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Abstract. The increase in the quality of the public administration act represents one of the major
targets for the local authorities. From this point of view, the identification and implementation in the
current practice of some methods, techniques and advanced working tools might have a significant
impact.The investments’ programme as a tool accessible to local public authorities gains an increased
legitimacy on the grounds of its civic consent; therefore, the external investors and other potential
investors can take advantage of the community’s support in those projects they finance within region.The
current framework of the investment activity in the local public sector is characterized by constraints
within action, sometimes without continuity or precise targets. The declared urgency of a certain invest-
ment objective mostly turns out to be the selection and implementation criterion. In this present work
there will be presented a few methods and ways in which town halls can realize public investments in the
near future. The adoption of a specific proposal might lead to procedural and organizational modifica-
tions for the attainment of the maximum efficiency within the investment process.

Key words: investments’ programme; public administration act; local public authorities; community;
investment process; efficiency.

�

Creºterea calitãþii actului de administraþie publicã
reprezintã un obiectiv major al autoritãþilor locale. Din
aceastã perspectivã, identificarea ºi introducerea în practica
curentã a unor metode, tehnici ºi instrumente avansate de
lucru pot avea un impact hotãrâtor.

Un program multianual de investiþii impune utilizarea
unor metodologii coerente ºi unitare, precum ºi a mai multor
instrumente de management financiar. Demersul vizeazã
un orizont de tip mediu, iar programele de investiþii sunt
eºalonate pe ani, respectând o ordine care acceptã
prioritãþile comunitãþii. Stabilirea prioritãþilor contribuie
la atingerea obiectivelor strategice ale localitãþii ºi se
realizeazã în baza unei metodologii care înlãturã
subiectivismul ºi conduce la folosirea eficientã a resurselor
financiare. Includerea în program a proiectelor de investiþii
implicã în mod obligatoriu identificarea resurselor de

finanþare. În practica curentã, pentru a putea reflecta toate
schimbãrile ce apar inerent de-a lungul unei perioade de
timp mai întinse, programul se actualizeazã anual.

Ordonanþa Guvernului nr. 45/2003 privind finanþele
publice locale prevede cerinþe suplimentare, vizând
informaþii financiare ºi nefinanciare pentru programele de
investiþii.

Un principiu fundamental în utilizarea banilor publici
îl constituie maximizarea rezultatelor economice ºi sociale,
obþinerea celei mai mari valori pentru fiecare leu investit.
Pentru atingerea acestui deziderat, modelul de programare
multianualã a investiþiilor propune parcurgerea unor etape
care, în linii mari, vizeazã identificarea problemelor cu
care se confruntã comunitatea, definirea clarã a scopului ºi
obiectivelor, a soluþiilor alternative ºi evaluarea acestora,
comparând costurile cu beneficiile.



E
co

n
o

m
ie

 te
o

re
ti

cã
 º

i a
p

lic
at

ã

68

Programul multianual de investiþii creeazã premisele
folosirii resurselor pentru atingerea obiectivelor prioritare
stabilind legãtura dintre strategia de dezvoltare ºi bugetele
anuale, precum ºi dintre programarea financiarã ºi cea de
execuþie a obiectivelor de investiþii. Utilizat ca instrument
de comunicare cu mediul extern administraþiei publice,
modelul de programare multianualã conduce la coroborarea
ºi armonizarea propriilor programe de investiþii cu cele
iniþiate de alte autoritãþi ºi instituþii publice locale, judeþene
ºi naþionale, contribuind astfel la utilizarea eficientã a
resurselor prin generarea unor efecte de sinergie. Modelul
favorizeazã ºi legãtura cu cetãþenii, mediul de afaceri,
sponsori, finanþatori etc.

O importanþã deosebitã trebuie acordatã prognozei
veniturilor ºi cheltuielilor bugetului local, ierarhizãrii
programelor de investiþii, în funcþie de rolul pe care îl au în
atingerea obiectivelor prioritare.

Programul de investiþii, ca instrument la îndemâna
administraþiilor publice locale, dobândeºte o legitimitate
sporitã, prin girul cetãþenesc, astfel încât finanþatorii externi
ºi potenþialii investitori vor avea garanþia sprijinului
comunitãþii în proiectele pe care le vor finanþa.

Pe plan internaþional desfãºurarea fiecãrui obiectiv de
investiþii publice are la bazã un proces elaborat, stabilit în
contextul unui program de investiþii multianual ºi definit
într-un cadru strategic de dezvoltare localã ºi zonalã.

Alinierea procedeelor ºi a proceselor investiþionale lo-
cale la standardele europene devine condiþie obligatorie
de îndeplinit.

Investiþiile publice, în perioada actualã, urmeazã trei
etape distincte:

� concepþia (fundamentare, proiectare);
�  execuþia (realizarea propriu-zisã, urmãrirea pe

parcursul execuþiei);
�  exploatarea (punerea în funcþiune, utilizarea ºi

întreþinerea obiectivului).

La nivelul administraþiei publice locale, în funcþie de
stadiul investiþiei, aceasta are „tutori”, respectiv:

� serviciile sau departamentele care constatã necesitatea –
în faza de concepþie;

� serviciile care se ocupã de investiþii ºi buget – în faza
de execuþie;

� serviciile care se ocupã de administrare, buget – în
faza de exploatare.

Un obiectiv public de investiþii se poate realiza numai
dacã îndeplineºte cumulativ urmãtoarele cerinþe:

� este o urgenþã;
� are o notã de fundamentare sau are o temã de proiectare

(studiu);
� poate suporta o perioadã relativ lungã de imple-

mentare (minimum doi ani);
� existã suficient interes pentru finanþare în toatã

perioada de implementare;
� poate fi uºor urmãritã pe parcursul execuþiei;

� are suficient impact ulterior.
Cadrul actual de desfãºurare a activitãþii investiþionale

în sectorul public local este caracterizat de constrângeri în
acþiune, uneori fãrã continuitate ºi scopuri bine definite.

Urgenþa declaratã a unui anume obiectiv de investiþii
reprezintã, de cele mai multe ori, criteriul de selecþie ºi
punere în practicã.

Situaþia actualã privind traseul unei lucrãri
de investiþii

În etapa actualã, o investiþie are urmãtorul traseu:
1) un solicitant (serviciu, birou etc.) face o propunere pe

care o înainteazã primãriei, respectiv serviciului investiþii;
2) serviciul investiþii fundamenteazã investiþia pe baza

datelor furnizate în conformitate cu legislaþia în vigoare;
3) solicitarea împreunã cu fundamentarea sunt

introduse de serviciul investiþii în nota de fundamentare,
anexã la programul de investiþii al noului an bugetar, sau
la rectificãrile bugetare din timpul anului;

4) în funcþie de alocaþia bugetarã, serviciul de investiþii
întocmeºte tema de proiectare ºi caietul de sarcini, în baza
cãruia se contracteazã elaborarea unui studiu de fezabilitate;

5) dupã recepþia studiului de fezabilitate, serviciul
investiþii propune Consiliului local aprobarea
documentaþiei tehnico-economice ºi a indicatorilor aferenþi
obiectivului de investiþii;

6) în funcþie de urgenþa investiþiei, de valoarea ºi de
alocaþia bugetarã din anul în curs, serviciul investiþii face
demersurile necesare pentru includerea obiectivului cu
indicatorii aprobaþi în lista de investiþii secþiunea „lucrãri
noi”;

7) pentru obiectivul aprobat, serviciul investiþii
pregãteºte documentaþiile specifice contractãrii proiectului
tehnic pentru execuþie (PT), a caietelor de sarcini pentru
execuþie (CS), a detaliilor ºi documentaþiilor de execuþie
(DDE), a proiectului pentru autorizaþia de construcþie (PAC);

8) obþinerea autorizaþiei de construcþie reprezintã ul-
tima etapã pregãtitã de serviciul investiþii, înaintea începerii
procedurilor de achiziþie publicã de lucrãri pentru execuþia
obiectivului;

9) pregãtirile ºi procedurile de licitaþie sunt asigurate
de serviciul investiþii panã la încheierea contractului de
execuþie a lucrãrilor cu ofertantul desemnat câºtigãtor;

10) pe toatã perioada de realizare a obiectivului,
serviciul investiþii verificã legalitatea, realitatea ºi
regularitatea lucrãrilor ºi a facturilor emise de executant;

11) pe perioada realizãrii obiectivului, serviciul
investiþii monitorizeazã calitatea investiþiei ºi
conformitatea cu proiectul tehnic;

12) aspecte legale privind contractul ºi necesitatea
încheierii de acte adiþionale de diminuãri de alocaþii
bugetare anuale, de suplimentãri de valori contractate, de
decalãri de termene de predare sau prelungiri ale duratei
de execuþie sunt atribute ale serviciului investiþii;
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13) recepþia pe faze ºi la terminarea lucrãrilor este
realizatã de serviciul investiþii;

14) dupã darea în funcþiune serviciul investiþii predã
obiectivul solicitantului-beneficiar.

Aºa cum rezultã din descrierea etapelor pe care le
parcurge investiþia, solicitantul (beneficiarul) obiectivului
are responsabilitãþi minime ºi se implicã în realizarea
investiþiei numai în faza preliminarã (punctele 1 ºi 3) ºi
eventual la recepþia lucrãrilor (punctele 13 ºi 14).

În consecinþã, solicitantul pierde contactul cu investiþia
propusã pe o perioadã de cel puþin 2 ani, caz în care procesul
permanent de evaluare ºi ajustare a obiectivelor ºi a
scopului investiþiei nu se realizeazã, iar la momentul
preluãrii obiectivului de investiþii ºi a punerii în funcþiune
apar discrepanþe mari între propunerea iniþialã ºi realitate.

Propuneri privind promovarea ºi implementarea
programelor de investiþii

Propunerile au în vedere aspecte calitative ºi structu-
ral-organizatorice privind promovarea ºi implementarea
programelor de investiþii în profil teritorial.

Rezultatul care se obþine este un plan de investiþii
concludent, necesar ºi adecvat posibilitãþilor ºi aºteptãrilor.

Planul de investiþii se va concretiza în obiectivele atinse
ºi în utilizarea judicioasã a fondurilor bugetului local ºi a
altor resurse atrase.

Fondurile nerambursabile reprezintã în acest moment
surse importante care pot fi utilizate în dezvoltarea sectorului
investiþional local. Principala problemã cu care se confruntã
solicitanþii de granturi, în general, o reprezintã capacitatea
instituþionalã redusã ºi lipsa unor structuri organizatorice
bine definite, caz în care implementarea proiectelor finanþate
suferã disfuncþionalitãþi, ajungându-se uneori chiar la
rezilierea convenþiilor de grant încheiate cu finanþatorii.

A. Aspecte calitative
Propunerile investiþionale se concretizeazã anual în

programul de investiþii, anexã la proiectul de buget local.
Îmbunãtãþirea cadrului investiþional trebuie sã þinã cont

de aspecte de ordin strategic local ºi regional, concomitent
cu satisfacerea interesului comunitãþii pentru creºterea
calitãþii vieþii ºi concretizarea unor tradiþii locale.

În aceastã direcþie se pot defini principalele obiective
ºi scopuri strategice ale dezvoltãrii locale.

Planul Strategic de Dezvoltare Economicã reprezintã o
condiþie minimalã pentru definirea unei viziuni de
dezvoltare ºi identificare a principalelor obiective ºi
programe de dezvoltare.

Acest plan poate fi utilizat în definirea solicitãrilor
viitoare ºi a conceptelor investiþionale pe termen scurt ºi
mediu.

Regulamentul de realizare a investiþiilor ºi Planul Stra-
tegic de Dezvoltare Economicã reprezintã, în aceastã etapã,

principalele documente care pot dirija modul de promovare
a investiþiilor publice.

Procesul de planificare a investiþiilor vizeazã în
general:

� calitatea unor solicitãri de proiecte de investiþii
publice este în prima fazã  verificatã privind necesitatea,
oportunitatea ºi justificatã prin poziþia pe care aceasta o
ocupã într-un clasament;

�  un set de criterii de clasificare ºi ierarhizare a
cheltuielilor de capital;

� îndeplinirea unor criterii obiective stabilite în strânsã
corelare cu direcþiile de dezvoltare localã definite în
aceasta fazã;

� susþinerea proiectelor ºi alocarea fondurilor necesare
în bugetul anual de directorii ºi ºefii de servicii care au
propus investiþia;

� corelarea propunerilor de investiþii cu includerea
acestora în lista anualã a achiziþiilor publice;

� publicarea actelor normative care aprobã investiþiile,
precum ºi alte evenimente intervenite în derularea
investiþiilor;

� consultarea cetãþenilor cu privire la necesitatea ºi
oportunitatea iniþierii unui proces investiþional sau
ierarhizarea unei liste de investiþii care poate deveni
obligatorie în condiþiile aplicãrii Legii nr. 52/2003 privind
transparenþa decizionalã în administraþia publicã;

� comisiile de specialitate ale Consiliului local decid
în urma audierii ºi analizãrii propunerilor în funcþie de
calitatea investiþiilor ºi oportunitatea realizãrii acestora în
limita fondurilor disponibile;

� proiectele care se desfãºoarã pe baza unor convenþii
de finanþare (grant) cu instituþii ºi agenþii locale, naþionale
ºi internaþionale se includ în programul de investiþii în
condiþiile îndeplinirii la timp a angajamentelor asumate.

Recomandãm ca documentele care susþin realizarea ºi
implementarea investiþiilor sã fie pregãtite ºi de iniþiator,
având calitatea de membru în echipa de lucru, pe toatã
perioada de desfãºurare.

Calitatea informaþiilor privind investiþia, respectiv
justificarea proiectului propus, se poate îmbunãtãþi, dacã
se vor regãsi ºi unele din urmãtoarele aspecte:

� necesitatea sau problema care urmeazã a fi soluþionatã
prin proiect;

� în ce mãsurã proiectul atinge necesitãþile sau rezolvã
problemele;

� numãrul de locuitori care beneficiazã de pe urma
proiectului;

� beneficiile specifice care vor fi obþinute;
� volum de muncã, servicii sau clienþi care urmeazã a fi

deserviþi;
� relaþii cu alte proiecte;
� economii realizate;
� venituri generate;
� disponibilitatea finanþãrilor din alte surse decât cele

interne;
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� restricþii de timp sau disponibilitate a finanþãrii;
� în ce mãsurã se stimuleazã creºterea economicã sau

crearea de noi locuri de muncã;
� consecinþe asupra mediului, pozitive sau negative;
� compararea costurilor de operare ºi de întreþinere

curente ºi propuse;
� oportunitãþi de recuperare a costurilor;
� durata de timp pentru planificare ºi construcþie;
� nivelul de sprijin sau opoziþie din partea publicului

sau grupurilor de interese;
� alte alternative considerate ºi motive de respingere a

acestora;
� consecinþe ale renunþãrii la proiect;
� costuri de operare ºi întreþinere.
Monitorizarea execuþiei lucrãrilor de specialiºti în

domeniu ºi consultanþa acordatã de firme de specialitate
determinã o calitate corespunzãtoare a lucrãrilor ºi asigurã
soluþii competitive de rezolvare a problemelor care apar
pe parcursul lucrãrilor.

Rapoartele de stare ºi situaþia investiþiei la o anumitã
datã, precum ºi urmãrirea acestora de serviciul interesat în
utilizarea ulterioarã, coroborat cu evaluarea îndeplinirii
obiectivelor proiectului ºi atingerea în final a scopului
propus creeazã premisele îmbunãtãþirii gestiunii financiare
a proiectelor ºi a temelor de proiectare pentru lucrãri
similare viitoare.

B. Aspecte organizatorice
Experienþa ultimilor ani bugetari a scos în evidenþã

nevoia acutã de investiþii, de creºteri ale alocaþiilor bugetare
ºi de personal care se ocupã de promovarea ºi monitorizarea
investiþiilor, acestea fiind reflectate în:

� monitorizarea deficitarã a obiectivelor de investiþii
aflate în derulare;

� diminuãri ale alocaþiilor bugetare pentru investiþii;
� neînceperea execuþiei propriu-zise a obiectivelor de

investiþii de interes major pentru comunitate;
� realizarea unor investiþii de interes redus pentru

comunitate;
� prelungirea termenelor de implementare ºi execuþie;
� întârzieri ºi dificultãþi în colaborarea cu alte servicii

ºi instituþii de interes local ºi naþional;
� insuficienta implicare în promovarea ºi întocmirea

unui plan de investiþii multianual;
� lipsa controlului pentru unele investiþii derulate de

instituþii subordonate Consiliului local.

Buna desfãºurare a realizãrii ºi exploatãrii investiþiilor
a fost afectatã de:

�  neimplicarea solicitantului în procesul de
implementare a proiectului;

� pierderea interesului solicitantului pentru investiþia
propusã;

� dificultãþi de utilizare ºi exploatare a investiþiei;
�  necunoaºterea responsabilitãþilor care revin

solicitantului, ulterior punerii în funcþiune a obiectivului
de investiþii.

Bugetul de investiþii se poate dimensiona ºi se va putea
executa conform aprobãrilor dacã, în procesul
investiþional, responsabilii solicitãrii, definirii,
promovãrii, stabilirii ºi implementãrii proiectelor se vor
organiza în funcþie de tipul ºi dimensiunea proiectului ºi
vor alege metodele ºi procedurile adecvate.

Vom prezenta câteva cãi ºi metode pe care primãriile le
pot urma pentru realizarea investiþiilor publice în urmãtorii
ani. Adoptarea uneia sau alteia dintre propuneri poate
determina modificãri procedurale ºi organizatorice pentru
obþinerea unei eficienþe maxime a procesului investiþional.

Metodele de lucru propuse prezintã ºi completeazã
abordarea procesului investiþional desfãºurat în mod curent
în cadrul unei primãrii ºi ele vizeazã în principal
urmãtoarele aspecte:

1. Solicitantul investiþiei propune, monitorizeazã ºi
gestioneazã investiþia pe baza calendarului propus în faza
de solicitare, respectiv:

� întocmeºte solicitarea;
� urmãreºte realizarea studiilor specifice ºi a proiectelor

tehnice în conformitate cu tema de proiectare propusã;
� supravegheazã realizarea lucrãrilor aferente investiþiei

pe tot parcursul desfãºurãrii acestora, evalueazã continuu
obiectivele ºi activitãþile investiþiei ºi propune eventualele
modificãri ale execuþiei în conformitate cu constatãrile
efectuate;

� recepþioneazã investiþia ºi face observaþii privind
calitatea ºi aspectele neconforme cu proiectul tehnic ºi
tema iniþialã;

� exploateazã investiþia în conformitate cu parametrii
solicitaþi ºi proiectaþi.

În etapa de execuþie se recomandã folosirea unor
diriginþi de ºantier în domeniile acoperite de investiþie.

2. Investiþia urmeazã aceeaºi procedurã ca ºi pânã acum
în condiþiile dezvoltãrii serviciului de investiþii pe o
structurã care sã includã specialiºti în urmãtoarele domenii:

� economic;
� tehnic;
� dirigenþie de ºantier - inginer (arhitect, construcþii

clãdiri, construcþii drumuri, instalator, electrician);
� juridic.
3. Investiþia este implementatã în colaborare între

serviciul solicitant ºi alte servicii care au atribuþii specifice
(buget, tehnic proiectare – achiziþii publice) ºi care asigurã
partea de proceduri caracteristice îndeplinirii unor etape
din calendarul de implementare a investiþiei.

Investiþia este implementatã atât în fazele preliminare
(elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic), cât ºi în
faza de execuþie de cãtre serviciul solicitant în colaborare
cu serviciile care au atribuþii în aceastã fazã.

4. Investiþia este implementatã în fazele preliminare
(elaborarea studiului de fezabilitate, proiect tehnic) de
serviciul solicitant în colaborare cu serviciile care au
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atribuþii în aceastã fazã, iar în faza de execuþie se poate
realiza un contract de mandat cu o firmã de specialitate
care se va îngriji de toate aspectele legate de monitorizarea
realizãrii lucrãrilor (certificarea realitãþii, conformitãþii
ºi regularitãþii lucrãrilor).

� Contractul de mandat asigurã desfãºurarea în condiþii
de performanþã a obiectivelor de investiþii. Acest contract
se va încheia între Consiliul local (mandatar) ºi o firmã
specializatã în consultanþã tehnicã, economicã ºi juridicã
pe domeniul specific investiþiilor publice (mandant);

� Mandantul ºi mandatarul se vor ocupa de realizarea
procedurilor de achiziþie prin licitaþie publicã a lucrãrilor
ºi încheierea contractului de execuþie cu ofertantul declarat
câºtigãtor.

Mandantul are urmãtoarele obligaþii:
� asigurã asistenþa de specialitate pe toate domeniile

acoperite de investiþie: tehnic, economic, juridic;
� asigurã dirigenþia de ºantier pe perioada de realizare

a lucrãrilor;
� asigurã o comunicare eficientã pentru ritmicitatea

desfãºurãrii lucrãrilor;
� verificã pe teren lucrãrile efectuate, din punct de

vedere calitativ ºi cantitativ;
�  certificã realitatea, regularitatea ºi legalitatea

situaþiilor de lucrãri ºi a articolelor cuprinse în acestea;
� emite facturi cu valorile real executate ºi le transmite

spre decontare serviciilor de specialitate din cadrul primãriei;
� adoptã împreunã cu proiectantul soluþiile construc-

tive optime;
� evidenþiazã evoluþia investiþiei ºi întocmeºte rapoarte

periodice cãtre investitor privind stadiul lucrãrilor;
� rãspunde direct ºi nemijlocit în faþa organelor care au

atribuþii de control, de modul de utilizare ºi cheltuire a
fondurilor alocate ºi de modul de îndeplinire a unor condiþii
de exploatare ºi siguranþã, dupã darea în folosinþã.

Mandatarul (Consiliului local prin aparatul propriu)
va avea urmãtoarele atribuþii:

�  asigurã fondurile necesare realizãrii lucrãrilor,
urmãreºte graficele de execuþie ºi efectueazã recepþia pe
faze determinante a investiþiei;

� îndeplineºte procedurile legale privind aprobarea
investiþiilor;

�  stabileºte procedurile de lucru ºi regulile de
comunicare între pãrþile implicate în realizarea investiþiei
– mandatar, mandant/constructor.

5. Investiþia este implementatã pe baza unui contract
credit-furnizor, ceea ce reduce efortul localitãþii  pentru
identificarea surselor de finanþare pe perioada de execuþie,
atribuþiile specialiºtilor din aparatul propriu fiind doar
în domeniul monitorizãrii.

În situaþia utilizãrii de executiv a uneia dintre
procedurile descrise, actualul serviciu investiþii ar putea fi
organizat în urmãtoarea structurã:

a) sã fie extins ca o structurã de dimensiunile unui
serviciu care sã includã personal specializat, caz în care
calitatea serviciilor se va îmbunãtãþi având în componenþã
specialiºti din domeniile economic, tehnic, juridic;

b) actualele activitãþi ale serviciului se vor restrânge
numai la monitorizarea investiþiilor ºi urmãrirea realitãþii,
regularitãþii ºi legalitãþii lucrãrilor efectuate pentru fiecare
investiþie aflatã în derulare în colaborare cu specialiºtii
serviciilor solicitante;

c) sã devinã un serviciu sau birou cu atribuþii definite clar
doar pentru planificarea, promovarea investiþiilor ºi identi-
ficarea soluþiilor de finanþare optime, pentru recomandarea
ºi utilizarea fondurilor de finanþare disponibile administra-
þiilor publice ºi dezvoltarea programelor de investiþii bazate
pe colaborãri de tip parteneriat public-privat sau
parteneriat public-public, precum ºi pentru elaborarea de
proiecte ºi cereri de finanþare.

d) situaþia actualã impune înfiinþarea unui serviciu
(birou) Licitaþii – Contracte, pentru organizarea
procedurilor de achiziþii de bunuri servicii ºi lucrãri.

e) în activitatea sa, serviciul investiþii va colabora la
pregãtirea obiectivelor împreunã cu solicitanþii acestora ºi
cu noul serviciu propus, pentru:

� nota de fundamentare;
� tema de proiectare;
� analiza ofertelor;
� perfectarea contractelor de achiziþie;
� implementarea proiectului;
� monitorizarea proiectului;
� predarea lucrãrii sau a bunului.
Propunerile prezentate au la bazã experienþa acumulatã

în gestionarea investiþiilor din România, modele de lucru
din Uniunea Europeanã ºi Statele Unite ale Americii,
programe ale agenþiilor de dezvoltare din þarã ºi
internaþionale.

Un modelul de planificare privind elaborarea,
revizuirea, adoptarea ºi monitorizarea unui program de
investiþii include urmãtoarele etape:

a) Determinarea structurii organizaþionale – se
stabileºte o structurã organizaþionalã în cadrul aparatului
propriu care sã supravegheze procesul, sã realizeze
coordonarea ºi supravegherea pentru a asigura eficienþa.

b) Stabilirea politicilor investiþionale locale care vor
facilita planificarea ºi fixarea obiectivelor, vor stabili
parametrii prin care se identificã ºi se stabileºte prioritatea
proiectelor, precum ºi a opþiunilor de finanþare.

c) Elaborarea formularelor ºi instrucþiunilor –
formularele tip cerere de proiect ºi tip centralizator; cu
posibilitatea ca acestea sã fie standardizate.

d) Evaluarea nevoilor de investiþii – prin verificarea
informaþiilor privitoare la: evaluarea activelor ºi a stãrii
lor, a informaþiilor privind standardele serviciilor ºi
sondajele de opinie cetãþeneascã.

e) Analiza capacitãþii financiare – analiza stãrii
financiare a administraþiei publice locale ºi a capacitãþii
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de finanþare a unor proiecte, cu vizarea unor aspecte precum
analiza pe 3-5 ani a surselor proprii de venituri, cu
prezentarea surselor principale, cheltuielilor, rezervelor
operaþionale, a surplusurilor ºi deficitelor.

f) Pregãtirea cererilor de proiecte – ceea ce presupune
redactarea cererilor de proiecte, care definesc printre altele
justificarea, costul ºi finanþarea.

g) Analiza cererilor de proiecte – cererile de proiect
vor fi analizate, urmãrindu-se sã fie exacte ºi complete;
analiza cererii de proiect este coordonatã de grupul de
lucru, în cooperare cu funcþionarii specializaþi în
planificare, finanþe, inginerie, arhitecturã ºi experþi tehnici
externi dupã caz.

h) Stabilirea prioritãþilor – activitate care stabileºte
criterii de selecþie ºi evaluare, acordã ponderi fiecãrui
criteriu, comparã proiectele cu criteriile, ierarhizeazã
proiectele, enumerã proiectele în ordinea prioritãþii; printre
criteriile care vor sta la baza stabilirii prioritãþilor pot fi:
standardul unic, stabilirea prioritãþilor pe categorii, în baza
valorilor comunitare ºi criterii multiple, cu ponderi ºi
punctaj.

i) Evaluarea opþiunilor financiare – prin aceastã
activitate vor fi identificate ºi evaluate surse alternative de
finanþare a investiþiilor precum: venituri curente (impozite
ºi taxe locale, rezerve, cote defalcate din unele venituri ale

bugetului de stat), împrumuturile, alocaþiile ºi alocaþii
speciale de la bugetul de stat, vânzarea activelor,
parteneriatul public-privat ºi donaþiile sau combinaþii ale
celor de mai sus; analizarea alternativelor financiare trebuie
sã includã: legalitatea, caracteristicile sursei, adecvarea
fondurilor, impactul asupra comunitãþii, impactul eco-
nomic.

j) Întocmirea programului ºi bugetului de investiþii –
care va cuprinde ºi o scrisoare de însoþire a programului de
investiþii. Aceastã scrisoare prezintã tendinþele principale
care au influenþat programul ºi bugetul, precum mandatele
de orice naturã, starea financiarã, evaluãrile stãrii fizice a
dotãrilor, descrierea procesului, declaraþiile privind
politicile de investiþii, rezultatele consultãrii cetãþenilor,
sursele de finanþare, sursele noi, condiþionãrile, impactul
asupra bugetului operaþional, prognoze financiare ºi
informaþii detaliate despre proiecte.

k) Publicitatea proiectului planului de investiþii în
condiþiile aplicãrii Legii nr. 52/2003 prin publicare ºi
consultarea cetãþenilor, utilizând diverse instrumente
(chestionare, întâlniri publice, comitete consultative etc.).

l) Adoptarea planului ºi a bugetului de investiþii –
activitate care va cuprinde ºi audieri publice ºi ateliere de
lucru ale angajaþilor, sondaje de opinie, comitet cetãþenesc
pentru a dezbate cererile de proiecte ºi a face recomandãri.
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