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Abrevieri

VUC

Unitate (regiune) teritorială superioară

RIS

Sistem informaţional bugetar

RIS SAM

Sistem informaţional bugetar al autorităţii publice locale

RIS MPR

Sistem informaţional bugetar al autorităţii locale – Modul de bugetare bazată
pe programe

PHSR

Program de dezvoltare economică şi socială

TI

Tehnologii informaţionale

ZMOS

Asociaţia Oraşelor şi Comunităţilor din Slovacia

SK8

Asociaţia a 8 autorităţi locale regionale (8 VUC)

ESA

Sistemul European de Conturi

ESO

Programul ESO administraţie de stat „eficientă, fiabilă şi deschisă”
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1. Sumar
Introducerea bugetării bazate pe programe în autorităţile locale, adică la nivelul
comunităţilor/VUC, a fost o consecinţă firească a modificărilor din cadrul reformei legate de
descentralizarea puterilor faţă de la autorităţile administraţiei publice centrale la autorităţile
locale şi a reformei managementului finanţelor publice.
În cadrul procesului de descentralizare a puterilor, comunităţile/VUC au început să exercite
(în afară de puterile lor de bază) şi aşa-numitele puteri transferate, care sunt gestionate şi
supravegheate de către Guvern prin intermediul ministerelor de resort (de exemplu, funcţia
de construcţie a birourilor, de administrare publică a şcolilor). Descentralizarea fiscală
ulterioară a condus la situaţia în care comunităţile/VUC au început să-şi finanţeze puterile de
bază (de ex., gestionarea deşeurilor municipale, construirea şi întreţinerea drumurilor locale)
dintr-o parte a veniturilor fiscale gestionate de stat (impozitul pe venit al persoanelor fizice,
impozite locale). Puterile transferate mai sunt încă finanţate prin subvenţii din bugetul de stat.
Trecerea la bugetare bazată pe programe ar fi trebuit să asigure o mai bună transparenţă a
managementului resurselor publice, să îmbunătăţească metodele de gestionare şi, în cele
din urmă, să îmbunătăţească calitatea şi eficienţa serviciilor prestate. În ceea ce priveşte
politica, implementarea a fost sprijinită de Declaraţia-program a Guvernului RS pentru
perioada 2006-2010, care a inclus un obiectiv vizând implementarea bugetării bazate pe
programe la toate nivelurile administraţiei publice. După modificarea Legii cu privire la
reglementările bugetare pentru autorităţile locale1 în 2007, bugetarea bazată pe programe a
fost inclusă în procesul de elaborare a bugetului autorităţilor locale, unde reglementarea
respectivă a fost aplicată pentru prima dată cu privire la bugetele autorităţilor locale (autorităţi
publice independente) în perioada 2009-2011.
Factorii semnificativi care au simplificat implementarea bugetării bazate pe programe
la nivelul comunităţilor/VUC cuprind:
-

prezenţa unei metodologii de bugetare bazată pe programe, adaptată circumstanţelor
Republicii Slovace (RS);

-

sprijin legislativ pentru metodologia respectivă;

-

introducerea bugetării multianuale la nivelul comunităţilor/VUC pentru bugetul prevăzut
pentru anii 2007-2009.

Începând cu anul 2001, bugetarea bazată pe programe a fost introdusă în mai multe etape în
cadrul administraţiei publice centrale. În paralel cu crearea unor structuri bazate pe programe
pentru ministere individuale, s-a creat metodologia şi forma specifică de bugetare orientată
spre rezultate (intitulată, în ţara noastră, „bugetare bazată pe programe”), care a fost
adaptată la circumstanţele RS. Atât mediul mai uşor de controlat al autorităţii publice
centrale, cât şi implementarea treptată au dus încetul cu încetul la apariţia un spaţiu de
1

Legea № 583/2004 Col. Privind reglementările bugetare pentru autorităţilor locale şi privind modificarea unor
legi.
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creare şi de ajustare continuă a metodologiei. Ulterior, în ceea ce priveşte tehnicile de
implementare a bugetării bazate pe programe la nivelul comunităţilor/VUC, prezenţa
metodologiei a asigurat o economie de timp şi de capacităţi.
Bugetarea multianuală a oferit sprijin pentru planificarea bugetară şi a permis
comunităţilor/VUC să specifice perspectivele lor pe termen mediu privind obiectivele
respective, în funcţie de resursele care urmau a fi înscrise în buget.

Bugetarea bazată pe programe a fost implementată în 2 etape de către o companie de
consultanţă.
În cadrul primei etape, s-au elaborat documente individuale privind metodologia.
Documentele includeau metodologia bugetării bazate pe programe, aplicată în administraţia
publică şi adaptată la practica de zi cu zi a comunităţilor/VUC. Au fost pregătite modele ale
structurilor bazate pe programe (până la nivel de programe) pentru comunităţi/VUC. Un
document separat a inclus modele de scopuri, obiective şi indicatori măsurabili, formulate
corect şi incorect.
Cea de-a doua etapă s-a axat pe elaborarea structurilor bazate pe programe, pentru anii
2009-2011 pentru 30 de comunităţi/VUC pilot şi pe oferirea de instruire privind elaborarea
structurilor bazate pe programe.
Toate documentele, produsul etapei a 1-a şi a 2-a, au fost (sunt) disponibile pe site-ul
Ministerului Finanţelor şi, respectiv, pe un site secundar, creat în acest scop, al Ministerului
respectiv. Scopul acestuia era de a informa şi de a sprijini alte comunităţi/VUC în crearea
structurilor bazate pe programe.
Problemele întâmpinate în legătură cu implementarea metodologiei bugetării bazate pe
programe au cuprins:
- dezintegrarea teritorială a comunităţilor şi forma/numărul insuficient de seminare de
instruire, respectiv organizarea acestora;
- atenţia insuficientă acordată instruirii cu privire la posibilităţile de utilizare a unei bugetări
bazate pe programe pentru a gestiona cheltuielile (respectiv costurile), pentru a
îmbunătăţi managementul sau analiza comparativă;
- lipsa suportului software pentru bugetele bazate pe programe.
Imposibilitatea de a rezolva astfel de probleme a dus la:
- predominarea funcţiei de prezentare a unei bugetări bazate pe programe;
- concentrarea asupra lucrului privind structurile bazate pe programe cu unităţile
economice ale comunităţilor/VUC, ceea ce a dus la supraîncărcarea personalului
acestora şi a generat o atitudine negativă. Lucrul „suplimentar” nu a fost compensat
printr-un beneficiu „tangibil” care ar fi putut asigurat prin folosirea activă a informaţiilor de
la bugetarea bazată pe programe.
În prezent, modificarea Legii cu privire la reglementările bugetare pentru autorităţile
locale6, adoptată la sfârşitul anului 2013, stipulează:
- posibilitatea pentru comunităţile cu până la 2 000 de locuitori de a decide să nu aplice
structura bazată pe programe la bugetul primăriei;
- obligaţia de a furniza date privind bugetul aprobat, privind modificările bugetului, precum
5
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şi executarea acestuia prin intermediul Sistemului informaţional bugetar gestionat la nivel
central. Sistemul informaţional bugetar al autorităţilor locale (RIS SAM) trebuie să sprijine
comunităţile/VUC şi să simplifice lucrul acestora în elaborarea bugetului bazat pe
programe, în înregistrarea modificărilor şi în elaborarea rapoartelor de monitorizare şi de
evaluare.
În ceea ce priveşte structura calculelor, personalitatea juridică şi gestionarea separată a
comunităţilor/VUC, implementarea bugetării bazate pe programe la nivelul comunităţilor/VUC
este un proces mult mai exigent în ceea ce priveşte tehnologia şi capacităţile, decât la nivelul
autorităţii publice centrale. Pentru a asigura că sistemul de bugetare bazată pe programe
nu este doar o realizare formală a ideii unui management modern, ci un instrument eficient
de gestionare implementat cu succes, este necesar:
- să se definească motivul pentru implementarea bugetării bazate pe programe;
- să fie introdus în etape, să se evite implementarea simultană la nivelul autorităţii publice
centrale şi la nivel de primării. Implementarea iniţială în autoritatea publică centrală va
permite să se verifice şi să se ajusteze metodologia adoptată, într-un mod mult mai
simplu;
- să se dispună de capacităţi suficiente de personal şi de suport TI;
- să se organizeze seminare de instruire privind posibilităţile de utilizare a informaţiei din
structurile bazate pe programe, în paralel cu elaborarea structurilor bazate pe programe;
- să se concentreze nu doar pe grupuri directe de utilizatori, ci şi pe un public mai larg în
promovarea posibilităţilor de utilizare a informaţiei.
Trecerea de la bugetarea „clasică”, care pune accentul pe controlul şi limitarea intrărilor, la
sistemul de bugetare orientată pe rezultate, este un proces pe termen lung care poate
stagna sau să se accelereze, de asemenea, în funcţie de circumstanţele sociale şi
economice specifice. În afară de dimensiunea financiară, bugetarea orientată spre rezultate
oferă şi o altă dimensiune materială în care, în general, este nevoie de o atitudine nouă în
gestionarea cheltuielilor. Chiar dacă au fost înţelese principiile teoretice, procesul de aplicare
în practică necesită timp şi capacităţi.
Cu toate acestea, un avantaj semnificativ este informaţia care poate fi obţinută din acest
sistem de bugetare. Utilizarea activă a acestuia în gestionarea cheltuielilor (respectiv a
costurilor), în analiza comparativă, în managementul performanţei trebuie să consolideze
eficienţa şi calitatea serviciilor publice.
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2. Cadrul politic şi economic general al implementării bugetării bazate pe programe la
nivelul autorităţilor locale

2.1 Caracteristici ale autorităţilor locale
În Slovacia, autorităţile locale (autorităţile independente) sunt reprezentate de 8 unităţi
teritoriale de nivel superior şi de 2 887 comunităţi, dintre care 136 au statut de oraş
(denumite în continuare „comunităţi/VUC”). O comunitate poate fi declarată oraş numai în
cazul în care satisface mai multe criterii (de ex., are o populaţie de peste 5 000 de locuitori;
sunt disponibile servicii de transport; se atestă natura urbană a construcţiilor).
Comunităţile/VUC dispun de autorităţi locale şi unităţi de administrare independente,
constituie o persoană juridică cu active şi resurse proprii şi au organisme sau autorităţi
proprii, constituite în urma alegerilor (primarul comunei, preşedintele VUC şi Consiliul
municipal/Consiliul VUC). Comunităţile/VUC vor dispune, în special, de responsabilităţi
legate de dezvoltarea propriului teritoriu şi acoperirea necesităţilor locuitorilor. Prin lege, este
posibil ca acestora să li se transfere anumite responsabilităţi şi sarcini ale autorităţilor publice
centrale, inclusiv reglementarea financiară. Între comunitate şi o VUC nu există o relaţie de
subordonare sau de superioritate.
Comunităţile/VUC pot coopera în cadrul unui contract pentru a îndeplini o sarcină specifică.
Acestea se pot asocia sau forma o persoană juridică. Mai mult decât atât, ele pot deveni
membru al unei asociaţii internaţionale sau pot coopera cu autorităţi locale şi unităţi
administrative sau autorităţi ale altor ţări care desfăşoară activităţi locale sau regionale.
Următoarele asociaţii ar trebui să vegheze asupra intereselor autorităţilor locale în legislaţia
respectivă, asupra consilierii juridice, asupra suportului metodic şi asupra schimbului reciproc
de informaţii:
-

-

Asociaţia Oraşelor şi Comunităţilor din Slovacia (ZMOS) cuprinzând 2 614 de
comunităţi şi 128 de oraşe; şi Uniunea Oraşelor din Slovacia care numără 52 de
oraşe;
SK8 - asociaţia a 8 VUC (regiuni autonome).

În ceea ce priveşte domeniul lor de competenţe, veniturile şi cheltuielile, comunităţile/VUC
constituie o parte importantă a administraţiei publice, având un impact semnificativ asupra
bugetului administraţiei publice.
Bugetul administraţiei publice pentru perioada 2014-2016.
Se aşteaptă ca în 2014 suma cheltuielilor totale ale comunităţilor/VUC (inclusiv operaţiunile
financiare) să atingă 4 654,4 milioane de Euro, cu excepţia operaţiunilor financiare 4 390,2
milioane de Euro în cazul în care cheltuielile administraţiei publice vor atinge 28 049,6
milioane de Euro conform metodologiei ESA pe bază consolidată.
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2.2 Cadrul politic şi economic al implementării bugetării bazate pe programe
Implementarea bugetării bazate pe programe în autorităţile locale a fost o consecinţă logică
a:
A. creşterii responsabilităţii autorităţilor locale în legătură cu descentralizarea puterilor şi
descentralizarea fiscală, presiunea asupra transparenţei şi a economiei cheltuielilor
publice;
B. efectuării reformei privind managementul finanţelor publice;
C. posibilităţii de a participa la programele UE;
D. obligaţiei de a pregăti programe de dezvoltare economică şi socială.
Factori care au impact asupra implementării bugetării bazate pe programe pentru
autorităţile locale
Bugetare bazată pe
programe la nivelul bugetului
de stat (2004)

Descentralizarea puterii(20022004)
Descentralizarea fiscală
(2005)

Bugetarea bazată
pe programe
pentru autorităţile
locale

Fondurile UE

Program de dezvoltare
economică şi socială

Bugetare multianuală pentru
autorităţile locale (20072009), bugetul administraţiei
publice (2005 - 2007)

Planificarea amenajării
terenurilor

A. Descentralizarea puterilor şi descentralizarea fiscală
Procesul de descentralizare a administraţiei publice a făcut parte din Reforma
administraţiei publice în cadrul căreia, în anii 1999 şi 2000, Guvernul a adoptat „Strategia de
reformă a administraţiei publice a RS” şi „Conceptul de descentralizare şi de modernizare a
administraţiei publice”. În baza acestor documente legislative de bază a fost posibil să se ia
măsuri legislative care să permită transferul de puteri de la administraţia de stat la autorităţile
locale şi, ulterior, să se realizeze descentralizarea fiscală.
În cadrul etapei de descentralizare a administraţiei publice, încheiată la 1 ianuarie 2004,
puterile şi responsabilităţile care reveneau la acel moment administraţiei de stat au fost
delegate autorităţilor locale.
Autorităţile locale au început să exercite:
8
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a.) puterile de bază/locale, cum ar fi gestionarea activelor proprii sau a proprietăţii unei
comunităţi/VUC, construcţia şi întreţinerea drumurilor locale, a instituţiilor culturale,
sportive şi a altor instituţii municipale, îndeplinirea responsabilităţilor şi a sarcinilor în
domeniul social, amenajarea teritoriului, proceduri administrative (de verificare a
documentelor şi a faptelor);
b.) puteri transferate, cum ar fi funcţionarea oficiilor de registru, procedurile de construcţie,
instituţiile şcolare. Executarea puterilor transferate de la administraţia de stat este
prevăzută de dispoziţii speciale ale legilor respective. Legea cu privire la sistemul
comunităţilor / Legea cu privire la regiunile cu guvernare independentă2 stipulează că în
astfel de acte speciale trebuie să se precizeze că este vorba de executarea puterilor
transferate de la administraţia de stat, în caz contrar, este vorba de executarea puterilor
autorităţilor locale (autorităţilor independente).
Scopul descentralizării fiscale a fost de a asigura un cadru în care subvenţiile din bugetul
de stat să nu mai fie furnizate entităţilor de guvernare locale pentru a exercita puterile lor de
bază. Acestea au început să finanţeze astfel de puteri din veniturile fiscale, şi anume din:
- o parte a veniturilor din impozitele gestionate de stat (impozitul pe venit al persoanelor
fizice), fiind administrate de către autorităţile fiscale unde o lege separată3 specifică
procentul respectiv;
- veniturile din impozite a căror procent urmează a fi hotărât şi gestionat de
comunităţi/VUC (impozite locale - impozitul pe bunuri imobile fiind cel mai important).
Descentralizarea puterilor din anii 2002-2003, descentralizarea fiscală din anul 2005 s-au
intersectat, în termeni de timp şi substanţă, cu reforma managementului finanţelor publice,
care a fost efectuată de Ministerul Finanţelor în colaborare cu ministere individuale.

B. Realizarea reformei privind managementul finanţelor publice
În scopul de a îmbunătăţi calitatea managementului finanţelor publice în domeniul pregătirii,
execuţiei, precum şi a controlului bugetului administraţiei publice, în 2003 s-a adoptat
„Strategia de reformă a Managementului Finanţelor Publice”.
În cadrul strategiei s-au definit scopuri în 3 domenii:

1. Consolidarea transparenţei finanţelor publice, în special:
-

-

definirea entităţilor administraţiei publice, introducerea unor restricţii bugetare
importante în Legea cu privire la reglementările bugetare pentru administraţia publică
4
;
implementarea metodologiei ESA;
stabilirea Trezoreriei de Stat şi a Agenţiei de Management al Datoriilor şi Lichidităţii;

2

Legea № 369/1990 Col. cu privire la sistemul comunităţilor, după cum s-a modificat ulterior.
Legea № 302/2001 Col. cu privire la autorităţile locale ale unităţilor teritoriale superioare.
3
Legea № 564/2004 Col. cu privire la specificarea bugetară a veniturilor din impozitul pe venit ale autorităţilor
locale şi cu privire la modificarea unor legi.
4
Legea № 523/2004 Col. cu privire la reglementările bugetare pentru administraţia publică şi cu privire la
modificarea unor reglementări.
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finalizarea descentralizării fiscale în ceea ce priveşte soluţionarea relaţiei dintre
Guvern şi bugetul de stat cu bugetele comunităţilor/VUC în materie de venituri
(redistribuirea resurse vs. resurse proprii) şi cheltuieli (cheltuieli alocate vs. libertate în
politica regională de cheltuieli). Mai mult ca atât, în cadrul descentralizării fiscale
scopul de a consolida restricţiile bugetare pentru a preveni apariţia deficitelor
incontrolabile şi a datoriilor.
2. Consolidarea sarcinii de planificare strategică la alocarea resurselor şi de tranziţie la
bugetarea orientată spre rezultate (bugetarea bazată pe programe aflându-se în curs de
implementare la nivelul bugetului de stat din 2004).
3. Crearea unui sistem pentru a stabili un cadru stabil pe termen mediu pentru finanţele
publice, consolidarea capacităţilor de previziune macroeconomică în cadrul Ministerului
Finanţelor, finalizarea sistemului de pregătire a perspectivei fiscale pe termen mediu
îndeplinind obligaţiile raportate ale RS, precum şi introducerea unui buget multianual.
-

Măsurile întreprinse în cadrul reformei au fost deja reflectate în bugetul de stat pentru anul
2004, care a inclus schimbări semnificative legate de intrarea Slovaciei în UE (contribuţiile şi
veniturile de la bugetul şi fondurile UE în RS). Bugetul a fost întocmit în conformitate cu
metodologia SE95, bugetele ministerelor individuale au fost elaborate în structura bazată pe
programe. Din punctul de vedere al autorităţilor locale, bugetul reflecta finalizarea procesului
de descentralizare a puterilor şi, anume, încă în forma de finanţare centrală, dar specifică
independentă a puterilor de bază. Din 2005, finanţarea centrală a puterilor de bază a fost
înlocuită cu finanţarea din venituri fiscale.
Prin adoptarea unei Legi separate cu privire la reglementările bugetare pentru
autorităţile locale1, inclusiv legile respective specificând metoda şi cantitatea de
redistribuire a impozitelor, în anul 2005 s-a creat un cadru legislativ pentru descentralizarea
fiscală. Legea stipula o reglementare unică a procesului bugetar şi regulile de gestionare a
resurselor comunităţilor/VUC ca componente ale bugetului public. Legea defineşte transferul
unei părţi din veniturilor din impozitele gestionate de către stat ca un tip special de relaţii
financiare ale statului faţă de bugetele comunităţilor/VUC, s-a introdus întocmirea unui buget
pe 3 ani (cu valabilitate amânată din 2007), iar cerinţele de primire a resurselor rambursabile
au devenit mai dure.
Extinderea implementării bugetării bazate pe programe la toate nivelurile administraţiei
publice a fost inclusă în Declaraţia-program a Guvernului RS pentru anii 2006-2010. Cu
toate acestea, în termeni de substanţă aceasta a fost deja susţinută de prezenţa bugetului
bazat pe programe la nivelul bugetului de stat din 2004.
C. Participarea la programele UE
În ceea ce priveşte Tratatul de aderare la UE încheiat între CE şi ţările candidate, RS a
devenit eligibilă pentru a atrage resurse din Fondurile Structurale începând cu 1 ianuarie
2004. Pe de o parte, resurse din Fondurile Structurale au devenit disponibile, de asemenea,
şi pentru comunităţi/VUC, pe de altă parte, cerinţele privind calitatea formală şi materială a
proiectelor şi a documentelor strategice, care urmau a fi prezentate, au devenit mai stricte.
D. Program de dezvoltare economică şi socială
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Un alt factor important care influenţează introducerea bugetării bazate pe programe pentru
autorităţile locale a inclus principiile de programare, aplicate în cadrul Programelor de
Dezvoltare Economică şi Socială (denumite în continuare „PHSR”). PHSR este un document
de dezvoltare pe termen mediu, elaborat de către comunităţi/VUC cu scopul de a crea
condiţii şi de a efectua măsuri pentru dezvoltarea unei comunităţi/regiuni. Programul
constituie, de asemenea, o condiţie de aplicare la resursele oferite de fondurile UE. Obligaţia
de a elabora un PHSR, conţinutul şi legăturile cu planurile de amenajare a
comunităţilor/regiunii, cu PHSR a altor municipii şi oraşe din regiune, monitorizarea şi
evaluarea îndeplinirii obiectivelor prin indicatori, sunt descrise în Legea respectivă5. Prin
interconectarea planificării strategice, a scopurilor, obiectivelor şi activităţilor, PHSR a
devenit un document de bază în elaborarea structurilor bazate pe programe pentru
autorităţile publice locale.

3. Definiţia normativă şi procedurală a procesului bugetar la nivelul autorităţilor locale

3.1. Definirea normativă a procesului bugetar
O comunitate/VUC, ca entitate executivă independentă, desfăşoară activităţi economice,
propune şi aprobă bugetul său, gestionează veniturile şi cheltuielile în conformitate cu
scopurile şi obiectivele politicii fiscale a statului.
La elaborarea bugetul său, comunitatea/VUC acţionează în conformitate cu legislaţia
respectivă, respectând proiectul bugetului de stat (în special, în ceea ce priveşte valoarea
subvenţiilor pentru exercitarea puterilor transferate) şi proiectul bugetului administraţiei
publice din care face parte.
Procesul de bugetare este specificat prin:
- Legea cu privire la reglementările bugetare pentru administraţia publică4
- Legea cu privire la reglementările bugetare pentru autorităţile locale1
- Legea cu privire la sistemul comunităţilor2
- Legea cu privire la regiunile cu autoguvernare2
Legea cu privire la sistemul comunităţilor/Legea cu privire la regiunile cu
autoguvernare:
a.) defineşte următorii termeni: finanţarea unei comunităţi/VUC, activele unei comunităţi/VUC
(tratarea activelor este specificată într-un act normativ aparte) şi bugetul comunităţii/VUC;
b.) precizează în detaliu poziţia, responsabilităţile şi sarcinile entităţilor individuale în cadrul
procesului de bugetare (consiliul municipal, primar/preşedinte al regiunii cu
autoguvernare, supraveghetorul/controlorul principal);
c.) prezintă, într-o mare măsură, domeniul de aplicare iniţial al puterilor unei comunităţi/VUC.
Legea cu privire la reglementările bugetare pentru autorităţile locale stipulează:
a.) poziţia şi conţinutul bugetului comunităţii/VUC;
5

Legea № 539/2008 Col. cu privire la sprijinul dezvoltării regionale (modificare a Legii originale № 503/2001
Col. cu privire la sprijinul dezvoltării regionale).
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b.) procesul de bugetare, reglementări ale managementului bugetar, elaborarea şi
aprobarea raportului financiar final al comunităţii/VUC;
- în cadrul gestiunii bugetare, se stabilesc reguli de primire a resurselor rambursabile,
specificând valoarea totală a datoriei, cerinţele privind gradul de îndatorare devin mai
stricte, se descrie procedura în caz de gestionare (supraveghere) forţată şi regimul de
recuperare înainte de gestionarea forţată;
c.) relaţiile financiare între bugetul de stat şi bugetele comunităţilor/VUC, relaţiile financiare
între bugetele comunităţilor şi VUC, relaţiile financiare ale bugetelor comunităţilor şi
bugetele VUC faţă de alte persoane juridice şi persoane fizice. Relaţiile financiare ale
statului faţă de bugetele comunităţilor/VUC cuprind:
- o parte din veniturile fiscale gestionate de stat;
- subvenţii pentru a rambursa costurile de executare a puterilor transferate ale
administraţiei de stat;
- alte subvenţii, în conformitate cu Legea bugetului de stat.
Legea cu privire la reglementările bugetare pentru administraţia publică este legea
financiară de bază în vigoare pentru toate entităţile administraţiei publice, în care, în ceea ce
priveşte autorităţile locale:
a.) în conformitate cu metodologia valabilă pentru UE, sectorul administraţiei publice include,
în autorităţile locale, primării, VUC, organizaţii bugetare şi contributive create de acestea,
precum şi alte entităţi înregistrate în registrul ţinut de Biroul de Statistică la nivel de
autorităţi locale;
b.) se stipulează stabilirea, modificarea, lichidarea şi managementul organizaţiilor bugetare
şi contributive ale unei comunităţi/VUC.

3.2 Procesul bugetar
Baza procesului bugetar este bugetul unei comunităţi/VUC, exprimând independenţa
conducerii comunităţii/VUC. Bugetul este instrumentul de bază pentru a gestiona finanţarea
responsabilităţilor, a sarcinilor şi a funcţiilor unei comunităţi/VUC în anul bugetar respectiv.
Este parte a bugetului administraţiei publice şi este elaborat ca un buget multianual.
Bugetul include:
- veniturile şi cheltuielile unei comunităţi/VUC, inclusiv veniturile şi cheltuielile
organizaţiilor bugetare şi contributive, precum şi relaţiile financiare faţă de persoanele
juridice stabilite de comunitate/VUC;
- relaţiile financiare cu bugetele altor comunităţii/VUC în cazul în care îndeplinesc
sarcini comune;
- scopurile şi obiectivele realizate din cheltuieli.
Bugetul comunităţii/VUC, clasificat în conformitate cu clasificarea funcţională şi economică
se împarte, pe plan intern, în:
a.) bugetul actual, care include veniturile şi cheltuielile curente şi, anume:
- veniturile fiscale, adică veniturile din impozite locale şi taxele locale, o parte din
veniturile fiscale administrate de stat (impozitul pe venit al persoanelor fizice), venituri
nefiscale, cum ar fi venituri din activităţile de afaceri în cadrul municipiului, taxe
12
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administrative, penalităţi;
- subvenţii din bugetul de stat pentru executarea puterilor transferate de la
administraţia de stat, alte subvenţii din bugetul de stat în conformitate cu Legea
bugetului de stat, granturi, resurse ale UE etc.
Cheltuielile curente trebuie să servească la îndeplinirea de către autorităţile locale a
responsabilităţilor şi a sarcinilor în ce priveşte puterile iniţiale şi cele transferate;
b.) bugetul capital, care include veniturile şi cheltuieli capitale legate, în special, de
dezvoltarea investiţiilor autorităţilor locale (achiziţia şi aprecierea bunurilor materiale şi
nemateriale);
c.) operaţiuni financiare (nu fac parte din veniturile şi cheltuielile bugetului comunităţii/VUC).
- împrumuturi acceptate, credite şi transferuri financiare rambursabile, rambursarea
acestora, împrumuturi şi transferuri financiare rambursabile acordate din bugetul
comunităţii/VUC şi rambursarea acestora, bilete la ordin emise şi acceptate, vânzarea
şi achiziţia de acţiuni etc.
Procesul bugetar este un ciclu care constă din următoarele etape:
a.) elaborarea, aprobarea şi defalcarea bugetului;
b.) proiectarea şi modificarea bugetului;
c.) monitorizarea şi evaluarea bugetului;
d.) aprobarea finală a raportului financiar.
Pregătirea proiectului bugetului se bazează pe indicatori ai bugetului administraţiei
publice, aprobat de Guvern. În cele mai multe cazuri, unitatea de operare a oficiului
comunităţii/VUC (denumit în continuare „oficiu”) este cea care adună proiectele de buget de
la organizaţiile bugetare şi contributive stabilite de comunitate/VUC, solicitările bugetare ale
unor departamente specifice individuale, respectiv membri ai consiliului municipal, inclusiv un
comentariu în care se iau în consideraţie scopurile şi obiectivele programelor care urmează a
fi îndeplinite în perioada bugetară respectivă. Sarcinile, responsabilităţile şi termenele limită
fac parte din calendarul bugetului care poate fi un document separat sau parte a unui
regulament intern complex cu privire la gestionarea resurselor bugetare. În realitate, în cazul
comunităţilor mici acest proces ar putea fi informal, fără prezenţa unor regulamente interne.
Cele mai multe activităţi se realizează la oficiul municipal/oficiul regiunii cu auto-guvernare
care prelucrează propunerile şi elaborează proiectul de buget, pe care îl înaintează unor
comisii speciale pentru a fi discutat. Comisiile speciale, formate din membri ai consiliilor
municipale sau alte persoane numite de către consiliul municipal, emit comentarii cu privire
la proiect şi oferă recomandări spre aprobare de către consiliul municipal. Anume în aceste
comisii speciale, membrii consiliilor municipale se pot familiariza cu proiectul de buget.
Proiectul de buget este elaborat
- în diviziune, conform clasificărilor economice şi funcţionale şi în structura bazată pe
programe;
- pentru o perioadă de trei ani, anul bugetar fiind identic unui an calendaristic; veniturile şi
cheltuielile pentru următorii doi ani nu sunt obligatorii; acesta include şi date privind
executarea bugetului pentru anul curent şi ultimii 2 ani (de asemenea, date privind
îndeplinirea indicatorilor);
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-

ca buget echilibrat sau excedentar, cu excepţiile prevăzute de Legea cu privire la
reglementările bugetare pentru autorităţilor locale.

Proiectul de buget este prezentat supraveghetorului (controlorului) principal pentru a fi
evaluat de acesta/aceasta. După ce s-au încorporat eventualele modificări, bugetul este
publicat oficial, respectiv pe site şi, ulterior, este înaintat consiliului municipal pentru a fi
discutat. La deliberarea consiliului municipal pot participa, de asemenea, cetăţeni de rând.
Cu toate acestea, posibilitatea acestora din urmă de a interveni direct în proiectul de buget
este limitată. Oficial, ei află despre proiectul de buget cu 15 zile înainte de procesul de
aprobare (după ce a fost publicat) şi li se permite să intervină în proiect doar indirect, prin
membrii consiliului municipal.
Bugetul este prezentat consiliului municipal spre aprobare cel puţin în diviziunea conform
principalei categorii a clasificării economice. În acelaşi timp, bugetul bazat pe programe este
prezentat spre aprobare. Bugetul aprobat este apoi defalcat în organizaţiile bugetare şi
contributive. Bugetul include, de asemenea, cheltuieli de programe.
Modificările bugetare, inclusiv modificările programelor, trebuie să fie aprobate de consiliul
comunităţii (respectiv de primarul/preşedintele VUC în intervalul specificat de către consiliul
municipal), cu excepţia celor privind resursele din bugetul de stat pentru scopuri specifice,
fondurile UE sau alte resurse din străinătate, prevăzute în scopul respectiv, din bugetul unei
alte entităţi de administrare publică, precum şi donaţii, în cazul în care donatorul specifică
scopul donaţiei. Modificările bugetare legate de operaţiuni financiare pot fi efectuate doar
până la 31 august, cu excepţii specificate (de ex., condiţie de urgenţă privind proprietatea,
cheltuieli de finanţare a programelor comune ale RS şi UE).
Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor bugetare se efectuează până la 30 iunie. La sfârşitul
anului, consiliului municipal discută şi aprobă declaraţia financiară finală, care include,
printre altele, date cu privire la executarea bugetului, bilanţul contabil, un studiu privind
statutul datoriei şi dezvoltarea, date referitoare la costuri şi venituri din activităţi comerciale şi
evaluarea îndeplinirii programelor.
În ceea ce priveşte întocmirea bugetului administraţiei publice, Ministerul Finanţelor se
reunea cu reprezentanţii comunităţilor şi ai VUC pentru a discuta despre relaţiile financiare
ale statului faţă de bugetele comunităţilor/VUC (parte din veniturile fiscale administrate de
stat, subvenţii pentru executarea puterilor transferate, precum şi alte subvenţii aprobate prin
Legea bugetului de stat). Modificarea actuală a Legii privind reglementările bugetare ale
autorităţilor locale6 defineşte obligaţia de a pune în discuţie şi dezvoltarea aşteptată a
veniturilor, cheltuielilor, excedentul sau deficitul bugetelor comunităţilor/VUC, ca parte a
bugetului public.
În ceea ce priveşte modificarea, comunităţile/VUC sunt obligate să depună la Ministerul
Finanţelor, prin intermediul Sistemului informaţional bugetar, date financiare privind bugetul
aprobat, date cu privire la modificările bugetului, la executarea propriu-zisă a bugetului pe
bază trimestrială şi, în cazul bugetării bazate pe programe, date privind programele aprobate
şi îndeplinirea acestora până la 31 decembrie.
6

Legea № 426/2013 Col. modificând Legea № 583/2004 Col. cu privire la reglementările bugetare pentru
autorităţilor locale şi cu privire la modificarea unor legi, modificate ulterior.
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4. Implementarea bugetării bazate pe programe la nivelul autorităţilor locale
După cum s-a menţionat deja, premisele pentru introducerea bugetării bazate pe programe,
la nivelul autorităţilor locale, cuprindeau:
- finalizarea descentralizării puterii şi descentralizarea fiscală din 2005;
- introducerea bugetării bazate pe programe la nivelul administraţiei de stat în anul
2004;
- sprijin politic menţionat în Declaraţia-program a Guvernului din 2006;
- autoritatea de a elabora PHSR în temeiul Legii privind sprijinul pentru dezvoltarea
regională5, în vigoare din 2002;
- un buget multianual la nivel de comunităţi/VUC, elaborat pentru prima dată pentru anii
2007-2009.

4.1. Implementarea bugetării bazate pe programe la nivelul comunităţilor/VUC
Bugetarea bazată pe programe la nivelul autorităţilor locale a fost implementată în două
etape de către o companie de consultanţă (Hayek Consulting, denumită în continuare
„furnizor”) cu sprijinul metodic al Ministerului Finanţelor:
1. etapă: Elaborarea documentelor metodologice în a doua jumătate a anului 2007
2. etapă: Proiectul de implementare pilot a bugetării bazate pe programe (accentul
fiind pus pe aplicarea planificării strategice) pentru a creşte eficienţa cheltuielii
resurselor publice şi eficacitatea în atingerea scopurilor şi a obiectivelor la nivelul
autorităţilor locale, realizat în perioada februarie 2008 - martie 2009
Scopul principal a fost de a instrui comunităţile/VUC să elaboreze un buget bazat pe
programe pentru anii 2009-2011.

4.1.1. Elaborarea documentelor metodologice
În 2007, furnizorul proiectului a elaborat, cu sprijinul metodic al Ministerului Finanţelor,
următoarele documente:
A. Un studiu cu cele mai bune exemple de bugetare la nivelul autorităţilor locale şi
regionale.
B. Un document de informare privind bugetarea bazată pe programe, avantajele acesteia şi
semnificaţia pentru îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor, inclusiv exemple de
aplicare în străinătate.
C. Un manual practic şi specific pentru elaborarea structurilor bazate pe programe la nivelul
autorităţilor locale şi regionale.
D. O colecţie de exemple de scopuri, obiective formulate corect şi incorect şi o serie de
indicatori măsurabili ai autorităţilor locale şi regionale.
15
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Documentele s-a folosit terminologia şi sunt conforme normelor metodologiei bugetării
bazate pe programe, aplicată la nivelul administraţiei de stat. Acestea sunt publicate pe siteul Ministerului Finanţelor www.finance.gov.sk.

A. Un studiu cu cele mai bune exemple de bugetare la nivelul autorităţilor locale şi
regionale
Documentul a îndeplinit trei obiective de bază:
1. Descrierea celor mai bune exemple slovace ale procesului de bugetare în
comunităţi/VUC, conform criteriilor menţionate:
-

standardizarea procesului de bugetare (prezenţa calendarului bugetului, prezenţa
unui regulament intern cu descrierea sarcinilor şi a responsabilităţilor specifice
entităţilor în cadrul procesului de bugetare);

-

prezenţa unui plan strategic şi aplicarea acestuia la elaborarea bugetului;

-

prezenţa obiectivelor
„indicatori”);

-

prezenţa monitorizării şi a evaluării.

şi

indicatorilor

măsurabili

(denumiţi

în

continuare

2. Oferirea unei descrieri generale a situaţiei (2007) în procesul de bugetare la nivelul
comunităţilor/VUC.
3. Identificarea comunităţilor/VUC potrivite pentru elaborarea structurilor-pilot bazate pe
programe.
În vederea descrierii celor mai bune exemple slovace ale procesului de bugetare,
au avut loc interviuri (focus-grupuri) cu comunităţile/VUC selectate şi s-a realizat un
studiu al site-urile comunităţilor/VUC.
Date menite să descrie situaţia în procesul bugetar din 2007 au fost obţinute sub
forma unui chestionar, expediat tuturor comunităţilor/VUC.
Chestionarul a cuprins întrebări legate de:
- situaţia actuală (de ex., aplicarea documentelor strategice în buget, ce date conţine
bugetul (financiare/nefinanciare), frecvenţa modificărilor în buget, monitorizarea şi
evaluarea execuţiei bugetului, responsabilitatea pentru cheltuielile bugetare,
probleme (selectare din posibilităţi predefinite), punctele forte;
- situaţia pentru viitor (de ex., nivelul de informare cu privire la bugetarea bazată pe
programe, propuneri pentru simplificarea procesului de bugetare).
Furnizorul a utilizat interviurile, studiul şi chestionarul pentru a identifica
comunităţi/VUC care urmau a fi incluse în implementarea pilot a bugetării bazate
pe programe. Comunităţile/VUC au fost divizate în 3 grupe. Primul şi al doilea grup nu
au efectuat activităţi legate de principiile bugetării bazate pe programe fie deloc, fie într-o
măsură limitată. Al treilea grup a implementat deja bugetarea bazată pe programe la un
anumit nivel.
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Comunităţile/VUC care trebuiau să elaboreze structuri pilot bazate pe programe au fost
selectate în dependenţă de poziţia lor geografică, populaţie, dar şi în dependenţă de
includerea lor în cel de-al treilea grup.

B. Un document de informare privind bugetarea bazată pe programe, avantajele
acesteia şi semnificaţia pentru îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor,
inclusiv exemple de aplicare în străinătate
Documentul de informare avea drept scop:
1. să familiarizeze cu principiile şi termenii de bază ai bugetării bazate pe programe;
2. să explice diferenţa dintre bugetarea clasică şi cea bazată pe programe;
3. să sublinieze beneficiul bugetării bazate pe programe, să prezinte exemple
internaţionale de folosire a planificării strategice şi a bugetării bazate pe programe.

C. Un manual practic şi specific pentru elaborarea structurilor bazate pe programe la
nivelul autorităţilor locale şi regionale
Manualul avea drept scop:
1. să familiarizeze în detaliu cu terminologia bugetării bazate pe programe, aplicată la
nivelul administraţiei de stat;
2. să descrie consecvenţa paşilor a fi luaţi în elaborarea structurii bazate pe programe;
3. să descrie şi să explice principiile de formulare a scopurilor, a obiectivelor orientate
spre rezultate pe termen mediu, a obiectivelor orientate spre rezultate pe termen
scurt, a obiectivelor bazate pe produs şi a indicatorilor;
4. să descrie regulile în caz de modificare a bugetului bazat pe programe;
5. să explice şi să descrie regulile de monitorizare şi evaluare.
Manualul conţinea modele de structuri bazate pe programe pentru comunităţi/VUC la
nivelul programelor (Tabelul 3 – „Model de structură bazată pe programe”). În vederea
îmbunătăţirii calităţii procesului de bugetare s-a recomandat:
- crearea unui cadru de reglementare, a unui regulament intern în care să se specifice
şi să se descrie sarcinile şi responsabilităţile entităţilor individuale ale procesului de
bugetare;
- elaborarea unor formulare standardizate pentru depunerea cererilor de bugetare,
monitorizare şi evaluare;
- elaborarea unui calendar al bugetului.
În manual se aborda pe scurt problema elaborării planului strategic şi legătura acestuia
cu scopurile şi obiectivele stabilite în structura bazată pe programe.
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D. O colecţie de exemple de scopuri, obiective formulate corect şi incorect, de
indicatori măsurabili pentru autorităţile locale şi regionale
Scopul acestei colecţii era de a descrie în detaliu şi de a ilustra modul în care să se
formuleze corect scopuri, obiective şi indicatori.

4.1.2. Proiect intitulat „Implementarea-pilot a bugetării bazate pe programe (accentul
fiind plasat pe aplicarea planificării strategice) pentru a creşte eficienţa
procesului de cheltuire a resurselor publice şi eficacitatea în atingerea
scopurilor şi a obiectivelor la nivelul guvernelor locale”
Principalul obiectiv al acestui proiect, implementat în perioada 2008-2009, era de a formula
bugetele bazate pe programe a comunităţilor/VUC pilot pentru anii 2009-2011.
Criteriile de selectare a comunităţilor/VUC pilot cuprindeau:
- localizarea geografică (posibilitatea de cooperare între comunităţi/VUC pilot cu alte
comunităţi/VUC din zona geografică respectivă);
-

populaţia (reprezentarea fiecărui grup după mărime);

prezenţa unor semne de bugetare bazată pe programe, detectate în chestionarul
realizat în cadrul etapei 1.
Proiectul a implicat 30 de comunităţi/VUC dintre care 3 VUC, 16 oraşe şi 11 comunităţi.
-

Ordinea paşilor ce urmează a
„Implementarea pilot …”
A. Elaborarea rapoartelor iniţiale

fi

întreprinşi

în

implementarea

proiectului

B. Pregătirea seturilor de documente de instruire
C. Instruiri şi ateliere de lucru, seminare de consultare
D. Elaborarea rapoartelor finale
Toate produsele proiectului, şi anume Raportul iniţial, un set de documente de instruire,
training-uri, consultări, precum şi raportul final, au fost elaborate în special pentru fiecare
comunitate/VUC pilot. Crearea site-ului secundar al Ministerului Finanţelor a constituit o
parte a proiectului (iniţial www.rozpocet.info, în prezent, prin intermediul
www.finance.gov.sk), unde sunt publicate toate documentele produse. Scopul acestuia era
de a informa şi de a ajuta alte comunităţi/VUC să elaboreze structuri bazate pe programe.
Un Comitet de management a proiectului a fost înfiinţat în cadrul Ministerului de Finanţe,
unde se putea primi consultare şi să se discute activităţi şi rezultate individuale ale
proiectului.
A. Elaborarea Raportului iniţial
Raportul iniţial includea:
- o scurtă analiză a veniturilor şi cheltuielilor într-o perioadă de timp, valorile reale
pentru anii 2004-2007, bugetul pentru anii 2008-2010;
- evaluarea nivelului cadrului de reglementare şi a calendarului bugetului;
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-

-

evaluarea valorii informaţiilor din documentul strategic pe termen mediu în ceea ce
priveşte prezenţa opiniilor, a obiectivelor, a indicatorilor măsurabili (PHSR, planul de
dezvoltare a comunităţii etc.);
descrierea procesului de bugetare existent, a sarcinilor şi responsabilităţilor
participanţilor individuali;
descrierea organigramei;
recomandări pentru completarea documentele lipsă legate de standardizarea
procesului de bugetare (calendarul bugetului, cadrul de reglementare, planul
strategic).

O parte importantă din Raportul iniţial cuprindea tabele pentru prezentarea informaţiilor,
ceea ce permitea o comparaţie reciprocă a entităţilor privind atributele selectate (exemplu
- Tabelul 1).
Tabelul 1
da

nu

parţial

Prezenţa scopurilor, a obiectivelor, a
indicatorilor măsurabili în buget
Aplicarea cadrului strategic în procesul de
bugetare
Prezenţa unor sarcini clare în procesul de
bugetare
Prezenţa unor responsabilităţi clare în procesul
de bugetare
Prezenţa unor termeni clari în procesul de
bugetare
Prezenţa monitorizării bugetului şi din alte
aspecte decât cel final
Prezenţa evaluării bugetului şi
din alte
aspecte, decât cel final

B. Pregătirea materialelor de instruire
Pentru fiecare comunitate/VUC incluse în acest proiect s-a pregătit un set de 4
documente de instruire. Documentele cuprindeau teorie, exerciţii, exemple generale şi
propuneri specifice (adaptate pentru fiecare comunitate/VUC pilot) pentru formularea
structurii bazate pe programe, a misiunii, a scopurilor, a obiectivelor şi a indicatorilor.
Document 1 - Metodologia strategică de elaborare a planului
Metodologia avea drept scop să definească pe scurt şi să explice structura planului
strategic şi legătura acestuia cu bugetul bazat pe programe.
Document 2 - Prezentări ale proceselor şi procedurilor folosite la elaborarea
structurii bazate pe programe
Prezentarea avea drept scop descrierea pe scurt a modului de elaborare a bugetului
bazat pe programe, a procedurilor folosite în implementare, monitorizare şi evaluare.
Document 3 – Model de exemple de creare a elementelor de bază ale bugetării
bazate pe programe
Documentul avea drept scop prezentarea unor seturi de scopuri, obiective şi
indicatori formulate corect şi incorect.
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Document 4 – Model de exemple de structuri bazate pe programe
Documentul avea drept scop formularea unor exemple de structuri bazate pe
programe pentru o anumită comunitate/VUC, inclusiv posibile variante de divizare a
programelor în sub-programe şi elemente. Crearea sub-programelor şi a elementelor
s-a bazat pe activităţile desfăşurate şi competenţele existente ale comunităţilor/VUC.

C. Instruiri, ateliere de lucru, consultări
În cadrul instruirilor, bugetul pentru 2008 a fost transformat într-un buget bazat pe
programe, care a constituit o bază pentru bugetul bazat pe programe pentru anii 20092011.
Consultările au avut loc din iulie 2008 până în februarie 2009 şi au avut drept rezultat
structuri bazate pe programe pentru anii 2009-2011, eventual, şi reglementări interne
privind procesul de bugetare.

D. Elaborarea raportului final
În Raportul final s-a evaluat cum a decurs elaborarea structurii bazate pe programe şi sau oferit recomandări specifice pentru a îmbunătăţi calitatea structurii bazate pe
programe şi procesul de bugetare. În baza Rapoartelor finale pentru comunităţi/VUC s-au
elaborat următoarele recomandări:
- a elimina programul „Administraţie” (care includea cheltuieli generale pe care
comunitatea/VUC nu le-a împărţit în alte programe);
-

a folosi într-o măsură mai mare obiectivele orientate spre rezultate;

-

a acorda o atenţie sporită standardizării procesului de bugetare.

4.2 Activităţi axate pe sprijinul continuu al implementării bugetării bazate pe programe

Fundaţia FA Hayek din Bratislava, în cooperare cu ZMOS, a implementat proiectul intitulat
„Bugetarea bazată pe programe - premisă pentru viaţa în aşezări rurale în secolul 21”,
finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian şi din bugetul de stat. În cadrul proiectului s-au
formulat exemple de bugete bazate pe programe, rapoarte de monitorizare, obiective şi
indicatori pentru 40 comunităţi cu până la 5 000 de locuitori. Mai mult decât atât, a fost creat
un modul Internet de e-learning (www.rozpocty-samosprav.sk, în prezent, nu este disponibil).
În afară de partea educaţională teoretică, modulul a permis altor comunităţi autentificate să
elaboreze propriul buget bazat pe programe.
Pe lângă activităţile de sprijin direct al bugetării bazate pe programe, aici mai erau şi
proiecte/activităţi individuale implementate, concentrate pe crearea bazelor de date cu
indicatori comparabili, respectiv pe compararea şi evaluarea executării, a costurilor şi a
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calităţii serviciilor publice.
De exemplu, în anii 2006-2007 Asociaţia Oraşelor din Slovacia a sprijinit implementarea
proiectului-pilot intitulat „Analiză comparativă a oficiilor municipale”, în care au fost implicate
12 oraşe. În 2008, proiectul cu titlul „Analiză comparativă a oraşelor” a fost extins la 21 de
oraşe, inclusiv organizaţiile acestora, reprezentând aproape 900 000 de locuitori.
În cadrul proiectelor a fost creat un portal internet pentru oraşele participante
(www.projektbmu.sk), care permitea colectarea datelor şi, ulterior, compararea evoluţiei
indicatorilor individuali. În scopul unei analize comparative s-a creat un set care în 2012
cuprindea 161 de indicatori împărţiţi pe domenii specifice în care funcţionau
comunităţile/VUC (de ex., transport, administraţie, cultură, mediu).
În acelaşi context, ZMOS a devenit co-fondator al unei companii care opera cu portalul
Internet (www.municipalia.sk), în care se oferă serviciul „Analiză comparată” pentru entităţile
autentificate.

4.3 Lecţii învăţate din implementarea bugetării bazate pe programe
În Tabelul 2 se descrie pe scurt situaţia în domeniul legislaţiei şi a suportului TI, care au
precedat implementarea bugetării bazate pe programe la nivelul autorităţilor locale în
comparaţie cu starea de bază la implementarea bugetării bazate pe programe la nivelul
administraţiei de stat.
Tabelul 2 – Situaţia înainte de implementarea bugetării bazate pe programe
Entităţile administraţiei de stat
Un număr relativ mic de entităţi ale administraţiei de stat
O varietate mare de activităţi desfăşurate de ministere
individuale în ceea ce priveşte subiectul respectiv
O metodologie a bugetării bazate pe programe în curs de
elaborare în paralel cu formularea unor structuri pilot
bazate pe programe pentru 2004

Comunităţi/VUC
Fragmentarea teritorială a aşezărilor şi un număr mare de
comunităţi
Prevalarea omogenităţii în activităţile desfăşurate la nivel de
comunităţi/VUC
Prezenţa unei metodologii a bugetării bazate pe programe pentru
administraţia de stat

O metodologie specială pentru monitorizare şi evaluare,
elaborată ulterior în 2009.

Prezenţa unui manual de monitorizare şi evaluare a programelor
la nivelul administraţiei de stat

Introducerea bugetării multianuale (2005-2007) şi a
contabilităţii de angajamente (2008), ulterior, la nivelul
administraţiei publice
Suport TI uniform de elaborare şi executare a bugetului în
curs de creare, în paralel cu implementarea bugetării
bazate pe programe

Prezenţa bugetării multianuale, a contabilităţii de angajamente în
curs de implementare la nivelul administraţiei publice
Diverse aplicaţii software pentru elaborarea şi executarea
bugetelor la nivel de comunităţi/VUC şi organizaţia acestora

Prezenţa activităţilor individuale - proiect de analiză comparativă,
elaborare individuală a structurilor bazate pe programe înainte de
2009

Implementarea bugetării bazate pe programe în autorităţile locale a început în circumstanţe
diferite în termeni de calitate în raport cu implementarea bugetării bazate pe programe în
administraţia de stat. Cel mai important lucru a fost că aici a existat o metodologie de
bugetare bazată pe programe, elaborată şi stabilită în mod specific în dependenţă de
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circumstanţele din RS. În metodologie se specificau metodele de elaborare a bugetului bazat
pe programe, executarea, monitorizarea şi evaluarea acestuia.
Introducerea bugetării multianuale a permis comunităţilor/VUC să formuleze obiective
orientate spre rezultate pe termen mediu în corespundere cu resursele bugetare pentru
următorii ani. Prezenţa bugetelor bazate pe programe în administraţia de stat a devenit un
impuls pentru efortul făcut de către unele oraşe (de exemplu, Trenčín) pentru a spori
eficienţa în gestionarea activităţilor prin aplicarea bugetării bazate pe programe cu mult
înainte de implementarea oficială a acesteia. Mai mult decât atât, prin crearea unui set de
indicatori comparabili în cadrul proiectelor „Analiză comparativă a oficiilor municipale” şi
„Analiză comparativă a oraşelor” a fost posibil de a sprijini selectarea indicatorilor pentru
măsurarea îndeplinirii obiectivelor care pot fi utilizaţi, de asemenea, pentru compararea
reciprocă a eficienţei managementul comunităţilor/VUC. Formularea indicatorilor comparabili
reciproc este, de asemenea, susţinută de puteri şi responsabilitate egale pentru activităţile,
de fapt, identice, care sunt efectuate de către comunităţi/VUC.
O problemă care a apărut la implementarea metodologiei bugetării bazate pe programe a
fost fragmentarea teritorială a comunităţilor. În cazul comunităţilor mici, care de multe ori
sunt gestionate informal, a apărut, de asemenea, problema utilităţii acestui instrument.
În vederea facilitării elaborarea bugetului bazat pe programe în administraţia de stat, s-a
creat simultan un modul separat în cadrul sistemului informaţional gestionat la nivel central
pentru elaborarea şi executarea bugetului (RIS - Sistem informaţional bugetar, MPR - Modul
de bugetare bazată pe programe). În cazul comunităţilor/VUC a fost o situaţie diferită: pentru
a elabora/executa un buget sunt folosite diverse aplicaţii software. Astfel de cereri sunt
chiar incompatibile în cazul unei comunităţi şi organizaţiile subordonate acesteia. La
momentul implementării bugetării bazate pe programe, în cele mai multe comunităţi nu exista
niciun mediu software de sprijin.
În martie 2009, s-a realizat un studiu chestionar anonim pentru a evalua experienţa în
implementarea bugetării bazate pe programe la nivelul administraţiilor locale. Studiul a
fost iniţiat de Universitatea de Economie din Bratislava, în colaborare cu Asociaţia Oraşelor
şi a Comunităţilor din Slovacia şi Asociaţia Economiştilor Municipali din RS. Au fost
expediate 134 de chestionare, dintre care 20 % au fost expediate înapoi. După cum se
menţionează în partea finală „Una din concluzii a fost, probabil, gradul mic de conştientizare
totală a procesului de elaborare a bugetelor bazate pe programe”. Mai mult ca atât, conform
studiului: „Unul din rezultatele pozitive a fost faptul că membrii consiliilor municipale din
comunităţile mici au participat, de asemenea, la procesul de elaborare a bugetului bazat pe
programe, fapt ce poate fi considerat drept un aspect important în procesul general de
bugetare bazată pe programe, deoarece instruirile respective s-au axat în mare parte doar
pe personalul executiv (angajaţi) al autorităţilor locale”. 96% din respondenţi au declarat că
„procesul de elaborare a bugetului a devenit mult mai exigent, cu toate acestea, mulţi
respondenţi se aşteaptă la un proces de luare a deciziilor şi de gestionare îmbunătăţit”.
În ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiei de a elabora structura bazată pe programe,
implementarea bugetării bazate pe programe la nivelul comunităţilor/VUC poate fi
considerată drept un succes, deşi mai există o problemă legată de utilitatea bugetării bazate
pe programe.
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Problemă:

Subestimarea educaţiei permanente cu privire la metodologia bugetării
bazate pe programe, în special cu privire la metodele de aplicare a
acesteia ca instrument de gestionare

Situaţie şi soluţie:
Rezultatele studiului chestionar din multe zone cu probleme reflecta neajunsul înregistrat la
implementarea bugetării bazate pe programe la nivelul administraţiei de stat. Au fost
identificate deficienţe, cum ar fi posibilitatea de a măsura obiectivele, inconsistenţa
obiectivelor şi a indicatorilor, probleme în înţelegerea interconectării logice a rezultatelor, a
produselor şi a activităţilor.
Cu toate acestea, în timp ce ministerele erau permanent susţinute de Ministerul Finanţelor în
ce priveşte metodologia, comunităţile/VUC au fost mai mult sau mai puţin dependente de
documentele metodologice. Deşi a fost posibil de a se adresa cu întrebări comunităţilor/VUC
pilot, o astfel de cooperare nu a fost oficializată. Cursurile de instruire care au avut loc în
faza pilot, în cadrul unui proiect separat finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian sau
organizate de centrele regionale de educaţie nu au fost suficiente pentru a acoperi o zonă de
2 887 de comunităţi teritorial împrăştiate.
Este foarte probabil ca bugetul bazat pe programe a devenit un „privilegiu” al unităţilor
economice/financiare din oficii şi a dus, astfel, la supraîncărcarea personalului acestora. O
consecinţă firească a acestui fapt a fost de a pune accentul pe înţelegerea economică a
programelor doar ca o altă clasificare a cheltuielilor şi apariţia unei atitudini negative faţă de
bugetul bazat pe programe. Prin formularea obiectivelor orientate spre subiect s-a susţinut
funcţia de prezentare a bugetului. Cu toate acestea, nu s-a acordat atenţie obiectivelor,
monitorizării şi evaluării acestora ca instrument activ de gestionare.
Pe parcursul anului 2010, Biroul Suprem de Audit a efectuat 99 de audituri cu scopul de
a afla îndeplinirea obligaţiei de a elabora bugetul bazat pe programe pentru anii 2009-2011.
Din acest număr de entităţi auditate, 66 de entităţi au avut elaborat propriul buget bazat pe
programe, dintre care 27 de entităţi nu au avut elaborat niciun raport de evaluare. Alte
deficienţe constatate au cuprins obiective şi indicatori formulaţi incorect.
Imposibilitatea de a elabora bugetul bazat pe programe ar fi putut avea drept cauză fie
educaţia insuficientă, capacităţi insuficiente ale personalului sau faptul că nu au fost înţelese
aspectele pozitive pe care le poate oferi bugetarea bazată pe programe.
Rapoartele de evaluare lipsă au indicat sprijinul funcţiei de prezentare a bugetului bazat pe
programe, fără aplicarea continuă în gestionarea cheltuielilor.
Monitorizarea şi, în special, evaluarea sunt realizate, în ceea ce priveşte metodologia, întro formă simplificată, ceea ce înseamnă că evaluarea mai degrabă corespunde monitorizării,
accentul fiind pus mai mult pe criterii de evaluare (eficacitate, relevanţă, eficienţă, impact
global, durabilitate). Evaluarea programelor la un nivel de calitate superior necesită personal
şi resurse suplimentare, prin urmare, nu se realizează la nivelul comunităţilor/VUC. În cazul
autorităţii locale, raportul de evaluare într-o formă simplificată face parte, ca şi în cazul
administraţiei de stat, din raportul financiar final.
Monitorizarea şi evaluarea obiectivelor şi a indicatorilor, precum şi impactul global al
activităţilor constituie o parte importantă a procesului de luare a deciziilor şi de gestionare,
axat pe managementul performanţei sau pe analiza comparativă. Cu toate acestea, atât timp
cât informaţiile cu privire la îndeplinirea obiectivelor şi a indicatorilor obţinute din astfel de
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procese nu sunt folosite într-un mod activ, va fi vorba în continuare doar de o chestiune
formală.
În ciuda faptului că implementarea pilot a cuprins un document separat cu privire la
beneficiile bugetării bazate pe programe şi că documentele metodologice au pus accentul pe
analiza comparativă, importanţa educaţiei permanente cu privire la căile şi metodele de
utilizare a bugetării bazate pe programe ca instrument activ de gestionare şi de luare a
deciziilor a fost subestimată. Această problemă poate fi soluţionată prin educaţie
continuă, prin recurgerea la e-learning, un site separat pentru bugetarea bazată pe
programe la nivelul autorităţilor locale şi prin sprijinul ZMOS.

5. Descriere generală a structurilor bazate pe programe ale unităţilor pilot

Structurile bazate pe programe, pentru anii 2009-2011, au fost create după modele de
structuri bazate pe programe elaborate până la nivelul de programe, în special pentru
comunităţi/VUC (Tabelul 3 "Model de structură bazată pe programe") la etapa a 1-a a
implementării bugetării bazate pe programe în administraţia locală.
Tabelul 3 – Model de structura bazată pe programe
comunităţi şi oraşe
VUC
1: Planificare, management şi audit
1: Planificare, management şi audit
2: Promovare şi marketing
2: Promovare şi marketing
3: Servicii interne
3: Servicii interne
4: Servicii prestate cetăţenilor
4: Servicii prestate cetăţenilor
5: Siguranţă
5: Siguranţă
6: Managementul deşeurilor
6: Drumuri
7: Drumuri
7: Transport
8: Transport
8: Educaţie
9: Educaţie
9: Sport
10: Sport
10: Cultură
11: Cultură
11: Servicii sociale
12: Mediu ambiant pentru viaţă
12: Mediu ambiant pentru viaţă
13: Sănătate publică
13: Servicii sociale
14: Administrare
14: Administrare
Sursă: Ghid practic şi specific pentru crearea structurilor bazate pe programe la nivelul autorităţilor locale şi regionale

Modul de prezentare a structurii interne a programului, de exemplu, subprograme,
proiecte/elemente, scopuri, obiective şi indicatori corespunde formei, fiind aplicată în
structura bazată pe program de unităţile administraţiei de stat (Tabelul 4 - "Model de parte a
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programului - buget bazat pe programe pentru anii 2013-2015, Levoča").

Tabelul 4 – “Model de parte a programului - buget bazat pe programe pentru anii 2013-2015, Levoča”
Program 5 Siguranţă
Scop: Orăşelul Levoča cu rata minimă a criminalităţii
Subprogram 5.1 Poliţia municipală
Responsabil: Poliţia municipală
Buget (EUR)
2012
145 923

2013

2014

132 015

147 968

Obiective şi indicatori
Obiectiv

A asigura ordinea publică în orăşel

Indicator măsurabil

Numărul de ore de patrulare pe teren pe an

Anul

R-2

Valoarea planificată
Valoarea reală

R-1

R

R+1

R+2

3000

3250

3250

3250

2880

Obiectiv

A asigura operarea sistemului de supraveghere cu camere video în orăşel

Indicator măsurabil
Anul

Numărul total de camere video instalate
R-2

Valoarea planificată
Valoarea reală

Indicator măsurabil
Anul

R-2

R+2

8

8

R-1

R

R+1

R+2

70

70

70

70

65
% de infracţiuni soluţionate datorită sistemului de supraveghere video în raport cu numărul total
R-2

Valoarea planificată
Valoarea reală

R+1

7

Costul unei ore de operare a sistemului de supraveghere video pe an

Valoarea planificată
Valoarea reală

R

7
4

Indicator măsurabil
Anul

R-1

R-1

R

R+1

R+2

45

45

45

45

40
Sursă: Buget bazat pe programe al orăşelului Levoča pentru anii 2013-2015, www. levoca.sk

Comunităţile şi VUC au formulat scopurile, obiectivele şi indicatorii lor în baza exemplelor
menţionate în "Colecţia de exemple de ... formulate corect şi incorect..." sau în baza
structurilor bazate pe programe ale comunităţilor/VUC pilot elaborate ca parte a proiectului
"Implementarea pilot a bugetării bazate pe programe ...", publicat pe site-ul web al
Ministerului Finanţelor, respectiv pe un site web special destinat acestui scop şi care
funcţionează la momentul respectiv.
5.1 Analiza structurilor bazate pe programe ale comunităţilor/VUC pilot în bugetele
pentru anii 2009-2011 şi 2013-2015
În scopul de a atrage atenţia asupra unei abordări diferite a elaborării structurii bazate pe
program, a progresului şi, respectiv, a problemelor existente în ceea ce priveşte calitatea
structurilor bazate pe programe, a obiectivelor şi indicatorilor, s-a efectuat o analiză a
structurilor bazate pe program ale comunităţilor/VUC pilot în contextul bugetului pentru anii
2009-2011 şi 2013-2015, cu excepţia unor comunităţi mici, ale căror bugete bazate pe
programe pentru anii 2013-2015 nu au fost disponibile pe site-ul lor (aceste comunităţi
dispuneau de un site-web propriu).
Concluziile generalizate ale analizei pot fi împărţite în următoarele grupe:
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A. Diferenţele în structurile bazate pe programe elaborate
- comparaţie la nivel de programe, subprograme, proiecte / elemente formulate;
- alocarea cheltuielilor pentru programe, subprograme, proiecte / elemente.
B. Caracteristici ale obiectivelor şi indicatorilor formulaţi.
A. Diferenţele în structurile bazate pe programe elaborate
1. Anumite diferenţe justificate, în ceea ce priveşte obiectul lor, au devenit evidente în
bugetele pentru anii 2009-2011, în comparaţie cu modelul de structură bazată pe
programe, cum ar fi:
- programul "Transport", în care cheltuielile pentru transportul urban în comun sunt
bugetate, a fost formulat în cazul orăşelelor mai mari, dar nu şi în cazul oraşelor;
- prezenţa programului costisitor, dar important, intitulat "Parc industrial";
- includerea/neincluderea programului administrativ "Administrare" concentrând cheltuieli
pentru funcţionarea oficiului în cadrul structurii bazate pe programe, în dependenţă de
faptul dacă comunităţile/VUC au fost în stare să le distribuie în alte programe.
2. Pentru structurile bazate pe programe ale comunităţilor/VUC pilot pentru anii 2013-2015
se poate constata că, în comparaţie cu structurile bazate pe programe pentru anii 20092011 nu există, în principiu, schimbări în ceea ce priveşte numărul sau denumirea
programelor.
3. La nivel de subprograme si proiecte/elemente ale bugetului pentru anii 2013-2015
structura a fost mai degrabă simplificată, în special prin fuziunea elementelor respective
în cadrul subprogramelor şi prin exprimarea produselor activităţilor respective prin
obiective. Diferenţa de abordare la crearea elementelor a devenit foarte evidentă în
cadrul programului intitulat "Educaţie", în care existau 3 metode diferite despre modul de
a implica şcolile primare în program, şi anume:
a.) formularea unui element separat pentru fiecare şcoală;
b.) divizarea şcolilor după focalizarea /specializarea acestora (şcoli primare, şcoli de
arte), sau după tipul de organizaţie (organizaţie bugetară conectată prin bugetul său
la comunitatea dată, respectiv organizaţie contribuitoare care primeşte o contribuţie
pentru funcţionarea sa), pentru a formula un element sau subprogram pentru fiecare
grup;
c.) includerea tuturor şcolilor într-un subprogram şi exprimarea produselor activităţilor lor
prin obiective.
4. În unele cazuri (în bugetele pentru anii 2009-2011 şi 2013-2015), în cadrul programelor
există subprograme sau elemente separate create pentru acordarea finanţării, de
exemplu, pentru cultură, sport. Cu toate acestea, granturile constituie pur şi simplu o altă
resursă de finanţare a activităţilor; utilizarea lor nu ar trebui să conducă la existenţa unei
părţi separate a programului.
5. În legătură cu crearea programului "Administrare", în unele cazuri ale bugetului pentru
anii 2013-2015 obiectivele şi indicatorii au fost formulaţi într-un subprogram sau un
element care arată zero cheltuieli; astfel de cheltuieli au fost incluse în programul
"Administrare".
6. Acesta nu include subprograme ale programelor comune la a căror realizare participă
câteva comunităţi/VUC; în cele mai multe cazuri, proiectele UE nu sunt elaborate
separat, realizarea proiectelor se exprimă numai prin obiective, cum ar fi % de proiecte
reuşite din toate proiectele prezentate.
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În general, îndeosebi simplificarea structurilor bazate pe programe este o dovadă a efortului
depus pentru a face bugetul bazat pe programe mai transparent şi mai cuprinzător, precum
şi pentru a facilita alocarea cheltuielilor (respectiv, modificările de cheltuieli) pentru
subprograme/programe mai puţin structurate.
B. Descrierea obiectivelor şi indicatorilor formulaţi atât în bugetul pentru anii 20092011 cât şi în bugetul pentru anii 2013-2015
1. Cele mai multe obiective şi indicatori au fost formulaţi corect; cu toate acestea, coerenţa
obiectivelor şi indicatorilor este problematică.
2. Majoritatea sunt obiective cu indicatori de produs (de exemplu, numărul de elevi în şcoli,
numărul de evenimente de prezentare, numărul de vizitatori, numărul de întruniri,
numărul de beneficiari de alocaţii sociale, numărul de drumuri nou construite /
întreţinute).
3. În unele cazuri, pur şi simplu, au fost formulaţi indicatori de rezultat (de exemplu, cota
suprafeţei închiriate în raport cu suprafaţa totală destinată pentru închiriere; % de
infracţiuni soluţionate datorită sistemului de supraveghere cu camere video în raport cu
numărul total de infracţiuni; % procesului educaţional efectuat în forme inovatoare).
4. Au existat mai mulţi indicatori axaţi pe calitatea serviciilor formulate (de exemplu,
termenul mediu al unui anumit act administrativ; % de satisfacţie), sau la măsurarea
eficienţei (costul 1 ore de funcţionare a sistemului de supraveghere cu camere video,
consumul anual de energie pentru 1 indicator luminos).
5. În multe cazuri, lipsesc următoarele valori ale indicatorilor - valorile obţinute şi valorile
planificate pentru anii anteriori.

5.2.

Lecţiile învăţate din analiza structurilor bazate pe programe

Problema 1:

Structură detaliată bazată pe program fără utilizarea structurii logice
ierarhice în elemente şi subprograme într-o măsură mai mare

Situaţie şi soluţie:
Bugetele bazate pe programe în curs de examinare conţin, în mare parte, un număr mare de
subprograme sau elemente. Structurile bazate pe programe nu dispun de o aplicare bună a
structurii logice ierarhice a subprogramului şi a elementelor care vor sprijini dimensiunea
strategică a structurii bazate programe şi crearea obiectivelor de rezultat. Detaliile
numeroase, un număr mare de subprograme şi elemente fac bugetul bazat pe programe
incomprehensibil.
În scopul de a fi în măsură să precizeze dacă o structură detaliată bazată pe programe
constituie o problemă sau un avantaj, înainte de elaborarea unei structuri bazate pe
programe la nivelul unei comunităţi/VUC, este necesar să se definească scopul principal de
utilizare a informaţiei privind realizarea obiectivelor; dacă creşte gama şi calitatea serviciilor
prestate, sau se reduc costurile / cheltuielile unitare, sau se pune accentul pe ameliorarea
performanţei personalului. În fond, rămâne sporirea eficienţei, dar bugetul bazat pe programe
poate ajuta la specificarea unui mod în care acest fapt poate fi realizat.
În structura logică ierarhică există obiective reciproc condiţionate formulate în elementele şi
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subprogramele conexe. Prin aplicarea acesteia se poate verifica dacă activităţile în cauză şi
produsele acestora, respectiv consecinţele unor astfel de activităţi duce la realizarea
obiectivelor definite pe termen mediu, de exemplu, în cadrul programelor de dezvoltare
socială şi economică .
Problema 2:

Indicatorii de produs prevalează

Situaţie şi soluţie:
Structura bazată pe programe conţine, în cea mai mare parte, obiective de produs şi
indicatori de produs care indică utilizarea lor pentru managementul intern eficient al
cheltuielilor, în special în cazul în care indicatorii de produs sunt completaţi de indicatori de
eficienţă. Acest lucru este posibil, în special, în domeniile managementului deşeurilor,
transportului (întreţinerea şi renovarea drumurilor, trotuarelor, spaţiilor publice), precum şi
programe şi componente de program cu un subiect similar.
Obiectivele şi indicatorii de produs asociaţi cu serviciile directe pentru public (de exemplu,
registru de funcţionare a biroului, autorizaţii de construcţie, furnizarea de alocaţii sociale,
grija purtată pensionarilor) şi măsurarea numărului de operaţiuni / acte vor avea o valoare
demonstrativă mai mare pentru public atunci când sunt asociaţi la indicatorii de calitate.
Mulţi indicatori au fost direcţionaţi spre interiorul organizaţiei şi au accentuat volumul de lucru
realizat; acest lucru poate fi rezolvat prin utilizarea unor astfel de informaţii pentru a gestiona
performanţele personalului.
O altă soluţie este de a se concentra pe indicatorii care pot fi utilizaţi în compararea
reciprocă a comunităţilor (drept sursă poate fi analiza comparativă a bazelor de date de
indicatori), sau pe indicatori elaboraţi în colaborare cu ministerele de resort în limitele
competenţelor transferate.
Mai mult decât atât, o soluţie poate fi crearea unui set de indicatori definiţi în mod uniform şi
gratuit la dispoziţia comunităţii/VUC.
O mai bună aplicare a indicatorilor de rezultat este legată de utilizarea structurii logice
ierarhice cu reflectare mai accentuată asupra obiectivelor de dezvoltare pe termen mediu a
programelor de dezvoltare economică şi socială în bugetul respectiv.
Problema 3:

Funcţia de prezentare a bugetului bazat pe programe încă domină

Situaţie şi soluţie:
Acest fapt este evident printr-o structură detaliată bazată pe programe, prin prezenţa
subprogramelor şi elementelor cu obiectivele şi indicatori formulaţi ale căror cheltuieli sunt
bugetate în alt program (mai ales în cadrul programului "Administrare"). Separarea
cheltuielilor şi obiective înseamnă eşecul de a înţelege importanţa bugetării bazate pe ca
instrument de management
În scopul de a elimina neajunsurile menţionate, este necesar – în paralel cu implementarea
metodologiei bugetării bazate pe programe – pentru a organiza cursuri de formare axate pe
metode de management al costurilor şi utilizarea de informaţii de la bugetul bazat pe
programe pentru compararea reciprocă a proceselor, performanţelor administraţiei locale sau
de gestionare a performanţei personalului..
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6. Situaţia, provocările şi recomandările curente pentru sistemul de bugetare bazat pe
programe în cadrul administraţiei locale

6.1. Situaţia curentă în bugetarea bazată pe programe la nivelul comunităţilor/VUC
În prezent, sistemul de bugetare bazat pe programe la nivelul comunităţilor/VUC este
influenţat direct de:
A. posibilitatea pentru comunităţile cu o populaţie de până la 2.000 de locuitori de a lua
decizia de a nu aplica structura bazată pe programe în bugetul comunităţii;
B. obligaţia de a furniza date cu privire la bugetul aprobat, cu privire la modificări în buget, şi
la executarea acestuia prin intermediul Sistemului de informare bugetară (denumit în
continuare "RIS SAM").
Prevederile menţionate mai sus fac parte din amendamentele Legii cu privire la normele
bugetare ale autorităţilor locale adoptate la sfârşitul anului 20136.
A. Posibilitatea pentru comunităţile cu o populaţie de până la 2.000 de locuitori de a
lua decizia de a nu aplica structura bazată pe programe la bugetul comunităţii
Această posibilitate a fost inclusă în amendamentul la cererea ZMOS ca reprezentant al
opiniilor comunităţilor. Cererile s-au bazat pe sarcina administrativă sporită a angajaţilor
oficiilor comunităţii, care nu a fost compensată nici de efectele vizibile ale implementării
bugetării bazate pe programe în cele din urmă, nici de "remunerarea financiară".
Opţiunea prevăzută de lege de a nu elabora un buget cu structura bazată pe programe se
referă la 85% din comunităţi, prin urmare, este inevitabil de a acorda o atenţie deosebită
formărilor, prezentărilor cu privire la posibilităţile specifice de utilizare a bugetării bazate pe
programe, în special pentru a gestiona cheltuielile (respectiv costul) şi a compara
performanţa autorităţilor locale.
B. Obligaţia de a furniza date cu privire la bugetul aprobat, cu privire la modificări în
buget, şi la executarea acestuia prin intermediul Sistemului informaţional bugetar
pentru administraţia locală
RIS fiind utilizat de către Ministerul Finanţelor în gestionarea bugetului de stat este
interconectat cu alte sisteme care asigură managementului finanţelor publice, cum ar fi
sistemul Trezoreriei de stat, sistemul de monitorizare pentru fondurile structurale şi Fondul
de coeziune (ITMS), fondurile Sistemul Informaţional contabil (ISUF), precum şi diferite
sisteme de contabilitate (pe platforma SAP) utilizate la ministere.
RIS SAM este o extensie a RIS central şi este destinat pentru :
- colectarea de date bugetare necesare pentru elaborarea bugetului administraţiei publice;
- furnizarea la timp a informaţiilor precise cu privire la gestionarea comunităţilor/VUC;
- ameliorarea calităţii administrării bugetului în toate fazele sale, la nivelul comunităţilor şi
VUC; datele bugetare gestionate la nivel central vor elimina problema incompatibilităţii
mutuale de software în cadrul comunităţii şi organizaţiilor subordonate.
În ceea ce priveşte bugetarea bazată pe programe RIS SAM va facilita administrarea
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bugetului bazat pe programe, elaborarea acestuia, modificările, pregătirea de rapoarte de
monitorizare şi evaluare, şi va unifica forma şi conţinutul rapoartelor tipărite. Facilitarea
lucrărilor va permite să acorde mai multă atenţie calităţii şi, în special, posibilităţilor de
aplicare activă.
În scopul de a crea o idee de înţelegere şi utilizare a bugetului bazat pe programe în cadrul
acestui proiect a fost expediat un chestionar (Anexa 4) pe adresele a 50 de comunităţi
(orăşele), dintre care 30 de comunităţi (orăşele), cu o populaţie de până la 2.000 locuitori. 11
comunităţi au reacţionat la chestionar şi doar 9 comunităţi (oraşe) l-au completat, ceea ce a
dat un rezultat de doar 18%. Numărul mic de răspunsuri reflectă interesul scăzut faţă de
bugetarea bazată pe programe.
Din chestionarele completate am tras următoarele concluzii:
1. Din 6 comunităţi cu populaţia de până la 2.000 locuitori care au răspuns la chestionar
doar o comunitate cu populaţie puţin numeroasă va continua bugetarea bazată pe
programe la bugetul pentru anii 2014-2016.
2. Cu excepţia unui singur caz, bugetul bazat pe programe a inclus (va include) obiective şi
indicatori în bugetele pentru anii 2013-2015 şi 2014-2016.
3. La prezentarea cerinţelor bugetului mai puţin de o jumătate din comunităţile respondente
au afirmat că propunerile conţin modificări ale obiectivelor şi respectiv obiective noi.
4. În ceea ce priveşte publicarea, 5 comunităţi (orăşele) au răspuns că au publicat bugetul
lor bazat pe programe, inclusiv obiective şi indicatori.
5. Toate comunităţile (orăşelele) au răspuns că publicul nu a demonstrat un interes sporit
faţă de bugetul publicat în structura bazată pe programe.
6. 5 comunităţi/VUC au răspuns că au publicat raportul de monitorizare pe site-ul lor.
7. La întrebarea în ce măsură au fost realizate ideile lor de utilizare a bugetării bazate pe
programe în ceea ce priveşte:
a.) de a face bugetul mai clar pentru membrii consiliului local şi locuitori – cele mai multe
comunităţi au răspuns că ideile lor au fost îndeplinite parţial, ceea ce – în privinţa
răspunsurilor negative în cazul întrebărilor referitor la interesul public – demonstrează
mai degrabă interesul manifestat de membrii consiliul local;
b.) compararea cheltuielilor pentru serviciile prestate prin intermediul indicatorilor cu
comunităţi (orăşele) comparabile – majoritatea comunităţilor au răspuns: "nu";
c.) aplicarea obiectivelor şi a indicatorilor la distribuirea resurselor – majoritatea
comunităţilor au răspuns: "parţial";
d.) reflectarea obiectivelor PHSR în bugete – majoritatea comunităţilor au răspuns:
"parţial"”.
8. În cazul întrebării cu privire la utilizarea practică a bugetării bazate pe programe –
răspunsurile au fost mai degrabă orientate spre transparenţă şi claritate la monitorizarea
cheltuielilor.
Referitor la numărul mic de răspunsuri, putem afirma că concluziile la chestionar nu pot fi
generalizate, cu toate acestea, ele indică cu siguranţă o abordare mai degrabă formală a
bugetării bazate pe programe. Acest lucru înseamnă că, pe de o parte, un buget bazat pe
programe distribuie cheltuielile în domeniile materiale respective mai clar, dar pe de altă
parte, că obiectivele şi indicatorii nu sunt folosiţi pentru managementul la un nivel calitativ
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superior.
6.2. Posibilităţile de aplicare a sistemului de bugetare bazat pe programe
“Prestarea transparentă şi măsurabilă a serviciilor administraţiei publice în contextul
resurselor publice cheltuite" este unul dintre principalele obiective definite în cadrul etapei
următoare a reformei finanţelor publice pentru anii 2014-2020. Sistemul de bugetare bazat
pe programe poate deveni un instrument real pentru realizarea obiectivului menţionat.
Bugetarea bazată pe programe în administraţia de stat sau autorităţile locale reprezintă un
sistem prezent în întregul ciclul bugetar. Planificarea, executarea şi auditul cheltuielilor în
contextul obiectivelor şi realizării lor permite aplicarea sistemului de management al
performanţei. Definirea unui obiectiv şi căutarea celor mai bune alternative pentru realizarea
acestuia contribuie la eficienţă şi eficacitate; informaţiile cu privire la realizarea obiectivelor şi
a cheltuielilor oferă feedback comunităţilor / VUC – pentru public astfel de informaţii asigură
supravegherea calităţii bunurilor şi serviciilor şi volumul cheltuielilor.
Din acest punct de vedere bugetarea bazată pe programe poate deveni un instrument util de
A. de optimizare a proceselor şi performanţei în cadrul programului ESO
B. de implicare a publicului în funcţionarea comunităţii /VUC (bugetul prin participare,
autoadministrarea deschisă)

A. Optimizarea proceselor şi performanţei în cadrul programului ESO
La nivelul administraţiei de stat, în prezent este implementat programul ESO (administraţie
de stat "Eficientă, Fiabilă şi Deschisă”) cu scopul de a spori transparenţa, disponibilitatea
serviciilor, eficienţa, precum şi calitatea executării administraţiei de stat. Programul ESO
acoperă, de asemenea, executarea transferată a administraţiei de stat în comunităţi/VUC
unde se prevede sporirea eficienţei managementului şi prestarea serviciilor administraţiei de
stat, precum şi pentru optimizarea proceselor şi executarea în ansamblu la nivel de
comunităţi/VUC.
În 2013, a fost realizat "Auditul executării competenţelor administraţiei publice – segmentul
administraţiei locale" (denumit în continuare "audit") pentru a verifica nivelul executării
competenţelor transferate şi originale în legătură cu finanţarea lor, şi cu propunerea
optimizării lor. Metodologia auditului a inclus, de asemenea, exemple general definite de
indicatori pe care ministerele de resort trebuiau să le folosească (sau să creeze indicatori
proprii) pentru a colecta date, analiza şi evalua cantitatea, calitatea, eficienţa executării (de
exemplu, numărul de acte/operaţiuni, decizii, plângeri examinate, înregistrări administrative,
indicatorul raţie al numărului de plângeri neprocesate, costul unitar).

Aplicarea principiilor bugetării bazate pe programe:
În structura bazată pe programe este posibil de formulat indicatori elaboraţi în urma
cooperării reciproce a comunităţilor/VUC şi ministerelor fiind gestionarii competenţelor
transferate în ceea ce priveşte chestiunea în cauză, respectiv ele fiind gestionarii normelor
31

FINANŢE PUBLICE PENTRU DEZVOLTARE: Consolidarea capacităţilor finanţelor publice în Balcanii
de Vest şi în Comunitatea Statelor Independente

corespunzătoare conform cărora sunt executate competenţele originale.
Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor şi valorilor indicatorilor introduse în structura bazată pe
programe:
a sprijini – din partea comunităţii/VUC - activităţile care să conducă la nivelul necesar al
serviciilor simultan cu auditul eficienţei acestora, respectiv utilizarea lor în analiza
comparativă;
- va fi – din partea ministerelor de resort – o sursă de date pentru eventuale corecţii în
privinţa finanţării competenţelor sau optimizării serviciilor.
B. Implicarea publicului în funcţionarea comunităţii/VUC (bugetarea participativă,
autoadministrarea deschisă).
Bugetul de participare, precum şi iniţiativa "Autoadministrare deschisă” a Transparency
International Slovensko (denumită în continuare un "TIS"), sunt destinate să consolideze
implicarea cetăţenilor în gestionarea finanţelor publice, pentru a spori transparenţa
operaţiunilor comunităţii/VUC, pentru a îmbunătăţi informarea publicului cu privire la calitatea
şi eficienţa unor astfel de activităţi, precum şi pentru a reduce rata corupţiei.
Un buget întocmit în structura bazată pe programe, cu rezultatul şi obiectivele de produs,
formulate, inclusiv indicatorii, reprezintă un instrument de sprijin important al acestor
activităţi.
Bugetarea participativă este o formă de implicare activă a cetăţenilor în gestionarea
resurselor bugetare ale comunităţii lor. Prin intermediul unor structuri civice oficiale şi mai
ales sub formă de proiecte ei au posibilitatea de a lua decizii pentru a utiliza o parte din
resursele bugetare alocate, de a participa la realizarea proiectelor propuse, şi de a
monitoriza realizarea lor. Oraşul Bratislava poate fi un exemplu de utilizare a formei de
bugetare prin participare.
Aplicarea principiilor bugetării bazate pe programe:
Obiectivele şi indicatorii dintr-un buget bazat pe programe permit cetăţenilor să fie mai bine
informaţi cu privire la modul şi în cazul în care sunt cheltuite resursele bugetare, ei obţin
informaţii cu privire la măsura în care consiliul local al lor tratează domeniile problematice la
a căror soluţionare ei doresc să participe. În ceea ce priveşte metodologia de bugetare
bazată pe programe nu există niciun motiv pentru a crea o parte speciala a unui program
pentru întreaga cantitate de resurse bugetare alocate; proiectele individuale sunt parte a
programelor respective.
Începând cu 2010 TIS evaluează nivelul transparenţei, conţinuturile, precum şi cantitatea de
informaţii furnizate, calitatea mecanismelor de combatere a corupţiei, precum şi libertatea în
furnizarea de informaţii în orăşele (cele mai mari 100 de orăşele din punct de vedere al
populaţiei) şi VUC. Evaluarea este distribuită în 11 domenii unde fiecărui domeniu i se
atribuie o pondere aparte; domeniile cu pondere cea mai semnificativă includ:
- Accesul la informaţie
- Participarea publicului la luarea deciziilor
- Achiziţii publice şi prestarea serviciilor
- Vânzarea şi închirierea proprietăţilor
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-

Buget
Întreprinderi, organizaţii subordonate şi investiţii ale administraţiei locale.

Aplicarea principiilor bugetării bazate pe programe:
O structură bazată pe programe publicată, inclusiv obiectivele şi indicatorii, cheltuielile
bazate pe obiective, monitorizarea şi evaluarea realizării obiectivelor, oferă o sursă
importantă de informaţii pentru experţi şi nespecialişti, sporeşte transparenţa şi eficienţa
activităţilor, precum şi permite de a consolida poziţia administraţiei locale (autoadministrarea)
în cadrul evaluării.
În baza lecţiilor învăţate din implementarea bugetării bazate pe programe la nivelul
comunităţilor/VUC se poate afirma că implementarea în ansamblu a bugetării bazate pe
programe a asigurat comunităţile/VUC cu un instrument, cu toate acestea, fără instrucţiuni
detaliate de utilizare.
Principala recomandare care rezultă din lecţiile învăţate din implementarea bugetării
bazate pe programe la nivelul comunităţilor/VUC este necesitatea de a construi, în paralel cu
implementarea sistemului de bugetare bazat pe programe, "centre metodologice", pentru a
oferi cursuri de formare cu privire la posibilităţile de utilizare a bugetării bazate pe programe,
pentru a gestiona cheltuielile (costurile) şi procesele. În acelaşi timp, este necesar să se
acorde o atenţie deosebită promovării mai extinse a principiilor bugetării bazate pe
programe, astfel încât informaţiile obţinute aferente bugetelor bazate pe programe să fie
utilizate în mod activ de către experţi şi nespecialişti.
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Anexe
Anexa 1
Structurile bazate pe program din oraşele Banská Bystrica (80.000 de locuitori) şi Trenčín
(56.000 de locuitori) pentru perioada 2013 – 2015

Banská Bystrica

Trenèín

1. Planificare, management şi control

1. Planificare, management şi control

1.1. Management

1.1 Managementul oraşului

1.1.1. Realizarea responsabilităţilor primarului

1.1.1. Realizarea responsabilităţilor primarului
1.1.2. Realizarea responsabilităţilor viceprimarului

1.1.3 Realizarea responsabilităţilor conducătorului

1.1.3 Realizarea responsabilităţilor conducătorului
1.1.4. Managementul calităţii
1.1.5 Întrunirea organelor de conducere ale
oraşului

1.2. Planificare

1.2. Amenajarea teritoriului oraşului

1.2.1. Planificare strategică

1.3. Planificare strategică a oraşului

1.2.2. Amenajarea teritoriului

1.4. Activitatea de fixare a standardelor

1.2.3 Planificarea proiectelor

1.5. Comunicarea cu instituţiile publice din numele
oraşului

1.3. Control

1.6. Controlul activităţii administraţiei locale

1.4. Politici fiscale şi bugetare

1.7. Activităţile fiscale şi bugetare, contabilitatea
oraşului

1.4.1. Contabilitate, audit şi evaluare

1.8 Apartenenţa la organizaţiile şi asociaţiile
administraţiei locale

1.4.2 Politici fiscale şi bugetare

1.9 Organizarea alegerilor

1.5. Apartenenţa la organizaţiile şi asociaţiile
administraţiei locale
1.6. Unitatea arhitecturală principală

2. Promovare şi marketing

2. Promovare şi turism
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2.1. Prezentarea şi promovarea oraşului

2.1. Promovarea oraşului

2.1.1. Promovarea oraşului Banská Bystrica

2.2 Turism

2.1.2. Turism
2.1.3. Prezentarea oraşului peste hotarele ţării
2.2. Centru de informare
2.3. Cronica oraşului
2.4. Oraşele-partenere şi cooperarea internaţională

3. Serviciile interne

3. Serviciile interne

3.1. Servicii juridice

3.1. Servicii juridice

3.2. Funcţionarea organelor de conducere ale
oraşului

3.2. Gestionarea şi înregistrarea proprietăţii
oraşului

3.3 Aprovizionarea materială a primăriei

3.3. Informarea angajaţilor

3.4. Gestionarea şi înregistrarea proprietăţii

3.4. Exploatarea şi întreţinerea clădirilor

3.4.1. Gestionarea şi înregistrarea bunurilor imobile

3.5. Funcţionarea primăriei oraşului

3.4.2. Gestionarea şi înregistrarea bunurilor mobile

3.6. Studiile funcţionarilor municipali

3.5. Studiile funcţionarilor municipali

3.7. Sistemul municipal de informare

3.6. Transportul rutier

3.8. Transportul rutier

3.7. Interacţiunea dintre Primărie şi organizaţii în
contextul prerogativelor sale de fondator
3.8 Bucătăria primăriei
3.9. Îndeplinirea activităţilor legate de alegeri

4. Servicii pentru cetăţeni

4. Servicii pentru cetăţeni

4.1. Centrul de deservire a clienţilor

4.1. Organizarea ceremoniilor civile

4.1.1. Oficiul de înregistrare

4.2. Funcţionarea registraturii oraşului

4.1.2. Înregistrarea câinilor

4.3. Centrul de deservire a clienţilor

4.1.3. Autorizaţii pentru pescuit

4.4. WC-le publice
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4.1.4. Servicii pentru clienţi

4.5. Funcţionarea pieţelor municipale

4.1.5. Casierie

4.6. Servicii funerare şi de cimitir

4.2. Registratura oraşului

4.7. Mass-media locală

4.3. Evidenţa populaţiei

4.8. Construcţia oficiilor pentru oraşul Trenčín

4.4. Certificarea documentelor şi a semnăturilor
4.5. Alocarea numerelor de înregistrare şi orientare
4.6. Organizarea ceremoniilor civile
4.7. WC-le publice
4.8. Servicii funerare
4.8.1. Servicii de crematoriu
4.8.2. Cimitirele municipale
4.9. Postul TV Markíza
4.10. Construcţia de oficii
4.11. Biroul “Un oraş sănătos”
4.12. Servicii electronice
4.13. Sistemul municipal de informare
4.13.1. Site-ul web al oraşului
4.13.2. Wi-Fi
4.13.3. Banskobystrické radničné noviny (ziarul
municipal)
4.13.4. Radiodifuziunea locală
4.13.5. Televiziunea regională
4.13.6. Panouri de informare

5. Securitate, lege şi ordine

5. Securitate

5.1. Ordinea şi securitatea publică

5.1. Asigurarea securităţii publice

5.1.1. Serviciul de patrulare

5.2. Iluminatul public

5.1.2. Sistemul de supraveghere video

5.3. Sistemul de supraveghere video în oraş
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5.1.3. Măsurile de prevenire

5.4. Planificarea măsurilor de protecţie civilă

5.1.4. Formarea şi instruirea ofiţerilor de poliţie din
oraş

5.5. Măsurile antiincendiare

5.2. Planificarea măsurilor de protecţie civilă
5.3. Măsurile antiincendiare
5.4. Staţia de carantină

6. Managementul deşeurilor
6.1. Transportarea deşeurilor
6.1.1. Evacuarea deşeurilor de la persoanele fizice
6.1.2. Evacuarea deşeurilor de la persoanele
juridice
6.1.3. Transportarea cantităţilor mari de deşeuri
6.1.4. Lăzile de gunoi din oraş
6.1.5. Evacuarea deşeurilor din lăzile de gunoi din
oraş
6.2. Depozitarea deşeurilor
6.2.1. Depozitarea deşeurilor generate de
persoanele fizice
6.2.2. Depozitarea deşeurilor generate de
persoanele juridice
6.2.3. Deşeuri din construcţii în cantităţi mici de la
locuitori
6.3. Colectarea separată a deşeurilor
6.3.1. Evacuarea separată a deşeurilor
6.3.2. Utilizarea deşeurilor susceptibile de a se
descompune biologic
6.4. Reabilitarea depozitului de deşeuri din Horné
Pršany
6.5. Lichidarea depozitelor de deşeuri neautorizate
6.6. Punct de colectare a deşeurilor triate
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7. Drumurile locale
7.1. Construcţia şi reconstrucţia drumurilor locale
7.2. Repararea drumurilor locale
7.2.1. Repararea drumurilor locale
7.2.2. Semne de circulaţie rutieră
7.3. Gestionarea şi întreţinerea drumurilor locale
7.3.1. Întreţinerea pe timp de vară a drumurilor
7.3.2. Întreţinerea pe timp de iarnă a drumurilor
7.4. Semafoare
7.5. Organul responsabil de gestionarea drumurilor

8. TRANSPORT

6. TRANSPORT

8.1. Transportul cu autobusul

6.1 Transportul cu autobusul

8.2. Parcul municipal de autobuse

6.2. Gestionarea şi întreţinerea drumurilor

8.3. Transportul cu troleibuzul

6.3. Construcţia şi reconstrucţia drumurilor

9. Iluminatul public
9.1. Funcţionarea sistemului de iluminat public
9.2. Întreţinerea sistemului de iluminat public
9.3. Reconstrucţia sistemului de iluminat public

10. Educaţie

7. Educaţie

10.1. Grădiniţe

7.1. Grădiniţe
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10.2. Servirea meselor în grădiniţe

7.2. Şcolile primare

10.3. Şcolile primare

7.3. Activităţi în timpul liber

De la 10.3.1. la 10.3.14. fiecare şcoală primară în
parte

7.4. Cantina şcolară

10.3.15. Şcoala primară de arte „J. Cikker”

7.5. Politica în educaţie

10.4. Suport acordat activităţilor educaţionale
10.4.1. Activităţi educaţionale în timpul liber pentru
elevi şi tineri
10.4.2. Dezvoltarea sistemului educaţional
10.5. Suport acordat infrastructurii şcolare private
10.5.1. Grădiniţe
10.5.2. Şcoli primare de arte
10.5.3. Şcoli de limbi străine
10.5.4. Infrastructură pentru petrecerea timpului
liber
10.5.5. Şcoli de tip internat
10.6. Oficiul pentru educaţie
10.7. Creşa municipală
10.8. Alocaţii pentru copiii aflaţi în situaţie
materială precară

11. Sport

8. Sportul şi tinerii

11.1. Infrastructura sportivă

8.1. Suport acordat evenimentelor sportive

11.1.1. Patinoar

8.2. Subvenţionarea sportului şi a tinerilor

11.1.2. Palatul sporturilor

8.3. Infrastructura sportivă

11.1.3. Stadionul SNP Štiavnièky

8.3.1. Palatul sporturilor

11.1.4. Terenuri sportive

8.3.2. Terenul de fotbal

11.1.5. Piste pentru schiul fond şi pante de schi

8.3.3. Patinoar

11.1.6. Piscine în interior

8.3.4. Piscine

11.2. Evenimente sportive

8.3.5. Patinoar mobil

11.3. Agenţia de administrare a sporturilor şi a

8.4. Bunurile mobile ale oraşului şi terenurilor de
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activităţii sportive (STaRZ)

joc pentru copii

11.4. Susţinerea sportului prin sistemul de granturi

12. Cultură

9. Cultură

12.1. Evenimente culturale tradiţionale

9.1. Susţinerea evenimentelor culturale

12.1.1. Vara culturală

9.2. Organizarea evenimentelor culturale

12.1.2. Ziua oraşului şi Iarmarocul Radvaň

9.3. Suport acordat centrelor culturale

12.1.3. Crăciunul în Banská Bystrica

9.4. Cooperarea culturală

12.2. Evenimente culturale ocazionale

9.5. Galeria Bazovský

12.3. Parcul de cultură şi recreaţie (PKO)
12.4. Repararea şi întreţinerea monumentelor
culturale
12.5. Susţinerea culturii prin sistemul de granturi

13. Mediu înconjurător pentru viaţă

10. Mediu înconjurător

13.1. Fântâni arteziene

10.5. Fântâni arteziene

13.2. Ceasul-clopotniţă

10.2. Managementul deşeurilor şi a apelor

13.3. Întreţinerea cursurilor de apă

10.2.1. Colectarea şi evacuarea deşeurilor

13.4. Nisipiere şi terenuri de joc publice

10.2.2. Stocarea deşeurilor

13.5. Întreţinerea şi plantarea zonelor verzi din oraş

10.3. Protecţia mediului înconjurător

13.6. Dezinsectizarea şi deratizarea comunităţii

10.4. Staţia de carantină

13.7. Zgomotul şi aerul

10.1. Spaţiile verzi publice

13.8. Bunurile mobile ale oraşului

10.6. Activităţi de susţinere

13.9. Serviciile de recreare şi de amenajare a
spaţiilor verzi

14. Fondul locativ

12. Dezvoltarea oraşului şi fondul locativ

14.1. Administrarea şi înregistrarea apartamentelor
municipale

12.1. Dezvoltarea oraşului
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14.2. Stocul de locuinţe – închirierea
apartamentelor

12.2. Fondul locativ

14.3. Fondul de Stat de Dezvoltare a Spaţiului
Locativ (ŠFRB)

12.2.1. Administrarea stocului de locuinţe
12.2.2. Consiliere – probleme aferente spaţiului
locativ
12.2.3. Fondul de Stat de Dezvoltare a Spaţiului
Locativ (ŠFRB)
12.2.4. Construcţia caselor unifamiliale ca
compensare pentru modernizarea căilor ferate

15. Servicii sociale

11. Servicii sociale

15.1. Servicii sociale pentru populaţia permanentă

11.1. Serviciul de asistenţă medicală

15.1.1. Facilităţi pentru persoanele în etate

11.2. Sume forfetare ca suport acordat cetăţenilor
în situaţii materiale dificile

15.1.2. Facilitatea locuinţelor subvenţionate

11.3. Contribuţii pentru entităţile nestatale

15.1.3. Punct de asistenţă medicală

11.4. Casă cu camere de închiriat

15.1.4. Servicii de asistenţă medicală şi centrul de zi

11.5. Susţinere acordată persoanelor în etate

15.2. Serviciile sociale de ambulator şi în teren

11.5.1. Centre de zi pentru persoanele în etate

15.2.1. Serviciile de asistenţă medicală

11.5.2. Facilităţi pentru persoanele în etate

15.2.2. Serviciul de transport

11.5.3. Centru cultural pentru bătrâni

15.2.3. Cantină

11.6. Punctul de asistenţă medicală

15.2.4. Închirierea instrumentelor

11.7. Asistenţă medicală în teritoriu

15.2.5. Monitorizarea şi semnalarea necesităţii
acordării de ajutor

11.8. Servicii de înmormântare

15.2.6. Servicii de reabilitare

11.9. Redresarea situaţiei familiale

15.2.7. Spălătorie

11.10. Serviciul de transport

15.2.8. Centre de zi

11.11. Gestionarea „Serviciilor sociale municipale”

15.2.9. Academia Europeană a Persoanelor în Etate
15.3. Alocaţii acordate organizaţiilor ce prestează
servicii sociale
15.4. Suport acordat în soluţionarea situaţiilor
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dificile din viaţă
15.4.1. Programe de prevenire a situaţiilor de criză
în familie
15.4.2. Indemnizaţii forfetare
15.4.3. Spaţiu locativ pentru familiile cu copii
15.4.4. Spaţiu locativ pentru tinerii adulţi
15.4.5. Suport acordat persoanelor fără adăpost
15.4.6. Suport acordat familiilor în situaţie de criză
15.4.7. Cheltuielile aferente înmormântării
persoanelor fără adăpost
15.4.8. Alocaţii în vederea creării unor economii
pentru copiii plasaţi în centrele de plasament
15.4.9. Alocaţii ce permit deplasarea părinţilor
către copiii plasaţi în centrele de plasament
15.4.10. Alocaţii ce vizează îmbunătăţirea situaţiei
materiale a familiei copilului, inclusiv aspectul
locativ şi al condiţiilor sociale.
15.4.11. Centre de zi cu prag de accesibilitate mic
pentru copii şi familii
15.5. Alocaţii sociale de stat – alocaţii pentru copii
15.6. Proiecte ce susţin dezvoltarea în domeniul
social
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Anexa 2
Structurile bazate pe program din oraşele Sobrance (6000 de locuitori) şi Ivánka pri
Dunaji (6000 de locuitori) pentru perioada 2013 – 2015

Sobrance

Ivanka pri Dunaji

1. Planificare, management şi control

1. Planificare, management şi control

1.1. Primăria oraşului

1.1 Management

1.2. Planificarea strategică

1.2. Planificare

1.3. Politici fiscale şi bugetare

1.2.1. Amenajarea teritoriului

1.4. Taxele de membru

1.2.2. Planificarea strategică

1.5. Control

1.3. Control
1.4. Politici fiscale şi bugetare
1.4.1. Contabilitate şi audit
1.4.2. Politici fiscale şi bugetare
1.5. Apartenenţa la organizaţii şi asociaţii
1.6. Cooperarea transfrontalieră

2. Promovare şi marketing

2. Promovare şi marketing

2.1. Televiziunea regională

2.1. Promovare şi prezentare

2.2. Cronica oraşului

2.2. Cronica oraşului

2.3. Ziarul “Sobranèan”

2.3. Memorialul lui M.R. Štefánik – Centru de informare
şi scuarul Sfintei Rozalia

2.4. Alte tipuri de promovare a oraşului
2.5. Oraşele-partenere

3. Servicii interne

3. Servicii interne
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3.1. Servicii juridice

3.1. Servicii juridice

3.2. Activitatea organelor de conducere a oraşului

3.2. Întrunirile organelor municipale

3.3 Gestionarea şi înregistrarea proprietăţii

3.3 Gestionarea şi înregistrarea proprietăţii

3.4. Studiile funcţionarilor municipali

3.4. Studiile funcţionarilor municipali şi a membrilor
Consiliului Municipal

3.5. Arhive şi registre
3.6. Gestionarea reţelei informatice
3.7. Transport

4. Servicii pentru cetăţeni

4. Servicii pentru cetăţeni

4.1. Oficiul de înregistrare

4.1. Organizarea ceremoniilor civile

4.2. Consiliul pentru aspecte civile

4.2. Deservirea locuitorilor oraşului

4.3. Evidenţa populaţiei

4.2.1. Evidenţa populaţiei

4.4. Construcţia de oficii

4.2.2. Înregistrarea animalelor
4.2.3. Autorizaţii pentru pescuit
4.2.5. Certificarea documentelor şi a semnăturilor
4.2.6. Alocarea numerelor de înregistrare şi orientare
4.3. Mass-media
4.3.1. Radiodifuziunea municipală
4.3.2. Site-ul web al oraşului
4.3.3. Presa din oraş
4.4. Construcţia de oficii
4.5. Cimitirele din oraş şi serviciile aferente

5. Securitate
5.1. Construcţia şi reabilitarea sistemului de iluminat
public
5.2. Întreţinerea sistemului de iluminat public
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5.3. Întreţinerea sistemului de iluminat public
5.4. Poliţia

5. Managementul deşeurilor

6. Managementul deşeurilor

5.1. Depozitarea şi stocarea deşeurilor

6.1. Gestionarea apelor reziduale

5.2. Închirierea depozitelor de deşeuri

6.1.1. Construcţia sistemului de canalizare
6.1.2. Întreţinerea sistemelor de canalizare
6.2. Gestionarea deşeurilor municipale
6.2.1. Colectarea, evacuarea şi stocarea deşeurilor
municipale
6.2.2. Colectarea cantităţilor mari de deşeuri
6.2.3. Colectarea separată a deşeurilor
6.3. Lichidarea depozitelor de deşeuri neautorizate

6. Drumuri

7. Drumuri

6.1. Drumuri

7.1. Construcţia drumurilor

6.2. Drumurile aflate în gestiunea organizaţiei
Technické služby

7.2. Reabilitarea şi repararea drumurilor

6.3. Drumurile şi transportul rutier

7.3. Întreţinerea drumurilor
7.3.1. Întreţinerea pe timp de vară a drumurilor
7.3.2. Întreţinerea pe timp de iarnă a drumurilor
7.4. Semne de circulaţie

7. Educaţie

8. Educaţie

7.1. Grădiniţă

8.1. Grădiniţe

7.1.1. Grădiniţă

8.1.1. Grădiniţa de pe str. Hviedoslavova

7.1.2. Cantina la grădiniţă

8.1.2. Grădiniţa de pe str. Slneèná
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7.2. Şcoli primare (ŞP)

8.2. Şcoli primare

7.2.1. Şcoala primară de pe str. Komenského 6

8.3. Şcoli primare de arte

7.2.2. Şcoala primară de pe str. Komenského 12

8.4. Servirea mesei la şcoală

7.3. Cantine şcolare (CŞ)

8.5. Grădiniţa de pe lângă biserică

7.3.1. ŞC Komenského 6
7.3.2: ŞC Komenského 12
7.4. Educaţie în materie de timp liber
7.4.1. Şcoala primară de arte
7.4.2. Clubul şcolar al copiilor al ŞP Komenského 6
7.4.3. Clubul şcolar al copiilor al ŞP Komenského 12
7.4.4. Centrul de petrecere a timpului liber
7.5. Biroul de educaţie

8. Sport

9. Sport

8.1. Subvenţii

9.1. Infrastructura sportivă
9.1.1. Piste ciclabile
9.1.2. Un mic teren de joacă
9.2. Sistemul de granturi în domeniul sportului

9. Cultură

10. Cultură

9.1. Casa de cultură

10.1. Evenimente culturale

9.2. Evenimente tradiţionale

10.2. Infrastructura culturală
10.2.1. Centrul „Matica slovenská”
10.2.2. Edificare
10.2.3. Biblioteca municipală şi clădirea multifuncţională
10.3. Sistemul de granturi în domeniul culturii
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10. Mediu înconjurător pentru viaţă

11. Mediu înconjurător pentru viaţă

10.1. Iluminat public

11.1. Zone şi spaţii verzi publice

10.2. Spaţii verzi publice

11.2. Terenuri de joacă pentru copii

10.3. Technické služby
10.4. Mediul înconjurător

11. Fondul locativ
11.1. Gestionarea serviciului de termoficare
11.2. Fondul de Stat de Dezvoltare a Spaţiului
Locativ (ŠFRB)
11.2.1. Reabilitarea zonei centrale a oraşului
Sobrance
11.2.2. Sobrance – infrastructură
11.2.3. Sobrance, str. Michalovská str. – extinderea
sistemului de canalizare

12. Servicii sociale

12. Servicii sociale

12.1. Activităţi în cadrul comunităţii

12.1. Ajutoare sociale forfetare

12.2. Persoanele în etate

12.2. Împrumuturi rambursabile fără rata a dobânzii

12.3. Ajutor social

12.3. Servicii de asistenţă socială

12.4. Facilităţi şi servicii de asistenţă medicală
pentru persoanele în vârstă

12.4. Oferirea de adăpost bătrânilor şi altor categorii de
persoane

12.5. Alte servicii sociale

12.5. Indemnizaţia la naşterea copilului

12.5.1. Asistente medicale

12.6. Centre de zi /pensiune

12.5.2. Alocaţii pentru copii

12.7. Contribuţii către entităţile nestatale

12.5.3. Alocaţii pentru redresarea situaţiei

12.8. Apartamente sociale
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materiale precare
12.5.4. Curatela socială
12.6. Beneficiar special

13. Centrul de îngrijire a sănătăţii

13. Administraţie

14. Administraţie

13.1. Primăria
13.2. Aprovizionarea materială a primăriei
13.3. Servicii pentru oraş
13.4. Datoriile oraşului
13.4.1. Achitarea dobânzilor datorate de oraş
13.4.2. Rambursarea împrumuturilor /creditelor
13.4.3. Comisionul de deservire aferent
împrumuturilor /creditelor
13.5. Repararea şi întreţinerea bunurilor
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Anexa 3

7

Termeni aferenţi bugetării bazate pe program

Bugetare bazată pe program
Bugetarea bazată pe program este un sistem bazat pe planificarea sarcinilor şi a activităţilor
administraţiei locale (a entităţilor ce dispun de autoguvernare) în funcţie de priorităţi şi
alocarea de resurse bugetare disponibile pentru programe, plasându-se accentul pe rezultat
şi eficienţă în procesul de cheltuire a bugetului alocat.
Buget elaborat în cadrul structurii bazate pe program
Bugetul elaborat în cadrul structurii bazate pe program (denumit în continuare „buget bazat
pe program”) este un buget ce alocă (distribuie) cheltuielile bugetare programelor individuale
sau părţilor acestora.
Bugetul bazat pe program plasează accentul pe prezentarea produselor şi a rezultatelor
planificate şi obţinute.
Structura bazată pe program (a bugetului)
Este o structură logică, organizată din punct de vedere ierarhic, creată în funcţie de scopurile
şi obiectivele administraţiei locale (unei entităţi ce dispune de autoguvernare). În general, o
structură bazată pe program este alcătuită din programe, sub-programe şi elemente
(proiecte).
Program
este un conglomerat /grup de activităţi interconectate (activităţi, servicii, prestări) realizate
pentru a atinge scopurile şi obiectivele stabilite. În general, un program este divizat în
(conţine) sub-programe, elemente şi /sau proiecte (denumite în continuare „părţi de
program”). Fiecare program constă din scopuri, obiective şi indicatori măsurabili.
Un program poate fi limitat în timp sau nelimitat în timp:
a) programul limitat în timp are o dată de implementare iniţială şi finală, conţine toate nivelele
structurii bazate pe program ce sunt limitate în timp;
b) programul nelimitat în timp nu are o dată-limită de finalizare; acesta poate conţine subprograme, proiecte şi elemente limitate în timp. În cazul în care unul dintre aceste nivele este
limitat în timp, toate nivelele subordonate devin limitate în timp.
Sub-program
Este o parte compactă a unui program, ce conţine activităţi interconectate (ex.: în cadrul
programului „Educaţie” pot exista sub-programele „Grădiniţe” şi „Şcolile primare”).
Element
Elementul este o activitate curentă sau un grup de activităţi nelimitată (e) în timp, ce
„produce” (în cadrul căreia se produc) bunuri sau servicii (ex.: în cadrul programului
„Educaţie” poate exista sub-programul „Şcolile primare” care să conţină elementele „Şcoli
7

Sursă: Manualul practic și specific pentru crearea structurilor bazate pe program la nivelul administrațiilor
locale și regionale.
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primare centrate pe tehnologia informaţională” şi „Şcoli primare centrate pe limbile străine”).
Proiect
Proiectul este o activitate limitată în timp, ce produce bunuri sau servicii speciale. În termeni
de importanţă, un proiect şi un element reprezintă părţi egale ale unui sub-program, ce
generează o serie de activităţi, ce pot fi grupate într-un sub-program în funcţie de genul
activităţii.
Scop
Scopul exprimă o consecinţă /un impact pozitiv preconizat a fi obţinut în urma îndeplinirii pe
termen lung a obiectivelor relevante (starea finală pe care dorim să o obţinem, prin
implementarea programului /părţilor acestuia şi prin realizarea obiectivelor relevante în
cadrul programului /părţilor acestuia).
Obiectiv
Un obiectiv este o formă de prezentare a produsului sau a rezultatului ce reflectă scopul
atins.
Există câteva tipuri de obiective:
a) obiective de produs (obiective orientate spre produs) – prezintă produsele specifice, adică
bunurile şi serviciile realizate de către o entitate a administraţiei locale;
b) obiective de rezultat pe termen scurt (obiective orientate spre rezultat) – prezintă
rezultatele imediate, ce vor fi reflectate după o perioadă relativ scurtă de timp (aproximativ 1
an) ca şi efecte directe ale produselor;
c) obiective de rezultat pe termen mediu (obiective orientate spre rezultat) – prezintă
rezultatele ce urmează a fi obţinute într-o perioadă ce depăşeşte 1 an.
Produs
Produsele sunt bunurile şi serviciile produse de autorităţile locale.
Rezultat
Rezultatele reprezintă schimbările sociale şi economice generate în urma desfăşurării
programelor şi care sunt obţinute pe termen mediu şi scurt.
Indicator (indicator măsurabil)
Un indicator măsurabil este un instrument de monitorizare şi evaluare a realizării unui
obiectiv, respectiv un instrument de măsurare a progresului înregistrat în atingerea
obiectivelor.
Cadrul logic al programului
Cadrul logic al programului reprezintă o structură logică internă a programului. Acesta
prezintă modul în care sunt analizate programul, scopurile, obiectivele şi produsele acestuia.
Prin intermediul acestui cadru este posibil de a construi, exprima şi monitoriza legătura
logică directă şi vizibilă dintre viziune, misiune, scopuri, obiectivele pe termen mediu aferente
rezultatelor, obiectivele pe termen scurt aferente rezultatelor, obiectivele aferente produselor
şi resursele unui program.
Programe comune
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1. Un program comun poate fi creat în procesul de îndeplinire a sarcinilor comune de către
entităţile administraţiei locale.
2. Un program comun este un program la implementarea căruia participă mai mult decât o
entitate a administraţiei locale şi care are un scop comun.
3. În caz de necesitate, un program comun poate fi divizat în subprograme şi elemente
/proiecte.
4. În cadrul unui program comun, participanţii individuali sunt responsabili de executarea
sub-programelor individuale şi a părţilor acestora în funcţie de anvergura implementării
programului comun. În acest context, participanţii individuali se implică şi în procesul de
monitorizare şi evaluare a programului comun.
5. În cazul unui program comun poate fi desemnat un gerant /sponsor; gerantul /sponsorul
este responsabil de coordonarea programului, de atingerea tuturor obiectivelor programului
şi ale părţilor acestuia, de coordonarea monitorizării şi evaluării programului comun.
6. Părţile unui program comun (sub-programe cu potenţiale elemente /proiecte) se
încadrează în bugetele participanţilor individuali la programul comun, în cadrul căruia aceştia
asigură desfăşurarea programului comun.
7. Scopurile, obiectivele şi indicatorii măsurabili din cadrul unui program comun reprezintă
rezultatul cooperării tuturor participanţilor la programul comun.
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Anexa 4

CHESTIONAR

1. În cazul în care comunitatea Dvs. are o populaţie sub 2000 de locuitori, aveţi posibilitatea
să nu aplicaţi la bugetarea bazată pe program (în sensul § 4 modificat al Legii Nr.
583/2004 cu privire la regulamentele bugetare ale autorităţilor locale şi la
amendamentele anumitor legi). Aţi elaborat /veţi elabora bugetul în cadrul structurii
bazate pe program?
DA

NU

a.) Buget elaborat în cadrul structurii
bazate pe program, pentru perioada
2013-2015
b.) Buget elaborat în cadrul structurii
bazate pe program, pentru perioada
2014-2016
c.) În cazul în care comunitatea Dvs. are o populaţie sub 2000 de
locuitori şi în cazul în care veţi continua să elaboraţi bugetul în cadrul
structurii bazate pe program, vă rugăm să indicaţi motivele acestei
decizii:

2. Bugetul bazat pe program pe care l-aţi elaborat pentru perioada 2013-2015 şi 2014-2016
conţine obiective şi indicatori măsurabili?
DA

NU

a.) Bugetul bazat pe program pentru anii
2013-2015 ce include obiective şi
indicatori măsurabili
b.) Bugetul bazat pe program pentru anii
2014-2016 ce include obiective şi
indicatori măsurabili

3. Cererile de buget depuse la etapa de elaborare a bugetului conţin propuneri de noi
obiective /indicatori măsurabili sau modificări ale obiectivelor /indicatorilor măsurabili?
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DA

NU

a.) Cererile de buget conţin propuneri de
noi obiective /modificări ale
obiectivelor existente
b.) Cererile de buget conţin propuneri de
noi indicatori măsurabili /modificări ale
indicatorilor măsurabili existenţi

Asiguraţi publicarea bugetului bazat pe program (inclusiv obiectivele şi indicatorii
măsurabili)? Marcaţi răspunsul cu „X”
a.) Este publicat bugetul bazat pe program, inclusiv
obiectivele şi indicatorii măsurabili
b.) Este publicat doar bugetul bazat pe program, fără
obiective şi indicatori măsurabili
c.) Specificaţi modul publicării (site web, panou informativ etc.):

5. După publicarea bugetului sub forma bugetului bazat pe program, publicul a manifestat
un interes sporit faţă de acesta?
DA

NU

Publicul a manifestat un interes sporit faţă
de buget în forma sa de buget bazat pe
program

6. Asiguraţi publicarea raportului de monitorizare?
DA

NU

Raportul de monitorizare este publicat pe
site-ul web
Raportul de monitorizare este publicat în
alt mod; specificaţi:

55

FINANŢE PUBLICE PENTRU DEZVOLTARE: Consolidarea capacităţilor finanţelor publice în Balcanii
de Vest şi în Comunitatea Statelor Independente

7. În opinia Dvs., în contextul bugetării bazate pe program, s-au realizat următoarele
aspecte?
DA

NU

PARȚIAL

a.) Bugetul a devenit mai
transparent /clar pentru
membrii consiliului local şi
pentru locuitorii comunităţii
b.) Prin compararea cu alte
municipii /oraşe din regiune şi
prin utilizarea indicatorilor
măsurabili s-a efectuat o
comparare a cheltuielilor
pentru servicii
c.) În procesul de distribuire a
resurselor au fost aplicate
obiectivele şi indicatorii
măsurabili
d.) Obiectivele PHSR sunt
reflectate în buget

8. Ce părere aveţi despre aplicarea practică a bugetării bazate pe program?
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