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PREFAŢĂ

Una dintre disciplinele cu mare căutare în rândurile economiştilor este
contabilitatea. Această disciplină, de cele mai multe ori anostă, este
însufleţită datorită râvnei şi discreţiei profesorilor de a reda, atât sintetic, cât
şi analitic, coordonatele contabilităţii.
Lucrarea de faţă se adresează acelor studenţi dornici să descifreze
fundamentele contabilităţii, să avansează elemente de noutate în ceea ce
priveşte abordarea contabilităţii din spectrul finanţării instituţiilor publice,
având ca instrument şi limite totodată, bugetul public de venituri şi
cheltuieli.
Sunt avansate astfel o serie de propuneri privind abordarea eficientă a
cheltuielilor publice, metode de atragere a veniturilor publice şi de alocare
optimă a acestora în vederea satisfacerii raţionale a principalelor nomenclatoare de cheltuieli, fiind cunoscut îndeobşte necesitatea armonizării
procesului de alocare a resurselor cu interesul general, acela de realizarea
unui echilibru între principalele forţe societale.
Lucrarea de faţă prezintă o abordare complexă, în 10 capitole, a
disciplinei “Contabilitatea instituţiilor publice”, urmăreşte o alocare optimă
a veniturilor în urma îmbunătăţirii ratei de prelevare a lor.
Considerăm că această lucrare, este rod al unei bogate experienţe în
domeniu a autorilor, oferind o şansă în plus de ameliorare a activităţii de zi
cu zi a celor prezenţi în lumea contabilităţii, sporindu-le eficienţa.
Poate că cel mai important demers al autorilor este realizarea unei
analize critice asupra sistemului contabil actual în cadrul instituţiilor
publice. În acest context, propunem o serie de elemente de noutate în ceea
ce priveşte metodele şi practicile contabile privind structurile bilanţiere.
Prin prisma acestor valenţe ale cărţii, considerăm că specialiştii şi mai
ales studenţii, vor fi determinaţi în studiul acestei lucrări, fiind îndreptăţiţi să
solicite autorilor clarificări, particularizări şi explicaţii.
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CAPITOLUL I
SECTORUL INSTITUŢIILOR PUBLICE – LOCUL,
ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACESTUIA PE PLAN
INTERNAŢIONAL ŞI ÎN ROMÂNIA

1.1. Definirea şi cadrul legal privind instituţiile publice
În conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice nr.
500/2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 597 din 13 august
2002, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile publice includ:
Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de
specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţii
publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora indiferent
de modul de finanţare a acestora.
Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi
completările ulterioare include în categoria instituţiilor publice şi instituţiile
publice locale, respectiv comunele, oraşele, municipiile, sectoarele
municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi
serviciile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a
activităţii acestora.
În ceea ce priveşte definirea instituţiilor publice în majoritatea
cazurilor se fac numeroase confuzii. Dacă am pune întrebarea: “Care din
următoarele entităţi le consideraţi instituţii publice? (Ministerul Finanţelor
Publice, Institutul Naţional de Statistică, Universitatea Valahia din
Târgovişte, Regia Autonomă de Transport Bucureşti)”, sigur răspunsul va fi
“toate!”, argumentul fiind că toate aparţin statului. Putem trage concluzia,
urmare acestei întrebări că nu se cunoaşte care este sfera de cuprindere a
sectorului public. Definiţia dată de reprezentanţii Fondului Monetar
Internaţional este aceea că sectorul public, pe de o parte include entităţile ce
aparţin administraţiei guvernamentale centrale şi locale, iar pe de altă parte
include entităţile cu scop productiv, implicate în mecanismele pieţei în
obţinerea de profit.1
1

Finance Statistics Manual, International Monetary Fund, 2001
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Urmare a celor de mai sus, instituţiile publice sunt acele entităţi care
aparţin administraţiei guvernamentale centrale şi locale care furnizează
servicii publice pentru satisfacerea nevoilor colective, au ca obiectiv
bunăstarea socială şi nu maximizarea profitului şi sunt finanţate în
majoritatea cazurilor din bugetul public (de stat, local, asigurări) şi sunt
înfiinţate prin legi sau hotărâri de guvern date în acest sens.

1.2. Clasificarea şi sfera de cuprindere a instituţiilor
publice
Instituţiile publice din România reprezintă acele organisme prin care
statul şi unităţile sale administrativ – teritoriale îşi organizează şi desfăşoară
activităţile.
Clasificarea instituţiilor publice se realizează conform următoarelor
criterii:
După natura activităţii, instituţiile publice se împart în:2
o instituţii de administraţie publică, reprezintă acele instituţii
de interes central sau local care exercită puterea legislativă:
Guvernul, ministerele, consiliile judeţene, primăriile;
o instituţii de specialitate cu caracter funcţional, reprezintă
acele instituţii care fac parte din domenii precum: cercetare,
învăţământ, cultură apărare, ordine publică, sănătate,
asigurări, juridic, fiscal;
o instituţii deliberative - sunt acele instituţii ce reprezintă
puterea legislativă la nivel central şi local precum: Parlamentul, consiliile locale şi partea deliberativă a consiliilor
judeţene.
După sfera de interes:
o instituţii de interes naţional - sunt instituţiile care
desfăşoară activităţi cu impact la nivel naţional
o instituţii de interes local - sunt instituţiile care desfăşoară
activităţi cu impact la nivel local, judeţ sau unitate
administrative teritorială
o instituţii cu personalitate juridică – sunt instituţiile care au
patrimoniu propriu, buget de venituri şi cheltuieli, îşi conduc
contabilitatea proprie, au conturi deschise la unităţile de
trezorerie, întreţin relaţii cu terţii, iar conducătorii acestora au
calitatea de ordonatori de credite bugetare;
2

Tiron-Tudor, A., Gherasim, I., Tecar, S. (2003), Contabilitatea instituţiilor publice de
învăţământ superior, Editura Dacia, Cluj – Napoca, pag.10
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o instituţii fără personalitate juridică – sunt acele instituţii care
funcţionează distinct pe lângă instituţiile cu personalitate
juridică sau în subordinea acestora, dar nu îşi conduc
contabilitatea proprie, nu au cont deschis la unităţile de
trezorerie, iar conducătorii acestora nu au calitatea de
ordonatori de credite bugetare (exemplu: creşe, grădiniţe,
şcoli, unele clinici universitare, etc.).
După nivelul ierarhic:
o instituţii ierarhic superioare – sunt instituţiile care au
competenţe şi drepturi sporite în desfăşurarea activităţii,
respectiv în repartizarea şi utilizarea fondurilor;
o instituţii ierarhic inferioare – sunt instituţiile care au acces
la mijloacele bugetare aferente nevoilor numai prin
intermediul instituţiilor ierarhic superioare.
După regimul de finanţare:3
o integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;
o din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor
speciale, după caz;
o integral, din veniturile proprii.
După modul de prezentare:
o instituţii publice la nivel central: Preşedenţia, Parlamentul,
Guvernul, ministerele precum şi alte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale;
o instituţii publice la nivel local: consiliile judeţene, consiliile
locale, primăriile precum şi alte instituţii publice de interes
local.
După domeniul în care îşi manifestă autoritatea:
o instituţii publice care acţionează în domeniul legislativ:
Parlamentul (respectiv Senatul şi Camera Deputaţilor),
consiliile judeţene şi consiliile locale;
o instituţii publice care acţionează în domeniul executiv:
Guvernul, ministerele, prefecturile, primăriile;
o instituţii publice care acţionează în domeniul judecătoresc: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior
al Magistraturii, parchetele, instanţele judecătoreşti.

3

Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare
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După obiectul activităţii sau modul de finanţare al activităţii curente şi
de capital:4
o instituţii administrative: ministerele, prefecturile, primăriile, alte organisme centrale;
o instituţii de specialitate: justiţie, procuratură, învăţământ,
medicale.
Sfera de cuprindere a instituţiilor publice este vastă, deoarece prin
acestea statul acţionează în toate domeniile vieţii economice şi sociale.
Noţiunea de instituţie publică este definită atât de către Legea finanţelor
publice cât şi de Legea finanţelor publice locale.
Principalele sfere de activitate ale instituţiilor publice sunt:
o administraţia publică;
o învăţământul;
o cultura;
o cercetarea ştiinţifică;
o sănătatea;
o apărarea naţională;
o ordinea publică;
o activităţile de interes strategic;
o justiţia;
o transporturile şi telecomunicaţiile;
o protecţia mediului;
o asistenţa şi protecţia socială.

1.3. Bugetul - tablou evaluator şi comparativ al
veniturilor şi cheltuielilor publice
Bugetul public este un act previzional, prin care se estimează şi
autorizează, anual, veniturile publice ale statului, ca surse băneşti şi
destinaţiile acestora, sub forma cheltuielilor.
El se caracterizează prin următoarele trăsături5:
- este un act de previziune;
- este un act de autorizare;
- este un act anual;
- este un act juridic;
- sistem de fluxuri financiare;
- instrument de politică a statului în domeniul fiscalităţii.
4

Ionescu, L., Contabilitatea instituţiilor din administraţia publică, Editura Economică,
Bucureşti, 2001
5
Moşteanu T., coordonator, Finanţe publice. Note de curs şi aplicaţii pentru seminar,
Editura Universitară, Bucureşti, 2008, pag. 288-299
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Veniturile publice, exprimate prin impozite, reprezintă prelevări din
veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice, la dispoziţia statului, în
vederea acoperirii cheltuielilor sale, cu caracter nereversibil şi fără
contraprestaţie, de aceea putem spune că finanţele publice sunt relaţii
sociale, în formă bănească, între stat, pe de o parte şi persoane fizice şi
juridice, pe de altă parte, fără contrapartidă.
Bugetul public este documentul care cuprinde nu numai execuţia
resurselor băneşti, ci şi modul de repartizare şi utilitare a acestora sub forma
cheltuielilor bugetare.
Cheltuielile publice exprimă un consum definitiv de produs intern
brut şi cuprind:
- cheltuieli bugetare;
- cheltuieli acoperite din fonduri cu destinaţie specială;
- cheltuieli extrabugetare;
- cheltuieli efectuate din bugetul trezoreriei publice.
Veniturile şi cheltuielile publice nu sunt simpli indicatori ai
bugetului, ci îndeplinesc rolul de pârghii folosite de stat pentru stimularea
dezvoltării sau restrângerii unor activităţi, a producţiei şi consumului
anumitor produse, pentru influenţarea anumitor categorii sociale în
realizarea acţiunilor în care statul este direct interesat.
1.3.1. Principii şi reguli bugetare
La întocmirea bugetelor se au în vedere următoarele principii şi
reguli bugetare6:
principiul universalităţii (veniturile şi cheltuielile se includ în
buget în totalitate, în sume brute, fără a fi afectate unei anumite
cheltuieli bugetare);
principiul publicităţii, potrivit căruia sistemul bugetar este
deschis şi transparent, aceasta realizându-se prin:
- dezbaterea publică a proiectelor de buget, cu prilejul aprobării
acestora;
- dezbaterea publică a conturilor generale anuale de execuţie a
bugetelor, cu prilejul aprobării acestora;
- publicarea în Monitorul Oficial al României;
- mijloacele de informare în masă, prin difuzarea de informaţii
asupra conţinutului bugetului, exceptând informaţiile şi
documentele nepublicabile, prevăzute de lege.
6

Bistriceanu G.D., Popescu G.H., Bugetul de Stat al României, Editura Universitară,
Bucureşti, 2007, pag. 26-34
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principiul unităţii, conform căruia veniturile şi cheltuielile
bugetare se înscriu într-un singur document. Reuniunea tuturor
veniturilor şi cheltuielilor într-un singur buget de stat creează o
imagine de ansamblu şi cât mai clară asupra resurselor
financiare ale statului şi destinaţiilor lor;
principiul anualităţii (veniturile şi cheltuielile bugetare sunt
aprobate prin lege pe o perioadă de un an, care corespunde
exerciţiului bugetar şi toate încasările şi plăţile)7;
principiul specializării bugetare (veniturile şi cheltuielile
bugetare se înscriu şi se aprobă în buget, potrivit clasificaţiei
bugetare;
principiul unităţii monetare (toate operaţiunile bugetare se
exprimă în moneda naţională);
principiul echilibrării bugetare presupune acoperirea integrală
a cheltuielilor din veniturile ordinare ale bugetului. Echilibrul
bugetar are în vedere elaborarea unor bugete balansate, precum
şi păstrarea echilibrului în perioada de execuţie a bugetului.
principiul realităţii bugetare, acest principiu nu apare în Legea
finanţelor publice şi are în vedere două aspecte:
- înscrierea în buget a veniturilor bugetare posibil de realizat, deci
cu un grad de certitudine cât mai mare, şi a cheltuielilor
necesare perioadei bugetare, prioritare în condiţiile perioadei
date;
- modul de elaborare şi de execuţie a bugetului să aibă la bază
date verificabile şi uşor de identificat.
principiul neafectării veniturilor bugetare este un principiu al
bugetului de stat potrivit căruia veniturile bugetare, după
încasare trebuie depersonalizate, să-şi piardă individualitatea şi
provenienţa şi sunt utilizate pentru efectuarea cheltuielilor
bugetare, oricare ar fi acestea. Potrivit acestui principiu nu se
admite ca un anumit venit bugetar să fie afectat pentru
finanţarea unor anumite cheltuieli.
Bugetarea este un element major al activităţii de date financiare.
Bugetarea este procesul de alocare a resurselor la nevoile prioritare ale unei
instituţii. Adoptarea unui buget implică faptul că o serie de decizii au fost
făcute de către consiliul de conducere, în funcţie de nevoia de resurse.
7

Dascalu C., conf. univ. dr., coordonator, prof. univ.dr. Niculescu I., prof. univ. dr.
Caraiani C., Ştefănescu A., Pitulice C., Convergenta contabilităţii publice din România la
Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, Editura CECCAR,
Bucureşti, 2006, pag.13
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Bugetul prevede, de asemenea, un instrument important pentru controlul şi
evaluarea resurselor.
1.3.2. Componentele bugetului public
Componentele bugetului public sunt un sistem unitar de bugete
format prevăzut în figura 2.1.8:
Figura nr. 1.1. Sistemul de bugetare
Sistemul de
bugetare

Bugetul de

Bugetul

stat

asigurărilor
sociale de
stat

Bugetele instituţiilor
publice finanţate integral
sau parţial din bugetul de
stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetele
locale şi bugetele
fondurilor speciale, după
caz

Bugetele
locale

Bugetele

Bugetul trezo-

Bugetele

fondurilor
speciale

reriei
statului

instituţiilor
publice
autonome

Bugetele
fondurilor
externe
nerambursabile

Bugetele

Bugetele

instituţiilor
publice finanţate
integral din
venituri proprii

creditelor externe
contractate sau
garantate de stat
şi a căror
rambursare,
dobânzi şi alte
costuri le asigură
din fonduri
publice

Sursa: prelucrată după Moşteanu T., coordonator, Finanţe publice. Note de curs şi
aplicaţii pentru seminar, Editura Universitară, Bucureşti, 2008, pag. 289

 Bugetul de stat. Ca buget al administraţiei centrale de stat,
bugetul de stat este elaborat şi administrat de Guvern şi aprobat de
Parlament prin lege. El cuprinde veniturile şi cheltuielile repartizate prin
legea bugetară anuală, care sunt de importanţă centrală.
8

Moşteanu T., coordonator, op. cit., pag. 289
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La închiderea exerciţiului bugetar, reprezentanţii puterii executive
prezintă rapoarte cu privire la activitatea lor de mobilizare a resurselor şi de
folosire a cheltuielilor, în concordanţă cu legea bugetului. În mod concret,
există mai multe documente referitoare la bugetul de stat.
 Bugetul asigurărilor sociale de stat9 este alimentat din
contribuţia pentru asigurări sociale plătită de angajatori, contribuţia individuală a salariaţilor la asigurările sociale, contribuţia celor care beneficiază
de bilete de tratament şi de odihnă şi alte venituri. Cheltuielile acestui
buget vizează protecţia socială şi îmbracă forma pensiilor, trimiterilor la
tratament balnear şi odihnă, indemnizaţiilor şi ajutoarelor de asigurări
sociale etc.
 Bugetele locale dimensionează prevederile bugetare ale cheltuielilor în raport cu nevoile lor proprii, în corelare cu resursele pe care le pot
mobiliza din impozite, taxe şi celelalte venituri stabilite de legea bugetară.
Rezultatele execuţiei bugetelor locale reprezentând excedente, rămân la
dispoziţia unităţilor. Autonomia stimulează iniţiativa locală în realizarea
veniturilor şi satisfacerea cerinţelor sociale locale.
În cazul în care bugetele nu-şi pot acoperi cheltuielile din venituri
proprii stabilite în conformitate cu legea, acestea pot beneficia de
transferuri de fonduri băneşti de la bugetul de stat. În acest fel, unităţile
administrativ-teritoriale care se confruntă cu greutăţi de ordin economic şi
financiar pot fi sprijinite pentru acoperirea unor cheltuieli care nu suportă
amânare şi nici nu pot fi diminuate. Bugetele judeţene reprezintă o verigă
distinctă în cadrul bugetelor locale. Ele cuprind venituri şi cheltuieli
finanţate pentru obiective şi acţiuni de interes judeţean.
 Bugetele fondurilor speciale se întocmesc în legătură cu dimensionarea resurselor şi cheltuielilor necesare pentru finanţarea anumitor
obiective şi acţiuni necesare în perioada considerată, pentru care se
constituie prelevări obligatorii predestinate acestora, pe baza unor legi
speciale (prin care se instituie asemenea fonduri).
 Bugetul trezoreriei generale a statului cuprinde resursele şi
cheltuielile trezoreriei, ca instituţie, privind activitatea prin care aceasta îşi
îndeplineşte funcţiile.
 Bugetul instituţiilor publice autonome cuprind resursele şi
cheltuielile acelor instituţii publice centrale, care nu sunt subordonate nici unei
alte instituţii.
9

Moşteanu T., Attila G., Buget şi Trezorerie Publică, Editura Universitară, Bucureşti,
2005, pag. 42-87
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 Bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial
din bugetul de stat includ cheltuieli anuale ale instituţiilor publice ce
funcţionează doar pe baza resurselor primite de la bugetul de stat, în funcţie
de sistemul de finanţare şi sunt în subordinea instituţiilor publice autonome,
sau cuprind veniturile şi cheltuielile anuale ale instituţiilor publice ce
primesc subvenţii de la bugetele mai sus menţionate, după caz, în
completarea fondurilor proprii (în cazul finanţării parţiale) şi sunt în
subordinea instituţiilor publice autonome. În situaţia învăţământului de stat
acesta trebuie să întocmească distinct bugete pentru fiecare din cele două
subcapitole ale clasificaţiei funcţionale.
 Bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri
proprii sunt documente în care sunt prevăzute şi aprobate veniturile şi
cheltuielile instituţiilor publice aflate în subordinea unor instituţii publice
autonome, ce funcţionează doar pe baza veniturilor proprii.
 Bugetele creditelor externe rambursabile, contractate sau
garantate de stat se referă la fondurilor a căror rambursare, dobânzi şi alte
costuri se asigură din fonduri publice.
 Bugetele fondurilor externe nerambursabile sunt documentele în care sunt prevăzute şi aprobate veniturile şi cheltuielile fondurilor
externe care nu trebuie rambursate.
Acest sistem unitar şi c orelat de bugete formează bugetul general
consolidat, prin care se dimensionează şi se compară, la nivelul unui an
veniturile şi cheltuielile statului şi ale celorlalte instituţii publice.
În Legea privind finanţele publice nr. 500 /2002 se precizează:
„Veniturile şi cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel
naţional, alcătuiesc veniturile bugetare totale, respectiv cheltuielile bugetare totale care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor dintre
bugete, vor evidenţia dimensiunile efortului financiar public pe anul
respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz”10.
1.3.3. Finanţarea bugetară a cheltuielilor publice
Odată ce ne-am format o idee despre modul de constituire a
bugetului alocat, pentru a putea face o evaluare şi o comparaţie între venituri
şi cheltuieli, este necesar să cunoaştem nivelul cheltuielilor publice,
structura cheltuielilor publice şi dinamica cheltuielilor publice.

10

Legea 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 597/13.08.2002
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1. Nivelul cheltuielilor publice
Nivelul cheltuielilor publice totale şi al diferitelor categorii de
cheltuieli se apreciază atât static (la un moment dat), cât şi dinamic (în
evoluţie pe o perioadă de timp), pe bază următorilor indicatori11:
a) nivelul cheltuielilor publice, în expresie nominală şi reală;
b) ponderea cheltuielilor publice în produsul intern brut;
c) nivelul cheltuielilor publice pe locuitor.
a) Nivelul cheltuielilor publice (CP). Acest indicator poate fi
exprimat în mărime nominală (în preţuri curente ale anului considerat) sau
în mărime reală (în preţuri constante, în preţurile unui anumit an luat ca
bază de comparaţie). Exprimarea în mărime reală, înlătură influenţa
fenomenului inflaţionist (de creştere a preţurilor).
b) Ponderea cheltuielilor publice în produsul intern brut (gCP,
gCPi). Indicatorul se calculează ca raport procentual între nivelul
cheltuielilor publice totale sau parţiale (categorii sau subcategorii) şi P.I.B.,
după relaţia:
- pentru totalul cheltuielilor:
CP
gCP / PIB
*100 , unde
PIB
CP = cheltuieli publice totale
PIB = produsul intern brut
Exemplu: Conform anuarului statistic al României 12, în anul 2009
cheltuielile publice totale s-au ridicat la valoarea de 64373,5 mil. lei, iar
P.I.B. a fost de 588 mld. lei. În consecinţă, ponderea cheltuielilor publice
raportate la PIB fiind de 10,94%.
gCP / PIB

CP
*100
PIB

64373,5mil
*100 10,94%
588 mld

- pentru fiecare categorie (subcategorie) de cheltuieli:
CPi
*100 , unde
PIB
CPi = cheltuieli publice din categoria i
PIB = produsul intern brut
gCPi

11

Văcărel I., coordonator, Bistriceanu Gh.D., Anghelache G., Bodnar M., Bercea F.,
Moşteanu T., Georgescu F, Ediţia a., Finanţe publice IV a, Editura Didactică şi
Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2006, pag. 138-148
12
Anuarul statistic al României, Finanţe capitolul 21, semestrul I, 2010
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c) Nivelul mediu al cheltuielilor publice pe locuitor (CPloc).
Relaţia de calcul utilizată pentru calculul acestui indicator, este:
CPloc

CP
*100 , unde
N

CP = cheltuielile publice totale
N = numărul de locuitori ai anului pentru care se efectuează calculul
Aceşti indicatori se pot exprima atât în monedă naţională, cât şi întro monedă internaţională, pentru a le conferi putere de comparaţie internaţională.
Exemplu: Conform anuarului statistic al României, în anul 2009 cheltuielile publice pe locuitor au crescut faţă de anul precedent, înregistrându-se
2994,11 cheltuieli publice anuale pe fiecare locuitor.

CPloc

CP
N

64373,5mil
21,5mil

2994,11 ch. publice/loc.

1. Structura cheltuielilor publice
Analiza cheltuielilor publice ale unei ţări se poate realiza atât global,
pe baza nivelului total al acestora, cât şi sub aspect structural, pe diferite
categorii în cadrul unor criterii de clasificare, specifice fiecărei ţări sau cu
valabilitate generală în cadrul organismelor internaţionale. Cele mai
folosite tipuri de clasificări ale cheltuielilor publice sunt clasificarea
funcţională (după scopul alocării) şi clasificarea economică (după
caracteristicile economice ale cheltuielilor publice ca mod de tranzacţie
guvernamentală)13.
Structura cheltuielilor publice este exprimată prin proporţiile pe care
le au categoriile de cheltuieli, în cadrul criteriilor de clasificare, în totalul
cheltuielilor publice.
Se utilizează următoarea formulă de calcul:
CPi
*100 , unde
CP
gsCPi = greutatea specifică (ponderea) cheltuielii publice a
categoriei „i” în totalul cheltuielilor publice
CPi = cheltuiala publică din categoria „i”
CP = cheltuielile publice totale
gsCPi

13

Văcărel I., coordonator, Bistriceanu Gh.D., Anghelache G., Bodnar M., Bercea F.,
Moşteanu T., Georgescu F., op. cit., pag. 142
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Structura cheltuielilor publice, exprimate în ponderi, ne arată, în
fiecare an bugetar, cum sunt direcţionate resursele financiare publice, în ce
proporţii, spre diferitele categorii de obiective şi acţiuni.
2. Dinamica cheltuielilor publice
Pentru aprecierea corectă a cheltuielilor publice, este necesar să se
urmărească dinamica acestora, respectiv modificarea (creşterea sau
scăderea) nivelului acestora în timp.
Dacă între cele două momente ale analizei în dinamică, respectiv
perioada de bază (t0) şi perioada curentă (t1) apar modificări de ordin
monetar (depreciere ori apreciere monetară), prezentarea comparativă a
datelor în mărimi nominale (preţuri curente) poate da o imagine deformată
asupra evoluţiei cheltuielilor. De aceea, pentru corectarea influenţelor
determinate de modificarea puterii de cumpărare a monedei, este necesară
exprimarea modificării cheltuielilor în mărimi reale (preţuri constante)14.
Transformarea nivelului cheltuielilor, din mărimi nominale în
mărimi reale, se realizează cu ajutorul indicelui de preţ, conform relaţiei15:
CPr 0

CPn 0
, CPr1
IP0

CPn 1
IP1

CPr0 = cheltuieli publice recalculate pentru perioada de bază;
CPr1 = cheltuieli publice recalculate pentru perioada curentă;
CPn0 = cheltuieli publice ale perioadei de bază, exprimate în preţuri
curente;
CPn1 = cheltuieli publice ale perioadei curente, exprimate în preţuri
curente;
Ip0 = indicele preţurilor din perioada de bază, faţă de perioada de
referinţă (preţurile unui an luat ca punct de comparaţie);
Ip1 = indicele preţurilor din perioada curentă.
Indicatorii dinamicii cheltuielilor publice sunt:
a) modificarea nominală a cheltuielilor publice;
b) modificarea reală a cheltuielilor publice;
c) modificarea ponderii cheltuielilor publice în produsul intern brut;
d) modificarea nivelului mediu al cheltuielilor publice pe locuitor;
e) modificarea structurii cheltuielilor publice;
14

Ibidem., pag. 146.
Moşteanu T. şi coolectiv, Finanţe publice. Note de curs şi seminar, Editura Tribuna
Economică, 2002, pag. 60-62.
15
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f) indicatorul privind corespondenţa dintre creşterea cheltuielilor
publice;
şi creşterea produsului intern brut;
g) elasticitatea cheltuielilor publice în raport cu produsul intern brut.
Exemplu: Conform anuarului statistic al României, în perioada 2008-2009,
analizând consecutiv cei doi ani, cheltuielile publice recalculate în anul
2009 sunt mai mari decât în 2008.
CPn 2008 51235 ,6mil .
C Pr2008
47506 ,35mil .
Ip2008
1,0785 mil .

C Pr2009

CPn 2009
Ip2009

64373,5mil .
1,0559 mil .

67971,97 mil .

a) Modificarea nominală a cheltuielilor publice
Modificarea (creşterea sau scăderea) nominală a cheltuielilor
publice poate fi exprimată în două moduri16:
1) în mărimi absolute;
2) în mărimi relative.
a1) Modificarea nominală a cheltuielilor publice în mărimi
absolute (∆CPn1/0)
Calculul se face prin diferenţa dintre nivelul cheltuielilor publice în
preţuri curente ale anului curent (CPn1) şi cheltuielile publice în preţuri
curente ale anului de bază (CPn0), după relaţia:
∆CPn1/0 = CPn1 – CPn0
Exemplu: Conform anuarului statistic al României, în perioada 2008-2009,
analizând consecutiv cei doi ani, modificarea nominală a cheltuielilor
publice în mărime absolută, reprezintă 13137,9 cheltuieli publice în preţuri
curente.
∆CPn2009/2008 = CPn2009 – CPn2008 = 64373,5 mil. – 51235,6 mil. =
= 13137,9 mil.
a2) Modificarea nominală a cheltuielilor publice în mărimi
relative (∆%CPn1/0)
Acest indicator exprimă procentual şi reflectă proporţia modificării
cheltuielilor publice, în sensul creşterii sau al reducerii.

16

Moşteanu T., coordonator, op.cit., pag. 60
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%CPn 1/0

CPn 1 - CPn 0
* 100
CPn 0

%CPn 1/0

CPn 1
* 100 100
CPn 0

sau

Exemplu: Conform anuarului statistic al României, în perioada 2008-2009,
analizând consecutiv cei doi ani, modificarea nominală a cheltuielilor
publice în mărime relativă, reprezentând 25%.
%CPn 2009/2008

CPn 2009 - CPn 2008
* 100 =
CPn 2008

64373,5mil . 51235,6mil .
100
51235,6mil .

25,64%

sau
%CPn 2009/2008

CPn 2009
* 100 100 = 64373,5mil . 100 100
CPn 2008
51235,6mil .

25,64%

b) Modificarea reală a cheltuielilor publice
Acest indicator exprimă modificarea cheltuielilor publice, eliminând
influenţa modificărilor preţurilor, de la o perioadă la alta (prin recalculare,
în funcţie de indicele preţurilor).
Indicatorul se poate exprima în două moduri:
1) în mărimi absolute;
2) în mărimi relative.
b1) Modificarea reală a cheltuielilor publice în mărimi absolute
(∆CPr1/0)
Calculul se face prin diferenţa dintre nivelul cheltuielilor publice
(recalculat în preţuri constante) ale anului curent (CPr1) şi cheltuielile
publice (în preţuri constante) ale anului de bază (CPr0), după relaţia:
∆CPr1/0 = CPr1 – CPr0
Exemplu: Conform anuarului statistic al României, în perioada 2008-2009,
analizând consecutiv cei doi ani, cheltuielilor publice în mărimi absolute,
reprezentând 20465,62 cheltuieli publice recalculate.
∆CPr2009/2008 = CPr2009 – CPr2008 = 67971,97mil. – 47506,35 mil. = 20465,62 mil.

b2) Modificarea reală a cheltuielilor publice în mărimi relative
(∆%CPr1/0)
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Acest indicator se exprimă procentual şi se poate calcula astfel:
%CPr 1/0

CPr 1 - CPr 0
* 100
CPr 0

sau
CPr 1
* 100 100
CPr 0
Exemplu: Conform anuarului statistic al României în perioada 2008-2009,
analizând consecutiv cei doi ani, modificarea reală a cheltuielilor publice
în mărime relativă, reprezentând 43%.
%CPr 1/0

%CPr 2009/2008

%CPr 2009/2008

CPr 2009 - CPr 2008
* 100 = 20465,62mil . 100 43%
CPr 2008
47506 ,35mil .
sau
CPr 2009
* 100 100 = 67971,97mil . 100 100 43%
CPr 2008
47506,35mil .

c) Modificarea ponderii cheltuielilor publice în produsul
intern brut
Indicatorul se exprimă în mărime relativă şi se calculează făcânduse diferenţa dintre ponderea cheltuielilor publice în P.I.B. în perioada
curentă şi ponderea cheltuielilor publice în P.I.B. în perioada de bază,
conform relaţiei:

CP
PIB1/0

CP 1
* 100
PIB1

CP 0
*100
PIB0

Calculul se poate face atât pe total cheltuieli, cât şi pe principalele
categorii de cheltuieli.
Exemplu: Conform anuarului statistic al României, în perioada 2008-2009,
analizând consecutiv cei doi ani, modificarea ponderii cheltuielilor publice
în produsul intern brut, reprezentând 0,78%.
CP 2009/2008
CP 2009
CP 2008
*100
*100 =
PIB2009/2008 PIB2009
PIB2008
= 10,94% -

51235 ,6mil
504 mld

100

10,94 10,16%

0,78%

d) Modificarea nivelului mediu al cheltuielilor publice pe
locuitor
Acest indicator reflectă modificarea nivelului mediu al cheltuielilor
publice pe locuitor în perioada supusă analizei. Calculul se efectuează prin
25

diferenţa dintre cheltuielile publice pe locuitor din anul curent şi aceleaşi
cheltuieli, dar din anul de bază, după relaţia:
∆CPloc = CPloc1 – CPloc2
Exemplu: Conform anuarului statistic al României, în perioada 2008-2009,
analizând consecutiv cei doi ani, modificarea nivelului mediu al
cheltuielilor publice pe locuitor, reprezintă 622,1 cheltuieli pe locuitor.
∆CPloc = Cploc2009 – Cploc2008 = 2994,11 mil. – 2372,01 mil. = 622,1 mil.
e) Modificarea structurii cheltuielilor publice (∆gsCPi1/0)
Indicatorul se calculează făcându-se diferenţa dintre ponderea
cheltuielilor publice, din categoria „i”, în total cheltuieli publice, pentru
perioada curentă şi ponderea aceleaşi cheltuieli publice „i”, în total
cheltuieli publice, pentru perioada de bază.
Calculul se poate face, pentru fiecare categorie de cheltuieli şi pe
subdiviziuni ale acestei categorii.
Relaţia de calcul este următoarea:
∆gsCPi1/0 = gsCPi1 – gsCPi0, unde
CPi 0
gsCP 0
*100
CP 0
şi
CPi 1
gsCP 1
*100
CP 1
f) coeficientul de devansare a creşterii PIB de către creşterea
cheltuielilor publice, ca raport între modificarea cheltuielilor publice în
perioada curentă faţă de perioada de bază şi modificarea PIB în
perioada curentă faţă de perioada de bază:
Indicatorul se calculează după formula:
K

ICP1/0
IPIB1/0

CP 1/CP 0
, unde
PIB1/PIB0

ICP1/0 = indicele creşterii cheltuielilor publice
IPIB1/0 = indicele creşterii produsului intern brut
Acest indicator poate îmbrăca următoarele valori:
* K > 1, respectiv,
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CP 1
CP 0

PIB1
PIB0

- caz în care ritmul de creştere a cheltuielilor publice devansează
ritmul de creştere a produsului intern brut.
CP 1 PIB1
* K = 1, respectiv ,
CP 0 PIB0
- în această situaţie ritmurile de creştere a celor doi indicatori sunt
egale.
CP 1 PIB1
* K < 1, respectiv ,
CP 0 PIB0
- în cazul acesta, ritmul de creştere a produsului intern brut
devansează ritmul de creştere a cheltuielilor
publice.
Exemplu: Conform anuarului statistic al României, în perioada 2008-2009,
analizând consecutiv cei doi ani, coeficientul de devansare a creşterii PIB,
reprezintă 1,07.
ICP2009/2008
CP 2009 /CP 2008
64373,5mil . / 51235,6mil . 1,26
1,07
IPIB2009/2008 PIB2009 /PIB2009
588mld / 504 mld
1,17
K= 1,07 > 1 ceea ce înseamnă că ritmul de creştere a cheltuielilor
publice a devansat ritmul de creştere a PIB-ului.
g) Elasticitatea cheltuielilor publice în raport cu produsul
intern brut (eCP/PIB)
Indicatorul se calculează folosind următoarea relaţie:
K

CP/CP
PIB/PIB

eCP/PIB

∆CP = CP1 – CP0
∆PIB = PIB1 – PIB0
CP şi ∆CP = cheltuielile publice şi modificarea acestora în
perioada de referinţă
PIB şi ∆PIB = produsul intern brut şi modificarea acestuia în
perioada de referinţă
Exemplu: Conform anuarului statistic al României, în perioada 2008-2009,
analizând consecutiv cei doi ani, elasticitatea cheltuielilor publice în
raport cu PIB, fiind 1,42 ceea ce presupune cheltuieli publice mai mici
decât modificarea relativă a produsului intern brut.
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eCP/PIB

CP/CP
= 1337 ,9mil . / 64373,5mil .
PIB/PIB
84mld . / 588mld .

0,20
0,14

1,42

∆CP = CP2009 – CP2008 = 64373,5 mil. – 51235,6 mil. =13137,9 mil.
∆PIB = PIB2009 – PIB2008= 588 mld. – 504 mld. = 84 mld.
Elasticitatea cheltuielilor publice în raport cu produsul intern brut
(CP/PIB) măsoară reacţia şi amplitudinea acestei reacţii, modificării
cheltuielilor publice determinată de modificarea produsului intern brut.
De obicei, la o creştere a produsului intern brut corespunde o
creştere a cheltuielilor publice şi invers, dar reacţiile sunt de mărimi
diferite, cuantificate în dimensiunea elasticităţii.
Elasticitatea poate lua următoarele valori:
* eCP / PIB > 1
Aceasta înseamnă că modificarea relativă a cheltuielilor publice este
mai redusă decât modificarea relativă a produsului intern brut, respectiv
cheltuielile publice sunt inelastice în raport cu produsul intern brut.
* eCP / PIB = 1
În această situaţie, cheltuielile publice se modifică în aceeaşi
propoziţie cu modificarea produsului intern brut, respectiv elasticitate
unitară (proporţională).
* eCP / PIB < 1
Cheltuielile publice sunt elastice în raport cu produsul intern brut,
iar la o modificare a acestuia, cheltuielile publice se modifică mai rapid.
Pentru a avea o analiză mai detaliată a cheltuielilor publice se pot
folosi fracţii care să arate dezvoltarea tipurilor individuale de cheltuieli
(apărare, educaţie, sănătate, etc.). Elasticitatea lor poate fi analizată în
relaţie cu produsul intern brut sau cu volumul global al cheltuielilor publice
(de exemplu, elasticitatea cheltuielilor pentru sănătate).
1.3.4. Organizarea sistemului bugetar în România
Bugetul de stat cuprinde în structura sa bugetul următoarelor
entităţi, prezentat în figura 1.2., el se aprobă de către Parlament prin legea
bugetară anuală17.

17

Dascalu C., conf. univ. dr., coordonator, prof. univ.dr. Niculescu I., prof. univ. dr.
Caraiani C., Ştefănescu A., Pitulice C., op. cit., pag. 18-20
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Figura nr. 1.2. Structura bugetului de stat
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Sursa: prelucrată după Dascalu C., conf. univ. dr., coordonator, prof. univ.dr. Niculescu I.,
prof. univ. dr. Caraiani C., Ştefănescu A., Pitulice C., Convergenta contabilităţii publice din
România la Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, Editura
CECCAR, Bucureşti, 2006, pag 18-20

Activitatea finanţelor publice include elaborarea şi execuţia
bugetului, stabilirea şi perceperea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri
ale statului, urmărirea utilizării mijloacelor financiare aflate la dispoziţia
instituţiilor publice, controlul modului de folosire a mijloacelor materiale şi
băneşti aparţinând regiilor autonome şi celorlalte instituţii publice.
Organul de decizie în domeniul finanţelor publice este Parlamentul.
Acesta stabileşte şi aprobă, prin lege, veniturile statului şi normele de
cheltuieli aferente entităţilor publice. Parlamentul examinează şi aprobă
anual bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor
speciale, precum şi contul general al execuţiei bugetului. Legea stabileşte
veniturile şi cheltuielile bugetului pentru fiecare an, desfăşurându-le pe
capitole şi subcapitole şi respectiv pe acţiuni şi articole de cheltuieli.
Guvernul, organul suprem al administraţiei de stat, elaborează
proiectul bugetului şi al contului general anual de execuţie bugetară,
supunându-le aprobării Parlamentului. De asemenea, Guvernul aprobă şi
răspunde de realizarea prevederilor bugetare şi exercită conducerea generală
a activităţii executive în domeniul finanţelor.
Ministerul Finanţelor Publice are, în procesul bugetar, o gamă largă
de competenţe şi responsabilităţi, care se pot rezuma astfel:
coordonează acţiunile care constituie responsabilitatea Guvernului
cu privire la sistemul bugetar public;
dispune măsuri de aplicare a politicii fiscal-bugetare;
emite norme metodologice de elaborare a bugetelor, privind
practicile de încasare a veniturilor, de angajare, ordonanţare,
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lichidare şi plată a cheltuielilor, de încheiere a exerciţiului, de
contabilizare şi raportare;
aprobă clasificaţiile bugetare şi modificările acestora;
monitorizează execuţia bugetară;
colaborează cu Banca Naţională a României la elaborarea balanţei
de plăţi externe, a reglementărilor în domeniul monetar şi valutar;
propune soluţii de acoperire a deficitului sau de utilizare a
excedentului din contul curent al balanţei de plaţi externe etc.
Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei centrale de stat au
compartimente specializate în domeniul financiar, care îndeplinesc
următoarele atribuţii:
elaborează bugete de venituri şi cheltuieli şi urmăresc realizarea
acestora;
repartizează creditele bugetare organelor ierarhic inferioare;
exercită controlul financiar asupra activităţii unităţilor subordonate şi iau măsuri pentru înlăturarea deficienţelor constatate.
Organele locale ale administraţiei de stat (consilii comunale,
orăşeneşti, municipale etc.) realizează autonomia locala şi au ca atribuţii
următoarele:
aprobarea anuală a bugetului local;
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor
speciale pe termen limitat, în condiţiile prevăzute de lege;
încurajarea organizării şi desfăşurării activităţii agenţilor
economici in scopul creşterii veniturilor locale şi al atragerii forţei
de muncă disponibile.
Entităţile publice de subordonare centrală sau locală întocmesc
bugete de venituri şi cheltuieli, urmăresc realizarea bugetelor aprobate de
organele competente, îndeplinirea obligaţiilor faţă de stat, utilizarea potrivit
destinaţiei a resurselor financiare primite de la stat etc.
1.3.5. Etapele procesului bugetar
Procesul bugetar presupune existenţa resurselor financiare ale
statului, mobilizarea şi folosirea lor cu eficienţă18.
Conform Legii finanţelor publice, activitatea bugetară parcurge
următoarele etape:
1. Elaborarea proiectului bugetului
Această etapă se elaborează de către Ministerul Finanţelor Publice pe
baza propunerilor instituţiilor, a evoluţiei economice din perioada
18

Bistriceanu G.D., Popescu G.H., op. cit., pag. 331-334
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