinţă, nu poate fi calculată 
variaţia procentuală; 

• pentru a asigura comparabilitatea indicatorilor în condiţiile unui mediu  inflaţionist, 
valorile de bază trebuie recalculate, şi anume prin ajustare cu indicele inflaţiei, pentru a 
se lucra în valori comparabile.   

 
Tabelul următor e ilustrativ: 
 

 
 
Rapoartele financiare comparative pot, de asemenea, să fie prezentate astfel încât să apară 
totalul pentru fiecare element urmărit pe o perioadă şi media pentru aceeaşi perioadă.  
 
Avantajul comparării unor valori anuale cu media pe mai mulţi ani este că se evidenţiază 
factorii neobişnuiţi care pot apărea în vreun an. Media nivelează fluctuaţiile extreme sau 
neobişnuite ale datelor. Atunci când se încearcă o comparaţie, pe doi sau trei ani, asemenea 
prezentări sunt uşor de folosit şi pot fi înţelese de acela care le citeşte.  
 
Seriile de indici de variaţie 
 
Atunci când se realizează o comparaţie a rapoartelor financiare, folosindu-se datele din mai 
mult de trei ani, metoda de comparare de la an la an s-ar putea să fie prea greu de aplicat. Cel 
mai bun mod de abordare a comparaţiilor de evoluţii pe termen lung este prin intermediul 
indicilor. Când  vă pregătiţi să comparaţi variaţiile indicilor, nu este nevoie să includeţi toate 
elementele apărute în rapoartele financiare. La o astfel de comparaţie nu este nevoie decât de 
elementele cele mai semnificative.  
 
Calcularea unei serii de indici presupune alegerea unui an de referinţă ale cărui conturi vor 
avea toate indicele 100. Fiind un an de referinţă pentru toate comparaţiile, este de dorit să 
alegeţi un an care, din punct de vedere economic, să fie pe cât de tipic şi de normal cu putinţă. 
Dacă primul an din seria comparată nu îndeplineşte aceste criterii, alegeţi un alt an. 
 
Ca şi în cazul calcului variaţiilor ponderilor de la un an la celalalt, anumite variaţii, cum ar fi 
trecerea de la valori negative la valori pozitive, nu pot fi exprimate cu ajutorul indicilor. Toţi 
indicii se calculează pornind de la anul de referinţă.  
 
Exemplu : Să presupunem că în anul de referinţă, la data de 31/12/N, soldul disponibilului în 
casă este de 12.000 mii lei. Dacă în anul următor (la 31/12/N+1) soldul disponiblilului în casă 
este de 18.000 mii lei, atunci, considerând indicele 100 pentru anul N, noul indice va fi: 
 

 

1999 2000

variaţie
(creştere/descreştere)

cantitate

variaţie
(creştere/descreştere)

procent
articol 
venit operaţional 2000 (1000) (3000) - 
venit net (4500) 1500 6000 - 
facturi de plătit - 8000 8000 - 
facturi de încasat 10 000 - (10 000) (100) 
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18.000 mii lei / 12.000 mii lei X 100 = 150 
 
La 31/12/N+2, soldul disponibilului în casă va fi de 9.000 mii lei, iar indicele va fi 75. Iată 
cum s-a ajuns la el : 
 

9.000 (soldul în anul curent) / 12.000 (soldul în anul de referinţă) X 100 
 
Trebuie notat că, atunci când se folosesc indicii, modificările de procent nu pot fi observate 
decât prin raportare la anul de referinţă. Astfel, modificarea în soldul disponibilului, în casă, 
între N şi N+1 este de 50% (indice 150 – indice 100), şi se poate vedea direct, comparând 
indicii. Însă modificarea între N+1 şi N+2 nu este de 75% (150 – 75), aşa cum ar putea indica 
o comparaţie directă, ci de 50% (adică 9.000 / 18.000), ceea ce presupune calcularea 
modificării de la N+1 la N+2, luând ca referinţă valoarea din N+2. Totuşi, modificarea 
procentuală poate fi calculată şi numai folosind indicii, spre exemplu, 75/150 = 0,5, adică o 
modificare de 50%.  
 
Interpretarea modificărilor procentuale, ca şi a seriilor de indici, trebuie să se facă ţinându-se 
cont de efectele pe care aplicarea inconstantă, de-a lungul anilor, a principiilor contabilităţii 
poate să le aibă asupra unor astfel de comparaţii. Acolo unde este posibil, inconstanţele de 
acest gen trebuie corectate. De asemenea, cu cât perioada pe care comparaţia o acoperă este 
mai mare, cu atât sunt şanse mai mari ca modificările în nivelul preţurilor să provoace o 
denaturare a comparaţiilor şi, de aceea, analistul trebuie să fie atent la aceste efecte.  
 
Compararea prin variaţia indicilor este foarte potrivită pentru a compara modificările de-a 
lungul anilor în compoziţia elementelor de activ şi  de pasiv, de venituri şi de cheltuieli.  
 
Un avantaj important, adus de analiza evoluţiilor, este mai buna înţelegere a filozofiei, 
politicilor şi motivaţiilor managerilor, conştiente sau nu, care au provocat schimbările 
observate de-a lungul anilor. Cu cât contextul economic al perioadelor comparate este mai 
variat, cu atât se obţine o imagine mai revelatoare a modului în care localitatea a reuşit să 
depăşească obstacolele şi să profite de avantajele sale.  
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Moment de reflecţie 
 
Reflectaţi asupra diferitelor instrumente de analiză a rapoartelor financiare, discutate în 
secţiunea anterioară – analiza coeficienţilor, analiza ponderilor şi compararea bilanţurilor 
contabile. Apoi, gândiţi-vă cum aţi organiza un sistem de informare prin analiza 
rapoartelor financiare pentru propria administraţie publică locală. Ce fel de sistem aţi 
organiza pentru a îmbunătăţi informarea managerială în organizaţia dumneavoastră? De 
ce? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Instruire în  

managementul  
financiar 

26 

Tehnici folosite în contabilitatea de gestiune 
 
Contabilitatea de gestiune are în vedere nevoile de informare ale utilizatorilor interni. Aceştia 
sunt, într-o administraţie publică locală, aleşii locali şi funcţionarii publici, cei din urmă 
incluzând atât directorii, cât şi şefii de servicii. În această secţiune vom defini şi discuta cinci 
tehnici ale contabilităţii de gestiune: contabilitatea analitică, identificarea costurilor, analiza 
costurilor, determinarea costurilor pe activitate (metoda ABC) şi contabilitatea investiţiilor. 
Discuţia noastră va include modurile în care aceste tehnici pot fi folosite, elementele lor şi 
etapele care trebuie urmate pentru aplicarea lor.  
 
Contabilitatea analitică 
 
Contabilitatea analitică reprezintă procesul continuu şi regulat de colectare, analiză, 
clasificare, înregistrare şi centralizare a tuturor elementelor de cost care apar la prestarea unui 
seviciu, program, activitate sau la realizarea unui produs, proiect sau unitate de lucru, 
indiferent de sursa de finanţare. Un sistem de contabilitate analitică face legătura între 
contabilitatea financiară şi aceia de gestiune, ale căror concepte şi tehnici le foloseşte 
deopotrivă. Sistemele formale de contabilitate a costurilor sunt complexe, costisitoare şi 
necesită competenţe tehnice speciale. Sistemele de contabilitate analitică pot fi integrate în 
Registrul Cartea-Mare sau pot fi păstrate separat. Sistemele complet integrate sunt mai corecte 
şi mai demne de încredere, deoarece reflectă tranzacţiile financiare într-un mod sistematic. 
Sistemele separate îşi iau informaţia referitoare la costuri din conturile de cheltuieli şi 
venituri, şi din alte surse anterioare.  
 
Sistemele de contabilitate analitică înregistrează costurile pe activitate sau pe proces. Costul 
pe activitate înseamnă costurile pentru sarcini sau munci specifice şi izolate, cum ar fi 
repararea unui vehicul sau a unei clădiri. Costurile variază de la o activitate la alta. Costul pe 
activităţi / proces înseamnă înregistrarea costurilor activităţilor continue şi regulate, cum sunt 
colectarea gunoiului, tratarea apei şi paza. În contabilitatea analitică, datele pregătite în scopul 
informării financiare sub formă de cheltuieli de cumpărare sunt transformate în cheltuieli de 
utilizare sau costuri. Cheltuiala, sau „cheltuiala prin cumpărare”, este reprezentată de 
cumpărarea bunurilor şi serviciilor, iar cheltuirea este reprezentată de consumarea acestora, 
echivalând cu o „cheltuială prin folosinţă”. În al doilea caz, accentul se pune pe folosirea unor 
resurse, deja, existente şi pe momentul folosirii. Informaţiile referitoare la cheltuielile de 
cumpărare nu măsoară cum trebuie costurile integrale; costurile activelor imobilizate, cum 
sunt mijloacele fixe, sunt considerate cheltuieli ale perioadei curente, în loc să fie amortizate, 
iar cheltuielile din alte perioade, plătite în perioada curentă, sunt asimilate perioadei curente. 
Un exemplu de acest gen îl oferă cazul stocurilor, care nu vor fi utilizate decât la un moment 
viitor. Ba mai mult, cheltuielile perioadelor curente, cum ar fi asigurările plătite într-o altă 
perioadă, nu vor fi reflectate.  
 
Utilizarea informaţiilor oferite de contabilitatea analitică 
 
Informaţiile furnizate de către sistemul de contabilitate analitică pot fi folosite în diferite 
scopuri. 
 

• Planificarea şi controlul managerial 
 
Informaţia referitoare la costuri este foarte utilă în: planificarea strategică şi operativă, 
evaluarea programelor, controlul performanţelor, analiza costuri – beneficii şi controlul 
costurilor.  
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• Analiza alternativelor de prestare a serviciilor 
 
Informaţiile complete şi corecte referitoare la costuri facilitează analiza metodelor alternative 
de prestare a serviciilor şi a posibilităţilor de desfiinţare, modificare sau reducere a acestora. 
 

• Pregătirea şi controlul bugetului 
 
Informaţiile referitoare la costurile unitare sunt o componentă integrală a procesului de 
stabilire a bugetului şi  a celui de control al bugetului. 
 

• Taxe de utilizare 
 
Informaţiile complete cu privire la costuri sunt esenţiale pentru determinarea taxelor 
percepute de la consumatorul de servicii, astfel încât ele să asigure acoperirea costurilor 
complet sau într-o măsură cunoscută. Stabilirea preţului este imposibilă fără a deţine 
informaţii complete referitoare la cost. 
 

• Contractare şi privatizare 
 
Identificarea şi analiza costurilor este esenţială atunci când se iau decizii de contractare sau de 
privatizare. Informaţiile referitoare la costuri sunt necesare pentru a compara propunerile 
interne, propunerile de contractare şi cele de privatizare, precum şi pentru monitorizarea 
contractelor.  
 

• Măsurarea performanţelor şi a productivităţii 
 
Cuantificarea costurilor unitare, a rezultatelor, a calităţii şi a gradului de satisfacţie obţinut, 
constituie un element-cheie al sistemului de calculare al performanţelor şi al productivităţii, 
acela care măsoară eficienţa şi eficacitatea serviciilor. Informaţiile financiare şi nefinanciare 
pot fi combinate pentru a realiza rapoarte despre performanţă, destinate publicului şi altor 
tipuri de utilizatori. 
 

• Planificarea investiţiilor şi gestiunea activelor 
 
Informaţiile despre costuri sunt folosite atunci când se iau în considerare cu prioritate diferite 
proiecte de investiţii, sunt monitorizate proiecte de construcţie, se iau decizii de leasing sau de 
cumpărare, sunt identificate costurile (de achiziţie, de întreţinere şi de exploatare) unui ciclu 
de viaţă, în cazul investiţiilor. 
 

• Finanţarea costurilor de către terţi 
 
Informaţiile complete despre cost sunt folosite pentru a se obţine un maximum de finanţare, 
sub forma subvenţiilor sau a acordurilor contractuale.  
 
Determinarea fezabilităţii sistemului de contabilitate analitică 
 
Aplicarea unui sistem oficializat de contabilitate analitică nu este o acţiune uşoară. Este 
nevoie de personal instruit, care să înţeleagă conceptele, terminologia, mecanismele şi 
tehnicile costului. Trebuie să fie dezvoltate proceduri bine definite de colectare, determinare, 
înregistrare, alocare şi comunicare a costurilor. Aceia care instituie un sistem de contabilitate 
analitică trebuie să ştie cum să îl conecteze cu sistemul informaţional al contabilităţii 
generale, al salariilor, al gestiunii stocurilor, al gestiunii activelor imobilizate, şi cu alte 
sisteme informaţionale. Trebuie să se înţeleagă că procesul este costisitor şi anevoios. 
Sistemele prost concepute pot genera informaţii inexacte, întârziate, şi care nu prezintă 
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încredere. În plus, întotdeauna, există pericolul ca avantajele sistemului să nu compenseze 
costul lui.  
 
Înainte de a vă decide să introduceţi un sistem de contabilitate analitică, ar trebui să vă 
acordaţi un timp pentru a afla câte ceva despre contabilitatea analitică şi, în primul rând, 
despre slăbiciunile şi atuurile sale. Consultaţi-i pe funcţionarii din administraţia publică 
locală, care au introdus şi folosesc un sistem de contabilitate analitică. Întrebaţi-i ce sfaturi pot 
să vă ofere din experienţa lor şi care sunt capcanele de evitat. Obţineţi informaţii despre un 
software eficient. Citiţi materiale de prezentare. Vorbiţi despre costuri cu utilizatorii de 
informaţii, pentru a vă da seama cât sunt de satisfăcuţi şi a le cere sfatul cu privire la factorii 
care trebuie luaţi în considerare atunci când instalaţi un astfel de sistem. 
 
Apoi, gândiţi-vă de ce vreţi să instalaţi sistemul, şi cine va folosi informaţiile furnizate de 
către el. De ce aveţi nevoie de el? Cum va fi folosit? Cine îl va folosi? Există alte metode, mai 
simple, de a obţine aceeaşi informaţie? O modalitate de abordare poate fi constituirea unei 
echipe, formate din personalul financiar şi din utilizatori, care să întreprindă un studiu de 
fezabilitate. Printre întrebările puse de echipă ar trebui să fie :  

• Există personal disponibil, instruit şi calificat? 
• Care sunt avantajele şi dezavantajele contabilităţii analitice? 
• Cât va dura instalarea sistemului?  
• Care sunt resursele necesare? 
• Sistemul contabil şi celelalte sisteme financiare sunt capabile să integreze sistemul de 

contabilitate analitică? 
• Există capacitate hardware şi software, adecvată şi disponibilă? 
• Care sunt obstacolele care trebuie depăşite? 
• Se va stabili un sistem integrat, sau separat? 

 
Echipa va trebui să pregătească recomandări, incluzând estimări de cost, o programare şi un 
plan de aplicare. 
 
Etapele constituirii sistemului  
 
Există cinci etape de bază, care trebuie urmate la construirea unui sistem de contabilitate 
analitică. 
 

1. Selectarea centrelor de cost  
 
Prima etapă constă în selectarea programului sau a activităţii de servicii, pentru care se face  
adunarea costurilor. CE N TR U L D E  C OST este unitatea, programul sau activitatea 
organizaţională specifică, aflată sub controlul unui manager, care deţine autoritatea de a 
genera şi de a controla costurile. Exemple de centre de cost sunt compartimente precum: spaţii 
verzi, curăţarea străzilor, inspecţia clădirilor, repararea vehiculelor etc. Pentru identificarea 
centrelor de cost trebuie să se facă o inventariere a activităţilor desfăşurate şi să se elaboreze 
descrierea tuturor. O posibilă abordare este să vă concentraţi, iniţial, asupra serviciilor 
măsurabile, furnizate direct publicului, cum ar fi: străzile, activităţile de agrement şi siguranţa 
publică. Serviciile profesionale şi cele care implică factorul uman nu sunt uşor de surprins, în 
contabilitatea analitică. La selectarea centrelor de cost este absolut necesară cunoaşterea 
precisă a modului de utilizare a informaţiei referitoare la costuri. În mod normal, centrii de 
cost se stabilesc în cadrul structurii departamentale existente, de exemplu, parcurile şi 
activităţile de agrement vor ţine de departamentul spaţii verzi. Centrele de cost pot fi şi centre 
de venituri, ce identifică resursele folosite pentru finanţarea serviciului, programului sau 
activităţii. Directorilor centrelor de costuri / venituri le revine responsabilitatea de a genera 
anumite niveluri de venit. Este de aşteptat pentru centrul de venituri din activităţi de agrement 
să suporte un anumit procent din propriile costuri de funcţionare, şi anume prin taxe.  
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2. Identificarea componentelor costului 
 
Următorul pas este definirea şi clasificarea costurilor care urmează să fie înregistrate. 
Costurile directe sunt acelea care pot fi puse direct pe seama muncii prestate, şi includ 
salariile personalului implicat, materialele, utilajele şi instalaţiile. Costurile indirecte, sau 
generale, sunt costurile asociate cu mai multe servicii sau activităţi, cum sunt: asigurările, 
supravegherea, chiria, taxele pentru serviciile publice şi serviciile administrative auxiliare, ce 
includ serviciile de personal, de contabilitate, juridice şi de informatică. Costurile sunt 
clasificate ca directe sau indirecte, după cum ţin de unul sau mai multe centre de cost. 
Distincţia nu este simplă. De exemplu, amortizarea sau recompensele extra-salariale pot 
constitui un cost direct sau indirect, în funcţie de situaţie. Costurile pot fi fixe sau variabile.  
 
Costurile fixe nu se modifică, oricare ar fi volumul muncii desfăşurate. Avem ca exemple 
chiria şi amortizarea. Costurile variabile fluctuează direct proporţional cu volumul total al 
muncii desfăşurate. Exemple sunt salariile şi materiile prime. Costurile controlabile sunt 
costurile supuse controlului responsabilului de centru de cost. Costurile necontrolabile, cum 
sunt chiria sau costurile serviciilor auxiliare, nu intră în sfera de control a responsabilului de 
centru. Costurile totale includ toate costurile directe şi o parte din costurile indirecte. Costurile 
evitabile sunt acele costuri care ar fi eliminate sau reduse dacă s-ar hotărî să se aleagă o 
alternativă sau alta, cum ar fi subcontractarea. Costurile marginale se referă la schimbarea 
nivelului serviciilor, spre exemplu adăugarea reciclării la eliminarea deşeurilor solide sau 
prelungirea programului bibliotecii. Costurile unui ciclu de viaţă a unui activ se formează de-a 
lungul duratei de serviciu a acestuia şi ele includ costul investiţiei, costurile de întreţinere şi 
de funcţionare. Managerii trebuie să înţeleagă diferitele tipuri de costuri, spre a putea să 
aleagă pe acelea care sunt cele mai folositoare, într-o anumită situaţie, şi trebuie să poată 
explica mecanismul costurilor.  
 

3. Alocarea costurilor 
 
Alocarea costurilor indirecte la centre de cost necesită o analiză foarte atentă, pentru că aceste 
costuri ţin de mai multe centre. Există mai multe metode de alocare a costurilor indirecte, 
printre care ecuaţiile, metoda descendentă, metoda directă, metoda consolidată şi decontarea 
serviciilor interne. Folosirea ecuaţiilor este o operaţie matematică complexă şi necesită 
programe de aplicaţii pe calculator, costisitoare şi greu de actualizat. O metodă, des folosită, 
este metoda descendentă, prin care costurile centrelor auxiliare (cum ar fi departamentele: 
personal, financiar, juridic) sunt alocate celorlalte centre auxiliare şi tuturor centrelor de cost 
din serviciile publice (iluminat public, parcuri, străzi) pe cale descendentă, oarecum 
ignorându-se o parte dintre relaţiile existente între centrele auxiliare. De exemplu, cheltuielile 
cu personalul vor fi alocate proporţional cu resursele financiare şi cu centrele de cost în 
servicii. Folosindu-se această metodă, nu vor exista costuri financiare atribuite centrului 
auxiliar „Personal”.  
 
Metoda directă subscrie centrelor de costuri din servicii toate costurile centrelor auxiliare. 
Nici un fel de costuri nu sunt alocate centrelor auxiliare în sine. Metoda consolidată adună la 
un loc toate costurile centrelor auxiliare şi le distribuie proporţional, folosind orele de lucru 
direct, costurile directe totale sau numărul de tranzacţii. De exemplu, se poate folosi raportul 
dintre costurile directe ale centrului de costuri, luat individual, şi costurile directe totale ale 
tuturor centrelor de cost. O altă metodă este stabilirea volumului serviciilor interne, cum ar fi 
întreţinerea vehiculelor sau procesarea informaţiilor, pentru a justifica costurile tuturor 
serviciilor furnizate centrelor de cost şi pentru a taxa centrele de cost pentru utilizarea 
acestora.  
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La alegerea metodelor de alocare, trebuie să se acorde o mare atenţie complexităţii lor, dar şi 
valorii rezultatelor. Metoda ar trebui să reflecte, cât se poate de bine, beneficiile pe care 
serviciile auxiliare le-au adus centrelor de cost.  
 

4. Stabilirea procedurilor de colectare şi comunicare a costurilor 
 
Pentru ca utilizatorii să poată înţelege sistemul, la definirea terminologiei şi descrierea 
metodologiei, trebuie respectate anumite proceduri, scrise şi bine definite. Forma rapoartelor 
şi frecvenţa lor trebuie să reflecte nevoile utilizatorilor. Reuşita sistemului depinde, într-o 
foarte mare măsură, de implicarea utilizatorilor.  
 

5. Integrarea datelor referitoare la cost şi la performanţe 
 
Informaţiile despre cost sunt mult mai folositoare dacă sistemul contabilităţii analitice este 
integrat într-un sistem de măsurare a performanţelor, care furnizează informaţii despre 
randament, rezultate şi calitate. Evaluările de randament se folosesc la calculul costurilor  
unitare, comparabile fie în cadrul unei perioade de timp, fie cu costurile standard obţinute prin 
organizarea ştiinţifică a producţiei. Informaţiile despre rezultate şi calitate îi ajută pe manageri 
să decidă dacă, raportat la costurile suportate, s-au obţinut, sau nu, rezultatele dorite. De 
asemenea, informaţiile corecte referitoare la performanţe şi costuri îi ajută pe manageri şi pe 
creatorii de politici să evalueze eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor administraţiei locale.   
 
Elementele unui sistem eficient de contabilitate analitică 
 
Lista de mai jos, în care au fost enumerate caracteristicile unui sistem eficient, vă ajută să 
evaluaţi un sistem de contabilitate analitică: 

• informaţiile referitoare la costuri sunt actuale, corecte, complete, relevante şi 
folositoare; 

• este uşor de administrat şi de înţeles; 
• costurile sistemului nu depăşesc beneficiile lui; 
• furnizează informaţii despre costurile unitare;  
• calculează costurile totale; 
• utilizează proceduri scrise; 
• facilitează comparaţia cu costurile prognozate sau cu costurile standard; 
• identifică disfuncţionalităţile şi problemele, neregulile; 
• interacţionează cu alte sisteme de informare financiară şi de gestiune; 
• poate fi folosit la estimarea costurilor; 
• reflectă un nivel ridicat de implicare şi de satisfacţie a utilizatorului. 

 
 
Aproximarea costurilor 
 
Pentru a avea informaţii folositoare despre costuri, nu este întotdeauna nevoie de sisteme 
sofisticate de contabilitate analitică. S-ar putea ca propria administraţie publică locală să nu 
aibă resurse pentru un asemenea sistem, sau să nu aibă, pur şi simplu, nevoie de el. O metodă 
alternativă de obţinere a informaţiilor despre cost este metoda aproximării costurilor. 
Aproximarea costurilor este o tehnică mai puţin formală, şi mai puţin costisitoare, de 
determinare a costurilor la intervale diferite de timp. Nu există înregistrări contabile care să  
identifice şi să înregistreze costurile pentru anumite centre de cost. În schimb, metoda 
aproximării costurilor utilizează informaţiile disponibile despre cheltuieli şi le prelucrează 
pentru a deduce informaţii referitoare la cost. Prin repartizarea lor pe perioada în care 
resursele au fost consumate, cheltuiala este transformată în cheltuire.  
 
Procesul de identificare a costurilor este mai simplu, şi mai puţin riguros, decât contabilitatea 
analitică. Nu este nevoie de calificări speciale sau de utilizarea unor programe computerizate 
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sofisticate. Aproximarea costurilor nu este un proces continuu. Ea se utilizează atunci când 
este nevoie. Se folosesc mai mult estimările şi sondajele, ceea ce o face mai puţin riguroasă 
decât contabilitatea analitică. Pune mai mare accent pe costurile directe. La alocarea costurilor 
generale sunt folosite formule simple.  
 
Utilizarea  „aproximării costurilor”  
 
Deşi „aproximarea costurilor” este o metodă mai puţin precisă decât contabilitatea analitică, 
ea este un instrument excelent pentru obţinerea unor informaţii folositoare despre costuri, 
informaţii ce servesc la: 

• stabilirea taxelor şi a comisioanelor; 
• evaluarea propunerilor de contractare;  
• calcularea costurilor unitare pentru diferite servicii, cum ar fi: măturarea străzilor, 

îndepărtarea zăpezii, repararea străzilor, colectarea deşeurilor menajere, repararea 
vehiculelor, curăţarea pomilor, inspectarea clădirilor etc.; 

• evaluarea efectelor pe care le-ar avea abandonarea, reducerea sau extinderea unor 
servicii; 

• obţinerea unor acoperiri a costurilor, sub formă de alocaţii sau subvenţii; 
• măsurarea performanţelor şi a productivităţii; 
• pregătirea şi controlul bugetului; 
• evaluarea costurilor pe întreg ciclul de viaţă al produsului şi a opţiunilor de cumpărare; 
• compararea costurilor serviciilor cu acelea din alte organizaţii publice şi private;  
• determinarea costurilor diferitelor metode de furnizare a serviciilor publice;  
• decizia de a aplica tehnologia (automate de colectare a deşeurilor, tehnologii de 

reciclare, produse chimice de deratizare, maşini de numărare a voturilor, inspecţia 
canalizării cu camere TV, sortarea computerizată a corespondenţei etc.) 

 
 
Punerea în practică a „aproximării costurilor” 
 
Pentru ca aproximarea costurilor să fie încununată de succes, trebuie stabilită o metodologie, 
care să conţină următoarele elemente: 
 
1. Definirea scopului 
 
Este important să se definească scopul studiului de identificare a costurilor şi utilizările 
posibile ale informaţiilor. Aceasta ajută la identificarea tipului de informaţie care să fie 
colectată: costuri totale, directe, fixe, variabile, marginale, evitabile, costul raportat la ciclul 
de viaţă al produsului sau costurile unitare. Cunoaşterea tipului de informaţie necesară, ca şi a 
modului în care va fi folosită, ajută la canalizarea eforturilor de aproximare a costurilor. 
 
2. Identificarea surselor de informare 
 
Dat fiind că aproximarea costurilor depinde de informaţia existentă, este necesară 
determinarea volumului, formei şi relevanţei informaţiei. Există sisteme separate de 
contabilitate bugetară, financiară, a salariilor, a activelor imobilizate şi a stocurilor? Cât sunt 
ele de informatizate? Ce fel de rapoarte financiare se pregătesc? Ce fonduri sunt folosite? 
  
Printre înregistrările folositoare la aproximarea costurilor se numără: rapoartele financiare şi 
bugetare, registrele de plată, foile de pontaj, comenzile de lucru, rapoartele de serviciu, 
rapoartele de exploatare a utilajelor şi instalaţiilor, bonurile de comandă, facturile, inventarul 
stocurilor şi inventarele activelor fixe. Sistemul de contabilitate bugetară, detaliind conturile 
pe obiect (personal, servicii, stocuri, utilaje şi instalaţii), este o sursă foarte bună de informaţii 
referitoare la cheltuielile de cumpărare. 
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3. Stabilirea unei politici generale 
 
Va trebui să hotărâţi în ce măsură trebuie să se facă determinarea costurilor indirecte şi care să 
fie metoda de alocare. Unele autorităţi locale se axează doar pe costurile directe. Altele alocă 
valori pentru costurile de depreciere, chirie, prestare a serviciilor publice, precum şi costurile 
serviciilor auxiliare, cum sunt personalul, financiar şi procesarea informaţiilor, dar nu alocă 
valori pentru costurile unor funcţii, cum ar fi funcţiile de primar, consilier municipal sau 
funcţionar municipal. Unele autorităţi locale se străduiesc să aloce toate costurile generale. 
Măsura în care costurile indirecte vor fi alocate depinde de scopul în care informaţia va fi 
folosită, de gradul de precizie dorit, de disponibilitatea informaţiei şi de costul colectării ei. 
Dacă scopul informării despre costuri este recuperarea lor, atunci trebuie calculate costurile 
totale, incluzându-se şi costurile indirecte. După ce veţi hotărî tipul de costuri indirecte pe 
care le veţi aduna, va trebui să alegeţi o metodă de alocare. Metoda cea mai practică şi cea 
mai puţin complicată este stabilirea unei rate generale pe ansamblu şi pe departament, bazată 
pe raportul dintre cheltuielile generale ale serviciilor individuale şi cheltuielile totale ale 
administraţiei locale sau ale departamentului. Costurile directe ale serviciului, care este 
studiat, se înmulţesc cu rata generală, obţinându-se costurile generale aplicabile. Ratele 
generale pot să se bazeze pe cheltuielile generale, pe cheltuielile cu angajaţii, pe numărul de 
angajaţi sau pe numărul de tranzacţii. O rată unică, bazată pe cheltuielile totale, este mult mai 
practică, dar oferă mai puţină exactitate. Folosiţi metoda de alocare care se potriveşte cel mai 
bine cu scopul în care aţi hotărât să colectaţi informaţii despre cost. Recunoaşteţi limitările 
metodei sau metodelor pe care le-aţi folosit şi menţionaţi-le în raportul despre aproximarea 
costurilor.  
 
Exactitatea şi corectitudinea alocării costurilor indirecte / de regie pot fi îmbunătăţite prin 
stabilirea unor valori pentru serviciile interne (întreţinerea vehiculelor şi a clădirii, procesarea 
datelor etc.) sau a unor valori de înlocuire pentru instalaţii şi  utilaje, taxându-se astfel pentru 
servicii fiecare entitate aparţinătoare de bugetul analizat. O altă metodă este conceperea unui 
sistem bugetar, care să aloce unităţilor bugetare cheltuielile cu asigurările, utilizarea clădirilor 
şi a vehiculelor, prelucrarea datelor etc. Astfel, se simplifică lucrurile şi se îmbunătăţeşte 
precizia în aproximarea costurilor. 
 
4. Crearea unor foi tabelare pentru identificarea costurilor 
 
Pentru strângerea informaţiilor trebuie concepute nişte foi tabelare. Categoriile de cheltuieli 
(salarii, beneficii, servicii şi stocuri, costurile generale - pe departament, pe ansamblu -, 
amortizările etc.) se trec în capul de tabel. Aveţi, mai jos, un exemplu de foaie tabelară, 
folosită la transformarea cheltuielilor în „cheltuire”: 
 

Se scad SSee  aadduunnăă  
Cheltuieli 

totale 
Plata 

investiţiei 
Cheltuieli ale altor 
perioade plătite în 
perioada curentă 

Amortizări
DDeepprreecciieerrii

Cheltuieli ale 
perioadei curente 

plătite în alte 
perioade 

Cheltuieli 
finanţate din 
alte fonduri 

Cheltuire 
total 

* Cheltuirea reprezintă exprimarea în costuri a resurselor consumate în realitate, în vreme ce cheltuielile 
reprezintă contravaloarea acestor resurse în numerar, plătită pe parcursul unui an financiar 

 
Formatul foii tabelare trebuie să corespundă nevoilor dumneavoastră specifice şi să simplifice 
strângerea informaţiilor.  
 
5. Etape în identificarea costurilor 
 
Ceea ce urmează este descrierea etapelor pe care le presupune una din abordările „aproximării 
costurilor”: 
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a. sunt identificate cheltuielile curente totale pe care le implică funcţionarea serviciului, ale 
cărui costuri se colectează; 

b. se scad cheltuielile cu utilajele şi instalaţiile şi alte cheltuieli, cum ar fi stocurile, 
asigurările plătite în avans, creşterile salariale – toate efectuate într-o altă perioadă fiscală; 

c. se adună cheltuielile din alte perioade fiscale, dar producând efecte în perioada curentă, 
spre exemplu, stocurile cumpărate în alţi ani, dar consumate în perioada curentă;  

d. se adună amortizările activelor imobilizate, folosite la furnizarea serviciilor; amortizarea 
echivalează costurile instalaţiilor sau ale utilajelor cu cheltuielile de exploatare, pe 
perioada contabilă în care este de aşteptat ca activele să aducă beneficii; cea mai simplă şi 
des folosită metodă de calcul al amortizării este amortizarea liniară, cu valoare reziduală la 
sfârşitul duratei de serviciu; 

e. se adună contribuţiile la alte fonduri la care contribuie serviciul respectiv, cum sunt: 
fondurile de pensii şi de asigurări, taxele pe clădiri si vehicule etc.; 

f. se adună totalul cheltuielilor; 
g. se adună costurile de regie (generale, pe departament); 
h. subtotalurile, astfel obţinute, se însumează, rezultând costul integral; 
i. se transformă costul total în costuri unitare (per pom curăţat, de exemplu); 
 
Abordarea, descrisă mai sus, nu este decât un exemplu al uneia dintre numeroasele metode 
existente. Alegerea dumneavoastră depinde de disponibilitatea informaţiei, de utilizarea ei şi 
de gradul de precizie pe care-l doriţi. De exemplu, aţi putea hotărî să nu ajustaţi cheltuielile 
altor perioade, atunci când costurile cu personalul reprezintă cea mai mare parte a costurilor 
şi, în general, reflectă perioada curentă. Costurile materialelor şi alte costuri aparţinând altor 
perioade s-ar putea să nu prezinte importanţă pentru dumneavoastră. S-ar putea să nu fie 
nevoie să adunaţi amortizarea sau să pierdeţi vremea alocând cheltuielile din alte fonduri, 
atunci când conturile dumneavoastră de buget reflectă beneficiile, asigurările, costurile 
clădirilor şi ale utilajelor, sau atunci când folosiţi decontarea serviciilor interne, deoarece 
costurile vor fi ilustrate în respectivele conturi de buget.  
 
Deşi „aproximarea costurilor” are limitările ei şi nu este la fel precisă şi de încredere, cum 
este contabilitatea analitică, prin ea se obţin informaţii despre cost, mai complete decât acelea 
furnizate de alte sisteme bugetare, care s-ar putea să nu includă cheltuielile indirecte pe 
instituţie şi pe departament, amortizările, asigurările, beneficiile extra-salariale, costurile de 
utilizare a clădirilor şi a autovehiculelor, şi alte costuri alocate de buget anumitor servicii.  
Cunoaşterea acestor costuri este esenţială, atunci când luaţi decizii politice şi de management 
privind taxele ori contractarea către terţi şi fixaţi nivelul serviciilor publice, fiindcă atunci sunt 
necesare informaţii complete despre costuri.  
 
Analiza costurilor 
 
În unele lucrări de specialitate, termenii „aproximarea” şi A N A LI ZA  C O S TU R IL O R  sunt 
sinonimi. Însă, în acest manual, prin analiza costurilor se înţelege evaluarea desfăşurată a 
informaţiilor despre cost, furnizate de contabilitatea analitică sau de aproximarea costurilor.  
 
Din păcate, în multe cazuri, sunt generate cantităţi vaste de informaţii despre cost, fără a fi  
sistematic analizate sau aplicate cu folos. Situaţia s-ar putea datora faptului că informaţiile 
sunt incorecte, incomplete, inactuale sau nerelevante. Dar, ar putea să însemne şi faptul că 
utilizatorii nu ştiu să interpreteze şi să evalueze informaţia.  
 
Importanţa analizei  
 
Analiza atentă a informaţiilor despre cost este crucială pentru determinarea măsurii în care 
informaţiile sunt corecte, complete, actuale şi relevante. Analiza atentă asigură înţelegerea 
importanţei, naturii şi cauzelor creşterilor mari, mici sau extrem de rapide ale costurilor. 
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Analiza facilitează identificarea costurilor controlabile şi necontrolabile. Se pot delimita 
tendinţele şi se pot recunoaşte aspectele care reclamă atenţie.  
 
Analiza riguroasă permite managerului să calculeze variaţiile faţă de costurile istorice, 
planificate sau standard şi să evalueze cauzele de fond, consecinţele pe termen scurt şi 
implicaţiile probabile pe termen lung. Comparaţia cu costurile standard poate să evidenţieze 
anumite tipuri de ineficienţă legată de achiziţionarea şi de folosirea resurselor. Prin 
intermediul analizei, managerul îşi concentrează atenţia asupra tuturor aspectelor care ţin de 
performanţa serviciilor: venit, calitate, cost, satisfacţia clientului. Putem afla dacă nivelul 
serviciului este mai ridicat sau mai scăzut decât cel anticipat şi dacă, la costurile suportate, am 
obţinut rezultatele estimate.   
 
Analiza le permite managerilor să descopere şi să evalueze întreaga gamă de opţiuni pentru 
controlul, reducerea sau evitarea costurilor. Analiza costurilor aduce cu ea posibilitatea de a 
examina noi alternative de prestare a serviciilor. O analiză detaliată a costurilor asigură luarea 
în considerare a costurilor viitoare şi oferă mecanisme de estimare şi modelare a acestora.  
 
Analiza completă duce la realizarea unei echivalenţe între costuri şi venituri şi la examinarea 
dezechilibrelor. Îi încurajează, pe manageri, să exploreze modalităţi noi de obţinere a unui 
venit mai mare, compensând costurile, inclusiv prin stabilirea unor taxe prin care să se 
recupereze integral costurile. În sfârşit, o analiză generală poate determina economii 
considerabile în sectoare, de obicei, ignorate. S-a întâmplat, adesea, ca folosind această 
analiză, să se realizeze economii de peste 40%. 
 
Pe scurt, analiza costurilor le permite managerilor: 

• să măsoare rezultatele serviciilor; 
• să responsabilizeze personalul; 
• să descopere ineficienţele; 
• să nuanţeze oferta de servicii; 
• să mărească productivitatea, păstrând costurile; 
• să justifice propriile pretenţii asupra bugetului; 
• să pregătească rapoarte de activitate către cetăţeni; 

 
 
Analizarea costurilor 
 
Există multe tehnici disponibile pentru analizarea costurilor, printre ele numărându-se analiza 
variaţiei, analiza costuri-beneficii, analiza programelor şi analiza cost-venit. Trebuie să vă 
familiarizaţi cu aceste tehnici, cu avantajele şi dezavantajele lor. Întrebările, de mai jos, sunt 
menite să vă ajute în analiza dumneavoastră:  
 

1. Este informaţia despre costuri corectă, completă, actuală şi relevantă pentru scopul în 
care a fost colectată? 

2. Este informaţia primită la timp, pentru a diagnostica problemele şi a iniţia acţiuni 
corective? 

3. Au fost identificate cauzele modificărilor de costuri (inflaţie, contracte de muncă, 
creşteri de salarii şi de profituri, cheltuieli de regie, cheltuieli impuse prin hotărâri 
judecătoreşti, schimbarea nivelului serviciilor, muncă inutilă, proceduri ineficiente, 
programe de muncă nepotrivite etc.)? 

4. Au fost făcute comparaţii cu costurile istorice, planificate sau cu cele standard? Au fost 
identificate şi explicate variaţiile? 

5. Au fost pregătite planuri de îmbunătăţire pentru corectarea variaţiilor?  
6. Au fost corelate informaţiile despre cost cu alte informaţii, care măsoară performanţa 

(randament, rezultate, calitate, nivelul de satisfacţie a clientului)? 
7. Au fost calculate costurile unitare? 
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8. Au fost luate în considerare metode alternative de control al costurilor, cum ar fi 
reducerea sau eliminarea unor servicii, contractarea către terţi, creşterea 
productivităţii, aplicarea tehnologiei etc.?  

9. Sunt folositoare informaţiile despre cost la aprecierea costurilor viitoare? 
10. S-au luat în considerare factorii care influenţează costurile viitoare (scopul şi calitatea 

serviciilor, nivelul la care sunt furnizate, metodele, structura organizatorică, tipul şi 
calitatea muncii, materialelor şi utilajelor)? 

11. Au fost comparate costurile proprii cu acelea ale altei administraţii locale, la servicii 
comparabile? 

12. Oare costurile contractării sau ale privatizării includ şi costurile de pregătire a ofertei, 
de negociere a contractului, pierderile sau câştigurile din transferul activelor, costurile 
de monitorizare, costurile neprevăzutelor şi costurile investiţiilor viitoare? 

13. Au fost puse alături costurile şi veniturile? Au fost identificate sursele de venituri noi 
sau cele îmbunătăţite? 

14. Au fost identificate costurile controlabile şi cele necontrolabile? 
15. Au fost identificate riscurile de risipă, fraudă şi abuz? 
16. Ce anume nu funcţionează, aşa cum ar trebui? 
17. Cum ar putea fi îmbunătăţite datele privitoare la costuri? 
18. În ce măsură sunteţi satisfăcut de utilitatea informaţiilor privitoare la cost?   

 
Determinarea costului pe activitate (Activity Based Costing – ABC) 
 
Presiunea asupra administraţiei publice locale, pentru a micşora costurile şi a stabiliza taxele, 
i-a determinat pe conducători să caute informaţii mai relevante, cu privire la costuri şi la 
performanţe. Ca urmare, de un interes considerabil se bucură metoda ABC, o tehnică de 
gestiune folosită la determinarea costurilor produselor şi serviciilor.  
 
Metoda ABC desface funcţiile auxiliare generale, cum sunt cele de personal, financiar, 
achiziţii şi administraţie generală, împărţindu-le în activităţi sau sarcini diferite, şi alocând 
costurile după modul cum s-au folosit, în aceste activităţi, resursele care generează costuri, 
cum sunt salariile, materialele şi utilajele. Costurile activităţii sunt, apoi, repartizate pe 
produse sau servicii, luându-se în considerare „indicatorii cantitativi” ai rezultatelor activităţii 
respective. De exemplu, funcţia de aprovizionare este împărţită în activităţile de 
aprovizionare, inspecţie şi depozitare. Apoi, se determină costul pentru fiecare activitate şi se 
alocă pe servicii, cum ar fi întreţinerea străzilor sau iluminatul public, în funcţie de numărul 
de rezultate ale activităţii, spre exemplu număr de comenzi de aprovizionare înmulţit cu costul 
pregătirii unei comenzi. Un exemplu, de activităţi de personal, ar fi recrutarea şi angajarea, 
instruirea, gestiunea rezultatelor profesionale, a metodelor de recunoaştere a meritelor şi a 
relaţiilor de lucru. Costul activităţii de instruire, de exemplu, va fi alocat serviciului de 
curăţare a pomilor sau aceluia de întreţinere a parcurilor, pe baza numărului de ore de 
instruire necesare în respectivul serviciu.  
 
Obiectivul contabilităţii bazate pe activitate este să distribuie, cât se poate de multe, costuri 
generale serviciilor care beneficiază de pe urma activităţilor generale. ABC măsoară costurile 
şi performanţele activităţilor şi serviciilor. Este un sistem integrat care furnizează informaţii 
despre factorii ce determină cantitatea de muncă şi de efort necesară pentru a desfăşura o 
activitate, despre costurile activităţii, despre munca realizată şi despre rezultatele obţinute.  
 
Metoda ABC este o tehnică mai sofisticată decât tehnicile de contabilitate analitică 
tradiţionale, ele însele deja sofisticate, fiindcă se concentrează pe activităţi generale 
individualizate. Este un sistem intern de informare cu privire la costuri, care îşi propune să 
identifice cauzele costurilor generale şi să le elimine sau să le reducă. Scopul final al ABC 
este să identifice costurile totale şi reale ale serviciilor, incluzând şi timpii de pauză şi pe cei 
neproductivi, materialele fără mişcare, inexistenţa stocurilor de siguranţă sau lipsa 
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materialelor etc. Metoda pune un accent deosebit pe costurile indirecte, deoarece aceste 
costuri reprezintă un procent, din ce în ce mai mare, al costurilor totale ale serviciilor şi oferă 
o excelentă ocazie de reducere a lor. Costurile legate de litigii şi de managementul riscurilor, 
de relaţiile de muncă şi de prelucrarea datelor cresc, adesea, într-un ritm mult mai rapid decât 
costurile directe de muncă.   
 
Utilizările ABC 
 
Informaţia furnizată de ABC poate fi utilizată în diverse scopuri. Iată câteva: 

• reducerea costurilor serviciilor; 
• eliminarea sau reducerea activităţilor şi a costurilor inutile; 
• identificarea şi reducerea risipei; 
• evaluarea opţiunilor pentru furnizarea serviciilor (contractare, privatizare etc.); 
• stabilirea taxelor; 
• îmbunătăţirea permanentă a managementului; 
• evaluarea performanţelor în prestarea serviciilor. 

 
ABC şi sistemele de cost tradiţionale 
 
ABC nu este un sistem complet nou. În esenţă, este o reluare şi o extindere a sistemelor 
tradiţionale de determinare a costurilor. ABC nu înlocuieşte contabiliatea analitică standard. 
În schimb, dezvoltă analiza costurilor indirecte şi completează informaţiile oferite de către 
contabilitatea financiară, cu informaţii referitoare la performanţă şi la alţi indicatori importanţi 
în gestiune. ABC se axează pe gestiunea activităţilor auxiliare, ca modalitate de îmbunătăţire 
permanentă a performanţei. 
  
ABC diferă de sistemele tradiţionale de reflectare a costurilor, în mai multe privinţe. 
 

• ABC pune un accent mai mare pe costurile indirecte. 
 

În mod normal, contabilitatea analitică tradiţională alocă unui serviciu costuri după o 
formulă, arbitrar, prestabilită. De aici rezultă costuri incomplete sau denaturate. De 
exemplu, preţul de cumpărare a materialelor ar putea să nu includă costurile de 
procesare a comenzii de aprovizionare, de inspecţie sau de depozitare. ABC distribuie 
costurile într-o manieră mult mai echitabilă, luând în considerare în ce măsură serviciul 
respectiv a folosit activităţile auxiliare specifice.  

 
• Sistemul ABC se concentrează pe activităţi şi pe procese, şi mai puţin pe centre de cost. 

 
• ABC integrează informaţiile despre cost şi performanţă, de exemplu randament, 

rezultate şi calitate – informaţii care ajută la identificarea activităţilor ce pot fi eliminate 
sau îmbunătăţite. 

 
• ABC evaluează activităţile generale, care nu adaugă nimic la valoarea serviciilor, 

căutând să le reducă sau să le elimine. De exemplu, în ceea ce priveşte conturile de 
creanţe, ABC vizează reducerea erorilor de facturare şi verificarea costurilor 
procedurale. În ceea ce priveşte serviciile juridice, încearcă să diminueze costurile de 
soluţionare a conflictelor.  

 
• Obiectivul ABC este să aloce toate costurile indirecte semnificative direct serviciilor. 

Posibilitatea de a urmări legătura unor costuri indirecte cu serviciile reduce semnificaţia 
costurilor indirecte nealocate.  
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• ABC colectează informaţii mai detaliate despre costuri, cum ar fi cele referitoare la 
timpul de pauză, la timpul neproductiv, la pierderi şi furturi mărunte, precum şi la 
stocurile uzate moral. 

 
• Când se foloseşte ABC,  Registrul Cartea Mare este structurat pe programe şi pe 

activităţi, şi nu pe unităţi organizatorice.  
 
Elementele ABC 
 
Tehnica de determinare a costurilor pe activitate este formată din următoarele elemente: 
 
1. Identificarea diferitelor activităţi 
 
ABC reduce funcţiunile generale la activităţi sau sarcini specifice, dintre acelea reprezentând 
costuri substanţiale, ce pot fi uşor conectate cu serviciile şi sunt utile managerilor şi 
creatorilor de politici din organizaţie. Managementul, ca activitate globală, poate fi împărţit în 
activităţi cum sunt: măsurarea performanţelor de organizare, îmbunătăţirea proceselor, 
asigurarea calităţii şi aplicarea conceptului de management al calităţii. 
 
Activitatea compartimentului financiar contabil poate fi împărţită în subactivităţile de 
înregistrare a operaţiilor contabile, comunicarea informaţiei sub formă de raportări plus 
organizarea controlului intern. O regulă aplicabilă este să fie ignorate activităţile care implică 
mai puţin de 5% din timpul unei persoane sau din alte resurse.  
 
2. Identificarea indicatorilor de cost pe resurse  
 
Indicatorii de cost pe resurse se folosesc la stabilirea costurilor activităţilor. Resursele folosite 
în activităţi sunt salariile, materialele, utilajele şi spaţiul de desfăşurare. Printre indicatorii de 
resurse se numără procentul de timp afectat unei activităţi, procentul de materiale folosite şi 
măsurarea directă a timpului utilizat pentru servicii şi pentru prelucrarea computerizată a 
datelor. 
 
3. Identificarea serviciilor sau a produselor 
 
Trebuie identificate serviciile sau produsele care utilizează activităţi generale. Administraţia 
publică locală recunoaştc avantajele stabilirii bugetului şi a contabilităţii în funcţie de 
activităţi, deplasându-se, astfel, centrul de interes de la unităţile organizatorice către programe 
şi activităţi, pentru care se poate determina costul unitar. Exemple de asemenea activităţi sunt: 
renivelerea străzilor, repararea trotuarelor şi a bordurilor, colectarea deşeurilor menajere, 
măturarea străzilor, întreţinerea parcurilor, inspecţia clădirilor etc. ABC alocă fiecărui 
serviciu, în parte, cota care îi revine din costurile generale.  
 
4. Alegerea indicatorilor de cost pe activitate 
 
Indicatorii de cost pe activitate sunt o măsură cantitativă folosită la distribuirea costurilor 
totale ale activităţilor pe servicii şi produse. Indicatorii de operaţii măsoară cât de frecvent se 
desfăşoară o activitate (de exemplu, numărul de comenzi de aprovizionare sau numărul de 
operaţii contabile). Indicatorii de durată măsoară timpul necesar desfăşurării unei activităţi (de 
exemplu, orele de inspecţie sau de instruire). Indicatorii de intensitate atribuie costurile 
activităţii direct serviciului respectiv, pe baza comenzilor de lucru. 
 
Limitele ABC  
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Criticii ABC aduc în discuţie complexitatea şi costul sistemului. Acesta nu ia în considerare 
costurile viitoare şi nici costurile pe ciclu de viaţă, surprinzând doar situaţia curentă. Metoda 
ABC solicită capacitatea tehnică de a integra diferitele sisteme de informaţii. Organismele 
guvernamentale nu au prea multă experienţă în aplicarea ABC la serviciile lor. De asemenea, 
nu s-a scris, prea mult, despre utilizarea ABC de către administraţia publică locală.  
 
Criticii susţin că ABC este subiectiv, arbitrar şi părtinitor. Mulţi contabili nu susţin sistemul 
ABC, din cauza alegerilor dificile pe care le au de făcut la alocarea costurilor indirecte pe 
servicii. Sunt aduse în discuţie, de asemenea, restricţiile juridice, precum şi conformitatea cu 
normele contabile şi cu cele acceptate de asociaţiile profesionale ale cenzorilor, auditorilor ori 
agenţiilor de rating. Este nevoie de mult timp şi de efort pentru a putea integra ABC în 
structurile administraţiei publice locale, impunându-se, printre altele, reorganizarea 
Registrului Cartea Mare, a planului contabil şi a sistemului de stabilire a bugetului. 
 
Ce ne învaţă ABC 
 
Chiar dacă există multe obstacole la implementarea în administraţia publică locală a 
sistemului de determinare a costurilor pe activitate, conceptele şi mecanismele acestui sistem 
ne pot fi de mare folos. Se pot obţine beneficii semnificative, chiar şi fără a-l instala în 
totalitate. Iată, mai jos, câteva dintre învăţămintele metodei ABC. 
 

• Acordaţi atenţie deosebită costurilor indirecte. Acestea sunt destul de semnificative la 
nivel operaţional, şi prin eliminarea sau reducerea lor se pot realiza economii serioase; 

 
• Gândiţi-vă să realizaţi un proiect pilot de selecţie a activităţilor generale, care fac să se 

investească, în proces, timp şi resurse inutile, activităţi pasibile de îmbunătăţire şi, în 
mare măsură, răspunzătoare de costurile unui anumit serviciu. De exemplu, activităţile 
generale care asistă procesul de întreţinere a autovehiculelor, cum ar fi serviciul de 
evidenţă computerizată ori acela de achiziţionare şi stocare a pieselor de schimb, ar 
putea fi examinate pentru a delimita costurile legate de risipă (rapoarte inutile realizate 
pe calculator, piese de schimb în exces sau degradate). 

 
• Stabiliţi metode de măsurare a performanţei: determinaţi costul unitar, randamentul, 

rezultatele, calitatea, gradul de satisfacţie a clientului. 
 

• Evaluaţi posibilitatea de a introduce gradual ABC şi sistemul de stabilire a bugetului pe 
activităţi. 

 
• Fiţi atenţi la costurile ascunse! De exemplu, atunci când însumaţi costurile de personal, 

luaţi în considerare costurile de orientare organizaţională, de instruire şi de dotare. Când 
daţi în exploatare noi clădiri, luaţi în considerare costurile de personal, asigurările şi 
întreţinerea.  

 
• Maximizaţi profitul obţinut prin costurile curente. Costurile inutile sunt generate de 

angajaţi slab pregătiţi, de termene limită depăşite, de refacerea unor lucrări, de erori şi 
de subutilizare a dotărilor şi a echipamentului.  

 
• Identificaţi etalonul costurilor. Etaloanele pot fi stabilite prin compararea costurilor 

curente cu costurile istorice ori planificate, sau cu costurile altor instituţii care 
furnizează servicii comparabile.  

 
• Concentraţi-vă pe analiza proceselor şi îmbunătăţirea lor continuă. Organizaţi echipe 

care să examineze activitatea în regie şi alte procese, cu scopul de a elimina sau de a 
corecta metodele ineficiente.  
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Contabilitatea investiţiilor 
 
Până acum ne-am ocupat de contabilitatea costurilor serviciilor. Dar, la fel de importantă, este 
şi necesitatea de a identifica şi de a urmări costurile investiţiilor cu durată de serviciu 
îndelungată şi valoare semnificativă. În investiţii sunt incluse: clădirile, străzile, parcurile, 
iluminatul stradal şi sistemele de alimentare cu apă şi canalizare. Sunt cuprinse, aici, şi 
utilajele mari (cum sunt utilajele de vidanjare, maşinile de gunoi şi utilajele de construcţie), 
precum şi proiectele de reparaţii capitale şi acelea de renovare. 
 
Investiţiile sunt costisitoare şi de multe ori reclamă cheltuieli întinse pe mai mulţi ani, 
deoarece în general este nevoie de mai mult de un an pentru proiectare şi construcţie. Mai 
mult, investiţiile presupun în mod normal mai multe surse de finanţare: fonduri curente, 
rezerve, datorii, subvenţii şi parteneriate între sectorul public şi privat, toate acestea trebuind 
să fie înregistrate separat. Proiectele de investiţii au impact asupra bugetelor viitoare, ceea ce 
obligă la o planificare atentă. În fine, resursele financiare sunt limitate şi trebuie alocate în 
mod sistematic. Date fiind aceste motive, este esenţial ca administraţia locală să aibă un 
sistem contabil capabil să identifice şi să controleze toate costurile investiţiilor.  
 
Aplicaţii ale informaţiilor furnizate de contabilitatea investiţiilor 
 
Informaţiile provenite din sistemul de contabilitate a investiţiilor au diverse aplicaţii, printre 
care : 

• permit compararea costurilor estimate cu cele reale, angajând astfel responsabilitatea 
managerială; 

• asigură controlul costurilor investiţiei în fazele de planificare, proiectare şi construcţie; 
prea multe neprevăzute şi schimbări de devize pot determina creşterea substanţială a 
costurilor; 

• facilitează determinarea costului raportat la ciclul de viaţă, adică a costurilor totale de 
achiziţie şi de folosire pe întreaga durată de serviciu a unei clădiri sau a unui utilaj; 
aceste costuri ajută la evaluarea proiectelor şi a materialalor, eficiente din punct de 
vedere al consumului de energie în exploatare; un cost iniţial ridicat poate fi compensat, 
pe parcursul vieţii clădirii sau a utilajului, prin costuri mici de funcţionare şi de 
întreţinere; 

• ajută la aplicarea ingineriei ergonomice, prin care se analizează posibilitatea de a reduce 
costurile, eliminând tot ceea ce contribuie la creşterea costurilor, fără să adauge nimic la 
potenţialul funcţional al investiţiei; ingineria ergonomică analizează folosirea unor 
proiecte, materiale, metode şi tehnologii de construcţie mai eficiente în fazele de 
proiectare şi de construcţie; 

• contribuie la analiza fluxului de numerar, analiză ce maximizează finanţarea la timp şi 
are grijă ca plăţile să nu devanseze munca efectuată;   

• uşurează comparaţia dintre costurile proprietăţii şi activităţii de construcţii, din sectorul 
public şi din cel privat; 

• permite evaluarea costurilor şi a profiturilor generate de strategii alternative de reparaţii, 
renovare şi înlocuire.  

• contribuie la stabilirea priorităţilor în investiţii; informaţiile despre costurile de 
exploatare şi despre cele de reparaţii sunt folositoare la luarea deciziei de înlocuire a 
dotărilor respective.  

• facilitează analiza opţiunilor leasing / cumpărare.   
 
Elemente de contabilitate a investiţiilor 
 
Atunci când funcţionează un sistem de contabilitate analitică, el poate fi folosit pentru a 
identifica şi a urmări costurile investiţiilor. În absenţa contabilităţii analitice, sunt necesare 
acţiunile enumerate mai jos: 
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1. Să aplicaţi proceduri şi codificări contabile apte să sesizeze şi să adune informaţiile 

despre costuri. Pot fi folosite comenzile de execuţie pentru a însuma costurile studiului 
de soluţie, costurile muncii, ale materialelor şi ale utilajelor, la proiectele în care este 
implicat personalul din administraţia publică locală.  

 
2. Să identificaţi tipurile de costuri care urmează să fie colectate. Iată, câteva exemple de 

costuri de investiţii: costurile pentru terenurile şi achiziţiile imediate, studiile de 
fezabilitate, planificarea, studiile de arhitectură, contactarea, demolarea, construcţia, 
monitorizarea construcţiei, mobilier şi echipament, neprevăzute şi regie. Va trebui să 
luaţi o decizie privind alocarea costurilor de regie a investiţiilor. Alocarea lor se poate 
face folosind metodele descrise anterior. Un exemplu relevant, de costuri de regie, îl 
reprezintă costurile serviciului tehnic. Adesea, costurile serviciilor tehnice proprii pot fi 
împărţite pe proiecte. Alte exemple: costurile de publicitate şi de licitaţie, datoriile 
contractate, costurile de pregătire a contractelor, asigurările şi plata serviciilor interne. 
În plus, oricărei investiţii îi revin diverse costuri auxiliare. Pentru obţinerea costului 
integral al investiţiei şi identificarea cauzelor depăşirilor de cost, este necesară 
detectarea costurilor generate de schimbarea devizelor, dar şi de întârzieri din cauza 
conflictelor de muncă şi a problemelor de construcţie. 

 
3.  Să colectaţi informaţiile relevante despre cost, în funcţie de fiecare investiţie. 

 
4. Să comunicaţi costurile în timp util. Rapoartele lunare în care se compară costurile 

estimate şi costurile reale în diferite faze ale proiectului, de exemplu în fazele de 
proiectare şi de construcţie, ajută la identificarea problemelor şi la iniţierea acţiunilor 
corective. Este nevoie ca variaţiile de cost să fie explicate clar, sub formă de text, şi să 
fie propuse acţiuni corective. 

 
Informaţii suplimentare despre programarea şi gestiunea investiţiilor pot fi găsite în manualul 
despre planificarea investiţiilor. 
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Moment de reflecţie 
 
Reflectaţi, puţin, asupra tehnicilor contabilităţii de gestiune, discutate în secţiunea 
precedentă – contabilitatea analitică, identificarea costurilor, analiza costurilor, 
determinarea costurilor pe activitate şi contabilitatea investiţiilor. Apoi, imaginaţi-vă că 
organizaţi un sistem de contabilitate de gestiune pentru propria administraţie publică 
locală.  Ce fel de sistem de contabilitate de gestiune aţi organiza? De ce? 
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Sistemul de raportare 
 
Un sistem contabil eficient ar trebui să poată furniza rapoarte financiare specifice, răspunzând 
nevoii de informare a diverşilor utilizatori: organismele de reglementare sau guvernamentale, 
organismele finanţatoare, conducerea administraţiei publice şi cetăţenii. Rapoartele relevante 
şi actualizate sunt produse foarte importante ale unui sistem eficient. Pentru a vă asigura că 
sistemul contabil este unul eficient, trebuie să treceţi în revistă şi să evaluaţi periodic nevoile 
utilizatorilor, asigurandu-vă că sunt satisfăcute toate cerinţele de raportare financiară, de 
gestiune şi de conformitate. În mod ideal, aceste cerinţe sunt toate satisfacute printr-un singur 
sistem de contabilitate.  
 
Sistemul de contabilitate financiară şi de raportare din Romania este adecvat scopului care i-a 
fost atribuit. El satisface, în parte, principalele nevoi de control şi de raportare financiară ale 
organismelor guvernamentale (ale Parlamentului, ale Ministerului de Finanţe sau ale altor 
organisme guvernamentale). Cel mai mare defect al său este absenţa unor instrumente de 
contabilitate de gestiune şi lipsa de flexibilitate, neputându-se satisface astfel nevoile de 
informare interne şi cetăţeneşti. Directorii financiari ar trebui să se folosească, mai mult, de 
contabilitate în scopul de a mări comunicarea prin rapoarte de conformitate şi de a realiza 
rapoarte suplimentare de contabilitate de gestiune, şi rapoarte destinate cetăţenilor. 
 
În următoarele secţiuni ne vom îndrepta atenţia spre acele aspecte specifice ale raportării, pe 
care, în calitate de director financiar, trebuie să le ai în vedere pentru a face din contabilitate 
un instrument mai folositor şi mai eficient pentru mangement şi pentru cetăţeni.  
 
Rapoartele de conformitate  
 
Prin intermediul rapoartelor de conformitate administraţia publică locală furnizează informaţii 
contabile organismelor care oferă grant-uri (alocaţii, subvenţii, donaţii cu scop determinat) 
sau organismelor guvernamentale de reglementare, care alocă resurse specifice şi limitate, 
pentru realizarea unor funcţiuni, activităţi sau sarcini determinate. În general, principalul 
sistem contabil în funcţiune furnizează rapoartele financiare de rigoare, într-o formă standard. 
Trebuie, însă, să luaţi în considerare şi faptul că unele organisme, care oferă grant-uri, pot să 
stabilească cerinţe diferite pentru programele de finanţare, structurate ca „rambursări de 
cheltuieli”, iar sistemul contabil s-ar putea să nu se adapteze, foarte uşor, la aceste cerinţe.  
 
De exemplu, unii finanţatori acceptă cererea administraţiei publice locale de rambursare a 
cheltuielilor ocazionate de administrarea programului, care face obiectul grant-ului, dar, 
pentru a le rambursa, trebuie să se aplice tehnici speciale de aproximare a costurilor. Trebuie 
să determinaţi toate costurile care au vreo legătură cu grant-ul şi să organizaţi un sistem de 
contabilitate analitică, capabil să capteze informaţiile conforme cu  clauzele finanţării. În mod 
ideal, sistemul contabil ar trebui să furnizeze directorului contabil câteva mecanisme 
opţionale de colectare a informaţiei, pentru ca determinarea costurilor, în vederea unei 
posibile rambursări, să fie automată, şi nu manuală. Din păcate, nu se întâmplă, întotdeauna, 
aşa.  
 
În cazul altor grant-uri, se solicită co-participarea administraţiei publice beneficiare la 
suportarea costurilor. Dacă numerarul, stocurile şi serviciile sunt uşor de identificat şi de 
raportat pentru a determina contribuţia administraţiei locale, alte contribuţii, cum ar fi 
contribuţiile în natură, sunt mai greu de identificat, de evaluat şi de raportat. De exemplu, 
amortizarea utilajelor întrebuinţate într-un program ar putea fi considerată co-participare. 
Munca efectuată într-un program poate fi, şi ea, considerată co-participare, chiar dacă 
funcţionarii administraţiei publice locale nu au lucrat, în exclusivitate, la programul care 
beneficiază de grant. Trebuie ca informaţia din rapoartele contabile să fie atent culeasă şi să se 
stabilească un program de alocare solid, care să asigure rambursarea tuturor costurilor de co-
participare.   
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Tehnicile contabilităţii de gestiune, descrise în secţiunea anterioară, dau posibilitatea 
previziunii, înţelegerii şi controlării costurilor şi operaţiilor. Unele dintre aceste tehnici sunt 
incluse în sistemele de contabilitate ale administraţiilor locale americane, ceea ce uşurează 
munca directorilor financiari, atunci când trebuie să pregătească rapoarte de conformitate 
specializate, după criterii unice de prezentare a informaţiilor necesare la decontarea finanţării. 
De exemplu, un sistem modern de contabilitate include şi module de contabilitate analitică, 
contabilitatea investiţiilor, alocarea costurilor şi alte instrumente de analiză. 
 
La realizarea sau selectarea sistemului contabil, trebuie să studiaţi cu atenţie capacitatea lui 
structurală de a răspunde cerinţelor de raportare existente şi de a fi suficient de flexibil, pentru 
a se adapta oricăror tehnici speciale de identificare a costurilor sau oricăror cerinţe formulate 
în vederea decontării finanţării, cum sunt cele descrise mai sus.  
 
Rapoartele contabilităţii de gestiune 
 
În general, rapoartele contabilităţii de gestiune au menirea de a răspunde nevoilor speciale ale 
funcţionarilor superiori sau ale directorilor din administraţia publică locală, în vederea 
monitorizării performanţelor programelor şi a modului de folosire a resurselor. Aleşii locali şi 
funcţionarii publici aşteaptă de la directorul financiar ca să lucreze în strânsă colaborare cu ei 
şi să le furnizeze o serie de rapoarte, cu ajutorul cărora să-şi extindă capacitatea de a 
administra şi de a gestiona eficient administraţia locală şi entităţile subordonate ei.  
 
Există un singur criteriu important de apreciere a eficacităţii rapoartelor contabilităţii de 
gestiune: măsura în care acestea furnizează informaţii relevante şi actuale, folositoare celui ce 
ia decizii. Rapoartele trebuie să răspundă nevoilor funcţionarilor publici din toate nivelurile 
ierarhice de decizie. Pentru fiecare nivel şi pentru fiecare director, este nevoie de un anume tip 
de raport. Trebuie să fie identificate toate nevoile specifice şi consultaţi alţi directori, pentru a 
hotărî care sunt priorităţile şi să se realizeze un sistem de rapoarte corespunzător, acordându-
se atenţie unor aspecte ca: scopul rapoartelor, frecvenţa lor, cerinţele de conţinut, nivelul de 
detaliere a informaţiei, claritatea prezentării şi disponibilitatea informaţiei – toate la un cost 
rezonabil. 
 
Rapoartele contabilităţii de gestiune sunt diferite de rapoartele de contabilitate financiară 
tradiţionale.  

• Există mai puţine restricţii la realizarea rapoartelor contabilităţii de gestiune, prin 
urmare limitele informaţiilor conţinute sunt mai puţin rigide. De aceea, trebuie să fiţi 
atenţi, să evitaţi tendinţa generală existentă în organizaţii de a aduna mai mute 
informaţii decât necesarul relevant pentru satisfacerea nevoilor manageriale în materie 
de raportare. Nu câştigaţi nimic prin excesul de date, dacă pentru manageri valoarea 
informaţiilor adăugate nu depăşeşte costul colectării informaţiilor.  

• Adesea, contabilitatea de gestiune solicită ca informaţiile financiare şi celelalte date 
relevante să fie adunate şi prezentate într-o formă diferită de cea utilizată în rapoartele 
financiare tradiţionale.  

• Nici rapoartele nu se limitează la prezentarea datelor financiare istorice. Ele includ atât 
estimări şi planificari ale programelor şi activităţilor viitoare, cât şi informaţii despre 
activitarea anterioară. Pe lângă informaţiile financiare, aceste rapoarte mai conţin şi 
destul de multe informaţii care nu sunt financiare sau derivate din sistemul de 
contabilitate al administraţiei publice locale. De exemplu: numărul angajaţilor, numărul 
de ore lucrate, cantitatea de materiale utilizate etc. 

• Rapoartele se axează, mai degrabă, pe componentele organizaţiei şi pe performanţele 
individuale, şi nu pe organizaţie, ca întreg.  
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La stabilirea rapoartelor contabilităţii de gestiune, trebuie să aveţi în vedere aceste diferenţe, 
plus, încă, două elemente importante ale contabilităţii de gestiune: contabilitatea de 
răspundere şi evaluarea performanţelor. 
 
Contabilitatea de răspundere şi rapoartele contabilităţii de răspundere 
 
Contabilitatea de răspundere a fost concepută pentru a răspunde nevoilor managerilor de 
colectare, analiză şi interpretare a informaţiilor, la un nivel mai mare de specializare şi 
detaliere decât acela la care se aplică procedurile contabilităţii financiare. Contabilitatea de 
răspundere încearcă să reflecte rezultatele astfel încât să se poată identifica diferenţele între 
performanţele planificate şi cele realizate, să se determine cauzele diferenţelor, să se 
stabilească răspunderile şi să se întreprindă la timp acţiuni corective.  
 
La aplicarea contabilităţii de răspundere şi a sistemului de raportare corespunzător este nevoie 
ca administraţia publică locală să fie divizată în unităţi mici de activitate, în interiorul cărora 
întreaga responsabilitate pentru performanţele operaţionale ale activităţii respective revine 
unei singure persoane. Activitatea se defineşte ca efortul prin care se ajunge la realizarea unui 
obiectiv specific. Aici, la nivelul inferior, sunt cumulate costurile şi este stabilită răspunderea 
pentru o activitate determinată. Centrul de răspundere este temelia contabilităţii de 
răspundere. Cum centrul de răspundere este unitatea de bază pentru colectarea costurilor, el se 
mai numeşte şi centru de cost. Cei doi termeni sunt sinonimi. 
 
Folosind acest tip de abordare, puteţi repartiza costuri şi venituri pertinente diferitelor 
departamente, birouri şi programe ale organizaţiei, desemnate ca fiind centre de răspundere. 
Spre exemplu, în cadrul administraţiei publice locale, un raport separat asupra costurilor va fi 
pregătit pentru responsabilul cu curăţenia străzilor, întreţinerea spaţiilor verzi, colectarea şi 
reciclarea deşeurilor, astfel încât fiecare persoană să fie responsabilă pentru aria sa de 
activitate. Rapoarte consolidate, similare, vor fi pregătite şi pentru directorul departamentului 
de protecţie a mediului, el fiind răspunzator de toate aceste activităţi la un loc.  
 
Costurile atribuite centrelor de răspundere ar trebui să fie împărţite în costuri directe şi costuri 
indirecte. Nu toate costurile directe pot fi controlate la nivelul centrelor de răspundere. De 
aceea, cheltuielile directe ar trebui să fie, la rândul lor, împărţite în cheltuieli controlabile şi 
cheltuieli incontrolabile de către centrul de răspundere. Pentru simplificare, uneori, se face 
distincţie între centrul de cost, căruia îi revin toate costurile indirecte corespunzătoare, şi 
centrul de servicii, căruia i se atribuie, doar, costurile directe ale serviciului.  
 
Raportarea costurilor către un director este o activitate, iar controlul costurilor este cu totul 
alta. Costurile controlabile sunt definite ca fiind orice fel de costuri influenţate de deciziile 
unui anumit director, pe o perioadă de timp dată. Contabilitatea de răspundere presupune 
asumarea responsabilităţii de către acel director pentru costurile unei activităţi încadrate în 
aria sa de răspundere, bine definită. Cu toate acestea, se întâmplă, de multe ori, ca directorii să 
moştenească efectele deciziilor luate de predecesorii lor. Consecinţele pe termen lung ale  
costurilor de tip amortizare, leasing pe termen lung şi contractarea serviciilor fac ca unele 
activităţi să fie greu controlabile şi, de aceea, ele ar trebui considerate în rapoarte ca fiind 
incontrolabile. 
 
Să discutăm, de exemplu, costurile serviciilor de infirmierie dintr-o instituţie medicală. 
Costurile cu salariile, în acest caz, nu sunt controlabile la nivelul centrului de răspundere, 
fiindcă ele sunt puternic influenţate de politicile guvernamentale privind îngrijirea pacienţilor, 
perioada de aşteptare sau de preaviz, înainte de angajarea efectivă a unor noi infirmiere, 
precum şi de disponibilitatea ajutoarelor cu jumătate de normă. Aceia care gestionează 
activitatea infirmierelor nu prea pot să controleze factorii de acest gen, dar aceştia 
influenţează costurile. Trebuie să luaţi în considerare asemenea factori, atunci când stabiliţi 
centrele de răspundere şi mecanismele de raportare. 
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Evaluarea performanţelor 
 
Întreprinderile economice private îşi măsoară performanţa în funcţie de profitul pe care îl 
obţin. Administraţia publică locală nu are acelaşi criteriu de evaluare; se măsoară 
performanţele comparând costurile reale cu bugetul şi/sau comparând rezultatele şi realizările 
cu obiectivele propuse.  
 
Variaţiile cost / buget 
 
Când într-o administraţie publică locală se compară costurile reale cu bugetul, se constată o 
variaţie, adică o diferenţă între valoarea din buget alocată unei anumite activităţi şi costurile 
reale de îndeplinire a activităţii, pe o perioadă dată de timp. Variaţiile pot fi pozitive (sub 
prevederile bugetului) sau negative (depăşirea bugetului).  
 
Administraţia publică locală monitorizează performanţele de cost ale unui centru de cost sau 
de răspundere (cum ar fi curăţarea străzilor) prin colectarea costurilor directe pe care le-a 
implicat curăţarea străzilor, cum sunt cheltuielile cu personalul (salarii, beneficii extra-
salariale, plata orelor suplimentare, primele), precum şi prin colectarea costurilor de operare 
(stocuri, servicii, utilaje), comparându-le apoi cu bugetul. Pentru a obţine o imagine completă 
a costurilor, se adaugă, centrului de cost, costurile indirecte (amortizarea, cheltuielile cu 
funcţionarii primăriei etc.) – iar ceea ce rezultă este comparat cu costurile totale planificate. 
Din costurile operaţionale pot fi scoase anumite elemente (întreţinerea utilajelor, carburantul, 
stocurile, materialele), în funcţie de natura operaţiei desfăşurate în centrul de răspundere şi de 
necesarul de informare al conducerii. Odată adunate informaţiile despre cost pentru fiecare 
activitate şi odată identificate abaterile de la plan, managerii pot să-şi îndrepte atenţia fie 
asupra activităţilor mai importante, fie asupra acelora cu maximă deviaţie de la plan ori de la 
buget. Acest concept de raportare selectivă se numeşte management prin excepţie. 
 
Administraţia publică locală poate măsura şi raporta performanţele unui centru de cost sau de 
răspundere şi pentru altceva, decât pentru comunicarea abaterilor de la buget. Ea poate folosi 
costurile indicatoare de performanţe pentru a justifica cererile de alocare de fonduri, fie pentru 
a iniţia un nou serviciu, fie pentru a ridica nivelul unui serviciu existent. Poate să le folosească 
şi ca mecanism de evaluare a costurilor şi a progresului lucrării, în cazul acelor activităţi de 
rutină şi repetitive pe perioade îndelungate. Prin acest fel de abordare identificăm şi  evaluăm 
cantităţile unitare de muncă, ca bază pentru analiza cerinţelor financiare. Apoi testăm 
impactul diferitelor niveluri de serviciu şi discutăm modificarea mărimii grupurilor de clienţi 
deserviţi. Această abordare porneşte de la ideea că anumite costuri fixe rămân constante, 
indiferent de nivelul la care este prestat serviciul, şi că anumite costuri variabile se modifică, 
odată cu nivelul serviciului sau cu numărul clienţilor deserviţi. Într-o astfel de abordare, 
funcţionarii calculează costurile marginale pentru fiecare creştere suplimentară a nivelului de 
furnizare a serviciului. Aplicând regulile adecvate de stabilire a bugetului, ei transformă, apoi, 
aceste costuri în estimări de costuri totale.  
 
Măsurarea performanţelor 
 
Altă modalitate, prin care administraţia publică locală poate să monitorizeze şi să raporteze 
performanţele unui centru de răspundere sau de cost, este să stabilească măsurători pentru acel 
centru. Măsurătorile sunt un mijloc de a determina întinderea, dimensiunile sau capacitatea 
unui lucru. În cadrul administraţiei publice locale, măsurarea performanţelor reprezintă o 
modalitate de a determina dacă un obiectiv a fost, sau nu, atins. Măsurătoarea indică, în orice 
moment, progresul făcut în direcţia atingerii obiectivului. Măsurătorile se pot face pornind de 
la activităţi sau de la performanţe. 
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Măsurătoarea bazată pe activitate este mijlocul de măsură a unei acţiuni sau operaţiuni 
identificabile ca atare, conduse sau desfăşurate de o organizaţie. Activităţile se desfăşoară cu 
scopul de a atinge obiective identificabile, ale centrelor de cost sau de răspundere. Există două 
feluri de măsurători bazate pe activitate : 
 

• Măsurarea cererii – indică, sub formă cantitativă, efortul ce urmează a fi făcut, 
evaluând dimensiunile problemei - sau obiectivul muncii -, care va fi prestată. Este 
folosită spre a determina dimensiunile problemei în discuţie, în vreme ce următorul tip 
de măsurătoare este folosit spre a arăta cât urmează să fie realizat în primul an al unui 
program multianual. 

 
• Măsurarea cantităţii de muncă – prezintă cantitativ cât din muncă s-a realizat, prin 

simpla numărare a unităţilor de efort făcut. Se foloseşte pentru a indica dimensiunile 
unui program, prin măsurarea unităţilor de muncă implicate. Măsurarea cantităţii de 
muncă serveşte şi ca mărime de ieşire în măsurarea eficienţei. (vezi mai jos) 

 
Prin măsurătorile de performanţă se măsoară eficienţa sau eficacitatea realizării unei acţiuni 
ori operaţiuni, identificabile ca atare, ce ţine de un centru de cost. 
 
Măsurarea eficienţei indică obţinerea rezultatelor dorite cu un consum minim de resurse 
(respectiv cu un cost minim). Ea măsoară cât de economic sunt utilizate resursele, folosind 
raportul dintre intrări (costuri sau resurse) şi ieşiri (servicii sau unităţi de producţie). 
 
Măsurătoarea eficienţei are următoarele caracteristici : 

• se exprimă de obicei sub formă de costuri pe unitate de muncă prestată, costuri pe 
client, costuri pe ora de lucru, unităţi produse pe oră sau prin alte relaţii exprimate în 
clar dintre producţie şi resurse; 

  
• în mod normal, nu face referire la calitatea produsului; 

 
• vizează procesele, şi nu rezultatele; 

 
• este folositoare la compararea costurilor unitare ale unei administraţii publice locale cu 

acelea ale altor autorităţi locale sau ale organizaţiilor private; 
 
Măsurătoarea eficacităţii arată valoarea sau calitatea produsului / serviciului furnizat. Ea 
oferă indicaţii despre gradul de reuşită a programelor administraţiei publice locale, în 
comparaţie cu problemele, nevoile sau obiectivele identificate. 
 
Măsurătorile de eficacitate au următoarele caracteristici : 

• folosind judecăţi de valoare, ele sunt, bineînţeles, mai subiective decât măsurătorile de 
eficienţă; 

• se concentrează pe rezultate, şi nu pe procese. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de măsurători de eficienţă 
 

Exemple de măsurători de eficienţă 
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Măsurătorile de eficienţă pot fi exprimate şi ca standarde acceptate în cadrul unui centru de 
costuri, de exemplu,  în cazul instalaţiilor de tratare a apei: 

 costuri pe milioane de litri de apă tratată; 
 costuri pe kilometri de conductă întreţinută; 
 costuri pe milioane de litri de apă pompată; 
 costuri pe mostre de apă analizate. 

Măsurătorile de eficienţă aplicate altor servicii ale administraţiei locale mai pot să includă: 
 costuri la 1000 de rezidenţi (în loc de costurile pe rezident); 
 costuri pe tone de reziduuri menajere colectate; 
 costuri pe inspecţie; 
 costuri pe kilometri de străzi măturate sau curăţate; 
 costuri pe kilometri de canalizare curăţată. 

 
Exemple de măsurători de eficacitate 

 
Iată, câteva exemple de măsurători de eficacitate pentru instalaţiile de tratare a apei (între 
paranteze fiint trecut obiectivul de calitate): 

• procentul de mostre de apă care corespund standardelor administraţiei publice centrale 
(riscuri pentru sănătate); 

• procentul de cetăţeni ce consideră că apa furnizată de municipalitate este satisfăcătoare, 
din punct de vedere al aspectului, al mirosului şi al gustului (calităţi estetice); 

• procentul de persoane care au făcut o plângere sau au solicitat un serviciu şi au fost 
satisfăcute de răspunsul primit, procent stabilit în funcţie de tipul de cerere sau de 
plângere (adecvarea serviciului şi calitatea reacţiei); 

• procentul de mostre analizate corect într-un număr dat de zile (adecvarea serviciului şi 
calitatea reacţiei); 

 
Alte exemple de măsurători de eficacitate: 
Colectarea deşeurilor solide 

• procentul de cetăţeni satisfăcuţi de serviciu (estetică);  
• rata de accidentare a colectorilor de deşeuri (siguranţa angajaţilor). 

 
Transport 

• procentul de cetăţeni care califică transportul public ca satisfăcăor, sau mai mult decât 
satisfăcător, atunci sunt întrebaţi dacă, în mod normal, pot să ajungă la destinaţie într-un 
timp rezonabil (accesibilitatea); 

• numărul total de decese sau de răniri provocate de accidentele rutiere şi rata la 1000 de 
locuitori (siguranţa); 

• procentul de străzi cu suprafaţă carosabilă a fost considerată satisfăcătoare (comfortul); 
• procentul de locuitori aflaţi la o distanţă mai mare decât cea acoperită de serviciul de 

transport public (accesibilitatea serviciului). 
 
Pentru a obţine mai multe informaţii despre acest subiect, consultaţi manualul măsurarea 
performanţelor. 
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Rapoartele destinate cetăţenilor sau raportarea de popularizare  
 
O critică repetată, privind datele şi informaţiile financiare ale administraţiei publice locale, se 
referă la faptul că acestea sunt prea detaliate şi greu de înţeles pentru nespecialişti. De aceea, 
administraţia publică locală trebuie să se decidă să realizeze, pe lângă rapoartele financiare 
periodice, rapoarte destinate cetăţenilor, nespecialiştilor. Scopul lor este să rezume situaţii şi 
probleme, precum şi să comunice cetăţenilor informaţii contabile, bugetare şi alte informaţii 
financiare, în documente uşor de citit şi de înţeles. Aceste rapoarte pot fi de mai multe feluri: 
 
Prezentarea pe scurt a bugetului  
 
După ce bugetul anual este adoptat, administraţia publică locală publică un rezumat al 
bugetului, folosind diagrame, tabele şi grafice pentru a scoate mai bine în evidenţă alocarea 
resurselor şi informaţiile statistice. Părţile narative prezintă pe scurt evoluţia modificărilor în / 
de servicii valabile pentru anul fiscal în cauză, precum şi desfăşurarea procesului de stabilire a 
bugetului. Prin aceste rapoarte, cetăţenii sunt informaţi de unde provin şi la ce sunt folosite 
resursele municipalităţii, fiind încurajaţi, în acelaşi timp, să participe la procesul de stabilire a 
bugetului.  
 
Rapoartele financiare consolidate 
 
După ce controlul anual al conturilor s-a terminat, administraţia publică locală pregăteşte un 
raport financiar, în rezumat, realizat în formă consolidată (adică reflectând administraţia 
publică locală ca întreg, nu separat fiecare fond sau agenţie, eliminând tranzacţiile dintre 
fonduri). În unele cazuri, rapoartele sunt pregătite într-o manieră similară cu rapoartele din 
sectorul privat. Rapoartele, de acest gen, sunt instrumente folositoare, deoarece îi ajută pe 
plătitorii de taxe, dar nu numai pe ei, să-şi facă o imagine generală despre situaţia financiară a 
administraţiei publice locale şi despre rezultatele operaţiunilor.  
 
Raportul de sfârşit de an asupra bugetului 
 
După ce controlul anual al conturilor s-a terminat, administraţia publică locală pregăteşte un 
comentariu despre performanţele bugetare ale anului financiar încheiat. Raportul furnizează o 
analiză amănunţită a rezultatelor veniturilor şi cheltuielilor, şi explică abaterile semnificative 
de la buget. De asemenea, oferă o imagine detaliată a rezultatelor pe sectoare de buget. Acest 
tip de raport este foarte util pentru informarea aleşilor locali şi a contribuabililor în materie de 
rezultate ale exerciţiului bugetar. 
 
Raportul rezultatelor anuale ale municipalităţii  
 
Unii directori financiari pregătesc un raport cuprinzând rezultatele municipalităţii obţinute în 
realizarea principalelor sale obiective financiare şi operaţionale. Aici se includ, pe lângă o 
prezentare a operaţiunilor municipale, un raport financiar consolidat şi controlat, ca şi note de 
subsol, prezentând situaţia financiară a oraşului. Forma de prezentare este asemănătoare cu 
aceea a rapoartelor anuale din sectorul privat, trimise acţionarilor; rapoartele conţin imagini, 
diagrame şi grafice, într-un format de ziar, pe coloane, uşor de parcurs. Raportul este destinat 
mai multor tipuri de utilizatori – contribuabili, oameni de afaceri, investitori – şi scoate în 
evidenţă principalele realizări ale municipalităţii în anul financiar încheiat. În anexa E veţi 
găsi procedurile detaliate care trebuie urmate la realizarea unui raport privind rezultatele 
administraţiei publice locale. 
 
Pe scurt, în calitatea dumneavoastră de director financiar, trebuie să pregătiţi diferite rapoarte, 
în diferite scopuri şi pentru utilizatori diferiţi. În acest scop, vă bazaţi pe sistemul contabil, ca 
să colecteze, să adune, să consolideze şi să raporteze informaţiile şi datele financiare care 
răspund nevoilor existente. Nu trebuie, totuşi, să vă limitaţi la sistemul tradiţional de 
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contabilitate. Folosiţi-l, ca punct de plecare, şi dezvoltaţi-l. Noi v-am sugerat câteva 
modalităţi suplimentare de modificare, reformatare şi combinare a informaţiilor contabile cu 
alte informaţii non-contabile, cu scopul de a răspunde nevoilor a două grupuri de utilizatori, 
care, în mod obişnuit, nu sunt incluse în procesul de raportare: managementul intern şi 
cetăţenii. Vă sfătuim, să aveţi în vedere integrarea acestor noi instrumente în sistemul de 
contabilitate, pe care îl folosiţi în prezent, îmbunătăţind astfel raportarea de gestiune, sau chiar 
să vă gândiţi serios să înlocuiţi sistemul contabil existent cu unul care are o capacitate sporită 
de raportare financiară în scopuri manageriale. 
 

 
 

Moment de reflecţie 
 
Gândiţi-vă puţin, la ceea ce s-a spus, în secţiunea precedentă, despre raportare – despre 
raportarea de conformitate, rapoartele contabilităţii de gestiune şi rapoartele destinate 
cetăţenilor. Apoi, gândiţi-vă la responsabilitatea pe care o aveţi, de a răspunde nevoilor de 
informare ale funcţionarilor administraţiei publice locale, ale directorilor şi ale cetăţenilor. Ce 
fel de sistem de raportare aţi pune în funcţiune în propria administraţie locală, pentru a 
îmbunătaţi procesele de raportare şi de luare a deciziilor? De ce? Ce fel de obstacole trebuie 
să depăşiţi pentru a realiza aceste îmbunătăţiri? 
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Tehnologia calculatoarelor 
 
Tehnologia calculatoarelor a revoluţionat raportarea contabilă şi financiară din ţările 
occidentale. Revoluţia nu s-a produs în aceeaşi măsură în ţările Europei de Est, în primul rând 
datorită controlului pe care administraţia centrală îl exercită asupra politicilor şi sistemelor de 
contabilitate ale administraţiilor locale. Cu toate acestea, tehnologia calculatoarelor, pentru că 
este un aspect complex şi în permanentă schimbare al administraţiei locale, îşi va croi în 
curând drumul şi spre administraţiile locale din Europa de Est. Funcţionarii şi aleşii locali 
trebuie să se familiarizeze cu aplicarea acestei tehnologii.  
 
Deşi, aceasta nu este problema centrală, pe care o vizează manualul de faţă, ne-am gândit, 
totuşi, că este important să punem în discuţie câteva aspecte legate de deciziile pe care, s-ar 
putea, să le aveţi de luat în legătură cu utilizarea tehnologiei. Este o problemă importantă, 
deoarece este nevoie de aplicaţii tehnologice, din ce în ce mai complexe, pentru a colecta, a 
calcula, a analiza, a tehnoredacta informaţiile financiare şi de performanţă, necesare în 
management. Vom discuta, în continuare, despre conceptele de bază ale sistemului de 
gestiune a bazelor de date, despre modalităţile de prelucrare a datelor, despre gradele de 
centralizare şi caracteristicile generale ale aplicaţiilor, cu care operează sistemele de raportare 
contabilă şi financiară într-o administraţie publică locală.  
 
Gestiunea datelor 
 
În mod tradiţional, administraţiile locale păstrează datele în fişiere mari, independente. 
Utilizatorii datelor au drepturi exclusive asupra lor şi, de obicei, datele se stochează 
individual. Dacă este nevoie de aceleaşi date, în mai multe scopuri, atunci fiecare utilizator îşi 
crează, alege şi păstrează, în mod independent, un set separat de fişiere. Utilizatorii trebuie să 
îşi copieze în fişiere separate, pentru utilizări diferite, datele pe care le împart cu alţii. 
Redundanţa crează probleme în gestiunea datelor. 
 

• Este nevoie de un spaţiu fizic de stocare, destul de mare, pentru a păstra toate datele. 
Acest exces de date atrage un consum mare de resurse ale administraţiei locale. 

  
• Atunci când datele sunt actualizate, trebuie accesate şi schimbate multiple locaţii. Şi,  

pentru ca lucrurile să fie şi mai complicate, unii utilizatori ar putea să folosească, pentru 
anumite date, denumiri diferite, îngreunând, astfel, demersul de comunicare a 
modificărilor către toţi potenţialii utilizatori. Aşa sunt generate multe erori, şi anume, 
prin păstrarea în fişiere a datelor învechite. 

 
• Este costisitor să păstrezi şi să modifici programe de aplicaţie separate. Nevoile 

utilizatorilor şi ale conducerii se schimbă, de-a lungul timpului, datorită modificărilor 
legislative, noilor programe administrative şi modificării reglementărilor. Toate acestea 
crează nevoia de informaţii noi şi actuale. Modificările enumerate atrag, după ele, noi 
date şi programe schimbate, dar, din cauză că programele sunt independente, fiecare 
aplicaţie trebuie schimbată în funcţie de tipul specific de modificare, ceea ce este dificil 
şi costisitor. Fişierele noi complică situaţia şi măresc redundanţa. 

 
O abordare modernă este utilizarea bazelor de date. Într-o bază de date, fişierele sunt adunate 
într-un singur fişier, cu acces comun. Abordarea aceasta prezintă următoarele avantaje în 
comparaţie cu  cea tradiţională : 

• reduce redundanţa; 
• reduce eforturile de întreţinere a programelor; 
• simplifică procesul de actualizare; 
• face posible atât aplicaţiile de rutină, cât şi pe cele „ad-hoc”; aplicaţiile de rutină 

manevrează solicitările de date pentru raportările cele mai frecvente şi sunt programate 
să ruleze periodic; aplicaţiile ad-hoc, însă, permit utilizatorilor să realizeze rapoarte de 
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informare „unică”, de exemplu rapoarte speciale, care n-au mai fost, niciodată, 
întocmite şi s-ar putea să nici nu mai fie, de aici înainte; de obicei, sistemele de 
contabilitate tradiţională nu pot răspunde unor astfel de cereri, din cauza problemelor de 
timp şi informare; 

• se adaptează, mai bine, cererilor de informaţii manageriale nerepetitive; prin intermediul 
unui limbaj de interogare integrat sistemului de bază de date, utilizatorii pot să intre în 
contact direct cu sistemul, accesând întreaga bază de date şi intrând în posesia 
informaţiilor de care au nevoie, în orice fel de format îşi doresc; acesta este un avantaj 
excepţional, în cazul managerilor care urmăresc obţinerea informaţiilor de tip scenariu 
(„ce-ar fi dacă?”). 

 
Majoritatea produselor de tip „program de raportare contabilă sau financiară” utilizează 
bazele de date. Vă sfătuim să vă familiarizaţi cu această abordare şi să o folosiţi la crearea 
unui sistem de contabilitate financiară orientat către activitatea de management.  
 
Modalităţi de prelucrare a datelor 
 
Operaţiile contabile sunt prelucrate fie în regim de lucru pe loturi, fie în regim de lucru în 
timp real. Prelucrarea pe loturi este o prelucrare periodică a unui grup de operaţii similare, 
considerate ca fiind o singură unitate de-a lungul întregului ciclu de prelucrare. Această 
modalitate de prelucrare a datelor este eficientă şi uşor de controlat. Este des folosită în 
aplicaţiile care presupun înscrierea unui mare număr de operaţii contabile în Registrul Cartea 
Mare.  
 
Sistemele de lucru în timp real prelucrează o singură operaţie odată (de multe ori, chiar, în 
acelaşi timp cu evenimentul în desfăşurare) printr-o sesiune interactivă cu utilizatorul. În 
vreme ce programele de prelucare pe loturi solicită calculatorul, doar, pentru câteva minute, 
atunci când prelucrarea este în curs, datele fiind altminteri stocate în locaţii autonome, 
programele de lucru în timp real sunt localizate în memoria principală pe durata sesiunii 
interactive cu utilizatorul. La unele aplicaţii, se ajunge la localizare permanentă, aici, fiind 
nevoie să se aloce resurse de tip memorie. 
   
Printre avantajele regimului de lucru în timp real se numără : 

• vizualizarea pe ecran a editării operaţiilor, ceea ce reduce erorile de introducere a 
datelor; 

• fişiere actualizate; 
• posibilitate de interogare directă; 

 
Sistemele de lucru în timp real sunt de preferat acolo unde este nevoie ca efectele 
operaţiunilor contabile să fie surprinse instantaneu. Dezavantajul cel mai mare, al regimului în 
timp real, este preţul resurselor alocate calculatorului, plus costisitoarea stocare secundară.  
 
Gradul de centralizare 
 
Pe vremea primelor sisteme de procesare a datelor din administraţiile locale americane, toate 
datele şi solicitările de date erau prelucrate de către un centru de calcul. Rezultatul, sub formă 
de rapoarte, era apoi distribuit utilizatorilor. Centralizarea oferea administraţiei locale atât 
posibilitatea de control fizic, cât şi ocazia de a realiza economii la scară mare, dar sistemele 
complet centralizate sunt, din ce în ce mai mult, înlocuite cu sistemele descentralizate. 
Abordarea modernă, numită prelucrarea descentralizată, transmite o parte sau toată 
responsabilitatea de prelucrare, împreună cu resursele, peste tot în organizaţie şi în 
departamente. Prelucrarea descentralizată dă posibilitatea mai multor opţiuni, fiecare dintre 
ele implicând folosirea diferenţiată a elementelor de hardware şi software. Sarcina ce revine 
managerilor este identificarea formei cel mai bine adaptată nevoilor administraţiei locale. 
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Aplicaţii generale pentru administraţia publică locală 
 
Responsabilii din administraţia locală, care intenţionează să instaleze un sistem nou de 
contabilitate financiară, ar trebui să se familiarizeze cu unele dintre cele mai importante 
opţiuni disponibile. Printre caracteristicile generale ale sistemului se numără: arhitectura 
sistemului, compatibilitatea fizică, modularitatea şi integrarea, prelucrarea pe loturi sau în 
timpi reali, sistemele distribuite sau centralizate şi baze de date sau fişierele tradiţionale. 
Atunci când  alegeţi un nou sistem computerizat de contabilitate, trebuie să aveţi în vedere 
aceste caracteristici. 
 
1. Arhitectura sistemului 
 
Arhitectura sistemului (construcţia tehnică şi logică a sistemului) reprezintă fundamentul care 
permite furnizorilor să difenţieze produsele şi să dezvolte strategiile de marketing. Arhitectura 
trebuie privită ca un tot organic. La un capăt al spectrului se află „sistemele la cheie”, 
concepute ca o serie de module integrate, cu utilizări variate.  
 
Aceste sisteme sunt, în totalitate, testate şi documentate, înainte de a se face livrarea şi nu 
necesită o programare suplimentară, care să le ajusteze la sistemul utilizatorului. 
 
La celălalt capăt al spectrului se găsesc sistemele personalizate ale clienţilor, concepute pentru 
clienţii ale căror nevoi sunt prea complexe, pentru a fi deservite de un sistem la cheie. 
Pregătirile de achiziţie a unor sisteme ajustate la client generează, în mod normal, obligaţii de 
proporţii, necesitând aplicare şi asistenţă specializate. S-ar putea, ca pe perioada cât durează 
instalarea şi iniţierea în fazele de lucru, furnizorii de sisteme personalizate să pună la 
dispoziţie o echipă de asistenţă, iar apoi să ofere asistenţă tehnică la sediul utilizatorului sau 
prin telefon.  
 
Arhitectura sistemului influenţează flexibilitatea de utilizare, sincronizarea informaţiei, viteza 
de operare, bunăvoinţa utilizatorului, sprijinul vânzătorului şi preţul. De exemplu, date fiind 
costurile la aplicaţiile generale, care sunt împărţite la mulţi utilizatori, aplicaţiile respective 
sunt, de obicei, mai puţin costisitoare decât sistemele ajustate la client. Spre a hotărî care 
abordare este cea mai potrivită pentru nevoile dumeavoastră, trebuie sa studiaţi îndeaproape 
diversele alternative arhitecturale şi implicaţiile lor.  
 
2. Compatibilitatea fizică 
 
În condiţii ideale, se alege, în primul rând, un software şi apoi un hardware. Dar, dacă aveţi, 
deja, elementul de hardware s-ar putea să fiţi obligaţi să alegeţi un software compatibil, având 
în vedere că aveţi nişte costuri fixe pentru hardware şi ele trebuie recuperate. Gândiţi-vă că a 
alege, numai, dintre pachetele de contabilitate compatibile cu hardware-ul dumneavoastră, 
poate însemna că, deja, lăsaţi unele nevoi nesatisfăcute. Singurul criteriu relevant, pe care 
trebuie să îl aveţi în vedere, este comparaţia dintre avantajele pe care le va aduce pachetul de 
software şi costurile curente şi viitoare de achiziţionare şi de întreţinere.  
 
3. Modularitatea şi integrarea 
 
În sistemele modulare, funcţiile individulale, cum sunt conturile de datorii sau facturarea 
serviciilor, sunt separate unele de altele, în loc să aparţină unui aceluiaşi program, mai mare. 
Marele avantaj al sistemelor modulare este că pot fi lărgite şi modificate, în funcţie de nevoi; 
nu este necesar să fie fragmentate şi reproiectate. 
 
Integrarea se referă la modul cum, şi în ce măsură, modulele programelor individuale 
interacţionează unele cu altele, precum şi cu fişierele corespunzătoare de date. Sistemele 
integrate conţin, de obicei, o serie de module de sub-funcţie şi un modul financiar central. 
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Sistemul central, de exemplu, conţine regulile contabile de aplicat şi îndeplineşte funcţiile de 
înregistrare şi de raportare. Astfel, operaţiile pot trece direct de la module spre centru, iar 
acesta actualizează, direct şi automat, toate fişierele importante. În sistemele neintegrate, toate 
fişierele trebuie actualizate separat şi astfel se poate crea o redundanţă. În plus, orice decalaj 
între actualizări înseamnă existenţa de date învechite în fişierele încă neactualizate. Într-un 
sistem complet integrat, toate aceste probleme pot fi evitate; modificările se fac doar o dată şi 
toate datele sunt actualizate automat, furnizându-se, astfel, instantaneu date actualizate tuturor 
utilizatorilor.  
 
Pachetele moderne cu software de contabilitate sunt integrate şi modulare în acelaşi timp. 
Aceasta este o modalitate foarte eficientă de proiectare a sistemelor, deoarece le permite să 
existe în formă pasivă şi să se implice, doar, atunci când este nevoie de ele (în loc să fie 
incluse în modulul principal de aplicaţie). În plus, se adaugă, astfel, un grad de flexibilitate 
sistemului. Puteţi cumpăra, sau nu, sub-sistemele opţionale, după dorinţă. Astfel utilizatorul 
nu este încărcat cu tot felul de funcţii de care nu are nevoie – cum ar fi sistemul de 
contabilitate a activelor imobilizate sau sistemul de control al stocurilor.  
 
Prelucrarea pe loturi sau prelucrarea în timp real 
 
Pentru a alege modul de prelucrare potrivit, trebuie să determinaţi care este nevoia de date 
curente. Cel mai mare dezavantaj al prelucrării pe loturi, în comparaţie cu prelucrarea în timp 
real, este că nu prea este compatibilă cu abordarea integrată. Fişierele pe loturi nu reflectă 
operaţiile în acelaşi timp în care acestea au loc. Fişierele conţin vechea informaţie până în 
momentul în care rulează programele de actualizare. În cazul unora dintre aplicaţii, această 
abordare impune utilizatorului grave limitări. De exemplu, ştatele de plată sunt de multe ori 
prelucrate pe loturi, deoarece nevoia imediată de informaţii curente despre ele nu justifică 
abordarea, mult mai costisitoare, de prelucrare în timp real.  
 
Principalul dezavantaj al prelucrării în timp real este crearea unor costuri excesive. Acestea  
au trei cauze diferite: 1) software-ul aplicaţiei este greu şi complicat de realizat; 2) costurile 
de regie ale sistemului complex de operare; 3) cantitatea ori complexitatea dispozitivelor de 
stocare. 
 
Sisteme centralizate sau sisteme descentralizate  
 
Gradul ideal de centralizare într-un sistem computerizat depinde de structura organizatorică a 
administraţiei locale. Administraţiilor locale centralizate, ce folosesc un mare număr de fişiere 
comune, li se potriveşte, cel mai bine, sistemul logic partajat. Pot beneficia de avantajele 
sistemului logic partajat organizaţiile descentralizate, în care utilizatorii deţin fişiere 
personale, dar în acelaşi timp au nevoie să concentreze informaţiile la centru pentru 
planificare sau raportare.    
 
Prelucrarea partajată a datelor necesită programe specializate de încărcare şi descărcare a 
fişierelor. Pachetele moderne de programe facilitează prelucrarea descentralizată, furnizând 
aplicaţii specifice de prelucrare locală pentru calculatoarele personale sau încărcând fişierele 
în formate, care pot fi procesate cu pachetele de programe generale cum sunt:  Microsoft 
Excel, Lotus 1-2-3 şi dBase III. 

 
Baze de date sau fişiere tradiţionale 
 
Furnizorii de software, de astăzi, susţin atât bazele de date, cât şi fişierele tradiţionale. În 
administraţiile locale mari, un sistem de gestiune a bazelor de date este practic crucial, dar nu 
aceeaşi este situaţia şi în organizaţiile mai mici, sau acolo unde datele comune nu sunt 
partajate decât în mică măsură.  Deşi unele organizaţii nu au nevoie de sistem de baze de date 
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pentru a realiza un sistem informaţional eficient, profitul complet de pe urma proprietăţilor 
intrinseci ale sistemului integrat este realizat numai cu fişiere cuplate şi organizate pentru 
prelucrarea cu acces direct. 
 
Aspectele legate de proiectarea sistemului, cum sunt acestea, sunt importante, fiindcă 
determină gradul de flexibilitate şi viteza de reacţie a sistemului contabil şi uşurează sarcina 
directorului financiar de a satisface nevoia de informare a utilizatorilor.  
 
Dezvoltarea contabilităţii şi a raportărilor ca instrumente de 
management  
 
Graţie progreselor recente din tehnologia calculatoarelor (calculatorul personal, sistemele în 
reţea etc.), calculatoarele sunt acum disponibile mult mai multor oameni, indiferent de 
mărimea administraţiei publice locale din care fac parte. Rezultă descentralizarea prelucrării 
datelor, ceea ce face din lucrul pe calculator o parte integrantă din activitatea la locul de 
muncă. În acelaşi timp, progresele în programare, în principal cele ce privesc contabilitatea şi 
raportarea financiară, au făcut ca produsele astfel rezultate să fie mult mai puternice, mai 
flexibile, în satisfacerea diverselor nevoi de informare, şi mai ieftine. Calculatoarele personale 
propun, acum, mai multe instrumente de analiză, uşor de folosit, cum sunt programele 
statistice sau de calcul tabelar, ce fac ca pregătirea rapoartelor de gestiune să fie o muncă mai 
puţin anevoioasă şi mai la îndemâna multor directori financiari. Programele de contabilitate şi 
raportare financiară, cu funcţionare la calculatoarele personale şi la cele în reţea, sunt 
concepute în aşa fel încât să ofere utilizatorului o maximă flexibilitate, în vederea satisfacerii 
cerinţelor de raportare la nivel managerial.  
 
Pentru optimizarea raportării la nivel managerial, responsabilii din administraţia locală ar 
trebui să aibă în vedere realizarea unui sistem cu utilizări contabile multiple. El se poate 
realiza manual, folosind sistemul contabil actual: fie se creează un sistem de inter-relaţionare 
(încrucişare) a datelor, fie se modernizează sistemul existent, spre a include această  însuşire. 
 
Crearea sistemului de inter-relaţionare a datelor 
 
Sistemele tradiţionale de contabilitate rezumă informaţia contabilă pornind de la nevoile 
organismului însărcinat cu reglementarea sau ale organismului de raportare. În România 
trebuie să se răspundă, în primul şi în primul rând, nevoilor administraţiei publice centrale. 
Deşi importante, nevoile managementului local sunt pe locul doi. Prin stabilirea unui sistem 
de inter-relaţionare a datelor se obţine un instrument eficient, atunci când administraţia 
publică locală urmăreşte să creeze un sistem contabil cu scopuri multiple – în primul rând, 
satisfacerea nevoilor de informare ale administraţiei publice centrale şi, în al doilea rând, ale 
managementului local. Sistemele de inter-relaţionare a datelor sunt doar o modalitate de a 
realiza rezumate contabile, altfel decât o face sistemul de contabilitate standard.  
 
Sistemele contabile cu utilizări multiple sunt construite folosind cele două caracteristici 
principale ale sistemului de contabilitate: clasificaţia economică şi clasificaţia bugetară.  
 
Potrivit clasificaţiei bugetare, veniturile bugetelor locale sunt urmărite pe capitole şi 
subcapitole, în funcţie de provenienţa lor, iar cheltuielile – în funcţie de clasificaţia 
funcţională, respectiv: autorităţi publice, învăţământ, sănătate, cultură, servicii şi dezvoltare 
publică, locuinţe, precum şi după clasificaţia economică; fac obiect de cheltuială salariile, 
materialele, serviciile, acordarea de subvenţii, transferurile, plata dobânzilor, cheltuielile de 
capital. 
 
Sistemele de inter-relaţionare a datelor sunt folositoare pentru a pune laolaltă costurile unor 
programe, care nu intră în mod normal în evidenţa sistemului contabil; de exemplu, o 
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informaţie ar putea să fie folositoare la determinarea costurilor directe şi indirecte ale 
programelor, cum sunt curăţenia străzilor, determinarea costurilor unui birou din cadrul 
departamentului ori a costurilor pe centre de răspundere.  
 
Atunci când se creează un sistem de inter-relaţionare a datelor, nevoia de informaţie este 
aceea care decide asupra elementelor informaţionale colectate.  
 
La generarea unui sistem de inter-relaţionare a datelor trebuie parcurse următoarele etape: 
 
1. Adunaţi datele folosite în sistemul contabil. Aici, intră cheltuielile directe, detaliate şi 

înregistrate la toate posturile de specialitate ale departamentului economic în anul financiar 
respectiv. Atunci când cheltuielile cu salariile şi impozitele sunt cumulate cu cheltuielile 
administrative, ele trebuie individualizate. 

 
2. Delimitaţi birourile (sau centrele de răspundere) din departament şi programele desfăşurate 

de departament. 
 
3. Distribuiţi cheltuielile din fiecare post de specialitate al departamentului pe birouri (sau 

centre de răspundere). 
 
4. Pregătiţi o distribuire paralelă a costurilor directe pe programele identificate, ca aparţinând 

de operaţiunile departamentului în exerciţiul bugetar în cauză. 
 

5. Folosind informaţiile precedente, distribuiţi cheltuielile asociate programelor pe birouri. O 
problemă mai delicată a acestei operaţii este distribuirea cheltuielilor de exploatare din 
secţia de prelucrare a datelor, deoarece aceasta deserveşte toate programele. S-ar putea 
dovedi necesară o legătură între categoriile de cheltuieli din Serviciul de prelucrare a 
datelor cu cheltuielile pe fiecare program deservit.    

 
6. Etapa finală este completarea valorilor înscrise cu costurile indirecte, asociate tuturor 

programelor şi transformarea cheltuielilor în cheltuire. Cheltuirea reprezintă exprimarea în 
costuri a resurselor consumate în realitate, în vreme ce cheltuielile reprezintă 
contravaloarea acestor resurse în numerar, plătită pe parcursul unui an financiar. Ajustările 
de acest tip sunt necesare pentru a scoate la lumină costurile complete ale programelor.  

 
Din punct de vedere contabil, varianta cea mai valoroasă la nivelul programelor este aceea 
care reuneşte tipurile de costuri după centrul de cost sau după program, în cazul fiecărui 
departament. Când costurile programelor sunt adunate pe aceeaşi bază, devine posibilă 
comparaţia dintre eficienţa activităţilor unui anume program şi cea a programelor similare din 
administraţia locală respectivă.  
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Direcţia Economică 
 

Repartizarea cheltuielilor pe servicii, mil. lei  
 

Categoria  
cheltuielii 

Trezorerie Buget Contabilitate Prelucrarea 
datelor 

Aprovizionare Totaluri 

Salarii 53,77 90,52 77,87 111,39 48,71 382,25
Beneficii 5,25 8,81 7,62 9,92 4,76 36,38
Furnituri 5,03 8,42 7,30 9,49 4,56 34,81
Servicii contractate 3,65 6,12 5,30 87,80 3,32 106,19
Echipament ─ ─ 1,19 12,00 ─ 13,11

Totaluri 67,70 113,97 99,19 230,60 61,35 572,81

      

 
 

 Direcţia Economică 
 

 

Repartizarea cheltuielilor pe programe, mil. lei  
 

Categoria  
cheltuielii 

Program  

 A B C D Totaluri 
Salarii 87,08 122,75 100,18 72,24 382,25
Beneficii 8,26 11,75 9,54 6,82 36,38
Furnituri 7,19 11,49 9,78 6,33 34,81
Servicii contractate 34,48 29,89 27,07 14,75 106,19
Echipament 3,25 4,21 4,09 1,56 13,11

Totaluri 140,26 180,09 150,66 101,70 572,81

 A = Managementul lichidităţilor şi numerarului 
B = Planificarea bugetului şi Analiza pe servicii 
C = Contabilitate financiară şi de gestiune 
D = Aprovizionare şi întreţinerea echipamentului  

 
 Direcţia Economică 

 
 

Repartizarea cheltuielilor serviciilor pe programe, mil. lei  
 

Serviciul Program  
 A B C D Totaluri 
Trezorerie 61,27 0 0 6,54 67,81
Buget 2,00 107,85 2,00 2,00 113,85
Contabilitate 8,00 0 90,50 0,00 98,50
Prelucrarea datelor 68,99 72,24 58,16 31,91 231,23
Aprovizionare 0,00 0,00 0,00 61,35 61,35

Totaluri 140,26 180,09 150,66 101,80 572,81
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Modernizarea sistemului contabil 
 
O a doua cale este modernizarea sistemului de raportare contabilă şi financiară, astfel încât să 
fie incluse în sistem funcţiile de raportare şi de contabilitate de gestiune. Funcţiile 
contabilităţii de gestiune sunt, în acest caz, computerizate şi incluse în sistemele 
informaţionale de management (SIM), axate pe gestiune financiară şi concepute special 
pentru administraţia publică locală. Printre funcţiile tipice se numără: contabilitatea costurilor 
pe activităţi, alocarea costurilor, contabilitatea analitică, contabilitatea investiţiilor şi 
raportarea în contabilitatea de răspundere.  
 
Dacă intenţionaţi să modernizaţi sistemul de raportare financiară şi contabilă, ghidaţi-vă după 
cele zece etape descrise mai jos : 
 
1. Identificaţi obiectivul. Aceasta este responsabilitatea mangerilor, în strânsă colaborare cu 

aleşii locali. De exemplu, un obiectiv strategic ar putea fi „instalarea unor instrumente care 
să mărească eficienţa operaţiilor financiare şi să se constituie într-un sistem de asistenţă în 
luarea deciziilor”. În formularea unui asemenea obiectiv este evident că managerii 
urmăresc în mod clar scopuri manageriale, şi nu tehnice. Mai puţină importanţă trebuie 
acordată arhitecturii sistemului şi componentelor de software. 

 
2. Evaluaţi necesităţile. La evaluare, descrieţi situaţia şi problemele curente, definiţi şi 

motivaţi nevoile, arătaţi legătura dintre situaţia curentă şi aceste nevoi şi estimaţi cât de 
bine va funcţiona noul sistem. Identificaţi nevoile de informaţii de management pe care nu 
le satisface sistemul actual. De asemenea, exprimaţi cuantificat rezultatele aşteptate. 
Dumneavoastră nu doriţi numai ca sistemul să fie instalat şi să funcţioneze până la o 
anumită dată, ci şi ca el să utilizeze anumite funcţii, la un anumit standard calitativ şi după 
un program prestabilit. Standardele şi termenele trebuie să fie specificate, iar furnizorul 
sistemului este responsabil de performanţele acestuia. Evaluarea va fi, de asemenea, 
folositoare pentru a decide dacă sistemul actual poate, sau nu, să fie modificat sau dacă 
este nevoie de un nou sistem. 

 
3. Fiţi deschişi la schimbări. Tehnologia este un agent de schimbare şi, odată aplicată, 

schimbarea devine inevitabilă şi foarte dezirabilă. Evaluarea nevoilor va scoate la iveală 
multe lucruri, care sunt făcute superficial sau nu sunt făcute deloc. Managerii trebuie să 
considere aceste schimbări ca fiind necesare, din perspectiva obţinerii unei eficienţe sau a 
unei eficacităţi sporite – sau a amândoura. 

 
4. Pregătiţi o analiză a costurilor curente. În prima parte a analizei, determinaţi costurile 

sistemului curent. Trebuie incluse costurile „hard”: elementele de hardware şi software, 
personalul, întreţinerea şi utilajele auxiliare, şi costurile „soft”: orele suplimentare, 
surplusul de personal, din cauza proceselor ineficiente, şi pierderile de venit, din cauza 
activităţilor neefectuate, cum sunt nerecuperarea unor creanţe, necapitalizarea dobânzii la 
soldul din bancă etc. 

 
În al doilea rând, folosind analiza nevoilor ca punct de plecare, stabiliţi un buget realist 
pentru noul sistem, astfel încât să echilibraţi nevoile reale şi cele intuite, constrângerile 
financiare şi consideraţiile politice. Cât anume veţi cheltui, de fapt, depinde de nevoile şi 
de mărimea administraţiei locale, precum şi de fondurile disponibile. Să pornim de la 
aceeaşi listă de costuri, „hard” şi „soft”, şi de venituri, pe care aţi stabilit-o pentru sistemul 
curent. Multe dintre categoriile „hard” reapar şi ele trebuie să includă costurile de pornire 
pentru instalare şi instruire, dar, în schimb, vă puteţi aştepta la reduceri în costurile „soft“, 
datorate creşterii eficienţei şi recuperării unor venituri. Lucrurile dificil de făcut în mod 
eficient vor fi: măsurarea rotaţiei activelor şi furnizarea informaţiilor inaccesibile anterior.   
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5. În final, studiaţi fezabilitatea şi costul modificării sistemului existent. În cele mai multe 

cazuri, modificarea nu este posibilă, din cauza diferenţelor de arhitectură a sistemelor, a 
uzurii morale şi a ineficienţei economice. Totuşi, faceţi o estimare în cunoştinţă de cauză, 
pentru că cineva se va interesa, cu siguranţa, de această problemă.  

 
6. Pregătiţi o cerere de ofertă. Cererea de ofertă este un document în care figurează cerinţele 

administraţiei locale cu privire la sistemele hardware şi software, permiţând potenţialilor 
furnizori să facă oferte adecvate. Multe dintre cerinţele funcţionale şi de raportare vor fi 
luate din documentul de evaluare a necesităţilor. Cererea de ofertă va fi apoi folosită ca 
suport pentru evaluarea ofertelor şi, în final, va fi inclusă în contract, ca instrument de 
monitorizare a performanţelor şi a conformităţii. 

  
7. Evaluaţi oferta furnizorului. Atunci când primiţi ofertele furnizorilor, funcţionarii sau 

comitetul de selecţie vor începe evaluarea formală. Evaluarea constă în compararea ofertei 
cu criteriile menţionate în cererea de ofertă, şi contractul se încheie cu furnizorul care 
îndeplineşte cel mai bine aceste criterii. Înainte de a lua decizia finală, verificaţi referinţele 
furnizorului, treceţi prin locurile unde produsul a fost deja instalat şi solicitaţi o 
demonstraţie. Decizia finală trebuie să se bazeze pe evaluarea obiectivă a elementelor de 
hard, de soft, a referinţelor, a mărimii, reputaţiei şi longevităţii furnizorului, a situaţiei sale 
financiare, precum şi a oricăror alţi factori apreciaţi ca fiind relevanţi. 

 
8. Instalaţi sistemul. Instalarea are patru părţi principale: gestiunea investiţiei, pregătirea 

personalului, transferul datelor existente (dacă este cazul) şi testul de acceptare. 
 

O bună gestiune a investiţiei presupune ca furnizorul şi administraţia publică locală să 
pregătească un plan detaliat de instalare a sistemului, unde să figureze sarcinile care trebuie 
îndeplinite, de anumite persoane şi la anumite momente specifice. Un pas important este 
desemnarea unui manager responsabil cu investiţia respectivă şi cu pregătirea generală, 
care să lucreze cu furnizorul.  
 
Instruirea este esenţială, ea oferind siguranţa că viitorii utilizatori ştiu cum să lucreze cu 
sistemul şi să obţină maximă utilitate de pe urma lui. Furnizorul este, în general, 
responsabil de instalarea sistemului şi de instruirea utilizatorilor, dar aceasta din urmă 
poate fi continuată pregătind funcţionarii administraţiei publice locale să instruiască, la 
rându-le, alţi utilizatori pe domenii financiare specifice. Administraţia publică locală 
trebuie să se asigure că utilizatorii participă la programul de pregătire şi să fixeze 
succesiunea cursurilor de instruire, punând la dispoziţie un spaţiu adecvat şi acordând 
suficient timp activităţii de instruire.  

 
Transferul datelor este procesul prin care datele curente sunt „mutate” în noul sistem. De 
cele mai multe ori, este mai complicat decât pare. Ceea ce complică procesul este 
acurateţea datelor existente, forma fişierelor noilor aplicaţii şi mărimea câmpurilor. 
Furnizorul este cel responsabil de toate acestea, dar administraţia publică locală trebuie să 
lucreze împreună cu el, în ideea de a analiza datele existente, a planifica transferul şi a 
verifica datele transferate.   
 
Testul de acceptare probează software-ul după instalare, prin determinarea performanţelor 
fiecărui subsistem şi, apoi, prin punerea în funcţiune a sistemului pentru a vedea dacă într-
adevăr funcţionează aşa cum ar trebui. În mod ideal, testarea se efectuează verificând 
îndeplinirea criteriilor din cererea de ofertă.  

  
9. Evaluaţi şi întreţineţi sistemul. După ce sistemul a fost instalat şi pus în funcţiune, efectuaţi 

o evaluare pentru a vedea dacă beneficiile anticipate sunt într-adevar obţinute. Trebuie să 
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verificaţi dacă s-au realizat economii în costuri şi dacă au crescut veniturile, dar şi dacă 
informaţiile sunt adecvate nevoilor utilizatorului şi managerilor.  

 
10. Înfruntaţi problemele dificile de personal. Schimbarea proceselor, a procedurilor şi a 

tehnologiei va avea, cu siguranţa, repercusiuni asupra personalului: unii vor face faţă mai 
bine, alţii mai greu. Lămurirea situaţiei managerilor mai puţin eficienţi este o chestiune 
dificilă, dar care trebuie făcută. Trebuie să admiteţi situaţia şi să stabiliţi o strategie de 
abordare pe situaţii şi persoane specifice. Una dintre posibilităţi este re-instruirea.  

 
Instituirea unui nou sistem de contabilitate financiară şi de informare managerială este o 
acţiune complexă, care poate crea probleme comportamentale legate de adaptarea la noul 
sistem. O abordare organizaţională eficientă este numirea de către primar şi de către directorul 
general a unui comitet multi-departamental, cu rol de supraveghere şi de coordonare a 
proiectului la nivelul departamentelor implicate. Rolul dumneavoastră, în acest comitet, este 
acela al expertului contabil, asigurându-vă că toate departamentele implicate sunt reprezentate 
în comitet şi că acesta ia în considerare impactul schimbării asupra organizaţiei şi a 
angajaţilor săi. Problemele de personal pot fi reduse la minim, sau chiar evitate cu totul, 
printr-o planificare serioasă şi o bună comunicare, prin implicarea utilizatorilor şi respectarea 
etapelor de analiză, achiziţie şi instalare a sistemului, descrise mai sus.  
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Moment de reflecţie 
 
Gândiţi-vă cum se foloseşte actualmente tehnologia de calculatoare în propria 
administraţie publică locală. Aveţi în vedere utilizarea tehnologiei de calculatoare la 
asistarea funcţiei contabile. Care sunt punctele forte şi puntele slabe ale software-ului, 
hardware-ului şi echipamentelor auxiliare existente şi folosite pentru contabilitate? Se 
poate să oferiţi susţinere managementului financiar al oraşului în acest moment? Dar peste 
cinci ani? Explicaţi. Ce acţiuni trebuie să întreprindeţi pentru a-i elimima punctele slabe? 
Întocmiţi un scurt plan de acţiune.  
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Obstacole, piedici şi limite 
 
Vă veţi da seama că nu este deloc uşor să faci schimbări în modul de funcţionare al 
administraţiei publice locale. Veţi întâlni obstacole şi piedici, cum ar fi o rezistenţă politică 
sau din partea funcţionarilor publici, lipsa de timp, lipsa de informaţii despre performanţe, 
necunoaşterea metodelor şi a standardelor, îngreunarea procesului de către sistemul de 
contabilitate existent. Mai mult, tehnicile pe care vi le-am sugerat aici au şi ele două limitări, 
pe care ar trebui să le cunoaşteţi. 
 
Obstacole şi piedici 
 
Rezistenţa la schimbare 
 
În contextul actual, aflat în plină schimbare, majoritatea managerilor sunt, probabil, de acord 
cu afirmaţia „schimbarea este singura certitudine”. Dar, aceasta nu înseamnă că toată lumea 
consideră schimbarea ca binevenită. Trebuie să vă aşteptaţi, ca în încercarea de a aplica noi 
tehnici analitice şi noi modalităţi de raportare contabilă,, să întâmpinaţi o rezistenţă din partea 
oamenilor politici sau a unor membri ai administraţiei publice. Aleşii locali, ataşaţi de vechile 
tehnici, rapoarte şi formate, nu vor vedea avantajele introducerii unor noi informaţii şi 
rapoarte. Ei vor susţine că modul de lucru existent satisface toate cerinţele şi că orice inovaţie 
înseamnă mai multă muncă fără beneficii semnificative. Pentru acest grup, datele, analizele şi 
informaţiile suplimentare reprezintă o subminare a surselor lor curente de informare şi a 
modului în care au fost obişnuiţi să ia decizii. Nu doresc să înveţe noi tehnici şi metode. 
 
Membrii personalului ar putea să se opună adoptării unor noi tehnici şi sisteme de raportare de 
gestiune, pe motiv că ele presupun o muncă suplimentară, iar ei sunt, deja, prea ocupaţi cu 
sarcinile curente, ca să se mai ocupe şi de alte proiecte. S-ar putea să se opună iniţiativelor 
dumneavoastră şi fiindcă ele identifică programele ineficiente de servicii şi încearcă să 
îmbunătăţească modul de asumare a responsabilităţii prin crearea centrelor de cost, în care o 
persoană este unic responsabilă de performanţele centrului. În unele cazuri, funcţionarii 
preferă să nu fie ţinuţi responsabili pentru rezultate, iar eforturile vor veni să schimbe situaţia. 
 
Timpul necesar 
 
Realizarea unui sistem de raportare de gestiune este un proces complex, care necesită timp. 
Sistemul de contabilitate tradiţional este, de obicei, incapabil să satisfacă toate nevoile unei 
astfel de raportări, aşa că trebuie realizate sisteme alternative. Nu este ceva neobişnuit ca o 
administraţie locală, având un sistem de contabilitate cu posibilităţi limitate de raportare, să se 
gândească la înlocuirea întregului sistem cu unul nou, cu baze de date integrate. Însă, pentru 
administraţia publică locală al cărui sistem de contabilitate este dictat de autoritatea centrală, 
renunţarea completă la sistemul existent nu este o alternativă acceptabilă. De aceea, singura 
alternativă este realizarea unui sistem separat pentru fiecare proces. 
  
Dacă intenţionaţi să aplicaţi instrumentele şi tehnicile descrise în eseul de faţă, vă sfătuim să o 
faceţi progresiv. Faceţi o selecţie. Extindeţi procesul de aplicare pe câţiva ani. Abordarea 
progresivă are mai multe avantaje: 

• vă permite să vă ocupaţi, mai întâi, de prioritatea maximă şi să extrageţi profituri 
imediate de pe urma ei; 

• elimină nevoia de proiectare a unui sistem foarte elaborat;  
• oferă administraţiei publice locale mai multă flexibilitate, pentru a se adapta 

schimbărilor neanticipate; 
• este mai uşor de realizat, pentru că fragmentează costul şi evită marile cheltuieli 

multianuale de cercetare şi de dezvoltare. 
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Lipsa informaţiilor financiare şi de performanţă necesare 
 
Un alt obstacol, în utilizarea informaţiei contabile în scop managerial, este absenţa, frecventă, 
a informaţiilor necesare – financiare şi de performanţă. În majoritatea administraţiilor locale, 
lumea se plânge că „nu are date”. Tehnicile descrise mai sus, adică analiza rapoartelor 
financiare, contabilitatea de gestiune şi tehnicile de raportare, presupun ca informaţia să fie 
disponibilă şi să poată fi găsită în rapoartele financiare anuale, în rapoartele de control şi în 
notele de subsol, sau la departamentele însărcinate cu furnizarea serviciilor publice. Dacă 
informaţiile nu sunt disponibile, va trebui să stabiliţi sisteme de colectare anuală a 
informaţiilor. Colectarea acestora pe o perioadă de 5 – 10 ani înseamnă realizarea unei baze 
de date istorice, permiţându-vă să analizaţi tendinţele şi să faceţi previziuni pentru anii 
următori. În absenţa principalelor informaţii financiare şi de raportare, este imposibil să se 
facă analizele şi evaluările pe care le necesită raportarea de gestiune.   
 
Necunoaşterea conceptelor şi a metodelor 
 
Un alt obstacol apare atunci când aleşii locali nu sunt familiarizaţi cu terminologia, tehnicile, 
procesele şi modul de folosire a analizei rapoartelor financiare sau a contabilităţii de gestiune. 
Este responsabilitatea angajaţilor să-i instruiască pe aleşii locali, cu privire la conceptele 
raportării financiare şi de gestiune, folosind ateliere de lucru şi întâlniri informative. Procesul 
de instruire trebuie să includă analize de rapoarte financiare, descrieri şi exerciţii în care să se 
folosească tehnicile contabilităţii de gestiune, precum şi o trecere în revistă a instrumentelor 
de raportare de gestiune. Informaţia destinată aleşilor locali trebuie prezentată într-un mod 
simplu, evitându-se termenii tehnici, astfel încât să fie uşor de înţeles. Aleşii locali trebuie să 
fie bine informaţi despre metodele de gestiune curente şi despre eforturile administraţiei 
publice de îmbunătăţire a procesului şi a rezultatelor sale. Susţinerea lor este absolut necesară 
în realizarea obiectivului.  
 
Prea puţine standarde şi etaloane 
 
Realizarea rapoartelor de gestiune ar putea fi îngreunată de absenţa unor standarde şi etaloane 
de performanţă. Această problemă aparţine, în primul rând, administraţiilor locale 
descentralizate de curând. Pur şi simplu, nu prea a fost timp pentru stabilirea de standarde, 
deoarece forma de descentralizare este în schimbare permanentă. Cu toate acestea, trebuie să 
stabiliţi standarde şi etaloane pentru modul de funcţionare a serviciilor administraţiei publice 
locale şi pentru activitatea financiară generală a acesteia. Un început simplu este adunarea 
informaţiilor de la alte municipalităţi, a căror situaţie financiară o consideraţi solidă şi despre 
care ştiţi că realizează servicii publice şi de management superioare. Folosiţi-le ca punct de 
plecare pentru cotarea rezultatelor din propria administraţie locală. De asemenea, strângeţi 
suficiente informaţii despre servicii şi informaţii comparative din interiorul administraţiei 
locale, aşa încât să acumulaţi date istorice, pe baza cărora să prognozaţi tendinţe.  
 
Un sistem contabil inadecvat 
 
Un alt obstacol în realizarea rapoartelor de gestiune pentru administraţia publică locală este 
existenţa unui sistem contabil inadecvat. Sistemele contabile tradiţionale sunt menite să 
controleze sursele şi utilizările fondurilor administraţiei publice locale şi să raporteze 
administraţiei publice centrale. Ele nu au fost concepute pentru a veni în întâmpinarea 
nevoilor manageriale, specifice şi de detaliu, aşa cum sunt descrise în acestă lucrare. Pentru a 
depăşi obstacolul, va trebui să realizaţi un sistem separat de strângere a informaţiilor şi de 
raportare de gestiune, până când veţi avea ocazia să înlocuiţi sistemul tradiţional de 
contabilitate cu unul având baza de date integrată, apt să colecteze automat cea mai mare 
parte a informaţiilor şi să răspundă diferitelor cerinţe ale raportării de gestiune.   
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Definirea criteriilor de performanţă 
 
Crearea unor rapoarte de gestiune eficiente, pe bază de criterii de performanţă adecvate, este 
dificilă şi, uneori, este un obstacol serios. De exemplu, dacă directorii de servicii sunt evaluaţi 
în funcţie de cât de bine se încadrează în costurile stabilite în buget, s-ar putea să fie tentaţi să 
ignore calitatea produsului sau a serviciului furnizat, să amâne întreţinerea preventivă ori să 
întreprindă orice altă acţiune, care dăunează, în perspectivă, administraţiei publice locale, dar, 
pe moment, se încadrează în buget. Un prim pas necesar şi important în realizarea sistemelor 
de informare managerială este instruirea personalului, în vederea pregătirii şi utilizării 
criteriilor de performanţă.  
 
Limite   
 
Folosirea analizei rapoartelor financiare, a raportării şi a contabilităţii de gestiune are unele 
limite. Instrumentele şi tehnicile descrise în acest manual nu sunt remedii universale pentru 
problemele unei administraţii publice locale şi nu vă scutesc de luarea deciziilor. Ele sunt doar 
unelte, care vă dezvăluie problemele din interiorul administraţiei publice locale, pentru ca să 
puteţi să luaţi decizii mai bune şi mai bine fundamentate. 
 
Analiza rapoartelor financiare şi contabilitatea managerială nu sunt panacee 
 
Chiar dacă sistemele de raportare şi de contabilitate financiară şi de gestiune joacă un rol 
important în administraţia publică locală, ele nu sunt, la urma urmei, decât sisteme care 
adună, organizează şi comunică informaţii, pe care noi le programăm spre prelucrare. Ele sunt 
limitate de scopul în care au fost proiectate şi de datele pe care le conţin.  Nu există nici un fel 
de garanţie că, odată aplicate aceste tehnici şi instrumente de lucru, se vor termina toate 
problemele, ori că cetăţenii va dobândi un nou respect faţă de administraţia publică locală. 
Consideraţi-le doar un instrument, din trusa mare şi completă de instrumente, pe care le 
folosiţi pentru a optimiza programele şi serviciile administraţiei publice locale. Respectaţi-le, 
atât aria de infailibilitate, cât şi limitele.  
 
Analiza rapoartelor financiare şi contabilitatea de gestiune nu vă vor dicta ce este de făcut 
 
Sistemele de contabilitate financiară şi de gestiune furnizează date şi informaţii managerilor, 
pentru a-i ajuta ca să ia decizii. Aceste sisteme sunt inegalabile în capacitatea lor de a prelucra 
cantităţi mari de date în timp foarte scurt, iar cele moderne pot prelucra informaţiile şi realiza 
rapoartele sub, aproape, orice formă. Cu toate acestea, trebuie să fiţi precauţi şi să recunoaşteţi 
că, pentru a lua o decizie, trebuie să analizaţi şi să interpretaţi datele, apoi să hotărâţi dacă este 
nevoie, sau nu, să acţionaţi şi dacă da, cum anume. Numai dumneavoastră puteţi evalua 
informaţiile furnizate şi acţiunea pe care o solicită. Rapoartele de gestiune furnizează 
informaţii care au nevoie de interpretare, pentru a putea fi convertite în acţiuni utile.    
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Moment de reflecţie 
 
Am identificat, aici, o parte din obstacolele şi limitele folosirii şi ale obţinerii informaţiei 
contabile în scopuri manageriale. Ce alte piedici credeţi că pot să mai apară sau care sunt 
cele pe care le-aţi întâlnit? Ce funcţionează, sau ce nu funcţionează, ca metodă de depăşire 
a obstacolelor şi a limitelor? 
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Ideile principale 
 
• În mod tradiţional, contabilitatea este considerată o funcţie de rutină; însă, atunci când 

este orientată spre gestiune, ea poate juca un rol important la stabilirea politicilor, luarea 
deciziilor şi mărirea eficienţei programelor şi serviciilor administraţiei publice locale. 

  
• Contabilitatea, folosită în scopuri de gestiune, ajută la înţelegerea evenimentelor 

financiare, stabileşte un sistem de alertă rapid, îmbunătăţeşte procesele de planificare şi 
de stabilire a bugetului, contribuind la luarea deciziilor, dă sens informaţiilor despre 
costuri, îmbunătăţeşte controlul costurilor programelor, oferă o bază mai largă de 
evaluare a programelor şi a serviciilor.  

 
• Pentru a-şi putea concentra atenţia asupra utilizării resurselor, asupra costurilor, 

controalelor şi evaluarii programelor, se recomandă membrilor administraţiei publice 
locale şi directorilor financiari să folosească instrumente, tehnici şi rapoarte contabile, 
cum ar fi analiza rapoartelor financiare şi contabilitatea de gestiune. 

  
• Politicile, care sunt elaborate pe baza principiilor şi scopurilor propuse, ghidează 

activitatea de gestiune financiară a administraţiei publice locale. Autorităţile locale ar 
trebui să adopte politici contabile, scrise, pentru ca astfel să stabilească standarde 
profesioniste în gestiunea financiară. 

  
• Politicile contabile scrise sunt importante, deoarece: 1) stabilesc parametrii pentru 

raportarea şi contabilitatea financiară /de gestiune în cadrul administraţiei publice locale; 
2) oferă o bază de evaluare a situaţiei financiare a administraţiei publice locale şi a 
programelor sale; 3) fac cunoscută comunităţii, oamenilor de afaceri, investitorilor şi 
cetăţenilor importanţa pe care administraţia publică locală o acordă contabilităţii, 
raportării şi gestiunii financiare generale; 4) oferă coerenţă şi continuitate în aplicarea 
procedurilor şi metodelor contabile, prin care se realizează obiectivele financiare. 

 
• Pentru a îndruma gestiunea financiară a localităţii, este recomandabil ca membrii 

administraţiei publice locale şi directorul financiar să aibă în vedere mai multe politici 
contabile.  

 
• La realizarea unui sistem de contabilitate şi de raportare, directorul financiar trebuie să 

anticipeze nevoile de informare ale utilizatorilor externi şi interni, ale organismelor de 
reglementare şi de guvernare, precum şi ale publicului, şi să lucreze cu ele. 

 
• Succesul informării contabile nu este dat de procesul de raportare în sine, ci de relevanţa 

informaţiei furnizate.  
 
• Analiza rapoartelor financiare reprezintă un set de instrumente, care permite părţilor 

interesate – investitori, creditori, management – să evalueze situaţia financiară trecută, 
curentă şi prognozată, ca şi performanţele administraţiei publice locale. 

  
• Analiza rapoartelor financiare are trei forme: analiza indicatorilor măsoară performanţele 

şi situaţia financiară a localităţii, fie prin comparaţie cu indicatorii altor autorităţi locale, 
fie printr-o analiză a evoluţiei indicatorilor; analiza pe orizontală tratează evoluţia 
conturilor de-a lungul anilor, folosind rapoarte financiare comparative şi serii de indici; 
analiza pe verticală, numită şi raport financiar normalizat, dezvăluie structura financiară 
internă a administraţiei publice locale.  
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• Printre tehnicile contabilităţii de gestiune se numără: contabilitatea analitică,  
identificarea costurilor, analiza costurilor, determinarea costului pe activitate şi 
contabilitatea investiţiilor. Directorii financiari pot folosi aceste tehnici pentru a mări 
eficienţa programelor şi serviciilor administraţiei publice locale. 

  
• De obicei, administraţia publică locală utilizează contabilitatea în scopul creării 

rapoartelor financiare de conformitate sau de control; ar trebui să utilizeze mai mult 
contabilitatea în direcţia raportării de conformitate şi generării de rapoarte suplimentare 
destinate managerilor şi cetăţenilor.  

 
• Din cauză că tehnologia calculatoarelor a revoluţionat şi contabilitatea şi raportarea 

financiară, este nevoie ca membrii administraţiei publice locale şi directorii financiari să 
se familiarizeze cu opţiunile pe care le implică aplicarea tehnologiei. Printre opţiuni se 
numără: gestiunea datelor, modurile de prelucrare a datelor, gradul de centralizare şi 
software-urile cu aplicaţii. 

  
• În vederea îmbunătăţirii raportării de gestiune, membrii administraţiei publice locale şi 

directorii financiari trebuie să aibă în vedere realizarea unui sistem contabil cu utilizări 
multiple. Acesta se poate realiza fie manual, prin crearea de date inter-relaţionate în 
sistemul de contabilitate existent, fie prin modernizarea sistemului existent, astfel încât 
să includă această capacitate.  

 
• Nu este o treabă uşoară schimbarea modului în care o administraţie publică locală îşi 

desfăşoară activitatea. Vor exista numeroase piedici şi obstacole, cum sunt opoziţia de 
natură politică sau din partea membrilor administraţiei publice, timpul îndelungat de 
care este nevoie pentru schimbare, lipsa de informaţii referitoare la rezultate, 
necunoaşterea metodelor şi a standardelor şi sistemul de contabilitate financiară existent 
care împiedică progresul.  
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ANALIZA COSTURILOR Evaluare aprofundată a informaţiei cu privire la costuri, 
obţinută din contabilitatea costurilor. 

ANALIZA SITUAŢIEI 
FINANCIARE A 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
LOCALE 

Set de instrumente care permite părţilor interesate, cum sunt 
investitorii, creditorii şi conducerea, să evalueze situaţia şi 
performanţa financiară trecută, prezentă şi viitoare a 
administraţiei publice locale. 

CENTRUL DE COST Unitate organizaţională, program sau activitate specifică 
gestionată de un conducător, care are autoritatea de a ordona şi 
controla cheltuieli. Exemple de centre de cost, aplicabile în 
cadrul bugetului pe programe, pot fi: serviciul de parcuri / 
spaţii verzi, curăţenia străzilor. 

CONTABILITATEA Ştiinţă care se ocupă cu teoria operaţiunilor şi procedurilor de 
înregistrare, clasificare, generalizare şi raportare a activităţilor 
economico-financiare ale unei organizaţii. 

CONTABILITATEA 
COSTURILOR 

Proces continuu de colectare, analiză, clasificare, înregistrare şi 
totalizare a tuturor elementelor de cost ce apar în prestarea unui 
serviciu, program, activitate, produs, proiect sau unitate de 
lucru, indiferent de sursa de finanţare. 

CONTABILITATEA 
FINANCIARĂ 

Proces de înregistrare, clasificare, totalizare, interpretare şi 
comunicare, corectă şi obiectivă, către terţi a datelor şi 
evenimentelor financiare, cu scopul de a lua decizii. 

CONTABILITATEA 
MANAGERIALĂ 

Proces de identificare, atragere, măsurare, analizare, totalizare, 
interpretare şi comunicare a informaţiei financiare, pentru a 
răspunde nevoilor utilizatorilor interni de a planifica, controla 
şi evalua programele şi serviciile administraţiei publice locale. 

 
 

GGlloossaarr    
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Partea 1: De unde provin indicatorii financiari? 

 
Bilanţul detaliat pentru fondul Serviciului de alimentare cu apă şi 

canalizare 
 

Active                                                                          Pasive 
 
Active circulante:                                           mil. lei Pasive circulante plătibile din 

activele circulante: 
mil. lei

Numerar şi efecte de comerţ uşor vandabile       170 Conturi creditoare 40 
Conturi debitoare                                                 100 Dobânzi capitalizate datorate 20 
Alte sume de încasat (dobânzi de încasat)           50 Rata curentă a datoriilor pe termen lung 100 
Datorii ale altor fonduri/stat                   60 Total pasive circulante plătibile din 

activele circulante 
160

Inventar declarat                80 Pasive circulante plătibile din 
activele restricţionate 

 

Cheltuieli anticipate şi alte active 
circulante 

40 Conturi creditoare 30

Total active circulante 500 Dobânzi capitalizate datorate 10 
Active restricţionate:                                      Rata curentă a datoriilor pe termen lung      180 
Numerar şi efecte de comerţ uşor vandabile 250 Total pasive circulante plătibile din 

activele restricţionate          
220

Sume de încasat           30 Pasive necirculante: 
                Total active restricţionate   280 Obligaţiuni generale 560

Active fixe:                                                       Obligaţiuni de venit 1 640 
Terenuri 190 Chirii datorate 60 
Clădiri              550 Obligatiuni contractuale datorate 80 
Îmbunătăţiri altele decât clădiri              2 400 Obligaţiuni cu taxare specială datorate 20 
Utilaje şi echipamente 250 Arbitraj datorat 20 
Construcţii în curs de execuţie 120 Construcţii datorate 70 
minus:Amortizarea acumulată             (880) Lipsuri compensate 50 

                                Active fixe net 2 630 Alte active necirculante 10 
Alte active:                                                       Total pasive necirculante 2 510
Cheltuieli neamortizate cu asigurarea 
obligaţiunilor  

80 Total pasive 2 690

Altele 350 Capitaluri proprii 
Total alte active 430 Capital subscris  

Total active  3 840 Fond de dezvoltare 180 
  Alte fonduri 40 
 Altele 20 
 Total capital subscris 240
 Profit nerepartizat 
  Rezerve 150 
   Altele decât rezerve 560 
   Total profit nerepartizat 710
  Total capitaluri proprii 950
   Total pasive plus capitaluri 3 840
 
 
 

AAnneexxaa  AA  
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Contul de profit şi pierdere al fondului pentru furnizarea apei şi canalizării 
 

Venituri din exploatare   
Taxări pentru servicii 93 288  
Venituri din taxe 28 941  
Altele 19 548  

Total venituri din exploatare  141 777 
 

Cheltuieli de exploatare 
  

Servicii în regie proprie 
Servicii contractuale 
Materiale şi furnituri 
Amortizări 
Altele 

31 404 
59 393 

6 258 
25 098 

5 911

 

Total cheltuieli de exploatare  128 064 
Profitul (pierderea) din exploatare  13 713 

 
Venituri (cheltuieli) altele decât din exploatare 

  

Profituri din dobânzi 
Cheltuieli cu dobânzile 
Taxe cu destinaţie specială 
Altele, net 

6 729 
(2 244) 

17 
1 931

 

Total venituri (cheltuieli) altele decât din exploatare   
6 433 

Total cheltuieli de exploatare  20 146 
 
Transferuri în/din fond 

  

Transferuri în fond 2 568  
Transferuri din fond 22 595  

Total transferări în/din fond  (20.027)  

Profit(pierdere) net  119 
 

Creşteri/descreşteri din profitul nerepartizat 
  

119 
Profit nerepartizat, începutul anului  441 

Profit nerepartizat, sfârşitul anului  560 

 
Informaţii statistice  
 
 Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor 

Populaţie 23 745 56 000 106 654 446 530
Suprafaţa oraşului,  km2 12 29 110 190
Contoare de apă (număr de clienţi, nc) 7 272 18 373 33 022 143 900
Clienţi în regim pauşal 0 0 0 40
km conducte de apă 66 4.87 731 2 898
Legături la reţeaua de canalizare (nc) 7 233 17 815  129 425
km conducte de canalizare 62 591 544 2 152
Date privind densităţile  
Populaţie pe km2 1 940 1 932 973 2 456
Consumatori de apa pe km2 601 634 301 757
km de conducte de apă pe km2 5 17 7 15
km de conducte de canalizare pe km2 5 20 5 11
Contoare pe km de conductă de apă (nc) 111 38 45 50
Contoare pe km de conductă de canalizare (nc) 117 30 ─ 60
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Poziţii de Bilanţ contabil şi de Cont de profit + pierderi, selecţie 
 

 Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor 
Total active 20.782.138 40.827.791 100.113.158 1.393.864.214 
Total active curente 1.818.688 2.146.141 4.021.144 27.365.976 
Total active restricţionate  0 9.005.578 2.426.131 126.736.403 
Mijloace fixe la valoarea rămasă 18.963.450 29.013.508 63.327.543 1.118.789.298 
Total active necirculante 0 662.564 30.338.340 120.972.537 
Total pasive 20.910.167 25.885.471 27.127.128 913.122.293 
Valoarea obligaţiunilor scadente 1.197.000 1.260.000 1.070.000 1.538.002 
Pasive circulante plătibile din active 
circulante 

2.000.382 332.302 3.155.613 12.969.834 

Pasive circulante plătibile din active 
restricţionate 

0 1.884.363 201.928 25.890.385 

Total pasive necirculante 18.909.785 23.668.806 23.769.587 874.262.074 
Total capitaluri proprii -128.029 14.942.320 72.966.030 480.741.921 
Total capital subscris 2.311.819 5.314.975 24.255.020 260.520.287 
Total profit nerepartizat  -2.439.848 9.627.345 48.731.010 220.221.634 
Total pasive şi capitaluri 20.782.138 40.827.791 100.113.158 1.393.864.214 
Fond de rulment nefurnizat 8.235.054 865.531 14.396.000 
Venituri operaţionale 3.707.881 7.707.600 16.579.522 149.350.407 
Cheltuieli operaţionale 3.950.614 6.298.291 13.303.685 85.159.026 
Amortizări 681.003 1.028.966 2.229.750 26.096.428 
Profit operaţional  ─242.733 1.409.309 3.275.837 64.191.381 
Venituri şi cheltuieli, altele decât 
operaţionale, net  

159.369 ─1.094.924 431.199 ─49.193.712 

Profituri din dobânzi 149.845 677.617 297.560 13.713.512 
Cheltuieli cu dobânzile ─1.511.964 ─1.770.703 ─12.059 ─69.564.765 
Transferuri operaţionale, net 100.000 ─605.000 ─1.592.504 ─11.513.014 
Profit net 16.636 ─290.615 215.740 4.847.932 
Cheltuieli de capital 415.932 1.971.978 6.141.571 44.953.417 
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Partea a 2-a: Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare îşi acoperă 
cheltuielile din fonduri proprii? O privire peste Contul de profit + 
pierdere 
 
Folosind informaţiile din Anexa A, Partea 1, calculăm indicatorii financiari (ratele) de mai 
jos. În coloana a doua analizăm fiecare asemenea indicator (rată financiară). 
 

2.1 Contul general de profit şi pierderi Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor 
*Total cheltuieli 

operaţionale/ 
Total venituri operaţionale 

82% înseamnă că din fondurile serviciului (pe scurt, 
fond) se cheltuiesc 82% din veniturile operaţionale pe 
cheltuieli operaţionale; din fiecare 100 de dolari de 
venituri operaţionale generate, 81 sunt cheltuiţi prin 
cheltuieli operaţionale. 

107 82 80 57 

*Total profit operaţional/ 
Total venituri 
operaţionale 

20 % înseamnă că fondul a realizat 20% profituri din 
operaţiuni; la fiecare 100 de dolari venituri 
operaţionale fondul are un profit operaţional de 20 de 
dolari . 

(7) 18 20 43 

*Venituri si cheltuieli 
altele decât din exploatare, 
net/ Venituri operaţionale 

Principalele poziţii bilanţiere din VCAE sunt Profitul 
şi cheltuielile din dobânzi. Dacă un oraş are un 
procent pozitiv a câştigat din investiţiile financiare 
mai mult decât a avut de plătit ca dobânda la 
obligaţiuni. 33%  Profit neoperaţional net înseamnă 
că la fiecare 100 de dolari de venituri operaţionale 33 
sunt câştigaţi ca profit neoperaţional net. 

4 (14) 3 33 

*Transferuri operaţionale 
nete/ 
Venituri operaţionale 

Un procent negativ arată că mai mulţi bani au ieşit 
decât au intrat în fond. 8% înseamnă că la fiecare 100 
de dolari câştigaţi ca venituri operaţionale, fondul 
transferă în afară 8. 

3 (8) (10) (8) 

Profit (pierdere), net/ 
Venituri operaţionale 

3% înseamnă că fondul este 3% profit net din 
veniturile de operare, sau că la fiecare 100 de dolari 
venit operaţional fondul câştigă 3.  
 (4) înseamnă că fondul pierde 4 dolari la fiecare 100 
intraţi ca venituri operaţionale. 

0.4 (4) 1 3 

 
2.2 Venituri operaţionale 
 

2.2.1 Veniturile operaţionale, după provenienţă Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Taxa pe distribuirea apei Taxele de bază pentru distribuirea apei 57 48 65 45 
*Vânzarea serviciului de 
distribuire apă 

Prestarea de servicii către alte administraţii 
(terţi); vânzarea apei 

─ ─ ─ 4 

*Taxa pe servicii de canalizare Taxele de bază pentru canalizare 35 51 29 46 
*Vânzarea serviciului de 
canalizare 

Prestarea de servicii către alte administraţii 
(terţi); vânzarea deşeurilor 

─ ─ ─ 2 

*Alte venituri Venituri din diferite surse 8 2 6 3 

 
2.2.1 Rotaţia activelor Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor

*Venituri 
operaţionale / 

Active fixe, 
net (sau 
Rotaţia 
activelor 
fixe) 

Măsoară (1) productivitatea instalaţiilor şi echipamentelor unui 
serviciu  şi /sau (2) intensitatea activelor din fondul acestuia.  
Utilităţile A&C sunt intensive din punctul de vedere al capitalului, 
adică au investiţii mari în mijloacele fixe comparativ cu veniturile 
generate de acestea. Deoarece fondurile sunt atât de intense, cu cât 
rotaţia mijloacelor fixe este mai mare (mai aproape de 1) , cu atât 
este mai mare productivitatea fondului. Când vă comparaţi cu alte 
oraşe luaţi în considerare calitatea mijloacelor fixe. Dacă în 
majoritate sunt vechi şi amortizate integral, fondul apare ca având 
productivitate mare, când, în realitate, resursele care stau la baza 
productivităţii sale sunt uzate moral şi ineficiente. (v. 2.3.3) 

0.2 0.3 0.3 0.1 

AAnneexxaa BB 
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Alţi factori de luat în considerare sunt: (1) unele servicii folosesc 
mijloacele fixe în sistem de leasing, altele sunt proprietare. O rată 
mare a amortizării duce la creşterea activelor  fixe nete şi 
micşorează rata, în timp ce plata în sistem leasing va conduce la 
creşterea ratei. (2) Unele departamente plătesc alte primării sau alte 
entităţi pentru prestarea serviciului de care răspund, aşa încât 
mijloacele fixe nu sunt reflectate aici. (3) Politicile de amortizare 
privind durata de serviciu şi valoarea reziduală vor influenţa rata 
de rotaţie a activelor 9v. 2.3.3, 2.3.4 şi 2.3.5) 

*Venituri 
operaţionale/ 

Total active 
(Rotaţia 
totalului 
activelor) 

Aceeaşi analiză ca mai sus. 0.2 0.2 0.2 0.1 

 
2.2.3  Veniturile operaţionale raportate la Lichidităţi şi Dobânzi Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor

* Venituri 
operaţionale/  
numerar 

Măsoară rata medie de generare a veniturilor operaţionale relativ la 
activelele în numerar ale fondului. În general, cu cât rata este mai 
mare, cu atât fondul utilizează mai bine activele în numerar, atâta 
timp cât menţin un fond de rulment adecvat. 19% înseamnă că 
veniturile operaţionale ale fondului sunt de 19 ori valoarea 
numerarului .  

3 5 5 19 

* Venituri 
operaţionale/ 
Profituri din 
dobânzi 

Măsoară rata de utilizare a veniturilor operaţionale şi a altor surse 
de venit în generarea veniturilor din dobânzi. 56% înseamnă că 
veniturile operaţionale sunt de 56 de ori mai mari decât ventiruile 
din dobânzi, cu menţiunea că şi alte surse de venit pot contribui la 
generarea profitului din dobânzi. 
Notă: Aveţi în vedere că nu toate profiturile din dobânzi sunt 
generate din veniturile operaţionale. Veniturile din obligaţiuni 
şi/sau Activele restricţionate pot genera şi ele profituri din 
dobânzi. 

25 11 56 11 

 
2.2.4 Rotaţia inventarului Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor

*Veniturile 
operaţionale/ 

inventar (rotaţia 
inventarului) 

Măsoară eficienţa. În general, obiectivul unui serviciu de 
utilităţi este de a menţine un minim de inventar, satisfăcând 
totodată necesarul de lucrări de întreţinere. Inventarul este 
folosit în primul rând pentru lucrări curente de întreţinere şi nu 
pentru venituri operaţionale (Vânzări) către comunitate, astfel 
încât acest inventar nu seamănă cu marfa de magazin obişnuit. 
Însă cum orice serviciu operează pornind de la premisa că 
deţine inventarul suficient pentru asigurarea la termen a 
întreţinerii, numitorul fracţiei poate fi supraevaluat, deci rata 
poate fi artificial mărită.  
O rata scăzută a inventarului reflectă adesea probleme ca: 
stocuri prea mari, uzură morală sau incapacitatea de a scoate 
din evidenţe produsele inutilizabile. Ratele peste medie 
sugerează că serviciul respectiv este mai eficient în 
managementul inventarului propriu. Însă o rată ridicată a 
rotaţiei inventarului ar putea să indice că departamentul nu 
deţine suficient inventar pentru a satisface nevoile curente de 
întreţinere.    

49 nu este 
furnizată 

4.51 429 

*Zile de păstrare 
a inventarului 
(Inventar x 365 
zile)/ Venit 
operaţional 

Este numărul de zile de păstrare a inventarului dintr-un an 
fiscal. Este considerat un indicator de eficacitate a 
managementului inventarului. În general, cu cât inventarul 
este păstrat mai puţine zile, cu atât este mai eficace 
managementul. Totuşi trebuie păstrat suficient inventar pentru 
a face faţă nevoilor de zi cu zi. 

7 zile nu este 
furnizată 

0.1 zile 1 zi 

 
 

2.2.5 Venituri operaţionale raportate la Pasivele circulante 
Relaţia dintre veniturile operaţionale şi pasivele circulante este previzibilă din moment ce necesarul de credite pe termen scurt al unui 
serviciu este deteminat de nivelul vânzărilor sau al veniturilor operaţionale. Acest credit pe termen scurt este oarecum lipsit de costuri 
proprii şi, în schimb, reduce investiţia în fondul de rulment.  
 Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor 

*Venituri operaţionale/ 
Pasive circulante plătibile din 
active circulante 

Pasivele circulante reprezintă o sursă financiară 
în acelaşi sens ca şi fondurile blocate în Efectele 
de încasat şi în inventar. Deoarece achiziţiile, 
care generează efectele de plătit, sunt funcţie de 
nivelul activităţii, rezultă că efectele de plătit 
variază odată cu veniturile operaţionale. 

2 23 5 12 
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*Venituri operaţionale/ 
Pasive circulante plătibile din 
active resticţionate 

Aceeaşi analiză ca mai sus. ─ 4 82 6 

*Venituri operaţionale/ 
Total pasive circulante 

Aceeaşi analiză ca mai sus. 2 4 5 4 

 
2.2.6 Venituri operaţionale raportate la Debite, Zile de blocare a veniturilor operaţionale în debite, Media zilnică 
a veniturilor operaţionale 
  Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Venituri 
operaţionale/Debite, net 
 

Indică de câte ori se rotesc debitele, adică sunt generate şi 
colectate în timpul anului. Ne dă idee despre viteza de 
colectare. Cu cât este mai mare cu atât mai bine. 

10 ori 16 ori 20 ori 8 ori

*Zile de blocare a  
veniturilor operaţionale  
în debite 
(365*debite/venituri 
operaţionale) 

Măsoară numărul mediu de zile scurs între înregistrarea 
vânzării şi colectarea banilor. Cu cât este mai mare, cu atât mai 
mare este şi probabilitatea problemelor cu colectarea şi cu 
sustragerea de la plată. 
Notă: O doză de precauţie e necesară la interpretarea 
valorilor. Sumele neachitate includ atât debitele facturate, cât 
şi cele nefacturate. 

36 zile 22 zile 18 zile 47 zile

*Media zilnică a 
veniturilor 
operaţionale (venituri 
operaţionale/365) 

Acest raport face o medie zilnică a veniturilor operaţionale 
dintr-un întreg an. 
Notă:Nu sunt permise pentru veniturile cu diferenţe sezoniere. 

10.159 21.117 45.423 409.18

 
2.2.7 Rotaţia fondului de rulment Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
Venituri operaţionale/ 
Fond de rulment 

Măsoară cât de eficient este utilizat fondul de rulment. 
Rotaţia foarte mare înseamnă adesea că fondul este 
subcapitalizat cu scopul de a susţine venituri 
operaţionale prezente şi viitoare, în special dacă acestea 
cresc semnificativ. În asemenea situaţie poate fi vorba 
de probleme de lichiditate. O rotaţie lentă ar putea 
sugera că fondul în cauză nu foloseşte toate resursele. În 
special rotaţia lentă a fondului de rulment indică un 
management prea conservator. 
Notă: Interpretarea acestor cifre trebuie făcută cu 
precauţie. 

fără
 date

1 19 10

 
2.3 Cheltuieli operaţionale 
 
2.3.1 Clasificarea cheltuielilor operaţionale după destinaţie 
Nu există o metodă standard de raportare a cheltuielilor operaţionale. Prezentăm pe cât se poate diferite variante. (Notă: primăriile par să 
opteze mai ales între două metode principale de identificare a cheltuielilor după destinaţie: (1) foarte apropiată de “caracterul” cheltuielii, 
aşa cum apare în buget (adică: servicii de personal, aprovizionare cu materiale, servicii contractuale); alţii folosesc (2) Cheltuieli de regie 
şi administrative, Întreţinere şi exploatare, utilităţi, metodă mai apropiată de cea din sectorul privat, care face distincţia între cheltuielile 
de regie şi administrative şi costurile reale de producţie. 

Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Servicii de personal/ Cheltuieli operaţionale ─ 29 28 ─
*Aprovizionare materială/ Cheltuieli operaţionale ─ 5 3 ─
*Servicii contractuale/ Cheltuieli operaţionale ─ 26 47 ─
*Cheltuieli administrative/ Cheltuieli operaţionale 11 ─ ─ 11
*Întreţinere şi exploatare/ Cheltuieli operaţionale 6 4 5 ─
*Servicii publice/ Cheltuieli operaţionale ─ 9 ─ ─
*Alte cheltuieli/ Cheltuieli operaţionale ─ 11 ─ 1
*Amortizări/ Cheltuieli operaţionale 17 16 17 31
*Servicii cu clienţii/ Cheltuieli operaţionale 2 ─ ─ 8
*Producţia/tratarea apei/ Cheltuieli operaţionale ─ ─ ─ 13
*Distribuire apă/ Cheltuieli operaţionale 33 ─ ─ 11
*Întreţinerea reţelei de canalizare/ Cheltuieli operaţionale ─ ─ ─ 10
*Întreţinerea instalaţiilor de canalizare/ Cheltuieli operaţionale 15 ─ ─ 15
*Cheltuieli cu pavajele/ Cheltuieli operaţionale 
*Rambursări/ Cheltuieli operaţionale 

─
15

─ 
─ 

─ 
─ 

15
─

 
2.3.2 Cheltuieli operaţionale raportate la veniturile operaţionale, profitul operaţional & profitul net 

  Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Cheltuieli 
operaţionale/ 
Venituri operaţionale 

82% înseamnă că fondul cheltuieşte 82% din veniturile 
operaţionale pe cheltuieli operaţionale; pentru fiecare dolar venit, 
82 cenţi sunt folosiţi pe cheltuieli operaţionale. Dacă folosinţa 
este de 107%, înseamnă că pentru fiecare 100 de dolari venituri 

107 82 80 57
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operaţionale realizate se cheltuiesc 107 dolari. 
*Cheltuieli operaţio-
nale/ Profit operaţional 

4% înseamnă că cheltuielile operaţionale sunt de 4 ori mai mari 
decât profitul operaţional. 

─ 5 4 1

*Cheltuieli 
operaţionale/ 
Profit net 

62% înseamnă că cheltuielile operaţionale sunt de 62 de ori mai 
mari decât profitul net. 
Notă: Rubricile goale sunt la oraşele care au fie profit 
operaţional negativ fie profit net negativ. În aceste cazuri 
indicatorul nu poate fi utilizat. 

238 ─ 62 18

 
2.3.3  Cheltuielile cu amortizarea raportate la Veniturile operaţionale, Durata medie de serviciu, Vechimea 
medie a sistemului,  Durata medie a perioadei de serviciu rămasă    
  Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Cheltuieli cu 
amortizarea/ Venituri 
operaţionale 

Măsoară costul din anul curent reprezentând consumarea 
activelor fixe, ca procent din veniturilor operaţionale. Când 
amortizarea reprezintă un procent însemnat din veniturile 
operaţionale adesea înseamnă că fondul respectiv nu acoperă 
suficient costurile indirecte pentru a fi profitabil. 

18 13 13 17

*Durata medie de 
serviciu generală (Total 
valoric instalaţii & 
utilaje)/ Cheltuieli cu 
amortizarea 

O aproximare a duratei medii de serviciu a utilajelor şi   
instalaţiilor existente, bazată pe politica prezentă de  
amortizare a fondului, cum ar fi durata de viaţă şi valoarea 
reziduală. “Total utilaje şi instalaţii” include toate utilajele şi 
instalaţiile, exceptând imobilizarile în curs. 

38 ani 43 ani 38 ani 42 ani

*Vechimea medie a 
sistemului (Amortizarea 
acumulată/ Cheltuieli cu 
amortizarea) 

O aproximare a vechimii medii a sistemului (utilajele şi 
instalaţiile existente), bazată pe politica prezentă de amortizare 
a fondului, cum ar fi durata de serviciu şi valoarea reziduală. 
Acest raport poate fi folosit la evaluarea necesităţilor  
financiare. 

12 ani 16 ani 14 ani 8 ani

*Durata medie a perioa-
dei de serviciu rămasă 
(Total utilaje + instalaţii  
- Amortizarea acumulată/ 
Cheltuieli cu amortizarea) 

O aproximare a duratei medii a perioadei de serviciu ramăse 
pentru sistemul existent (utilaje şi instalaţii), bazată pe politica 
prezentă de amortizare a fondului, cum ar fi durata de viaţă şi 
valoarea reziduală. 

26 ani 26 ani 24 ani 34 ani

*Rata amortizării 
(Cheltuieli cu 
amortizarea/ Total 
instalaţii & utilaje) 

Măsoară procentul de active fixe consumate într-un an. 3 2 3 2

 
2.3.4 Durata de viaţă a activelor Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Clădiri 30-40 40 5.-50 20-50
*Creşteri de capital, altele decât clădirile 30-40 40  20-50
*Maşini şi  utilaje 10 2.-20 5.-50 7.-30
*Reţeaua de apă (conducte) fără date 40 5.-60 7.-40
*Reţeaua de canalizare (conducte) fără date 40 5.-60 7.-40
 
2.3.5 Cheltuielile de capital raportate la Veniturile operaţionale & Total instalaţii şi utilaje, Active fixe 
consumate până în prezent, Active fixe raportate la Veniturile operaţionale 
  Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Cheltuieli de capital/ 
Venituri operaţionale 

Măsoară orice noi instalaţii şi utilaje intrate în balanţa 
contabilă, în relaţie cu veniturile operaţionale. Cheltuielile de 
capital sunt definite ca achiziţii, cumpărări sau construcţii de 
mijloace fixe. 

11 26 37 30

*Cheltuielile de capital/ 
Total instalaţii & utilaje 

Măsoară rata schimbărilor survenite în baza de active  
productive dintr-un fond. 

2 5 7 4

*Active fixe consumate 
până în prezent 
(Amortizarea acumulată/ 
Total instalaţii & utilaje) 

Măsoară procentul din totalul de active fixe, în costuri, care au 
fost consumate deja. Diferenţa până la 100 arată procentul de 
activele fixe neconsumate încă. 

31 38 38 20

*Active fixe nete/ 
venituri operaţionale 

Măsoară productivitatea activelor folosite în producţia de 
bunuri şi servicii, ca şi ponderea activelor fixe într-un fond 
Dacă valoarea raportului este prea mare, poate să însemne că 
fondul nu a ajuns la exploatarea deplină a bazei sale de active. 

5 4 4 8

 
2.4 Profit operaţional 
 
2.4.1 Profitul operaţional raportat la Venitul operaţional şi la Profitul net 
  Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor

*Profit 
operaţional/ 
Venituri 

Măsoară profitabilitatea operaţiilor fondului. Cu 
cât este mai mare marja de profit operaţional, cu  
atât este mai mare productivitatea. 18% înseamnă că fondul obţine 

─ 18 20 43
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operaţionale 18% profit din operaţii  înregistrate ca venituri operaţionale. Altfel 
spus, pentru fiecare 100 de dolari venit operaţional obţinut, fondul 
câştigă 18 dolari ca profit operaţional. 

*Profit 
operaţional/  
profit net 

15% înseamnă că profitul operaţional este 
de 15 ori mai mare decât profitul net. 

─ ─ 15 13

 
2.4.2 Fluxul de numerar raportat la Veniturile operaţionale 
  Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Flux de 
numerar / 
venituri 
operaţionale 

Măsoară cantitatea relativă a fondurilor generate 
de veniturile operaţionale şi producţie. Indicatorul flux de numerar raportat 
la veniturile operaţionale este unul din cei mai critici indicatori ai 
productivităţii fondului fiindcă reprezintă fluxul financiar net generat de 
operaţiile dinaintea deprecierii şi amortizării. (non-cash). 
Aceste profituri sunt totodată disponibile pentru cheltuielile cu dobânda şi 
debitele retrase de pe piaţă. Dacă valoarea raportului este scăzută, creşterea 
şi expansiunea s-ar putea să nu fie fezabile financiar, deoarece fondul nu 
generează suficient flux de numerar pentru a finanţa capacitatea de 
producţie adiţională cerută de creşterea cererii de piaţă şi de obiective de 
producţie mai înalte. Reversul este şi el posibil. Pentru fonduri la care 
valoarea raportului este mare, pot exista oportunităţi substanţiale de a 
finanţa creşterea. 

12  32 33

 
2.5 Venituri şi cheltuieli altele decât cele de exploatare (operaţionale), nete (VCAE)  
 
2.5.1 Venituri şi cheltuieli altele decât cele operaţionale (VCAE) raportate la Veniturile operaţionale 

 Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Venituri şi cheltuieli altele 
decât cele operaţionale/ 
Venituri operaţionale 

Elementele primare ale VCAE sunt veniturile şi cheltuielile 
cu dobânda. Fondurile cu valoare pozitivă a raportului 
câştigă mai mult în investiţii decât au avut de plătit pe 
dobânda la obligaţiuni. 14% înseamnă că fondul consumă 14 
dolari cu  cheltuieli altele decât cele operaţionale pentru 
fiecare 100 de dolari  venituri operaţionale. 

4 -14 3 -33

 
2.5.2 Profitul din dobânzi raportat la Veniturile operaţionale Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Profitul din 
dobânzi/ 
Venituri 
operaţionale  

Măsoară valoarea profitului din dobânzi obtinute din activităţi altele 
decât furnizarea serviciilor de apă şi canalizare. Pentru cele mai multe 
servicii publice, raportul acesta reprezintă un procent relativ mic, deşi 
ocazional, un fond poate face dovada unor dobânzi substanţiale. 
Notă: Profitul din dobânzi provine atât din veniturile operaţionale, cât 
şi din vânzari de obligaţiuni. Nu tot profitul din dobânzi provine din 
venituri operaţionale. 

4 9 2 9

 
2.5.3  Cheltuieli cu dobânda raportate la Veniturile operaţionale  Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Cheltuieli cu dobânda/ 
Venituri operaţionale 

Măsoară costul finanţării prin îndatorare în relaţie  
cu veniturile operaţionale. Deoarece cheltuielile cu dobânda 
sunt adesea un cost fix (cel puţin pe termen scurt), raportul 
acesta poate fi văzut ca măsură a riscului financiar şi de credit.

41 23 1 47

 Notă: Cheltuielile cu dobânda includ dobânzile obligaţiunilor, ale contractelor, ale concesiunilor şi închirierilor, 
nu numai dobânzile  datoriilor pe termen lung. Treceţi la  punctul 3.2.3 pentru a vedea ce componente sunt 
incluse în raportul de interpretat.  
Serviciile publice pot folosi finanţări pe termen lung (reflectate de rapoarte cu valori ridicate) pentru că tind să 
aibă pe termen scurt venituri şi cheltuieli relativ stabile şi previzibile. 
Predictabilitatea veniturilor şi costurilor dă serviciilor publice posibilitatea de a se baza pe  însemnate finanţări 
prin îndatorare . 

 
2.5.4  Chletuielile cu dobânda raportate la Datoriile pe termen lung din 
obligaţiuni & Datoriile pe termen lung 

Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor

*Cheltuieli cu dobânda/ 
Obligaţiuni pe termen 
lung 

Datoriile pe termen lung din obligaţiuni includ obligaţiuni 
generale, obligaţiuni pe venit şi orice alte elemenţe identificate 
ca obligaţiuni în balanţa de verificare. 

8 8 4 10

*Cheltuieli cu dobânda/ 
Datorii  
pe termen lung 

Datoriile pe termen lung includ datorii pe termen lung din 
obligaţiuni + datorii contractuale + chirii datorate + efecte 
comerciale de plătit. 
Notă: Cheltuielile cu dobânda includ dobânda la obligaţiuni, 
chirii etc., nu numai cele provenite din datoriile pe termen 
lung. La punctul 3.2.3. veţi vedea ce componente sunt incluse 
în indicatorul ce trebuie interpretat. 

8 8 0.1 8



 

 
Instruire în  

managementul  
financiar 

76 

2.5.5 Rata de acoperire a dobânzii & Acoperirea fluxului de numerar 
Fluxul de numerar:  Suma între Profitul operaţional + Cheltuielile cu amortizarea. Mărimea nu măsoară riguros fluxul de numerar. Alte 
elemente decât numerarul incluse în profitul de exploatare sunt: plăţi în avans, datoriile de plătit pe termen scurt şi cheltuielile generate prin 
întârzierile rău-platnicilor. Mărimea poate fi numită şi Profit-înainte-de-amortizare,  fiindcă reduce la minim impactul pe care îl au asupra 
Profitului operaţional diferitele metode de amortizare şi asupra duratei de serviciu a activelor. 

 Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Rata de acoperire a 
dobânzii (Profit operaţional/ 
Cheltuieli cu dobânda) 

Măsoară de câte ori fondul poate să îşi acopere cheltuielile cu 
dobânda din profitul operaţional. 272% înseamnă că profitul 
operaţional acoperă cheltuielile cu dobânda de 272 de ori. 

─ 1 272 1

*Rata de acoperire a 
fluxului de  
numerar 
(Cheltuieli cu dobânda 
fluxului de numerar) 

Măsoară de câte ori fluxul de numerar va acoperi dobânda 
curentă a datoriilor. Acest raport este chiar o măsură mai 
riguroasă a credibilităţii financiare decât rata de acoperire a 
dobânzii. Dacă este mai mică decât 1, acel fond nu generează 
suficient numerar pentru a acoperi plata dobânzilor curente. 

0.3 1 457 1

 
2.5.6 Profitul din dobânzi raportat la Cheltuielile cu dobânzile Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Profitul din dobânzi/ 
Cheltuieli 
cu dobânda 

Măsoară capacitatea fondului de a acoperi cheltuielile cu 
dobânda din profitul din dobânzi. De exemplu, 38% înseamnă că 
profitul din dobânzi acoperă 38% din cheltuielile cu dobânda. 

10 38 2.468 20

 
2.6 Transferuri operaţionale 
 
2.6.1 Transferurile operaţionale raportate la Veniturile operaţionale & 
Profitul net 

Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor

*Transferuri operaţionale, 
net/venituri operaţionale 

Un procent negativ indică transferul mai multor bani din fond 
decât în fond. 8% înseamnă că pentru fiecare 100 de dolari venit 
operaţional, fondul transferă în exterior 8 dolari. 

3 -8 -10 -8

 
2.7 Profitul net 
 
2.7.1 Profitul net raportat la Veniturile operaţionale, Cheltuielile 
operaţionale & Profitul operaţional 

Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor

*Profit net/ 
venituri de  
exploatare 

Este unul din indicatorii de bază în măsurarea profitabilităţii. Deoarece 
scopul fondurilor "Apă şi canalizare" este de a furniza servicii la un preţ 
care să genereze suficient profit net ca să acopere costurile operaţionale 
şi rezonabile costuri de dezvoltare, fondurile cu profit net excesiv de 
ridicat şi cele cu profit net excesiv de scăzut s-ar putea să aibă nevoie 
de reevaluarea structurii curente a preţului. 
Notă: O excepţie ar fi atunci când un serviciu public preferă să câştige 
un profit net  mai mare, astfel încât completările şi îmbunătăţirile să se 
poată face mai degrabă din veniturile operaţionale decât din 
împrumuturi. (Vedeţi punctul 3.2.1. pentru pasivele pe termen lung ). 
Transferurile pot avea impact semnificativ asupra acestor cifre. 

0.4 ─ 1 3

*Profit net/ Chel-
tuieli operaţionale 

2% înseamnă că profitul net reprezintă 2% din cheltuielile operaţionale, 
v. nota de mai sus. 

0.4 ─ 2 6

*Profit net/ Profit 
operaţional 

8% înseamnă că profitul net reprezintă 8% din profitul operaţional, v. 
nota de mai sus. 

─ ─ 7 8

 
2.7.2 Profitul net raportat la capitalurile proprii Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
Profit net/ Capitaluri Măsoară rentabilitatea capitalului în termeni de „profit curat” 

(exces de venituri faţă de cheltuieli) 
─ ─ 0.3 1

 
2.7.3 Profit net raportat la Total active 
 

Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor

*Profit 
net / 
total  
active 

Măsoară rentabilitatea netă şi productivitatea netă a capitalului dintr-un fond. Unii 
consideră acest indicator ca excelentă unitate de măsură a calităţii managementu-
lui, deoarece ia în considerare capacitatea managerială de a utiliza resursele econo-
mice în beneficiul fondului. În mediul politic al serviciilor publice nu ar fi cinstit 
să evaluăm managementul astfel, fiindcă multe politici şi decizii sunt generate de 
corpul legislativ în context politic. Interpretaţi acest indicator cu precauţie. 

0.1 ─ 0.2 0.4

 
2.7.4 Profitul net raportat la Fondul de rulment Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Pro-
fitul 
net / 
Fond 
de 
rul-
ment 

Măsoară profitabilitatea fondului de rulment. Când valoarea raportului este ridicată, 
productivitatea fondului de rulment este ridicată şi fondul îşi foloseşte excelent 
resursele. Când este scăzută sunt posibile două interpretări: prima, performanţa 
financiară poate fi redusă după cum sugerează ratele de profitabilitate sub medie. 
Numai creşterea eficienţei va îmbunătăţi productivitatea fondului de rument; a doua, 
fondul de rulment poate fi peste medie, indicând un fond bine capitalizat, poate 
condus conservator şi cu active subutilizate. 

─ ─ 25 34
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Partea a 3-a: Care este situaţia financiară a Serviciului de alimentare 
cu apă şi canalizare?  O privire peste Bilanţul contabil 
 
3.1.1 Active totale 
Notă:Este deseori util să aflaţi ponderea pe care un singur articol o reprezintă într-un grup sau subgrup. În bilanţul contabil  activele ca şi 
pasivele şi capitalurile proprii sunt fiecare exprimate ca 100% şi fiecare element din aceste categorii este exprimat ca procent din 
respectivul total. Analog, în contul de profit şi pierdere, veniturile operaţionale sunt fixate la 100% şi fiecare articol este exprimat ca 
procent faţă de aceste venituri. De vreme ce totalul întotdeauna însumează 100%, această valoare normalizată a dus la denumirea de 
“raport normalizat”. 
Rapoartele normalizate arată proporţia pe care un singur articol o reprezintă în totalul activelor. Acest tip de proporţie este foarte potrivit în 
comparaţia dintre oraşe, pentru că rapoartele financiare de tipul celui al fondului “Apă şi Canalizare” pot fi refăcute în format normalizat, 
indiferent de valoarea conturilor ca atare. 
Notă: Acesta este şi un exemplu de raport financiar normalizat  Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Active circulante/ Total 
active 

Măsoară procentul reprezentat de activele circulante în 
totalul activelor 

9 5 4 2

*Active restricţionate/ Total 
active 

Măsoară procentul reprezentat de activele restricţionate în 
totalul activelor 

─ 22 63 9

*Active fixe/Total active Măsoară procentul reprezentat de activele fixe nete în totalul 
activelor 

91 71 63 80

*Alte active necirculante/ 
Total active 

Măsoară procentul reprezentat de activele necirculante în 
totalul activelor 

─ 2 30 9

 
3.1.2 Bilanţul contabil – Activele circulante 
Notă: Acesta este şi un exemplu de raport financiar normalizat Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Numerar/ Active circulante Măsoară procentul reprezentat de numerar în activele 

circulante 
65 71 76 29

*Conturi debitoare, net/Active 
circulante 

Măsoară procentul reprezentat de conturile debitoare în 
activele circulante 

20 22 21 70

*Inventar/ Active circulante Măsoară procentul reprezentat de obiectele de inventar în 
activele circulante 

4 ─ 0.1 1

*Alte sume de încasat 
circulante/ Active circulante 

Măsoară procentul reprezentat de alte sume de încasat în 
activele circulante 

11 2 1 ─

*Datorii ale altor fonduri + 
APL/ Active circulante 

Măsoară procentul reprezentat de datoriile altor fonduri în 
activele circulante ale fondului Apă şi Canalizare 

─ 6 2 ─

*Alte active circulante/ Active 
circulante 

Măsoară procentul reprezentat de alte active circulante în 
activele circulante 

─ 0.01 ─ 0.2

 
3.1.3 Rata / Lichiditatea curentă, „Testul acid” (Rata rapidă) + Rata 
numerarului  

Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor

*Rata curentă 
(Active circulante/ Pasive 
circulante plătibile din active 
circulante) 

Măsoară capacitatea fondului de a-şi achita datoriile pe 
termen scurt. Cu cât raportul este mai mare, cu atât 
solvabilitatea fondului este mai mare, ca şi capacitatea sa de 
a-şi plăti creditorii curenţi. Cunoscută şi sub denumirea de 
rata fondului de rulment, indică de câte ori activele 
circulante pot plăti pasivele circulante. 
Atenţie: Nu se include nici un activ resticţionat sau pasiv 
datorat din activul restricţionat. Dacă politica este de a 
transfera cât mai mult numerar posibil către conturile 
restricţionate, atunci raportul e înşelător. 

1 7 1 2

*”Testul acid” (rata rapidă) 
(Numerar+conturi debitoare, 
net/ Pasive circulante plătibile 
din active circulante) 

Rata rapidă măsoară capacitatea fondului de a plăti 
obligaţiile curente cu cele mai lichide active. Cu cât raportul 
este mai mare, cu atât mai bine. 

1 6 1 2

*Rata numerarului  
(Numerar/ Pasive circulante 
plătibile din active circulante) 

Măsoară cât numerar este disponibil pentru a plăti obligaţiile 
curente. Dacă rezultă 3.8, numerarul poate acoperi de 3.8 ori 
datoriile fondului plătibile din activele circulante. Dacă 
numerarul în exces este păstrat şi nu investit, se piede 
câştigul din dobânzi. 
Notă: v. atenţionarea de mai sus 

1 5 1 1

AAnneexxaa  CC  
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3.1.4 Numerar raportat la Fondul de rulment & Activele circulante, Activele circulante raportate la fondul de 
rulment 
Notă: Nu sunt incluse aici active restricţionate. Dacă politica pentru acest fond este de a transfera cât mai mult numerar posibil către 
conturile restricţionate, atunci raportul e înşelător. 

Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Numerar/ Fond 
de  
rulment 

Deoarece numerarul este o componentă a activului circulant, fondul de 
rulment este definit ca Active circulante minus Pasive circulante 
plătibile din active circulante, indicatorul acesta măsoară practic 
lichiditatea fondului de rulment. Cu cât indicele are valoare mai mare, 
cu atât mai bine. 

─ 18 355 54

*Numerar/ Active  
circulante 

Măsoară cât numerar este disponibil pentru a plăti datoriile curente. Nu 
include numerarul restricţionat. 

65 71 76 29

*Active circulante/ 
Fond de  
rulment 

Deoarece valoarea fondului de rulment depinde de activele circulante şi 
de pasivele circulante plătibile din active circulante, este important să 
urmărim tendinţa în timp. Dacă raportul se schimbă substanţial – în 
orice direcţie – ar trebui cercetate cauzele. 

─ 26 465 190

 
3.1.5 Inventar raportat la Fondul de rulment & Cheltuielile operaţionale Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Inventar/ 
Fond de 
 rulment 

Deoarece inventarul este o componentă a activelor circulante, iar fondul de 
rulment este definit ca Activele circulante minus Pasivele circulante 
plătibile din active circulante, raportul Inventar/ Fond de rulment este o 
măsură a lichidităţii fondului de rulment. Deoarece inventarul este în mod 
curent cel mai puţin lichid component al fondului de rulment, o valoare 
scăzută a indicatorului arată o lichiditate ridicată. 

─ ─ 0.4 2

*Inventar/ 
Cheltuieli 
operaţionale 

Măsoară valoarea inventarului existent în relaţie cu costurile de producţie a 
bunurilor şi serviciilor livrate de către fondul în discuţie. Dacă indicatorul 
are valoare scăzută poate sugera că fondul este eficient în administrarea 
resurselor proprii ─ atâta vreme cât are suficient inventar pentru  
satisfacerea nevoilor curente în activităţile de întreţinere şi operare. 

2 ─ 0.03 0.4

 
3.1.6 Valoarea brută a proprietăţilor, instalaţiilor şi utilajelor (VPIU) 
Notă: Acesta este şi un exemplu de raport financiar normalizat 

Vidra Poiana Zamora Mărul cu 
Dor 

*Teren/ VPIU brut Măsoară procentul pe care terenul îl reprezintă 
 în VPIU brut 

2 0.1 2 3

*Teren & Îmbunătăţiri /  
VPIU brut 

Măsoară procentul pe care terenul şi îmbunătăţirile îl 
reprezintă în VPIU brut 

─ ─ ─ ─

*Clădiri/ VPIU brut Măsoară procentul pe care clădirile îl reprezintă 
 în VPIU brut 

1 0.2 ─ ─

*Imbunătăţiri altele decât 
clădiri/ VPIU brut 

Măsoară procentul pe care îmbunătăţiri altele decât clădirile 
îl reprezintă în VPIU brut 

─ 0.04 ─ ─

*Infrastructura/ VPIU brut Măsoară procentul pe care îl reprezintă infrastructura în 
VPIU brut 

71 94 ─ ─

*Clădiri & îmbunătăţiri /  
VPIU brut 

Măsoară procentul pe care îl reprezintă clădirile şi 
îmbunătăţirile în VPIU brut 

─  82 64

*Maşini & utilaje / VPIU brut Măsoară procentul pe care îl reprezintă maşinile şi utilajele 
în VPIU brut 

3 1 8 15

*Neclasificate/  
VPIU brut 

Măsoară procentul pe care îl reprezintă neclasificatele în 
VPIU brut 

21 ─ ─ 4

*Construcţii în curs /  
VPIU brut 

Măsoară procentul pe care îl reprezintă construcţiile în 
VPIU brut 

2 4 9 15

 
3.1.7 Active fixe şi totale raportate la Datorii pe termen lung prin obligaţiuni & Totalul Pasivelor necirculante

 Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Active fixe, net/ 
Datorii pe termen lung 
prin obligaţiuni 

O rată de 2% înseamnă că activele fondului valorează de două ori 
mai mult decât datoriile pe termen lung. Cu cât valoarea este mai 
mare, cu atât mai bine. 

1 1 211 2

*Active fixe, net / 
Total pasiv 
necirculant 

3% înseamnă că activele fondului valoreaza de trei ori mai mult 
decât pasivele necirculante. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât 
mai bine 

1 1 3 1

*Active totale / Total 
datorii pe termen lung 
prin obligaţiuni 

2% înseamnă că valoarea activelor totale acoperă de două ori 
datoriile pe termen lung contractate prin emisiune de obligaţiuni. 
Cu cât raportul este mai mare, cu atât mai bine. 

1 2 334 2

*Active totale / Total 
pasive  
necirculante 

4% înseamnă că fondul are pasivele necirculante acoperite de 4 ori 
de valoarea activelor totale. Cu cât raportul este mai mare, cu atât 
mai bine. Atenţie: Termenii „valorează” si „valoare” sunt folosiţi 
în context contabil, de "valoare de înregistrare",nu în sensul de 
valoarea curentă de înlocuire.  

1 2 4 2

 
3.1.8 Cum au fost finanţate activele?  Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Capital subscris / Măsoară procentul de active ale fondului finanţate prin 11 13 24 19
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Active contribuţiile clienţilor, ale altor fonduri, din subvenţii. 
*Profit nerepartizat/ 
 Active 

Măsoară procentul de active ale fondului finanţate din profitul 
nerepartizat sau profitul obţinut şi păstrat în fond. 

─12 24 49 16

*Datorii pe termen lung 
contractate prin emisiune de 
obligaţiuni / Active 

Măsoară procentul de active ale fondului finanţate de 
deţinătorii de obligaţiuni. 

88 51 0.3 50

*Alţi creditori /  
Active 

Măsoară procentul de active ale fondului finanţate de alţi 
creditori. Alţi creditori înseamnă toate pasivele necirculante      
(altele decât datoriile pe termen lung garantate cu obligaţiuni). 

12 12 27 15

 
3.1.9 Rentabilitatea activului total Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Rentabilitatea activului 
total (profit net+ cheltuieli 
cu dobânda) / Total active 

Măsoară rentabilitatea activului total folosit de fondul 
respectiv. Cu cât valoarea este este mai mare, cu atât mai bine.

7 ─ 0.2 5

 
3.2 Pasive şi capitaluri proprii 
 
3.2.1 Bilanţul contabil ― Pasive & Capitaluri proprii Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Pasive circulante plătibile 
din active circulante / Total 
pasive & capitaluri proprii 

Măsoară procentul de pasive circulante plătibile din active 
circulante din totalul de pasive & capitaluri proprii 

10 1 3 1

*Pasive circulante plătibile 
din active restricţionate / 
Total pasive & capitaluri 
proprii 

Măsoară procentul de pasive circulante plătibile din active 
restricţionate din totalul de pasive & capitaluri proprii 

- 5 0.2 2

*Pasive necirculante / Total 
pasive & capitaluri proprii 

Măsoară procentul de pasive necirculante din totalul de pasive 
& capitaluri proprii 

91 58 24 63

*Capital subscris / Total 
pasive & capitaluri proprii 

Măsoară procentul de capital subscris din totalul de pasive & 
capitaluri proprii 

11 13 24 19

*Profit nerepartizat / Total 
pasive & capitaluri proprii 

Măsoară procentul de profit nerepartizat din totalul de pasive 
& capitaluri proprii 

-12 24 49 16

 
3.2.2 Pasive circulante raportate la Fondul de rulment Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Pasive circulante plătibile 
din active circulante / Fond 
de rulment 

Deoarece valoarea fondului de rulment depinde direct de 
pasivul circulant, acest indicator trebuie monitorizat cu 
regularitate. Dacă apar schimbări semnificative – în orice 
direcţie – trebuie cercetate cauzele. 

─ 0.04 4 1

 
3.2.3 Pasive necirculante (PNc)      
Notă: Acesta este si un exemplu de raport financiar normalizat Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Obligaţiuni pe venit, 
datorate / Total pasive 
necirculante 

Măsoară procentul de obligaţiuni pe venit  din totalul PNc.  97 89 ─ 80

*Alte obligaţiuni datorate / 
Total pasive necirculante 

Măsoară procentul de alte obligaţiuni din totalul PNc.  0.2 ─ ─ 0.01

*Construcţii datorate / 
Total pasive necirculante 

Măsoară procentul de construcţii datorate  din totalul PNc. ─ ─ ─ 0.1

*Contracte datorate / Total 
pasive necirculante 

Măsoară procentul de contracte datorate din totalul PNc. ─ ─ 96 2

*Efecte comerciale de 
plătit / Total pasive 
necirculante 

Măsoară procentul de bonuri datorate din totalul PNc. 2 ─ ─ ─

*Chirii datorate / Total 
pasive necirculante 

Măsoară procentul de chirii datorate din totalul PNc. ─ ─ ─ ─

*Lipsuri compensate / 
Total pasive necirculante 

Măsoară procentul de lipsuri compensate din totalul PNc. 0.3 ─ 1 0.2

*Credite sau venturi 
amânate/Total pasive 
necirculante 

Măsoară procentul de credite sau venituri amânate din totalul 
PNc. 

1 ─ ─ 2

*Alte pasive necirculante / 
Total pasive necirculante 

Măsoară procentul de alte pasive necirculante din totalul PNc. ─ 11 ─ 0.4

 
3.3 Capitaluri proprii 
 
3.3.1 Capitaluri proprii raportate la pasivul total Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Capitaluri proprii /  
Total pasive 

Măsoară procentul de pasive compensate de capitalurile 
proprii. Cu cât raportul este mai mare, cu atât este mai bine. 

─ 58 269 53
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3.4 Evaluarea obligaţiunilor 
 
3.4.1 Evaluarea obligaţiunilor pe venit Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Acoperirea cu 
obligaţiuni pe 
venit 
 

Nu există o formulă congruentă  pentru calculul acoperirii cu 
obligaţiuni pe venit. Convenţia obligaţiunilor cere fondului să 
demonstreze că nu va avea probleme cu plata către deţinătorii de 
obligaţiuni calculând o rată de acoperire a obligaţiunilor. Acestă rată 
trebuie menţinută la un anumit nivel. Primăriile calculează un "venit 
net disponibil pentru acoperirea datoriilor", pe baza diferitelor 
componente şi apoi valoarea venitului net se împarte la  necesarul de 
îndatorare, rezultând cifra care arată de căte ori se acoperă datoriile 
din venitul net. Pentru multe oraşe, venitul net cuprinde veniturile din 
toate sursele minus Cheltuielile operaţionale cu excepţia Amortizării. 

1 1 45 ─

*Standard & Poors ─ ─ AA A
*Moody's ─ ─ A A
 
3.4.1 bis Evaluarea obligaţiunilor generale Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
*Standard & Poors BBB+ ─ AA A
*Moody's Baa1 ─ A1 A1
 
3.4.2. Structura capitalului 
Expresia “structura capitalului” are diferite înţelesuri pentru diferite persoane. Pentru tabelul prezentat mai jos structura capitalului este 
definită în cel mai larg sens şi include: datoriile pe termen lung, datoriile pe termen scurt, capitalul subscris şi profitul nerepartizat. 

Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
Datoriile pe termen scurt /  
Structura capitalului 

Măsoară procentul de datorii pe termen scurt din structura 
capitalului fondului în discuţie. 

─ ─ ─ ─

Datoriile pe termen lung / 
Structura capitalului 

Măsoară procentul de datorii pe termen lung din structura 
capitalului fondului. 
Notă: Datoriile pe termen lung sunt formate din datoriile pe 
termen lung acoperite de obligaţiuni pe termen lung + titluri de 
participaţie + contracte datorate + chirii datorate + efecte 
comerciale de plătit. 

101 58 24 64

Capital subscris / Structura 
capitalului 

Măsoară procentul de capital subscris din structura capitalului 
fondului. 

12 15 25 20

Profit nerepartizat / 
Structura capitalului 

Măsoară procentul de profit nerepartizat din structura 
capitalului fondului. 

─13 27 51 17

 
3.4.3 Datorii contractate prin emisiune de obligaţiuni şi datorii pe termen lung raportate la Capitalurile proprii 
 Vidra Poiana Zamora Mărul cu Dor
Datorii contractate prin 
emisiune de obligaţiuni / 
Total capitaluri proprii 

Măsoară de câte ori datoriile contractate prin emisiune de 
obligaţiuni depăşesc totalul capitalurilor proprii. 2% înseamnă 
că fondul a împrumutat astfel 2 dolari pentru fiecare 100 de 
dolari de capitaluri proprii.. 

─ 1 0.004 2

Datorii pe termen lung / 
Total capitaluri proprii 

Măsoară de câte ori datoriile pe termen lung depăşesc 
capitalurile proprii. 2% înseamnă că serviciile publice au 
contractat împrumuturi pe termen lung de 2 dolari la fiecare 
100 de dolari de capitaluri proprii. 

─ 1 0.3 2

Total capitaluri proprii / 
Datorii contractate prin 
emisiune de obligaţiuni 

Măsoară gradul de susţinere cu capitaluri proprii a unui dolar 
de datorie contractată prin emisiune de obligaţiuni.. 243% 
înseamnă că fiecare dolar din aceste datorii este susţinut cu 
243 dolari capitaluri proprii. 

─ 1 243 1

Total capitaluri proprii / 
Datorii pe termen lung 

Măsoară gradul de susţinere cu capitaluri proprii a unui dolar 
de datorie pe termen lung. 3% înseamnă că fiecare dolar din 
datoriile pe termen lung este susţinut de 3 dolari capitaluri 
proprii. 

─ 1 3 1

 
 


