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SCOPUL CURSULUI

Economia publică reprezintă о componentă a ştiinţei economice, саrе studiază rolul şi
comportamentul statului, precum şi impactul activităţii sale asupra economiei naţionale şi, în
consecinţă, asupra bunăstării cetăţenilor.
În conformitate cu planul de învăţământ, studenţilor de la specialitazea "Contabilitate şi
informatică de gestiune” ", semestrul V secţia fără frecvenţă le este propusă pentru studiu
disciplina universitară "Buget şi trezorerie publică".
Disciplina are ca scop instruirea teoretică şi formarea aptitudinilor practice în domeniul
metodelor şi tehnicilor gestiunii fondurilor financiare publice şi, în special, al sistemului bugetar
al statului. Disciplina tratează şi o serie de aspecte legate de teoria şi practica financiară privind
procesul de constituire, repartizare şi utilizare a resurselor financiare publice ale statului.
Disciplina Buget si trezorerie publica asigura cunoaşterea problematicii bugetare si a
trezoreriei statului. Conţinutul cursului se fundamentează pe dezvoltarea conceptului de buget
public, procedura bugetara, pe aprobarea si executarea acestuia; modul de organizare si
conducere a trezoreriei statului, principii si mecanisme de funcţionare, organizarea contabilităţii
in trezoreriile statului si analiza fluxurilor financiare derulate prin trezoreria statului.
În forma sa actuală, lucrarea se adresează, în primul rând, studenţilor de la învăţământul
la distanţă, fiind elaborată în sistem modular, structurată logic în două module distincte care,
luate la un loc, formează un tot unitar coerent.
În acelaşi timp, lucrarea asigură, în egală măsură, fondul de cunoştinţe necesar tuturor
studenţilor economişti, fiind un îndreptar util şi specialiştilor care desfăşoară activitate în
domeniul economic şi financiar

OBIECTIVELE CURSULUI
1. Prezentarea conţinutului teoretic şi organizatoric al sistemului bugetar, în special al bugetului
de stat.
2. Fundamentarea principiilor şi regulilor bugetare care stau la baza constituirii bugetelor în
economie.
3. Prezentarea şi sistematizarea etapelor procesului bugetar.
4. Prezentarea particularităţilor privind structura, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor
locale.
5. Prezentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
6. Prezentarea particularităţilor privind bugetele constituite din fondurile speciale (Bugetul
Fondului naţional unic al asigurărilor sociale de stat, Bugetul asigurărilor pentru şomaj)şi din
mijloace extrabugetare (venituri proprii).

7. Evidenţierea cauzelor şi a modului de finanţare a deficitelor bugetare.
8. Prezentarea instrumentelor utilizate în ţările dezvoltate pentru finanţarea deficitului bugetar
şi refinanţarea datoriei publice.
9. Evidenţierea instrumentelor folosite în România pentru finanţarea deficitelor bugetare.
10. Prezentarea metodelor şi tehnicilor de elaborare a bugetului public naţional.
11. Prezentarea bugetului general al Uniunii Europene.
12. Prezentarea premiselor şi importanţei înfiinţării Trezoreriei Statului.
13. Prezentarea modului de organizarea a trezoreriei la nivel central şi în plan teritorial.
14. Evidenţierea funcţiilor clasice şi a funcţiilor moderne ale Trezorerie.
15. Prezentarea regulilor şi principiilor de bază ale funcţionării Trezoreriei statului în România.
16. Evidenţierea asemănărilor şi deosebirilor din punct de vedere conceptual al obiectului de
activitate între Trezoreria publică şi băncile comerciale.
17. Prezentarea operaţiunilor active ale Trezoreriei Statului.
18. Prezentarea operaţiunilor pasive ale Trezoreriei Statului

CAPITOLUL I
BUGETUL PUBLIC - PRINCIPALUL MECANISM DE TRADUCERE ÎN FAPT A
CONCEPTULUI ŞI FUNCŢIILOR FINANŢELOR PUBLICE

În cadrul acestui capitol sunt reliefate o serie de concepte generale privind conţinutul,
necesitatea şi funcţiile finanţelor în cadrul mecanismului economiei de piaţă, sistemul bugetar şi
bugetul public în general. Impactul finanţelor asupra economiei este determinat nu numai de
proporţiile redistribuirii produsului intern brut pe care o generează, dar şi de modul cum se
realizează acest proces.
1.1. Concepte privind mecanismul financiar, sistemul bugetar şi bugetul public în
general
Mecanismul financiar, parte integrantă a mecanismului economic, este constituit din
totalitatea structurilor, formelor, metodelor, principiilor şi pârghiilor economico-financiare, prin
intermediul cărora se constituie, se administrează şi se utilizează fondurile băneşti publice ale
statului, necesare îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale, direcţionate în special pentru o
dezvoltare economică durabilă şi pe această bază a asigurării unui standard de viaţă corespunzător.
Altfel spus, el exprimă modul de organizare şi conducere a fluxurilor financiare prin care se
realizează constituirea, repartizarea şi utilizarea fondurilor financiare publice în societate.
Mecanismul financiar trebuie să asigure şi să stimuleze o desfăşurare eficientă a activităţii
tuturor subiecţilor economici producători de bunuri materiale şi servicii şi, pe această bază,
crearea de valoare adăugată, venit naţional, resurse financiare publice abundente. Funcţionarea
mecanismului financiar constă deci în capacitatea acestuia de a asigura desfăşurarea normală a
circuitului fluxurilor financiare publice în cuantumul necesar societăţii, pentru asigurarea
funcţionării normale a tuturor instituţiilor publice ale statului prin intermediul cărora acesta îşi
exercită atribuţiile şi funcţiile sale. El nu este dat odată pentru totdeauna, este perfectibil în timp,
el trebuie să fie dinamic şi să aibă o structură suficient de flexibilă.
Unele dintre componentele sale au un grad mai ridicat de stabilitate, cum ar fi: sistemul
financiar, structura organelor financiare, în timp ce altele au un caracter mai mobil, cum este
cazul pârghiilor financiar-fiscale, bugetare şi, în general, a reglementărilor cu caracter
financiar-juridic.
Traducerea în fapt a funcţiilor finanţele publice ale României generează un întreg
sistem de relaţii economice, exprimate sub formă bănească, prin intermediul cărora se asigură
formarea, repartizarea şi
utilizarea fondurilor publice băneşti necesare statului şi
organismelor sale pentru satisfacerea nevoilor generale ale societăţii. Constituirea, repartizarea şi
utilizarea fondurilor publice se realizează, după metode şi tehnici specifice, având la bază
principiul rambursabilităţii sau a nerambursabilităţii, şi care, apoi, capătă diverse destinaţii.
Ansamblul acestor metode, tehnici şi logistica necesară, prin intermediul cărora instituţiile
statului special create constituie şi utilizează resursele financiare publice, creează un sistem
coerent de relaţii financiare, denumit simplu: sistemul financiar-bugetar.
Derularea resurselor financiare în cadrul acestui sistem se realizează printr-un complex
întreg de planuri financiare (bugete), care, în sens mai larg, exprimă:
■ relaţiile de transfer de resurse băneşti fără echivalent şi nerambursabil;
■ relaţiile de împrumuturi de resurse băneşti, purtătoare de dobândă (creditul public);
■ relaţiile de transfer de resurse financiare în schimbul unei contraprestaţii viitoare
care depinde de producerea unui eveniment aleatoriu (asigurările de bunuri, persoane,
răspundere civilă);
■ relaţiile care apar în procesul formării de resurse băneşti la dispoziţia
instituţiilor publice (mijloace extrabugetare).
Sistemul financiar este privit deci ca relaţii reflectate prin:
■ bugetele locale;

■ bugetul de stat;
■ bugetul asigurărilor sociale de stat;
■ bugetele fondurilor speciale (bugetul Fondului naţional unic al asigurărilor sociale de
sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj);
■ bugetele instituţiilor publice autonome;
■ bugetele de venituri şi cheltuieli ale agenţilor economici şi ale altor subiecţi
economici;
■ bugetul Trezoreriei statului;
■ bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat;
■ bugetele societăţilor bancare, de asigurări şi reasigurări;
■ bugetele constituite pe seama fondurilor externe nerambursabile, bugetul fondurilor
provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi
alte costuri se asigură din fonduri publice.
Cu excepţia bugetelor agenţilor economici, societăţilor bancare, de asigurări şi a altor
posibili subiecţi economici, restul bugetelor fac parte din aşa-zisul sistem bugetar.
La baza întregului sistem bugetar stă ceea ce noi în mod generic numim bugetul, care
cel mai simplu definit el „este un document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an
veniturile şi cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a
instituţiilor publice.
Cu alte cuvinte, orice buget prin care se derulează fonduri publice se prezintă ca un plan
financiar, prin intermediul căruia sunt prevăzute veniturile şi cheltuielile pe o perioadă
determinată de timp (an, trimestru, lună), în scopul îndeplinirii unor obiective şi sarcini precis
stabilite la nivelul entităţilor la care se referă acel buget (stat, unităţi administrativ-teritoriale,
instituţii publice etc). În acest context, el constituie şi un important plan operativ, din punct de
vedere financiar, iar ca şi conţinut, aşa cum s-a mai precizat, exprimă, în ultimă instanţă, relaţii
sociale de natură economică care se stabilesc între participanţii la executarea acelui plan financiar.
Noua reglementare1 privind finanţele publice stabileşte sistemul de bugete prin care se
constituie şi se utilizează fondurile publice centrale, precum şi problemele legate de elaborarea,
aprobarea, executarea şi raportarea acestora. În cadrul acestui sistem sunt incluse: bugetul de
stat; bugetul asigurărilor sociale de stat; bugetul fondurilor speciale; bugetul Trezoreriei
statului; bugetele instituţiilor publice autonome; bugetele instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din bugetul de stat; bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau
garantate de stat şi a căror rambursare de dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice;
bugetul fondurilor externe nerambursabile".
Prin aceeaşi reglementare de bază privind finanţele publice în România se inserează şi
noţiunea de „buget general consolidat" care, din punct de vedere conceptual, este definit ca fiind
„ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate şi consolidate pentru a forma un
întreg". Cu alte cuvinte, bugetul general consolidat, deşi nu este un buget de sine stătător în
elaborare, aprobare, executare şi raportare, este suma bugetelor din cadrul sistemului bugetar
românesc, aşa cum precizează de altfel şi aranjamentul la acordul „stand-by" dintre România şi
Fondul Monetar Internaţional,
Pe lângă bugetele menţionate mai sus bugetul general consolidat trebuie sa cuprindă şi Fondul
special pentru modernizarea drumurilor, Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic,
Fondul special de reasigurare, Autoritatea pentru valorificarea activelor statului (AVAS); Fondul
pentru dezvoltarea agriculturii româneşti, Regia Autonomă Administraţia Naţională a
Drumurilor (AND); alte fonduri extrabugetare administrate de Ministerul Finanţelor Publice sau
de alte ministere şi agenţii din afara cadrului bugetar, precum şi alte operaţiuni extrabugetare ale
ministerelor, finanţate prin împrumuturi externe şi fondurile de contrapartidă create din încasările
din împrumuturi externe".

1

Legea finanţelor publice 500/2002

De asemenea, aceleaşi reglementări menţionează faptul că, în definiţia bugetului
general consolidat „trebuie încorporate orice alte fonduri noi, create pentru perioada derulării
programului, în scopul realizării de operaţiuni de natură fiscală".
În acest context, în vederea determinării cuantumului resurselor publice şi a deficitului
bugetar total din cadrul unui an bugetar, prin intermediul tehnicilor bugetului general
consolidat, este necesar (în situaţia transferurilor de resurse dintre bugetele sistemului) să fie
eliminate prin consolidare posturile care pentru un buget reprezintă o cheltuială (bugetul ierarhic
superior), iar pentru bugetul ierarhic inferior un venit. Această cerinţă are în vedere eliminarea
dublei înregistrări a cheltuielilor sau a veniturilor. In acest cadru este obligatoriu deci ca o
anumită resursă publică să fie evidenţiată o singură dată, ca venit public, cum, de asemenea, este
obligatoriu ca orice plată de casă să fie contabilizată o singură dată drept cheltuială publică
efectivă.
În acelaşi sens, în vederea determinării indicatorilor de calcul al deficitului bugetar
consolidat, este necesară determinarea „valorii creditului net al sistemului bancar către bugetul
general consolidat", care este definită ca „totalitatea creanţelor sistemului bancar asupra
bugetului general consolidat minus valoarea totală a depozitelor bugetului general consolidat
deţinut în sistemul bancar".
Dintre componentele bugetului general consolidat, aşa cum s-a mai precizat, cel mai
important este bugetul de stat, prin intermediul căruia se derulează principalele resurse
financiare ale ţării şi prin care se exercită principalele prerogative şi funcţii ale finanţelor
publice: de repartiţie, control şi intervenţie a statului în economie.
1.2. Bugetul de stat- concept şi caracteristici
Bugetul de stat, ca o componentă de bază a bugetului general consolidat şi a finanţelor
publice în general, înainte de toate, reflectă relaţii sociale de natură economică sub formă
bănească, ce se statornicesc între stat, pe de-o parte, şi membrii săi, persoane juridice şi fizice,
pe de altă parte, în procesul repartiţiei produsului intern brut, potrivit obiectivelor de politică
economică şi socială a claselor politice aflate la putere la un moment dat, în scopul satisfacerii
intereselor generale ale societăţii.
Relaţiile determinate de constituirea resurselor financiare publice se manifestă, în principal,
prin intermediul impozitelor, taxelor, contribuţiilor obligatorii şi al unor vărsăminte ale instituţiilor
publice, precum şi prin cel al împrumuturilor de stat interne şi externe. Apoi, relaţiile sociale
create între stat şi membrii săi, în procesul de repartizare şi utilizare a resurselor financiare publice,
îmbracă forma utilităţilor şi serviciilor publice şi semipublice, pe care statul le furnizează acestora şi
societăţii în general.
În acest complex proces de constituire şi utilizare a fondurilor publice, relaţiile
economice pe care le determină bugetul de stat îşi găsesc cea mai largă expresie în
corelaţiile macroeconomice care se stabilesc în economie şi societate, în special în legătură cu
nivelul, evoluţia şi repartiţia produsului intern brut, izvorul principal al resurselor financiare
publice.
În al doilea rând, bugetul de stat reprezintă un plan financiar obligatoriu pentru toţi
membrii societăţii şi pentru stat însuşi, având caracter de lege, el purtând girul forului suprem
din stat (parlamentul şi al preşedintelui prin promulgare) şi, prin jocul democraţiei, al întregului
popor. Caracterul obligatoriu al bugetului de stat se manifestă prin faptul că împotriva
membrilor societăţii - contribuabili care nu-şi îndeplinesc obligaţiile pe care le au - se pot
lua măsuri de constrângere extraeconomică, în timp ce împotriva autorităţilor statului, dacă
acestea nu-şi pot îndeplini obligaţiile bugetare prevăzute prin buget, nu se pot lua asemenea
măsuri.
În al treilea rând, bugetul de stat încearcă să reflecte o imagine cât mai apropiată de situaţia
reală a economiei. De aceea, el reprezintă un plan financiar operativ, la nivel macroeconomic,
stabilit de organele abilitate ale statului şi în baza căruia urmează a funcţiona şi evolua societatea
din punct de vedere economic, social şi financiar, în perioada pentru care acesta a fost întocmit.
Deşi bugetul de stat se întocmeşte în România pe perioada unui an bugetar, care corespunde anului

calendaristic, prin el se asigură de multe ori condiţiile necesare pentru continuarea unor finanţări şi
pe termen mediu, prin includerea unor cheltuieli publice (din domeniul investiţiilor) care nu se pot
finaliza pe parcursul unui exerciţiu bugetar.
În al patrulea rând, legile privind aprobarea bugetului de stat poartă amprenta concepţiilor
şi intereselor politice ale partidului sau partidelor politice aflate la putere la un moment dat. De
aceea, deşi este determinat de cauze şi condiţii obiective, în multe privinţe, bugetul de stat al
României poartă puternice amprente subiective.
În al cincilea rând, fiind cel mai important mecanism prin care funcţiile finanţelor publice se
transpun în viaţă, bugetul de stat reprezintă instrumentul cel mai important de intervenţie a statului în
economie, prin politicile sale fiscale şi bugetare.
Sistemul unitar de bugete
Bugetul public contribuie la realizarea echilibrului între nevoile colective şi mijloacele cu
care se acoperă. În acest scop, se stabileşte un raport între resursele financiare publice
provenite, în principal, din impozite şi taxe, şi nevoile sociale; în cadrul acestui raport trebuie să
se urmărească respectarea echităţii în repartiţia sarcinii fiscale asupra membrilor societăţii.
Astfel, pe baza puterii de contribuţie a subiecţilor impozabili, se stabileşte capacitatea de
satisfacere a nevoilor generale (utile, necesare sau indispensabile).
Proiectul de buget conferă Parlamentului şi Guvernului posibilitatea de a avea o imagine
de ansamblu asupra raportului dintre valoarea bunurilor materiale şi nemateriale create în
economia financiară publică şi valoarea eforturilor făcute pentru realizarea lor. În mod similar,
autorităţile publice locale identifica acest raport şi modul în care se realizează echilibrul dintre
nevoi şi resurse la nivel mezoeconomic.
De asemenea, bugetul public este instrumentul de programare, de executare şi de control
asupra rezultatelor execuţiei resurselor băneşti ale societăţii şi a modului de repartizare şi
utilizare a acestora prin cheltuieli publice.
În sens larg, bugetul public reprezintă ansamblul documentelor din sectorul public, care
împreună formează sistemul de bugete. Acesta este un sistem unitar de bugete format din:
• bugetul de stat;
• bugetul asigurărilor sociale de stat;
• bugetele locale;
• bugetele fondurilor speciale;
• bugetul trezoreriei statului;
• bugetele instituţiilor publice autonome;
• bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetele lo cale şi bugetele fondurilor speciale, după caz;
•bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;
• bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi a
căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice;
•bugetul fondurilor externe nerambursabile.
Componentele sistemului unitar de bugete pot fi grupate şi reunite în două categorii,
respectiv:
•
Bugetul public naţional este format din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat şi bugetele locale;
•
Bugetul general consolidat este ansamblul bugetelor, componente ale sistemului
bugetar, agregate şi consolidate pentru a forma un întreg. Consolidarea bugetară se referă la
operaţiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre bugetele componente ale sistemului
bugetar în vederea evitării dublei evidenţieri a acestora. Această operaţiune include şi ajustările
determinate de intrările anuale de credite externe şi rambursările ratelor de capital.
Bugetele prezentate sunt formate, la rândul lor, din venituri şi cheltuieli. Acestea,
consolidate la nivel naţional, evidenţiază fondurile financiare publice şi nivelul efortului
financiar public pe anul fundamentării estimărilor, urmărindu-se asigurarea echilibrului între

nevoile şi resursele publice. Deficitul de finanţat se stabileşte la nivelul bugetului general
consolidat.
Este cunoscut faptul că volumul total al resurselor financiare publice reprezintă limite
minime ce pot fi depăşite, fiind determinate de nivelul cheltuielilor publice totale.
Spre deosebire de veniturile publice, cheltuielile publice reprezintă limite maxime ce nu
pot fi depăşite, întrucât aceasta ar genera dezechilibru la nivelul bugetului public.
1.3. Principiile bugetare
1.3.1. Prezentare generală
În scopul asigurării unei gestionări corecte a resurselor financiare publice se recomandă
respectarea unor reguli tehnice cunoscute sub denumirea de principii bugetare. Acestea sunt
reprezentate, potrivit Legii finanţelor publice, de principiile universalităţii; unităţii; neafectării
veniturilor; anualităţii; specializării; unităţii monetare; publicităţii.
Elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor locale au la bază următoarele principii:
universalităţii, publicităţii, unităţii, unităţii monetare, anualităţii, specializării bugetare şi
echilibrulu.
La nivelul bugetului asigurărilor sociale de stat, elaborarea şi execuţia acestuia se bazează
pe următoarele principii: anualitatea, universalitatea, echilibrarea, realitatea şi unitatea monetară.
1.3.2. Principiile şi regulile bugetare
De-a lungul vremii, în construcţia şi executarea bugetelor publice s-au impus o serie de
reguli şi condiţii, transformate ulterior în adevărate principii, respectate într-o măsură mai mare
sau mai mică de toate guvernele în ceea ce priveşte administrarea şi gestionarea banului public.
Procedura sau procesul bugetar reprezintă totalitatea operaţiunilor şi actelor cu caracter
administrativ, tehnic şi normativ efectuate de organele de specialitate ale statului în vederea
întocmirii, aprobării, executării şi raportării bugetului de stat şi a celorlalte bugete prin intermediul
cărora se gestionează fondurile publice.
În toate fazele procesului bugetar, referitor la elaborarea, execuţia şi raportarea execuţiei
bugetului, s-au impus o serie de reguli şi principii de a căror respectare depinde în mare
măsură buna sau proasta administrare şi gestionare a fondurilor publice ale unei naţiuni.
Ultimele reglementări româneşti în materie2 stipulează următoarele principii şi reguli de bază
cu privire la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului de stat.
A)
Principii
a) principiul universalităţii;
b) principiul publicităţii;
c) principiul unităţii;
d) principiul anualităţii;
e) principiul specializării bugetare;
f) principiul unităţii monetare.
B)
Reguli
a) cheltuielile bugetare au o destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de
autorizările conţinute în legi specifice şi legile bugetare anuale;
b) în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor acte normative ale căror
prevederi atrag micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget,
iniţiatorii au obligaţia să prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de resurse sau
plusului de cheltuieli.
Faţă de principiile şi regulile din cadrul procesului bugetar românesc, de-a lungul
timpului s-au impus, cristalizat şi aplicat şi altele, adiacente sau complementare lor, cum ar
fi:
g) principiul neafectării veniturilor care nu se substituie principiului universalităţii
bugetare şi este complementar acestuia;
2
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h) principiul realităţii;
i) principiul echilibrului aplicat în execuţia bugetară a Uniunii Europene.
Trebuie menţionat că unele dintre principiile enunţate şi-au pierdut în mare măsură
semnificaţia pe care o aveau la un moment dat, în perioada în care ele s-au impus (de exemplu,
principiul echilibrului bugetar), iar altele au fost adaptate noilor concepţii privind rolul finanţelor
publice în epoca contemporană. Modul în care se aplică ele în practică diferă însă de multe ori
de la o ţară la alta.
a)
Principiul universalităţii bugetare. Potrivit reglementărilor româneşti, acesta
constă în aceea că: „veniturile şi cheltuielile se includ în buget în totalitate, în sume brute,
veniturile nu pot fi afectate direct unei anume cheltuieli bugetare, cu excepţia donaţiilor şi a
sponsorizărilor, care au stabilite destinaţii distincte".
Potrivit principiului universalităţii, toate veniturile trebuie să figureze în buget, fără
omisiune, disimulare sau compensare şi contractare. Este vorba aici despre un principiu de
bugetizare integrală, de o regulă severă şi precisă, care are drept scop facilitarea controlului
financiar asupra serviciilor publice ale statului, principiu care nu se poate aplica în mod
corespunzător în cazul bugetelor anexe şi aproape deloc în cazul bugetelor finanţate prin
mijloace extrabugetare.
Avantajele respectării principiului universalităţii sunt:
• permite cunoaşterea cât mai exactă a volumului total al veniturilor şi cheltuielilor
publice, precum şi a corelaţiei existente între anumite venituri şi cheltuieli care se află în
conexiune strânsă;
• conferă Parlamentului dreptul de control asupra cuantumului total al veniturilor şi
cheltuielilor publice.
De aceea, principiul neafectării veniturilor nu trebuie confundat cu regula universalităţii
bugetare, chiar dacă cele două principii pot avea consecinţe similare. Această regulă de „fier"
presupune ca ansamblul veniturilor publice să acopere ansamblul cheltuielilor publice, deci nu
este admis, potrivit acestui principiu, ca un anume venit să fie destinat unei anumite
cheltuieli, cum se întâmplă în cazul bugetelor anexe şi al bugetelor din mijloace
extrabugetare. Este inadmisibil ca un anumit grup de contribuabili să poată dispune ca
impozitele plătite de ei să fie dirijate la finanţarea unor servicii ai căror beneficiari direcţi sunt
ei. În plus, nerespectarea acestei reguli poate duce la risipă, asigurându-se, pe această cale,
finanţarea unor cheltuieli, chiar dacă acestea nu sunt strict necesare în momentul acela.
b)
Principiul publicităţii stabileşte că „sistemul bugetar este deschis şi
transparent", acest lucru realizându-se prin:
- dezbaterea publică a proiectelor de buget, cu prilejul aprobării acestora;
- publicarea actelor normative prin care au fost aprobate bugetele, precum şi a conturilor
anuale de execuţie a acestora;
- mijloacele de informare în masă au acces la difuzarea tuturor informaţiilor cu privire la
conţinutul bugetului de stat, exceptând informaţiile şi documentele nepublicabile,
prevăzute de lege.
Principiul publicităţii presupune ca bugetul public să fie adus la cunoştinţa opiniei
publice prin mijloacele de informare mass-media, atât în faza de proiect, cât şi în timpul
dezbaterilor parlamentare, urmând ca după adoptarea de către Parlament, legea bugetară să
fie publicată în Monitorul Oficial şi în culegeri legislative.
c)
Principiul unităţii obligă ca „veniturile şi cheltuielile bugetare să se înscrie întrun singur document, pentru a se asigura utilizarea eficientă şi monitorizarea fondurilor
publice cheltuite". Regula unităţii are drept scop, aşadar, evitarea dispersiei operaţiilor financiare
ale statului în documente multiple pentru a se facilita pe această cale controlul exercitat de
parlament. Toate veniturile şi toate cheltuielile de stat trebuie să figureze într-un singur
document „bugetar", pentru garantarea sincerităţii şi pentru asigurarea clarităţii bugetizării.
Prin construcţia de bugete din fonduri speciale, dar mai ales a unor bugete din mijloace
extrabugetare, se produce acel fenomen de „debugetizare", care determină scoaterea fondurilor

publice de sub regulile şi principiile care s-au impus de-a lungul vremii în gestionarea şi
administrarea banului public.
Dacă bugetele anexe la Legea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat
încalcă unele principii ale dreptului bugetar, principiul neafectării veniturilor, cele constituite din
fondurile mijloacelor extrabugetare, încalcă şi regula controlului parlamentului, întrucât resursele
publice constituite prin acest sistem de bugete se aprobă de ordonatorii de credite ierarhic
superiori, context în care ele constituie o excepţie reală de la regula unităţii bugetare.
Deşi unitatea bugetară prezintă o serie de avantaje, în tot mai multe state contemporane s-a
renunţat la respectarea deplină a acestui principiu, preferându-se procedeul pluralităţii bugetare.
Astfel, pe lângă bugetul statului care este considerat un buget ordinar sau general, se întocmesc şi alte
bugete publice: conturi speciale, bugete extraordinare, bugete anexe, bugete autonome, bugete ale
fondurilor speciale etc.
Derogările principiului unităţii bugetare sunt: conturile speciale ale tezaurului public;
bugetele extraordinare; bugetele anexe; bugetele autonome; rectificarea legilor bugetare anuale;
bugetele referitoare la unele cheltuieli accidentale sau în caz de urgenţă
Restrângerea aplicării acestui principiu al unităţii bugetare este influenţată şi de
autonomia financiară a unor instituţii publice şi care îşi întocmesc bugete autonome, iar altele
bugete anexe. Astfel, din punct de vedere financiar, aceste instituţii sau regii publice
funcţionează ca întreprinderi private, care utilizează resursele proprii pe seama cărora, de regulă,
îşi acoperă cheltuielile exclusiv.
d)
Principiul anualităţii presupune ca „veniturile şi cheltuielile bugetare să fie
aprobate pe o perioadă de un an, perioadă care corespunde şi exerciţiului bugetar". În România sa adoptat regula ca exerciţiul bugetar să coincidă cu anul calendaristic.
Acest principiu a fost adoptat în majoritatea ţărilor lumii, din necesităţi care ţin mai
degrabă de posibilitatea exercitării controlului parlamentar asupra activităţii executivului,
referitor la bugetul public, prin aprobările şi rectificările de buget care se impun în cursul
anului, deci pe perioade relativ scurte, care permit un control mai eficient din partea forului
legislativ.
Nu în toate ţările lumii anul bugetar coincide cu cel calendaristic (cum se întâmplă în
România), aceasta atât din cauze de tradiţie, cât şi din cauze care ţin, mai degrabă, de situaţia
economico-financiară a statului respectiv (anul agricol etc).De exemplu:
• în ţări ca Austria, Belgia, Brazilia, Franţa, Germania, etc, anul bugetar
coincide cu anul calendaristic (1 ianuarie - 31 decembrie);
• în alte ţări, ca Marea Britanie, Canada, Japonia, etc, anul bugetar începe la 1
aprilie şi se încheie la 31 martie;
• în Australia, intervalul este cuprins între 1 iulie - 30 iunie;
• în SUA, anul bugetar este cuprins în perioada 1 octombrie – 30 septembrie;
În practica bugetară, referitor la respectarea principiului anualităţii, s-au identificat două
sisteme de execuţie bugetară, respectiv: sistemul de exerciţiu bugetar şi sistemul de gestiune
bugetară
„Sistemul de gestiune", obligă ca creditele bugetare care nu au fost folosite până la
încheierea exerciţiului să-şi piardă valabilitatea, iar veniturile prognozate neîncasate până la
finele acelui exerciţiu să se contabilizeze în anul în care se încasează efectiv, deci în
perioadele viitoare.
„Sistemul de exerciţiu", presupune existenţa unei perioade de închidere de câteva
luni, timp în care creditele bugetare nefolosite până la sfârşitul anului se pot folosi în acea
perioadă, iar veniturile anului de plan şi încasate după 31 decembrie a anului respectiv se vor
contabiliza pentru exerciţiul căruia le aparţin dacă acestea se încasează în perioada de închidere.
Fiecare sistem prezintă inconveniente în felul său, astfel: „sistemul de gestiune" nu
permite efectuarea şi evidenţierea în contabilitate a tuturor veniturilor şi cheltuielilor aprobate pe
acel exerciţiu dacă se înregistrează rămâneri în urmă, iar „sistemul de execuţie" determină o
perioadă de închidere care obligă la o contabilitate dublă, una care să evidenţieze închiderea

operaţiunilor financiare pentru exerciţiul precedent şi una care să înregistreze veniturile şi
cheltuielile exerciţiului care a început.
În unele ţări, aşa cum s-a precizat, exerciţiul bugetar începe la 01.01. şi se încheie la
31.12, iar în altele acesta este stabilit, de obicei, prin suprapunerea a doi ani, respectiv:
1 iulie - 30 iunie sau,
1 aprilie - 31 martie sau,
1 octombrie - 30 septembrie.
Stabilirea exerciţiului bugetar, într-un fel anume, depinde de multe ori de caracterul
acelei economii, preponderent agricolă sau industrială, şi chiar de regimul de lucru al
parlamentului acelei ţări, precum şi de mulţi alţi factori, printre care tradiţia poate juca un rol
important.
e) Principiul specializării bugetare. În contextul practicilor generale, precum şi în cel
al reglementărilor româneşti, acest principiu presupune ca „veniturile şi cheltuielile bugetare să
se înscrie şi să se aprobe în buget pe surse de provenienţă, respectiv pe categorii de cheltuieli
grupate după natura economică şi destinaţia lor, potrivit clasificaţiei bugetare".
Acest principiu se bazează pe clasificaţia bugetară, care trebuie să fie simplă şi clară pentru a fi
înţeleasă şi de către persoanele fără o pregătire specifică. Astfel, ea trebuie să ofere o imagine
privind:
a) sursele de provenienţă ale veniturilor; care sunt impozitele directe; care sunt impozitele
indirecte; ce loc ocupă fiecare impozit în ansamblul veniturilor fiscale; care sunt veniturile
extraordinare;
b) destinaţiile cheltuielilor, în cadrul grupării economice (curente şi de capital), în cadrul
grupării funcţionale (pe ramuri şi domenii de activitate, către care sunt orientate resursele) şi al
grupării administrative, pe instituţii ai căror conducători sunt ordonatori de credite bugetare.
Specializarea bugetară obligă deci ca veniturile publice înscrise în buget să fie ordonate
în funcţie de provenienţa lor, respectiv pe feluri de venituri grupate după următoarele criterii:
Primul criteriu, în cazul veniturilor, le împarte pe acestea în:
I. Venituri curente;
II. Venituri din capital;
III. Operaţiuni financiare;
IV. Subvenţii.
Apoi, spre exemplu, „Veniturile curente" menţionate la numărul curent I se clasifică,
după al doilea criteriu, în:
A.
Venituri fiscale;
B.
Contribuţii de asigurări;
C.
Venituri nefiscale.
Iar după al treilea criteriu, spre exemplu în cazul veniturilor fiscale, acestea se împart în:
A1 Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital;
A2 Impozit pe salarii;
A3 Impozite şi taxe pe proprietate;
A4 Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii;
A5 Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţii internaţionale;
A6 Alte impozite şi taxe.
Iar cele de la litera B „Contribuţii de asigurări", după acelaşi criteriu, se clasifică în:
B1 Contribuţiile angajatorilor; B2 Contribuţiile asiguraţilor.
După al patrulea criteriu, spre exemplu A1 „Impozit pe venit, profit şi câştiguri din
capital", se clasifică în:
A11 Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice; A12 Impozit
pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice; iar A11 „Impozit pe venit, profit şi
câştiguri din capital de la persoane juridice", în: impozit pe profit; alte impozite pe venit, profit şi
câştiguri din capital de la persoane juridice, în timp ce A12 „Impozit pe venit, profit şi câştiguri
din capital de la persoane fizice" se clasifică în: impozit pe venit; cote şi sume defalcate din

impozitul pe venit; alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice. La
rândul său, după al cincilea criteriu, spre exemplu în cazul impozitului pe venit A11, acesta se
clasifică în:
1. impozit pe venituri din activităţi independente;
2. impozit pe venituri din salarii;
3. impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
4. impozit pe venituri din dividende;
5. impozit pe venituri din dobânzi;
6. impozit pe venituri din pensii;
7. impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii şi din prime în
bani şi/sau în natură;
8. impozit pe veniturile obţinute din transferul titlurilor de valoare;
9. impozit pe venituri din vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract,
precum şi orice alte operaţiuni similare;
10. impozit pe veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate
intelectuală;
11. impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente;
12. impozit pe veniturile din activităţi agricole ş.a.m.d.
Din cele prezentate până aici, rezultă cât de cât modul în care funcţionează specializarea
bugetară în domeniul veniturilor publice, clasificaţia bugetară asigurând evidenţierea acestora
după sursa de provenienţă. Fiecare dintre criteriile menţionate mai sus este simbolizat prin
anumite cifre, care în contabilitatea Trezoreriei statului determină contul acelui venit, iar în
continuare, pentru a se asigura şi evidenţierea plătitorului, simbolurilor respective le sunt
adăugate cifre care denotă codul fiscal al plătitorului.
În domeniul cheltuielilor publice, specializarea are în vedere, în primul rând,
departajarea acestora în două mari categorii, respectiv:
a) după clasificaţia funcţională;
b) după clasificaţia economică.
a)
Având în vedere clasificaţia funcţională a anului 2006, spre exemplu,
cheltuielile se grupează în:
Partea I Servicii publice generale;
Partea a Ii-a Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
Partea a IlI-a Cheltuieli social-culturale;
Partea a IV-a Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape;
Partea a V-a Acţiuni economice;
Partea a VI-a Alte acţiuni;
Partea a VIIl-a Rezerve, excedent/deficit.
b)
După clasificaţia economică pe acelaşi an, cheltuielile prezentate mai sus se
clasifică apoi după natura lor economică, în felul următor:
A. Cheltuieli curente
Titlul I Cheltuieli de personal; Titlul II Bunuri şi servicii; Titlul III Dobânzi; Titlul IV
Subvenţii; Titlul V Fonduri de rezervă;
Titlul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei publice; Titlul VII Alte transferuri;
Titlul VIII Asistenţă socială; Titlul IX Alte cheltuieli Cheltuieli de capital; Titlul X Activităţi
nefinanciare
Operaţiuni financiare; Titlul XII împrumuturi; Titlul XIII Rambursări de credite; Titlul
XVI Rezerve
Excedent / Deficit.
În continuare, în cadrul clasificaţiei bugetare, cheltuielile se grupează pe
subdomenii sau subacţiuni.
Spre exemplu, clasificarea funcţională a cheltuielilor social-culturale le împarte pe
acestea în:

Capitolul 65.00 - învăţământ; Capitolul 66.00 - Sănătate; Capitolul 67.00 - Cultură,
recreere şi religie; Capitolul 68.00 - Asigurări şi asistenţă socială; Iar mai departe, capitolele se
subîmpart şi ele în subcapitole. Spre exemplu: capitolul 65.00 „învăţământ" se clasifică la
rândul său în zece subcapitole (administraţia centrală, servicii publice descentralizate, învăţământ
preşcolar şi primar, învăţământ secundar, învăţământ postliceal, învăţământ superior etc).
În acelaşi timp, cheltuielile clasificate după criteriul economic, potrivit celor menţionate
la litera „b" se clasifică, şi ele, pe articole şi alineate.
Spre exemplu, Titlul A.I Cheltuielile de personal în:
Art. 10.01 Cheltuieli salariale în bani;
Art. 10.02 Cheltuieli salariale în natură;
Art. 10.03 Contribuţii.
În continuare, articolele sunt subdivizate şi ele în alineate.
Spre exemplu, Art. 10.01 „Cheltuieli salariale în bani" este subdivizat în 17 alineate,
printre care:
10.01.1. Salarii de bază;
10.01.2. Salarii de merit;
10.01.03 Indemnizaţii de conducere ş.a.m.d.
Gruparea resurselor financiare publice şi a cheltuielilor publice potrivit principiului
specializării bugetare se face pe fiecare buget în parte, în funcţie de specificul resurselor care se
gestionează prin acel buget şi de categoriile de acţiuni şi obiective care se finanţează prin el.
Clasificarea cheltuielilor după criteriul economic este comună pentru toate acţiunile şi domeniile
de activitate, din care cauză fiecare capitol şi subcapitol din cadrul clasificaţiei funcţionale se
grupează şi după criteriul economic.
De asemenea, gruparea cheltuielilor publice are în vedere şi un alt criteriu, cel
departamental, în funcţie de care acestea se defalcă pe ministere şi alte organe centrale (65 la
număr), precum şi pe judeţe şi municipiul Bucureşti (42 la număr).
f) Principiul unităţii monetare obligă ca toate operaţiunile bugetare să fie exprimate în
monedă naţională.
g) Principiul echilibrului bugetar; Acest principiu reprezenta odată o cerinţă de bază în
teoria finanţelor publice clasice. El funcţiona în majoritatea ţărilor lumii, aceasta până
aproximativ în perioada crizei economice din 1929-1933, când, pentru a-i înlătura consecinţele
şi pentru a preîntâmpina şi altele, majoritatea ţărilor lumii au încercat practica „bugetelor
ciclice", elaborate pe un număr mai mare de ani, în variante de genul:
a) crearea unui fond de rezervă bugetară;
b) crearea fondului de egalizare;
c) tehnica amortizării alternative, sisteme şi tehnici care însă nu au dat rezultatele
scontate referitor la echilibrarea bugetară.
În prezent, majoritatea ţărilor lumii îşi construiesc bugetele cu deficit, care variază ca
pondere în produsul intern brut, în funcţie de politicile bugetare pe care le adoptă partidele
politice aflate la guvernare în acea perioadă.
Teoria potrivit căreia un deficit bugetar menţinut în limite controlabile, care să nu
depăşească 3% din produsul intern brut, să nu fie acoperit prin emisiune suplimentară de
monedă şi să fie folosit cu predilecţie pentru finanţarea unor cheltuieli publice care duc la
crearea unor potenţiali factori productivi în societate, a fost îmbrăţişată de tot mai multe state,
printre care şi România, care şi ea a început să-şi construiască bugetele de stat, în acest fel
începând chiar cu primul an după revoluţie, cu anul 1990.
Principiul echilibrului bugetar nu este respectat în practica bugetară întrucât bugetele
publice se întocmesc cu deficit. În aceste condiţii, pentru acoperirea cheltuielilor bugetului
public se interzice recurgerea la emisiunea monetară sau le finanţarea directă de către bănci.
Când apar goluri temporare de casă, acestea pot fi acoperite, pe intervalul de timp până la
încasarea veniturilor, pe seama resurselor aflate în conturile trezoreriei generale a statului
stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi în completarea acestora se apelează la emiterea de
titluri de stat.

În cadrul anului bugetar, distingem atât echilibrul bugetar pe parcursul execuţiei, cât şi
echilibrul bugetar la sfârşitul anului.
Echilibrul bugetului pe parcursul execuţiei se realizează atunci când lichidităţile
băneşti provenite din încasarea veniturilor publice acoperă nevoile de plăţi scadente:
Total încasări la
=
Total plăţi exigibile la
momentul T
momentul T
(L)
(P)
Restabilirea echilibrului pe parcursul execuţiei este obligatorie, căci altfel nu s-ar mai
putea efectua cheltuielile conform creditelor bugetare aprobate de Parlament, iar unele nu pot fi
amânate (exemplu: plata salariilor, plata pensiilor, plata burselor). Mijloacele de restabilire a
echilibrului sunt:
•
disponibilităţile băneşti existente în contul trezoreriei statului;
•
împrumuturile pe termen scurt contractate prin emisiunea de titluri de stat, a căror
valoare se încadrează în prevederile legale ca proporţie în volumul bugetului anual;
•
împrumuturile pe termen scurt acordate de Banca Naţională a României,
rambursabile în cel mult şase luni, fără dobândă, fie din încasările cuvenite, fie pe seama unui
împrumut de stat lansat prin titluri de credit pe piaţa capitalului de împrumut.
Echilibrul anual al bugetului presupune egalitatea dintre nivelul încasării veniturilor
obligatorii ale statului (V) şi nivelul cheltuielile totale (C). în funcţie de relaţia dintre V şi C,
putem avea una din următoarele situaţii: V = C, pentru echilibru bugetar anual; V < C, pentru
deficit bugetar anual; V > C, pentru excedent bugetar anual.
CUVINTE CHEIE: mecanism financiar, buget de stat, principii bugetare, clasificaţie
bugetară, sistemul de gestiune, sistemul de exerciţiu, echilibrul bugetului pe parcursul
execuţiei, echilibrul bugetului anual
Teste grilă
1.
Ce se înţelege prin buget public consolidat :
a) resursele şi cheltuielile bugetului de stat;
b) resursele şi cheltuielile bugetului de stat, asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale,
bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu
caracter autonom, cumulate la nivel naţional, din care se elimină transferurile dintre
bugete;
c) resursele şi cheltuielile bugetului de stat, asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale,
bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu
caracter autonom;
d) resursele şi cheltuielile bugetului de stat, asigurărilor sociale, fondurilor speciale, bugetelor
locale, bugetului trezoreriei statului şi ale bugetelor altor instituţii publice cu caracter
autonom, cumulate la nivel naţional;
e) nici una dintre variantele menţionate.
2. Prin ce se caracterizează sistemul de gestiune?
a) prin existenţa unei perioade de 3-6 luni de la expirarea anului bugetar până la
încheierea contului de exerciţiu bugetar;
b) închiderea automată a bugetului;
c) presupune reflectarea în întregime a veniturilor şi cheltuielilor anului bugetar în
bugetul respectiv, chiar dacă ele nu se realizează integral în cadrul anului bugetar;
d) interzice reportul veniturilor şi al cheltuielilor de la un an la altul;
e) interzice reportul creditelor bugetare de la un exerciţiu la altul.
A. a;
B. a+c;

C. b+d;
D. b+e;
E. b+d+e.
3.
a)
b)
c)
d)
e)

Întocmirea bugetului de stat se face de:
Comisia de Buget şi Finanţe a Camerei Deputaţilor;
comisiile reunite de Buget şi Finanţe ale celor două camere;
Guvern;
Ministerul Finanţelor Publice;
ordonatorii principali de credite.

4.Care dintre următoarele trăsături sunt proprii bugetului de stat:
a) poate funcţiona cu excedent;
b) poate funcţiona cu deficit;
c) este un act de previziuni;
d) este un act prin care puterea executivă este împuternicită de puterea legislativă să
cheltuiască şi să perceapă venituri, în acord cu prevederile legale;
e) este un act anual.
A) c+d+e;
B) a+b;
C) a+b+c+e;
D) a+b+c+d+e;
E) nici una din variante nu este corectă.

d)
e)

5. Bugetul economiei naţionale reprezintă:
documentul previzional în care se cuantifică nu numai nivelul cheltuielilor sectorului privat
ce se vor efectua în viitor, precum şi mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziţia
statului;
ansamblul conturilor naţiunii care descriu, pentru anul în curs şi pentru anul următor,
previziunile asupra tuturor agenţilor economici din ţara respectivă;
ansamblul veniturilor şi cheltuielilor previzionate de societăţile comerciale din domeniul
privat;
totalitatea cheltuielilor care se înregistrează la nivelul unei ţări;
nici unul dintre enunţurile de mai sus nu defineşte bugetul economiei naţionale.

a)
b)
c)
d)
e)

6. Planul financiar la nivel macroeconomic e reprezentat de:
bugetul economiei naţionale;
bugetul asigurărilor sociale de stat;
ansamblul conturilor naţionale;
bugetul de stat;
nici una dintre variantele de mai sus.

a)

b)
c)

CAPITOLUL II
PROCESUL BUGETAR LA NIVELUL BUGETULUI DE STAT
În cadrul acestui capitol este prezentat procesul bugetar în România, la nivelul
bugetului de stat. În acest scop, am prezentat competenţele şi responsabilităţile autorităţilor
publice în legătură cu procesul bugetar, precum şi etapele procesului bugetar la nivelul
bugetului de stat.
2.1. Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar
Procesul bugetar reprezintă o succesiune de etape ce constau în elaborarea, aprobarea,
executarea, încheierea, controlul şi raportarea rezultatelor execuţiei bugetului. Procesul
bugetar al fiecărui an se încheie cu aprobarea contului general de execuţie a acestuia.
În derularea procesului bugetar, responsabilităţile revin Parlamentului, Guvernului,
Ministerului Finanţelor Publice, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi
ordonatorilor de credite2. În figura 2.1. a, b şi c sunt definite competenţele şi responsabilităţile
acestor entităţi publice.

Figura 2.1 .a Competenţele şi responsabilităţile în procesul bugetar - Autorităţi
publice -

Figura 2.1.b Competenţele şi responsabilităţile în procesul bugetar - Autorităţi

publice
Figura 2.1.c Competenţele şi responsabilităţile în procesul bugetar - Autorităţi
publice –
Potrivit Legii finanţelor publice, ordonatorii principali de credite pot delega această
calitate înlocuitorilor de drept sau secretarilor generali, împuterniciţi în acest scop. Prin actul de
delegare, ordonatorii principali de credite precizează limitele şi condiţiile delegării.
În cazurile prevăzute de legi speciale, ordonatorii principali de credite sunt secretarii
generali sau persoanele desemnate prin aceste legi.
Ordonatorii secundari de credite se găsesc în raport de subordonare faţă de ordonatorii
principali de credite şi sunt ierarhic superior faţă de cei terţiari de credite. Aceşti ordonatori nu

au o relaţie directă cu bugetul de stat, dar, din creditele primite de la ordonatorii principali
repartizează mijloace bugetare şi ordonatorilor terţiari de credite.
Procesul bugetar presupune un ansamblu de acţiuni şi măsuri întreprinse de instituţiile
specifice ale statului în vederea aplicării politicilor financiare ale partidelor politice şi ale
guvernelor pe care le reprezintă, prin intermediul bugetului public.
Cu alte cuvinte, procesul bugetar are rolul ca, în contextul cadrului juridic existent
privind fiscalitatea şi cel al politicilor bugetare, să pună în mişcare mecanismul bugetelor
prin intermediul cărora se constituie şi se utilizează resursele financiare publice.
În cadrul etapelor procesului bugetar are loc învestirea cu putere de lege a nivelurilor
resurselor publice prognozate a fi realizate în exerciţiul bugetar respectiv, precum şi a nivelului
plăţilor de casă admise în vederea achiziţionării de bunuri, utilităţi şi servicii publice de care să
beneficieze membrii acelei societăţii în perioada exerciţiului bugetar respectiv.
Aşa cum s-a mai precizat, legile de aprobare a bugetelor anuale incumbă de multe ori
în sinea lor un pronunţat caracter subiectiv, întrucât sub acoperirea intereselor generale ale
societăţii ele caută să răspundă, de multe ori, cerinţelor şi dorinţelor anumitor grupuri de interese,
în numele cărora cei aleşi hotărăsc.
Etapele procesului bugetar constau în:
a) elaborarea proiectelor de buget;
b) aprobarea acestora;
c) executarea lor;
d) raportarea modului de execuţie care presupune:
- încheierea acestora;
- controlul organelor abilitate asupra acestora;
- aprobarea conturilor generale privind execuţia bugetelor.
2.2 Elaborarea proiectelor de buget etapă a procesului bugetar
Elaborarea proiectelor de buget este un atribut al organelor executive ale statului guvernul, ministerele, alte organe centrale ale administraţiei publice centrale de stat - din rândul
cărora un rol important îl au Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale
şi Familiei, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate şi alte ministere şi instituţii centrale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă etc.
Elaborarea proiectului bugetului de stat reprezintă prima etapă a procesului bugetar la
nivelul acestui buget, care constă în formularea propunerilor privind veniturile şi cheltuielile
bugetare de către ordonatorii de credite bugetare, comunicarea acestora Ministerului
Finanţelor Publice la nivelul căruia are loc centralizarea într-un document numit proiect al legii
bugetului de stat. Acesta este documentul elaborat de către Guvern prin Ministerul Finanţelor
Publice, pe baza proiectelor bugetelor ordonatorilor principali de credite ai acestui buget, precum
şi a proiectelor bugetelor locale.
Calendarul elaborării proiectului bugetului de stat, potrivit reglementărilor româneşti,
este următorul:
-lucrarea privind indicatorii macroeconomici şi sociali pentru exerciţiul bugetar
pentru care se întocmeşte proiectul de buget şi pentru următorii trei ani va fi efectuată de
organele abilitate până la data de 31 martie a anului curent;
- Ministerul Finanţelor Publice va prezenta guvernului până la data de 1 mai
obiectivele politicii fiscale şi bugetare pentru noul an bugetar pentru care se întocmeşte
proiectul bugetului de stat;
- până la 1 iunie, Ministerul Finanţelor Publice transmite ordonatorilor de credite
(ministere şi alte organe centrale etc.) o scrisoare prin care se prezintă contextul
macroeconomic pe baza căruia se va întocmi proiectul de buget, metodologia de lucru etc,
precum şi limitele de cheltuieli aprobate de guvern;
- până la data de 15 iunie, Ministerul Finanţelor Publice comunică ordonatorilor de

credite eventualele modificări ale limitelor de cheltuieli, în baza schimbării cadrului
macroeconomic din martie până la această dată;
- până la data 15 iulie, ordonatorii principali de credite transmit Ministerului Finanţelor
Publice proiectul de buget şi anexele respective, cu încadrarea în limitele de cheltuieli estimate
pentru următorii trei ani;
- Camera Deputaţilor şi Senatul, cu consultarea guvernului, îşi aprobă bugetele proprii şi
le înaintează guvernului pentru a fi incluse în proiectul bugetului de stat;
- în aceeaşi perioadă, organele administraţiei publice locale efectuează propunerile lor
către Ministerul Finanţelor Publice privind mijloacele de echilibrare din cote şi sume care
urmează a se defalca din veniturile bugetului de stat, precum şi eventualele propuneri de
transferuri bugetare din bugetul de stat către bugetele locale, pentru lucrările de investiţii la care
pot fi atrase şi finanţări externe;
- Ministerul Finanţelor Publice poartă un permanent dialog cu ordonatorii principali
de creditare privind propunerile acestora, iar în caz de divergenţă hotărăşte guvernul. în acest
context, proiectul de buget şi anexele acestuia se depun la Ministerul Finanţelor Publice
până la data de 1 august;
- până la data de 30 septembrie, Ministerul Finanţelor Publice, pe baza proiectelor
ordonatorilor principali şi a variantei proprii, întocmeşte proiectul legii bugetare şi proiectul
propriu-zis al bugetului de stat şi al anexelor la acesta, pe care le înaintează guvernului.
Proiectul va fi însoţit de un raport privind situaţia macroeconomică pentru exerciţiul bugetar
respectiv şi proiecţia acesteia pe următorii trei ani. Raportul va cuprinde, de asemenea, politica
fiscal-bugetar avută în vedere la elaborarea legii bugetare şi a proiectelor bugetare;
- guvernul îşi însuşeşte documentele cu privire la legea şi proiectele bugetelor
prezentate de Ministerul Finanţelor Publice sau introduce unele modificări, după care îl depune
la parlament, până la data de 15 octombrie, pentru aprobare.
Proiectul bugetului de stat depus la parlament pentru aprobare cuprinde:
a) la venituri, estimările anului, structurate pe capitole şi subcapitole;
b) la cheltuieli, creditele bugetare, determinate de autorizările conţinute în legi specifice,
în structură funcţională şi economică, defalcate pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole,
precum şi alineate, după caz;
c) deficitul sau excedentul bugetar. Anexele proiectelor legii bugetare cuprind:
a) sinteza bugetului;
b) bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea;
c) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi criteriile de repartizare
a acestora;
d) alte anexe specifice.
Totodată, în bugetul de stat se includ Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului
şi Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului.
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori
principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului,
pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar.
Alocarea de sume pentru bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru
investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, după caz.
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se poate majora în cursul anului
bugetar cu creditele bugetare anulate (aferente sarcinilor care au fost desfiinţate sau amânate) ale
ordonatorilor principali de credite bugetare, finanţaţi din bugetul de stat.
Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali
de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru
finanţarea unor acţiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamităţi naturale şi
sprijinirii persoanelor fizice sinistrate. în cursul exerciţiului bugetar acest fond poate fi majorat
de Guvern din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în funcţie de necesităţile
privind asigurarea sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale. Întocmirea

proiectului legii bugetului de stat constituie rezultatul primei etape a procesului bugetar,
respectiv elaborarea bugetului de stat.
De asemenea, odată cu elaborarea şi aprobarea Legii bugetului de stat cu sprijinul Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate, are loc elaborarea şi aprobarea bugetului Fondului naţional
unic al asigurărilor sociale de sănătate ca parte integrantă în anexă, la Legea bugetului de stat.
Paralel cu demersurile organelor de specialitate ale statului pentru elaborarea Legii bugetului
de stat şi a proiectului bugetului de stat, aceleaşi organe (în cadrul aceluiaşi calendar bugetar), dintre
care un rol important îl deţine Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Casa Naţională
de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, elaborează proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului
asigurărilor pentru şomaj, precum şi proiectele bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului
asigurărilor pentru şomaj.
În acelaşi cadru, elaborarea proiectelor bugetelor locale se face pe baza proiectelor
bugetelor proprii ale administraţiilor publice locale şi ale instituţiilor şi serviciilor publice din
subordinea lor.
În conformitate cu calendarul procesului bugetar pentru bugetul de stat, organele publice ale
administraţiei publice locale (consiliile locale, municipale, orăşeneşti, comunale, ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul general al municipiului Bucureşti) prezintă
proiectele bugetelor locale Direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi municipiului
Bucureşti până la data de 15 mai. Acestea cuprind şi propunerile pentru echilibrarea lor pe seama
sumelor şi a cotelor defalcate din veniturile bugetului de stat şi din eventualele transferuri de la
bugetul de stat. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi municipiului Bucureşti sunt
obligate să prezinte Ministerului Finanţelor Publice, cel târziu până la data de 1 iunie, proiectele
bugetelor locale, pe ansamblul judeţului şi al Municipiului Bucureşti.
La rândul său, până la 1 iulie, Ministerul Finanţelor Publice analizează propunerile
bugetelor locale privind mijloacele de echilibrare solicitate de acestea (sume şi cote defalcate
din veniturile bugetului de stat) şi eventualele transferuri şi, cu acordul guvernului, transmite
Direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti nivelul acestora
pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte (judeţene şi a municipiului Bucureşti), în
vederea definitivării proiectelor bugetelor locale.
Pe baza nivelurilor mijloacelor de echilibrare şi a nivelurilor transferurilor comunicate de
Direcţiile generale ale finanţelor publice, organele locale ale administraţiilor publice
definitivează până la data de 20 iulie proiectele bugetelor locale, pe care apoi le depun la
direcţiile respective care, şi ele la rândul lor, întocmesc proiectul bugetului local la nivelul
întregului judeţ şi al municipiului Bucureşti.
Elaborarea proiectului de buget se bazează pe:
• prognozele indicatorilor macroeconomici şi sociali din anul bugetar pentru care se
întocmeşte bugetul şi ale celor pentru următorii trei ani;
• politicile fiscale şi bugetare;
• prevederile memorandumurilor de finanţare, de înţelegere sau ale altor acorduri
internaţionale cu organisme şi instituţii financiare internaţionale, semnate şi/sau ratificate;
• politicile şi strategiile sectoriale, priorităţile stabilite în formularea propunerilor de
buget, prezentate de ordonatorii principali de credite;
• propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;
• programele întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor
acţiuni de ansamblu, programe ce sunt însoţite de estimarea anuală a performanţelor fiecărui
program;
• propunerile de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi de
transferuri consolidabile pentru autorităţile administraţiei publice locale;
• posibilităţile de finanţare a deficitului bugetar.
2.3. Examinarea şi aprobarea proiectului bugetului de stat
Înainte de dezbaterea în plen a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat, a
bugetului fondurilor speciale (sănătate şi şomaj) şi a proiectelor legilor acestora, documentele

respective sunt analizate şi amendate de comisiile de specialitate ale parlamentului (Comisia
buget-finanţe în special), pe baza propunerilor grupurilor parlamentare.
După ce se îndeplinesc şi aceste condiţii legale, bugetele se discută şi se aprobă în plen de
către parlament, pe ansamblu, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz,
pe ordonatori principali de credite, precum şi pe credite de angajament pentru acţiunile
multianuale.
■ în acest context, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele
fondurilor speciale, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat şi bugetele
fondurilor externe nerambursabile se aprobă prin lege de către Parlament.
■ Bugetele instituţiilor publice autonome se aprobă de organele abilitate în acest scop,
prin acte normative speciale.
■ Bugetele instituţiilor publice finanţate parţial prin bugetele prevăzute la primul
punct se aprobă prin lege, ca anexe la bugetele ordonatorilor de credite.
■ Bugetele instituţiilor publice finanţate integral din bugetele prevăzute la acelaşi
punct se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior al acestora.
■ Bugetele instituţiilor publice care se finanţează integral din venituri proprii
se aprobă de organul de conducere al instituţiilor publice, cu acordul ordonatorului de
credite ierarhic superior.
■ Bugetul Trezoreriei statului se aprobă prin hotărâre a guvernului.
În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat,
proiectele bugetelor locale trebuie supuse aprobării consiliilor locale, judeţene şi Consiliului
general al municipiului Bucureşti, urmând ca proiectele acestora să fie publicate în presa locală
şi afişate la sediul primăriilor, inclusiv după aprobarea acestora în forma definitivă.
■ Bugetele locale municipale, orăşeneşti şi comunale se aprobă de consiliile locale;
bugetul propriu al judeţului sau al municipiului Bucureşti se aprobă de consiliile
judeţene, respectiv, de Consiliul general al municipiului Bucureşti. În vederea aprobării
bugetelor locale, proiectele acestora sunt însoţite de un raport al primarului, al preşedintelui
consiliului judeţean sau al primarului general al municipiului Bucureşti, după caz. Cu ocazia
aprobării bugetelor locale, trebuie să se aibă în vedere contestaţiile depuse de locuitori cu
privire la acestea, în sensul analizării lor şi, în funcţie de temeinicia lor, să se ţină cont
de ele la aprobarea bugetelor.
Dacă legile bugetelor anuale nu sunt aprobate de parlament până pe data de 15
decembrie, guvernul poate solicita parlamentului aplicarea procedurii de urgenţă. De asemenea,
dacă legile bugetare nu au fost aprobate în acest context cu cel puţin patru zile înainte de
expirarea exerciţiului bugetar precedent pentru anul curent, guvernul execută bugetul anului
curent la nivelul cifrelor anului precedent, în care sens cheltuielile lunare nu pot depăşi 1/12 din
prevederile anului precedent, cu anumite excepţii extrem de motivate (acţiuni noi etc). Legile
bugetare cuprind:
• la venituri, estimările anului bugetar;
• la cheltuieli, creditele bugetare determinate de autorizările conţinute în legi specifice, în
structura funcţională şi economică a acestora;
• deficitul sau excedentul bugetar, după caz;
• reglementări specifice exerciţiului bugetar.
Legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de
rectificare elaborate cel mai târziu până la data de 30 noiembrie. Acestor legi rectificative li se
aplică aceleaşi proceduri ca şi legilor bugetare anuale iniţiale.
2.4.Execuţia bugetului de stat
După ce legile bugetare au fost adoptate de parlament şi promulgate de preşedinte,
acestea se publică în Monitorul Oficial al României, moment din care devin operaţionale.
Acest lucru presupune măsuri şi acte decizionale referitoare la încasarea veniturilor prognozate şi
efectuarea cheltuielilor (plăţi de casă), în limita creditelor bugetare aprobate.

Competenţa şi răspunderea execuţiei bugetare cu privire la bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale (sănătate şi şomaj), bugetului
Trezoreriei statului revine guvernului şi organelor sale de specialitate (ministere şi alte instituţii
publice centrale etc), iar cea referitoare la bugetele locale revine birourilor executive ale
consiliilor locale, primarilor, preşedinţilor consiliilor judeţene, primarului general al
municipiului Bucureşti, precum şi conducătorilor instituţiilor publice care sunt finanţate prin
intermediul acestora.
Execuţia de casă a bugetelor presupune un complex întreg de operaţii care se referă la
încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor.
Execuţia bugetară propriu-zisă este demarată prin propunerile ordonatorilor principali de
credite de repartizare pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care se aprobă de
Ministerul Finanţelor Publice, ocazie cu care se au în vedere termenele de plată a impozitelor,
taxelor şi contribuţiilor, corelate cu scadenţele cheltuielilor pe fiecare obiectiv public şi acţiune
specifică. Cum ritmicitatea efectuării cheltuielilor este mult mai constantă decât periodicitatea
de încasare a veniturilor, acest specific trebuie luat în considerare cu ocazia aprobării şi
repartizării pe trimestre a prevederilor bugetare. Repartizarea pe trimestre a prevederilor
bugetare trebuie parcursă în cadrul tuturor componentelor bugetului general consolidat, proces în
care Ministerul Finanţelor Publice, ca organ de specialitate al guvernului, joacă un rol extrem
de important, întrucât el este acela care răspunde şi este cel mai bine informat cu privire la
modul în care se derulează procesul de constituire a resurselor bugetare pe întregul sistem
bugetar şi periodicitatea efectuării plăţilor de casă. Cu aceeaşi ocazie, a repartizării pe
trimestre a prevederilor bugetului de stat, Ministerul Finanţelor Publice aprobă şi defalcarea
pe trimestre a mijloacelor de echilibrare care se acordă din bugetul de stat bugetelor locale.
Execuţia bugetului de stat înseamnă activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de
efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin acest buget. Aceste activităţi presupun o serie de
operaţiuni ce vizează atât încasarea veniturilor bugetare, cât şi plata cheltuielilor bugetare.
Astfel, vorbim de execuţia de casă a bugetului ca reprezentând ansamblul acestor operaţiuni.
În România, execuţia de casă a bugetului se realizează prin trezoreria statului, implicând şi
operaţiuni prin sistemul bancar.
Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor publice, în funcţie de termenele la
care urmează să se realizeze, asigură executarea echilibrată a bugetului de stat şi a bugetelor
instituţiilor publice centrale prevăzute distinct în bugetul de stat, deoarece prin ea se pot
surprinde eventuale dezechilibre între veniturile şi cheltuielile anumitor trimestre. Astfel, se
procedează la repartizarea cheltuielilor bugetare, în funcţie de proporţia realizării veniturilor
bugetare în fiecare trimestru.
2.4.1.Execuţia veniturilor bugetului de stat
Execuţia veniturilor bugetului de stat este activitatea de încasare a impozitelor, taxelor,
contribuţiilor şi a altor venituri cuvenite acestui buget. Principiile ce stau la baza execuţiei
veniturilor bugetare sunt:
• nici un impozit, taxă sau alte obligaţii de natura acestora nu pot fi înscrise în buget şi
încasate, dacă acestea nu au fost stabilite prin lege;
• legea bugetară anuală aprobă, pentru fiecare an, lista impozitelor, taxelor şi a cotelor
acestora, precum şi a celorlalte venituri ale statului care urmează să se perceapă.
• este interzisă perceperea sub orice titlu şi sub orice denumire de contribuţii directe sau
indirecte în afara celor stabilite prin lege.
Execuţia bugetară se încadrează strict în anul financiar, care are aceeaşi durată ca şi
exerciţiul bugetar, atât pentru stat, cât şi pentru agenţii economici.
Colectarea creanţelor bugetare
Ministerul Finanţelor Publice administrează veniturilor statului, ceea ce presupune
administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri bugetare potrivit
legii, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, soluţionare a
contestaţiilor şi de dezvoltare a unor relaţii de parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin
acordarea de servicii de asistenţă, conform competenţelor.

Un rol însemnat îl are Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aceasta având
printre obiectivele principale colectarea veniturilor bugetului de stat (impozite, taxe şi alte
venituri ale bugetului de stat, conform competenţelor), precum şi a veniturilor bugetului
asigurărilor sociale de s stat (contribuţia de asigurări sociale), bugetului asigurărilor pentru
şomaj (contribuţia de asigurări pentru şomaj), bugetului Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate (contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, contribuţia de asigurare
pentru accidente de muncă şi boli profesionale) datorate de plătitori, persoane juridice şi
persoane fizice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este autorizată să aplice, prin
organele abilitate, modalităţile de executare silită şi măsurile asigurătorii, în condiţiile legii,
pentru a căror colectare este competentă potrivit legii.
Evidenţa creanţelor şi plăţilor efectuate se face pe plătitori. În cazul persoanelor fizice,
plătitorii români sunt evidenţiaţi după codul numeric personal (CNP), iar cei străini după NIF.
Persoanele juridice sunt identificate după codul unic de identificare (CUI).
Încasarea veniturilor la bugetul de stat se poate realiza prin următoarele procedee (figura
2.2.):
1.calcularea si plata directă de către subiecţii impozitelor;
2.calcularea, reţinerea şi vărsarea la bugetul de stat a impozitului datorat de către o terţă
persoană;
3.impunerea şi debitarea de către organele fiscale;
4.utilizarea timbrelor fiscale

Figura 2.2. Procedee tehnice de încasare a veniturilor bugetare
Operaţiile implicate la nivelul organelor fiscale în legătură cu execuţia veniturilor pot fi
grupate în următoarele etape: aşezarea; lichidarea; emiterea titlului de percepere; încasarea
propriu-zisă, prezentate în figura 2.3.

Figura 2.3 Definirea etapelor execuţiei veniturilor bugetare
2.4.1.Execuţia cheltuielilor bugetului de stat
Execuţia cheltuielilor bugetului de stat reprezintă activitatea de efectuare a cheltuielilor
prevăzute şi aprobate prin acest buget.
În legile bugetare anuale sunt stabilite şi aprobate creditele bugetare pentru cheltuielile
fiecărui exerciţiu bugetar, după clasificarea economică, funcţională şi pe surse de finanţare.
Creditul bugetar este suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot
ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamente contractate în cursul
exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale.
Deci, sumele aprobate, la partea de cheltuieli, în bugetul de stat, sunt limite maxime ce nu
pot fi depăşite. Totodată, pentru acţiunile multianuale, în bugetul de stat, se înscriu distinct
credite de angajament şi credite bugetare.
Creditele bugetare aferente acţiunilor multianuale reprezintă limita superioară a
cheltuielilor care urmează a fi ordonanţate şi plătite în cursul fiecărui exerciţiu bugetar. Plăţile
respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament
aprobate în exerciţiul bugetar curent sau în exerciţiile bugetare anterioare.
Spre deosebire de creditul bugetar, creditul de angajament este limita maximă a
cheltuielilor ce pot fi angajate, în cursul exerciţiului bugetar, în limitele aprobate prin legea
bugetară anuală.
Pentru angajamentele multianuale, termenul de credit destinat acţiunilor multianuale
evidenţiază sumele alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective şi altele asemenea,
care se desfăşoară pe o perioadă mai mare de un an şi dau loc la credite de angajament şi
credite bugetare.
Execuţia cheltuielilor bugetare se bazează pe următoarele principii:
• creditele bugetare sunt nerambursabile şi nepurtătoare de dobândă, ele vizând
finanţarea bugetară definitivă şi gratuită;
• creditele bugetare aprobate sunt autorizate pentru tot anul bugetar;
• creditele bugetare aprobate nu pot fi majorate fără a se preciza sursele de finanţare;
excepţie fac alocaţiile pentru cheltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite

şi, în cadrul acestora, pe capitole, ce nu pot fi majorate; de asemenea, aceste alocaţii nu pot fi
virate şi utilizate la alte articole de cheltuieli;
• creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate şi
utilizate pentru finanţarea altui ordonator principal de credite;
• creditele bugetare aprobate pentru un capitol nu pot fi utilizate pentru finanţarea altui
capitol;
• virările de credite bugetare între subdiviziunile clasificaţiei bugetare sunt în competenţa
ordonatorilor principali de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor subordonate, şi
se pot efectua, începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar, în limita a 10% din prevederile
capitolului bugetar la nivelul ordonatorului principal de credite, care urmează, însă, a se
suplimenta cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor;
• virările justificate de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificaţiei bugetare,
precum şi între programe sunt în competenţa ordonatorilor principali de credite, pentru bugetul
propriu şi bugetele instituţiilor subordonate, şi se pot efectua cu acordul Ministerului Finanţelor
Publice, începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar, în limita a 10% din prevederile
capitolului bugetar, la nivelul ordonatorului principal de credite, şi, respectiv, 5% din prevederile
programului, care urmează, însă, a se suplimenta cu cel puţin o lună înainte de angajarea
cheltuielilor;
• nu se pot realiza virări de credite bugetare de la capitole care au fost majorate din
fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului;
• situaţia virărilor de credite bugetare este transmisă lunar Ministerului Finanţelor de
către ordonatorii principali de credite bugetare, în termen de 5 zile de la sfârşitul lunii;
• menţinerea unor credite bugetare este analizată lunar de către ordonatorii principali de
credite care pot formula propuneri de anulare a acestora dacă se constată că nu sunt necesare.
Creditele bugetare anulate la ordonatorii principali de credite, finanţaţi din bugetul de stat,
majorează Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat.
• creditele bugetare aprobate şi care nu au fost utilizate până la sfârşitul exerciţiului
bugetar sunt anulate.
Efectuarea cheltuielilor bugetare se poate realiza prin: numerar, virament din iniţiativa
instituţiilor publice.
Etapele execuţiei cheltuielilor bugetare
Efectuarea de cheltuieli potrivit prevederilor bugetare presupune un număr însemnat de
procedee şi operaţiuni, printre care:
- definitivarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, cu repartizarea acestora pe fiecare
instituţie publică ce are calitatea de ordonator de credite şi cu aprobările de rigoare, când este
vorba de o instituţie publică ierarhic inferioară;
- deschiderea de credite bugetare (autorizarea bugetară);
- realizarea veniturilor proprii în cuantumul prevăzut, atunci când instituţia
publică în cauză are dreptul prin lege să-şi acopere o parte din cheltuielile sale din aceste
venituri (contrar principiului universalităţii bugetare). Aceeaşi prevedere este valabilă şi în
cazul consiliilor locale, judeţene şi al municipiului Bucureşti, pentru care realizarea
veniturilor proprii reprezintă condiţia de bază şi limita în cadrul căreia se pot efectua cheltuieli
publice.
Alte etape necesare în vederea efectuării de plăţi din contul Trezoreriei statului (pentru
cheltuielile publice prevăzute prin bugete) sunt: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata.
Primele trei operaţii - angajarea, lichidarea şi ordonanţarea - sunt efectuate de către
conducătorii instituţiilor publice (ordonatorii de credite bugetare) sau de către împuterniciţii
acestora. A patra operaţie - plata - se efectuează de către gestionarii de bani publici (casieri sau
contabili publici).
Operaţiunile implicate la nivelul instituţiilor publice, în legătură cu execuţia cheltuielilor
sunt evidenţiate în figura 2.4.

Figura 2.4. . Definirea etapelor execuţiei cheltuielilor bugetare
Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în
limita prevederilor şi potrivit destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea
instituţiilor publice.
1. Angajarea cheltuielilor bugetare îmbracă două forme:
• angajamentul legal;
• angajamentul bugetar individual şi global, definite în figura 2.5. Angajarea
cheltuielilor trebuie să se facă întotdeauna în limita disponibilului de credite bugetare.
Angajamentele legale pot fi, la rândul lor, provizorii şi individuale. Angajamentele
provizorii se referă la cheltuielile curente de natură administrativă ce se efectuează în mod
repetat în cursul unui exerciţiu bugetar, materializate în bugete previzionale, ordonatorul de
credite având obligaţia să verifice ca acestea să nu fie depăşite de valoarea angajamentelor legale
individuale. În cazul angajamentelor legale individuale aprobate până la sfârşitul anului,
acoperite de aceste angajamente legale provizorii, nu trebuie avizate de persoana împuternicită să
exercite controlul financiar preventiv; viza de control financiar preventiv este necesară doar
pentru angajamentele legale individuale ce depăşesc valoarea angajamentelor legale provizorii.

Figura 2.5. Formele angajării cheltuielilor bugetare

Angajamentele bugetare se realizează prin emiterea unui document scris privind
angajamentul bugetar individual şi global, prin care se certifică existenţa unor credite bugetare
disponibile şi se pun în rezervă (se blochează) creditele aferente unei cheltuieli, respectându-se
destinaţia stabilită în buget.
Propunerile de angajamente însoţite de toate documentele justificative aferente se
înaintează din timp persoanei împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv în
vederea acordării vizei, urmând ca la sfârşitul anului să analizeze modul de realizare a
cheltuielilor ce au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale, precum şi dacă totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii.
Astfel, dacă nu se constată diferenţe semnificative între cheltuielile previzionate şi cele
definitive, este avizat (semnat, ştampilat) angajamentul bugetar global ce devine definitiv. în
cazul în care se observă diferenţe semnificative, atunci se hotărăşte includerea în viitor a
cheltuielilor ce au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale în categoria angajamentelor
bugetare individuale. După vizarea angajamentului bugetar de către persoana împuternicită să
exercite controlul financiar preventiv, acesta este semnat de către ordonatorul de credite şi
transmis compartimentului contabilitate pentru înregistrare.
2. A doua etapă a execuţiei cheltuielilor bugetare este lichidarea, în cadrul căreia se
verifică existenţa angajamentelor şi realitatea sumei datorate pe baza documentelor care atestă
bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate (factură fiscală; factură; state de plată în
cazul salariilor etc). Aceste documente sunt analizate de persoana împuternicită de ordonatorul
de credite să efectueze lichidarea cheltuielilor.
3. Ordonanţarea plătii cheltuielilor bugetare este documentul intern prin care
ordonatorul de credite dă dispoziţie conducătorului compartimentului financiar (financiarcontabil) să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor. Primele trei faze ale procesului
execuţiei cheltuielilor bugetare se realizează în cadrul instituţiei publice, răspunderea pentru
angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare
sau persoanelor delegate să exercite această calitate.
4. Plata cheltuielilor bugetare este efectuată de persoanele autorizate numite contabil, în
limita creditelor bugetare şi a destinaţiilor aprobate, prin unităţile de trezorerie la care au conturi
deschise, cu excepţia plăţilor în valută, care se efectuează prin bănci. Instrumentele de plată
folosite de către instituţiile publice sunt cecul de numerar şi ordinul de plată pentru trezoreria
statului (OPHT) semnate de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) şi de
către persoana cu atribuţii în efectuarea plăţii.
În cadrul derulării execuţiei bugetare, pot apărea situaţii în care la anumite subdiviziuni
ale clasificaţiei bugetare să existe disponibilităţi de credite bugetare, iar la altele, insuficienţe;
pentru soluţionarea acestui neajuns, se poate apela la viramente de credite bugetare. Virarea de
credite bugetare presupune operaţiunea prin care se diminuează creditul bugetar de la o
subdiviziune a clasificaţiei bugetare (programului), unde în anumite împrejurări există
disponibilităţi şi se majorează corespunzător la o altă subdiviziune, la care fondurile sunt
insuficiente, respectându-se principiile şi dispoziţiile legii finanţelor publice de efectuare a
operaţiunilor respective. Această operaţiune se poate efectua numai într-o anumită perioadă a
exerciţiului bugetar - de regulă, începând cu semestrul II al anului.
În efectuarea cheltuielilor bugetare, un rol important în execuţia componentelor bugetului
general consolidat îl au unităţile Trezoreriei statului, la care îşi au deschise conturile instituţiile
publice consumatoare de fonduri publice şi prin intermediul cărora se efectuează plaţi de
casă. în cadrul Trezoreriei statului, pe baza unui sistem informaţional-contabil propriu, sunt
evidenţiate plăţile de casă pe toate componentele bugetului general consolidat şi, în cadrul
acestora, pe acţiuni şi domenii, apoi pe fiecare instituţie publică în parte. Instituţiile publice
sunt şi ele obligate ca, în contabilitatea proprie, să detalieze execuţia de casă a bugetului în
funcţie de natura plăţilor, după criteriul economic, dar despre toate acestea, mai analitic în Partea
a Ii-a a lucrării.
În concluzie, efectuarea de cheltuieli din fondurile publice, prin intermediul
componentelor bugetului general consolidat, se pot efectua numai după ce:

1) parlamentul sau organul legislativ abilitat aprobă bugetul în cauză, prin stabilirea
unor limite, în cifre anuale şi promulgate de preşedinte;
2) are loc repartizarea acestora pe trimestre, inclusiv a veniturilor bugetului respectiv,
ocazie cu care se stabileşte şi modul de finanţare a deficitului bugetar, în această operaţiune,
rolul principal avându-1 Ministerul Finanţelor Publice, pentru bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale, respectiv direcţiile generale ale finanţelor
publice, pentru bugetele locale;
3) se deschid de credite bugetare, operaţiune care se face lunar, pe baza aprobării
Ministerului Finanţelor Publice, şi care reprezintă condiţia de bază pentru a se putea efectua plăţi
de casă;
4) pentru bugetele locale, alături de condiţia de la 3 trebuie constituite efectiv în cont şi
resursele financiare corespunzătoare.
2.5.Încheierea execuţiei bugetare
Potrivit reglementărilor româneşti, execuţia bugetară se încheie la 31 decembrie,
aplicându-se deci „sistemul de gestiune", care presupune:
- orice venit încasat şi orice cheltuială angajată, lichidată şi ordonanţată în cadrul
prevederilor bugetare, dar neplătită până la 31 decembrie, se va încasa sau se va plăti, după
caz, în contul bugetului pe anul viitor. În acest context, creditele bugetare neutilizate pentru
exerciţiul curent îşi pierd valabilitatea;
- disponibilităţile din mijloacele extrabugetare existente în conturi la 31 decembrie
se vor regulariza cu bugetul din care este finanţată acea instituţie, în limita subvenţiilor primite
din acel buget, iar disponibilităţile rămase se vor reporta pentru anul următor, dacă legea
specială care le reglementează nu prevede altfel;
- eventualele excedente ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetelor
fondurilor speciale, care au fost echilibrate în cursul anului prin transferuri consolidate
de la bugetul de stat, se vor regulariza de asemenea cu bugetul statului în limita transferurilor
acordate;
- De asemenea, disponibilităţile fondurilor externe nerambursabile, sosite prin anumite
programe,
precum
şi disponibilităţile din fondurile publice destinate cofinanţării
contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se reportează pentru anul următor.
Aşa cum s-a mai arătat, referindu-ne la etapa execuţiei de casă a sistemului bugetar,
aceasta se înfăptuieşte prin intermediul Trezoreriei statului, care întocmeşte şi documentele de
închidere a exerciţiului bugetar, printre care: contul general anual de execuţie a bugetului de
stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat, conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor
speciale (sănătate şi şomaj) şi contul general anual al datoriei publice. Prevederile acestor
conturi, întocmite de Ministerul Finanţelor Publice, se însuşesc de guvern şi se supun adoptării
parlamentului.
Înainte ca parlamentul să-şi exprime opinia în legătură cu aceste conturi, proiectele lor
sunt înaintate Curţii de Conturi, care procedează la analizarea datelor evidenţiate în acestea, în
special pe baza controalelor pe care le efectuează la majoritatea instituţiilor publice centrale şi
locale care realizează şi folosesc fonduri publice. Verificarea efectuată de Curtea de Conturi
asupra conturilor generale privind execuţia componentelor bugetului general consolidat are în
vedere respectarea legalităţii, a oportunităţii şi a necesităţii acestor cheltuieli. Totodată, acestea
verifică dacă aceste cheltuieli s-au efectuat în condiţii corespunzătoare de eficienţă socială, în
fapt, cu prilejul verificării execuţiei bugetare, Curtea de Conturi urmăreşte calitatea gestionării
banilor publici din multe puncte de vedere la nivelul fiecărei instituţii publice, precum şi pe
ansamblul bugetelor.
Pe baza raportului Curţii de Conturi cu privire la conturile generale de execuţie a
bugetelor şi pe baza sintezei guvernului cu privire la evoluţia economico-financiară a
economiei, cu luarea în considerare a opiniei comisiilor permanente parlamentare reunite, de
buget-finanţe, conturile generale privind execuţia bugetelor se supun dezbaterii parlamentului,
pentru a fi adoptate.

După adoptare, conturile generale de execuţie a bugetului de stat şi a bugetului
asigurărilor sociale de stat se promulgă de preşedintele ţării şi se publică în Monitorul Oficial.
Cuvinte cheie: autorităţi publice locale, ordonatori de credite, proces bugetar, emitere
titlu de percepere, percepere venituri bugetare, proiect de buget, elaborare buget, aprobare
buget, execuţie bugetară, încheiere execuţie bugetară, credit bugetar, ordonanţare cheltuieli
bugetare, aşezare venituri bugetare, lichidare venituri bugetare, plată cheltuieli bugetare,
angajare cheltuieli bugetare, lichidare cheltuieli bugetare, angajament bugetar
Teste grilă
1.
Ce elemente se au în vedere în procesul de elaborare a bugetului?
a) inflaţia;
b) analizele şi prognozele elaborate de organe de sinteză în legătură cu evoluţia economiei,
cu ritmul de creştere a producţiei industriale etc;
c) factorii conjuncturii internaţionale;
d) analizele şi prognozele efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în legătură cu evoluţia
economiei, cu ritmul de creştere a producţiei industriale etc;
e) balanţa comercială şi de plăţi externe.
A) a+b+c+d;
B) a+c+d+e;
C) a+b+c+e;
D) a+d+e;
E) a+b+d+e.
2.
Din categoria ordonatorilor principali de credite fac parte:
a) miniştrii;
b) conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică finanţate din bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale şi cel al fondurilor speciale;
c) agenţii economici;
d) conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice locale;
e) nici una din variantele menţionate.
A) a+b+c;
B) a+c+d;
C) a+b+c+d+e;
D)e;
E) a+b.

3.
Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate în legătura cu procesul
bugetar?
a) reprezintă decizia de colectare a veniturilor şi de repartizare a acestora pentru finanţarea
cheltuielilor;
b) are un caracter ciclic;
c) reprezintă activitatea desfăşurată de instituţiile publice, organele ierarhice superioare şi
ministerele în legătură cu elaborarea proiectului bugetului de stat şi a celorlalte bugete,
aprobarea proiectului de buget, execuţia bugetară;
d) are numai un pronunţat caracter politic;
e) reprezintă activitatea desfăşurată de instituţiile publice, organele ierarhice superioare şi
ministerele în legătură cu elaborarea proiectului bugetului de stat şi a celorlalte bugete.
A) a+b+d+e;

B) b+c;
C) a+c+d+e;
D) a+b+c+d;
E)a+b+e.
4.
Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate: "Ordonatorii
terţiari de credite...":
a) repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale şi al fondurilor speciale, pe unităţile ierarhic inferioare, în funcţie de sarcinile acestora şi
aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu
b) răspund de integritatea bunurilor încredinţate unităţii pe care o conduc;
c) utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru unităţile pe care le
conduc;
d) aprobă efectuarea creditelor din bugetele proprii şi a celor din bugetele fondurilor
speciale;
e) răspund de realizarea veniturilor.
A) b+c+e;
B) a+d;
C) b+e;
D) a+b+c+d+e;
E)
a+b+e.
5.
Una dintre următoarele afirmaţii este falsă: "Ordonatorii principali,
secundari
şi terţiari de credite..." (Legea nr.500/2002, privind finanţele
publice):
a) răspund de utilizarea creditelor bugetare;
b) pot delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare
înlocuitorilor de drept;
c) răspund de folosirea cu eficienţă şi eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale sau bugetul fondurilor speciale;
d) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a dărilor de seama
contabile asupra execuţiei bugetare;
e) răspund de realizarea veniturilor.
6.
Atribuţiile de coordonare şi finalizare
bugetului de stat nu revin:
a) Parlamentului;
b) Guvernului;
c) Băncii Centrale;
d) Ministerului Finanţelor;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevărată.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

a

elaborării

7.
Etapele parcurse în execuţia cheltuielilor publice sunt în ordine:
angajarea;
negocierea;
ordonarea;
plata;
lichidarea;
amânarea;
execuţia de casă.

a) 1, 2, 3, 4, 5;

proiectului

b)
c)
d)
e)

1, 5, 3, 4;
1, 3, 5, 4;
1, 2, 3, 5, 4;
1, 2, 3, 6, 7, 5, 4.

a)
b)
c)
d)
e)

8. Aprobarea bugetului de stat se face de:
consiliile judeţene;
Guvern;
organele instituţilor financiare;
prin lege;
Ministerul Finanţelor.

9.
Clasificaţia bugetară cuprinde la venituri şi cheltuieli:
a) aliniate;
b) capitole;
c) părţi;
d) subcapitole;
e) articole;
f) titluri.
Venituri
Cheltuieli
A) V, = b+c;
C, = b+c+d+e+f;
B) V2 = b+d;
C2 = a+b+c+d;
C) V3 = b+c+d+e;
C3 = a+b+c+d+e+f.

a)
b)
c)
d)
e)

10. Curtea de Conturi efetuează:
controlul ulterior;
controlul posterior;
controlul preventiv;
controlul lunar;
controlul preventiv şi ulterior.

CAPITOLUL III
PARTICULARITĂŢI PRIVIND BUGETELE LOCALE, BUGETUL ASIGURĂRILOR
SOCIALE DE STAT ŞI CELE CONSTITUITE DIN FONDURI SPECIALE ŞI
MIJLOACE EXTRABUGETARE
Pentru unele dintre bugetele analizate la acest capitol (bugetele locale, bugetul
asigurărilor pentru sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi cele constituite din mijloace
extrabugetare) regula de bază a funcţionării lor o reprezintă constituirea efectivă de resurse
financiare în contul bugetului în cauză, întrucât chiar dacă există credite bugetare deschise sau
prevederi aprobate la partea de cheltuieli, dacă nu există surse financiare efectiv constituite în
cont, nu se pot efectua plăţi de casă în vederea efectuării de cheltuieli.
3.1. Structura, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor locale
Structura bugetelor locale este consecinţa modului în care sunt organizate, din punct de
vedere administrativ-teritorial, localităţile ţării - în comune, oraşe, municipii -inclusiv împărţirea
municipiului Bucureşti pe sectoare.
Răspunzând acestei organizări administrativ-teritoriale, bugetele locale sunt structurate
astfel:
1. Bugetele proprii ale judeţelor şi municipiului Bucureşti;
2. Bugetele municipiilor, oraşelor, comunelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti;
3. Bugetele judeţelor şi municipiului Bucureşti, formate prin însumarea bugetelor de Ia
numerele curente 1 şi 2;
4. Bugetele instituţiilor şi serviciilor publice locale, care sunt finanţate:
a) integral din bugetul local, în funcţie de subordonare, prin bugetul propriu al
judeţului, municipiului, al oraşului, al comunei sau al sectoarelor municipiului
Bucureşti;
b) din venituri proprii (mijloace extrabugetare) şi, în completare, prin subvenţii
acordate de la bugetul local, în funcţie de subordonare;
c) integral, din venituri proprii (mijloace extrabugetare).
Întrucât acordarea mijloacelor de echilibrare de la bugetul de stat către bugetele locale se
efectuează prin intermediul bugetelor judeţene şi cel al municipiului Bucureşti, este important
ca Ia îndemâna consiliilor judeţene şi a Consiliului general al municipiului Bucureşti să stea
criterii şi tehnici clare, corecte şi adecvate, în funcţie de care să se procedeze la repartizarea
echitabilă a resurselor financiare de echilibrare pe bugetele unităţilor administrativ-teritoriale,
ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.. În
contextul acestei structuri, veniturile bugetelor locale se constituie din:
I.
Venituri curente
A) Venituri fiscale
A1 Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital
A11 Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice
Impozit pe profit
A12 Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice
- Cote şi sume defalcate din impozite
- A2 Impozit pe salarii - restanţe
A3 Impozite şi taxe pe proprietate
- Impozite pe clădiri
- Impozite pe terenuri
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte taxe de
timbru
- Alte impozite şi taxe pe proprietate
- A4 Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii

- Sume defalcate din TVA
A5 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii
Taxe hoteliere
A6 Taxe pe servicii specifice
- Impozit pe spectacole
- Alte taxe şi servicii specifice
A7 Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau desfăşurarea
de activităţi
- Taxe asupra mijloacelor de transport
- Alte taxe şi tarife
A8 Alte impozite şi taxe fiscale
B) Venituri nefiscale
B1 Venituri din proprietate
B2 Vânzări de bunuri şi servicii
II.
Venituri de capital
III. Operaţiuni financiare
IV. Subvenţii
a) Subvenţii de la bugetul de stat
b) Subvenţii de la alte administraţii
Din cele de mai sus rezultă că veniturile proprii ale bugetelor locale sunt formate în
principal din impozite şi taxe locale, datorate de locuitorii acelor localităţi, precum şi de
contribuabilii, persoane juridice.
Prelevările din bugetul de stat către bugetele locale sunt constituite din cote defalcate
din impozitul pe venit şi sumele defalcate din TVA.
a) Cotele defalcate din impozitul pe venit, venit al bugetului de stat, potrivit Legii
finanţelor publice locale3, care se alocă bugetelor locale, sunt următoarele:
- 36% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor;
-10% la bugetul propriu al judeţelor;
-17% la dispoziţia consiliilor judeţene, pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor,
municipiilor şi bugetului propriu al judeţului.
Pentru municipiul Bucureşti, cotele defalcate din impozitul pe venit sunt stabilite
astfel:
- 18% pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti;
- 36% pentru bugetul propriu al Primăriei municipiului Bucureşti;
- 9% la dispoziţia Consiliului general al municipiului Bucureşti, pentru echilibrarea
bugetelor sectoarelor şi al Primăriei municipiului Bucureşti.
Sumele corespunzătoare acestor cote se alocă în bugetele unităţilor administrativteritoriale de către unităţile operative ale Trezoreriilor statului, în termen de cinci zile
lucrătoare de la sfârşitul fiecărei luni în cursul căreia s-au încasat aceste impozite, de la plătitori
grupaţi din punct de vedere teritorial, pe localităţi (în funcţie de domiciliul lor fiscal).
Dacă în cazul sumelor rezultate din cotele defalcate de 18% sau de 36% (care se
atribuie direct de unităţile operative ale Trezoreriei statului bugetelor comunelor, oraşelor,
municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti), nu pot exista ingerinţe de nici o natură din
partea consiliilor judeţene sau a Consiliului general al municipiului Bucureşti, în situaţia cotelor
defalcate de 17% (la judeţe) şi 9% (la Primăria municipiului Bucureşti), pot exista influenţe de
natură subiectivă, bazate mai ales pe criterii politice.
Cât de importante pentru bugetele locale sunt aceste venituri din cote defalcate din
impozitul pe venit trebuie subliniat doar faptul că cuantumul acestora în sume absolute pe
exerciţiul bugetelor anului 2006 este de 6.912 milioane lei (RON) şi reprezintă aproape 32%
din veniturile totale ale bugetelor locale.
3

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/05.06.2003 privind finanţele publice locale art. 29 alin. (3) şi (5), publicată în
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b) Cea mai importantă sursă de echilibrare pentru bugetele locale sunt sumele defalcate
din TVA, care sunt direcţionate spre acţiuni şi obiective precis stabilite, respectiv spre
finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din comune, oraşe şi
municipii; spre susţinerea sistemului de protecţie a copilului; spre subvenţionarea energiei
termice livrate populaţiei; drumurile judeţene şi comunale; echilibrarea bugetelor locale şi în
general pentru finanţarea acţiunilor descentralizate la nivelul judeţelor şi municipiului
Bucureşti, precum şi pentru instituţiile de cultură, personal neclerical, protecţia copilului,
centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, inclusiv pentru acordarea de produse
lactate şi de panificaţie pentru elevii claselor I-IV din învăţământul de stat.
Repartizarea mijloacelor de echilibrare potrivit destinaţiilor prezentate mai sus se
efectuează prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi ale Consiliului general al capitalei, după
consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a Direcţiilor generale ale
finanţelor publice.
De asemenea, aşa cum s-a mai subliniat, pentru că pot exista influenţe de natură
politică în repartizarea sumelor, unităţi administrativ-teritoriale, autorităţile statului au încercat
să limiteze acest lucru, stabilind ca aceste mijloace să fie repartizate pe unităţi administrativteritoriale, pe baza următoarei formule:

SDu = sume defalcate din TVA pe unitate administrativ-teritorială;
SDj = suma defalcată din TVA, repartizată pe total judeţ, potrivit acestui criteriu;
Ij = impozitul pe venit cuvenit la nivelul judeţului;
Pj = populaţia judeţului;
Iu = impozitul pe venit încasat la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;
Pu = populaţia unităţii administrativ-teritoriale.
Notă: Aceeaşi formulă se utilizează şi pentru repartizarea sumelor rezultate din cota
defalcată de 22% din impozitul pe venit care se repartizează pentru echilibrarea bugetelor locale
ale unităţii administrativ-teritoriale, înlocuindu-se doar Sdu şi SDj cu:
SCDu = suma din cotă defalcată din impozitul pe venit pe unităţi administrativ-teritoriale;
SCDj = suma din cotă defalcată din impozitul pe venit la nivelul judeţului după
deducerea sumei cuvenite bugetului propriu al judeţului.
Datorită sistemului de alocare a acestor resurse pentru bugetele locale, sumele respective
nu figurează însumate în totalul veniturilor bugetului de stat pe acel an şi, în virtutea
principiului funcţionării bugetului general consolidat, aceste sume sunt evidenţiate ca venituri în
bugetele locale, deşi ele sunt realizate prin intermediul bugetului de stat.
O altă resursă financiară importantă pentru bugetele locale sunt cele sub forma
subvenţiilor, evidenţiate ca:
a) subvenţii de la bugetul de stat, nominalizate pe destinaţii (centrale termice şi electrice
de termoficare, investiţii, dezvoltarea sistemului energetic, pietruirea drumurilor
comunale şi alimentarea cu apă a satelor, străzi, regulamente de urbanism,
aeroporturi de interes local, reducerea riscului seismic la construcţiile existente cu
destinaţie de locuinţă etc.) şi ca
b) subvenţii de la alte administraţii pentru ocuparea temporară a forţei de muncă,
pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap.
În acest cadru, pentru determinarea echilibrului dintre resursele financiare publice totale, pe
de-o parte, şi cheltuielile publice totale, pe de altă parte, şi deci a soldului bugetar total, reflectat
prin bugetul general consolidat, transferurile consolidate pentru bugetele locale sub forma
subvenţiilor se vor elimina. Aceste sume rămân deci prin consolidare ca înregistrate o singură dată

ca venituri, în bugetul de stat, şi o singură dată ca şi cheltuială, prin bugetele locale (la cheltuirea
lor efectivă, prin execuţia părţii de cheltuieli a bugetelor locale).
Donaţiile şi sponsorizările reprezintă alte venituri posibile ale bugetelor locale care au un
regim special, în sensul că trebuie respectată destinaţia pentru care acestea au fost primite, ele putând
beneficia de dreptul ca cele nefolosite până la sfârşitul anului să poată fi reportate pentru exerciţiul
bugetar următor.
Împrumuturile din contul curent general al Trezoreriei statului este o altă resursă
financiară la care pot apela autorităţile publice locale pentru acoperirea golurilor temporare de casă,
dar care nu poate depăşi 5% din totalul veniturilor estimate a fi încasate pe durata anului fiscal
respectiv, în care se contractează împrumutul.
De asemenea, administraţiile publice locale pot contracta de la bănci sau alte instituţii de
credit împrumuturi publice pe bază de obligaţiuni pentru finanţarea cheltuielilor specifice bugetelor
locale, care pot fi aprobate numai cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului
local, fără a se depăşi limita de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, plus cotele
defalcate din impozitul pe venit.
În acelaşi sens, angajarea de împrumuturi interne se poate efectua numai după informarea
prealabilă a Ministerului Finanţelor Publice, iar a celor externe, numai cu aprobarea comisiei de
autorizare a acestor împrumuturi, constituită din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice
locale, ai guvernului şi ai Băncii Naţionale a României, componenţa ei fiind aprobată prin hotărâre de
guvern.
Cheltuielile care se finanţează prin bugete locale sunt diferenţiate în funcţie de structura
bugetelor la care se referă, respectiv: unele sunt cheltuielile care se efectuează prin bugetul
propriu al judeţului, şi altele, prin bugetele comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureşti şi cel al Consiliului general al municipiului Bucureşti.
O sinteză a cheltuielilor care se pot finanţa prin intermediul bugetelor locale arată astfel:
1. Servicii publice generale
1. Autorităţi publice şi acţiuni externe
2. Alte servicii publice generale
3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei
2. Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Ordine publică şi siguranţă naţională
3. Cheltuieli social-culturale
a) învăţământ
b) Sănătate
c) Cultură, recreare şi religie
d) Asigurări şi asistenţă socială
4.
Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape
a) Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
b) Protecţia mediului
5.
Acţiuni economice
a) Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
b) Combustibil şi energie
c) Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare
d) Transporturi
e) Alte acţiuni economice
6. Rezerve, excedent/deficit
Din rândul cheltuielilor enumerate mai sus, prin bugetele proprii ale judeţelor sunt
finanţate cheltuieli specifice sarcinilor şi atribuţiilor acestor organe, ca de exemplu:
cheltuielile pentru autorităţile executive, învăţământul special, primar şi gimnazial, unele
cheltuieli pentru sănătate, cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret,
asistenţa socială, alocaţiile, pensiile, ajutoarele şi indemnizaţiile, serviciile publice, dezvoltarea

publică şi locuinţele, agricultura şi silvicultura, transporturile şi comunicaţiile, alte acţiuni
economice, dobânzile aferente datoriei publice, dacă este cazul, şi alte cheltuieli, cum sunt
rambursările de împrumuturi sau cheltuielile cu destinaţie specială etc.
Prin bugetele comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi
cel al municipiului Bucureşti sunt finanţate cheltuieli specifice unităţilor administrativ-teritoriale
ca, de exemplu: cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea străzilor, iluminatul public, salubritate,
întreţinerea de zone verzi, parcuri, locuinţe, alimentări cu apă, staţii de epurare pentru ape uzate,
colectoare, staţii de pompare, reţele centrale şi puncte termice, canalizare, introducerea de gaze
naturale în localităţi, electrificări rurale şi alte acţiuni privind serviciile de dezvoltare publică şi
locuinţe. De asemenea, prin bugetele acestor unităţi sunt finanţate activităţi şi cheltuieli apropiate
ca denumire cu cele finanţate prin bugetele proprii ale judeţelor, ele vizând însă unităţi şi acţiuni
din cadrul acestor localităţi ca, de exemplu: învăţământul preuniversitar; sănătatea (creşele,
drepturile donatorilor onorifici de sânge etc); cultură, religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret; asistenţa socială; agricultura şi silvicultura; transporturile şi
comunicaţiile; cheltuielile privind datoria publică locală, dacă este cazul etc.
La baza elaborării, aprobării şi execuţiei bugetelor locale stau, în general, aceleaşi
principii şi reguli care funcţionează şi în cazul bugetului de stat, cu unele excepţii precizate de
legea specială care le reglementează4. Aceste excepţii se referă la autonomia locală (între
comune, oraşe, municipii şi consiliul judeţean nu există relaţii de subordonare) şi la principiul
echilibrului şi cel al realităţii.
Dacă principiile anualităţii, publicităţii, echilibrului şi cel al realităţii pot funcţiona în
mod firesc, cu unele mici abateri, de multe ori inerente, principiul autonomiei locale este mai
dificil de asigurat. Acest principiu, foarte corect abordat în intenţia legiuitorului, se realizează
în majoritatea cazurilor numai la nivel declarativ, deoarece, aşa cum s-a mai precizat, până
când nu se va găsi o formulă matematică corectă pentru repartizarea mijloacelor de
echilibrare pe localităţi, alocarea acestora prin intermediul consiliilor judeţene sau a consiliului
general al municipiului Bucureşti va fi afectată de mulţi factori de natură subiectivă, care vor
împiedica dezvoltarea normală şi echilibrată a tuturor localităţilor ţării.
Elaborarea proiectelor bugetelor locale trebuie să se încadreze în calendarul general
valabil pentru bugetul de stat, care a fost descris detaliat la capitolul precedent, motiv
pentru care nu reluăm aceste aspecte. Precizăm însă faptul că primarii şi preşedinţii consiliilor
judeţene, în calitatea lor de ordonatori principali de credite, împreună cu organele lor executive,
joacă un rol important în elaborarea şi fundamentarea acestor bugete.
Astfel, după ce Ministerul Finanţelor Publice a transmis judeţelor, prin Direcţiile generale
ale finanţelor publice, nivelul sumelor defalcate şi cel al subvenţiilor bugetare aprobate de parlament
(alocate din bugetul de stat), consiliile judeţene şi Consiliul general al municipiului Bucureşti
definitivează proiectele de buget proprii şi repartizarea pe localităţi (comune, oraşe, municipii) a
veniturilor totale şi a cheltuielilor pe care le supun apoi aprobării consiliilor judeţene şi/sau
Consiliului general al municipiului Bucureşti.
După aprobarea bugetelor proprii şi a lucrărilor privind repartizarea sumelor defalcate şi
a subvenţiilor bugetare pe localităţi, începe procesul de elaborare a proiectelor de buget la
nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale în vederea definitivării procesului de aprobare a
lor.
Competenţa de aprobare a bugetelor, la nivel local, este următoarea:
1. bugetele locale se aprobă de consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul general al
municipiului Bucureşti, după caz;
2. bugetele instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele
locale, de consiliile menţionate la art. 1, în funcţie de subordonarea acestora;
3. bugetele instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral din venituri proprii
(mijloace extrabugetare), de către organul de conducere al acestora, cu avizul
ordonatorului principal de credite (primarii, primarul general al municipiului
4
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Bucureşti şi preşedinţii consiliilor judeţene).
În procesul de elaborare şi aprobare a bugetelor locale trebuie să se aibă în vedere ca
structurarea acestora la venituri să se facă pe capitole şi subcapitole, iar a cheltuielilor, pe
părţi, capitole, subcapitole, titluri şi articole, aşa cum s-a mai precizat la capitolul precedent,
cu prilejul abordării conceptului specializării bugetare.
De asemenea, în elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor locale trebuie avute în
vedere următoarele particularităţi:
- bugetele locale nu pot funcţiona decât echilibrat, cu venituri mai mari decât cheltuielile
sau, în cel mai rău caz, egale; ele nu se pot solda cu deficite, iar dacă se înregistrează totuşi
un astfel de decalaj, acesta se acoperă din disponibilităţile fondului de rulment;
- în bugetele locale se prevede un „fond de rezervă bugetară", în limita a 5% din totalul
cheltuielilor, acesta putând fi folosit pentru finanţarea unor acţiuni sau sarcini noi, survenite
în cursul anului, precum şi pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale. Acesta poate
fi majorat în cursul anului din disponibilităţile de credite bugetare care nu mai sunt necesare
până la sfârşitul anului;
- consiliile locale, judeţene şi Consiliul general al municipiului Bucureşti, după caz, pot
aproba şi utiliza în întregime sumele încasate din venituri proprii, peste cele aprobate prin
bugetele locale, pentru suplimentarea cheltuielilor prevăzute în aceste bugete, cu condiţia ca
aceste depăşiri să fie menţinute până la sfârşitul anului, iar unitatea administrativ-teritorială
respectivă să nu aibă împrumuturi restante sau dobânzi şi comisioane neachitate;
- pentru cheltuielile privind investiţiile este necesar ca, la nivelul prevederilor cu această
destinaţie, să existe documentaţii şi programe (ca anexe la acele bugete), care să se aprobe odată
cu ele. Programele respective de investiţii trebuie să aibă Ia bază documentaţii tehnicoeconomice şi note de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării acestor lucrări sau
dotări;
- aprobarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA, a cotelor defalcate din
impozitul pe venit pentru bugetele locale, precum şi a subvenţiilor bugetare, resurse financiare
cedate sau acordate din bugetul de stat, se aprobă de Ministerul Finanţelor Publice;
- pentru lucrări de interes interjudeţean sau de interes local, la nivelul unităţilor
administrativ-teritoriale din cadrul unui judeţ, se pot efectua colaborări sau asocieri pentru
realizarea unor asemenea obiective. La baza acestor asocieri şi colaborări trebuie să stea
convenţiile sau contractele de asociere, în care sunt stipulate resursele financiare totale alocate
acelor obiective, precum şi contribuţia fiecărei unităţi administrativ-teritoriale la aceste
proiecte;
- finanţarea cheltuielilor din bugetele locale se asigură prin deschiderea de credite
bugetare (în limita creditelor bugetare anuale), acţiune ce reprezintă o primă condiţie; a doua
şi, totodată, cea mai importantă cerinţă o reprezintă însă constituirea propriu-zisă a resurselor
financiare sub forma veniturilor;
- consiliile locale, judeţene şi Consiliul general al municipiului Bucureşti, după caz, pot
participa cu capital social sau cu bunuri la înfiinţarea unor societăţi comerciale, pentru
realizarea de lucrări şi servicii de interes public local sau judeţean, după caz;
- după efectuarea regularizărilor în limita transferurilor din bugetul de stat, excedentele
bugetare anuale se utilizează pentru:
a) rambursarea eventualelor împrumuturi, plata dobânzilor şi a comisioanelor aferente
acestora;
b) constituirea fondului de rulment.
Fondul de rulment poate fi utilizat pentru finanţarea unor investiţii sau pentru
dezvoltarea unor servicii publice locale, în interesul acelei colectivităţi, inclusiv pentru
finanţarea unor deficite, cu aprobarea consiliului local respectiv (Judeţean şi/sau a Consiliului
general al municipiului Bucureşti).
Serviciile publice de interes local, care desfăşoară activităţi de natură economică, au
obligaţia calculării, înregistrării şi recuperării uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe utilizate
de ele prin tarif sau preţ. Activităţile din această situaţie se aprobă prin hotărâre a guvernului.

Excedentele bugetelor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se regularizează
cu bugetele locale în limita sumelor primite de la acestea, dacă legea nu prevede altfel, iar
soldul veniturilor proprii după aceste regularizări rămân la dispoziţia acestora şi se reportează
pentru anul viitor.
Ordonatorii de credite principali (primarii, primarul general al Capitalei şi preşedinţii
consiliilor judeţene) întocmesc şi supun aprobării consiliilor locale, judeţene şi Consiliului general al
municipiului Bucureşti, după caz, până la 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a
bugetelor locale, în următoarea structură:
a)
la venituri
1. prevederi bugetare aprobate iniţial;
2. prevederi bugetare aprobate definitiv;
3. încasări realizate.
b)
la cheltuieli
1. credite aprobate iniţial;
2. credite definitive;
3. plăţi efectuate.
3.2. Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetul asigurărilor sociale de stat se elaborează şi se aprobă în acelaşi cadru şi în
aceleaşi condiţii ca şi bugetul de stat. Calendarul procesului bugetar pentru acest buget este
acelaşi cu cel al bugetului de stat, iar la baza construcţiei sale stau indicatorii
macroeconomici avuţi în vedere şi la elaborarea bugetului de stat, dar şi unii specifici fluxurilor
financiare care se derulează prin bugetul asigurărilor sociale de stat.
Alături de Ministerul Finanţelor Publice, un rol important în elaborarea şi execuţia
bugetului asigurărilor sociale de stat îl are Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
prin Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi organele lor teritoriale.
Spre deosebire de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale se elaborează şi se aprobă
în condiţii de echilibru, condiţie care impune ca cheltuielile să fie acoperite integral cu resurse
financiare din veniturile bugetului pe acel an.
Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt structurate pe şase resurse
principale, dintre care patru sunt venituri de natură fiscală şi două nefiscale.
a) În cadrul veniturilor fiscale distingem următoarele resurse, toate sub forma
contribuţiilor obligatorii, respectiv:
• contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori în cote de 19,5%,
24,5% sau 29,5%, aplicate asupra fondului brut de salarii, în funcţie de
condiţiile de muncă;
• contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
datorate de angajatori;
• contribuţii pentru asigurări sociale de stat, datorate de asiguraţi în cotă de 9,5%,
aplicată asupra salariilor brute, indiferent de condiţiile de muncă;
• contribuţii pentru asigurări sociale datorate de alte persoane asigurate, care au o
pondere de 1,1% în totalul veniturilor bugetului pe anul 2006;
• contribuţii facultative ale asiguraţilor.
b)
Veniturile nefiscale sunt formate din patru surse principale, şi anume:
venituri din proprietate, vânzări de bunuri şi servicii; venituri din prestări de servicii şi alte
activităţi; diverse venituri.
c)
Subvenţii în special de la bugetul de stat.
Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat au ca principale destinaţi pensiile de
asigurări sociale de stat, cheltuielile materiale şi serviciile (mai ales pentru întreţinerea şi
funcţionarea instituţiilor în cauză), cele de tratament balnear şi de odihnă, dobânzile pentru
împrumuturile contractate, indemnizaţiile pentru concedii de maternitate şi îngrijire a copiilor,
cheltuielile de capital, ajutoarele acordate asiguraţilor pentru decese şi proteze etc.

De asemenea, poziţii distincte în prevederile bugetului asigurărilor sociale de stat le
ocupă veniturile formate din contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale datorate de angajatori, iar la partea de cheltuieli cu indemnizaţiile, ajutoarele şi
alte prestaţii sociale pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Aceste resurse financiare,
deşi se constituie şi se administrează după reglementări distincte (Legea nr. 346/2002), ele
sunt încorporate în bugetul asigurărilor sociale de stat şi tratate după regulile şi principiile
acestui buget.
Aşa cum precizam şi la începutul acestui subcapitol, elaborarea şi aprobarea bugetului
asigurărilor sociale de stat se fac în cadrul calendarului stabilit prin Legea finanţelor publice şi
prezentat detaliat la capitolul precedent, iar Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi Legea
bugetului de stat devin aplicabile numai după promulgarea lor de către preşedintele ţării.
Execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat se derulează după aceleaşi tehnici de
încasări şi plăţi menţionate la capitolul precedent, cu precizarea că, deşi bugetul asigurărilor
pentru accidente de muncă şi boli profesionale este încorporat în cadrul bugetului asigurărilor
sociale de stat, el se execută în mod distinct, cum de altfel se şi întocmeşte.
3.3. Particularităţi privind bugetele din fondurile speciale şi din mijloacele
extrabugetare (venituri proprii)
Fondurile speciale sunt fonduri de natură publică, din care cauză locul lor normal ar fi
cadrul bugetului de stat sau public, cum ar putea fi denumit sau în cel mai rău caz în cel al
bugetului asigurărilor sociale de stat, deoarece, prin scoaterea acestora din cadrul planului
financiar al fondurilor publice, se încalcă multe dintre principiile care s-au impus de-a lungul
anilor în gestionarea fondurilor publice: cel al universalităţii, cel al unităţii, regula neafectării
veniturilor etc. în acest sens, după anul 1990, politica guvernanţilor români a fost una diferită şi
sinuoasă în privinţa fondurilor speciale. Astfel: de la trei-patru fonduri în primii ani de după
revoluţie s-a ajuns la un moment dat, prin anii 1996-1998, la un număr de 11-12 fonduri, pentru
ca începând cu anul 2002 acestea să fie restrânse la patru, iar din anul bugetar 2003, avânduse în vedere probabil efectul nefavorabil al execuţiilor bugetare din anii respectivi, s-au mai
aprobat doar două: cel al fondului special al asigurărilor sociale de sănătate5 şi bugetul
asigurărilor pentru şomaj.
3.3.1. Bugetul Fondului naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate
Bugetul asigurărilor sociale pentru sănătate se aprobă de parlament la propunerea
guvernului, odată cu aprobarea bugetului de stat ca anexă la acesta, după ce, în prealabil,
prevederile sale au fost vizate de comisiile de specialitate ale parlamentului.
Potrivit legislaţiei actuale, veniturile acestuia sunt formate din:
A)
venituri fiscale, cu o pondere în totalul veniturilor de aproximativ 98%, din care:
a) contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori, printr-o cotă de 6%
aplicată asupra fondului brut de salarii;
b) contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi, printr-o cotă de 6,5%
aplicată asupra salariilor brute;
c) contribuţii facultative ale asiguraţilor;
d) alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi.
B) Venituri nefiscale, sub forma „Veniturilor din proprietate (restituiri de fonduri din
finanţarea bugetară a anilor precedenţi etc.)".
C) Sume primite de la bugetul de stat pentru persoanele asigurate prin efectul legii sub
forma:
a) contribuţiilor pentru persoanele care satisfac serviciul militar în termen;
b) contribuţiilor pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau
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se află în arest preventiv.
D)
Sume de la bugetul asigurărilor sociale de stat prin contribuţii pentru
persoane care se află în concediu medical sau concediu medical pentru îngrijirea copilului
bolnav, în vârstă de până la şapte ani.
Posturile de venituri de la litera A (d), sumele pe care acest buget le are de primit de Ia
bugetul de stat (C) şi bugetul asigurărilor sociale de stat (D), precum şi poziţiile de cheltuieli din
acele bugete vor intra în procesul de consolidare, cu prilejul constituirii bugetului general
consolidat.
La rândul lor, cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate sunt structurate pe următoarele acţiuni mai importante, aproximativ în ordinea ponderii
lor:
A) Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional;
B)
Cheltuieli de administrare a Fondului, respectiv:
a)cheltuieli cu salariile;
b)contribuţii pentru asigurări sociale de stat, sume care pentru bugetul asigurărilor
sociale de stat reprezintă venituri, sub forma contribuţiilor din partea angajatorilor;
c) contribuţii pentru asigurările de şomaj, sume care în bugetul asigurărilor pentru
şomaj reprezintă venituri din contribuţiile angajatorilor;
d)contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate, sume care pentru acelaşi buget
reprezintă şi un venit, ca şi contribuţii din partea angajatorilor.
Şi în această situaţie, posturile de cheltuieli şi venituri din bugetele menţionate la literele
„b", „c" şi „d" intră în procesul de consolidare, cu prilejul construcţiei bugetului general
consolidat.
e) cheltuieli materiale şi servicii, prilejuite de administrarea Fondului;
f) cheltuieli de capital pentru investiţiile instituţiilor publice care administrează Fondul.
C)
Un fond de rezervă.
Întrucât bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate se aprobă prin aceeaşi lege ca şi
bugetul de stat, în textul legii acesteia sunt inserate prevederi speciale, dar şi comune referitoare
la ambele bugete ca, de exemplu: pentru anul 2006, erau menţiuni şi dispoziţii referitoare la
unele cheltuieli ale bugetului Fondului asigurărilor sociale de sănătate cu privire la măsuri de
întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar sau cele referitoare la obligaţia
ordonatorilor principali de credite privind drepturile salariale, premiile, deplasările,
monitorizarea cheltuielilor de personal etc.
Derularea execuţiei bugetului Fondului asigurărilor sociale de sănătate se efectuează
prin Casa Naţională de Asigurare de Sănătate şi organele sale teritoriale (Casele Judeţene de
Asigurări de Sănătate), care, prin intermediul conturilor de venituri şi cheltuieli deschise la
unităţile Trezoreriei statului, efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi în contul „Fondului". În
acest sens, pe baza unui plan de conturi propriu şi prin conturile colectoare de venituri,
deschise la unităţile Trezoreriei statului pe numele caselor judeţene de asigurări de sănătate,
sumele încasate se centralizează la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. De la
nivelul central, pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Caselor Judeţene de Asigurări de
Sănătate şi a bugetului acţiunilor centralizate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care
urmează a se derula în judeţe, se efectuează repartizarea resurselor financiare pe Casele Judeţene
de Asigurări de Sănătate, atât pentru cheltuielile proprii specifice acestora, cât şi pentru acţiunile
centralizate care urmează a se finanţa prin Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate.
Raportarea execuţiei acestui fond se face după aceleaşi reguli şi tehnici precizate la
capitolul precedent.
Aspectele care ar mai putea fi avute în vedere cu privire la administrarea acestui
„Fond" sunt cele referitoare la faptul că, până în prezent, autorităţile româneşti nu au găsit cele
mai eficiente metode şi tehnici de gestionare a „Fondului"; dacă este corect ca acesta să fie
derulat prin Trezoreria statului sau prin alte bănci, dacă este mai bine să se asigure o
independenţă mai mare Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate, care gestionează „Fondul"
sau nu etc. Cert este însă faptul că aceste surse financiare, făcând parte din fondurile publice într-

un cuantum însemnat din totalul fondurilor publice, ele nu pot fi administrate decât după
regulile şi principiile gestionării banului public, cum de altfel se procedează în majoritatea
ţărilor lumii.
3.3.2. Bugetul asigurărilor pentru şomaj
Baza legală privind bugetul asigurărilor pentru şomaj o constituie Legea nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi ocuparea forţei de muncă. Bugetul în cauză
este aprobat de parlament odată cu bugetul asigurărilor sociale de stat, ca anexă la acesta.
Structura veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj este simplă, cuprinzând un
număr restrâns de surse de venituri ca, de exemplu:
A) în cadrul veniturilor fiscale
a) contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori, în cotă de 2,5% aplicată
asupra salariilor tarifare de încadrare;
b) contribuţia pentru Fondul de Garantare a creanţelor datorate de angajatori, în cotă de 0,5%
aplicată asupra salariilor tarifare de încadrare;
c) contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de asiguraţi în cotă de 1%.
B) veniturile nefiscale deţin o pondere redusă, ele fiind denumite „încasări din alte
surse".
a) venituri din proprietăţi;
b) vânzări de bunuri şi servicii;
c) încasările din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea
de întreprinderi mici şi mijlocii.
Resursele bugetului asigurărilor pentru şomaj sunt destinate în special pentru:
asistenţă socială, indemnizaţia de şomaj, contribuţia pentru asigurările sociale de stat pentru
şomeri; plăţile pentru stimularea angajatorilor care încadrează şomeri aparţinând unor categorii
defavorizate; plăţile compensatorii; programele pentru ocuparea temporară a forţei de muncă;
împrumuturile acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii;
indemnizaţiile de şomaj pentru absolvenţi; contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate
pentru şomeri; plăţile pentru stimularea şomerilor care se angajează înainte de expirarea
perioadei de şomaj; alocaţiile de sprijin; măsurile active pentru combaterea şomajului; serviciile
pentru preconcediere colectivă etc.
Alături de cheltuielile menţionate mai sus, în bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt
prevăzute şi unele cheltuieli referitoare la rambursările de credite externe, plăţile de dobânzi şi
comisioane aferente acestora, împrumuturile acordate prin agenţiile de credite, precum şi
cheltuielile necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea instituţiilor care administrează şi
organizează acţiunile pentru şomaj.
În cadrul sistemului bugetar al României, pe lângă cele două fonduri prezentate până
acum (sănătatea şi şomajul), în scrisoarea Guvernului României către FMI mai sunt menţionate
şi alte fonduri speciale. De aceea apreciem că este necesar să facem câteva comentarii pe
marginea celor convenite în acea scrisoare, respectiv:
a)
Fondul special pentru modernizarea drumurilor este constituit dintr-o cotă
unică egală cu echivalentul în lei a 110 euro/tonă la motorină şi 125 euro/tonă la benzină,
asupra cantităţilor de carburanţi importaţi şi din producţia indigenă livrate sau consumate,
sursă financiară care are ca destinaţie finanţarea cheltuielilor privind drumurile naţionale (65%)
şi a celor privind drumurile judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor amenaja în
perimetrele destinate construcţiilor de locuinţe din localităţile rurale (35%).
Cum însă aceste resurse şi cheltuieli începând cu anul 2003 au fost încorporate în
bugetul de stat, avem părerea că nu putem vorbi în deplinătatea cuvântului despre un fond
special al drumurilor. Neregula constă însă în altceva, şi anume în faptul că veniturile acestui
fond prin „traseul" pe care îl parcurg prin bugetul de stat „nu se depersonalizează", potrivit
principiului universalităţii bugetare, ci capătă o destinaţie specială prin partea de cheltuieli ale
acestui buget.
b) Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic este constituit din 9% din

tariful energiei electrice şi 2% din energia termică livrată consumatorilor din economie, cu
excepţia consumatorilor casnici, şi este şi el încorporat, de asemenea, în bugetul de stat
începând cu anul 2003. Dar şi în acest caz, ca şi în cazul Fondului pentru drumuri, prezentat
mai sus, veniturile constituite din aceste cote au o destinaţie precisă, respectiv pentru acoperirea
unor cheltuieli privind sistemul energetic, şi, ca atare, veniturile în cauză nu intră în procesul de
depersonalizare ca celelalte venituri ale bugetului de stat, încălcându-se. şi în acest caz principiul
universalităţii bugetare.
c) Fondul special de reasigurare este constituit în baza Legii nr. 32/2000 din cota de
1% asupra volumului de prime brute încasate din activitatea de asigurări directe la
dispoziţia Comisiei de supraveghere a asigurărilor. Acest fond este organizat în cadrul
mijloacelor extrabugetare şi funcţionează după regimul şi regulile acestor mijloace şi nu după
cele ale fondurilor speciale prezentate mai sus.
d) Soldurile celorlalte fonduri speciale şi din mijloace extrabugetare menţionate în
corespondenţa cu FMI şi asupra cărora
s-au stabilit reguli comune de aplicare, respectiv în
cazul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), acestea sunt încorporate în
bugetul de stat, iar în cazul Fondului pentru dezvoltarea agriculturii rezultatele bilanţiere
sunt soluţionate după regulile şi principiile după care funcţionează mijloacele extrabugetare,
mod în care sunt soluţionate şi veniturile şi cheltuielile Regiei Autonome Administraţia
Naţională a Drumurilor (AND).
3.3.3. Bugetele din mijloacele financiare extrabugetare
Bugetele din mijloacele extrabugetare sunt constituite atât la nivelul instituţiilor
publice centrale (ministere, departamente etc), cât şi la nivelul instituţiilor publice locale.
Aşa cum s-a mai precizat pe parcursul acestei lucrări, prin instituţii publice centrale
înţelegem acele instituţiile publice care au calitatea de ordonatori principali de credite şi sunt
finanţate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetul Trezoreriei statului, precum şi unele instituţii cu finanţări din mijloace extrabugetare. Din
cadrul instituţiilor publice centrale şi locale, unele îşi asigură finanţarea şi îşi acoperă cheltuielile
exclusiv prin resurse financiare din mijloace extrabugetare.
Instituţiile publice locale sunt cele pendinte din punct de vedere administrativ şi
financiar de consiliile judeţene, orăşeneşti sau comunale, inclusiv municipale şi cele
organizate în cadrul municipiului Bucureşti.
Mijloacele extrabugetare sunt formate în special din taxe speciale, taxe de şcolarizare,
taxe pentru diferite prestări de servicii pe care le efectuează instituţiile publice în cauză, inclusiv
contravaloarea biletelor de intrare la spectacole, teatre, filarmonici sau a taxelor pentru intrare la
muzee, pentru şedere în cămine, pentru servire de mese la cantinele studenţeşti etc. şi sunt
destinate să acopere, fie în totalitate, fie numai în parte, cheltuielile acestor instituţii.
Taxele sau tarifele în cauză sunt instituite prin acte normative, hotărâri sau alte
reglementări ale organelor administraţiei publice centrale şi locale sau chiar de către instituţiile
publice în cauză (de exemplu, taxele şcolare pentru studenţii cu plată). în consecinţă, veniturile
constituite din aceste taxe şi tarife nu pot căpăta o altă destinaţie decât cea pentru care au fost
constituite şi încasate în funcţie de motivaţia care a stat la baza stabilirii şi perceperii lor. De
aceea, referitor la aceste resurse financiare, întrebarea care se naşte este dacă şi în ce măsură
acestea îndeplinesc condiţiile necesare pentru ca, din punct de vedere conceptual, să poată fi
definite ca fonduri publice, aşa cum de altfel sunt catalogate de autorităţile româneşti. Ne referim
aici, în primul rând, la faptul că nu sunt obligatorii, ele devin obligatorii numai dacă se
solicită acel serviciu pentru care ele sunt stabilite. În ceea ce priveşte încadrarea acestora în
rândul fondurilor publice, a prevalat probabil faptul că ele sunt constituite prin intermediul
instituţiilor publice şi derulate prin Trezoreria statului. Cert este însă faptul că, din punct de
vedere conceptual, al criteriilor care trebuie să fie îndeplinite ca o resursă financiară să poată fi
catalogată ca „resursă financiară publică", ele nu se încadrează pe deplin în rândul acestora ca
fondurilor financiare publice „pure", dacă li se poate acorda acestora o astfel de calificare.

Referitor la bugetele constituite, prin instituţiile publice centrale şi locale, din mijloace
extrabugetare, trebuie reţinute câteva reguli, şi anume:
•
mijloacele extrabugetare sunt constituite din taxe şi tarife, prin acte ale
autorităţilor administraţiei centrale sau locale şi chiar ale instituţiilor publice în cauză, aşa cum s-a
mai precizat;
•
mijloacele extrabugetare au o destinaţie precisă, respectiv scopul pentru care au
fost ele constituite şi încasate nu poate fi deturnat;
•
de obicei, sumele nefolosite se reportează pentru exerciţiile financiare
următoare, dacă dispoziţiile speciale care le reglementează nu prevăd altfel (de exemplu:
consiliile locale pot decide că anumite mijloace extrabugetare, constituite la nivelul instituţiilor
publice subordonate lor şi nefolosite până la sfârşitul anului, să fie vărsate la bugetul local, de
unde eventual au fost sprijinite prin subvenţii);
•
cheltuielile din bugetele în cauză se pot efectua numai în condiţiile în care s-au
constituit efectiv resurse financiare în cont şi cheltuielile au fost aprobate prin bugetul în
cauză.
Competenţa aprobării bugetelor din mijloacele extrabugetare o au:
pentru instituţiile publice finanţate din resurse bugetare şi din mijloace
extrabugetare, competenţa o are consiliul judeţean, local sau cel al Consiliului general al
municipiului Bucureşti, prin intermediul cărora se alocă fondurile bugetare;
- pentru instituţiile finanţate integral din venituri proprii (mijloace extrabugetare),
competenţa o are organul de conducere al instituţiei publice respective, cu acordul ordonatorului
de credite ierarhic superior.
Teste grilă
1. Din bugetele locale sunt finanţate, de regulă, cheltuielile pentru:
a) cercetare;
b) desfăşurarea activităţii administraţiei publice locale;
c) scopuri militare;
;
d) datoria publică externă;
e) nici una din cele de mai sus.
2. Împrumuturile interne sau externe, pe termen mediu şi lung, contractate de
administraţia publică locală, servesc la:
a) finanţarea operaţiunilor militare curente;
b) refmanţarea datoriei publice locale;
c) efectuarea unor cheltuieli excepţionale;
d) finanţarea de investiţii publice de interes local;
e) finanţarea de investiţii publice.
A) a+b+c+d;
B) a+b+c+d+e;
C) b+c+d;
D)b+d;
E) a+c+d+e.
3. Prin bugete locale înţelegem:
a) bugetele unităţilor private la nivel local, care au personalitate juridică;
b) actul în care se înscriu veniturile şi cheltuielile colectivităţilor locale, pe o perioadă de
un an;
c) bugetele care au ponderi mai mici în totalul veniturilor consolidate în ţările dezvoltate;
d) instrumentele de planificare şi conducere a activităţii financiare a unităţilor
administrativ teritoriale;
e) bugetele proprii ale oraşelor sub 150.000 locuitori.

4. Reprezintă o dificultate în finanţele publice locale:
e) gradul de dezvoltare economică scăzută la nivel local faţă de ansamblul economiei
naţionale;
b) concurenţa sectorului public cu cel privat;
c) repartizarea finaţelor publice între sectorul economic şi social;
d) cât ar trebui să reprezinte centralizarea şi cât descentralizarea în domeniul finanţelor
publice;
e) nici una dintre variantele de mai sus.
5.
a)
b)
c)

Componentele bugetelor locale în România sunt:
bugetele proprii ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti;
bugetele proprii ale judeţelor administrate pe zone teritoriale istorice;
bugetele proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului
Bucureşti;
d) bugetele proprii ale satelor şi oraşelor foarte mici;
e) bugetele proprii ale consiliilor populare şi orăşeneşti.
A) a+e;
B) a+b+c;
C) a+c+e;
D) a+c;
E) c+d+e.

6.
a)
b)
c)
d)
e)

Impozitele şi taxele locale nu se stabilesc de către:
consiliile judeţene;
consiliile locale;
Guvern;
Consiliul Local al Municipiului Bucureşti;
nici una dintre variantele de mai sus.

CAPITOLUL IV
ECHILIBRUL BUGETAR ŞI UNELE METODE
ŞI TEHNICI DE ELABORARE A BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL
Având în vedere necesitatea adaptării mecanismelor de finanţare a nevoilor sociale la volumul
resurselor financiare publice, în ultimul timp se pune tot mai mult accent pe identificarea de
metode care să exprime nivelul real al acestora, precum şi a acelora ca să permită obţinerea unui
nivel sustenabil al dezechilibrului public. Astfel, au fost concepute mai multe metode şi tehnici de
calculare a deficitului bugetar, fapt ce a condus totodată şi la formularea de noi concepte care să
exprime decalajul dintre veniturile şi cheltuielile sectorului public.
În capitolele precedente au fost abordate probleme legate de mecanismul privind
constituirea resurselor financiare publice curente (ordinare) şi de posibilităţile de folosire a
acestora. În continuare, este necesar să analizăm modul de constituire a resurselor financiare
publice complementare, indispensabile finanţării şi refinanţării deficitului bugetar şi a datoriei
publice.
Aceste resurse complementare reprezintă resurse financiare împrumutate, care trebuie
restituite, apariţia lor fiind cauzată de o planificare bugetară care are în vedere un „deficit", prin
prognozarea unor cheltuieli mai mari decât resursele curente (care se pot constitui în condiţii
normale) sau, în unele situaţii, de apariţia golurilor temporare de casă - determinate şi acestea fie
de o planificare eronată, fie de o necorelare a intrărilor de resurse cu ieşirile de resurse.
4.1. Conceptul, evoluţia şi gestionarea deficitului bugetar
Fixarea unui sold bugetar „revelator" al bugetului de stat, ca principal plan financiar al
ţării, este extrem de importantă şi indispensabilă pentru formarea unei judecăţi ample şi coerente
asupra calităţii gestiunii acelui plan şi asupra tendinţei de viitor a politicii economico-financiare
a guvernanţilor din perioada la care se referă analiza.
Problema alegerii unui raport optim între volumul veniturilor bugetare şi cel al
cheltuielilor publice (şi, implicit, a diferenţei între cei doi importanţi indicatori) a preocupat de-a
lungul vremii mulţi specialişti în domeniu, teoreticieni sau guverne. Astfel, teoreticienii clasici şi
chiar postkeynesieni au în vedere judecarea impactului financiar al bugetului asupra economiei,
în funcţie de realizarea echilibrului acestuia, respectiv venituri mai mari decât cheltuielile sau, în
cel mai rău caz, egale cu acestea.
Mulţi teoreticieni şi specialişti în domeniu sunt de părere că numai un buget echilibrat
(sau practic în echilibru) garantează o bună gestiune a principalelor resurse publice ale naţiunii.
După criza economică din 1929-1930 majoritatea ţărilor cu o economie concurenţială de
piaţă au început să-şi construiască bugetele naţionale cu deficit. În nenumărate situaţii, pentru a
trece mai uşor examenul parlamentar în demersul lor pentru aprobarea bugetelor, guvernele
camuflează cuantumul real al deficitului prin practici de genul debugetizării sau al artificiilor
contabile, prin conturile speciale de Trezorerie publică etc, care permit finanţarea unor acţiuni şi
cheltuieli mai puţin publice şi determină în final goluri temporare de casă. Din această cauză,
trebuie menţionată importanţa deosebită pe care o au instituirea şi aplicarea unor reguli
riguroase, care să fie respectate în construcţia bugetelor publice, în special a bugetului de
stat. Bugetele trebuie să reflecte posibilităţile reale şi corecte ale economiei acelei ţări, în
ceea ce priveşte volumul cheltuielilor publice care pot fi finanţate la un moment dat.
Indicatorul cel mai des folosit în analiza amplorii deficitelor bugetare şi a crizelor
bugetare în general, aşa cum parţial este şi cea pe care o traversează ţara noastră în prezent, este
raportul dintre:

unde:
PNB = produsul naţional brut PIB = produsul intern brut

În ultimul deceniu şi ţara noastră a adoptat această practică, de a aproba construcţia
bugetului de stat cu deficit. Luând în considerare calculele efectuate pe baza primului raport pe
ultimii ani, deficitul bugetului de stat a evoluat astfel: 18,7% în anul 1995, 22,6% în anul 1996,
17,1% în anul 1997, 13,4% în anul 1998, 17,3% în anul 1999, 19,3% în anul 2000, 30,8% pe
anul 2001, 16,9% pe anul 2002, 17,1% pe anul 2003, 9,2% pe anul 2004, 8,3% pe anul 2005 şi
de 2% prognozat pe anul 2006.
Şi în sume absolute evoluţia deficitului bugetar este necorespunzătoare, cu excepţia
ultimilor doi ani astfel: de la 2,9 mii de mld. lei în anul 1995, la 18,4 mii de mld. lei pe 1999, la
28,8 mii de mld. lei pe 2000, la 66,4 mii de mld. pe 2001, la 59,2 mii de mld. lei pe 2002, la 29,0
mii de mld. lei pe anul 2003 la 32,3 mii de mld. lei pe anul 2004 la 3.280,8 mii. lei (RON) pe
anul 2005 şi la 832,6 mii. lei (RON) prognozat pe anul 2006, cu influenţe negative asupra
creşterii datoriei publice care, la rândul ei, a determinat cheltuieli bugetare suplimentare pentru
dobânzi şi a altor cheltuieli colaterale acestora.
Deoarece în cazul construcţiilor bugetare, care au în vedere deficite, legile de aprobare nu
stabilesc explicit prin programul lor şi care sunt resursele financiare prin care se vor acoperi
acestea, sarcina soluţionării acestor finanţări şi refinanţări revine, în exclusivitate, Trezoreriei
publice. În analiza echilibrelor bugetare după practica din finanţele Marii Britanii, se folosesc
noţiunile de echilibru deasupra liniei, notate cu S1, şi dedesubtul acesteia, notate cu S2.
Echilibrul deasupra liniei sau „micul echilibru", notat cu S1, are în vedere veniturile şi
cheltuielile bugetului fără conturile de împrumuturi, pe când echilibrul dedesubtul liniei, notat cu
S2, are în vedere numai conturile de împrumuturi.
Dacă „S1" poate fi pozitiv sau negativ, „S2" are, de obicei, valori negative. De aceea, în
realizarea „marelui echilibru", „S", al bugetului, soldul pozitiv al lui „S1" trebuie să fie mai mare
decât cel negativ al lui „S2".
În acest cadru, pentru sintetizarea celor expuse, dacă notăm cu x1 şi x2 -veniturile - şi cu
y1 şi y2 - cheltuielile - soldul general, excedentul deficitului bugetului de stat se obţine prin
formula: S = (x1 + x2) - (y1 + y2), în care S = soldul general al bugetului.
Introducând în formule conceptele de echilibru deasupra liniei şi dedesubtul liniei, arătate
mai sus pentru S1 şi S2, putem obţine:
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= x1 – y1 - care poate fi pozitiv sau negativ şi
52
= x2 - y2 - care este de obicei negativ, situaţie în care realizarea „marelui
echilibru", „S", se poate produce numai în contextul în care S1 > 0 şi S1 > S2.
În situaţia în care echilibrul bugetului este realizat, impactul execuţiei sale cu realităţile
economice duce la deflaţie bugetară (resurse suficiente) cu consecinţe favorabile asupra
consolidării monedei naţionale şi a economiei, în general.
În situaţia inversă, în care S < 0, înregistrăm „impasul bugetar" (echivalentul deficitului),
frecvent în majoritatea ţărilor lumii în ultimul timp. Acest fenomen are efecte inflaţioniste,
generează o cerere mare de fonduri şi o eroziune a puterii de cumpărare a monedei naţionale.
Impactul negativ asupra economiei este şi mai mare atunci când deficitul s-a produs cu
predilecţie din cauza cheltuielilor de consum, cum s-au petrecut lucrurile şi în ţara noastră, în
mulţi ani.
În situaţia în care acesta s-ar produce ca urmare a unor cheltuieli de capital (mai ales
productiv) este posibilă o relansare economică, cu efecte favorabile asupra veniturilor viitoare
ale bugetului de stat.
Aprecierea asupra gestiunii corespunzătoare a resurselor publice este însă mai dificilă
decât rezultă din simpla analiză a deficitului din Legea bugetului de stat. Din punctul de vedere
al Trezoreriei statului, este necesar a se determina cheltuielile „nete totale" de finanţare, în cazul
deficitului bugetar, sau veniturile „nete", în cazul excedentelor bugetare.
Potrivit sistemului finanţelor publice franceze, pentru determinarea cheltuielilor nete ale
Trezoreriei sunt necesari trei indicatori: soldul general al bugetului, soldul bugetelor anexe şi
amortizarea datoriei publice. În România, pentru determinarea aceluiaşi indicator este necesar a
se cuantifica aproximativ aceiaşi indicatori, respectiv:
■ deficitul bugetului de stat;

■ deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat;
■ soldul bugetelor anexe
■ amortizarea (anuitatea) datoriei publice interne şi externe, fără dobânzi şi cheltuieli
colaterale, deoarece acestea sunt cuprinse în bugetul de stat (se reflectă indirect în deficitul
bugetar).
Spre deosebire de sistemul francez la determinarea soldului net al cheltuielilor
Trezoreriei statului, în România, s-au întâlnit situaţii în care bugetul asigurărilor sociale de stat sa încheiat cu deficit acoperit din resursele financiare ale bugetului de stat, dar de regulă bugetele
fondurilor speciale au avut numai solduri favorabile, care au redus permanent cheltuielile nete
ale Trezoreriei. Disponibilităţile corespondenţilor Trezoreriei au avut aceeaşi influenţă pozitivă,
prin diminuarea soldului net al plăţilor Trezoreriei.
O problemă pe care o pun toate materialele de specialitate din domeniu, mai ales cele din
Marea Britanie şi din Franţa, este în ce măsură deficitul bugetar sau soldul net al plăţilor
trezoreriei influenţează situaţia patrimoniului de stat sau a bilanţului de stat.
Majoritatea specialiştilor sunt de acord cu faptul că „îndatorarea" sau „dezîndatorarea"
netă a statului nu poate fi egală cu suma algebrică a deficitului bugetar şi a datoriei publice, şi
nici direct proporţională cu indicatorii respectivi.
Potrivit teoriei specialiştilor britanici, însuşită şi de cei francezi, deficitul bugetar
(„marele echilibru S") se poate descompune şi el în echilibrul aflat deasupra liniei, „S1" („micul
echilibru"), şi echilibrul aflat dedesubtul liniei, „S2", care nu reprezintă altceva decât soldul
conturilor de împrumut din Legea bugetului şi care, în general, are valori negative.
În acest cadru, se apreciază că singurul echilibru care afectează patrimoniul statului nu
poate fi altul decât „micul echilibru", cel aflat deasupra liniei, adică „S1", întrucât „S2", soldul
conturilor de împrumut, echilibrul plasat dedesubtul liniei, nu poate influenţa patrimoniul decât
eventual pozitiv. Argumentul folosit este următorul: chiar dacă soldul nefavorabil al conturilor
de împrumut determină temporar o creştere a cheltuielilor Trezoreriei publice, pe termen lung
împrumuturile acordate şi folosite în acţiuni şi procese economice rentabile pot duce la
dezvoltarea economiei, cu consecinţe favorabile şi asupra patrimoniului de stat şi apoi în
continuare venituri, profit şi impozite.
Un alt argument ar fi şi acela că împrumuturile acordate pe termen lung şi mijlociu duc
implicit la o majorare a activului bilanţului naţional şi la o creştere a creanţelor statului (în
pasiv), iar acoperirea temporară a acestora este soluţionată de trezoreria publică prin
împrumuturi pe termen scurt şi mediu.
Important este însă ca împrumuturile acordate de la buget să fie destinate creşterii
fondurilor fixe sau acţiunilor de genul cheltuielilor de capital, care să producă dezvoltarea
ulterioară a economiei; trebuie înlăturată posibilitatea ca aceste împrumuturi, care au majorat
activul bilanţului de stat la un moment dat, să se transforme în credite neperformante, care să
majoreze apoi datoria publică.
Cauzele şi modul de finanţare a deficitelor bugetare
Nevoia de resurse publice suplimentare, în afara celor curente (ordinare), este
determinată de trei cauze majore, şi anume:
■ întocmirea bugetelor naţionale cu deficite;
■ neconcordanţa între termenele de încasare a resurselor curente ordinare, mai ales a
celor din impozite şi taxe, şi necesitatea de a efectua plăţi în conformitate cu prevederile
bugetului aprobat;
■ construirea unor bugete nerealiste, care nu sunt axate pe realităţile concrete ale
economiei.
Necesitatea de resurse suplimentare, pe care Trezoreria publică trebuie să le procure în
anumite perioade ale exerciţiului, este determinată de nevoia de a efectua plăţi potrivit
programului bugetar şi de insuficienţa fluxului de resurse din veniturile curente în acea perioadă,
datorită următoarelor cauze:
■ fluctuaţia cheltuielilor bugetare pe trimestre, în cursul anului (stat, locale, asigurări

sociale de stat) faţă de nivelul stabilit iniţial;
■ ritmul necorespunzător al încasărilor bugetare, determinat de o serie de cauze, mai ales
economice (recesiune etc);
■ fluctuaţia nefavorabilă a soldului net al conturilor speciale ale corespondenţilor
trezoreriei.
Execuţia cheltuielilor bugetare prezintă în fiecare an o structură proprie, determinată fie
de deciziile deliberate ale politicii economice, de conjuncturile economiei mondiale, fie pur şi
simplu de graba, sau încetineala organelor administraţiei centrale sau locale de a efectua anumite
cheltuieli.
Totuşi, de-a lungul anilor, s-au impus anumite reguli, respectiv:
■ fenomene de întârzieri cu perioade de recuperări ulterioare, precum şi o tendinţă de
creştere a cheltuielilor în lunile de vacanţă şi spre sfârşitul exerciţiului, când serviciile publice
caută să consume maximul de credite bugetare şi tot în această perioadă realizându-se şi un
număr foarte mare de operaţiuni de regularizare;
■ cheltuielile curente, de tipul celor cu materiale, cu salarii, transferuri etc. sunt mai
regulate decât cele care vizează cheltuielile de capital.
Ritmul necorespunzător de intrare a resurselor în gestiunea trezoreriei publice este cauzat
de:
■ termenele de încasare lunară sau trimestrială a resurselor, care nu coincid decât
întâmplător cu cele de efectuare a plăţilor.
■ termenele de plată a impozitelor, care nu sunt respectate de un număr mare de
contribuabili, fie din cauza dificultăţilor economico-financiare pe care le au, fie din cea a
proastei educaţii civice.
În acest context, unele venituri, deşi au o regularitate mai bună (spre exemplu, cele
indirecte - taxa pe valoarea adăugată, accizele, taxele vamale, în general taxele de consumaţie; şi
unele directe, care au scadenţe mai lungi), încasarea lor este determinată în mare măsură de
voinţa plătitorului, din care cauză ele au o intrare neuniformă în trezorerie.
Referindu-se la dezechilibrul resurselor Trezoreriei publice, produs din cauza
neconcordanţei între perioadele de intrări a resurselor şi necesarul de plăţi în acele perioade,
literatura franceză de specialitate numeşte această motivaţie „efect de profil" al mecanismului de
utilizare şi constituire a resurselor publice.
■
Fluctuaţiile soldurilor conturilor speciale ale corespondenţilor trezoreriei publice
influenţează şi ele disponibilităţile totale ale trezoreriei publice în mod direct proporţional, în
funcţie de regularitatea şi volumul constituirii veniturilor care alimentează aceste conturi,
precum şi de ritmul de efectuare a plăţilor de aici.
■ Întocmirea unor bugete nereale este o altă cauză a golurilor de casă în resursele
Trezoreriei publice. Această stare de lucruri este determinată în majoritatea cazurilor de factori
politici, de criteriile impuse de organismele financiare internaţionale guvernelor sau de
demersurile guvernamentale în vederea trecerii mai uşor a examenului parlamentar pentru
aprobarea bugetului.
În economiile planificate sau aflate în perioada de tranziţie, mijlocul cel mai frecvent
utilizat pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi a deficitelor curente este acela de a apela
la creditele băncii centrale. Aşa s-au petrecut lucrurile şi în România, până în anul 1993, după
care finanţarea şi refinanţarea deficitului bugetar au început să se efectueze pe căi ceva mai
normale. Şi în prezent, reglementările româneşti permit acoperirea decalajului temporar dintre
încasările şi plăţile din contul curent general al Trezoreriei statului cu resurse venite din partea
băncii centrale (Banca Naţională a României) pe calea împrumuturilor; aceste împrumuturi au un
termen de rambursare de cel mult 180 de zile şi o dobândă de la nivelul pieţei. Actele în materie
precizează, de asemenea, faptul că volumul acestor credite nu poate fi mai mare de 10% din
totalul creditelor bugetare aprobate prin bugetul de stat sau decât dublul capitalului băncii
centrale şi al fondului ei de rezervă.
Acest mod de a se apela sistematic la resursele băncii centrale, pentru acoperirea
golurilor de casă şi a deficitului bugetar, este tot mai rar folosit sau chiar deloc în economiile

ţărilor dezvoltate. Trezoreriile publice de aici gestionează datoria publică şi acoperirea deficitelor
bugetare, utilizând cu predilecţie instrumente de credit negociabile sau nenegociabile, care se
plasează prin intermediari la investitorii financiari sau nefinanciari pe piaţa de capital.
4.2. Metode de dimensionare şi finanţare a deficitului bugetar
4.2.1. Metode de măsurare a deficitului bugetar
Dezechilibrul financiar public este rezultatul cererii prea mari de resurse financiare
publice, în comparaţie cu fondurile ce se pot constitui la nivelul statului. Astfel, pentru a
exprima valoric acest decalaj, se utilizează cel mai frecvent conceptul de deficit bugetar.
În România, pentru măsurarea dezechilibrului financiar public se folosesc metode diferite, în
funcţie de care se identifică un anumit tip de deficit bugetar respectiv:
• deficitul/surplusul bugetului general consolidat;
• deficitul/surplusul convenţional;
• deficitul/surplusul primar,
deficitul/surplusul operaţional;
deficitul/surplusul structural;
deficitul/surplusul cvasi-fiscal.
Utilizarea metodelor moderne pentru dimensionarea cât mai corectă a dezechilibrului
financiar public a condus la apariţia de noi tipuri de deficite/ surplusuri ale sectorului public.
Astfel, putem vorbi de deficit/surplus convenţional, primar, operaţional, structural şi cvasifiscal.
Deficitul/surplusul convenţional, calculat ca diferenţă între încasările şi plăţile efective,
reprezintă necesarul de finanţare a sectorului public. în metoda de măsurare a acestui tip de
dezechilibru public, veniturile nu includ împrumuturile interne şi externe. La nivelul cheltuielilor
nu sunt luate în considerare rambursările datoriei publice din acel an, insă se regăsesc dobânzile la
datoria publică.
Deficitul/surplusul primar exclude din deficitul convenţional cheltuielile reprezentând
dobânzile la datoria publică. Acest indicator este utilizat în analiza ajustărilor ce trebuie realizate la
nivelul politicii fiscale.
Deficitul/surplusul operaţional include deficitul primar şi dobânda reală plătită în contul
datoriei publice interne.
Deficitul/surplusul structural exclude din deficitul convenţional încasările din
privatizare, ce sunt considerate surse de finanţare şi nu de venituri.
Deficitul cvasi-fiscal evidenţiază deficitul convenţional şi operaţiunile cvasifiscale ce iau
forma:
• subvenţiilor pentru dobânzile la împrumuturile acordate de Banca Naţională a
României şi de băncile comerciale societăţilor cu capital de stat din sectoarele
agricultură şi energie;
• subvenţiilor pentru cursul de schimb de care beneficiază sectorul energetic;
• împrumuturilor preluate de stat pe bază de legi speciale;
• împrumuturilor garantate de stat;
• arieratelor faţă de buget a agenţilor economici.
Deficitele cvasi-fiscale pot apăsa foarte mult asupra bugetului general consolidat mărind
deficitul şi împingând guvernul să se împrumute de pe piaţa externă tot mai mult. Teoretic, între
datoria externă şi deficitele cvasi-fiscale, precum şi cel operaţional, există o legătură pozitivă,
evoluând în acelaşi sens, atâta vreme cât investiţiile directe sunt reduse, iar exporturile sunt prea
mici în comparaţie cu importurile.
Deficitele cvasi-fiscale se referă la pierderile întreprinderilor din sectorul public. Când
aceste pierderi nu mai sunt tolerate de sistemul economic, ele se transformă într-o povară efectivă
asupra bugetului public, prin preluarea la datoria publică, ceea ce suplimentează cheltuielile cu
refinanţarea acesteia. De exemplu, obligaţiile BANCOREX şi ale Băncii Agricole.

Deficitele cvasi-fiscale privesc numai o parte din arieratele din economie, respectiv numai
acele pierderi pe care trebuie să le suporte guvernul. Aceste deficite pot fi analizate ca stoc de
datorie, iar, în dinamică, drept fluxuri ce modifică dimensiunea stocului.
Soluţia pentru reducerea nivelului deficitului cvasi-fiscal este impunerea disciplinei
financiare, privatizarea şi restructurarea societăţilor generatoare de pierderi. În plus, o concurenţă
adecvată pe piaţă, care să stimuleze eficienţa, ar putea constitui un alt factor important pentru
diminuarea dezechilibrului real din sectorul public.
4.2.2. Instrumente şi tehnici utilizate în ţările dezvoltate pentru finanţarea deficitului
bugetar şi refinanţarea datoriei publice
În economiile ţărilor dezvoltate, ale căror finanţe publice funcţionează pe baza tehnicilor
deficitelor bugetare, se folosesc o mulţime de instrumente de credite guvernamentale care ar
putea fi avute în vedere şi de autorităţile noastre abilitate în gestionarea deficitelor bugetare, a
golurilor temporare de casă şi a datoriei publice, şi anume:
- bonuri de trezorerie sau alte instrumente de credit guvernamental, cu termen de
rambursare de până la un an;
- obligaţiuni guvernamentale pe termen mediu şi lung (negociabile);
-instrumente de credit guvernamental nenegociabile, accesibile mai ales micilor
întreprinzători;
- instrumente de credit pentru sectorul bancar şi instituţiile financiare;
- alte tehnici (aranjamente) de împrumuturi guvernamentale.
Bonurile de trezorerie sau alte instrumente de credit pentru acoperirea deficitelor curente
sau a golurilor temporare de casă, în cadrul unui an fiscal, sunt adresate băncilor, instituţiilor
financiare, precum şi publicului larg.
Scadenţa acestor hârtii de valoare poate fi cea tradiţională (trei, şase sau nouă luni) sau
poate fi fixată în aşa fel încât să se asigure „prinderea" perioadei de intrare a resurselor fiscale,
procedeu des folosit în unele ţări ale OECD (SUA, Canada şi Japonia). În Franţa, spre exemplu,
Trezoreria publică pune în circulaţie, pe suport material sau în cont curent:
- bonuri cu dobândă anuală, ale căror dobânzi sunt plătite în funcţie de durata limitată la
doi, cinci sau chiar şapte ani;
- bonuri cu dobândă variabilă, denumite BDV, şi care, contrar bonurilor cu dobândă fixă,
sunt în permanenţă rezervate operaţiunilor tradiţionale ale pieţei monetare.
Emisiunea bonurilor şi a obligaţiunilor de trezorerie în Franţa a creat un nou concept mai
general, acela de „valori de trezorerie". Acestea prezintă calităţi specifice (girul statului) şi o
lichiditate superioară tuturor celorlalte titluri de valoare.
În anumite situaţii, din motive de politică monetară, biletele de trezorerie pot constitui
pentru bănci importante instrumente monetare, pe care le pot utiliza în faţa băncii centrale pentru
asigurarea rezervelor de lichiditate. În acest context, fondurile puse la dispoziţia trezoreriei vor
putea creşte (din vânzarea acestor hârtii de valoare), fapt ce ar putea constitui un prim pas pentru
realizarea unei pieţe monetare secundare, unde banca centrală să intervină pentru reglarea
lichidităţilor bancare şi a dobânzilor pe termen scurt.
Pentru acoperirea deficitelor anilor precedenţi, trecute de altfel la datoria publică,
majoritatea ţărilor dezvoltate folosesc titlurile de stat pe termen mediu şi lung.
În alegerea instrumentelor de credit trebuie optat pentru acele variante care să asigure
necesităţile de acoperire a deficitului de fonduri, pe de o parte, şi satisfacerea preferinţelor
grupurilor de investitori, pe de altă parte.
În ţările dezvoltate, instrumentele cel mai des folosite pentru acoperirea datoriei publice
sunt titlurile de stat sub forma obligaţiunilor. Astfel, Oliver Gordon menţionează că, în Franţa,
70% din emisiunile Trezoreriei publice se axează pe patru produse cu dobândă fixă, fără clauze
particulare, astfel: obligaţiuni pe şapte ani, zece ani, 15 ani şi 25 ani. Al cincilea produs sunt
obligaţiunile cu scadenţă de 12 ani şi cu dobândă variabilă, raportată la dobânda medie practicată
la emisiunea bonurilor de trezorerie cu scadenţă de trei luni. De asemenea, în ultimul timp, în
Franţa s-au emis două linii de obligaţiuni cu dobândă variabilă: o obligaţiune cu scadenţă la cinci

ani (cu o dobândă indexată pe baza dobânzii reversibile a bonurilor de trezorerie pe trei luni) şi
una cu scadenţa la zece ani (Cu o dobândă indexată pe baza dobânzii medii a împrumuturilor de
stat).
De asemenea, în ultimul timp, în unele ţări s-au dezvoltat instrumente de credit
negociabile pentru micii întreprinzători denumite şi „bonuri guvernamentale de economii".
Aceste titluri au, de regulă, valori mici, pentru a fi accesibile unui număr cât mai mare de
ofertanţi; totodată, ele au rate ale dobânzii destul de înalte şi o lichiditate asigurată. De obicei,
aceste titluri nu reprezintă un subiect de Comercializare pe piaţa secundară, deci nu sunt expuse
riscurilor de pierderi de capital, având prevăzută şi o clauză specifică, potrivit căreia, după o
perioadă relativ scurtă, posesorii pot cere oricând rambursarea lor. Din această cauza, gestionarul
lor trebuie să-şi asigure provizioane pentru cazul răscumpărărilor înainte de termenul scadenţei.
Rata dobânzii pentru aceste titluri este de obicei progresivă, pe ani, în funcţie de evoluţia
ratei inflaţiei, pentru a o compensa pe aceasta şi a se asigura investitorului un profit rezonabil
(măcar mediu).Un alt sector important, care poate dispune de resurse pentru finanţarea şi
refinanţarea datoriei publice, este sistemul instituţiilor financiare.Atragerea resurselor financiare
disponibile din acest sector, de către gestionarul datoriei publice, se poate realiza pe calea unor
instrumente nenegociabile, prin care se obţin „împrumuturi private" sau „împrumuturi contra
cambiei".
Avantajele unor asemenea împrumuturi constau în aceea că nivelul creditelor scadente,
modul de rambursare şi rata dobânzii (fixă sau variabilă) pot fi adaptate cerinţelor investitorilor
În majoritatea ţărilor, recomandarea autorităţilor, dar mai ales cea a organismelor
financiare internaţionale (FMI), impune gestionarului datoriei publice să utilizeze tehnici şi
mijloace specifice pieţei, determinând colectarea resurselor financiare într-un mod descentralizat
şi pe o piaţă cât mai extinsă, inclusiv de pe cea externă.
Finanţările externe se pot constitui în resurse importante şi, de multe ori, ele reprezintă o
ultimă soluţie pentru acoperirea deficitelor bugetare curente, dar mai ales a datoriei publice,
soluţie ce se concretizează în:
- atragerea de lichidităţi internaţionale;
- contractarea de împrumuturi în devize.
Noţiunea de lichiditate internaţională are în vedere evoluţia unui ansamblu de posturi ale
bilanţurilor Trezoreriei publice şi ale băncii centrale, în operaţiunile lor pe termen scurt, mediu şi
lung cu nerezidenţii, prin instituirea de depozite sau încasarea datoriilor scadente sau greu
solvabile de Ia debitori internaţionali. În cadrul acestei categorii am putea include şi demersurile
de a obliga exportatorii să-şi încaseze Ia termen creanţele în devize pentru exporturile făcute,
inclusiv demersurile autorităţilor pentru a contingenţa importurile în vederea preîntâmpinării
unei balanţe comerciale şi de plăţi pasive, care ar determina diminuarea stocului de devize al
ţării.
Împrumuturile externe constau în operaţiuni pe termen lung şi, în mai mică măsură, pe
termen mediu. Acest lucru nu înseamnă altceva decât o „soluţie brutală" de a plasa o economie în
recesiune pe calea redresării, prin revigorarea conturilor externe, demersul acesta asigurând o
anume relaxare moderată a economiei (pe calea finanţării provizorii a deficitului prin finanţări
externe).
4.2.3. Instrumente folosite în România pentru finanţarea deficitelor bugetare
Tehnicile şi instrumentele de credit folosite până în prezent în România, pentru finanţarea
şi refinanţarea deficitelor bugetare şi a datoriei publice, s-au rezumat la un număr restrâns de
asemenea procedee şi mijloace, printre care creditele pe termen scurt, acordate de Banca
Naţională a României, mai ales pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi a deficitelor
bugetare curente. Fluxurile financiare determinate de aceste operaţiuni sunt simple şi apreciem
că ele nu necesită explicaţii suplimentare.
În primii ani de după revoluţie, aceste categorii de credite erau nepurtătoare de dobânzi,
iar, în prezent, dobânda lor este cea oficială (a dobânzii oficiale a Băncii Centrale) şi este
suportată din bugetul de stat. În contrapartidă, Banca Naţională a României plăteşte o dobândă la

cursul zilei pentru disponibilităţile Trezoreriei statului aflate în contul curent general aflat la
Banca Naţională a României. Avantajul acestor resurse este acela că ele se pot procura rapid, în
funcţie de necesităţi, sporind imediat lichidităţile Trezoreriei statului, dezavantajul constând însă
în aceea că aceste resurse trebuie restituite tot aşa de rapid cum au fost şi procurate.
O a doua resursă pentru finanţarea şi refinanţarea deficitelor bugetare şi a datoriei publice
a fost aceea pusă în practică din anul 1992, prin obligaţiunile de stat seriile „A" şi „B", cu
dobândă fixă, vândute populaţiei prin intermediul Casei de Economii şi Consemnaţiuni.
Deoarece în acea perioadă nu erau încă organizate Trezorerii ale statului, centralizarea
resurselor în contul bugetului de stat s-a efectuat prin intermediul sucursalelor judeţene ale Casei
de Economii şi Consemnaţiuni, prin sucursalele judeţene ale Băncii Naţionale a României,
Centrala Casei de Economii şi Consemnaţiuni şi Centrala Băncii Naţionale a României.
Un alt tip de împrumut contractat de Trezoreria statului este cel obţinut prin intermediul
sistemului bancar sau al agenţilor economici. Dobânda acestor credite se stabileşte prin licitaţie
publică, organizată de Banca Naţională a României, care acţionează ca agent al statului.
În cazul acestor împrumuturi s-a practicat, de regulă, tehnica dematerializării titlurilor de
stat în contul curent al investitorului. Obligativitatea evidenţierii acestora, precum şi conducerea
contabilităţii subscrierilor au revenit deopotrivă Băncii Naţionale a României şi Trezoreriei
statului.
Începând din anul 1999, Trezoreria statului a recurs la modalitatea de a se împrumuta şi
de la populaţie, prin atragerea economiilor disponibile ale acesteia, folosind certificatele de
trezorerie cu dobândă fixă, prin subscrieri în numerar şi ulterior în cont, prin virament. Aceste
emisiuni au fost derulate prin unităţile sale teritoriale, realizându-se însemnate economii pentru
bugetul de stat, prin eliminarea comisioanelor care erau plătite pentru asemenea operaţiuni
unităţilor Casei de Economii şi Consemnaţiuni şi altor intermediari.
Întrucât certificatele de trezorerie sunt purtătoare de dobândă fixă, diferenţiată aproape pe
fiecare emisiune, iar în majoritatea cazurilor ele nu se rambursează la scadenţă, subscrierile
transformându-se în depozite, la calculul dobânzii finale trebuie ţinut cont de suma subscrisă,
precum şi de dobânda capitalizată.
La fel cum se procedează şi în alte economii, dobânda care se calculează pentru
subscrierile la împrumuturile de stat, precum şi la cele transformate în depozite, se suportă din
prevederile bugetului de stat. Până în exerciţiul bugetar 2002, dobânda aferentă sumelor trecute
în conturile de depozit se suporta din bugetul Trezoreriei statului.
Din cele prezentate rezultă că, în procesul de atragere a capitalurilor disponibile din
economie pentru finanţarea şi refinanţarea deficitelor bugetare şi a datoriei publice în România,
s-au folosit şi se folosesc încă un număr restrâns de instrumente (hârtii de valoare) fără varietate,
din punctul de vedere al caracteristicilor pe care acestea le pot îmbrăca.
4.3. Unele metode şi tehnici de elaborare a bugetului public naţional
Elaborarea unui buget modern presupune folosirea tehnicilor de previziune şi a analizei
macroeconomice, metode ce permit evidenţierea impactului economic, social şi politic al
opţiunilor privind procurarea resurselor şi utilizarea lor prin intermediul cheltuielilor publice.
Printre metodele clasice de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare
menţionăm: metoda automată, metoda majorării (diminuării) şi metoda evaluării directe.
Potrivit metodei automate, se iau drept bază pentru întocmirea bugetului pe anul următor
(t+1) veniturile şi cheltuielile penultimului an (t-1), al cărui exerciţiu a fost încheiat. Metoda este
simplă, nu necesită un volum mare de lucrări, dar prezintă dezavantajul că este departe de
realitate, deoarece condiţiile economice, sociale şi politice existente cu doi ani în urmă nu se pot
menţine decât întâmplător şi în anul pentru care se elaborează proiectul de buget.
Metoda majorării (diminuării) constă în aceea că se iau în considerare rezultatele
exerciţiilor bugetare pe un interval de cinci ani (sau mai mulţi ani consecutivi) din perioada
premergătoare anului pentru care se elaborează proiectul de buget. Pe baza acestor date se
determină ritmul mediu anual de creştere (sau descreştere) a veniturilor şi cheltuielilor bugetare.
Prin aplicarea acestui ritm asupra veniturilor şi cheltuielilor anului bugetar prognozat se

determină nivelul veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe anul următor. Determinarea
veniturilor şi cheltuielilor prin extrapolarea tendinţelor rezultate din evoluţia indicatorilor,
aferenţi perioadei considerate drept bază de calcul, este aproximativă, deoarece în fiecare an
intervin factori noi, care pot avea o influenţă mai mare sau mai mică asupra bugetului în cauză.
În plus, procedeul transpune în viitor influenţele negative ale unor fenomene economicofinanciare care s-au manifestat în anii care au servit drept bază de calcul.
Metoda evaluării directe presupune efectuarea unor calcule pentru fiecare sursă de venit
şi fiecare categorie de cheltuieli în parte. În acest scop, se au în vedere execuţia preliminară a
bugetului pe anul în curs şi previziunile în domeniul economic şi social pentru anul bugetar
următor. La estimarea veniturilor aferente bugetului pe anul viitor se ţine seama de nivelul lor
prevăzut pentru anul în curs, care se ajustează în funcţie de eventualele modificări ce vor
interveni în legislaţia cu privire la impozite şi alte venituri, precum şi de influenţa unor factori de
natură economică, politică, socială, care ţin de conjunctura internaţională.
Dimensionarea indicatorilor bugetari se realizează în directă corelaţie cu nivelul unor
indicatori macroeconomici (produsul intern brut previzionat) în condiţiile unei rate estimate a
inflaţiei şi ale unui nivel previzibil al cursului de schimb al monedei naţionale.
În acest cadru, o importanţă deosebită o prezintă evaluarea cheltuielilor publice Ia nivelul
necesităţilor anului bugetar. Aceasta presupune o armonizare a solicitărilor de credite bugetare
cu posibilităţile reale ale economiei de a susţine, cu venituri corespunzătoare, creşterea
cheltuielilor publice.
Evaluarea cheltuielilor publice nu înseamnă în mod automat creşterea acestora, ci
dimensionarea lor în aşa fel încât, în condiţiile unor resurse publice insuficiente, deficitul bugetar
previzionat să fie suportabil (în limita a 2%-3% din PIB).
Această metodă se foloseşte cu predilecţie şi de autorităţile româneşti în construcţia
bugetelor.
Alte metode mai moderne folosite în străinătate, în construcţia bugetelor sunt prezentate
în continuare:
Metoda cost-avantaje sau cost-eficacitate, a cărei aplicabilitate este condiţionată de
existenţa a două sau mai multe soluţii de realizare a unui obiectiv, cu costuri diferite. Analiza
cost-avantaje (cost-benefit analysis) reprezintă un set de tehnici concepute în vederea asigurării
unei alocări eficiente a resurselor limitate, în primul rând între sectorul public şi cel privat şi, în
al doilea rând, între diferitele proiecte ale sectorului public;
Metoda de planificare, programare, bugetizare (PPBS) presupune identificarea
obiectivelor ce urmează a fi îndeplinite pe termen lung, cuantificarea (pe baza unor calcule
specifice) a costurilor şi avantajelor diferitelor programe ce pot fi finanţate de Ia buget şi
stabilirea unui clasament al acestora în raport cu indicatorii de eficacitate. Adoptarea deciziei în
funcţie de ierarhia programelor alternative este considerată a fi criteriul tehnologic ce înlocuieşte
criteriul politic în materie de buget.
Metoda permite identificarea „opţiunilor verticale", în cadrul aceluiaşi minister, dar nu
permite formularea „opţiunilor orizontale", adică pe baza ei nu se poate justifica o repartiţie
diferită a creditelor bugetare între ministere (ca, de exemplu: credite bugetare mai mari pentru
educaţie şi mai mici pentru justiţie sau credite mai mari pentru educaţie şi mai mici pentru
sănătate etc). Pentru a asigura o repartizare judicioasă a creditelor pe ministere, este necesar un
criteriu comun de eficacitate, valabil pentru ansamblul ministerelor, ceea ce este greu de
identificat şi de aplicat în practică.
Aşadar, în cadrul metodei PPBS, bugetele ministerelor nu mai sunt prezentate ca o simplă
enumerare de credite bugetare, ci sunt reformulate pe programe în succesiunea „structurăobiective-programe". Astfel, gestiunea bugetară globală este concepută ca un sistem de
subpolitici optimale.
Limitele metodei PPBS au promovat metoda: managementului prin obiective (MBO).
Esenţa metodei constă în aceea că se pune accentul pe identificarea finalităţilor sau
ţintelor pentru fiecare domeniu de activitate. Fiecare gestionar de resurse publice îşi defineşte
propriile sale obiective, contribuind astfel la realizarea finalităţilor propuse. în cadrul fiecărui

minister se procedează la rediscutarea şi coordonarea finalităţilor, obiectivelor şi resurselor. în
acest mod, se realizează o descentralizare a deciziei, dar apar dificultăţi referitoare la asumarea
răspunderii la nivelul noilor centre descentralizate de decizie, la determinarea precisă a
obiectivelor şi, mai ales, la coordonarea acestora cu obiectivele generale ale bugetului.
Metoda MBO a fost concepută în contextul unei planificări globale pe termen de cinci
ani, astfel încât să permită o coordonare a obiectivelor între ministere. Spre deosebire de PPBS,
metoda are drept scop identificarea opţiunilor orizontale privind diferenţierea mărimii creditelor
bugetare pe ministere. în procesul selectării obiectivelor, decidentul este diferit de utilizator, în
timp ce, în cazul metodei PPBS, decizia aparţine utilizatorului. încadrarea obiectivelor în
contextul general al bugetului presupune alocarea globală a resurselor necesare pentru atingerea
scopurilor propuse.
O altă metodă a aplicării este metoda bază bugetară zero (ZBB)
„Zero-Based Budgeting" reprezintă metoda de programare bugetară, practicată în SUA
după 1980, al cărei scop este acela de a preîntâmpina creşterea excesivă a cheltuielilor bugetare
de la un an la altul. Metoda constă în a alege aceea combinaţie de programe care minimizează
costurile determinate de realizarea unui anumit obiectiv, la un anumit nivel al resurselor posibil
de obţinut. Programarea bugetară prezintă, în acest caz, elemente comune cu planul de afaceri al
unei întreprinderi private, care-şi propune producerea unor outputuri date, cu costuri minime, în
condiţiile maximizării profitului.
Elaborarea bugetului după metoda ZBB presupune justificarea programelor alternative
bazate pe costuri diferite, inclusiv o bază zero sau cel mai scăzut nivel de cost la care poate fi
realizat obiectivul propus. Parlamentul reexaminează bugetul, în mod sistematic, la intervale
regulate de timp, ca şi cum s-ar porni de la zero. La fiecare cinci ani se reevaluează fiecare
acţiune şi se rediscută fiecare autorizaţie de program în vederea aprobării. Prin intermediul unor
aşa-numite pachete de decizie sau „pachete-program", sunt evaluate rezultatele diferite, ce
corespund atât unui nivel dat al costurilor, cât şi altor niveluri de cost situate sub şi peste nivelul
considerat. Pentru fiecare program se determină nivelul minim al efortului (baza - zero) şi se
evaluează consecinţele reducerii cheltuielilor bugetare Ia acest nivel minim. Un „pachet de
decizie", în contextul metodei ZBB, include: obiectivul sau rezultatul ce se doreşte a fi obţinut;
descrierea programelor şi a subprogramelor de realizare a obiectivului; analiza diferitelor costuri
şi avantaje degajate; lista mijloacelor alternative, precum şi justificarea alternativei propuse.
Opţiunea pentru unul sau altul dintre programele propuse depinde de efectele ce pot fi
obţinute la un nivel dat al costurilor. Efectele sunt evidenţiate prin prisma avantajelor directe şi
indirecte, iar costurile sunt estimate la nivelul lor real, inclusiv prin luarea în considerare a
costurilor generate de externalităţi. După ce se evidenţiază şi se evaluează atât costurile, cât şi
avantajele corespunzătoare, se procedează la actualizarea beneficiilor nete viitoare. Beneficiile
nete viitoare se reduc în condiţiile existenţei unei rate a dobânzii, real pozitive, în economie, fapt
care face ca o unitate monetară obţinută în viitor cu titlu de beneficiu să reprezinte mai puţin
decât o unitate monetară obţinută în prezent drept beneficiu.
Metoda raţionalizării opţiunilor bugetare (RCB)
,Jiationalisation des Choix BudgetaireP a constituit metoda franceză bazată pe analiza
sistemică, pentru dimensionarea indicatorilor bugetari, în contextul gestiunii prin obiective a
resurselor publice. Metoda raţionalizării opţiunilor bugetare constă în identificarea şi studierea
obiectivelor, compararea soluţiilor alternative, adoptarea deciziei pe baza analizei cost-avantaje
şi controlul permanent al cheltuirii resurselor. Originalitatea metodei constă în capacitatea de
adaptabilitate şi de reformulare a opţiunilor; având caracter iterativ, metoda permite analiza
obiectivelor şi glisarea acestora prin intermediul aşa-numitului „plan-revolving". Iteraţiile, în
cadrul analizei sistemice, pot urma succesiunea următoare:
1. formularea problemei;
2. selecţia obiectivelor;
3. propunerea alternativelor;
4. colectarea de date;
5. construcţia modelelor;

6. comparaţia modelelor;
7. testul de sensibilitate;
8. examinarea ipotezelor;
9. reexaminarea obiectivelor;
10. propunerea de noi alternative;
11. noua formulare a problemei.
Raţionalizarea opţiunilor bugetare este considerată ca fiind o metodă coerentă de
elaborare a bugetului (definirea obiectivelor), de alegere a mijloacelor posibil de utilizat, de
execuţie a acestuia (programe şi gestiune) şi de control (compararea rezultatelor obţinute cu cele
scontate şi formularea previziunilor). Principalele etape ale metodei RCB sunt, aşadar, studiul,
decizia, execuţia şi controlul.
Cu toate avantajele ce decurg din determinarea opţiunilor bugetare pe baza criteriilor
economice, nici în ţările de origine, nici în ţările care le-au adoptat şi adaptat nu s-a reuşit
generalizarea metodelor moderne de elaborare a indicatorilor bugetari.
Metodele moderne de dimensionare a indicatorilor bugetari se bazează pe estimarea
costurilor şi avantajelor viitoare, care intră în calculul indicatorilor bugetari drept variabile certe.
Cum ele nu pot fi niciodată pe deplin prefigurate, totdeauna se înregistrează diferenţe între
mărimea previzională şi cea reală a indicatorilor consideraţi. Efectele unei anumite politici
bugetare sunt şi ele greu de cuantificat, în majoritatea situaţiilor.
Cuvinte cheie: dezechilibru public, titluri de stat, deficit bugetar, certificate de
trezorerie, deficit/surplus consosolidat, obligaţiuni de stat, obligaţiuni de tezaur, deficit/surplus
convenţional, cont current general al Trezoreriei Statului, , deficit/surplus primar ,
deficit/surplus operaţional, împrumuturi din disponibilităţile, existente temporar în contul
curent general al trezoreriei statului
Teste grilă
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Asigurarea echilibrului bugetar e posibilă prin folosirea următoarelor tehnici:
constituirea unui fond de rezervă bugetară;
tehnica fondurilor speciale;
tehnica fondurilor bugetare;
tehnica amortizării alternative;
tehnica fondului de egalizare.
't

A) a+b+c;
B) c+d+e;
C) a+d+e;
D) a+e;
E) b+c+d.
2.

Bugetul economiei naţionale reprezintă:
a) documentul previzional în care se cuantifică nu numai nivelul
cheltuielilor sectorului privat ce se vor efectua în viitor, precum
şi mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziţia statului;
b) ansamblul conturilor naţiunii care descriu, pentru anul în curs şi
pentru anul următor, previziunile asupra tuturor agenţilor economici
din ţara respectivă;
c) ansamblul veniturilor şi cheltuielilor previzionate de societăţile
comerciale din domeniul privat;
d) totalitatea cheltuielilor care se înregistrează la nivelul unei ţări;
e) nici unul dintre enunţurile de mai sus nu defineşte bugetul
economiei naţionale.

3.În statele de tip unitar sistemul bugetar cuprinde:
a) bugetele locale;
b) bugetele statelor, provinciilor sau regiunilor membre;
c) bugetele fondurilor speciale;
d) bugetul autorităţilor publice centrale;
e) bugetul asigurărilor sociale de stat;
f) bugetul economiei.
A) a+d+e;
B) a+c+d+e;
C) c+d;
D)a+f;
E) a+d.
4.
În România, nevoile de resurse la nivelul societăţii şi posibilităţile de acoperire
ale acestor nevoi sunt reflectate în:
a) bugetul de stat;
b) bugetul economic;
c) bugetul asigurărilor sociale de stat;
d) bugetul fondurilor speciale;
e) bugetul altor instituţii publice subvenţionate de stat;
f) bugetul trezoreriei statului.
A) a+c+d+e+f;
B) b+c;
C) a+e;
D) a+c+d+f;
E) a+d+f.
5.
Care dintre următoarele metode nu
dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare?
a) metoda de planificare, programare, bugetizare;
b) metoda de reevaluare a opţiunilor bugetare;
c) metoda bazei bugetare zero;
d) metoda raţionalizării opţiunilor bugetare;
e) metoda managementului prin obiective.

este

o

metodă

modernă

de

6.
Metoda evaluării directe a veniturilor şi cheltuielilor presupune:
a) întocmirea bugetului cu luarea în considerare a rezultatelor exerciţiilor bugetare pe
mai mulţi ani, premergători celui pentru care se elaborează bugetul;
b) determinarea coeficientului creşterii sau descreşterii veniturilor şi cheltuielilor
bugetare;
c) luarea în considerare a nivelului veniturilor şi cheltuielilor ultimului
an al cărui exerciţiu a fost încheiat;
d) dimensionarea pe baza unor calcule a fiecărei surse de venit şi a fiecărei surse de
cheltuieli;
e) preluarea unor modele de elaborare a bugetului din practica altor ţări.
7.
Metodele moderne de dimensionare a
bugetare sunt:
a) metoda automată;
b) metoda cost-avantaje;
c) metoda majorării (diminuării);
d) metoda de planificare, programare, bugetizare;

veniturilor

şi a cheltuielilor

e) metoda evaluării directe;
f) metoda bază bugetară zero;
g) metoda raţionalizării opţiunilor bugetare.
A) a+c+e;
B) b+d+f+g;
C) a+b+d+g;
D) b+e+f;
E) a+b+c+g.
8.
Metoda analitică de determinare a resurselor financiare presupune:
a) evaluarea directă a fiecărui fond de resurse financiare, publice sau private;
b) extrapolarea raportului existent între PIB şi resursele financiare;
c) extrapolarea raportului existent între resurse financiare şi PIB;
d) extrapolarea tendinţei creşterii sau scăderii veniturilor din anii anteriori;
e) nici unul dintre răspunsurile de mai sus.
9.

Ce se înţelege prin credit bugetar, conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele

publice?
a)
partea din unele venituri ale bugetului de stat ce se alocă unităţilor
administrativ- teritoriale în vederea echilibrării bugetelor proprii ale acestora;
b) aprobarea comunicată trezoreriei statului de către ordonatorul principal de credite, în
limita căreia se pot efectua plăţi de casă din bugetul de stat;
c) suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot
ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar;
d) plata unei sume efectuată de un agent economic sau de o instituţie publică ori
financiară în vederea stingerii unei obligaţii legale;
e) nici una din variantele de mai sus.

CAPITOLUL V
BUGETUL GENERAL AL UNIUNII EUROPENE

În cadrul acestui capitol este prezentat bugetul Uniunii Europene, principiile ce stau la
baza realizării bugetului, procedura bugetară, dar şi structura bugetului (venituri şi cheltuieli).
5.1. Principiile fundamentale ale bugetului Uniunii Europene
Bugetul Uniunii Europene este actul ce autorizează, în fiecare an, finanţarea ansamblului
activităţilor şi intervenţiilor comunitare, traducând, în termeni de afectare a resurselor, priorităţile şi
orientările politice.
Evoluţia bugetului, de-a lungul timpului, reflectă transformările succesive ale construcţiei
europene. Dacă în anul 1970, bugetul Comunităţii reprezenta 3,6 mld. ECU (19 ECU/locuitor/an),
în anul 2000, el reprezenta 93 mld. EURO (250 EURO/locuitor/an).
Pentru realizarea bugetului, se ţine seama de următoarele principii:
•principiul unităţii (art. 268 din Tratat) semnifică că totalitatea cheltuielilor şi a
veniturilor sunt reunite într-un singur document. Acest principiu porneşte de la regula elementară a
transparenţei, dând posibilitatea legiuitorului să cunoască operaţiunile într-o optică globală şi
exhaustivă.
Totuşi, existenţa bugetelor autonome ale unor organisme a căror finanţare se realizează din
bugetul general arată că există şi excepţii de la acest principiu.
•principiul universalităţii garantează transparenţa operaţiilor financiare, permite un control
democratic asupra utilizării bugetului, regrupând două reguli:
- regula de neafectare potrivit căreia veniturile bugetare nu pol fi afectate pentru anumite
cheltuieli;
- regula potrivit căreia veniturile şi cheltuielile trebuie înscrise în buget în sumele lor
globale, integrale, fără a se ţine seama de corelaţiile per-sold.
Totuşi, există şi excepţii de la aceste reguli, cele mai cunoscute fiind cele referitoare la
finanţarea programelor complementare de cercetare şi finanţare FEOGA.
•principiul anualităţii ce implică realizarea operaţiilor bugetare pe parcursul unui
exerciţiu bugetar, astfel încât să faciliteze activitatea de control efectuată de executivul comunitar.
Regula anualităţii ţine seama de trei elemente, respectiv:
- cheltuielile înscrise în buget sunt autorizate pentru un exerciţiu bugetar;
- exerciţiul bugetar corespunde cu anul civil;
-suma creditelor autorizate prin buget nu poate fi depăşită. Organismele Uniunii corelează
aplicarea acestui principiu cu necesitatea folosirii acţiunilor plurianuale, existând astfel creditul
disociat care cuprinde două elemente: creditul de angajament şi creditul de plată.
Creditul de angajament cuprinde, în timpul exerciţiului în curs, costul total al obligaţiilor
juridice contractate pentru acţiuni a căror realizare se întinde pe mai multe exerciţii.
Creditul de plată acoperă, până la concurenţa sumelor înscrise în buget, cheltuielile ce
decurg din angajamentele contractate în cursul exerciţiului şi' sau a exerciţiilor anterioare.
• principiul echilibrului bugetar porneşte de la regula de bază potrivit căreia, suma
cheltuielilor şi a veniturilor prevăzute în buget, trebuie să fie egale, nefiind acceptată recurgerea
la împrumuturi pentru acoperirea deficitului bugetar. Un sold excedentar este înscris ca venit în
bugetul exerciţiului următor, iar toate cheltuielile suplimentare, ce se pot ivi în timpul unui
exerciţiu, fac obiectul unui buget rectificativ.
• principiul specializării bugetare are la bază individualizarea cheltuielilor pe capitole,
regrupându-le apoi după natura (cheltuieli de funcţionare curentă, de intervenţie etc.) sau
după destinaţia lor (cheltuieli de cultură, cooperare etc). Această regulă are scopul de a
evita confuziile legate de utilizarea unui credit cu altul autorizat şi de a asigura transparenţa
necesară şi respectarea voinţei Autorităţii Bugetare în execuţie.
• principiul unităţii monetare potrivit căruia EURO este moneda naţională (există însă
trei ţări membre care nu au acceptat EURO ca monedă naţională).

Trebuie să menţionăm că, la nivelul Uniunii Europene se doreşte prezentarea bugetului pe
activităţi, în cadrul căruia toate cheltuielile au fost repartizate pe domenii politice.
Este un pas important pentru utilizarea unei structuri, care să uşureze discuţiile autorităţii
bugetare asupra diferitelor politici, permiţând, în acelaşi timp, o prezentare accesibilă pentru
public.
Bugetul bazat pe activităţi oferă o imagine completă asupra utilizării resurselor pentru
fiecare politică a Comisiei, cuprinzând atât credite financiare pentru cheltuieli operaţionale şi
administrative, cât şi pentru resurse umane.
5.2. Etapele procedurii bugetare
Tratatul CE (art. 272) specifică că diferitele etape ale procedurii bugetare şi termenele
stabilite trebuiesc respectate imperativ. Procedura bugetară, aşa cum este definită în Tratatul CE,
se întinde între 1 septembrie şi 31 decembrie a anului precedent celui în cauză.
În practică, calendarul bugetar cuprinde diferite faze, după cum urmează:
1.
elaborarea proiectului de buget de către Comisie şi transmiterea către Autoritatea
bugetară până cel târziu la 15 iunie. După dezbaterile cu privire la priorităţile politice şi bugetare
pentru exerciţiul următor, Comisia colectează datele necesare întocmirii bugetului procedând la un
arbitraj intern. După aceea regrupează toate elementele în proiectul de buget care constituie
previziunea globală a veniturilor şi cheltuielilor pentru exerciţiul viitor.
Proiectul de buget poate fi modificat ulterior de Comisie printr-o adresă rectificativă.
2.
stabilirea proiectului de buget de către Consiliu.
Consiliul citeşte pentru prima dată proiectul de buget şi adoptă, înainte de 31 iulie, pe
baza proiectului iniţial şi după discuţii cu o delegaţie a Parlamentului, un proiect pe care-1
transmite Parlamentului în prima jumătate a lunii septembrie.
3.
prima lectură în Parlament
Parlamentul, pe baza proiectului Consiliului, procedează la prima lectură în cursul lunii
octombrie, a bugetului iar amendamentele asupra cheltuielilor trebuie votate de majoritatea
absolută a membrilor.
4.
a doua lectură a Consiliului
Consiliul efectuează a doua lectură în noiembrie, după ce în prealabil a avut discuţii cu o
delegaţie a Parlamentului European. Proiectul de buget poate fi modificat în funcţie de
amendamentele sau de propunerile de modificare votate de Parlament.
Rezultatul deliberărilor Consiliului duce la fixarea sumelor definitive pentru cheltuielile
obligatorii6, Consiliul având „ultimul cuvânt" pentru această categorie de cheltuieli. Proiectul de
buget amendat este retransmis Parlamentului până în 22 noiembrie.
5. a doua lectură a Parlamentului
Parlamentul va consacra sesiunea din decembrie pentru examinarea cheltuielilor
neobligatorii7, pentru care poate accepta sau refuza propunerile Consiliului. Parlamentul votează
bugetul, Preşedintele Parlamentului constată votul, iar din acest moment el devine executoriu.
În cazul unor circumstanţe excepţionale, neprevăzute, Comisia poate să propună, în
cursul exerciţiului, modificarea bugetului votat pe baza unor rectificări.
Calendarul procedurii bugetare este redat în figura 5.1.

6

cheltuielile obligatorii sunt cele care decurg în virtutea tratatelor de cooperare încheiate (în această categorie sunt
incluse cheltuielile FEOGA, o parte din cheltuielile ce decurg din angajamentele internaţionale ale UE; cheltuielile
de personal, în mod paradoxal, fiind considerate cheltuieli obligatori
7
cheltuielile neobligatorii sunt toate acele cheltuieli ce nu decurg obligatoriu din tratate internaţionale (cheltuielile
structurale, creditele bugetare pentru diferite politici: educaţie, cultură, mediu, comunicare, cercetare, cheltuielile de
cooperare (3/4 din total), cheltuielile de personal şi de funcţionare).

Figura 5.1. Procedura bugetară
5.3. Structura bugetului Uniunii Europene
Uniunea Europeană este finanţată, în principal, din resursele (resurse proprii) puse la
dispoziţia sa de către ţările membre. Acestea se fixează în funcţie de decizia Consiliului şi de
ratificarea acestuia de către parlamentele naţionale. Pentru perioada 2000-2006, ele nu puteau
depăşi 1,27% din PNB Uniunii Europene.
Ansamblul resurselor bugetare sunt determinate anual, în funcţie de cheltuielile totale
decise de autoritatea bugetară (Parlamentul şi Consiliul), în sensul respectării principiului
echilibrului bugetar.
La origine, în momentul intrării în vigoare a Tratatului de la Paris, în anul 1952, existau
resursele proprii ale Comisiei Europene, de cărbune şi oţel (CECA). După Tratatul de la Roma,
din 1957, trebuiau finanţate atât Comunitatea Economică Europeană (CEE), cât şi Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice (CEEA) din contribuţiile financiare ale statelor membre
(prelevări agricole, taxe vamale şi TVA). În anul 1984, Comisia s-a confruntat cu o discriminare
a resurselor proprii şi a adoptat soluţia potrivit căreia, statele membre trebuiau să pună la
dispoziţie sumele necesare sub forma unor împrumuturi purtătoare de dobândă. Dar, ţinând cont
de reacţia Consiliului şi a Parlamentului, s-a modificat formula, luând forma unor avansuri de
resurse fără dobândă.

În fine, guvernele statelor membre s-au angajat să vireze Comunităţii, din anul 1984,
sumele necesare finanţării bugetului rectificativ sub forma unor avansuri rambursabile. în aprilie
1985, reprezentanţii guvernelor ţărilor membre s-au angajat să vireze Comunităţii avansuri pentru
completarea finanţării, sumele vărsate constituind, pentru prima dată, avansuri nerambursabile.
Reforma finanţelor comunitare, din anul 1988, a modificat şi a mărit, cu alte componente,
resursele proprii, prin crearea unei noi categorii de resurse determinate asupra PNB (plafonul
global a fost de 1,2% în anul 1992, plafon ce s-a aplicat şi în anii 1993 şi 1994).
În anul 1994, conform concluziilor Consiliului Europei de la Edimbourg, s-a luat o nouă
decizie cu privire la determinarea resurselor asupra PNB al ţărilor membre, plafonul calculat
fiind de 1,21% din PNB în anul 1995 şi, treptat ajungând la 1,27% din PIB în anul 1999.

Figura 5.2. Structura resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene
Resursele proprii se determină prin aplicarea unei cote asupra PNB statelor membre, cotă ce
se fixează, în fiecare an, în cadrul procedurii bugetare, ţinându-se cont de toate celelalte
venituri bugetare.
PNB este definit ca fiind venitul naţional brut calculat în preţuri de piaţă, în conformitate
cu Sistemul European de conturi.
Prelevările agricole şi taxele vamale sunt cunoscute şi sub numele de „resurse proprii
tradiţionale", ele reprezentând 14% din totalul resurselor proprii.
Resursa „TVA" a reprezentat, în 2000,35% din totalul resurselor proprii, în timp ce
resursele complementare au reprezentat restul (50%). Acest sistem permite Uniunii Europene
finanţarea, într-o manieră stabilă şi continuă, tuturor politicilor propuse.
În ceea ce priveşte cheltuielile, acestea sunt împărţite pe şase categorii, conform figurii
5.3.
Cheltuielile înscrise la Secţiunile I, II, IV, V, VI sunt numai de funcţionare, pe când cele de la
Secţiunea III sunt de două tipuri:
• Cheltuielile de funcţionare, ce acoperă cheltuielile Comisiei: de funcţionare, de
întreţinere, materiale, de personal, cheltuieli ce decurg din misiuni specifice ca acelea de
subvenţionare a unor cheltuieli cu caracter interinstituţional

I Parlamentul
II Consiliul
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III Comisia
IV Curtea de Justiţie
V Curtea de Conturi
VI Comitetul Economic şi Social şi Comitetul
Regiunilor

Figura 5.3. Secţiunile cheltuielilor bugetului general al Uniunii Europene
•
Cheltuielile operaţionale ce vizează cheltuielile agricole, politica de coeziune şi
fondurile structurale, politica internă (cercetare, educaţie etc), acţiuni externe, cheltuieli cu
extinderea Uniunii etc.
Cheltuielile comunitare sunt supuse auditării de către Curtea de Conturi Europeană creată
în anul 1975. Aceasta verifică legalitatea şi regularitatea încasării veniturilor bugetare, dar şi a
efectuării cheltuielilor, dându-şi avizul asupra gestiunii financiare a bugetului comunitar.
De asemenea, Parlamentul European realizează un control asupra cheltuielilor şi
veniturilor bugetului. în fiecare an, pe baza raportului anual al Curţii de Conturi examinează
măsura în care Comisia Europeană a executat bugetul anului precedent (procedura este cunoscută
sub numele de „descărcare de gestiune").
Cheltuielile agricole prevăzute în bugetul Uniunii au următoarele caracteristici:
• sumele alocate în ultimii ani au scăzut odată cu dezvoltarea altor politici comunitare (în
2000, ele reprezentau 44% din cheltuieli);
• se bazează pe obiectivele fixate în cadrul politicii comune agricole, dorindu-se:
creşterea competitivităţii în agricultură; asigurarea unui nivel de viaţă decent pentru agricultori;
stabilizarea pieţelor; asigurarea unor preţuri rezonabile pentru consumatori.
În ultimii ani au avut loc două reforme, în anii 1992 şi 1999, acestea permiţând reducerea
exodului rural, protecţia mediului, descurajarea producţiei intensive şi favorizarea agriculturii
tradiţionale, dezvoltarea politicii de dezvoltare rurală.
În ceea ce priveşte politica de coeziune economică şi socială, putem afirma că aceasta a
devenit un obiectiv major al construcţiei europene deoarece permite reducerea inegalităţilor între
regiuni;
• favorizarea dezvoltării armonioase a diverselor regiuni europene;
• protejarea şi ameliorarea mediului;
• prezentarea, tuturor cetăţenilor comunitari, a avantajelor creării pieţei comunitare şi a
Uniunii monetare şi economice. în acest context, Consiliul Europei a confirmat necesitatea
efectuării unor cheltuieli pentru susţinerea fondurilor structurale (Fondul European de
dezvoltare regională, Fondul Social European, Fondul de orientare a agriculturii şi pescuitului) în
acele regiuni în care acestea sunt necesare. Aceste fonduri au apărut din necesitatea dezvoltării zonelor
sărace, favorizând modernizarea structurilor economice (de obicei sunt zonele situate la periferia
lumii: Acores, Madire, Insulele Canare etc);
• susţinerea reconversiei economice şi sociale din zonele în dificultate, altfel spus a
zonelor industriale ce cunosc mutaţii social-economice importante şi dificil de diminuat, a
regiunilor rurale, a celor urbane în criză, a regiunilor afectate de restructurarea sectorului de pescuit;
• susţinerea modernizării politicilor şi a sistemelor de educaţie, de formare profesională şi de
utilizare a forţei de muncă (ajutor de şomaj, ajutoare acordate tinerilor, accesul la educarea şi
formarea profesională pe toată durata vieţii).
Cheltuielile alocate pentru alte politici interne vizează:

• cercetarea şi dezvoltarea tehnologică în special în domeniile reţelelor de transport transeuropean, energie şi telecomunicaţii;
• dezvoltarea sistemului educaţional, de formare profesională, promovarea sistemului de
mobilitate a studenţilor (programele Socrates, Leonardo da Vinci, Tineri pentru Europa etc).
Cheltuielile pentru acţiunile externe ţin seama de ajutorul umanitar pe care Uniunea
Europeană îl acordă diferitelor ţări, de cel de susţinere acordat ţărilor Europei Est-Europene şi
Orientale, de ajutoarele alimentare şi de urgenţă ce pot fi acordate, de finanţarea unor acţiuni
generale în favoarea democraţiei şi a drepturilor omului, pentru salvarea pădurilor tropicale şi
protecţia mediului, dar şi pentru acţiuni externe consacrate cooperării cu alte ţări dezvoltate
(Japonia, SUA).
Lărgirea Uniunii Europene este un obiectiv major al construcţiei europene, de aceea,
cheltuielile pentru acest proces vizează:
•
agricultura (program SAPARD) • creşterea calităţii produselor; • respectarea
mediului; • diversificarea activităţilor economice din zonele rurale; • transporturile şi mediul
(program ISPA); • modernizarea şi adaptarea standardelor comunitare la economiile ţărilor
ce doresc să adere la UE (programe PHARE).
Cuvinte şi termeni cheie: Uniunea Europeană, resurse proprii, cheltuieli operaţionale,
principii ale bugetului Uniunii Europene, cheltuieli obligatorii, cheltuieli neobligatorii, procedura
bugetară

Întrebări de control
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentaţi principiile fundamentale ale bugetului Uniunii Europene.
Care sunt etapele procedurii bugetare?
Care este structura bugetului Uniunii Europene?
Prezentaţi structura resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene?
Analizaţi cheltuielile bugetului general al Uniunii Europene.

CAPITOLUL VI
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ROLUL TREZORERIEI STATULUI ÎN
ROMÂNIA
Capitolul de faţă prezintă necesitatea înfiinţării Trezoreriei Statului şi importanţa
acesteia. De asemenea am evidenţiat sistemul organizării centrale şi teritoriale al trezoreriei
statului.
6.1. Necesitatea organizării Trezoreriei publice în România
Tranziţia la economia de piaţă reprezintă un proces complex şi de durată care presupune
înfăptuirea unor multiple obiective, printre care un loc important îl ocupă restructurarea
economiei naţionale. Această acţiune necesită importante resurse financiare şi materiale ale căror
procurare şi administrare constituie o problemă realmente dificilă, dacă se urmăreşte şi
respectarea unor principii de bază cu privire la o fiscalitate echitabilă şi o politică bugetară
corectă.
Reforma din sistemul bancar a determinat structurarea acestuia pe două paliere: pe de-o
parte, Banca Naţională a României, care începe să-şi exercite funcţiile tradiţionale, de bancă
centrală, iar, pe de altă parte, sistemul băncilor comerciale cărora le-au fost transferate
operaţiunile cu caracter comercial şi execuţia bugetului public. Operaţiunile privind execuţia de
casă a bugetelor şi celorlalte resurse financiare ale sectorului public au fost preluate de Banca
Comercială Română, Banca pentru Dezvoltare şi Banca Agricolă.
Banca Comercială Română, precum şi celelalte două bănci, organizate pe principii
comerciale, au în vedere, în primul rând, desfăşurarea unei activităţi rentabile, fiind preocupate,
în special, pentru organizarea şi executarea unor servicii şi operaţiuni aducătoare de profit
(plasamente de resurse disponibile, operaţiuni de decontare şi de casă etc.) şi mai puţin pentru
mobilizarea în mod corespunzător a fondurilor publice printr-un control activ şi eficient asupra
activităţii agenţilor economici privind calculul, evidenţierea şi vărsarea sumelor cuvenite
bugetului public. În fapt, băncile comerciale efectuau numai operaţiuni de încasări şi plăţi în
contul instituţiilor publice centrale şi locale pe seama bugetelor, fără un control efectiv real, fapt
ce a generat multe neajunsuri în legătură cu urmărirea eficientă a drepturilor de încasat ale
statului sau respectarea destinaţiei speciale a creditelor bugetare aprobate.
Din momentul în care însă execuţia bugetului general consolidat a început să se deruleze
prin băncile comerciale, au apărut dificultăţi deosebite pe linia operativităţii informaţiei,
corectitudinii acesteia şi mai ales o insuficienţă a controlului în legătură cu necesitatea şi
oportunitatea efectuării plăţilor din fondurile publice, precum şi cu urmărirea corespunzătoare a
veniturilor statului pe total şi în structură.
Necesitatea înfiinţării şi organizării Trezoreriei publice în România rezultă în primul rând
din deficienţele şi neajunsurile înregistrate cu privire la execuţia componentelor bugetului
general consolidat prin băncile comerciale, precum şi a sistemului informaţional-contabil
existent în cadrul ordonatorilor de credite. Aceste deficienţe şi neajunsuri au generat
imposibilitatea urmăririi corespunzătoare a veniturilor statului şi, în mod deosebit, a celor
datorate de persoanele juridice, care au o pondere însemnată în totalul veniturilor bugetare, cu
consecinţe dintre cele mai nefavorabile asupra constituirii surselor în concordanţă cu evaluările
aprobate de Parlamentul României. De asemenea, asupra modului de derulare a cheltuielilor
efectuate prin bugetul de stat şi celelalte bugete publice, nu exista un control corespunzător cu
privire la necesitatea, oportunitatea şi legalitatea efectuării cheltuielilor, aceasta referindu-ne atât
la cheltuielile curente, dar mai ales la cele privind finanţarea deficitului bugetar şi a investiţiilor.
În aceeaşi direcţie, amintim şi costul ridicat al cheltuielilor legate de comisioanele bancare
pentru efectuarea operaţiunilor prin contul bugetului general consolidat.
Trezoreria publică în România era necesară pentru a răspunde mai bine noilor
comandamente şi cerinţe ale reformei în domeniul fiscal-bugetar, legate de crearea pârghiilor şi a

mijloacelor financiare specifice economiei de piaţă cu ajutorul cărora statul să poată influenţa
favorabil dezvoltarea economico-socială a ţării.
Înfiinţarea Trezoreriei Finanţelor Publice în ţara noastră a devenit deci o necesitate
obiectivă, determinată de aplicarea programului de reformă şi restructurare a economiei, în
condiţiile în care finanţelor publice li s-a cerut să-şi amplifice rolul şi funcţiile referitor la
administrarea, angajarea şi utilizarea mai eficientă a resurselor financiare ale sectorului public.
După anul 1989 a fost adoptată de urgenţă Legea nr. 10/1991 a finanţelor publice publicată
în Monitorul Oficial nr. 23/1991, lege care a constituit o adevărată cartă financiară a României
(modificată în anii 1996 şi 2002). Cea mai mare parte este consacrată principiilor de elaborare,
aprobare şi execuţie a bugetului public naţional. Legea instituie noţiunea de buget de stat în loc de
buget unic naţional. Pentru prima dată, legea conferă o adevărată autonomie bugetelor ce compun
bugetul general.
Dacă în anii de după 1990, pentru mobilizarea mai corespunzătoare a resurselor
sectorului public, mai ales a impozitelor şi taxelor, s-a creat un cadru legislativ şi organizatoric
mai adecvat, erau necesare acum măsuri similare şi în domeniul administrării, angajării şi
utilizării acestor resurse, sub un control mai operativ şi eficient al statului.
Din analiza şi experienţa unor ţări cu o economie de piaţă dezvoltată, rezultă că acestea
şi-au organizat executarea bugetului sectorului public prin unităţi care asigură gestionarea
cheltuielilor bugetare în strânsă corelaţie cu modul de administrare a veniturilor din impozite şi
taxe etc. Astfel, ţări ca Italia, Franţa şi SUA şi-au organizat trezorerii publice, la nivelul
Ministerului Finanţelor, cu organe teritoriale subordonate prin care se asigură operaţiunile de
încasări şi plăţi ale sectorului public, iar alte ţări au organe speciale de încasare şi urmărire a
veniturilor, iar plăţile le efectuează prin anumite bănci comerciale agreate.
Dar, indiferent de sistemul adoptat în toate aceste ţări, se confirmă pe deplin principiul
potrivit căruia administrarea impozitelor şi taxelor, pe de-o parte, şi efectuarea cheltuielilor, pe
de altă parte, trebuie să constituie un tot unitar, un atribut de bază al guvernului, care se
înfăptuieşte prin organe şi instituţii subordonate acestuia sau agreate şi strict specializate.
În condiţiile ţării noastre, de trecere la o economie concurenţială de piaţă, şi având în
vedere transformările petrecute în sistemul bancar, decizia autorităţilor române de a crea un
sistem unitar privind administrarea, angajarea şi utilizarea resurselor financiare ale statului, care
să cuprindă toate fazele, de la stabilire, urmărire şi până la folosirea lor finală, a fost pe deplin
justificată.
Prin această măsură, Ministerul Finanţelor Publice dispune de instrumente specifice de
analiză în toate etapele de elaborare, aprobare şi execuţie a bugetului de stat, a bugetului
asigurărilor sociale de stat, a bugetelor locale şi a bugetelor fondurilor speciale pentru asigurarea
echilibrului financiar, monetar, valutar, pe ansamblu, şi a gestionării corespunzătoare a datoriei
publice interne şi externe a statului.
6.2. Premisele înfiinţării Trezoreriei Statului
Premisele care au creat cadrul favorabil înfiinţării trezoreriei, în România, au fost:
1. reorganizarea băncilor şi consecinţele acesteia asupra finanţelor publice;
2. schimbarea concepţiilor privind administrarea şi utilizarea resurselor financiare publice;
3. cerinţele şi posibilităţile reale de asigurare a echilibrului finanţelor publice, prin intervenţii
pornite în fazele de urmărire a execuţiei bugetare;
4. autonomia bugetului asigurărilor sociale de stat, în contextul prevederilor Legii
finanţelor publice;
5. întărirea autonomiei finanţelor locale, la nivelul bugetelor acestora din subdiviziunile
administraţiei teritoriale, în cadrul judeţelor, potrivit Legii administraţiilor publice locale;
6. înfiinţarea şi funcţionarea fondurilor speciale, prin autonomizarea bugetelor acestora;
7. creşterea şi diversificarea sistemului veniturilor proprii. ,
Până în anul 1990, execuţia de casă a bugetului de stat se efectua prin Banca Naţională a
României, care avea stabilite, prin lege, următoarele atribuţii:
,
• încasarea veniturilor bugetare şi evidenţierea acestora pe capitole, subcapitole, plătitori,

efectuarea plăţilor de casă, pe capitole de cheltuieli, pe ministere şi instituţii subordonate;
• exercitarea controlului asupra eliberării fondurilor de la bugetul de stat în numerar şi în cont
către instituţiile publice pentru acoperirea cheltuielilor aprobate, în. limita creditelor
bugetare deschise pe destinaţii de Ministerul Finanţelor Publice;
• păstrarea conturilor de disponibilităţi ale bugetelor locale, ale instituţiilor publice, ale
agenţilor economici ce au conturi deschise la trezorerie;
• transmiterea informaţiilor către Ministerul Finanţelor Publice privind execuţia bugetară.
În reorganizarea sistemului bancar, momentele importante sunt:
• crearea cadrului juridic pentru separarea activităţii Băncii Naţionale ca bancă
centrală cu un înalt grad de independenţă. Astfel, începând din anul 1991, Banca Naţională a
României a devenit instituţia unică de emisiune monetară a statului, de stabilire a politicii monetare,
de credit şi valutară, de gestionare a rezervelor valutare oficiale şi de supraveghere a activităţii
celorlalte bănci.
• înfiinţarea Băncii Comerciale Române, prin Legea nr. 31/16 nov. 1990 privind
societăţile comerciale, care a preluat de la Banca Naţională conturile de disponibilităţi şi de
credite pe termen scurt ale agenţilor economici, conturile de venituri şi de cheltuieli ale bugetului
de stat, ale bugetului asigurărilor sociale de stat, ale bugetelor locale, precum şi conturile
instituţiilor publice;
• înfiinţarea Trezoreriei Statului, în anul 1992, care, prin sistemul trezoreriilor locale, a
preluat atribuţiile execuţiei de casă a bugetului public de la Banca Comercială, la care s-au adăugat
noi atribuţii rezultate din reorganizarea finanţelor publice.
Argumentele favorabile înfiinţării Trezoreriei finanţelor publice sunt:
• desfăşurarea execuţiei bugetare prin mai multe bănci creează dificultăţi în ceea ce
priveşte controlul asupra operaţiilor, complică fluxurile monetare şi prelungeşte termenele de
raportare a datelor de execuţie, influenţând negativ urmărirea execuţiei şi a echilibrului bugetar;
• în contextul prezentat, de ample modificări şi de cerinţa rezolvării problemelor noi
apărute, s-a elaborat cadrul legislativ pentru exercitarea de către Ministerul Finanţelor Publice a
atribuţiilor ce-i revin în domeniul finanţelor publice prin crearea unui sistem propriu pentru urmărirea
execuţiei bugetare, cu ajutorul căruia să coordoneze problemele politicii financiare de care răspunde;
• în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 78/1992, Ministerul Finanţelor
Publice a fost autorizat să înfiinţeze trezorerii în cadrul organelor financiare subordonate, şi anume:
direcţii generale ale finanţelor publice judeţene şi a Municipiului Bucureşti, administraţii financiare;
• prin Legea nr. 82/1991 s-a prevăzut organizarea contabilităţii trezoreriei finanţelor publice
în cadrul Ministerul Finanţelor Publice şi a unităţilor sale subordonate;
•
potrivit prevederilor din Legea bancară, trezoreriile, la nivel de judeţ, au conturi
deschise la sucursalele judeţene ale Băncii Naţionale a României (conturi curente), prin care se
încasează veniturile bugetare, se efectuează cheltuielile dispuse de către titularii conturilor
deschise la trezorerii.
În ţara noastră, începând cu anul 1992, pe baza Hotărârii Guvernului nr. 78/1992, privind
organizarea şi funcţionarea Trezoreriei finanţelor publice şi a Legii Contabilităţii, nr. 82/1991 a fost
organizată execuţia operaţiunilor privind finanţele publice prin Trezoreria Statului. Aceasta a
reprezentat una din coordonatele reformei sistemului financiar în România. Prin trezoreria proprie,
statul îşi mobilizează, direct sau indirect, disponibilităţile de fonduri, asigurând, totodată,
exercitarea în bune condiţii a atribuţiilor Ministerului Finanţelor Publice şi ale unităţilor sale teritoriale.
De asemenea, prin intermediul Trezoreriei finanţelor publice se asigură utilizarea eficientă a
resurselor statului de către instituţiile publice, respectarea destinaţiei fondurilor aprobate prin Legea
bugetară, precum şi întărirea răspunderii ordonatorilor de credite în gestionarea banilor publici.
6.3. Importanţa organizării Trezoreriei Statului
Importanţa organizării sistemului Trezoreriei finanţelor publice în România rezultă din
următoarele:
1. este considerat cel mai potrivit sistem de organizare a execuţiei finanţelor publice,
protejându-le de toate riscurile;

2. permite soluţionarea unor importante probleme financiare, prin mijlocirea operaţiilor
specifice, şi anume:
• gestionarea creditelor externe primite de către Guvern pentru sprijinirea programelor
de reformă;
• mobilizarea resurselor financiare din economie pentru acoperirea deficitului bugetar şi
pentru serviciul datoriei publice;
• finanţarea obligaţiilor statului asumate prin acorduri guvernamentale cu decontare în
conturile de clearing, barter şi cooperare economică, în vederea echilibrării importurilor cu
exporturile.
3. permite cunoaşterea permanentă a resurselor publice şi previziunea nevoilor de
împrumuturi pentru finanţarea deficitului bugetar.
Trezoreria publică cuprinde totalitatea resurselor de care dispune statul. Ea nu se
limitează, însă, numai la execuţia bugetului de stat. Astfel, prin Trezorerie s-a realizat
separarea finanţelor sectorului public de resursele private din conturile distincte la bănci.
De asemenea, prin Trezorerie se realizează şi politica de plasamente financiare din
disponibilităţile temporare aflate în conturile trezoreriei, asigurând, astfel, pe de o parte,
valorificarea disponibilităţilor temporare (surplusul de încasări faţă de plăţi), iar pe de altă
parte, sprijinirea prin mecanismele statului a procesului de tranziţie.
Înfiinţarea Trezoreriei finanţelor publice în România a completat cadrul instituţional
prin care statul şi-a creat posibilitatea de a-şi stabili şi aplica politica de venituri şi
cheltuieli, organizându-şi activitatea financiară atât la nivel central, cât şi în teritoriu. Astfel,
a devenit posibilă creşterea răspunderii utilizării banilor publici, cât şi asupra asigurării
finanţării obiectivelor şi acţiunilor aprobate. Ca urmare, prin Trezorerie este posibilă
cunoaşterea şi rezolvarea implicaţiilor specifice gestiunii financiare publice. în plus,
Trezoreria facilitează folosirea de către Ministerul Finanţelor Publice, cu ocazia întocmirii,
aprobării şi execuţiei bugetului public, a instrumentelor de analiză fundamentală şi de
supraveghere a realizării echilibrului financiar, monetar, valutar şi a datoriei publice.
6.4. Organizarea Trezoreriei Statului
Instituţia este denumită astfel după ultimele reglementări româneşti, deoarece la
constituirea ei, în anul 1993, purta numele de „Trezoreria Finanţelor Publice", cu menţiunea că în
majoritatea ţărilor lumii această instituţie este denumită „Trezoreria publică", nume care
exprimă, poate cel mai corect, atribuţiile şi funcţiile reale ale sale.
Organizarea în România a Trezoreriei statului, ca un sistem integrat, centralizat, la nivelul
Ministerului Finanţelor Publice, şi descentralizat, în plan teritorial, a fost asigurată printr-un cadru
legislativ adecvat, respectiv Legea contabilităţii nr. 82 din 1991, Hotărârea Guvernului nr. 78 din
15.02.1992, Normele metodologice date în aplicarea acesteia, a Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994,
cu modificările şi completările ulterioare, şi, mai ales, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
146 din 14.11.2002, precum şi prin Legea nr. 201 din mai 2003 pentru aprobarea acesteia.
Conform prevederilor acestor acte normative, Ministerul Finanţelor Publice a fost
autorizat să organizeze contabilitatea Trezoreriei privind execuţia de casă a bugetului de stat,
a bugetelor locale, a bugetului asigurărilor sociale de stat; constituirea şi utilizarea
veniturilor proprii ale instituţiilor publice, precum şi a fondurilor cu destinaţie specială;
gestiunea datoriei publice, precum şi alte operaţii financiare efectuate în contul instituţiilor
publice, agenţilor economici.
Ministerul Finanţelor Publice reprezintă organul de specialitate al administraţiei publice
centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care aplică strategia şi Programul de
guvernare în domeniul finanţelor publice.
Trezoreria Statului este organizată şi funcţionează ca direcţie generală în cadrul Ministerului
Finanţelor Publice (Unitatea de Management a Trezoreriei Statului). Trezoreria Statului este sistemul
unitar şi integrat prin care statul asigură efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi privind fondurile

publice, inclusiv cele privind datoria publică, şi a altor operaţiuni ale statului, în condiţii de siguranţă
şi în conformitate cu dispoziţiile legale}
Trezoreria Statului este concepută ca un sistem unitar atât la nivel central, cât şi la nivelul
unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în scopul realizării operaţiunilor financiare
ale sectorului public, astfel:
• la nivel central: Direcţia Generală a Trezoreriei Statului;
• la nivel judeţean: Direcţii judeţeane ale Trezoreriei Statului în cadrul Direcţiilor generale
ale finanţelor publice judeţene;
• la nivel local: Trezorerii municipale organizate ca direcţii în cadrul Administraţiilor
Financiare municipale; Trezorerii orăşeneşti ca servicii în cadrul Administraţiilor
Financiare orăşeneşti; Trezorerii comunale organizate ca servicii în cadrul
Administraţiilor Financiare comunale
Prin înfiinţarea Trezoreriei statului, Ministerul Finanţelor Publice dispune de mijloacele
specifice de analiză în toate etapele de elaborare, aprobare şi execuţie a bugetului general
consolidat8 în vederea creării condiţiilor necesare asigurării echilibrului financiar, valutar,
monetar şi a gestionării corespunzătoare a datoriei publice.
În România, Trezoreria publică este concepută ca un sistem integrat, centralizat, la
nivelul Ministerului Finanţelor Publice, şi descentralizat, în plan teritorial, cu unităţi
funcţionale şi de gestiune financiară la nivel de municipii (inclusiv municipiul Bucureşti),
oraşe, comune şi sectoarele municipiului Bucureşti, coordonarea activităţii acestora în teritoriu
fiind asigurată în judeţe de activităţile de trezorerie şi contabilitate publică judeţene.
Funcţionarea Trezoreriei statului la nivel central este asigurată de Direcţia generală a
contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public şi Unitatea de management
a Trezoreriei statului, aşa cum se poate vizualiza prin schema 6.1.

8

Deşi nu putem vorbi în nume propriu despre o execuţie a bugetului general consolidat, vom folosi mereu
această sintagmă pentru a nu enumera de fiecare dată toate bugetele şi fondurile care prin consolidare formează
bugetul general consolidat

Comparativ cu sistemul de organizare a Trezoreriei publice în România, în Italia, spre
exemplu, organizarea serviciilor de trezorerie este împărţită pe două niveluri, respectiv:
■ Trezoreria centrală (în cadrul Ministerului Finanţelor);
■ Trezoreria provincială.
Serviciul de la nivelul central este asigurat direct de stat (Trezoreria centrală), în timp ce
serviciile de la nivelul provincial sunt gestionate de Banca Italiei prin sediile şi sucursalele sale
din fiecare capitală de provincie.

În acelaşi timp, pentru servirea unor întreprinderi şi organisme publice (provinciile),
comune, consorţii, asociaţii şi comunităţi montane cu o populaţie mai puţin numeroasă, precum
şi pentru întreprinderi portuare şi cele pentru parcurile naţionale, sarcinile Trezoreriei publice
sunt asigurate de Trezoreria unică. Fiecare dintre aceste unităţi se foloseşte de o bancă pentru
desfăşurarea serviciului de trezorerie, bănci care, la rândul lor, sunt obligate să deschidă la
Trezoreria provincială (Banca Italiei) contabilităţi specifice.
În alte ţări occidentale, ca de exemplu Franţa, activitatea de trezorerie se exercită prin
Ministerul Economiei al Finanţelor şi Bugetului, cu participarea a trei direcţii de specialitate: cea
a Trezoreriei, a Contabilităţii Publice şi a Bugetului, care toate au responsabilităţi şi atribuţii de
colaborare conexe cu cele ale trezoreriilor generale, câte una în fiecare departament. în
majoritatea arondismentelor există „încasare" a „finanţelor" şi în fiecare canton (regiune, zonă)
se află o „reţea de poşte contabile". în total, există în Franţa 103 trezorerii generale, 99 de centre
de încasări ale finanţelor şi 4.300 de „poşte contabile", care toate la un loc formează reţeaua
serviciilor externe ale Trezoreriei.
6.4.1. Organizarea Trezoreriei statului în România la nivel central
În România, Trezoreria generală funcţionează în cadrul Ministerului Finanţelor
Publice, reprezentată de Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în
sectorul public, în cadrul căreia sunt organizate servicii şi compartimente, după cum rezultă din
vizualizarea schemei 6.1, compartimente care se ocupă cu probleme legate de metodologie
privind contabilitatea publică, şi în mod deosebit a contabilităţii Trezoreriei statului, operaţiuni
financiare şi deschideri de credite bugetare, elaborarea bugetului Trezoreriei statului,
elaborarea conturilor generale de execuţie şi verificarea bilanţurilor contabile ale instituţiilor
publice, decontări intertrezorerii etc, precum şi de Unitatea de management a Trezoreriei
statului, în cadrul căreia funcţionează compartimente care au atribuţii referitoare la
administrarea contului curent al Trezoreriei statului, serviciul datoriei publice, produse de
trezorerie, garanţii interne, piaţa primară a titlurilor de stat, plăţi interbancare şi operaţiuni de
piaţă a Trezoreriei statului etc.
Întreaga activitate este subordonată directorului general al Direcţiei generale a
contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public şi celui al Unităţii de
management al Trezoreriei statului, celor doi secretari de stat care coordonează activitatea celor
două direcţii şi, în ultimă instanţă, ministrului finanţelor publice. De asemenea, în cadrul
Ministerului Finanţelor Publice funcţionează direcţii şi compartimente cu activităţi adiacente
care intersectează, în multe privinţe, problematica Trezoreriei statului, prin intermediul cărora
are loc un schimb frecvent de informaţii şi date referitoare la indicatori specifici privind
constituirea şi utilizarea fondurilor publice. Dintre aceste compartimente şi direcţii cu specific
apropiat şi tangente activităţii Trezoreriei statului se pot aminti:
■ Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare;
■ Direcţia generală de programare bugetară şi politici publice în domeniile
educaţie, sănătate, cultură, securitate şi protecţie socială;
■ Direcţia generală a finanţelor publice externe;
■ Direcţia de reglementare şi monitorizare a achiziţiilor publice;
■ Direcţia generală pentru acorduri de cooperare internaţională şi decontări
externe;
■ Direcţia de reglementări contabile;
■ Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi
control;
■ Direcţia generală a fondului naţional de preaderare;
■ Direcţia generală de armonizare legislativă şi integrare europeană;
■ Direcţia de buget şi contabilitate internă etc.
Unitatea de management a Trezoreriei statului şi Direcţia generală a contabilităţii
publice şi a sistemului de decontări în sectorul public, ca organe centrale ale Trezoreriei statului

în România, îndeplinesc un rol important în coordonarea întregii activităţi cu privire la
constituirea şi utilizarea fondurilor publice pe plan naţional, referitor la:
■ metodologia cu privire la funcţionarea Trezoreriei statului, mecanismul
deschiderii creditelor bugetare, de încasare a veniturilor şi efectuare a cheltuielilor prin
contul curent general deschis la Banca Naţională a României (TransFonD), organizarea
contabilităţii şi funcţionarea sistemului informaţional;
■
organizarea şi coordonarea activităţii de emisiune a certificatelor de trezorerie şi a
titlurilor de stat, în vederea finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice;
■ gestionarea contului curent general al Trezoreriei statului prin efectuarea de prognoze
pe termen scurt şi mediu, precum şi plasarea disponibilităţilor aflate temporar în acest cont;
■ efectuarea de plăţi din conturile de disponibilităţi administrate de Ministerul
Finanţelor Publice, pe baza documentelor aprobate de ordonatorul de credite, cu încadrarea în
soldul disponibilităţilorşi respectarea destinaţiei acestora;
■ întocmirea şi executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Trezoreriei statului;
■ întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a bugetului
asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor speciale;
■ contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin Trezoreria generală;
■ bilanţul general al Trezoreriei statului, precum şi raportul asupra acestuia. Trezoreria
generală, prin intermediul Direcţiei generale a contabilităţii publice
şi a sistemului de decontări în sectorul public şi Unitatea de management a trezoreriei
statului, îndeplineşte şi alte atribuţii legate de evidenţierea operaţiunilor externe în valută
privind plata datoriei publice, a drepturilor de încasat, reevaluarea activelor şi pasivelor în valută
şi prezintă conducerii Ministerului Finanţelor Publice, în mod periodic, informări şi propuneri
privind stabilirea unor mecanisme şi tehnici de lucru adecvate, care să ducă la îmbunătăţirea
activităţii trezoreriilor operative pe ansamblul sistemului.
6.4.2. Organizarea Trezoreriei statului în plan teritorial
La nivel teritorial, trezoreriile sunt organizate astfel:
■ Activităţile de trezorerie şi contabilitate publică judeţene funcţionează în cadrul
Direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene. Aceste unităţi nu au relaţii directe cu
ordonatorii de credite sau alţi subiecţi din economie care efectuează operaţiuni de încasări
şi plăţi prin intermediul fondurilor publice. Ele sunt menite, în primul rând, să coordoneze
activitatea unităţilor operative ale trezoreriilor din subordine, să execute operaţiunile de
încasări şi plăţi prin contul curent al Trezoreriei statului deschis la Centrala Băncii Naţionale a
României dispuse de trezoreriile operative acestea şi, nu în ultimul rând, să realizeze sistemul
informaţional-contabil în relaţia cu Trezoreria generală, din care motiv direcţiile judeţene sunt
mai degrabă unităţi de sinteză şi coordonare şi mai puţin unităţi operative de lucru;
■ trezoreriile municipale, orăşeneşti, comunale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi
Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, organizate în cadrul
administraţiilor finanţelor publice judeţene şi al Direcţiei generale a finanţelor publice a
municipiului Bucureşti, efectuează, în mod practic, operaţiunile propriu-zise de constituire şi
utilizare a resurselor financiare publice din cadrul sistemului bugetar din România, operaţiuni
care se derulează prin contul curent general deschis la Centrala Băncii Naţionale a României
(TransFonD), deschis pe numele Trezoreriei centrale şi prin casieriile proprii ale trezoreriilor
operative, care se balansează cu casieria Băncii Naţionale a României, în cazul insuficienţei sau
al surplusului de numerar.

Organizarea unei trezorerii judeţene, în plan teritorial, se poate vizualiza prin schema
sinoptică 6.2.

Figura 6.2.Sistemul de organizare a unei trezorerii teritoriale judeţene

În cadrul activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică judeţene există compartimente
funcţionale prin atribuţiile cărora se asigură cuprinderea întregii problematici a acestor unităţi,
respectiv: serviciul buget şi contabilitate publică, serviciul administrarea şi contabilitatea

contului curent al Trezoreriei; serviciul urmărirea activităţii de vânzare şi gestionare a titlurilor
de stat şi a certificatelor de trezorerie, precum şi serviciul îndrumarea şi verificarea activităţii
trezoreriilor locale.
Şi numai din examinarea titulaturii acestor compartimente rezultă suficient de clar
atribuţiile pe care acestea le pot avea, respectiv: coordonarea activităţii trezoreriilor
operative din subordine, în care sens conduc evidenţa conturilor corespondente privind
fluxurile care iau naştere între acestea; contabilizează fluxurile determinate de încasările şi
plăţile din fondurile publice prin contul curent general al Trezoreriei statului deschis la Centrala
Băncii Naţionale a României, în relaţiile cu sistemul băncilor comerciale şi cu trezoreriile din
alte judeţe; urmăresc asigurarea numerarului necesar trezoreriilor operative, în funcţie de
graficul de plăţi, şi iau măsuri pentru asigurarea securităţii privind păstrarea acestuia; întocmesc
lucrările de sinteză privind conturile de execuţie ale bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor
sociale de stat, ale bugetului local şi ale celorlalte componente ale sistemului bugetar, ale
bilanţului contabil al trezoreriei judeţene şi ale altor documente informative, pe care le solicită
Ministerului Finanţelor Publice.Activităţile judeţene de trezorerie şi contabilitate publică, în
conformitate cu prevederile legale, exercită şi alte atribuţii referitoare la creditele bugetare
deschise şi repartizate, întocmesc bugetul local centralizat, precum şi analize şi propuneri
referitoare la asigurarea realizării resurselor publice preconizate şi încadrării plăţilor de casă în
nivelul creditelor bugetare deschise şi repartizate etc.
Trezoreriile municipale, orăşeneşti, comunale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi
Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti sunt unităţile operative
de lucru unde sunt deschise conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetului de stat, bugetului
asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale şi cele de disponibil pe
numele ordonatorilor de credite prin intermediul cărora se execută componentele întregului
sistem bugetar. La aceste unităţi se prezintă agenţii economici, instituţiile publice şi persoanele
fizice care îşi achită obligaţiile către stat, aici au loc întâlnirile între toţi actorii participanţi la
constituirea şi utilizarea fondurilor publice. Prin aceste unităţi se derulează activitatea de bază, cu
consecinţe majore asupra formării şi utilizării fondurilor bugetare, a celor speciale şi
extrabugetare din economie.
În unităţile operative municipale, orăşeneşti, comunale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti
şi Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti se finalizează fluxurile
financiare pornite dinspre băncile comerciale, unde agenţii economici sau ceilalţi contribuabili îşi au
deschise conturile, pentru achitarea obligaţiilor acestora către bugete, tot prin aceste unităţi,
instituţiile publice iniţiază plăţile pe care le au de efectuat către diverşi subiecţi din economie
pentru aprovizionări de bunuri, prestări de servicii sau executări de lucrări, în vederea îndeplinirii
sarcinilor şi atribuţiilor pe care le au potrivit legii.
De modul în care aici, în aceste unităţi lucrative, se desfăşoară o activitate
corespunzătoare şi responsabilă, referitoare la controlul fiscal asupra fluxurilor financiare de
intrare a resurselor financiare în trezorerie şi de control preventiv asupra celor de ieşire, depinde
„nota" pe care autorităţile statului o pot acorda activităţii acestei instituţii. Dacă în această fază
a derulării fluxurilor financiare de resurse şi plăţi, organele Trezoreriei statului acţionează cu
profesionalism şi responsabilitate, veniturile publice vor fi corect evidenţiate pe clasificaţia
indicatorilor privind finanţele publice şi pe plătitori, în funcţie de natura şi provenienţa lor, iar
cheltuielile fără bază legală, neoportune sau neeconomicoase, stopate.
Dintre unităţile operative ale Trezoreriei statului, centrul de greutate îl au trezoreriile
operative municipale reşedinţe de judeţ, a sectoarelor municipiului Bucureşti şi Activitatea de
trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti, care, prin compartimentele lor de
specialitate, desfăşoară o activitate determinantă privind constituirea şi utilizarea fondurilor
publice ale ţării.
Comparativ cu trezoreriile operative municipale reşedinţe de judeţ, Activitatea de
trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti sau trezoreriile sectoarelor
municipiului Bucureşti, trezoreriile municipale nereşedinţă de judeţ, orăşeneşti şi comunale au
atribuţii mai restrânse pe linia executării bugetului asigurărilor sociale de stat şi chiar a

bugetelor fondurilor cu destinaţie specială, referitor la încasarea contribuţiilor provenite de
la agenţii economici, instituţiile publice şi alţi contribuabili, precum şi a plăţilor de casă care se
efectuează prin aceste bugete. Potrivit reglementărilor în domeniu, încasările bugetului
asigurărilor sociale de stat şi bugetului fondurilor speciale sunt transferate periodic trezoreriei
municipale reşedinţă de judeţ şi Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului
Bucureşti pentru a se crea posibilitatea unităţilor beneficiare din cadrul Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei şi altor instituţii centrale beneficiare de a-şi organiza sistemul
informaţional-contabil de o asemenea manieră, încât să le permită acestora constituirea unui
tablou de bord corespunzător pentru factorii de decizie din aceste sectoare în vederea executării
bugetului pe care îl gestionează în bune condiţii.
Cuvinte cheie: trezorerie, fonduri publice administrate de trezoreria statului, execuţie de
casă, intermediar financiar, mandatar al puterii publice, agent al intervenţiei financiare

Întrebări de control
1. Prezentaţi premisele înfiinţării trezoreriei în România?
2. Care este modul de organizarea a trezorerie la nivel central?
3. Care este modul de organizarea a trezorerie în plan teritorial?

CAPITOLUL VII
FUNCŢIILE ŞI PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIONĂRII TREZORERIEI
PUBLICE ÎN ROMÂNIA
Funcţiile şi rolul Trezoreriei publice au evoluat în timp şi au căpătat o importanţă sporită,
pe măsură ce statul îi încredinţa acesteia sarcini şi atribuţii noi şi tot mai importante mai ales
privind acele laturi şi aspecte care vizau intervenţia sa în economie.
De aceea, în abordarea analizei funcţiilor Trezoreriei publice în România, pentru început
este necesar să facem câteva referiri la funcţiile tradiţionale ale Trezoreriei publice, aşa cum s-au
impus ele de-a lungul timpului, mai ales în ţări cu o economie dezvoltată. Conştienţi de
dificultatea delimitării corecte a acestora, le menţionăm pe acelea pe care am reuşit să le
desprindem din literatura de specialitate străină şi românească, convinşi fiind că nu am reuşit să
le scoatem în evidenţă suficient de bine şi corect şi în deplinătatea complexităţii lor.
7.1. Funcţiile Trezoreriei publice
7.1.1. Funcţiile clasice ale Trezoreriei
Funcţia de casier public
Trezoreria prezintă două funcţii clasice, respectiv: funcţia de casier al statului şi cea de
bancă a statului.
Prin funcţia de casier public, Trezoreria efectuează:
• toate operaţiunile propriu-zise de încasări şi plăţi privind fondurile publice, în numerar
sau prin decontări în cont;
• controlul asupra cheltuielilor la eliberarea fondurilor de la buget şi asigurarea informaţiei
necesare privind execuţia de casă a bugetului în vederea întocmirii conturilor de execuţie
a bugetului şi a elaborării rapoartelor periodice asupra acestora;
• gestiunea poziţiei de casă, zilnice, a bugetului;
• asigurarea lichidităţilor necesare prin cunoaşterea fluxurilor de încasări şi plăţi,
elaborarea de prognoze cu privire la cerinţele de plată, la sincronizarea plăţilor şi
încasărilor, inclusiv a acelora privind finanţarea deficitului şi serviciul datoriei publice.
Însărcinată cu execuţia efectivă a operaţiunilor de încasări şi plăţi prevăzute prin legea
anuală a finanţelor, Trezoreria este casierul statului. Mişcările de fonduri, în cadrul Trezoreriei,
rezultă din operaţiunile permanente, vizând, pe de o parte, resursele permanente ale statului, în
cadrul cărora impozitele ocupă un rol esenţial, iar pe de altă parte, cheltuielile permanente, care
cuprind cheltuielile ordinare, cheltuielile de capital, transferurile etc.
Permanenţa acestor operaţiuni (repetitivitatea acestora) poate fi înţeleasă numai pornind
de la funcţiile permanente ale statului, justificând caracterul lor precis, riguros şi restrictive.
Realizând aceste operaţiuni, Trezoreria manifestă o atitudine pasivă, deoarece aceste operaţiuni
sunt fixate prin legea finanţelor şi i se impun Trezoreriei.
Operaţiunile de casă ale Trezoreriei Statului sunt clasificate având în vedere trei criterii:
• criteriul juridic: operaţiuni privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat;
bugetele locale; bugetele instituţiilor publice; bugetele fondurilor speciale, disponibilităţile
agenţilor economici titulari de conturi deschise la trezorerii;
•
caracterul financiar: operaţiuni cu caracter definitiv (încasări fiscale şi cheltuieli
bugetare), cu caracter temporar (care reclamă o rambursare ulterioară a fondurilor);
• caracterul economic: cheltuieli ordinare (de funcţionare şi de transfer); cheltuieli de
capital.
Funcţia de casă a trezoreriei implică două aspecte:
1. Execuţia de casă a operaţiilor de încasări şi plăţi efectuate de stat
2. Vegherea la existenţa disponibilităţilor pentru a face faţă angajamentelor statului.
1. Execuţia de casă a operaţiilor de încasări şi plăţi efectuate de stat. Obiectul execuţiei
îl reprezintă operaţiile autorităţilor publice (centrale şi locale) şi ale corespondenţilor săi
(instituţii publice, agenţi economici).

Trezoreria efectuează, ca şi casier al statului, un număr mare de încasări şi plăţi. Acestea
sunt operaţii prevăzute în Legea bugetară anuală.
Însă, Trezoreria este, totodată, şi casierul corespondenţilor săi, care, în baza reglementării
generale a contabilităţii publice, depun, cu titlu obligatoriu sau facultativ, fondurile la Trezorerie
sau sunt autorizaţi să efectueze operaţii de încasări şi plăţi prin intermediul conturilor trezoreriei.
Aceştia au conturi deschise la trezorerie, pentru care Ministerul Finanţelor Publice fixează
condiţiile de funcţionare şi regimul dobânzilor. Trezoreria este, astfel, casierul administraţiilor
autonome care întocmesc bugete anexe sau au personalitate juridică distinctă de cea a statului,
cum sunt instituţiile publice.
În calitate de casier al statului, Trezoreria are ca sarcină emisiunea titlurilor de împrumut
public şi gestionarea datoriei publice. în acest scop, poate beneficia de concursul băncilor care
folosesc ghişeele lor pentru plasarea împrumuturilor. Pentru împrumuturile pe termen scurt,
trezoreria are un rol important în emisiunea titlurilor de stat, destinate onorării obligaţiilor
exigibile, precum şi vegherii la existenţa disponibilităţilor băneşti.
2. Vegherea la existenţa disponibilităţilor pentru a face faţă angajamentelor statului
De fapt, sarcina fundamentală a trezoreriei este aceea de a veghea dacă, în fiecare
moment, există fonduri disponibile pentru a face faţă
cheltuielilor statului şi ale corespondenţilor săi. Procurarea de bani, în casieria publică,
este prima dintre operaţiile trezoreriei. Aceasta este legată de mişcarea fondurilor în timp,
determinată de termenele la care devin exigibile încasările şi plăţile. Astfel, încasările şi plăţile
sunt obiectul fluctuaţii for în cursul anului.
Pentru cheltuielile ordinare ale bugetului public există o anumită regularitate în nivelul
lor lunar, cu excepţia lunii decembrie, în care se execută parţial cheltuielile, serviciile publice
utilizând cea mai mare parte a creditelor lor încă neconsumate înainte de închiderea exerciţiului,
creditele riscând să fie anulate în virtutea legii anualităţii.
Pentru veniturile bugetare, regularitatea este mai puţin realizabilă, deoarece depinde de
ritmicitatea vieţii economice, mai ales în cazul impozitelor directe.
Aceste mişcări ale veniturilor şi cheltuielilor se combină cu alte mişcări de fonduri
excepţionale (emisiunea de împrumuturi, rambursarea împrumuturilor contractate de pe pieţe
interne, plăţi de comisioane) şi cu mişcările datorate operaţiilor corespondenţilor.
Prin analiza acestor mişcări excepţionale se poate determina un trend în fluctuaţia
lichidităţilor Trezoreriei şi succesiunea perioadelor de creşteri (lichidităţi abundente) şi scăderi
(lipsă de lichidităţi). Asemenea perioade pot fi identificate în cadrul trimestrelor, pe luni ale
acestora, între trimestre, dar şi în cazul lunilor.
Pentru echilibrarea Trezoreriei se poate apela la trei categorii de resurse: fondurile
corespondenţilor; certificatele de trezorerie; credite primite de la banca centrală.
Funcţia de bancă a statului
Rolul Trezoreriei de bancă a statului are două forme :
• Trezoreria acţionează ca o bancă de depozit, bancă de afaceri care furnizează capitaluri
unor întreprinderi pentru a le asigura dezvoltarea;
• Trezoreria acţionează ca o bancă de emisiune şi în acest fel intervine în domeniul
circulaţiei monetare.
În calitate de bancă, Trezoreria asigură următoarele servicii:
• este banca la care instituţiile publice, precum şi agenţii economici îşi au deschise conturi
de disponibilităţi prin care se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi, realizând, astfel,
gestionarea disponibilităţilor băneşti ale sectorului public şi integrarea acestora în politica
de lichidităţi;
• gestionează datoria publică, respectiv, operaţiunile de contractare a împrumuturilor de
către Guvern pentru finanţarea deficitului bugetar, precum şi de refinanţare a datoriei
publice;
• efectuează şi operaţiunile în care statul apare în calitate de garant sau de coparticipant la
acordarea de împrumuturi agenţiilor guvernamentale, care la rândul lor pot acorda

împrumuturi.
7.1.2.Funcţiile moderne ale Trezoreriei publice
a) Gestionar şi administrator al fondurilor publice
Această funcţie obligă ca toate resursele financiare publice să fie colectate, concentrate,
centralizate şi administrate prin intermediul acestei instituţii financiare şi, de asemenea, utilizarea
lor să se efectueze prin conturi deschise la această instituţie sub supraveghere şi un strict control
financiar.
De asemenea, funcţia presupune ca în mod permanent, continuu şi în orice perioadă a
anului, raportul dintre colectarea fondurilor, pe de-o parte, şi utilizarea acestora sub forma
plăţilor de casă, pe de altă parte, să fie supraunitar sau, în cel mai rău caz, egal. în situaţia în care
gradul de colectare a fondurilor publice nu satisface plăţile, iar acestea sunt presante, trezoreria
este obligată, invariabil, să contracteze împrumuturi publice fără a mai avea răgazul necesar, în
multe situaţii, de a alege varianta convenabilă din punctul de vedere al „costului" acestei
operaţiuni (dobânda).
Menţinerea unui raport corespunzător în favoarea colectării fondurilor publice este o
problemă realmente dificilă în perioada construcţiei unui buget cu deficit, motiv pentru care
Trezoreria publică este obligată, aproape permanent, să împrumute fonduri pe termen scurt de pe
piaţa monetară şi pe termen mediu şi lung de pe cea de capital.
Cu alte cuvinte, îndeplinirea acestei funcţii obligă Trezoreria statului ca, pe ansamblul
circuitului, ieşirile de fonduri pentru fiecare acţiune în parte să fie acoperite, echilibrate în orice
moment cu intrările de fonduri, indiferent de provenienţa lor, încasări din impozite şi taxe,
credite bancare (banca centrală), disponibilităţile corespondenţilor săi, împrumuturi publice
interne sau externe. în acest sens, Trezoreria publică trebuie să ţină permanent „pasul", din
punctul de vedere al constituirii fondurilor, cu ritmul de efectuare a plăţilor care de obicei au o
regularitate mai mare decât cea a încasărilor, motiv pentru care Trezoreria publică trebuie să fie
pregătită în orice moment pentru a alege varianta optimă privind „preţul" împrumutului. De
aceea, numai rareori, Trezoreria este şi creditor pe termen scurt, atunci când aceasta are un
excedent temporar de lichidităţi.
Funcţia de gestionar şi administrator al fondurilor publice o presupune, în acelaşi timp, şi
pe cea de casier, cu prilejul încasării efective a resurselor (veniturilor), efectuării plăţilor
(cheltuielilor) şi gestionării disponibilităţilor de fonduri publice, totul sub un strict control fiscal
şi preventiv.
b) Mijloc de intervenţie a statului în economie
Această funcţie şi-o exercită mai ales în sectoarele şi zonele în care statul are interese de
ordin economic sau social. Instrumentele de intervenţie sunt diverse şi nuanţate de la o ţară la
alta, mai ample în unele ţări şi mai reduse în altele, cu momente şi perioade de fluxuri şi
refluxuri, după cum interesele naţionale o cer. Amplitudinea intervenţiei statului în economie
trebuie însă ordonată de o asemenea manieră, încât aceasta să nu perturbe caracterul concurenţial
al pieţelor financiare de capital şi slăbirii interesului mediului de afaceri în general.
Mijloacele de intervenţie a Trezoreriei publice în economie, aşa cum s-au manifestat ele
de-a lungul timpului şi în alte ţări, ţin de domeniul politicilor fiscale, în sfera resurselor, şi de cea
a celor bugetare, în sfera cheltuielilor publice.
Metodele folosite de Trezoreria publică pentru intervenţie în economie sunt dintre cele
mai diverse, şi anume:
■ autorizaţie eliberată pentru motive economice, de interes naţional şi care duce la
finanţări privilegiate (Franţa);
■ subvenţionarea unei părţi de cheltuieli (Franţa, pentru dezvoltarea regională
şi a teritoriului);
■ bonificaţii la dobândă şi dobândă subvenţionată;
■ garanţii pentru anumite împrumuturi contractate de la bănci;
■ avansuri financiare, de cele mai multe ori nerambursabile, în special în domeniul
cercetării sau pentru produse prioritare pe plan naţional sau internaţional (Franţa etc);

■ accesul privilegiat al unor organisme financiare pentru refinanţare la banca centrală,
în condiţii mai avantajoase decât cele de pe piaţa de capital.
c)
Intermediar financiar şi distribuitor de capitaluri
Jucând rolul unei bănci, al unei bănci de-un fel deosebit, Trezoreria publică contractează
de multe ori împrumuturi nu numai pentru a-şi acoperi golurile temporare de casă sau a finanţa
deficitul bugetului public, ci şi pentru a acorda, la rândul ei, împrumuturi altor subiecţi din
economie. Prin acest demers, Trezoreria publică determină fluxuri financiare în economie, mai
ales în sectoarele unde statul are interese directe. Din acest punct de vedere, Trezoreria publică,
împrumutând de la anumiţi subiecţi financiari, folosind disponibilităţile corespondenţilor săi, ale
bugetului public sau chiar împrumutându-se pentru a acorda împrumuturi altora, pe termen scurt
(de obicei) sau lung, mai ales în domeniile şi sectoarele de interes ale economiei, ea se manifestă
ca un veritabil intermediar financiar, precum sistemul bancar sau instituţiile financiare
specializate.
d)
Reprezentant al funcţiei de putere publică
În această calitate, Trezoreria publică este acţionarul şi gestionarul participaţiilor statului
în activităţi şi diverse sectoare ale economiei (industrial, financiar, comercial).
De asemenea, în această calitate, Trezoreria publică poate supraveghea un număr
însemnat de instituţii financiare cărora le solicită sau le acordă împrumuturi prin mijloace şi
tehnici specifice acestor genuri de operaţiuni. Deci rolul de reprezentant al puterii publice a
Trezoreriei publice derivă şi din funcţia precedentă de intermediar financiar şi distribuitor de
capitaluri, funcţie care a devenit extrem de importantă în ultima perioadă de timp, în majoritatea
ţărilor lumii. De asemenea, ca reprezentant a puterii publice, Trezoreria publică se manifestă şi
prin aceea că, având la îndemână şi gestionând toate fondurile publice ale statului (fonduri
uriaşe), ea are o poziţie privilegiată în ceea ce priveşte alegerea priorităţilor în procesul alocării
resurselor financiare pe sectoare şi domenii ale vieţii economico-sociale, la un moment dat aceasta bineînţeles în concordanţă cu bugetele publice aprobate.
e)
Garant al „marilor echilibre"
Această funcţie a trezoreriei reprezintă, într-un anumit sens, sinteza sau corolarul
celorlalte prezentate până aici. Marile echilibre sunt expresia unui raport de egalitate permanent
care trebuie să existe între nevoile publice aprobate de parlament şi alte autorităţi statale, pe de o
parte, şi capacitatea statului de a le acoperi cu resurse financiare, pe de altă parte.
În exercitarea acestei funcţii majore, Trezoreria publică este confruntată permanent cu:
■ diferenţele în timp între periodicitatea plăţilor (ieşirilor de fonduri) şi cea a
încasărilor din impozite, taxe şi alte contribuţii sociale obligatorii care trebuie mereu ajustate
prin resurse suplimentare pe perioade scurte de timp;
■ finanţarea deficitului bugetar care acoperă perioada întregului exerciţiu financiar cu
resurse care trebuie mobilizate pe o perioadă mai lungă de timp, această operaţiune punându-şi
amprenta pe întregul exerciţiu bugetar;
■ plata datoriei externe şi interne este o altă cauză a necesarului de resurse peste cele
prevăzute în bugetul de stat, precizând că scadenţa datoriei externe ridică probleme în plus atunci
când banca centrală nu dispune de rezerve valutare suficiente;
■ acordarea de împrumuturi pe piaţa de capital pentru finanţarea investiţiilor,
sectoarelor economiei care prezintă interes pentru stat;
■ alături de banca centrală, Trezoreria publică este chemată să ducă acţiuni menite să
susţină moneda naţională, prin intervenţia ei pe piaţa valutară sau ajustarea plăţilor externe de o
asemenea manieră, încât banca centrală să nu fie forţată de a procura valuta necesară pentru
plăţile externe, în orice condiţii (mai puţin avantajoase).
În consecinţă, prin traducerea în fapt a prerogativelor acestei funcţii, se asigură
„echilibrul Trezoreriei publice", din punctul de vedere al resurselor financiare şi, implicit,
influenţează favorabil piaţa de capital, circuitele monetare, echilibrul pieţei valutare şi al plăţilor
externe.

7.2. Funcţiile Trezoreriei statului în România
Trezoreria publică din România, denumită de autorităţile româneşti la începutul anului
1993 „Trezoreria Finanţelor Publice", şi mai apoi „Trezoreria statului", deşi mult mai corect
credem că ar putea fi denumită „Trezorerie publică", cum ne-am permis noi să o denumim şi în
titlul acestei lucrări, comparativ cu funcţiile tradiţionale ale trezoreriilor publice din alte ţări
dezvoltate, are funcţii şi atribuţii mai restrânse şi bineînţeles specifice perioadei pe care o
parcurge ţara noastră în actuala perioadă.
Ca instituţie financiară, aşa cum acestea s-au manifestat în administrarea fondurilor
publice, de la înfiinţarea sa şi până în prezent, funcţiile ei ar putea fi sintetizate astfel:
a) casier al sectorului public, prin care se asigură încasarea veniturilor, efectuarea plăţilor
şi păstrarea disponibilităţilor bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor sociale de stat, ale
bugetului local, ale bugetului fondurilor speciale şi cele în regina extrabugetar. Prin această
funcţie, Trezoreria statului asigură îndeplinirea prevederilor componentelor întregului sistem
bugetar românesc şi reflectă, în primul rând, modul şi gradul de încasare a drepturilor bugetare
ale statului, precum şi felul în care aceste resurse financiare publice au fost folosite. în calitatea
sa de casier al sectorului public, Trezoreria statului asigură deci execuţia de casă a tuturor
componentelor bugetului general consolidat prin evidenţierea în conturi contabile specifice ei,
încasarea veniturilor bugetare şi a finanţării cheltuielilor publice pentru a face faţă
angajamentelor asumate prin Legea anuală a bugetului de stat şi a altor acte normative în această
privinţă;
b) exercită un control fiscal asupra încasării veniturilor bugetare şi unul financiar preventiv asupra efectuării plăţilor privind respectarea limitelor şi destinaţiei creditelor bugetare,
aşa cum acestea au fost aprobate, deschise şi repartizate de autorităţile în drept;
c) efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi în contul instituţiilor publice, cu prilejul
constituirii şi utilizării mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor speciale;
d) atrage disponibilităţile din economie pe calea împrumuturilor de stat, a certificatelor de
trezorerie, de depozit de la persoane juridice şi fizice în vederea acoperirii golurilor temporare
de casă ale componentelor bugetului general consolidat, a deficitului bugetului de stat şi a
refinanţării datoriei publice;
e)
pe seama disponibilităţilor existente în contul curent general şi din
contravaloarea în lei a împrumuturilor externe păstrate în contul curent general al Trezoreriei
statului, aceasta:
■ acoperă temporar deficitul bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat şi
al bugetelor fondurilor speciale din anii precedenţi şi anul curent, precum şi al golurilor de casă
înregistrate de către bugetele locale;
■ efectuează plasamente financiare, pe termen scurt, la băncile comerciale sau la alte
instituţii financiare prin Banca Naţională a României, care acţionează ca agent al statului.
f) pentru acoperirea temporară a decalajului dintre încasările şi plăţile din contul curent
general al Trezoreriei statului, aceasta poate contracta de la Banca Naţională a României şi
sistemul băncilor comerciale împrumuturi pe termen scurt;
g) gestionează datoria publică internă şi externă, asigurând evidenţa şi plata serviciului
datoriei publice interne şi externe;
h) efectuează operaţiuni privind drepturile de încasat şi obligaţiile de plată ale statului, la
baza cărora stau acorduri şi convenţii guvernamentale;
i) asigură contabilitatea privind execuţia de casă pentru operaţiunile de încasări şi plăţi
privind veniturile şi cheltuielile sectorului public;
j) asigură funcţionarea corespunzătoare a sistemului informaţional-contabil privind
raportarea modului de constituire şi utilizare a fondurilor publice.
Comparativ cu funcţiile tradiţionale ale trezoreriei publice din ţările dezvoltate, la care
ne-am referit puţin mai devreme, cele ale Trezoreriei statului din România, aşa cum se manifestă
ele în prezent, au asemănări importante, dar şi multe deosebiri. Deosebirile constau, în principal,
în aceea că funcţiile Trezoreriei statului din România sunt mai restrânse şi nu cuprind întreaga

gamă a atribuţiilor şi prerogativelor de care se bucură trezoreriile publice din ţările dezvoltate,
respectiv:
■ plasamentele financiare pe care le face Trezoreria statului din disponibilităţile sale se
fac numai pentru împrumuturi pe termen scurt, prin intermediul Băncii Naţionale a României, şi
nu direct, ca Trezoreria Franţei, care efectuează astfel de operaţiuni în mod direct beneficiarilor
printr-o gamă largă de împrumuturi pe termen scurt, mediu şi lung pentru a finanţa investiţii de
natură publică etc;
■ influenţa Trezoreriei publice asupra apărării cursului monedei naţionale este mai
restrânsă în România deoarece aceasta nu are creat mecanismul necesar, respectiv dreptul de a
deţine valută în cont, a o vinde sau a o cumpăra de pe piaţa valutară când are nevoie sau
interesele ei o cer. Această problemă rămâne, deocamdată, un atribut exclusiv al Băncii
Naţionale a României;
■ emiterea bancnotelor şi baterea monedei divizionare reprezintă un atribut exclusiv al
Băncii Naţionale a României, comparativ cu situaţia din unele ţări dezvoltate unde „Trezoreriile
pot bate moneda divizionară"9 şi chiar bancnote (SUA);
■ mijloacele de intervenţie a Trezoreriei statului în economie sunt mult mai restrânse şi
de o amplitudine mai mică, faţă de cele ale altor trezorerii publice europene, astfel:
•
nu acordă autorizaţii pentru anumite activităţi economice, care facilitează
finanţări privilegiate;
•
instrumentele folosite de Trezoreria statului din România
pentru atragerea
disponibilităţilor financiare din economie sunt mult mai reduse ca număr şi mai puţin variate ca
tehnici;
•
nu acordă avansuri nerambursabile pentru acţiuni de cercetare sau fabricaţii
prioritare, ca în Franţa;
•
de obicei, mijloacele de intervenţie a statului în economie practicate în România
sunt mai degrabă apanajul politicilor bugetare, şi nu al Trezoreriei statului, spre exemplu:
subvenţionarea parţială a unor activităţi economice curente (minieră) etc. sau pentru investiţii;
acordarea unor dobânzi subvenţionate (prin finanţarea de către bugetul de stat a diferenţei de
dobândă dintre „costul" resursei pe piaţa de capital şi dobânda suportată de beneficiar); acordarea
de garanţii în numele guvernului pentru anumite împrumuturi externe, pe riscul bugetului de stat,
şi în general toate facilităţile acordate pentru sprijinirea exportului sau atragerea capitalului străin
se reflectă în mod direct în cheltuielile şi veniturile bugetului de stat şi numai indirect şi în ultimă
instanţă, de acoperirea financiară a acestora se ocupă Trezoreria statului.
Atribuţiile mai restrânse ale Trezoreriei statului în România faţă de cele ale trezoreriilor
publice din alte state reprezintă tot atâtea posibilităţi reale de diversificare, multiplicare şi
amplificare a acestora. Dintre aceste posibilităţi mai concrete, considerăm că ar putea fi avute în
vedere următoarele:
■ diversificarea formelor şi tehnicilor pentru lansarea împrumuturilor de stat.
Permanentizarea eliberării certificatelor de trezorerie la purtător, întrucât sub această formă
acestea ar putea face obiectul tranzacţiilor pe piaţa valorilor mobiliare, lucru care ar favoriza
amplificarea şi accelerarea circulaţiei capitalurilor financiare. Un prim pas în această direcţie s-a
realizat prin emisiunea din luna aprilie 2000, cu prilejul împlinirii unui an de la prima emisiune
de certificate de trezorerie, dar acest lucru nu a mai fost repetat. De asemenea, este necesar să se
diversifice tehnica de emisiune a bonurilor de tezaur după sistemul practicat şi în alte ţări
(mecanismul plafonului; al coeficientului de trezorerie; al rezervelor obligatorii; emisiunea de
bonuri în raport cu nivelul resurselor etc.)10;
■ deşi prin actele normative care au decis înfiinţarea Trezoreriei Finanţelor Publice în
România se prevedea atributul acesteia „de constituire de depozite la vedere şi la termen ale
persoanelor fizice şi juridice"11, iar „Normele metodologice" reiau această prevedere în sensul
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„atragerii disponibilităţilor din economie (instituţii financiare, agenţi economici, populaţie) pe
calea constituirii de depozite ...."12, aceste atribuţii nu se exercită încă pe deplin. Un început în
acest sens s-a realizat în anul 1999 prin lansarea împrumuturilor de stat către populaţie prin
intermediul certificatelor de trezorerie, care se pot transforma în certificate de depozite, aşa cum
s-a mai precizat de altfel, precum şi dreptul agenţilor economici de a avea deschise la trezorerii
conturi de disponibilităţi pentru drepturile de încasat de la instituţiile publice pentru livrările de
bunuri, prestările de servicii sau executările de lucrări şi plăţi de impozite şi taxe sau stingerea
unor datorii către instituţiile publice;
■ diversificarea instrumentelor de intervenţie a statului în economie prin intermediul
Trezoreriei statului, de o manieră care măcar să apropie ţara noastră de ceea ce se realizează din
acest punct de vedere în alte ţări (Franţa, SUA). în acest sens, apreciem că bugetul propriu al
Trezoreriei statului ar trebui mai bine structurat şi consolidat. Un buget ale cărui resurse sunt
constituite numai din dobânzi şi comisioane nesemnificative nu-şi poate permite acţiuni şi
demersuri de anvergură pe linia intervenţiei Trezoreriei statului în economie ca în alte ţări
dezvoltate.
7.3. Regulile şi principiile de bază ale funcţionării Trezoreriei statului în România
Despre principiile bugetare care s-au statornicit de-a lungul anilor în procesul de formare
şi utilizare a resurselor financiare publice au scris numeroşi autori din ţară şi străinătate, de aceea
o reluare a acestor definiţii ad litteram nu credem că ar putea prezenta prea mare interes, dar în
contextul înţelegerii acestora, aşa cum acestea s-au manifestat în procesul de formare şi utilizare
a fondurilor publice derulate prin Trezoreria statului, ele ar putea fi sintetizate astfel:
a)
Realitatea informaţiei
În numeroase cazuri, până la organizarea Trezoreriei statului, informaţia cu privire la
structura veniturilor publice era deformată din cauza greşelilor de înregistrare a acestora pe
subdiviziunile clasificaţiei bugetare, ca urmare a unui control insuficient a documentului prin
care se efectua vărsământul către buget. De asemenea, în cazul plăţilor de casă, neajunsul consta
în aceea că, datorită aproape inexistenţei controlului financiar preventiv, se efectuau plăţi de casă
care nu concordau cu clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice pentru care erau aprobate
creditele bugetare. Practic, se efectuau, în multe situaţii, deturnări importante de resurse
financiare publice;
b)
Realizarea actului de control
Un control fiscal se realizează din punctul de vedere al încadrării corecte a veniturilor
bugetare, a fondurilor speciale şi extrabugetare pe clasificaţia indicatorilor privind finanţele
publice şi al altor criterii urmărite pe plătitori etc, precum şi un control financiar preventiv
exercitat asupra tuturor documentelor de plăţi, cu sau fără numerar, privind execuţia
componentelor bugetului general consolidat în principal;
c)
Universalitatea
în accepţia pe care o înţelegem, în contextul acestei cărţi, universalitatea se referă la
faptul că activitatea de Trezorerie a statului trebuie să se manifeste la nivel naţional. în acelaşi
sens, referindu-ne la o universalitate în plan teritorial, această instituţie, prin organele sale
operative, înfăptuieşte execuţia la nivel judeţean, la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti
pentru toate componentele bugetului general consolidat;
d)
Unicitatea
în sensul subiectului abordat, obligă ca toate bugetele să se execute numai prin Trezoreria
statului; instituţiile publice au obligaţia de a păstra disponibilităţile numai în conturi deschise
aici, fiind exclusă posibilitatea de a avea conturi şi la băncile comerciale. Excepţie fac,
deocamdată, disponibilităţile virate pentru procurarea valutei, păstrarea acesteia, inclusiv a
încasărilor în această monedă provenite din activitatea proprie, donaţii sau sponsorizări, restricţie
care credem că trebuie înlăturată pe viitor. Unicitatea se referă, de asemenea, la metodologia de
României nr. 30/1992
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lucru şi a mecanismelor implementate, la documentele care circulă prin Trezoreria statului, la
obiectivele de control, la tehnica de prelucrare a datelor şi de elaborare a situaţiilor de sinteză,
ceea ce facilitează funcţionarea unitară a sistemului informaţional-contabil instituit.
e) Operativitatea informaţiei
Asigurarea operativităţii informaţiilor cu privire la execuţia componentelor bugetului
general consolidat, în plan judeţean, al municipiului Bucureşti, cât şi naţional, se realizează prin
sistemul informaţional-contabil propriu, deosebit de important pentru fundamentarea deciziilor
privind derularea execuţiei bugetului de stat, a bugetelor locale, a bugetului asigurărilor sociale
de stat şi a bugetelor fondurilor speciale.
f) Corelaţia totală a veniturilor şi cheltuielilor cu bugetul din care acestea fac parte,
denumit în literatura de specialitate din Germania „al completivităţii".
Acest principiu impune ca veniturile încasate să fie vărsate în întregime bugetului căruia
îi aparţin, iar cheltuielile, de asemenea, în totalitatea lor să fie suportate din bugetul unde au fost
prevăzute, regula generală fiind aceea că o cheltuială nu poate fi finanţată decât dintr-un singur
buget. Aceeaşi regulă obligă ordonatorii de credite de a nu efectua plăţi directe din încasări,
pentru a nu se elimina posibilitatea controlului fiscal asupra colectării veniturilor şi a celui
financiar preventiv asupra efectuării cheltuielilor, prin obligativitatea evidenţierii în conturi a
tuturor încasărilor, pe de o parte, şi a tuturor plăţilor, pe de altă parte.
g) Echilibrarea fluxurilor Trezoreriei statului
Obligativitatea Trezoreriei statului de a-şi echilibra intrările de fluxuri financiare cu
ieşirile reprezintă regula de fier care nu poate fi încălcată sub nici o formă, întrucât această
instituţie nu poate funcţiona pe „roşu". Fluxurile financiare de intrări trebuie să acopere în
întregime, şi în orice moment al exerciţiului financiar, plăţile. Dacă nu se colectează suficiente
resurse proprii din impozite şi taxe pentru acoperirea plăţilor, se apelează invariabil la întregirea
acestora prin împrumuturi de stat.
A sista plăţile în cursul execuţiei unui buget aprobat, a nu achita salariile sau alte
cheltuieli strict necesare Ia timp, pe lângă consecinţele directe asupra subiecţilor respectivi, acest
eveniment ar crea o stare de panică şi incertitudine asupra instituţiilor statului, cu implicaţii
dintre cele mai nefavorabile asupra întregii societăţi.
În literatura de specialitate din Germania, la care am mai făcut trimiteri, pe lângă
principiile enunţate, se mai menţionează cel „al clarităţii" (veniturile şi cheltuielile delimitate
după sursa lor de provenienţă), „al probabilităţii" (limitării execuţiei la cea de anul trecut până la
aprobarea bugetului pe anul curent) şi „al preciziei" (veniturile şi cheltuielile să fie evaluate sau
dimensionate la un nivel real).
Legea Finanţelor Publice nr. 500/2002, referindu-se la principiile şi regulile bugetare,
menţionează „principiul universalităţii" (veniturile şi cheltuielile se includ în buget în totalitate,
în sume brute, veniturile neputând fi afectate unei cheltuieli bugetare anume, cu excepţia
donaţiilor şi sponsorizărilor), „principiul publicităţii", „principiul unităţii" (veniturile şi
cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document), „principiul anualităţii", „principiul
specializării" (veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe surse de
provenienţă, respectiv pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia
acestora) şi „principiul unităţii monetare".
De asemenea, acelaşi act normativ la care ne-am referit stabileşte anumite reguli privind
actul de cheltuire a fondurilor publice, şi anume: „cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi
limitată şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi specifice şi în legile bugetare anuale.
Deci nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în buget... şi nici angajată, dacă nu există bază legală...,
iar cheltuielile din fonduri publice nu pot fi angajate, ordonanţate şi plătite dacă nu sunt aprobate
potrivit legii şi dacă nu există prevederi bugetare exprese şi surse de finanţare."
Regulile pe care şi le-a asumat Trezoreria statului pentru a funcţiona, în principal, sunt
cele rezultate din necesitatea asigurării fondurilor corespunzătoare statului, pentru ca în orice
moment al exerciţiului bugetar aceasta să-şi poată îndeplini în condiţii cât mai bune funcţiile şi
atribuţiile complexe pe care le are.

Cuvinte cheie: funcţia de casier public, funcţia de bancă a statului, administrator al
banului public, gardian al marilor echilibre, intermediar financiar, execuţie de casă
Întrebări de control:
1. Prezentaţi succint funcţiile tradiţionale ale trezoreriei publice?
2. Enumeraţi şi prezentaţi regulile şi principiile de funcţionarea ale trezoreriei
publice?
3. Care sunt funcţiile trezoreriei în România?
4. Analizaţi funcţiile moderne ale trezoreriei publice?

CAPITOLUL VIII
OPERAŢIUNILE BANCARE ALE TREZORERIEI STATULUI
Acest capitol îşi propune să detalieze caracteristicile funcţiei de bancă a Trezoreriei. Astfel
am prezentat detaliat operaţiunile bancare ale Trezoreriei accentuând în special asemănările şi
deosebirile faţă de operaţiunile bancare ale băncilor comerciale.
8.1. Relaţia Trezoreriei Statului cu sistemul bancar
Una dintre funcţiile clasice ale Trezoreriei este cea de bancă a statului. Ea însă nu este o
bancă total separată de celelalte bănci din economie, fiind organizată după aceleaşi principii ca şi
ele, principala diferenţă constituind-o scopul urmărit.

Figura 8.1. Scopul băncilor comerciale vs. scopul Trezoreriei Statului
Deşi nu are drept scop principal obţinerea de profit, ea trebuie să-şi gestioneze activele şi
pasivele astfel încât prin activităţile generatoare de venit să-şi acopere cheltuielile efectuate. Prin
acest aspect Trezoreria poate fi considerată o bancă la fel ca oricare alta.
Însă legătura esenţială dintre Trezorerie şi sistemul bancar se face prin intermediul
contului curent general al trezoreriei statului. Astfel, contul curent general al Trezoreriei
Statului funcţionează la Banca Naţională a României şi este deschis pe seama Ministerului
Finanţelor Publice şi a unităţilor trezoreriei statului din cadrul direcţiilor generale ale
finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi administraţiilor finanţelor publice ale
sectoarelor municipiului Bucureşti. în contul curent general al trezoreriei statului Banca
Naţională a României înregistrează încasările şi efectuează plăţile în limita disponibilităţilor
existente în cont, acesta consolidându-se zilnic la nivelul Centralei Băncii Naţionale a României.

Figura 8.2. Legătura dintre Trezoreria Statului şi băncile comerciale
La nivelul Trezoreriei Statului se desfăşoară două categorii de operaţii similare cu cele
ale băncilor şi anume:
- operaţiuni pasive, respectiv operaţiuni prin care se atrag resurse şi
- operaţiuni active, respectiv operaţiuni de utilizare a disponibilităţilor neangajate pe care

le vom prezenta în continuare prin extrapolare de la activitatea bancară.
8.2. Asemănări şi deosebiri din punct de vedere conceptual al obiectului de activitate
între Trezoreria publică şi băncile comerciale
Având în vedere scopul, atribuţiile şi rolul Trezoreriei publice în economie -aşa cum
acestea sunt definite prin legile în vigoare la această dată, comparativ cu drepturile şi rolul
băncilor - aşa cum acestea sunt reglementate prin Legea bancară, la noi şi în alte părţi ale lumii,
între cele două instituţii speciale există asemănări, dar şi însemnate deosebiri, astfel:
Trezoreria publică este şi ea o bancă, dar o bancă de un fel deosebit, o bancă specială a
statului, care are anumite interdicţii, comparativ cu o bancă comercială, în ceea ce priveşte paleta
beneficiarilor serviciilor ei, precum şi referitor la dreptul de a organiza activităţi de depozite
băneşti şi de a acorda credite. în schimb, are unele activităţi şi atribuţii specifice, comparativ cu o
bancă comercială, din punctul de vedere al operaţiunilor financiare şi, în general, al serviciilor
bancare publice.
De asemenea, Trezoreria statului, prin funcţiile şi rolul său în ansamblul sectorului
financiar public, sprijină şi are un rol benefic nemijlocit asupra activităţii generale a băncii
centrale în reglarea şi influenţarea favorabilă a pieţei financiare şi monetare. în acelaşi timp însă,
Trezoreria publică este beneficiara serviciilor şi sprijinului financiar al băncii centrale, mai ales
în situaţia înregistrării golurilor temporare de casă.
În acest sens, între Trezoreria publică şi băncile comerciale pot fi evidenţiate următoarele
asemănări şi deosebiri, mai importante:
Beneficiarii serviciilor. Există o delimitare destul de clară, din acest punct de vedere,
între acestea, în sensul că Trezoreria publică efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi, în primul
rând în favoarea instituţiilor publice care folosesc fondurile publice, în timp ce băncile
comerciale îşi pun la dispoziţie serviciile bancare agenţilor economici şi altor persoane juridice şi
fizice care folosesc fondurile private şi eventual împrumutate. Excepţiile de la această regulă nu
schimbă deloc fondul problemei, în sensul că regiile naţionale şi locale sunt obligate să îşi
deruleze operaţiunile financiare prin Trezoreria publică numai pentru fondurile primite de la stat,
iar agenţii economici, pentru operaţiunile comerciale pe care le derulează în legătură cu
instituţiile publice, întrucât acestea funcţionează, în principal, pe seama fondurilor publice. Din
acest punct de vedere, al beneficiarilor serviciilor, comparativ cu trezoreriile publice din alte ţări,
Trezoreria publică din România are atribuţii şi sarcini mai restrânse faţă de serviciile pe care le
oferă agenţilor economici şi persoanelor fizice, decât trezoreriile publice din alte ţări dezvoltate.
Natura depozitelor. în cazul Trezoreriei publice, acestea sunt formate în marea lor
majoritate din fonduri publice, în timp ce depozitele băncilor sunt create din disponibilităţile
proprii ale agenţilor economici, persoane fizice, asociaţii familiale, societăţi nonprofit şi alte
asociaţii care pot avea sau nu calitate de persoană juridică etc., deci preponderent fonduri de
natură privată.
De asemenea, băncile comerciale pot acorda credite bancare, practic, unui sector
nelimitat de beneficiari, cu respectarea condiţiilor de garanţii, în timp ce Trezoreria publică din
România nu poate face acest lucru. Creditele pe care le poate acorda Trezoreria statului, aşa cum
este reglementată această problemă astăzi în România, sunt cele pentru plasamentele financiare
pe termen scurt; împrumuturi pentru acoperirea temporară a deficitului bugetului de stat, precum
şi pentru acoperirea golurilor temporare de casă înregistrate de celelalte componente ale
bugetului general consolidat, comparativ cu situaţia din alte ţări dezvoltate, unde trezoreriile
publice au competenţe mult mai largi în această privinţă.
Din punctul de vedere al condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru efectuarea
operaţiunilor bancare specifice de încasări şi plăţi în contul clienţilor, acestea sunt mult mai
stricte şi precis delimitate în cazul beneficiarilor Trezoreriei publice, mai ales la plăţi, comparativ
cu cele derulate prin băncile comerciale, în favoarea clienţilor săi, la care plăţile se pot efectua
fără oprelişti, aproape în orice condiţie, dacă agentul economic care dispune plata posedă
lichidităţi.

Trezoreria publică, alături de băncile comerciale, prin modul în care îşi organizează
operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar, poate influenţa favorabil politica băncii centrale, în
legătură cu funcţionarea sistemului monetar. După profesorul Gheorghe Manolescu,
„organizarea sistemului monetar se realizează prin trei circuite ale celor trei instituţii şi fiecare
din ele cu moneda sa proprie. Astfel, banca centrală (Banca Naţională a României) dispune de
bancnote, moneda divizionară, depozitele de la banca centrală şi monedele străine, Trezoreria
statului, de moneda Trezoreriei, iar băncile comerciale, de moneda scripturală"13.
În acest context, fiecare dintre aceste instituţii creatoare de monedă, pentru realizarea
circuitelor interne de încasări şi plăţi, se foloseşte de înregistrări directe în conturile deschise
pentru fiecare în unităţile lor, dar în situaţia transferului de lichidităţi între cele trei sisteme de
bănci (comerciale, Trezorerie şi Banca Naţională a României), operaţiunile se pot efectua numai
în moneda băncii centrale.
În consecinţă, Trezoreria publică, pentru a-şi putea onora plăţile în afara sistemului său,
are nevoie de intrări - de fluxuri financiare - în moneda băncii centrale şi moneda scripturală a
întregului sistem bancar, ea depinde deci de evoluţia lichidităţilor în aceste monede, în care sens
îşi poate închide fluxurile numai atunci când suma lichidităţilor emise în afara sistemului său
sunt compensate cu intrările de lichidităţi către sistemul său (Trezoreria publică).
Trezoreria publică este deci dependentă de banca centrală, în multe privinţe, prin faptul
că aceasta- ţine şi efectuează operaţiuni în contul curent general, îndeplineşte în numele său rolul
de agent al statului în efectuarea de plasamente financiare sau contractează împrumuturi publice
în numele său.
În acelaşi timp, prin politica dobânzilor împrumuturilor publice pe care le controlează
Trezoreria publică, precum şi prin cea a dobânzilor subvenţionate în favoarea
anumitor
întreprinderi sau ramuri economice, influenţează dobânzile practicate de băncilecomerciale, cu
consecinţe
indirecte asupra dobânzii de refinanţare a băncii centrale. De asemenea, prin
menţinerea de către aceasta a unui echilibru permanent între încasări şi plăţi (intrări şi ieşiri) şi
mai ales a încadrării în nivelul deficitului aprobat, finanţării acestuia pe căi neinflaţioniste,
Trezoreria publică influenţează favorabil circulaţia monetară şi a stabilităţii monedei naţionale,
sarcină de prim ordin a băncii centrale.
În concluzie, din punct de vedere conceptual, o trezorerie poate fi asemuită în multe
privinţe cu o bancă comercială, deoarece prin intermediul ei se derulează operaţiuni de încasări şi
plăţi, se constituie depozite, din care disponibilităţi apoi se pot efectua plasamente financiare, se
pot acorda împrumuturi; în acelaşi timp însă, Trezoreria publică, comparativ cu o bancă în
general, prezintă multe deosebiri, deoarece aceasta nu este menită să înregistreze profit, ci,
înainte de toate, să administreze, în numele statului, în condiţii cât mai optime, banul public şi, în
final, să gestioneze deficitul bugetar şi datoria publică.
8.3. Operaţiuni pasive ale Trezoreriei Statului
Operaţiunile pasive reprezintă operaţiunile de constituire a resurselor. În figura 8.1.
sunt prezentate principalele operaţiuni pasive la nivelul băncilor comerciale şi la nivelul
Trezoreriei Statului.
Figura 8.1 Operaţiunile pasive ale băncilor comerciale şi Trezoreriei Statulu
OPERAŢIUNI PASIVE
ALE BĂNCILOOR COMERCIALE
ALE TREZORERIE STAULUI
A.
Resurse depozit
A. Resurse depozit
Componenta obligatorie
Componenta obligatorie
Conturile curente ale persoanelor juridice
Conturile curente ale instituţiilor
Componenta voluntară
publice
Conturi curente sau de depozit deschise
Conturile curente ale agenţilor
de persoanele fizice sau juridice
economici
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B.
Resurse nedepozit
a.
Împrumuturi de la BNR
b.
Împrumuturi
de
pe
piaţa
interbancară
c.
Emisiune de titluri de valoare
d.
Operaţiuni repo
e.
Vânzarea titlurilor de valoare
deţinute în portofoliu
f.
Împrumuturi pe termen lung

Componenta voluntară
Conturi de depozit ale instituţiilor
publice
B. Resurse nedepozit
a.
Depozite ale băncilor şi
alte instituţii financiare atrase prin
proceduri bilaterale
b.
Emisiunea de certificate de
trezorerie
c.
Operaţiuni repo
d.
Împrumuturi pe termen
lung

Resursele pot fi grupate două categorii:
- Resurse depozit - constituite din conturile curente şi de depozit al diferitelor persoane
care au dreptul şi/sau obligaţia să le deschidă;
- Resurse nedepozit - formate din împrumuturi şi alte tipuri de resurse la care se face
apel în situaţia în care resursele depozit nu sunt suficiente pentru acoperirea necesităţilor.
Altfel spus, putem considera resursele depozit ca fiind resursele ordinare, cele la care se
face în mod obişnuit apel, iar cele nedepozit ca fiind resursele extraordinare, la care se face apel
în cazul în care resursele depozit sunt insuficiente.
Atât băncile comerciale cât şi trezoreria statului apelează la ambele tipuri de resurse,
diferenţa fiind componenţa acestora.
A. Resursele depozit sunt formate din două componente: a)componenta obligatorie;
b)componenta voluntară.
Componenta obligatorie este generată de legislaţia în vigoare car prevede obligativitatea
anumitor persoane de a-şi deschide conturi curent şi/sau de depozit la băncile comerciale şi,
respectiv, la Trezoreria Statulu
În ceea ce priveşte băncile comerciale, componenta obligatorie est formată din conturile
agenţilor economici obligaţi prin lege să-şi deschidă un cont la bancă dacă doresc să efectueze
încasări şi plăţi peste un anumit plafon.
Pentru Trezoreria Statului componenta obligatorie este formată din:
- conturile curente ale instituţiilor publice. Astfel, conform legislaţiei în vigoare14,
instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare efectuează operaţiunile
de încasări şi plăţi prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului. De asemenea, legea precizează
şi faptul că este interzis instituţiilor publice de a efectua aceste operaţiuni prin băncile
comerciale15;
- conturile curente ale agenţilor economici în cazul în care agenţii economici livrează
bunuri, prestează servicii sau execută lucrări pentru instituţiile publice, pentru a primi
contravaloarea acestora sunt obligaţi să aibă cont deschis la unitatea teritorială a trezoreriei
statului în raza căreia sunt înregistraţi fiscal.
Statul garantează efectuarea acestor operaţiuni în condiţii de siguranţă şi în conformitate
cu dispoziţiile legale în vigoare. în plus, pentru a nu crea distorsiuni în ceea ce priveşte
fructificarea disponibilităţilor, Trezoreria Statului, întocmai ca şi băncile comerciale, acordă
dobândă pentru disponibilităţile păstrate de agenţii economici şi instituţiile publice în conturile
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deschise la ea. Totuşi, fiind o bancă a statului ce are drept scop gestionarea banului public,
legislaţia impune anumite reguli privind utilizarea disponibilităţilor din conturile agenţilor
economici deschise la trezoreria Statului. Astfel, aceştia pot utiliza sumele încasate în conturile
deschise la unităţile trezoreriei statului în următoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de
natură salarială, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la bănci, cu excepţia
impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora, pentru achitarea obligaţiilor către bugetul de stat şi
celelalte bugete, iar sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la bănci.
Componenta voluntară este formată din totalitatea conturilor curente sau de depozit
deschise la cererea deţinătorilor lor, fără ca aceştia să fie constrânşi de legislaţia în vigoare.
În ceea ce priveşte băncile comerciale componenta voluntară este formată din totalitatea
conturilor curente sau de depozit deschise de persoanele fizice şi juridice la libera lor alegere.
Caracterul voluntar al acestei componente se manifestă la două niveluri:
- în primul rând persoanele fizice şi juridice decid dacă să-şi deschidă astfel de conturi
sau nu;
- în al doilea rând acestea decid asupra băncii pe care o vor alege pentru a-şi deschide
contul.
Pentru Trezoreria Statului componenta voluntară este formată din conturile de depozit
deschise pe bază de convenţie de instituţiile publice.
Pentru instituţiile publice caracterul voluntar se manifestă pe un singur nivel, respectiv
cel al alegerii de a-şi constitui sau nu depozitul, întrucât acestea nu pot alege între Trezoreria
Statului şi o altă bancă pentru a-şi constitui depozitele.
B. Resursele nedepozit
În cadrul resurselor nedepozit există diferenţe semnificative între băncile comerciale şi
Trezoreria Statului, aşa cum se observă şi din figura 8.1, şi de aceea ne vom concentra pe
prezentarea operaţiunilor pasive specifice Trezoreriei Statului.
Depozite pe termen scurt de la bănci sau alte instituţii financiare, atrase prin intermediul
procedurilor bilaterale
Trebuie să subliniem de la început că deşi portă denumirea de depozite aceste resurse nu
aparţin categoriei de resurse depozit întrucât nu se atrag în mod normal de către trezorerie ci
numai în situaţia apariţiei unui deficit de lichidităţi. Tranzacţiile desfăşurate prin intermediul
procedurilor bilaterale nu sunt, de regulă, anunţate public. Ele sunt tranzacţii care se efectuează
prin negociere directă între Ministerul Finanţelor Publice şi banca respectivă.
Decizia privind atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci este luată în preziua
apariţiei lipsei de lichidităţi sau cel mai târziu în ziua respectivă. Limitele de negociere privind
suma atrasă, perioada şi nivelul maxim al ratei dobânzii (marja de negociere) se stabilesc în ziua
respectivă în funcţie de condiţiile pieţei şi de necesarul de atras pentru asigurarea lichidităţilor în
contul curent general al Trezoreriei Statului.
Emisiunile de certificate de trezorerie
În cadrul emisiunilor de certificate de trezorerie trebuie să distingem între:
- emisiunile de certificate de trezorerie pentru finanţarea deficitului bugetar;
- emisiunile de certificate de trezorerie pentru acoperirea necesarului de lichidităţi al
trezoreriei.
În ceea ce priveşte emisiunile de certificate de trezorerie efectuate pentru acoperirea
necesarului de lichidităţi al trezoreriei, acestea sunt efectuate conform regulamentului privind
operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin ordin comun al
ministrului finanţelor publice, al guvernatorului Băncii Naţionale a României şi al preşedintelui
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
Aceasta operaţiune va fi autorizată de ministrul finanţelor publice prin ordin de emisiune
şi va fi făcută publică cel târziu în ziua lucrătoare înaintea datei de organizare a licitaţiei.
Certificatele se emit pe o perioadă de maximum 30 de zile, cu decontare în aceeaşi zi, în ziua
următoare sau la două zile lucrătoare de la data tranzacţiei.
Operaţiunile repo

Operaţiunile repo reprezintă un element foarte nou în gestiunea activităţii Trezoreriei. El
a fost introdus abia în anul 2002 în scopul lărgirii ariei instrumentelor ce pot fi utilizate pentru
echilibrarea soldului contului curent general al Trezoreriei Statului. Aceste operaţiuni sunt
importate din practica băncilor comerciale şi, de aceea, considerăm utilă prezentarea
mecanismului lor de funcţionare.
Operaţiunile repo constau în vânzarea unor titluri de valoare (procurându-se astfel
resurse) cu angajamentul ferm al răscumpărării acestora la un termen prestabilit. Având în
vedere instabilitatea pieţei financiare româneşti singurele titluri de valoare ce au fost acceptate
pentru realizarea de operaţiuni repo de către băncile comerciale au fost titlurile de stat. Astfel,
dacă Trezoreria Statului ar apela la operaţiunile repo ar însemna practic să colateralizeze un
împrumut cu propriile active (titlurile de stat fiind instrumente proprii ale Trezoreriei Statului).
Acest lucru este însă interzis de Regulamentele BNR. Astfel, datorită întârzierii unor prevederi
legislative prin care să se admită şi alte titluri de valoare în cadrul operaţiunilor repo, acest
procedeu nu a fost folosit până în prezent.
Împrumuturile pe termen lung atrase prin Trezoreria Statului pot îmbrăca mai multe
forme:
• obligaţiuni de stat emise pe piaţa internă sau externă;
• obligaţiuni de stat emise în baza unor acte normative speciale pe piaţa internă şi externă;
• împrumuturi acordate de către instituţiile financiare internaţionale. Aceste împrumuturi
nu sunt destinate echilibrării trezoreriei ci unor necesităţi ale statului, printre care:
• finanţarea deficitului bugetului de stat;
• refinanţarea datoriei publice;
• finanţarea
proiectelor
de
investiţii
pentru
dezvoltarea
sectoarelor
prioritare ale economiei ş.a.
Marea majoritate a operaţiunilor pasive prezentate mai sus se regăsesc în contul curent
general al Trezoreriei Statului deschis la BNR. Există, însă, o excepţie în ceea ce priveşte
disponibilităţile în valută gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, provenite din împrumuturi
interne şi externe contractate de stat, destinate finanţării deficitului bugetului de stat şi
refinanţării datoriei publice, precum şi din alte surse prevăzute de lege. Astfel, acestea se
păstrează la Banca Naţională a României în conturi purtătoare de dobândă, care funcţionează în
afara contului curent general al Trezoreriei Statului şi se utilizează pe măsura necesităţilor.
8.4. Operaţiuni active ale Trezoreriei Statului
Operaţiunile active sunt operaţiunile de angajare a resurselor. Din punctul de vedere al
băncilor comerciale acestea sunt operaţiunile aducătoare de profit. Din punctul de vedere al
Trezoreriei Statului putem distinge între:
- operaţiuni sunt aducătoare de venituri necesare acoperirii cheltuielilor proprii ale
trezoreriei;
- operaţiuni de plasare a resurselor bugetare a căror fructificare va finanţa diferitele
bugete.
În figura 8.2 sunt prezentate comparativ principalele tipuri de operaţiuni active la nivelul
băncilor comerciale şi Trezoreriei Statului.

Figura 8.2.. Operaţiunile active ale băncilor comerciale şi Trezoreriei Statului
A. Acordarea de împrumuturi
După cum se constată şi din figura 8.2. dacă băncile comerciale acordă credite
persoanelor fizice şi juridice, în cazul Trezoreriei Statului nu poate fi vorba de aşa ceva,
operaţiunile de împrumut din disponibilităţile temporare ale contului curent fiind reglementate
strict de dispoziţiile legale în vigoare.
Astfel, utilizarea disponibilităţilor din contul curent general al Trezoreriei Statului trebuie
făcută cu prioritate către primele trei utilizări prezentate mai sus, respectiv:
a) finanţarea temporară a deficitelor din anii precedenţi ale bugetului de stat, nefinanţate
prin împrumuturi de stat
b) finanţarea temporară a deficitelor din anii precedenţi ale bugetului asigurărilor
sociale de stat, până la alocarea de sume cu această destinaţie
c) finanţarea deficitelor temporare ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale
de stat şi bugetului trezoreriei statului din exerciţiul curent.

Zilnic, pe baza datelor operative raportate în sistem electronic de către trezoreriile
judeţene şi în ultima zi a lunii, pe baza datelor definitive se determină deficitele curente şi din
anii precedenţi ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat, neacoperite prin
împrumuturi (până la momentul respectiv). Aceste deficite sunt finanţate prin acordarea de
împrumuturi cu dobândă din disponibilităţile temporare ale contului curent al Trezoreriei
Statului.
Rata dobânzii aplicată la aceste împrumuturi se situează, în conformitate cu prevederile
legale, la nivelul ratei medii lunare a dobânzilor plătite de Trezoreria Statului la disponibilităţile
şi depozitele la termen constituite din sumele păstrate în Trezoreria Statului, determinată pe baza
metodologiei aprobate prin Ordin al ministrului finanţelor publice
Dacă, după acoperirea utilizărilor de mai sus mai rămân disponibilităţi neangajate în
contul curent al Trezoreriei Statului ele vor fi utilizate pentru următoarele destinaţii
d)
acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadenţă sau înainte de
scadenţă, după caz, a titlurilor de stat emise pentru finanţarea sau refinanţarea datoriei publice,
cu condiţia asigurării disponibilităţilor necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate
potrivit legii
Acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadenţă a titlurilor de stat se
efectuează în situaţia în care pentru refinanţarea datoriei publice scadente nu s-au contractat
împrumuturi de pe piaţa interbancară. Acest tip de împrumut este aprobat de ordonatorul
principal de credite, în baza unei note în care se precizează suma care urmează a fi utilizată din
disponibilităţile existente în soldul contului curent general al Trezoreriei Statului şi termenul de
rambursare care poate fi de minimum 3 luni de la data acordării. Termenul de rambursare se
stabileşte în funcţie de valoarea totală a împrumuturilor existente în evidenţa operativă de la
finele lunii precedente şi de termenele de rambursare ale acestora. Rambursarea împrumuturilor
se poate efectua, la scadenţă sau înainte de scadenţă, din sumele încasate ca urmare a emisiunilor
de titluri de stat lansate.
Acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea înainte de scadenţă a titlurilor de stat
se poate efectua atât prin procedură bilaterală, cât şi prin licitaţie.
Procedura bilaterală este utilizată în următoarele cazuri:
• prin exercitarea de către deţinător a opţiunilor de vânzare înainte de scadenţă a titlurilor
de stat, pentru seriile care au înglobată această clauză (opţiune "put");
'
• prin exercitarea de către Ministerul Finanţelor Publice a opţiunii de răscumpărare înainte
de scadenţă a titlurilor de stat, pentru seriile care au înglobată această opţiune (opţiune
"call").
În restul cazurilor se foloseşte licitaţia care se desfăşoară prin intermediul Băncii
Naţionale a României care este agentul autorizat al Ministerului Finanţelor Publice.
Seriile de titluri de stat cate sunt supuse acestei licitaţii sunt stabilite de Ministerul
Finanţelor Publice prin ordin al ministrului şi nu pot avea mai mult de un an până la data
scadenţei. Răscumpărările de titluri de stat înainte de scadenta sunt definite de următoarele
elemente:
• elemente de identificare a titlurilor de stat - tipul şi seria titlurilor de stat; ,
• numărul de titluri de stat care se răscumpără;
• valoarea unitară nominală;
• valoarea unitară de răscumpărare a titlurilor de stat la data tranzacţiei; ,
• randamentul oferit de titlul de stat până la scadenţă.
e) acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare
a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor locale, precum şi ale bugetelor fondurilor
speciale, cu termen de rambursare în cursul aceluiaşi exerciţiu bugetar
Pentru bugetele locale acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare
de casă se efectuează în baza unei solicitări scrise din partea consiliului judeţean sau local, după
caz, în care se menţionează volumul împrumutului şi termenul de rambursare, care nu trebuie să
depăşească finele anului curent, precum şi specificaţia îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute în
legislaţia în vigoare privind finanţele publice locale, la care se anexează următoarele documente:

• copia hotărârii consiliului local sau judeţean, după caz, prin care se aprobă contractarea
de împrumuturi din disponibilităţile trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de
casă;
• bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul respectiv, cu repartizarea pe trimestre;
• execuţia veniturilor şi cheltuielilor la data solicitării împrumutului, cu viza direcţiei
trezorerie şi contabilitate publică judeţene;
• estimarea veniturilor şi cheltuielilor pe anul în curs, din care să rezulte golul temporar
de casa, precum şi posibilitatea rambursării împrumutului respective.
Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice analizează şi verifică
documentaţia primită, urmărind încadrarea în prevederile legislaţiei în vigoare privind finanţele
publice locale a volumului maxim al împrumuturilor care se pot angaja de autoritatea
administraţiei publice locale, încadrarea în veniturile estimate a se încasa în anul respectiv a
cheltuielilor determinate de rambursarea ratelor şi plata dobânzilor aferente împrumuturilor deja
contractate şi prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi a împrumutului acordat din
disponibilităţile trezoreriei statului şi a celorlalte cheltuieli
Rezultatele acestei analize se consemnează într-o notă, care urmează a fi supusă spre
aprobare ministrului finanţelor publice. în baza notei de aprobare a împrumutului se încheie o
convenţie între Ministerul Finanţelor Publice şi autoritatea publică locală respectivă, în care se
prevăd expres condiţiile de acordare şi restituire la scadenţă a împrumutului.
Pentru bugetele fondurilor speciale acordarea de împrumuturi pentru acoperirea
golurilor temporare de casă se efectuează pe baza solicitării fundamentate, întocmită de
administratorul fondului special, în care se menţionează valoarea împrumutului şi termenul de
rambursare, care nu trebuie să depăşească finele anului curent.
Oportunitatea acordării de împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al
Trezoreriei Statului pentru acoperirea golurilor temporare de casă ca urmare a decalajului dintre
veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale se stabileşte prin nota aprobată de ministrul
finanţelor publice.
În baza acestei note se încheie o convenţie între Ministerul Finanţelor Publice şi instituţia
publică beneficiară de împrumut, în care se prevăd condiţiile de acordare şi rambursare a
împrumutului. Rambursarea împrumutului şi plata dobânzii se efectuează în contul curent
general al Trezoreriei Statului. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
f) acordarea altor împrumuturi pe bază de hotărâre a Guvernului
În hotărârea Guvernului se precizează volumul împrumutului, destinaţia acestuia,
perioada de acordare, nivelul ratei dobânzii (care poate fi fixă sau variabilă în funcţie de perioada
de contractare), termenele de plată a dobânzii şi termenul de rambursare a împrumutului. în baza
acestei hotărâri a Guvernului, după caz, se încheie o convenţie între Ministerul Finanţelor
Publice şi instituţia publică beneficiară a împrumutului.
Rambursarea împrumutului şi plata dobânzii se efectuează în contul curent general al
Trezoreriei Statului. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
B. Operaţiuni de plasament
a) efectuarea de plasamente prin operaţiuni specifice la bănci şi instituţii financiare
autorizate să efectueze astfel de operaţiuni, garantate cu titluri de stat deţinute de acestea sau
prin soldul creditor al depozitelor în valută liber convertibilă
Ministerul Finanţelor Publice poate efectua plasamente financiare la bănci, însă proporţia
colaterizării trebuie să fie de cel puţin 120% faţă de volumul împrumutului şi dobânda aferentă.
Plasamentele financiare se pot efectua numai la băncile care îndeplinesc criteriile de
eligibilitate pentru a efectua operaţiuni pe piaţa monetară, stabilite de Banca Naţională a
României. Lista acestor bănci este întocmită de către Banca Naţională a României şi este adusă
la cunoştinţa Ministerului Finanţelor Publice lunar şi ori de câte ori condiţiile de piaţă o impun.
Condiţiile de acordare şi modul de garantare a plasamentelor colateralizate se stabilesc prin
contractul-cadru de plasament şi contractul de gaj încheiate cu fiecare participant eligibil.
Efectuarea de plasamente colateralizate se desfăşoară prin licitaţie organizată prin intermediul
Băncii Naţionale a României în calitate de agent al statului sau pe baze bilaterale.

Dobânda aferentă perioadei pentru care titlurile de stat constituie obiectul unui gaj se
cuvine proprietarului înregistrat, respectiv băncii prezentatoare. Deblocarea garanţiilor
constituite la acordarea plasamentului este condiţionată de rambursarea acestora şi de plata
dobânzilor aferente.
La scadenţă, după rambursarea plasamentului şi plata dobânzilor aferente de către bancă,
confirmate prin extras de cont, Banca Naţională a României va comunica băncii respective
deblocarea titlurilor de stat constituite drept garanţie. în cazul în care la scadenţă banca nu
rambursează plasamentul şi/sau nu plăteşte dobânzile aferente, Banca Naţională a României va
proceda la executarea garanţiilor corespunzător valorii nerambursate.
b) efectuarea de cumpărări reversibile repo
Condiţiile în care Ministerul Finanţelor Publice efectuează cumpărări/ vânzări reversibile
de titluri de stat repo/reverse repo se vor stabili printr-un contract-cadru încheiat cu fiecare
participant eligibil.
Cumpărările reverse repo se desfăşoară prin licitaţie organizată prin intermediul Băncii
Naţionale a României ca agent al statului. Tranzacţiile reversibile sunt definite de următoarele
elemente:
• elemente de identificare a titlurilor de stat - tipul şi seria titlurilor de stat;
• numărul de titluri de stat tranzacţionate;
• valoarea unitară nominală;
• valoarea unitară de vânzare a titlurilor de stat la data tranzacţiei;
• rata operaţiunii repo/reverse repo sau rata dobânzii ce va fi plătită de vânzătorul iniţial
la răscumpărarea titlurilor de stat, care se stabileşte, după caz, fie prin mecanismul licitaţiei
(licitaţie la rată variabilă), fie în funcţie de constrângerile concrete de cost (licitaţie la rată fixă şi
proceduri bilaterale);
• valoarea unitară de răscumpărare care se obţine prin însumarea valorii unitare de
vânzare cu dobânda datorată la scadenţă, aferentă valorii titlurilor de stat vândute.
în cazul în care, din anumite motive, nu se finalizează operaţiunea de cumpărare
reversibilă (banca nu mai poate cumpăra titlurile de stat la data stabilită), titlurile de stat rămân în
portofoliul Ministerului Finanţelor Publice.
c) efectuarea de plasamente în titluri de valoare cu risc zero, în condiţiile pieţei
Datorită faptului că pentru trezoreria Statului această categorie de operaţiuni active a fost
introdusă abia în 2002, trezorierii trebuie întâi să-şi însuşească tehnicile specifice practicii
bancare de constituire şi gestionare a unui portofoliu.
Astfel, plasamentul în titluri financiare sa va putea realiza abia după ce Trezoreria
Statului şi-a achitat toate obligaţiile de plată scadente, iar în soldul contului au rămas suficiente
lichidităţi pentru a efectua astfel de plasamente.
Rămâne însă o problemă identificarea titlurilor de valoarea cu risc zero în care trezoreria
ar pute investi.
CUVINTE CHEIE: resurse depozit, resurse nedepozit, operaţiuni active, operaţiuni pasive,
convenţie de depozit, operaţiuni repo, operaţiuni de plasament, acordare de împrumuturi
ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Analizaţi scopul urmărit de băncile comerciale şi Trezoreria Statului.
2. Prezentaţi modul în care se realizează relaţia dintre Trezoreria Statului şi sistemul
bancar din România.
3. Precizaţi care sunt resursele depozit ale Trezoreriei Starului.
4. Ce tipuri de împrumuturi se pot acorda din disponibilităţile contului curent general al
Trezoreriei Statului?
5. Ce fel de operaţiune este efectuarea de cumpărări reversibile repo? Activă sau pasivă?
Argumentaţi.
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