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Mod de folosire a manualului 
 
Acest manual de instruire, intitulat „Planificarea investiţiilor”, ca şi celelalte din această serie, 
poate fi folosit în mai multe moduri. 
 
Studiu individual 
Eseul, care deschide manualul, este destinat studiului individual. Tot ceea ce vă este necesar 
constă într-un un loc liniştit, în care să vă puteţi concentra, timp şi o unealtă de scris. Pentru cele 
mai bune rezultate, vă încurajăm să răspundeţi în scris la întrebările lansate, din când în când, în 
eseu. Valoarea pedagogică a informaţiei se multiplică pentru cititorul care îşi dă această 
osteneală. Fiecare manual al seriei conţine un glosar. Cuvintele sunt marcate îngroşat, cu 
majuscule (EX EMP LU ) ,  pentru o identificare uşoară.  
 
Atelier 
Notele instructorului şi exerciţiile din manual sunt concepute spre a fi utilizate de către instructori 
experimentaţi, în ateliere de instruire pentru responsabilii financiari din administraţia publică 
locală. Am inclus diferite tipuri şi formate de instruire şi de activităţi, pentru a-i asigura 
instructorului suficientă flexibilitate în adaptarea atelierului la nevoile specifice ale 
participanţilor. Intenţia noastră în elaborarea manualului a fost de a vă încuraja să încorporaţi 
propria experienţă ca instructor, astfel încât să ridicaţi valoarea pedagogică a materialelor, în 
beneficiul participanţilor la atelier. 
 
Acest manual, ca şi celelalte din serie, foloseşte intens exemple româneşti. Folosim steagul 
României, pe margine, atunci când vrem să le identificăm ca atare. Fiecare echipă, care 
întreprinde adaptarea cărţii, poate insera exemple locale, unde şi când este necesar, spre a face 
textul şi exerciţiile mai relevante pentru practica locală. 
 
Ca instructor, puteţi decide să folosiţi materialele din manual exact în ordinea şi în maniera 
prezentate. Însă, dacă preferaţi, puteţi să le rearanjaţi sau să le modificaţi, după cum o cere 
necesitatea de a atinge obiectivele unei anumite situaţii de instruire. Puteţi alege o structură cu o 
zi liberă, folosind numai exerciţiile şi activităţile principale din manual. Sau, puteţi beneficia de 
toate materialele, suplimentându-le, chiar, cu unele proprii şi extinzând astfel durata programului. 
 
Acest manual aparţine setului destinat instruirii persoanelor implicate în managementul financiar 
al administraţiei publice locale. Aţi putea decide, sau vi s-ar putea propune, să conduceţi ateliere 
care reclamă folosirea manualelor o perioadă mai îndelungată. Deşi fiecare manual poate fi 
folosit independent de celelalte, folosirea lor în succesiune oferă participanţilor o experienţă de 
învăţare puternică şi unitară. 
 
Aveţi, aşadar, numeroase opţiuni de folosire a acestor manuale de instruire. Sperăm că veţi 
beneficia, din plin, de acestea. 
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EESSEEUU  
Rezumat 
 
Acest eseu descrie modul de construire şi de punere în aplicare a sistemului de programe şi 
bugete de investiţii la nivelul administraţiei publice locale. Vom defini terminologia programelor 
de investiţii şi vom examina beneficiile şi potenţialele obstacole asociate cu introducerea acestui 
sistem. Vom discuta, de asemenea, etapele implicate în elaborarea, revizuirea, adoptarea şi 
monitorizarea unui program de investiţii şi a bugetului aferent.     
 
Definiţii 
 
Terminologia de planificare şi elaborare a bugetului de investiţii poate crea confuzii. Definiţiile 
diferă de la o administraţie publică la alta, datorită legilor naţionale şi regionale, precum şi 
caracteristicilor locale, printre care se numără populaţia şi condiţia financiară. Spre a reduce la 
minimum confuziile, în eseul de faţă vom folosi termenii şi definiţiile care urmează: 
 
1.  MIJLOACE FIXE. Bunuri de folosinţă îndelungată, aflate în proprietatea administraţiei 
publice locale cu intenţia de a fi păstrate sau utilizate în scopuri publice, cum ar fi terenurile, 
clădirile şi utilajele.   
 
2.  OBIECTIV DE INVESTIŢII  (DE CAPITAL): important activ tangibil fix, de valoare 
semnificativă şi implicând achiziţia nerepetitivă, cu o durată de serviciu mai lungă de un an. 
Valoarea şi durata de serviciu specifice sunt deseori determinate prin lege. Fiecare administraţie 
publică locală ar trebui să îşi fixeze propriile reguli în materie de definire a obiectivelor de 
investiţii, în baza nevoilor locale şi a cerinţelor legale. Iată câteva exemple de obiective de 
investiţii de capital:    
 

 Dotări noi sau extinderi de dotări, cum sunt: clădiri, parcuri, drumuri, sisteme de apă şi 
canalizare, iluminat stradal şi rampe de gunoi menajer. 

 Refaceri sau înlocuiri ale dotărilor existente, cum sunt: străzile, clădirile, parcurile, 
iluminatul stradal, sistemele de apă şi canalizare. 

 Echipament destinat îmbunătăţirii vieţii publice, atunci când este instalat prima oară: 
mobilier, echipamente de birou sau pentru terenurile de joacă. 

 Utilaje importante, costisitoare şi cu o durată de serviciu relativ îndelungată, aşa cum sunt 
utilajele anti-incendiu, autoutilitarele de gunoi, utilajele de construcţie.  

 (De multe ori se exclud din definiţie utilajele cu o durată de serviciu mai mică de 5 ani sau 
cele de mici dimensiuni şi greu de controlat, cum sunt aparatele de radio portabile. Altă 
excludere întâlnită este în cazul echipamentului de tip mobilier şi maşini de scris – dintre 
cele înlocuite anual în, aproximativ, aceeaşi cantitate.) 

 Reparaţiile capitale, care presupun refacerea până la 50% din elementele care compun 
instalaţiile electrice, de încălzire şi de apă sau modernizarea clădirilor în limitele stabilite. 
Fixarea regulilor în cazul reparaţiilor se poate dovedi dificilă.  
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 Achiziţii mijloace fixe până la pragul valoric de 8 milioane lei (la nivelul anului 2001); 
această valuare se actualizează periodic, în funcţie de inflaţie. 

 Costul studiilor de inginerie, de urbanism şi de fezabilitate, asociate cu noile dotări sau cu 
renovările majore. 

 Achiziţionarea de terenuri sau clădiri.   
 
3.  PRAG VALORIC. Proiectele cu valoarea peste un anumit prag sunt incluse în bugetul de 
investiţii. Acelea cu valoarea sub prag sunt tratate drept cheltuieli curente din bugetul operaţional. 
Pentru a fi trecut în bugetul de investiţii, costul obiectivului necesită o atenţie mărită şi are, de 
obicei, un impact semnificativ asupra condiţiei financiare a acelei administraţii publice locale. 
Aceste praguri valorice sunt stabilite prin lege; legislaţia actuală reglementează, ca prag minim la 
achiziţii mijloace fixe pentru a fi considerate investiţii, valoarea de 8 milioane lei (anul 2001). 
Această valuare se actualizează în funcţie de rata inflaţiei. În SUA, o administraţie locală mică 
poate decide să folosească drept prag valoarea de 2.500 $, în timp ce una de mărime medie 
foloseşte valoarea de 10.000 $, iar o administraţie locală puternică poate ajunge la 100.000 $.    
   
4 .  SPERANŢĂ  DE VIAŢĂ :   se referă, de obicei, la durata normală de serviciu şi poate fi 
fixată la unul sau mai mulţi ani. Adesea, durata normală de serviciu a unui mijloc fix finanţat prin 
împrumut este stabilită prin lege.  
 
5.  PROGRAM DE INVESTIŢII :  un plan multianual (de obicei 5 – 6 ani) de obiective de 
investiţii, enumerate pe ani în ordinea priorităţii, cu anticiparea datelor de începere şi de sfârşit, 
costurile anuale estimative şi metodele de finanţare propuse. Anual, programul este analizat, 
revizuit şi se realizează proiecţia pe anul următor. 
 
6.  BUGET DE INVESTIŢII . Bugetul de investiţii acoperă proiectele incluse în primul an al 
programului de investiţii. Poate fi încorporat în bugetul curent sau adoptat ca buget separat. În 
bugetul de investiţii, consiliile locale aprobă fondurile pentru fiecare proiect care urmează a fi 
desfăşurat în anul financiar respectiv. În fiecare an, primul an din programul de investiţii 
corespunde bugetului de investiţii. 
 
7.  BUGET OPERAŢIONAL. Bugetul operaţional anual este principalul mijloc prin care sunt 
controlate activităţile unei autorităţi, cum sunt finanţările, achiziţiile, cheltuielile şi furnizarea 
serviciilor către populaţie. 
 
8.  CHELTUIELI DE CAPITAL (DE INVESTIŢII) : cheltuielile făcute pentru obiectivele 
de investiţii. În eseu, va fi folosit mai degrabă termenul „cheltuieli de capital”, inspirat de 
sistemul contabil anglo-saxon, fiindcă este mai exact decât termenul polisemantic „investiţii”.  
 
9.  INFRASTRUCTURĂ :  dotările publice, cum sunt străzile, podurile, clădirile, sistemele de 
apă şi canalizare, ca şi iluminatul stradal. 
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De ce să stabilim un program de investiţii? 
   
De ce ar trebui ca o administraţie publică locală să stabilească un program şi un buget de 
investiţii, separat de bugetul operaţional? Există câteva motive importante. În primul rând, 
obiectivele de capital necesită cheltuieli întinse pe mai mulţi ani, fiind costisitoare, iar proiectarea 
şi construcţia pot dura mai mult de un an. În al doilea rând, implică surse de finanţare multiple, 
cum sunt fondurile curente, împrumuturile, rezervele şi alocaţiile guvernamentale, care trebuie 
contabilizate separat. În al treilea rând, proiectele au un impact bugetar în viitor, necesitând, 
aşadar, o planificare atentă. În sfârşit, resursele financiare pentru proiectele de investiţii sunt 
limitate şi, deci, trebuie abordate şi distribuite într-o manieră sistematică.  
   
Beneficiile planificării investiţiilor 
 
Există mai multe avantaje care rezultă din planificarea capitalului şi a bugetului de investiţii, cum 
ar fi: 

 planificarea serveşte ca punte de legătură între dezvoltarea locală şi programele 
administraţiei publice locale în materie de dezvoltare urbană, strategie, transport, parcuri şi 
recreere, deşeuri, apă, canalizare etc.; de asemenea, asigură coordonarea dintre programarea 
financiară şi cea de execuţie; 

 pune în relaţie dotările publice cu alte programe de dezvoltare ale agenţiilor publice şi 
private; 

 atrage atenţia asupra obiectivelor comunitare şi a capacităţii financiare; ajută la stabilirea 
priorităţilor dintre nevoile de investiţii prezente şi viitoare, precum şi la echilibrarea 
nevoilor cu posibilităţile de plată;   

 asigură informarea publicului asupra nevoilor şi obiectivelor de investiţii, şi contribuie la 
formarea susţinerii publice; permite administraţiei publice locale să îşi dovedească 
angajarea în câteva proiecte pe o perioadă mai îndelungată; 

 coordonează activităţile altor entităţi publice şi private în planificarea, stabilirea 
calendarului, finanţarea şi realizarea proiectelor, reducând, prin urmare, suprapunerile, 
conflictele şi costurile; 

 acordă timp unei programări atente şi încurajează administrarea eficientă, astfel încât se 
evită greşelile costisitoare (de exemplu, terenurile pot fi achiziţionate în avans); 

 consolidează credibilitatea financiară (bonitatea) şi asigură stabilitatea prin controlul asupra 
impozitelor, evitând, astfel, împrumuturile neanticipate şi maximizând paleta opţiunilor 
financiare alternative; 

 identifică mijloacele cele mai eficiente şi mai economice de finanţare a obiectivelor de 
investiţii; 

 creşte numărul ocaziilor de obţinere a finanţării din partea guvernului şi a surselor private; 
 facilitează coordonarea cu bugetul operaţional. 
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Moment de reflecţie 
 
În acest set de manuale privind finanţele publice locale, vă vom propune, din loc în loc, să 
„reflectaţi” asupra conţinutului lecturii, în relaţie cu propria dumneavoastră experienţă în acest 
domeniu. Sperăm că veţi folosi această ocazie pentru a vă nota câte ceva în spaţiul pus la 
dispoziţie. Acum este momentul să reflectaţi la ceea ce tocmai aţi citit. Identificaţi aspectele 
sau întrebările dumneavoastră, pe care să le împărtăşiţi în timpul atelierului. Prezentaţi 
enumerarea acestora în cadrul atelierului. 
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Paşii de parcurs în planificarea şi elaborarea bugetului de investiţii 
 
Planificarea şi elaborarea bugetului de investiţii constituie un proces dinamic, implicând mai 
multe etape. Complexitatea procesului depinde de legislaţie, gradul de reglementare de la nivel 
central şi mărimea administraţiei publice locale, structura organizaţională, capacitatea angajaţilor 
şi starea financiară. Schema, de mai jos rezumă, cei 12 paşi conţinând procesul de planificare şi 
elaborare a bugetului de investiţii.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASUL 1: Determinarea structurii organizaţionale 
 
Când instituim un program de investiţii şi un sistem de finanţare, primul pas este să stabilim o 
structură organizaţională care să supravegheze procesul. Coordonarea şi supravegherea sunt 
necesare pentru a asigura eficienţa procesului şi respectarea politicilor şi a sarcinilor. 
 
În mod obişnuit, programul şi bugetul de investiţii sunt elaborate de către directorul economic şi 
funcţionarii publici din direcţiile de specialitate, sub coordonarea primarului, în baza cererilor de 
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proiecte formulate de către departamentele operaţionale. Programul şi bugetul de investiţii sunt 
prezentate apoi consiliului local spre aprobare. 
 
Una dintre abordările organizaţionale este desemnarea acestei responsabilităţi administrative 
angajaţilor aflaţi în serviciile de planificare, financiar, buget sau lucrări publice. Serviciul sau 
persoana desemnată devin responsabile de coordonarea paşilor în procesul de planificare şi 
elaborare a bugetului de investiţii, precum şi de acordarea asistenţei tehnice. 
 
Altă opţiune organizaţională este crearea unui comitet de program, format din „actorii” principali 
ai procesului, ca şefi de departamente, aleşi locali şi cetăţeni. Comitetul analizează cererile de 
proiecte, organizează audieri publice, stabileşte priorităţile şi recomandă directorului un program 
şi un buget. Unele autorităţi locale folosesc comisia ori consiliul de planificare drept comitet de 
coordonare. Altele stabilesc un comitet consultativ cetăţenesc pentru programe de investiţii, 
pentru a asigura contribuţia publicului în proces. Dacă alegem abordarea comitetului, este 
esenţial să furnizăm un sprijin adecvat din partea funcţionarilor publici.    
 
 
Criterii de selecţie a celei mai eficiente structuri organizaţionale pentru o 
administraţie publică locală  
 
Unitatea administrativă trebuie să aibă: 
⎯ suficient timp de consumat în proces;  
⎯ personal instruit corespunzător, spre a acorda asistenţă tehnică şi a oferi o perspectivă pe 

termen lung; 
⎯ autoritate de a obţine respectarea politicilor, sarcinilor şi calendarului propus; 
⎯ capacitate de a echilibra diferite interese şi puncte de vedere; 
⎯ abilităţi de colaborare, pentru a obţine cooperarea agenţilor operatori şi de susţinere; 
⎯ capacitate de a promova participarea cetăţenească; 
⎯ abilităţi de comunicare; 
⎯ credibilitate în raporturile cu consiliul local şi capacitate de a facilita implicarea continuă a 

acestuia în proces. 
 
PASUL 2: Stabilirea politicilor 
 
Iniţierea oricărui  proces legat de investiţii ar trebui să fie precedat de o discuţie privind politicile 
de investiţii. Politicile clar definite şi scrise: 1) îndrumă procesul, 2) facilitează planificarea şi 
fixarea obiectivelor, 3) stabilesc parametrii prin care se identifică şi se stabileşte prioritatea 
proiectelor, precum şi a opţiunilor de finanţare, şi 4) asigură direcţionarea funcţionarilor. 
Directorul, membrii consiliului şi angajaţii trebuie să fie cu toţii implicaţi în formularea 
politicilor de investiţii. Informaţii suplimentare despre politicile financiare pot fi găsite în alt 
manual al acestui set, intitulat „Elaborarea politicilor financiare”. Exemple de aspecte ce 
solicită o atenţie deosebită, în politicile financiare, sunt: 
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 definirea obiectivelor de investiţii; 

 perioada acoperită de programul de investiţii; 

 desemnarea responsabilităţii organizaţionale pentru pregătirea programului; 

 metodele de finanţare ale obiectivelor de investiţii; 

 criterii de stabilire a obiectivelor prioritare; 

 procentul din veniturile generale ce urmează să fie destinat investiţiilor de capital; 

 evaluarea viitoarelor costuri de operare ale obiectivelor de investiţii; 

 limitele împrumuturilor solicitate; 

 metodele şi calendarul participării cetăţeneşti; 

 politicile de întreţinere şi de achiziţii cu scop de înlocuire. 
 
Exemple de politici de investiţii  
 

• elaborarea unui program pentru creşterea capitalului, pe 6 ani şi cu actualizare anuală; 
• finanţarea prin împrumuturi a obiectivelor de capital se va face pe o perioadă care nu 

depăşeşte durata de serviciu a obiectivului;   
• alocarea a circa 6% din totalul veniturilor operaţionale pentru investiţii de capital; 
• întreţinerea corespunzătoare a activelor fizice, în vederea „protejării” investiţiei şi a 

reducerii la minim a costurilor de întreţinere şi reparare; 
• determinarea realistă a viitoarelor costuri de exploatare ale tuturor obiectivelor de capital; 
• analiza cererilor de proiecte şi formularea de recomandări va fi făcută de un comitet 

consultativ al cetăţenilor, alcătuit din 7 persoane; 
• aprobarea anuală de către consiliul local / judeţean a programului cheltuielilor de capital; 
• coordonarea procesului de creştere a capitalului este responsabilitatea departamentului 

financiar; 
• alocarea pentru obiectivele de investiţii a veniturilor ocazionale, a veniturilor rezultate din 

vânzarea proprietăţilor şi a unui procentaj din surplusul operaţional; 
• instituirea rezervelor pentru creşterea capitalului şi înlocuirea echipamentului; 
• pentru toate proiectele finanţate prin împrumuturi, prima tranşă va fi egală cu 10% din 

costul proiectului şi se va achita din veniturile curente. 
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Moment de reflecţie 
 
Elaboraţi o listă de politici de investiţii pe care le-aţi considera adecvate în administraţia 
publică locală. Care este argumentaţia dumneavoastră în fiecare caz? 
 
 
  

Politici de investiţii  Argumentaţie 
1.  1. 
   
   
   
   
    
   
2.  2. 
   
   
   
   
   
   
3.  3. 
   
   
   
   
   
   
4.  4. 
   
   
   
   
   
   
5.  5. 
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PASUL 3: Elaborarea formularelor şi a instrucţiunilor 
 
Coordonatorii programelor de investiţii trebuie să elaboreze calendarul, formularele şi 
instrucţiunile necesare. Informaţiile pentru fiecare pas al procesului sunt trecute în calendar, 
acesta ajutând la menţinerea în grafic a procesului, prin informarea tuturor părţilor asupra 
termenelor. Dacă s-ar putea, planificarea investiţiilor de capital ar trebui concepută astfel încât să 
înceapă şi să se sfârşească înainte de ciclul bugetului operaţional, ca să evităm supra-aglomerarea 
funcţionarilor publici şi să avem suficient timp pentru analiză. Iniţierea planificării cu câteva luni 
înainte de ciclul bugetar ne oferă informaţii valoroase despre efectul potenţial al obiectivelor de 
investiţii asupra bugetului operaţional. În plus, acordăm suficient timp consiliului local / judeţean 
pentru analiză şi pregătirea audierilor publice, înainte de a deveni necesar să se concentreze 
asupra bugetului operaţional. Prezentăm, mai jos, un exemplu de program de investiţii.  
 
Formularele şi instrucţiunile standardizate sunt esenţiale în procesul de planificare a investiţiilor, 
fiindcă asigură informaţiile complete şi permanente cerute la evaluare, la stabilirea priorităţilor, 
precum şi la calendarul cererilor de proiecte. Fiecare administraţie publică locală îşi va crea 
formularele astfel încât acestea să-i satisfacă propriile cerinţe. Formularele indispensabile sunt 
acelea tip cerere-de-proiect şi tip centralizator.   

 

Programul de investiţii şi calendarul bugetului 
 

15 mai  Desemnarea funcţionarilor responsabili cu programul de investiţii  
1 – 15 iunie  Consiliul local / judeţean adoptă politicile de investiţii 
15 iunie – 15 iulie Funcţionarii publici desemnaţi: 

- elaborează raportul cu situaţia proiectelor aprobate anterior 
- elaborează şi distribuie sarcinile, formularele şi instrucţiunile 
- se ocupă de contractarea programelor de instruire necesare acestui 

proces 
15 iulie – 31 august Departamentele evaluează necesitatea investiţiilor şi elaborează cererile 

de proiecte 
15 iulie – 31 august Funcţionarii desemnaţi din departamentele de investiţii şi finanţe 

pregătesc analiza situaţiei financiare şi a opţiunilor de finanţare. 
Funcţionarii desemnaţi pregătesc activitatea de consultare a cetăţenilor 
(sondaje, audieri publice, comitete consultative cetăţeneşti etc.) 

1 – 30 septembrie Funcţionarii publici desemnaţi: 
- evaluează şi stabilesc cererile de proiecte prioritare 
- organizează consultarea cetăţenilor (audierile publice, sondaje etc.) 
- elaborează documentaţiile de program şi buget de investiţii 

1 octombrie Programul şi bugetul sunt trimise la consiliul local / judeţean 
1 – 31 octombrie Consiliul local / judeţean le analizează şi consultă cetăţenii 
1 noiembrie Consiliul local / judeţean adoptă programul de investiţii 
15 decembrie (max. 
31 decembrie) 

Consiliul local / judeţean adoptă bugetul curent şi pe acela de investiţii 
 

1 ianuarie Funcţionarii publici desemnaţi aplică bugetul de investiţii 
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Model de formular de la localitatea Dealu, România 

 
Material auxiliar pentru elaborarea bugetului de capital 

Proiect de investiţii pentru anul _____ 
 

Cererea de proiect de investiţii nr.______________ 
Primăria, Departamentul _____________________ Secţiunea de buget __________________ 
Comisia __________________________________________ Data______________________ 
 
1. Descrierea proiectului: 
A. Numele proiectului: 
B. Descriere: 
 
 
 
C. Amplasament: 
D. Scop: 
 
 
E. O cerere de proiect în acest sens a fost / nu a fost remisă anul trecut. 
 
2. Necesitatea 
A. Cine va beneficia cel mai mult de pe urma acestei dotări? 
• cetăţenii 
• sectorul comercial 
• sectorul industrial 
 
B. Care va fi aria serviciilor furnizate de această dotare? 
• regională 
• comunitară 
• cartierul 
 
C. Comentarii asupra nevoilor care sunt satisfăcute prin acest proiect 
 
3. Costuri 
A. Costul total aproximativ 
 
B. Ce costuri sunt acoperite prin bugetul municipal? 
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Formularele tip cerere-de-proiect sunt folosite pentru a strânge informaţii detaliate despre fiecare 
proiect propus. Printre informaţiile pertinente se numără: departamentul, numele obiectivului, 
amplasamentul, descrierea, scopul (proiect nou, în continuare, sau de modificare), justificarea 
necesităţii, costurile, cheltuielile anualizate, stadiul proiectării şi execuţiei, datele constructive, 
costurile de operare, efectele asupra veniturilor, relaţia cu alte proiecte, conformitatea cu 
planurile locale, finanţarea recomandată, numărul priorităţii şi argumentaţia sa. Pagina următoare 
conţine un exemplu de formular pentru o cerere de proiect din Statele Unite ale Americii. 

4. Cheltuieli propuse, pe ani (ce posibilităţi de împărţire există, câte faze şi 
la ce costuri) 

 
anterioare 40 

10 50 

20 60 

30 ulterioare 
 
5. Date constructive 
 
 
 
6. Efectul estimativ al proiectului finalizat asupra bugetului municipal 
 
Venituri Cheltuieli de operare şi întreţinere 
 a) crescute 
 b) diminuate 

 
7. Legătura cu alte proiecte 
- numele proiectului: 
- legătura cu acest proiect: 
 
8. Prioritate 
A. Ce număr de prioritate îi acordă proiectului grupul dvs. de lucru, având în vedere cererile 

existente în acest moment? 
 
 
B. Care sunt motivele pentru această ierarhizare? (Oferiţi o scurtă argumentaţie) 
 
 
 
9. Finanţare recomandată 
 
- resurse proprii - subvenţii 
- finanţare combinată (specificaţi procentele) - împrumuturi 
- transferuri - emisiune de obligaţiuni municipale 
- altele  
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Uneori, se foloseşte un formular separat pentru strângerea informaţiilor despre echipamente. 
Exemple de informaţii relevante despre echipament sunt: numele, descrierea, scopul (nou sau de 
înlocuire), utilizarea propusă, forma de achiziţie (cumpărare, leasing), costul brut şi net, valoarea 
de înlocuire, cantitatea solicitată, cantitatea deja în stoc, durata de serviciu, informaţii despre 
echipamentul care urmează a fi înlocuit (marca, vechimea, starea, costurile de reparare şi 
disponibilizarea recomandată: înlocuire, valorificarea pieselor, vânzare, utilizarea de către terţi)  
 
Formularele tip centralizator enumeră proiectele pe departamente, prioritate, anul planificării, 
tipul obiectivului (alimentare cu apă, parcuri, străzi, clădiri, echipament), surse de finanţare şi 
fonduri. Informaţiile centralizate prezintă numele obiectivului, costul total, impactul estimativ 
asupra bugetului operaţional, fondurile autorizate anterior, fondurile solicitate pentru fiecare din 
anii viitori şi sursele de finanţare pentru fiecare an. Informaţiile centralizate despre programe pun 
la un loc propunerile complete ale entităţilor emitente. 
 
Este recomandabil ca formularele să fie însoţite de instrucţiuni detaliate de completare, precum şi 
de exemple de formulare completate. Ele pot fi strânse într-un manual. Funcţionarii responsabili 
de programul de investiţii trebuie să asigure instruirea celor responsabili de lansarea cererilor de 
proiect privind completarea formularelor, ca şi asistenţa tehnică permanentă. Testările pilot ale 
formularelor şi ale instrucţiunilor ajută la identificarea şi corectarea grşelilor. Revizuirea 
permanentă şi nuanţarea sunt indispensabile în menţinerea eficienţei acestor formulare şi 
instrucţiuni. 
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Formular pentru Cerere de proiect de investiţii din SUA 
din anul 20___ până în anul 20___ 

 
Departament _____________________ Proiect nr.___________________ 
Diviziunea____________________  Data__________  Prioritatea departamentală nr. _____ 
 
1. Descrierea proiectului 
A. Numele proiectului _____________________________________________________________________ 
B. Descrirea: 
 
C. Amplasament __________________________________________________________________________ 
D. Scop: __________________________________________ 
E.    O cerere de proiect în acest sens a fost___  nu a fost____ emisă anul trecut. 
 
2. Necesitatea (4 variante corespunzătoare) 
A. Cine va beneficia cel mai mult de pe urma acestei dotări? 
        ______publicul   ______sectorul comercial   _______sectorul industrial 
B. Care va fi aria serviciilor furnizate? 
        ______judeţeană   _______municipală   ________cartier 
C. Comentarii asupra nevoilor pe care le satisface acest proiect: 
 
D. Cum sunt satisfăcute în prezent aceste nevoi? 
 
3. Costuri 
A. Costul total aproximativ $________ 
B. Costul deja suportat $_______ 
C. Bilanţ 
D. Deviz detaliat 

1. Proiectare 
a. inginerie $_______ 
b. arhitectură $______ 

total                                                                                                               $⎯⎯⎯ 
2. Terenuri 

a. terenuri deja achiziţionate $⎯⎯⎯ 
b. terenuri de cumpărat $⎯⎯⎯ 
c.  teren necesar (m2) $⎯⎯⎯ 
d.  cost estimat                                                                                                      $⎯⎯⎯ 

3. Construcţii 
a. cost estimat                                                                                                       $⎯⎯⎯ 

4.   Echipament şi  mobilier 
a. echipament $⎯⎯⎯ 
b. mobilier $⎯⎯⎯ 
c. altele $⎯⎯⎯                                                       total                         $⎯⎯⎯ 

                                                      COST 
TOTAL       $⎯⎯⎯ 
4. Cheltuieli anuale propuse 

anterioare $⎯⎯⎯ anul 3    $⎯⎯⎯ 
anul 1    $⎯⎯⎯ anul 4    $⎯⎯⎯ 
anul 2    $⎯⎯⎯ ulterioare   $⎯⎯⎯ 
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5. Date de construcţie: 
A. Perioada estimată de construcţie __________ luni 
B. Sistemul de construcţie propus (4 varianta corespunzătoare) 
      Contract________         Număr de înregistrare__________ 
      Altele ________  (descriere:) 
C.  Statutul proiectelor şi specificaţiilor (bifaţi varianta corespunzătoare) 

 proiectele nu sunt necesare 
 nu s-a întreprins nimic în afara prezentului raport 
 s-a recepţionat devizul preliminar de inginerie 
 studiul de fezabilitate încheiat 
 studiul de fezabilitate în curs 
 schiţele în curs 
 schiţele terminate 
 planurile şi detaliile de execuţie în pregătire 
 planurile şi detaliile de execuţie complete 

 
6. Efectul estimativ al proiectului finalizat asupra bugetelor operaţionale din acest 

departament 
A. creşterea veniturilor cu   $------------------ _____________          
B. cheltuieli de operare micşorate cu  $------------------_____________ 
C. numărul de noi locuri de muncă  --------------------_____________ 
D. costuri suplimentare cu salariile  $------------------_____________ 
E. alte cheltuieli suplimentare   $------------------_____________ 
 Efect net asupra bugetului operaţional         $--------------_____________ 

7. Efectul estimativ al acestui proiect asupra bugetelor operaţionale ale altor 
departamente 

Departamentul afectat:   Efectul global asupra bugetului său: 
 
Comentarii: 
 

8. Legãtura cu alte proiecte (bifaţi varianta corespunzãtoare): 
 A. din acest departament   ___da     ___nu 
     numele proiectului :                                 cum se leagă : 
 
 B. din alte departamente    ___da ___nu 
     departament :                     numele proiectului :                          cum se leagă : 
 
9. Prioritate       

A. Ce număr de prioritate acordă departamentul proiectului, având în vedere cererile 
exisente în acest moment ? ___________ 

B. Care sunt argumentele pentru prioritatea hotărâtă? 
 

10. Recomandãri de finanţare (bifaţi varianta corespunzãtoare) : 
_____ subvenţii federale _______ fond de investiţii 
______ subvenţii de la stat _______ obligaţiuni municipale 
______ contribuţii speciale _______ altele 
______ venituri curente 

 
Comentarii : 
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PASUL 4 : Evaluarea nevoilor de investiţii  
 
Cele mai multe autorităţi locale au nevoie de investiţii ce depăşesc resursele lor financiare. Prin 
urmare, la identificarea nevoilor de investiţii este importantă elaborarea unei baze solide de 
informaţii. Această bază de informaţii vă va ajuta la: 
 

 identificarea şi stabilirea priorităţilor în nevoile de investiţii ; 
 alegerea celor mai bune strategii de întreţinere, reparaţii, înlocuire sau disponibilizare; 
 reducerea la minim a efectelor şi costurilor generate de lucrările de întreţinere amânate;   
 evaluarea metodelor alternative de satisfacere a nevoilor de investiţii; 
 evaluarea opţiunilor financiare; 
 reducerea numărului de reclamaţii şi de întreruperi în funcţionare; 
 îmbunătăţirea raportărilor financiare; 
 controlul costurilor de investiţii.  

 
Este bine ca autorităţile locale să îşi concentreze atenţia, mai degrabă, asupra nevoilor şi 
problemelor legate de investiţii, decât asupra unor obiective specifice. În acest sens, se pun câteva 
întrebări esenţiale: 
 

 Care este natura nevoii / problemei? 
 Cine este afectat? 
 Care este extinderea nevoii / problemei? 
 Când apare? 
 Care ar fi câteva alternative de soluţionare? 
 Ce consecinţe apar dacă nu facem nimic? 

 
Informaţiile necesare pentru a răspunde acestor întrebări sunt disponibile din câteva surse, printre 
care: 1) informaţiile privitoare la evaluarea activelor (mijloacelor) fixe şi a stării lor, 2) studiile de 
planificare, 3) informaţiile privind standardele serviciilor şi 4) sondajele de opinie cetăţenească. 
 
1) Informaţiile privitoare la evaluarea activelor (mijloacelor) fixe şi  a stării lor    
 
Informaţiile privitoare la inventarul activelor (mijloacelor) fixe constau în descrierea fiecăruia 
(drum, parc, clădire, gunoieră), amplasarea, vechimea, dimensiunile, metoda constructivă şi tipul 
materialelor, starea fizică, istoricul reparaţiilor şi costurilor aferente, data de înlocuire propusă, 
costurile de înlocuire, costurile de exploatare şi întreţinere, tipul şi intensitatea utilizării. Hărţile, 
diagramele şi fotografiile ajută la identificare. Sistemele de informaţii geografice (GIS) şi alte 
software-uri sunt disponibile pentru cartografierea amplasamentelor şi colectarea acestor date. 
 
Inventarele pot fi executate de angajaţi sau contractate către terţi. Procesul durează şi costă. 
Actualizarea continuă reprezintă o necesitate. Informaţiile despre inventar pot fi obţinute din 
documentaţiile de: inginerie, urbanism / arhitectură, poliţe de asigurări şi acte de proprietate. Alte 
metode sunt inspecţia vizuală şi apelul la angajaţii cunoscători în domeniu. 
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Starea activelor (mijloacelor) fixe este afectată de vârstă, climă, condiţiile de sol, modul de 
utilizare, metodele şi materialele de construcţie ca şi de practicile de întreţinere. Informaţiile 
despre starea fizică sunt esenţiale în determinarea nevoii de intervenţie. Metodele de evaluare a 
stării fizice sunt inspecţia vizuală, expertiza, analiza reparaţiilor, precum şi analiza reclamaţiilor 
şi a întreruperilor în funcţionare.    
 
Inspecţia vizuală ─ Angajaţii sau consultanţii inspectează dotările, folosind standardele din 
domeniu şi alte criterii. Inspecţiile se bazează pe existenţa unor definiţii general acceptate, a unor 
liste de verificări, formulare şi scări de ierarhizare, precum: 

 foarte bun, bun, acceptabil, slab, foarte slab; 
 fără pondere semnificativă, sever, foarte sever; 
 fără probleme, problemă limitată, problemă extinsă, pericol. 

 
Inspecţia vizuală este subiectivă şi necesită activităţi, instruire şi monitorizare atentă. Străzile 
sunt inspectate pentru defecte de suprafaţă, cum sunt crăpăturile, gropile-crater şi protuberanţele 
în asfalt. Parcurile şi dotările în scop recreativ sunt inspectate în căutarea echipamentului rupt, a 
terenurilor de tenis şi spaţiilor verzi cu gazon descompletat, precum şi a clădirilor degradate. 
Trotuarele sunt inspectate urmărindu-se crăpăturile, umflăturile şi invazia rădăcinilor, contururile 
decopertate. Evaluarea clădirilor identifică problemele de structură şi ale sistemeler electrice, 
mecanice şi de apă. Există firme specializate în evaluări de pavimente, clădiri şi alte elemente de 
infrastructură. Rapoartele lor identifică deficienţele, acţiunile corective, costurile şi priorităţile. În 
plus, ele instruiesc funcţionarii în efectuarea de inspecţii.  
 
Expertiza (studiul de inginerie) ─  Ingineria tehnologică ne stă la dispoziţie în scopul evaluării 
stării fizice. În cazul străzilor, cu dispozitivele mecanice se măsoară calitatea circulaţiei pe 
carosabil, cu utilajele specializate – efectul intensităţii traficului, iar prin prelevarea de mostre se 
constată starea materialului de pavaj. La determinarea stării sistemului de canalizare se folosesc: 
camerele TV, măsurarea concentraţiei de hidrogen sulfurat, testele de detecţie a fumului şi a 
coloranţilor, termografia şi contoarele de flux. Detectoarele sonice de neetanşeităţi, camerele TV, 
termografia, testele de presiune, testele de calitate a apei şi măsurarea pierderilor ajută la 
evaluarea sistemelor de alimentare cu apă. Prelevarea mostrelor de material, ca şi utilajele cu 
radiaţii infraroşii sau cu ultrasunete, sunt folosite la evaluarea stării podurilor. Tehnologia este 
costisitoare, dar oferă un valoros instrument de documentare. 
 
Analiza reparaţiilor ─ Informaţiile privind natura, frecvenţa şi costurile reparaţiilor uşurează 
mult evaluarea stării fizice a activelor (mijloacelor) fixe. Ele necesită existenţa unui sistem de 
evidenţă, care să descrie reparaţiile şi costurile lor. Costurile unitare mari şi reparaţiile frecvente 
indică existenţa unei probleme reale. Informaţiile despre reparaţii ajută şi la evaluarea diferitelor 
strategii de întreţinere şi reparaţii. Marcarea reparaţiilor cu steguleţe pe hartă indică rapid zonele 
cu probleme. Sistemele automatizate de management al lucrărilor de întreţinere ne stau la 
dispoziţie atunci când vrem să identificăm şi să analizăm frecvenţa şi costurile reparaţiilor, ca şi 
atunci când stabilim calendarul lucrărilor de întreţinere preventivă.  
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Analiza reclamaţiilor şi a întreruperilor în funcţionare ─ Identificarea şi analizarea 
reclamaţiilor şi a întreruperilor în funcţionare reprezintă o metodă eficientă şi ieftină de a obţine 
informaţii despre starea fizică a activelor. Date despre opriri, spărturi, neetanşeităţi, canalizări 
înfundate, drumuri desfundate, presiune scăzută a apei, clădiri cu probleme, ştrangulări de trafic, 
echipamente de joacă degradate şi iluminat stradal nefuncţional – toate ajută la documentarea 
nevoilor de investiţii. Încălcările reglementărilor privind calitatea apei şi a apei menajere, 
contaminarea provocată de rampele de gunoi, poluarea generată de incineratoare şi alte probleme 
de mediu pot fi folosite la identificarea potenţialelor nevoi de investiţii. 
 
Metodele de evaluare a stării activelor (mijloacelor) fixe aplicate într-o administraţie publică 
locală depind de mărimea sa, de buget, de disponibilitatea informaţiilor şi a personalului. Trebuie 
să facem toate eforturile spre a îmbunătăţi calitatea informaţiilor, fiindcă ele consolidează 
capacitatea noastră de identificare şi documentare a nevoilor de investiţii.  
 
2) Studiile de planificare 
 
Surse bogate de informaţii privind viitoarele nevoi de investiţii sunt programele de tipul: 
strategiea generală de dezvoltare urbană, dezvoltarea economică, refacerea, transportul, 
întreţinerea drumurilor şi a sistemului de apă, canalizare, deşeurile solide, parcurile şi dotările în 
scop recreativ. Asemenea programe cuprind informaţii felurite: demografice, economice, 
privitoare la destinaţia terenurilor, de trafic, despre condiţia fizică generală a bunurilor publice şi 
starea locuinţelor, de dezvoltare, folosinţă şi cerere publică – precum şi alte informaţii importante 
în identificarea nevoilor de investiţii.  
 
3) Informaţii privind standardele serviciilor 
 
O altă sursă de informaţii utile în determinarea nevoilor de investiţii o constituie standardele 
asociaţiilor profesionale, naţionale, ale industriei respective, şi alte standarde. Astfel de exemple 
de standarde sunt numărul de m2 de parc la 100 de locuitori, standardele de spaţiu între clădiri, de 
iluminat stradal, de tratare a apei, de purificare a apei menajere.  
 
4) Sondajele de opinie cetăţenească 
 
Sondajele sunt eficiente în identificarea şi măsurarea aşteptărilor cetăţenilor, legate de nevoile de 
investiţii şi de metodele de a plăti pentru satisfacerea lor. De exemplu, un sondaj poate scoate la 
iveală faptul că, de fapt, cetăţenii acordă prioritate, mai degrabă, reparării trotuarelor, decât a 
carosabilului şi că preferă să plătească pentru obiectivele de investiţii prin metoda impozitării 
avantajelor viitoare. Sondajele reprezintă un mijloc de identificare a nivelului de susţinere sau de 
opoziţie la diferite proiecte. În administraţia publică locală s-a constatat că sondajele de opinie 
ajută substanţial în luarea deciziilor legate de investiţii.  
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PASUL 5: Analiza capacităţii financiare 
 
La începutul procesului de planificare a investiţiilor, trebuie făcută analiza stării financiare a 
administraţiei publice locale şi a capacităţii sale de finanţare a unor viitoare proiecte de capital. 
Pregătiţi şi discutaţi analiza înainte de redactarea cererilor de proiecte, astfel încât informaţiile să 
poată fi folosite de către consilierii locali la conceperea politicilor şi normelor, pe care trebuie să 
le urmeze aceia ce redactează cererile. Programaţi un atelier cu consilierii, spre a discuta analiza 
în contextul tendinţelor economice şi non-economice, ţinta propusă pentru fondurile de investiţii 
şi metodele de finanţare preferabile. Fixarea parametrilor financiari de către elaboratorii de 
politici asigură o abordare mai raţională a pregătirii cererilor de proiecte, generată de cunoaşterea 
resurselor de capital disponibile. Minimal, analiza financiară ar trebui să acopere următoarele: 
 

 analiza pe 3 – 5 ani a surselor proprii de venituri, cu prezentarea surselor principale, 
cheltuielilor, rezervelor operaţionale şi de capital, a surplusurilor şi deficitelor; 

 proiecţia pe 3 – 5 ani a viitoarelor surse de venituri, cheltuieli, rezerve şi surplusuri curente; 
 analiza capacităţii de îndatorare şi a serviciului datoriei, precum şi a datoriilor suprapuse, 

provenind din altă categorie bugetară, dar suportate pe aceeaşi bază de impozitare; 
 analiza datoriilor per capita ca procent din venituri şi analiza serviciului datoriei ca procent 

din buget; 
 analiza obligaţiilor de leasing; 
 analiza unor potenţiale schimbări în finanţarea asigurată de către stat; 
 analiza potenţialelor surse de finanţare a investiţiilor; 
 întrebări de pus pe parcursul efectuării analizei: 

- Care sunt tendinţele cheltuielilor, veniturilor şi surplusului? 
- De ce se manifestă aceste tendinţe? 
- Care este valoarea prezentă a datoriilor scadente? 
- Care este capacitatea de împrumut actuală? 
- Cât de dependenţi suntem de veniturile ocazionale şi de finanţarea de la stat? 

Moment de reflecţie 
Identificaţi două nevoi de capital în comunitatea dumneavoastră. Ce informaţii sunt 
disponibile pentru a vă ajuta să documentaţi nevoia? Ce informaţii suplimentare ar trebui 
adăugate de către comunitate?  
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
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- Care este nivelul dobânzilor? 
- Care este probabilitatea de a găsi noi surse de fonduri de investiţii? 
- Cât va fi disponibil pentru finanţarea investiţiilor? 
- Cum ne-am putea îmbunătăţi starea financiară? 

 
Folosiţi diagrame şi grafice, cu scopul de a ilustra informaţiile şi explicarea narativă a tendinţelor. 
Informaţii suplimentare privind prognoza veniturilor se găsesc în manualul intitulat „Planificarea 
financiară” al prezentului set. 
 
PASUL 6: Pregătirea cererilor de proiecte 
 
Angajaţii departamentelor şi ai agenţiilor respective sunt responsabili de redactarea cererilor de 
proiecte, în conformitate cu formularele, instrucţiunile şi normele emise de echipa desemnată să 
lucreze la programul de investiţii. Exemplele de informaţii tipice cerute au fost discutate în 
secţiunea de formulare şi instrucţiuni. Aici ne vom concentra asupra componentelor din cerere 
privind justificarea, costul şi finanţarea. 
 
Justificarea proiectului     
 
În justificarea unei cereri de proiect este important să furnizăm informaţii exacte, obiective şi 
argumentate. Este recomandabil să fie discutate atât beneficiile tangibile, cât şi acelea intangibile. 
Comentaţi fezabilitatea proiectului, din punct de vedere tehnic, financiar, politic, economic, 
administrativ şi de mediu. Argumentaţi-vă cererea cu date despre condiţiile de pe teren, sondaje 
de opinie, standardele serviciilor, respectarea normelor, date de planificare şi demografie etc. 
Puneţi-vă întrebări dure despre cerere, identificând potenţialele surse de susţinere şi opoziţie. Vă 
oferim o listă de verificări conţinând informaţii recomandabil a fi incluse în justificările 
proiectelor.    
 
Costurile de proiect  
 
Trebuie estimate toate costurile de proiect, inclusiv cele generate de: 

 studiile de fezabilitate şi planificare; 
 studiile de inginerie, urbanism şi arhitectură; 
 achiziţionarea terenului; 
 demolările; 
 construcţia şi organizarea de şantier; 
 situaţiile neprevăzute; 
 echipamentul şi finisajele; 
 serviciul datoriei. 

 
Finanţarea 
 
Deşi Serviciul financiar este acela care ar trebui să furnizeze recomandările privind alternativele 
de finanţare, este binevenită recomandarea surselor de finanţare de către aceia care redactează 
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cererea de proiect. Adesea, ei deţin informaţii despre sursele de finanţare, altminteri inaccesibile. 
Fiţi cât se poate de specifici în discutarea metodei propuse şi a viabilităţii ei. Discutaţi punctele 
tari, punctele slabe şi eventuala necesitate a unor investigaţii suplimentare în acest sens. 
 
Lista de verificări în cazul informaţiilor justificative 
 
Explicaţi fundamentarea devizelor şi dacă sunt preliminare sau finale. 
 
⎯ nevoia sau problema căreia i se adresează 

proiectul 
⎯ consecinţele pozitive şi negative asupra 

mediului 
⎯ măsura în care proiectul satisface nevoia 

sau soluţionează problema 
⎯ comparaţia între costurile curente şi cele 

propuse la exploatare şi întreţinere 
⎯ numărul de persoane sau aria beneficiară 

(întreg oraşul, un cartier, o comunitate) 
⎯ posibilităţile de recuperare a costurilor 

⎯ beneficiile specifice urmând a fi obţinute ⎯ congruenţa cu politicile de capital şi 
planurile comunităţii 

⎯ volumul de muncă, de servicii sau de 
clienţi deserviţi 

⎯ durata proiectării şi execuţiei 

⎯ legătura cu alte proiecte ⎯ nivelul susţinerii sau opoziţiei publicului 
sau grupurilor de interese 

⎯ economii obţinute ⎯ alte alternative examinate şi motivele de 
respingere a lor 

⎯ venituri generate ⎯ consecinţele amânării proiectului 
⎯ disponibilitatea finanţărilor externe ⎯ costurile de exploatare şi de întreţinere 
⎯ restricţiile de timp asupra disponibilităţii 

fondurilor 
 

⎯ gradul de stimulare a dezvoltării 
economice şi locuri de muncă create 

 

 
 

 
 

Moment de reflecţie 
Numiţi două proiecte de investiţii şi pregătiţi o justificare, un deviz financiar şi o 
recomandare a metodelor de finanţare. Ce alte informaţii aţi adăuga listei de verificări, în 
cazul informaţiilor justificative? 
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PASUL 7: Analiza cererilor de proiecte 
 
După redactare, cererile de proiect sunt analizate, urmărindu-se să fie exacte şi complete. Analiza 
cererii de proiect este coordonată de echipa de program, în cooperare cu funcţionarii specializaţi 
în planificare, finanţe, inginerie şi arhitectură. Uneori participă şi experţi tehnici externi. 
Accelerarea şi simplificarea analizei sunt sprijinite prin pregătirea din timp a unei liste de 
verificări şi a unor criterii de analiză. În analiza proiectului apar clarificări şi solicitări de 
informaţii suplimentare. Vizitele pe teren şi audierile în cadrul departamentelor sunt şi ele 
componente folositoare în cadrul procesului de analiză.  
 
Identificăm aici următoarele tipuri de analiză: 1) administrativă, 2) de planificare, 3) de inginerie 
/ arhitectură şi 4) financiară. Fiecare administraţie publică locală va avea nevoie de elaborarea 
propriului proces de analiză, în funcţie de mărimea şi resursele sale. Prezentăm mai jos o listă de 
verificări cuprinzând întrebări care facilitează fiecare tip de analiză. 
 
Lista de verificări pentru analiza administrativă 
 
⎯ Au fost completate toate formularele cerute? ⎯ Este conform cu politicile de investiţii 

adoptate şi cu planul de lucrări?  
⎯ Sunt informaţiile exacte şi complete? ⎯ Este cerut prin lege, prin justiţie sau de la 

alte nivele de autoritate? 
⎯ Sunt corecte calculele matematice? ⎯ Care este nivelul de susţinere sau de opoziţie 

politică, cetăţenească sau a grupurilor de 
interese?  

⎯ Au fost proiectele categorisite ca fiind: 
continuare, fără schimbare; modificare ca fond 
sau cost; modificare ca grafic; predat într-un 
an anterior dar neplanificat; proiect nou? 

⎯ Cum se raportează proiectul la sondajele de 
opinie cetăţenească? 

⎯ Au fost comparate formularele centralizatoare 
cu formularele proiectelor individuale? 

⎯ Au fost evaluate metode alternative de 
satisfacere a nevoii sau de soluţionare a 
problemei? 

⎯ Respectă proiectele definiţiile adoptate pentru 
eligibilitate? 

⎯ Există impacturi negative ale proiectului (de 
mediu, de reamplasare, economic, încălcarea 
reglementărilor etc.?) 

⎯ Nevoia de acest proiect este identificată ca 
atare şi susţinută cu date adecvate? 

⎯ Sunt adecvate cerinţele de amplasament şi 
teren? 

⎯ Sunt bine documentate secţiunile de justificare 
şi prioritate? 

⎯ Care sunt consecinţele ne-iniţierii 
proiectului? 

⎯ Are proiectul vreun impact, pozitiv sau 
negativ, asupra altor proiecte? 

 

 
Lista de verificări pentru analiza de planificare 
 
⎯  Este proiectul în conformitate cu planurile de dezvoltare, de urbanism, şi alte planuri (pentru 

parcuri şi recreare, transport, deşeuri solide, apă, canalizare)? 
⎯  Sunt exacte informaţiile aduse în sprijinul cererii de proiect, privitoare la demografie,  

destinaţia terenurilor, trafic, locuinţe, bază economică etc.? 



 

 
Planificarea 
investiţiilor 
 

 

⎯  Care este impactul proiectului asupra dezvoltării economice şi a păstrării caracteristicilor de 
ambient? 

⎯  Care este impactul de mediu?  
 
Lista de verificări pentru analiza de inginerie şi arhitectură 
 
⎯  Este proiectul adecvat? 
⎯  Au fost abordate alternative de proiectare? 
⎯  Au fost luate în consideraţie calculul costurilor, prin raportare la durata de serviciu şi 

tehnologie ?  
⎯  Care este situaţia proiectului (planificare, proiectare, inginerie, construcţie)? 
⎯  Sunt adecvate specificaţiile? 
⎯  Sunt devizele corecte şi rezonabile? 
⎯  Este proiectul fezabil din punct de vedere operaţional?  
⎯  Este realist graficul de lucru propus? 
⎯ Au fost luate în consideraţie abordări alternative (reparaţii, reabilitări, înlocuiri, 

disponibilizări)? 
⎯  Care este perioada de potenţială întrerupere a funcţionării? 
 
Lista de verificări pentru analiza financiară 
 
⎯  Sunt corecte şi fezabile recomandările financiare?  
⎯  Ce alte opţiuni de finanţare sunt disponibile? 
⎯  Sunt corecte şi realiste proiecţiile costurilor directe şi indirecte, de exploatare şi întreţinere? 
⎯  Au fost identificate toate costurile de capital? 
⎯  Cum sunt afectate veniturile? 
⎯  Au fost verificate economiile de costuri? 
⎯  Este proiectul eligibil pentru finanţarea prin împrumuturi? 
⎯  Care este impactul asupra nivelului impozitelor? 
⎯  Este fluxul de numerar suficient pentru finanţare? 
⎯  Ce impact financiar are prezentul proiect asupra altor proiecte? 
 
 
Moment de reflecţie 
Identificaţi poziţiile din organigrama de personal care ar trebui implicate în analiza proiectelor 
de capital din comunitatea dvs. şi elaboraţi o listă de verificări pentru factorii ce ar trebui luaţi 
în consideraţie. 
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PASUL 8: Stabilirea priorităţilor 
 
Cel mai dificil şi mai pretenţios aspect al analizei proiectelor este stabilirea priorităţilor şi selecţia 
acestora. De obicei, nu există fonduri disponibile pentru finanţarea tuturor proiectelor de investiţii 
necesare. Autorităţile locale trebuie să facă, prin urmare, alegeri dure între proiectele concurente. 
Prea adesea, se întâmplă ca astfel de decizii să se bazeze pe intuiţie şi raţionamente subiective în 
loc de a se întemeia pe un set explicit de criterii de evaluare. Un proces de evaluare mai eficient 
şi mai formalizat: 
 

 stabileşte criterii de selecţie şi evaluare; 
 acordă ponderi fiecărui criteriu; 
 compară proiectele cu criteriile; 
 ierarhizează proiectele; 
 enumeră proiectele în ordinea priorităţii. 

 
Evaluarea proiectelor şi procesul de stabilire a priorităţilor devine mai obiectiv şi mai raţional 
prin elaborarea unor criterii predeterminate şi clar definite. Toţi aceia implicaţi în fixarea 
priorităţilor şi în selecţia proiectelor, inclusiv angajaţi, cetăţeni, directori şi consilieri, trebuie să 
participe la definirea criteriilor de selecţie. Audierile publice şi sondajele de opinie sunt frecvent 
folosite pentru a aduce aportul cetăţenesc la formularea criteriilor. Se recomandă ca şi criteriile de 
evaluare să fie fixate înainte de redactarea cererilor de proiecte, cu scopul de a oferi îndrumări 
celor ce schiţează cererile. 
 
Nici un sistem de evaluare nu este perfect. Nu toate criteriile sunt aplicabile fiecărui proiect. 
Judecata solidă, bunul simţ şi consideraţiile politice vor continua să joace un rol important. 
Obstacole în calea formulării unor criterii utile sunt: costul, timpul, disponibilitatea informaţiilor, 
valorile, beneficiile intangibile, pericolul supraîncărcării cu informaţii şi teama de a compromite 
procesul politic. Cu toate acestea, criteriile bine elaborate vor stimula diferenţierea proiectelor şi 
îngustarea ariei de dezacorduri, asigurând astfel o bază de discuţie. Este esenţial ca selecţia 
proiectelor să fie susţinută de informaţii corecte, relevante şi demne de încredere. 
 
Caracteristicile unor criterii corespunzătoare 
 

• Sunt simple şi definite clar 
• Sunt înţelese de către utilizatori 
• Sunt relevante pentru obiectivele comunităţii şi politicile de capital 
• Sunt măsurabile şi susţinute de informaţii relevante şi demne de încredere 
• Identifică proiectele critice şi non-critice 
• Sunt aplicabile unei game divergente de proiecte 
• Sunt apte să ia în consideraţie consecinţele majore ale unui proiect 
• Sunt practice, în termeni de costuri, timp şi punere în aplicare 
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Există mai multe abordări în fixarea priorităţilor: 1) standardul unic; 2) stabilirea priorităţilor pe 
categorii, în baza valorilor comunitare; 3) criterii multiple, cu ponderi şi punctaje. 
 
1) Standardul unic 
 
Această abordare foloseşte un standard unic la evaluarea proiectelor, ca rentabilitatea  investiţiei  
sau disponibilitatea sursei de finanţare. Primesc prioritate maximă proiectele cu perioadă de 
amortizare scurtă sau acelea care pot fi finanţate din alte surse decât fondurile bugetului local. 
 
2) Stabilirea priorităţilor pe categorii, în baza valorilor comunitare 
 
Fiecare proiect este plasat într-un număr mic de categorii de ierarhizare pe baza urgenţei şi a 
valorilor comunitare. Printre exemplele de categorii se numără: obligatoriu, urgent, esenţial, 
necesar, dezirabil, acceptabil şi amânabil. În general, acest tip de sistem nu stabileşte priorităţile 
din interiorul categoriilor, dar pot fi atribuite puncte, ierarhizând proiectele. Tabelul de mai jos 
este un exemplu de stabilire a priorităţilor pe categorii 
 
Stabilirea priorităţilor pe categorii 
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Obligatorii 
proiecte cerute prin lege, reglementări, sau 
decizii ale justiţiei 

Urgente / Esenţiale 
proiecte care: 
 remediază o stare periculoasă pentru 

sănătate, siguranţa persoanelor sau 
proprietate; 

 corectează o deficienţă majoră; 
 definitivează sau face pe deplin utilizabilă 

o îmbunătăţire majoră; 
 furnizează dotări pentru un serviciu de 

necesitate esenţială; 
 derularea în timp şi finanţarea nu sunt 

flexibile. 

Acceptabile 
proiecte care: 
 previn serviciile sub standarde; 
 furnizează un serviciu nou; 
 consolidează confortul şi înlesnirile 
publice; 

 reduc supraaglomerarea; 
 exploatează dotările la nivelul optim; 
 finanţarea şi derularea în timp sunt 
flexibile. 

Dezirabile 
proiecte care: 
 conservă sau îmbunătăţesc dotările actuale; 
 înlocuiesc dotările deteriorate sau uzate 

moral; 
 reduc costurile de exploatare şi întreţinere; 
 ridică standardele serviciilor; 
 atrag o nouă dezvoltare; 
 sunt necesare acum, dar finanţarea este 

flexibilă. 

Amânabile 
proiecte care: 
 pot fi amânate ca atare; 
 au nevoie de analiză şi planificare 
suplimentare; 
 dublează alte proiecte publice sau private; 
 au beneficii limitate sau efecte adverse.  

 
 

 
3) Criterii multiple 
 
Această abordare foloseşte criterii multiple la evaluarea proiectelor, urmărind să echilibreze 
valori şi nevoi diverse şi aflate în concurenţă. Ca exemple de criterii, putem enumera: financiare, 
de sănătate şi siguranţă în exploatare, economice, de mediu, de buget operaţional şi de impact 
politic. Se pot aloca ponderi numerice, de la 1 la 10, fiecărui criteriu, în conformitate cu 
importanţa sa şi valorile administraţiei publice locale, cum ar fi: 
 

sănătate şi siguranţă    7,0 
impact financiar     6,5 
impact economic     5,5 
impact asupra mediului    5,5 
impact asupra bugetului               7,0 

 
În cadrul fiecărui criteriu proiectul este ierarhizat numeric şi punctat: 
 

impact major     6 – 10 puncte 
impact minor     1 – 5   puncte 
fără impact / impact negativ   0         puncte 
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Pentru fiecare criteriu, punctajul se înmulţeşte cu ponderea respectivă şi se obţine punctajul total. 
Punctajul general, pentru fiecare proiect, este calculat prin însumarea punctajelor tuturor 
criteriilor după care a fost apreciat. Încercaţi să fiţi cât mai specifici posibil în definirea şi 
alocarea de puncte fiecărui criteriu. De exemplu, la impactul financiar numărul maxim de puncte 
se acordă proiectelor care pot conta pe fonduri private în proporţia de 3:1. Obiectivele în urma 
cărora beneficiază întreaga comunitate pot obţine un punctaj mai bun decât acelea cu beneficii 
limitate la un singur cartier. Lista de pe pagina următoare însumează exemple de criterii multiple, 
însoţite de definiţiile lor. 
 
Fiecare administraţie publică locală are nevoie de criteriile şi ponderile cele mai potrivite 
nevoilor proprii. Sistemele de criterii multiple pot deveni împovărătoare şi consumatoare de timp. 
Unele autorităţi locale au abandonat alocarea de puncte şi ponderi din cauza consumului de timp. 
Însă au continuat să folosească criterii clar definite spre a veni în sprijinul acelora care fixează 
priorităţile. La fixarea priorităţilor este esenţială existenţa unei experienţe. Elaborarea criteriilor 
de evaluare este un proces de tip alegere prin încercări repetate, necesitând o continuă testare şi 
adaptare. Cea mai bună abordare este un sistem simplu, instalat gradual. Iniţial, criteriile îşi vor 
dovedi utilitatea prin consolidarea etapei în care se concepe justificarea proiectului. 
 
Fixarea priorităţilor poate fi simplificată prin excluderea unor anumite proiecte de la examinarea 
detaliată, astfel: 

 proiecte prin care doar se calmează o urgenţă; 
 proiecte mici sau marginale; 
 proiecte cu un important sprijin comunitar sau politic; 
 proiecte slab concepute, necesitând analize suplimentare; 
 proiecte costisitoare, în cazul existenţei unor fonduri limitate; 
 proiecte incluse într-un grafic de înlocuiri deja aprobat; 
 proiecte obligatorii prin lege. 

 
Când priorităţile sunt determinate de un comitet, este recomandabil ca acesta să acorde atenţie 
folosirii tehnicilor interactive de grup, cum ar fi metoda grupului nominal şi brainstorming-ul. 
Grupul nominal este o tehnică de interacţiune structurată, care încurajează contribuţiile tuturor 
membrilor şi oferă posibilitatea votului anonim asupra priorităţilor.   
 
Criteriile multiple pentru fixarea priorităţilor 
 
IMPACTUL LEGAL ⎯ are în vedere gradul în care obiectivul este cerut de lege sau de un 
nivel superior de autoritate, cum ar fi reglementările privind poluarea apei referitoare la rampele 
de gunoi. 
IMPACTUL ASUPRA SĂNĂTĂŢII ŞI SIGURANŢEI ÎN EXPLOATARE ⎯ are în vedere 
măsura în care obiectivul corectează condiţiile periculoase pentru sănătate, viaţă sau proprietate, 
ori previne o întrerupere critică în exploatarea dotărilor esenţiale. 
IMPACTUL FINANCIAR ⎯ are în vedere costurile de capital, de exploatare şi de întreţinere, 
rata rentabilităţii, sursele alternative de finanţare, potenţialul de a crea fonduri locale, creşterile 
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sau scăderile de venituri, recuperarea costurilor, economiile şi efectele asupra bazei şi nivelului 
de impozitare. 
IMPACTUL ECONOMIC ⎯ are în vedere măsura în care obiectivul stimulează dezvoltarea 
economică şi crează locuri de muncă. 
IMPACTUL ASUPRA COMUNITĂŢII ⎯ are în vedere măsura în care, de pe urma 
investiţiei, beneficiază întreaga comunitate ori un cartier, satisface nevoile speciale ale acelora cu 
venituri reduse, vârstnicilor, minorităţilor şi persoanelor cu handicap ori contribuie la păstrarea 
ambientului local, a stabilizării şi a revitalizării zonei.  
IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ⎯ are în vedere măsura în care investiţia protejează 
mediul şi conservă resurse, precum energia, apa şi spaţiile deschise. 
IMPACTUL POLITIC ⎯ are în vedere gradul de susţinere sau de opoziţie al comunităţii, 
precum şi percepţiile şi nevoile consilierilor locali. 
IMPACTUL ESTETIC ŞI CULTURAL ⎯ are în vedere măsura în care obiectivul contribuie 
la dezvoltarea estetică şi culturală a comunităţii, de exemplu, prin propunerea unor lucrări de artă 
şi a unor dotări culturale. 
IMPACTUL OPERAŢIONAL ⎯ are în vedere: 

 calitatea şi oportunitatea în timp a cererii; 
 prioritatea acordată de departament; 
 gradul de exploatare viitoare a obiectivului; 
 durata de serviciu; 
 creşterea productivităţii; 
 dacă obiectivul figurează pe un grafic de înlocuiri; 
 aplicarea tehnologiilor performante; 
 punerea în aplicare a planurilor şi politicilor aprobate. 

IMPACTUL ASUPRA FURNIZĂRII SERVICIILOR ⎯ are în vedere măsura în care 
proiectul provoacă întreruperi şi inconveniente precum relocarea, schimbarea traseului de trafic 
sau întreruperea temporară a furnizării serviciilor de apă sau canalizare. 
IMPACTUL DE RISC ⎯ are în vedere gradul de risc şi incertitudine asociate cu investiţia, cum 
ar fi efectele unei tehnologii noi, beneficiile incerte sau problemele de proiectare. 
IMPACTUL INTERJURISDICŢIONAL ŞI INTRAJURISDICŢIONAL ⎯ are în vedere 
legătura proiectului cu alte proiecte publice şi private, în termeni de calendar de lucru, finanţare, 
avantaje de construcţie. 
CONSECINŢELE AMÂNĂRII ⎯ au în vedere costurile şi consecinţele negative ale amânării 
proiectului, cum sunt inflaţia, creşterea costurilor construcţiilor, pierderea finanţării sau reducerea 
dezavantajoasă a nivelului serviciilor. 

 

Moment de reflecţie 
Folosind informaţiile anterioare, schiţaţi un sistem de fixare a priorităţilor pentru administraţia 
dumnevoastră. Care criterii ar fi cele mai adecvate?  
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PASUL 9: Evaluarea opţiunilor financiare 
 
Planificarea capitalului necesită identificarea şi evaluarea unor surse alternative de finanţare. 
Printre exemplele de opţiuni, mai des întâlnite, de finanţare a investiţiilor se numără: venituri 
curente (taxe şi impozite locale, rezervele, surplusurile, cote defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat), împrumuturile, alocaţiile şi alocaţii speciale de la bugetul de stat, vânzarea 
activelor, taxele speciale, leasing-ul, impozitarea avantajelor viitoare, parteneriatul public-privat 
şi donaţiile. Frecvent se folosesc combinaţii ale celor de mai sus. Alegerea celei sau celor mai 
adecvate surse de finanţare se complică prin existenţa numărului mare şi varietăţii de opţiuni 
disponibile, schimbărilor de legislaţie la nivel naţional, volatilităţii pieţelor financiare, dezvoltării 
constante a unor noi surse de finanţare, complexe şi creative. Din aceste motive, funcţionarii din 
serviciile financiare ar trebui să întreprindă o analiză a caracteristicilor principale, a avantajelor şi 
dezavantajelor fiecărui tip de finanţare a investiţiilor. Trebuie făcute toate eforturile pentru a 
identifica şi a evalua toate sursele disponibile. La operaţiunea aceasta, o matrice prin care se 
compară diferitele surse vine în ajutorul funcţionarilor şi elaboratorilor de politici pentru a lua 
decizii informate asupra gradului de adecvare şi fezabilitate a fiecărei opţiuni de finanţare. 
Prezentăm un exemplu în pagina următoare. Fiecare administraţie publică locală are nevoie de 
identificarea şi evaluarea opţiunilor disponibile în finanţarea investiţiilor. Informaţii asupra 
opţiunilor pot fi obţinute din statutele diverselor organizaţii şi ministerului de finanţe, de la 
consultanţii financiari şi asociaţiile profesionale, ca şi de la alte autorităţi locale. Şefii de 
departamente cunosc, în cele mai multe cazuri, sursele de finanţare a proiectelor legate de 
propriile activităţi. Atunci când analizăm alternativele financiare, cu scopul de a elabora criterii 
de evaluare, trebuie să includem: legalitatea, caracteristicile sursei, adecvarea fondurilor, 
impactul asupra comunităţii, impactul economic, fezabilitatea politică şi administrativă. 
 
Legalitatea 
 
Acest criteriu îi are în vedere pe aceia care au dreptul să folosească respectiva opţiune şi în ce 
condiţii. Poate sursa să fie folosită la finanţarea dotărilor noi şi de înlocuire, la reabilitare, reparaţii 
şi echipament? Există limitări de folosinţă? Este cerută aprobarea statului sau a cetăţenilor? Există 
limite de cantitate a fondurilor sau de durată de serviciu a obiectivului? Se identifică aici toate 
impedimentele de folosire, inclusiv nevoia de legislaţie sau reglementări speciale. 
 
Caracterul sursei 
 
Acest criteriu examinează procedurile care trebuie urmate în stabilirea şi folosirea opţiunii 
financiare. Se impun audierile publice? Ce acţiuni legislative şi/sau administrative sunt necesare?  
Ce procent din votul popular este suficient? Sunt complicate negocierile şi acordurile solicitate? 
Se asigură flexibilitatea financiară? Cum sunt afectate capacitatea de împrumut şi credibilitatea 
financiară? Ce costuri sunt incluse/excluse? Se discută avantajele şi dezavantajele metodelor de 
finanţare prin datorii PLATA-PE-LOC şi PLATA-PE-PARCUS. Informaţii suplimentare despre 
cele două metode se găsesc în manualul Managementul datoriilor. 
 
Adecvarea fondurilor 
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Acest criteriu examinează gradul în care sursa de finanţare este suficientă pentru acoperirea 
construcţiei şi a costurilor de operare/întreţinere. Este o sursă ocazională? Ce costuri nu sunt 
acoperite? Disponibilitatea depinde de găsirea şi a altor fonduri sau condiţionată de priorităţi în 
cheltuieli şi alte restricţii? Fondurile sunt disponibile un timp limitat? Pot fi susţinute cu alte 
fonduri? Facem un efort să aflăm dacă sursa în discuţie va genera fonduri suficiente.  

 
 Evaluarea opţiunilor financiare 

Exemple de opţiuni financiare  
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Impactul asupra comunităţii 
 
Acest criteriu ia în consideraţie impactul opţiunii asupra diferitelor segmente comunitare, cum ar 
fi cei cu venituri reduse, sectorul comercial şi cel industrial. Opţiunea are în vedere capacitatea de 
plată? Diferă beneficiile primite de la un segment comunitar la altul? Nu cumva povara cade, cu 
precădere, pe un singur grup comunitar, de exemplu: noii rezidenţi, vechii rezidenţi, proprietarii 
de imobile, gospodăriile cu venituri reduse? Oare beneficiarii plătesc proporţional cu beneficiile 
respective? 
 
Impactul economic 
 
Acest criteriu examinează impactul sursei de finanţare asupra sectoarelor public şi privat. Cum va 
afecta sursa de finanţare dezvoltarea economică, inclusiv preţul terenurilor şi al locuinţelor? 
Exploatarea sursei va afecta decizia de stabilire în zonă a investitorilor? Fondurile vor fi colectate 
din sectorul privat? Analiza se axează pe efectul sursei de finanţare asupra costurilor din sectorul 
privat. 
 
Fezabilitatea politică 
 
Acest criteriu încearcă să cântărească nivelul de susţinere sau opoziţia publică în privinţa sursei 
de finanţare. Este prea îndrăzneaţă şi prea riscantă? Platformele partidelor politice au negat-o în 
principiu? Reprezintă finanţare mascată? Alegătorii au votat, anterior, împotriva unor astfel de 
propuneri? Ce poziţie au consilierii locali ?  
 
Fezabilitatea administrativă  
 
Acest criteriu acordă o atenţie măsurii în care sursa se administrează simplu ori complicat. Ce 
costuri de iniţiere solicită? Cât de restrictive sunt reglementările? Ce costuri de conformare ar fi 
implicate? Este necesar personal de specialitate? Cât ocupă din timpul de lucru al personalului? 
Ce costuri administrative sunt implicate? Administrarea sursei necesită consultanţi de 
specialitate? Accentul cade aici pe identificarea costurilor şi complexităţii cerinţelor procedurale.  
 
Moment de reflecţie 
 
Faceţi o listă cu sursele de finanţare a investiţiilor folosite în comunitatea dumneavoastră. Care ar 
fi unele dintre avantajele şi dezavantajele lor? Ce alte surse ar trebui luate în considerare?  
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PASUL 10: Întocmirea programului de investiţii şi a bugetului 
 
După ce directorul finalizează recomandarea privind programul şi bugetul de investiţii, se 
elaborează documentul ce urmează a fi înaintat şefului executivului şi consiliului local / judeţean. 
Programul şi bugetul pot fi combinate într-un singur document sau lăsate ca atare, în documente 
separate. În unele cazuri, ambele sunt încorporate în bugetul operaţional. Componentele clasice 
ale documentului sunt: 1) mesajul sau scrisoarea de însoţire a programului de investiţii, 2) 
sumarul graficelor de execuţie şi 3) informaţii detaliate despre proiecte. 
 
Scrisoarea de însoţire 
 
Prin scrisoarea sau mesajul de însoţire a programului se face, sub formă narativă, o prezentare 
generală. Exemple de subiecte prezentate sunt: 

 chestiunile şi tendinţele principale care au influenţat programul şi bugetul, precum 
mandatele de orice natură, starea financiară, evaluările stării fizice a dotărilor; 

 descrierea procesului şi glosarul de termeni; 
 declaraţiile privind politicile de investiţii; 
 factorii luaţi în consideraţie la fixarea priorităţilor; 
 procentul de proiecte pe categorii de priorităţi; 
 rezultatele consultării cetăţenilor (sondaje de opinie, audieri publice, comitete consultative); 
 reliefarea proiectelor în bugetul de investiţii; 
 sursele de finanţare, inclusiv procentul din întregul cost, sursele noi, condiţionările; 
 situaţia proiectelor din bugetul pe anul curent; 
 impactul asupra bugetului operaţional; 
 datoriile scadente şi viitoare, capacitatea de plată, serviciul datoriei, impactul datoriei 

asupra nivelului impozitelor locale; 
 schimbările survenite de la precedentul program, inclusiv proiectele abandonate, întârziate, 

accelerate, noi şi modificate; 
 distribuţia proiectelor după scop, valoarea fondurilor şi an; 
 nevoi nesatisfăcute şi întinderea lucrărilor de întreţinere amânate. 

 
Sumarul graficelor de execuţie 
 
Sumarul graficelor de execuţie a obiectivelor de investiţii sunt elaborate pe: departamente, 
valoarea fondurilor, prioritate şi surse de finanţare. Se adaugă şi termenele scadente pentru plata 
datoriilor şi a dobânzilor. 
 
Informaţii detaliate despre obiectivele de investiţii 
 
Această secţiune furnizează informaţiile detaliate despre fiecare obiectiv, cuprinzând: descrierea, 
departamentul, valoarea fondurilor, costurile de proiect, costurile de exploatare şi întreţinere, 
sursele de finanţare şi cerinţele anuale. Hărţile sunt utile pentru localizare. Obiectivele pot fi 
ilustrate prin fotografii, diagrame, scheme şi alte materiale grafice. Pe pagina următoare vă 
prezentăm un exemplu de format detaliat de proiect din Statele Unite. Multe administraţii locale 
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elaborează un document orientat către cetăţean, şi anume, simplu, scurt, lipsit de jargonul tehnic 
şi folosind cu succes explicaţiile în formă combinată, narativă şi grafică.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iluminat stradal            
Zona rezidenţială         Drumul LARAMIE - McCORMICK 

 
BUGET DE CAPITAL 

 
 
Acest proiect este primul din Programul de 
iluminare a zonelor rezidenţiale săteşti, iniţiat 
de către Primar şi de Comisia de împuterniciţi. 
Scopul iluminatului este reducerea accidentelor 
rutiere pe timp de noapte, străzi sigure pentru 
pietoni şi protecţia locuitorilor împotriva 
tâlhăriilor şi a altor delicte. Porţiunea de drum 
avută în vedere are o rată a accidentelor cu răniţi 
de 28%, în timp ce rata de 25% este considerată 
critică de Administraţia Federală a Autostrăzilor.  
 
Se vor fixa stâlpi de iluminat pe 15 postamente 
standard, la interval de 50 m. Intensitatea 
iluminatului va fi de 20 cd/m2, folosindu-se becuri de 
175W. Costul total al proiectului este estimat la  
377378 USD, finanţarea fiind asigurată din fondul de 
Impozitare a Carburanţilor Auto (ICA). Proiectul a 
fost aprobat într-un program anterior de investiţii. 
 
Se estimează că rata anuală a costurilor de operare, 
consum de energie electrică şi întreţinere va creşte 
cu aproximativ 25%. 
 
Această zonă nu este inclusă în cifrele referitoare 
la iluminatul stradal prezentate anterior în prezenta 
secţiune a programului de investiţii.  
 
 
 

ILUMINAT STRADAL/FINANŢARE    HARTA RUTIERĂ 
 
 
 
 
ICA    USD 377348 
________________________________________ 

Total    USD 377348 
 

                                

∴ 

McCORMICK

LARAMIE
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PASUL 11: Adoptarea programului şi bugetului de investiţii 
 
Este recomandabil ca autoritatea locală să îşi aloce un anumit timp în scopul analizei programului 
şi a bugetului. Analiza poate cuprinde audieri publice şi ateliere de lucru ale angajaţilor. 
Atelierele şi sesiunile de studiu oferă un cadru informal pentru comentarea propunerilor cu 
funcţionarii publici. Vizitele la locurile în discuţie au, de asemenea, scop instructiv.  
 
Participarea cetăţenească în procesul de planificare a investiţiilor poate lua câteva forme. Pentru a 
afla ce au de spus cetăţenii, se fac sondaje de opinie. Poate fi desemnat un comitet cetăţenesc 
pentru a dezbate cererile de proiecte şi a face recomandări. Cetăţenii pot fi desemnaţi alături de 
funcţionari, într-un comitet de program de investiţii. Comunitatea sau comitetele de cartier pot 
recomanda, la rândul lor, proiecte. Audierile reprezintă alte mijloace de obţinere a ideilor 
cetăţenilor. Atunci când participă în acest proces, oamenii îşi formează păreri mai exacte asupra 
provocărilor cu care sunt confruntaţi aleşii locali şi asupra compromisurilor implicate. Informaţii 
suplimentare despre participarea cetăţenească pot fi găsite într-unul din manualele acestui set, 
intitulat „Participarea cetăţenească”.    
 
După încheierea analizei, administraţia publică locală adoptă programul şi bugetul de investiţii, 
demonstrându-şi astfel angajarea şi confirmându-şi politica de a ţine cont de abordarea comuni-
tară, şi anume prin satisfacerea nevoilor de investiţii. Adoptarea programului nu este un angaja-
ment constrângător de a finanţa altceva decât lucrările din primul an. Unele autorităţi locale 
obiectează la adoptarea oficială a programului, deoarece au impresia că le limitează autoritatea şi 
flexibilitatea ca elaboratoare de politici. Ele pot decide să îl aprobe, de principiu, sau, doar, să îl 
accepte. Neadoptarea programului nu îi reduce valoarea. El serveşte ca mijloc eficient de plani-
ficare şi management. Mai mult, el informează cu regularitate municipalitatea asupra nevoilor de 
investiţii şi o ajută să răspundă la întrebările cetăţenilor privind stadiul de realizare a obiectivelor. 
 
PASUL 12: Aplicarea şi monitorizarea bugetului de investiţii 
 
Adoptarea bugetului de investiţii nu încheie procesul. Trebuie elaborat un sistem de planificare, 
control şi monitorizare a componentelor manageriale şi financiare ale proiectelor. Un astfel de 
sistem cuprinde controale privitoare la: proiectarea, calendarul activităţilor, costul, calitatea, 
documentaţia de pe parcurs şi schimbarea devizelor. Finanţarea proiectului trebuie să fie, acum, 
definitivată şi aplicată. Este importantă conceperea calendarului de activităţi şi etape, ele trebuind 
să respecte câteva reguli simple: 
 

 alocaţi suficient timp pentru pregătirea planurilor, specificaţiilor şi pentru definitivarea 
finanţării; 

 distribuiţi responsabilităţile legate de managementul proiectului; 
 formulaţi etapele astfel încât să beneficiaţi la maximum de opţiunile alternative de 

finanţare; 
 combinaţi şi coordonaţi proiectele astfel încât să maximizaţi economiile şi să minimizaţi 

disconfortul şi întreruperile; 
 monitorizaţi şi controlaţi proiectele prin rapoarte periodice, exacte, complete.  
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O deosebită atenţie trebuie îndreptată asupra următoarelor elemente ale aplicării şi supravegherii 
proiectelor. 
 
Managementul de proiect 
 
Vă recomandăm să încredinţaţi responsabilitatea managementului de proiect unui şef de proiect 
din interiorul organizaţiei sau să o contractaţi cu o firmă de specialitate. Monitorizarea vigilentă a 
proiectării şi a construcţiei sunt cruciale în ţinerea sub control a graficelor de lucru şi a costurilor. 
Sistemele de management computerizate constituie un sprijin valoros în ţinerea evidenţelor şi în 
controlarea proiectelor. Registrele de control conţin: descrierea proiectului, stadiul actual, 
evenimentele-cheie, cum ar fi aprobarea planului, aprobarea licitaţiei, începerea lucrărilor şi 
fazele construcţiei. Acordaţi o atenţie specială selecţiei celui mai adecvat contract de construcţie. 
Contractele de tipul: cu plata integrală, cu preţ maxim garantat, dirigenţia de şantier, proiectare / 
construcţie, cu predare „la cheie”, au fiecare, în parte, avantaje şi dezavantaje. Informaţii 
suplimentare asupra contractării se găsesc în manualul „Achiziţii”, al acestui set. Contractele  
sunt cea mai bună metodă de a asigura corectitudinea realizării şi a termenelor lucrărilor.  
 
Asigurarea calităţii   
 
Inspecţiile şi testarea asigură respectarea specificaţiilor echipamentului şi ale construcţiei. La 
proiectele de construcţii mari gândiţi-vă la posibilitatea de a detaşa un inginer care să 
supravegheze contractorii şi să menţină controlul calităţii. Testarea cu regularitate a materialelor 
şi inspectarea frecventă a construcţiei ne ajută să prevenim folosirea materialelor de calitate 
inferioară sau „simplificarea” metodelor, care se poate dovedi periculoasă, costisitoare şi aptă să 
reducă durata de serviciu şi calitatea obiectivului. 
 
Calendarul activităţilor 
 
Ţinerea la zi a unui calendar al proiectului este importantă în controlul costurilor şi menţinerea 
credibilităţii. Tehnicile de planificare pot varia de la simple grafice la calendare complexe, tip 
reţea, cum sunt metoda drumului critic sau metoda de aprovizionare în timp real. Tehnicile tip 
reţea sunt, de obicei, computerizate şi identifică legăturile dintre activităţi, costuri şi momentul de 
realizare a acestora. 
 
Controalele financiare 
 
Controlul costurilor, în timpul fazelor de proiectare şi construcţie, sunt esenţiale. Deosebit de 
important este sistemul de contabilitate al proiectului, care înregistrează, analizează şi raportează 
toate costurile. Este necesară o comunicare strânsă între şeful de proiect şi departamentul 
financiar, pentru o contabilitate riguroasă şi o analiză strictă a fluxului de numerar, facilitându-se 
ridicarea la timp a lichidităţilor şi maximizează fondurile disponibile. Informaţii suplimentare se 
găsesc în alt manual al seriei, „Managementul lichidităţilor”. Controalele contabile sunt necesare 
pentru a ne asigura că plăţile nu depăşesc valoarea lucrărilor încheiate şi că sunt îndeplinite 
obligaţiile asumate prin împrumuturile contractate. Informaţii asupra elementelor de lansare a 
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cererii de împrumuturi şi de management al datoriilor se găsesc în manualul „Managementul 
datoriilor”. 
  
Alte metode de control al costurilor cuprind ingineria tehnologică, calculul costurilor pe baza 
duratei de serviciu, controalele concepute implicit prin proiect, controlul asupra schimbării 
devizelor. Ingineria tehnologică aplicată pe parcursul fazei de proiectare poate reduce costurile 
prin folosirea unor materiale, tehnologii şi metode mai eficiente de construcţie. Tehnologia de 
reparaţii şi reabilitări modernizată ajută la prelungirea vieţii utile a dotărilor existente şi reduce 
costurile de întreţinere. Calculul costurilor pe baza duratei de serviciu este o tehnică prin care se 
determină costul total de achiziţionare şi operare a unei dotări sau a unui utilaj pe întreaga durată 
de serviciu. Proiectarea clădirilor şi achiziţionarea unor utilaje cu consum energetic redus conduc 
la creşterea costurilor iniţiale, dar reduc substanţial costurile de exploatare pe durata de serviciu a 
clădirii. Proiectarea / construirea combină responsabilitatea pentru proiect şi construcţie, fiind 
asumată de o singură firmă. Proiectarea şi construirea evoluează simultan şi, în consecinţă, permit 
„urmărirea dintr-o privire” a stării curente. Controalele privind cererile de schimbare a devizelor 
sunt esenţiale în prevenirea abuzurilor, adesea asociate cu licitaţiile câştigate pe baza costului 
redus. Costurile proiectelor pot fi substanţial mărite prin schimbarea devizelor. Prin procedura 
dedicată schimbării devizelor trebuie să se ceară justificări, aprobări, cuantificarea muncii şi 
materialelor, urmărirea şi penalizarea abuzurilor. Schimbarea devizelor şi depăşirea costurilor 
peste un anumit procent din valoarea contractului trebuie prezentate consiliului pentru aprobare şi 
eventuale rectificări ale bugetului de investiţii. Alocarea unor fonduri justificate în situaţiile 
adecvate, de ex.: problemele neanticipate cu structura solului, înseamnă un management sănătos.  
 
Raportarea pe parcurs 
 
Raportarea stadiului reprezintă un aspect important în realizarea şi supravegherea proiectului. 
Formatul şi frecvenţa rapoartelor trebuie să reflecte nevoile de informare ale utilizatorilor, printre 
care se află şeful de proiect, funcţionarii, directorul şi aleşii locali. Informaţiile indispensabile 
cuprind: departamentul, numele obiectivului, data de începere, data estimată de încheiere, 
procentul de lucrări terminate, sursele de finanţare, costurile bugetate şi reale. Costurile pot fi 
detaliate pe categorii, cum ar fi: planificare, achiziţie terenuri, proiectare, inginerie, construcţie, 
situaţii neprevăzute. Sunt foarte importante explicaţiile narative despre întârzieri, depăşiri de cost, 
probleme tehnice şi de finanţare, ca şi despre acţiunile corective propuse. Diagramele, graficele şi 
rapoartele separate despre aspectele excepţionale ajută la simplificarea prezentării în faţa 
directorului şi a consiliului local. Sistemele computerizate de management al informaţiilor sunt 
folositoare în aflarea instantanee a stadiului proiectului şi a impunerilor contractuale. 
 
Informarea publicului 
 
Merită făcute toate eforturile pentru a menţine publicul informat în privinţa stadiului proiectului, 
deoarece, astfel, se menţine sprijinul pentru proiect. Anunţurile prin afişare şi vizitele sunt 
mijloace eficiente de a anunţa rezidenţii când încep lucrările în zona lor şi ce disfuncţionalităţi se 
anticipează. Semnalarea corectă a obiectivelor în lucru informează cetăţenii despre modul cum 
sunt cheltuiţi banii din impozitele plătite de către ei şi poate fi folosită pentru a mobiliza alte 
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surse de finanţare. Este recomandabil ca fotografiile obiectivului şi rapoartele de pe parcurs să fie 
expuse public, prin comunicate de presă şi buletine de informaţii locale. Clădirile cu acces public, 
cum sunt cea a primăriei şi a departamentului de lucrări publice, reprezintă un loc bun de 
promovare a beneficiilor unor proiecte de investiţii. Informaţii suplimentare legate de tehnicile de 
informare a publicului se găsesc în manualul „Participarea cetăţenească” al acestei serii de faţă.               
 
Moment de reflecţie  
 
Elaboraţi un plan de punere în practică şi de monitorizare pentru câteva proiecte din comunitatea 
dumneavoastră. Cine este responsabil de monitorizare? Ce tehnici vor fi folosite? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obstacole 
 
Planificarea şi elaborarea bugetului de investiţii este dificilă şi consumatoare de timp. Vă puteţi 
aştepta să întâmpinaţi obstacole la punerea sistemului în practică. Ele îmbracă diverse forme, 
precum rezistenţa politică, rezistenţa funcţionarilor şi barierele în calea informaţiilor. 
 
Rezistenţa politică 
 
Aleşii locali opun o rezistenţă planificării din câteva motive. Ei pot argumenta că aceasta 
introduce o rigiditate excesivă în elaborarea politicilor, deoarece planurile proiectelor „se bat în 
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cuie” şi sunt greu de schimbat. Se pot teme şi că trezesc electoratului aşteptări nerealiste, de 
neîmplinit din cauza fondurilor insuficiente. Mulţi consilieri cred că nu este practic să planifici pe 
mai mult de un an-doi sau peste durata propriului mandat. Se mai tem şi că ies la lumină prea 
multe informaţii despre gradul de deteriorare şi numărul lucrărilor de întreţinere amânate, ceea ce 
dăunează carierei lor politice şi generează probleme în primirea de credite. Unii consideră că, din 
cauza fondurilor disponibile limitate, nu mai merită să faci efortul până la capăt. Alţii sunt 
preocupaţi de faptul că funcţionarii vor manevra informaţiile privind nevoile şi finanţările şi vor 
aprecia superficial impactul asupra bugetului operaţional. Aleşii locali se îngrijorează şi la gândul 
că planificarea unui obiectiv va genera nevoia de alte proiecte. Mulţi pun la îndoială capacitatea 
cetăţenilor de a înţelege datele tehnice. În sfârşit, susţin că schimbările permanente în legislaţia 
naţională descurajează capacitatea lor de a planifica investiţii viitoare. 
 
Există câteva căi de limitare sau de eliminare a acestor obstacole. Implicaţi-i pe aleşii locali de la 
început şi în toate fazele de concepere a sistemului. Încurajaţi-i să adopte politici de investiţii care 
le justifică mandatul. Asiguraţi-i că vor exercita o supraveghere adecvată a derulării proiectului. 
Puneţi-le la dispoziţie o analiză complexă a stării financiare şi a surselor de finanţare. Organizaţi 
sondaje de opinie, spre a obţine informaţii privind preocupările şi priorităţile cetăţenilor. 
Furnizaţi permanent informaţii despre beneficiile planificării investiţiilor şi adaptaţi procesul 
astfel încât să corespundă nevoilor şi condiţiilor schimbătoare.  
 
Rezistenţa funcţionarilor 
 
Funcţionarii publici vor obiecta frecvent, fiindcă intuiesc că le va lua foarte mult timp şi efort. S-
ar putea să creadă că procesul de fixare a priorităţilor este vag şi ambiguu. Ei reclamă, adesea, 
lipsa de angajare în proces a aleşilor locali şi a conducerii. Există convingerea că aleşii locali nu 
vor aproba programul, acordând o consideraţie nejustificată factorilor politici. Funcţionarii 
intuiesc că există prea puţină susţinere pentru proiectele mari şi cu impact pe termen lung, de 
tipul alimentare cu apă, canalizare sau construirea gropilor ecologice de gunoi. Experienţa le-a 
dovedit că şi lucrările de reparaţii capitale sau întreţinere sunt primele care se amână.  
 
O însemnată preocupare a funcţionarilor este teama de managementul exercitat de aleşii locali şi 
de lipsa flexibilităţii. Ei se gândesc că vor fi excesiv de încărcaţi cu solicitări de informaţii şi 
controale venite din partea aleşilor locali. Adesea se plâng şi de absenţa informaţiilor privind 
contabilitatea şi finanţarea proiectului. În sfârşit, s-ar putea să creadă că nu li se vor aloca resurse 
adecvate pentru a duce munca la bun sfârşit şi că întregul proces nu este decât un exerciţiu lipsit 
de valoare. Funcţionarii pot să indice şi că există reţineri în acordarea de fonduri pentru 
experimentarea tehnologiilor noi. Aceste obstacole pot fi atenuate prin implicarea fermă a 
conducerii şi a aleşilor locali, ca şi prin asigurarea resurselor adecvate. 
 
Implicaţi funcţionarii în toate aspectele procesului, inclusiv în proiectarea sistemului de stabilire a 
priorităţilor. Oferiţi-le posibilitatea de a beneficia de instruire şi de o corespunzătoare asistenţă 
tehnică. Încurajaţi-i să recomande ei surse de finanţare. Puneţi-le la dispoziţie sistemele de 
informaţii şi de contabilitate necesare. Acordaţi-le o suficientă flexibilitate în conducerea 
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proiectelor, prin furnizarea de fonduri în situaţiile neprevăzute şi prin conferirea de autoritate 
extinsă asupra fondurilor. 
 
Barierele în calea informaţiilor 
 
Informaţiile inadecvate reprezintă un obstacol major. Datele despre starea actuală sunt adesea 
limitate. Comenzile din trecut s-ar putea să nu fie disponibile pentru a se putea calcula costul 
cumulat al reparaţiilor. Informaţiile privind reclamaţiile şi întreruperile în funcţionare ar putea fi 
de negăsit şi este posibil să nu se acorde fonduri pentru aplicarea tehnologiei de evaluare a stării 
fizice. Nici informaţiile privind costul proiectului şi finanţarea nu sunt întotdeauna disponibile. 
Nu există peste tot sisteme computerizate de management al lucrărilor de întreţinere, care să 
poată cumula informaţiile despre starea fizică şi costuri, în vederea planificării eficiente a 
reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere. Cercetările asupra aplicării noilor tehnologii de 
infrastructură se pot dovedi limitate. Adesea, sunt inaccesibile informaţiile pertinente despre 
situaţia financiară şi despre potenţialele surse de finanţare. În sfârşit, pentru multe proiecte, 
beneficiile sunt greu de cuantificat. 
 
Aceste obstacole pot fi depăşite prin recunoaşterea importanţei pe care o are susţinerea 
dezvoltării unor sisteme informaţionale adecvate. Instalaţi sisteme automate de management al 
lucrărilor de întreţinere şi de prelucrare a comenzilor de lucru. Urmăriţi reclamaţiile şi 
întreruperile în funcţionare. Folosiţi tehnologia şi alte metode de evaluare a stării fizice. 
Întreprindeţi analize ale situaţiei financiare şi adunaţi date comparative despre sursele de 
finanţare a investiţiilor. Instalaţi un program de contabilitate specializat în urmărirea obiectivelor 
de investiţii.  
 
Moment de reflecţie 
 
Pregătiţi o listă de obstacole pe care consideraţi că le-ar întâmpina instalarea planificării şi 
elaborării bugetului de investiţii în comunitatea dumneavoastră. Ce se poate face pentru a le 
înfrânge?  
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Rezumatul ideilor principale 
 
Elaboraţi politici de investiţii. 
 
Atribuiţi responsabilităţi pentru coordonarea procesului de planificare a investiţiilor. 
 
Pregătiţi norme, formulare şi instrucţiuni de redactare a cererilor de proiecte. 
 
La identificarea nevoilor de investiţii folosiţi o gamă largă de metode. 
 
Fixaţi criterii simple şi clar definite de stabilire a priorităţilor şi de selecţie a proiectelor. 
 
Întreprindeţi o analiză a situaţiei financiare şi căutaţi informaţii despre alternativele de finanţare a 
investiţiilor. 
 
Încurajaţi participarea cetăţenilor în procesul de planificare a investiţiilor. 
 
Întocmiţi documentul de prezentare a bugetului şi programului de investiţii, astfel încât să fie 
uşor de înţeles. 
 
Adoptaţi programul şi bugetul de investiţii şi prevedeţi amendamente. 
 
Introduceţi un sistem de implementare şi de monitorizare, asigurând şi condiţiile de analiză şi 
adaptare continuă a procesului de planificare a investiţiilor.  
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Glosar 
 

MIJLOACE FIXE 
Bunuri cu o perioadă de funcţionare de peste un an, şi cu o valoare 
semnificativă, aflate în posesia administraţiei publice locale şi utilizate în 
scopuri publice (terenuri, clădiri, echipamente). 

ALOCARE FONDURI 

Autorizare dată de către organul deliberativ al unei autorităţi administrative 
prin care se permite angajarea de obligaţii financiare şi de cheltuieli din 
resursele publice. Alocările se referă de obicei la sume fixe pentru un  singur 
an. 

BRAINSTORMING Tehnică de grup pentru soluţionare de probleme, generare de idei, stimulare, 
gândire creativă prin participare nerestricţionată, spontană în discuţii. 

BUGET DE 
INVESTIŢII 

Buget care conţine proiectele de investiţii incluse în primul an al planului de 
investiţii; în fiecare an, primul an din planul de investiţii devine buget de 
capital; plan al proiectelor de investiţii şi mijloacele de finanţare ale acestora.

BUGET CURENT  
Plan pentru cheltuielile curente şi mijloacele propuse pentru finanţarea 
acestora; principalul mijloc de ţinere sub control al activităţilor financiare, al 
achiziţilor, cheltuielor şi al furnizării serviciilor curente. 

CAPACITATE DE 
ÎMPRUMUT Suma maximă ce poate fi împrumutată. 

CAPACITATE DE 
ÎNDATORARE 

Nivelul maxim până la care se poate împrumuta o APL astfel încăt să poată 
rambursa la timp ratele şi dobănzile; ea este stabilită prin lege sau de către 
creditori pe baza analizei pe baza bunurilor şi veniturilor APL; chiar dacă o 
municipalitate are multe linii de credit deschise şi nu are solduri restante, 
poate avea o capacitate de îndatorare redusă. 

CHELTUIELI DE 
CAPITAL Cheltuieli pentru achiziţionarea de bunuri sau pentru realizarea de investiţii 

CREDIBILITATE 
FINANCIARA  

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

IMPOZITAREA 
AVANTAJELOR 
VIITOARE 

Impozit sau taxă obligatorie asupra unor proprietăţi pentru a acoperi total sau 
parţial costurile unei investiţii sau serviciu specific de care vor beneficia 
acele proprietăţi. 

FINANŢARE 
MASCATĂ  Finanţare prin mijloace ascunse, ilicite sau indirecte. 

PLATA „DIN MERS” Metoda de a finanţa investiţiile  pas cu pas, din alocaţii bugetare. 

PLATA „PE 
MĂSURA CE 
UTILIZEZI” 

Metoda de a finanţa investiţiile  prin credite, rambursarea acestora facându-
se concomitent cu folosirea bunurilor astfel finanţate. Această metodă 
combină beneficiul de a utiliza un bun, cum ar fi o stradă, pod sau clădire, cu 
rambursarea datoriei angajată pentru finanţarea acelei investiţii. 

PROGRAM DE 
INVESTIŢII 

Plan multianual al proiectelor de investiţii, enumerate în ordinea priorităţilor, 
pe ani cu perioadele de începere şi finalizare, cu costurile estimate pentru 
fiecare an şi cu surse propuse de finanţare. 

SERVICIUL ANUAL 
AL DATORIEI 

Suma totala a dobânzilor, comisioanelor şi ratelor, plătite de către o APL în 
contul datoriei publice în cursul unui an bugetar. 

TEHNICA 
GRUPULUI 
NOMINAL 

Tehnică de lucru în echipă care încurajează sugestiile/ contribuţiile personale 
ale tuturor membrilor prevenind inhibiţiile şi judecăţile premature. 

 


