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CUVÂNT ÎNAINTE

În elaborarea lucrării Buget şi Trezorerie Publică am avut în vedere
importanţa apariţiei bugetului în evoluţia finanţelor publice, precum și
necesitatea reflectării modului de constituire a fondurilor financiare publice
sub forma veniturilor şi de repartizare a acestora pe destinaţii sub forma
cheltuielilor publice pentru acoperirea nevoilor sociale generale ale societăţii.
Lucrarea de faţă este concepută ca un material de studiu pus la
dispoziţia studenţilor şi a tuturor celor interesaţi să aprofundeze această
temă şi care doresc să cunoască aspectele metodologice şi practice concrete,
privind acest domeniu complex din cadrul finanţelor publice. De asemenea,
prin conţinutul axat pe aplicaţii şi teste grilă, lucrarea poate fi un ghid în
studiul, rezolvarea practică şi aprofundarea diverselor aspecte ridicate de
problematica bugetului şi trezoreriei statului. Astfel, lucrarea este structurată
pe nouă capitole semnificative.
În primul capitol, intitulat Bugetul General Consolidat al Statului, am
prezentat conţinutul sistemului bugetar şi structura sa, principiile bugetare,
tipurile de bugete întâlnite în teoria şi practica internaţională, concepţii tot
mai diversificate privind rolul şi funcţiile bugetului, precum şi diverse metode
şi tehnici de dimensionare a cheltuielilor şi veniturilor bugetare.
Capitolul al doilea, intitulat Procesul bugetar, pune în evidenţă procesul
bugetar pe principalele componentele ale Bugetului General Consolidat al
Statului (Bugetul de Stat, Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat şi Bugetele
Locale), cu referire la faze, trăsături şi o serie de analize detaliate ale acestuia,
precum şi prezentarea organelor cu atribuţii în procesul bugetar, specifice
României, ţară membră a Uniunii Europene.
9
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Problematica echilibrului financiar, în general, şi a echilibrului bugetar,
în special, în contextul politicilor financiare şi monetare actuale ce pot fi
folosite atât în asigurarea echilibrului financiar, cât şi în asigurarea
echilibrului general economic, este tratată în capitolul al treilea, intitulat
Echilibrul financiar.
Capitolul al patrulea Trezoreria Statului, necesitate, rol, funcţii,
abordează o serie de aspecte privind necesitatea, definirea, rolul şi funcţiile
Trezoreriei Statului prin care se asigură execuţia bugetară, în sens restrâns, şi
executarea finanţelor publice, în sens larg.
Aspecte privind sistemul de organizare a Trezoreriei Statului, precum şi
mecanismele de funcţionare al acesteia la nivel central şi teritorial, se
regăsesc în capitolul al cincilea, intitulat Modul de organizare şi funcţionare a
Trezoreriei Statului.
Problematica privind fluxurile financiare de intrare şi de ieşire de
fonduri în şi din Trezoreria Statului atât la nivel central, cât şi la nivel
teritorial, Sistemul Naţional de Plăţi gestionat de către Banca Naţională a
României, privit prin prisma Trezoreriei Statului, finanţarea şi controlul
deficitului bugetar, precum şi gestionarea datoriei publice fac obiectul de
studiu în capitolul al şaselea, intitulat Gestiunea Trezoreriei Statului.
Capitolul al şaptelea, intitulat Considerații privind organizarea actuală a
Trezoreriei Statului, pune în evidenţă o serie de aspecte privind
perfecţionarea şi transparenţa activităţii Trezoreriei Statului care să
contribuie la creşterea eficienţei acesteia, cu efecte pozitive asupra eliminării
unor disfuncţionalităţi, apărute ca urmare a deselor schimbări de legislaţie.
În capitolul opt, intitulat Rolul sistemului informaţional în funcţionarea
eficientă a finanţelor publice, sunt prezentate aspecte privind limitele
sistemului informațional actual şi posibilităţile de perfecționare ale acestuia
în domeniul Trezoreriei Statului.
Ultimul capitol, intitulat Bugetul Uniunii Europene, este dedicat
bugetului Uniunii Europene unde sunt prezentate caracteristicile generale ale
acestuia, precum şi structura veniturilor şi a cheltuielilor sale cu referiri
10
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concrete la o serie de provocări cu consecinţe bugetare pentru politicile
sectoriale, precum şi la altele, adresate resurselor bugetare comunitare.
Autorii lucrării Buget şi Trezorerie Publică şi-au propus clarificarea
conceptelor de bază cu care operează acest domeniu pe cele două segmente
şi anume: bugetul şi trezoreria, dar şi a unor concepte cu care operează
celelalte discipline cu caracter financiar.
De asemenea, lucrarea are un rol important în formarea studenţilor ca
viitori specialişti în domeniul financiar, respectiv, economic, mai ales, în
condiţiile în care funcţionarea eficientă a unei economii se bazează pe
folosirea preponderentă a pârghiilor şi a instrumentelor financiare pentru
reglarea şi autoreglarea proceselor economico-sociale.
Ne exprimăm speranţa că această lucrare care a fost concepută ca un
material de studiu, să fie un instrument pus la dispoziţia studenţilor şi a
tuturor celor interesaţi să se iniţieze şi să aprofundeze acest domeniu foarte
important în contextul actual socioeconomic. De asemenea, considerăm că
lucrarea poate fi perfectibilă, iar noi, autorii ei, vom fi receptivi la
recomandările cititorilor, precum şi la evoluţia acestui domeniu la nivel
naţional, european şi mondial.

Autorii
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CAPITOLUL I
BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL STATULUI

Obiective urmărite
Bugetul şi Trezoreria Statului constituie o problemă de natură
economică a statului ce se interferează cu studiul finanţelor publice, dar şi cu
celelalte ştiinţe economice şi politice, motiv pentru care înţelegerea
problematicii Bugetului şi Trezoreriei Statului depinde de înţelegerea
fenomenelor economice care guvernează un stat democratic. În contextul
prezentat, prin parcurgerea primului capitol în care sunt prezentate
elementele introductive privind Bugetul General Consolidat al Statului (BGCS):
conţinut, structură, principii bugetare etc, studenţii, precum şi toţi cei
interesaţi se pot familiariza cu noţiunea de buget prin prisma diverselor
abordări conceptuale şi, totodată, să cunoască modul de constituire şi
repartizare a fondurilor financiare publice şi rolul bugetului într-o economie
modernă. Deci obiectivele se referă la: conţinutul sistemului bugetar,
definirea bugetului, principiile bugetare, caracterizarea generală a BGCS,
structura sistemului bugetar, precum şi prezentarea concepţiilor tot mai
diversificate privind rolul şi funcţiile bugetului.
Concepte cheie
 Buget
 Principii bugetare
 Sistem bugetar
 Relaţii bugetare
 Buget Public Naţional
 Buget autonom
 Buget de Stat
 Buget extraordinar
 Buget al Asigurărilor Sociale
 Buget anexă
 Buget local
 Conturi de trezorerie
 Buget al Trezoreriei Statului
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1.1. Conţinutul sistemului bugetar

În evoluţia finanţelor publice apariţia bugetului este generată de
necesitatea obiectivă de a reflecta nevoile publice sub forma cheltuielilor
financiare publice şi resursele financiare publice sub forma veniturilor publice
ce au drept scop finanţarea cheltuielilor financiare publice.1
Sistemul bugetar constituie cadrul organizatoric prin care se încasează,
şi se repartizează veniturile bugetare astfel procurate. De asemenea,
reprezintă totalitatea relaţiilor economice exprimate sub formă băneasca,
rezultat al repartiţiei venitului naţional, relaţii ce apar cu prilejul constituirii şi
repartizării fondurilor financiare publice la şi de la dispoziţia statului, precum
şi a unităţilor administrativ teritoriale, în scopul satisfacerii nevoilor sociale
generale ale societăţii. Principalele caracteristici ale acestor relaţii economice
sunt: conţinutul economic, exprimarea valorică, rezultatul repartiţiei valorii
nou create, constituirea şi repartizarea de fonduri financiare publice,
implicarea puterii de stat, satisfacerea unor nevoi publice.2
Abordarea economică a conceptului de buget subliniază corelaţiile
macroeconomice şi în special legătura cu nivelul şi evoluţia PIB. În teoria
economică modernă, bugetul este considerat ca o variabilă esenţială în
determinarea PIB şi a nivelului folosirii resurselor. În acest context, politica
bugetară poate genera dispute, iar efectele acesteia sunt uneori
contradictorii.3
Cuvântul buget îşi are originea în limba franceză, şi anume, expresia
bougé şi bougette, care exprimau înţelesul de pungă de bani. Primul
document în care se întâlneşte cuvântul buget în Franţa, ca termen oficial,
este Circulara din 9 Thermidor anul X (28 iulie 1802). În legislaţia franceză
1

Ungureanu M.A., (coord.) Buget şi trezorerie publică, Editura Universitară, Bucureşti, 2011.
Condor I., Dreptul finanţelor publice, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2006.
3
Văcărel I., (coord.), Finanţe publice, Ediţia a III-a, EDP, Bucureşti, 2001, pag.558.
2
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însă, noţiunea este utilizată abia în 1806 în Legea privitoare la finanţe (24
aprilie 1806). La scurt timp, expresia s-a răspândit şi în celelalte state din
Europa, unele dintre ele folosind şi alte noţiuni precum: progetto di billancio
sau preventivo în Italia, presupuestos generale del estado în Spania sau
haushaltsetat sau reichsauchaltsetat în Germania.4
În România, cuvântul buget apare pentru prima dată în Regulamentul
Organic al Munteniei şi Moldovei, pus în aplicare în 1831-1832, unde întâlnim
cuvântul biudje şi expresia închipuirea cheltuielilor anului viitor. De
asemenea, fără a avea caracter bugetar în înţelesul de astăzi al cuvântului,
încă din secolul al XVII-lea se găsesc condici de venituri şi cheltuieli din
vremea lui Gheorghe Vodă, în Moldova, precum şi Condica de venituri şi
cheltuieli din vremea lui Brâncoveanu (1694-1704), în Muntenia.5
Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte bugetul ca fiind “bilanţ
al veniturilor şi cheltuielilor unui stat, ale unei întreprinderi etc. pe o perioadă
determinată”6, iar Dicţionarul enciclopedic român ca fiind “listă a veniturilor şi
cheltuielilor unui stat, ale organelor administraţiei locale de stat, ale unei
instituţii, organizaţii etc., pe o anumită perioadă de timp”7. De asemenea,
Legea contabilităţii publice din 1929 defineşte bugetul cam în acelaşi sens, ca
fiind “actul prin care sunt prevăzute şi prealabil aprobate veniturile şi
cheltuielile anuale ale tuturor serviciilor publice”8.
În prezent, Legea 500/2002 a finanţelor publice, defineşte noţiunea de
buget, astfel: „document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an
veniturile şi cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul
de finanţare a instituţiilor publice”.9

4

Condor I., Dreptul finanţelor publice, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2006.
Gheorghe L.N., Istoria economiei politice la români, Bucureşti, 1924.
6
Dicţionarul explicativ al limbii române (ediţia a III-a, revăzută şi adăugită), Academia
Română, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2009.
7
Dicţionarul enciclopedic român, Academia Română, Editura Politică, Bucureşti, 1962-1966.
8
Legea din 31 iulie 1929 asupra contabilităţii publice şi asupra controlului bugetului şi
patrimoniului public, promulgată prin Decretul 2673/1929 şi publicată în M.Of. 167/1929.
9
Legea 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial 597/2002 cu
modificările şi completările ulterioare la zi.
5
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Astfel, din cuprinsul definiţiilor enunţate anterior rezultă trei elemente
specifice ale bugetului public:10
 bugetul public este un act de previziuni, în sensul că indică sursele
băneşti şi prezintă un tablou comparativ şi evaluativ de venituri
financiare publice;
 bugetul public este un act de autorizare, prin care puterea executivă
este împuternicită de puterea legislativă să perceapă venituri şi să
perceapă cheltuieli în acord cu prevederile bugetare;
 bugetul public este un act anual, deci limitat la o perioadă mai
potrivită pentru programarea şi urmărirea execuţiei bugetare.
În literatura de specialitate, o serie de autori consideră că bugetul este
un plan financiar, care cuprinde veniturile şi cheltuielile financiare publice ale
statului pe o anumită perioadă de timp, astfel:11
 Beaulieu L., defineşte noţiunea de buget astfel: “un buget este o
prevedere a veniturilor şi cheltuielilor pe o perioadă determinată, un
tablou evaluativ şi comparativ al veniturilor de împlinit şi al
cheltuielilor de efectuat”12;
 Jèze G. consideră că bugetul este "un program de cheltuieli ce
urmează a se efectua şi a veniturilor ce urmează a se realiza într-o
perioadă determinată"13;
 Muzzeleac R., consideră bugetul ca fiind “actul prin care sunt
prevăzute şi autorizate veniturile şi cheltuielile anuale ale statului”
sau “ansamblul conturilor care descriu pentru un an civil toate
resursele şi toate cheltuielile statului”14;
 Stourm R., defineşte bugetul statului ca fiind “un act conţinând
aprobarea prealabilă a veniturilor şi cheltuielilor publice”.
10

Ungureanu M.A., (coord.) Buget şi trezorerie publică, Editura Universitară, Bucureşti, 2011.
Văcărel I., (coord.), Finanţe publice, Ediţia a III-a, EDP, Bucureşti, 2001.
12
Beaulieu P.L., Traité de la science de finances, Editions Guillaumin et cie, Paris, 1888.
13
Jèze G., Cours de science des finances et de legislation financiere francaise, quatrième
édition, Presses Universitaires de France, Paris, 1992.
14
Muzzelac R., Finances Publiques, Editions Syrey, 1989, opera citată din Văcărel I.,
(coordonator), Finanţe publice, Ediţia a III-a, EDP, Bucureşti, 2001.
11
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Legea 500/2002 a finanţelor publice15, stabileşte sistemul de bugete prin
care se constituie şi utilizează fondurile publice centrale, precum şi problemele
legate de elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea acestora.

1.2. Principiile bugetare

Principiile bugetare se bazează pe experienţa practicii bugetare şi a
cerinţelor şi exigenţelor presupuse de procesul elaborării şi execuţiei
bugetului. Legislaţia bugetară are la bază aceste principii riguros formulate
incluzându-le ca norme juridice. Reflectarea lor juridică este adaptată
intereselor, precum şi particularităţilor economice caracterizând statul de
referinţă, precum şi orientarea regimului de stat şi a organului legislative sau
a guvernelor. În acest context, recunoscând principiile bugetare, economiştii
au formulat unele excepţii pe care conjunctura economică le poate impune,
excepţii care, în anumite situaţii, sunt necesare, acceptabile şi eficiente.16
Unele dintre aceste principii şi-au pierdut într-o oarecare măsură
semnificaţia iniţială, iar altele au fost adaptate cerinţelor contemporane.
Modul de aplicare în practică a acestor principii bugetare diferă oarecum de
la o ţară la alta, dar, şi de la o perioadă la alta în cadrul aceluiaşi stat.17
Aceste principii urmăresc sfera de cuprindere a veniturilor bugetare şi
destinaţiile acestora, intervalul de timp în care Guvernul este autorizat de
Parlament să încaseze veniturile bugetare şi alocarea acestor fonduri pe
destinaţii în funcţie de priorităţi, echilibrarea utilizărilor bugetare cu
veniturile ce urmează a se realiza, informarea opiniei publice privind
împuternicirea dată Guvernului de Parlament pentru a colecta venituri şi a
efectua cheltuieli.18
15

Legea 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial 597/2002 cu
modificările şi completările ulterioare la zi.
16
Ungureanu M.A., (coord.) Buget şi trezorerie publică, Editura Universitară, Bucureşti, 2011.
17
Ungureanu M.A. (coord.), Finanţe publice. Sinteze şi aplicaţii, Conphys, Rm.Vâlcea, 2009.
18
Ibidem.
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Deci, în teoria şi practica financiară sunt recunoscute şi aplicate
următoarele principii bugetare: unitatea bugetară, universalitatea bugetului,
neafectarea veniturilor bugetare, anualitatea bugetului, echilibrul bugetar,
specializarea bugetară, realitatea bugetului, publicitatea bugetului, unitatea
monetară19.
***
Principiul unităţii bugetare presupune ca veniturile şi cheltuielile
publice, exprimate în sume totale, să fie înscrise într-un singur document,
lucru ce prezintă următoarele avantaje:20
 prezentarea clară şi concisă a resurselor financiare, cunoaşterea
exactă a provenienţei precum şi destinaţia acestora;
 posibilitatea determinării raportului dintre veniturile şi cheltuielile
bugetare;
 asigurarea cadrului necesar exercitării unui control riguros asupra
execuţiei veniturilor şi a cheltuielilor publice;
 permiterea Parlamentului de a emite judecăţi de valoare în legătură
cu structura şi volumul cheltuielilor propuse de Guvern, în scopul
adoptării de decizii de respingere a anumitor cheltuieli inoportune.
În concepţia lui Duverger M., „principiul unităţii bugetare se sprijină pe
două genuri de motivaţii, financiare şi politice. Din punct de vedere financiar,
unitatea bugetară constituie o regulă de ordine şi claritate, care permite să se
prezinte starea reală a situaţiei financiare a ţării, fără artificii de disimulare.
Multiplicând bugetele şi conturile particulare se poate ajunge să devină foarte
dificilă o vedere de ansamblu asupra veniturilor şi cheltuielilor publice, ceea
ce favorizează risipa. Din punct de vedere politic, unitatea bugetară este şi
mai importantă. Fracţionând cheltuielile şi veniturile în multiple documente,
devine foarte dificil controlul Parlamentului, puterea sa de decizie în materie
de finanţe nu se mai poate exercita cu aceeaşi eficacitate”.21

19

Ibidem.
Ibidem.
21
Duverger M., Finances publiques, Pres universitaires de France, Paris, 1978, pag.313-314.
20
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Principiul tradiţional al unităţii bugetare, riguros respectat în trecut, a
fost adaptat cerinţelor actuale prin anumite derogări ce facilitează
operaţiunea de debugetizare. Debugetizarea este politica care constă în
modificarea modului de finanţare a cheltuielilor, în sensul că pentru
acoperirea acestora sunt folosite şi alte resurse pe lângă veniturile ordinare
ale statului. Debugetizarea constă în scoaterea unor cheltuieli în afara
bugetului statului şi acoperirea lor din surse alternative. Debugetizarea
intervine pentru a facilita efectuarea unor cheltuieli publice pe seama unor
resurse complementare atunci când veniturile ordinare sunt insuficiente.
Principiul unităţii bugetare a fost şi este, în prezent, încălcat prin întocmirea şi
folosirea concomitentă a mai multor documente de reflectare a cheltuielilor
şi veniturilor, folosite în paralel cu bugetul general. Derogările, acceptate în
prezent în practica internaţională, se referă la elaborarea şi a altor bugete,
cum sunt:22
Bugete autonome se întocmesc, în mod distinct, de către colectivităţile
locale, întreprinderi sau instituţii ale statului care beneficiază de autonomie
funcţională şi de gestionarea individuală a resurselor publice, din propria
activitate şi care dispun de personalitate juridică, cum ar fi serviciile sociale,
financiare, culturale şi de educaţie. În baza acestei autonomii, colectivităţile,
întreprinderile sau instituţiile respective întocmesc bugete proprii menite să
le asigure o largă autonomie financiară. În aceste bugete, sunt înscrise
cheltuielile de efectuat şi veniturile proprii, inclusiv eventualele transferuri
sau subvenţii. Adesea, întreprinderile şi instituţiile publice înregistrează
diferenţe de cheltuieli reflectate în bugetul de stat numai ca sold de
subvenţionat, fără a fi supuse unui control riguros. Aceasta poate favoriza
folosirea neeficientă a unor resurse publice, deşi autonomia bugetară are ca
scop creşterea eficienţei prin descentralizarea activităţilor publice şi creşterea
autonomiei. În practică, rezultatele sunt, adesea, contradictorii dar tendinţa
generală este de extindere a autonomiei şi implicit a folosirii bugetelor
autonome.23
22

Ungureanu M.A. (coord.), Finanţe publice. Sinteze şi aplicaţii, Ediţia a III-a, Editura Conphys,
Râmnicu Vâlcea, 2009, pag.170.
23
Ungureanu M.A., (coord.) Buget şi trezorerie publică, Editura Universitară, Bucureşti, 2011.
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Bugetele extraordinare sunt bugete distincte de cele ordinare, în care se
înscriu cheltuieli considerate excepţionale, apărute din cauza unor situaţii
deosebite (calamităţi naturale, crize economice, măsuri de intensificare a
înarmări, conflicte armate). Veniturile pot să provină din impozite special
instituite, din împrumuturi sau din surse cu caracter inflaţionist.24
Bugetele anexe sunt bugete distincte de bugetul general al statului,
votate separat de Parlament şi supuse controlului puterii legislative. Bugetele
anexe sunt corelate cu bugetul statului prin faptul că soldul lor figurează la
partea de venituri a bugetului de stat, dacă nivelul veniturilor este mai mare
decât cel al cheltuielilor, sau la partea de cheltuieli a bugetului de stat, dacă
primesc subvenţii de la acesta.25
O altă practică ce contravine principiului unităţii bugetului, constă în
folosirea conturilor speciale de trezorerie. Asemenea conturi se deschid în
numele statului, pentru a evidenţia anumite operaţiuni cu caracter
provizoriu, ale Trezoreriei Statului în relaţiile cu terţii ce urmează a se regla şi
solda în cursul anului. Operaţiunile înregistrate în conturile speciale de
trezorerie, care exprimă creanţe sau datorii ce se acumulează şi compensează
pe parcursul anului bugetar, ar trebui ca la finele perioadei de execuţie
bugetară să se soldeze prin echilibrarea înregistrărilor de pe debit cu cele de
pe creditul fiecărui cont. În practică, însă, este posibil să rezulte un sold, fie
debitor, fie creditor, dar de cele mai multe ori acesta reflectă datorii
neachitate încă de stat. O situaţie de acest fel se crează atunci când statul
acordă avansuri furnizorilor săi, care iniţial apar înregistrate ca nişte creanţe
ale statului, iar pe măsură ce aceştia livrează bunurile, se înregistrează
obligaţii de plată, astfel că, în final, contul respectiv va prezenta sold,
exprimând cel mai adesea, datorii de achitat de stat furnizorilor.26

24

Ungureanu M.A. (coord.), Finanţe publice. Sinteze şi aplicaţii, Ediţia a III-a, Editura Conphys,
Râmnicu Vâlcea, 2009, pag.170.
25
Ibidem, pag.171.
26
Moşteanu T.(coord.), Buget şi trezorerie publică, Editura Universitară, Bucureşti, 2004.
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