


Anexa1 
la Decizia Consiliului raional 
 nr.____ din _________2019 

 
 

 
Obiectivele politicii de administrare a datoriei  

Consilului Raional Ungheni  
 
 

În conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 419-XVI din 22.12. 2006 
cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat,  în 
vederea asigurării conformității principiului managementului financiar durabil, 
autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale stabilesc obiectivele 
politicii de administrare a datoriei autorităților publice locale și plafonul datoriei 
Consiliului raional  care constituie parte componentă a deciziei bugetare anuale a 
autorității reprezentative și deliberative. 

În acest scop au fost elaborate obiectivele politicii de administrare (ţinte 
indicative) a datoriei Consiliului raional pe termen mediu pentru anii 2019-2024, 
care se axează pe descrierea modului de managment al datoriei consiliului raional. 

La elaborarea obiectivelor politicii de administrare a datoriei publice a 
Consiliului Raional Ungheni şi respectiv a prognozelor privind datoria publică pe 
termen mediu, a fost utilizată prognoza indicatorilor de buget, elaborată în 
conformitate cu particularităţile privind elaborarea bugetului local pentru anul 
2019 şi a estimărilor pe anii 2020-2024.  

Pe termen mediu, pentru anii 2019-2024 Consiliul Raional Ungheni va 
explora noi oportunităţi de finanţare, cu posibilitatea de accesare a unor surse de 
finanţare. Acest proces ar putea fi însoţit de apariţia unor noi riscuri sau de 
acutizarea celor existente, fapt care ar trebui luat în considerare la gestiunea 
datoriei publice raionale.  

Au fost analizaţi principalii factori care influenţează datoria autorităților 
publice locale pe termen mediu, şi anume: 

a) modificarea ratelor de dobândă; 
 
Alţi indicatori relevanţi (perioada medie de maturitate, profilul rambursării 

datoriei) pentru monitorizarea datoriei vor fi diseminaţi în cadrul rapoartelor 
trimestriale privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, prezentate 
trimestrial Direcției de Finanțe. 

 
Obiectivul fundamental al procesului de management al datoriei UAT  
 
Obiectivul fundamental al managementului datoriei municipale este 

asigurarea necesităţilor de finanţare a soldului (deficitului) bugetului raional şi a 
obligaţiunilor de plată la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen scurt, mediu şi 
lung în condiţiile limitării riscurilor implicate. 

 



 
Obiective specifice de gestionare a datoriei UAT 

 
Obiectivele specifice de gestionare a datoriei în perioada anilor 2019-2024 

sunt: 
a) contractarea împrumuturilor interne, ţinând cont de raportul cost-risc; 
b) îmbunătăţirea managementului riscului operaţional aferent datoriei UAT. 
 
În scopul realizării obiectivelor propuse, consiliul raional va întreprinde 

următoarele acţiuni: 
a) monitorizarea datoriei UAT; 

       b) evaluarea continuă (lunară, trimestrială) şi gestionarea riscurilor aferente 
portofoliului datoriei UAT şi a datoriilor garantate; 

c) creşterea gradului de transparenţă; 
d) căutarea posibilităţilor aplicării unui Sistem informaţional de management 

al datoriei şi de analiză financiară a bazei de date; 
e) volumul total al împrumuturilor pentru cheltuieli capital , cu scadenţă în 

acelaşi an bugetar, nu va depăşi 20% din totalul veniturilor aprobate (rectificate) 
ale bugetului raional, cu excepţia transferurilor cu destinaţie specială; 

f) respectarea caracterului prioritar al plăţilor pentru deservirea datoriei în 
termenele şi în condiţiile angajamentelor asumate de Consliul Raional Ungheni. 

În concluzie, portofoliul datoriei se încadrează, pe termen mediu, în limite 
rezonabile în ceea ce priveşte riscurile asociate, însă riscul valutar şi cel al ratei de 
dobândă ar putea crea presiuni asupra portofoliului datoriei în cazul modificărilor 
considerabile ale indicatorilor de piaţă.  

 
 
Secretar,                                                       Rodica LIȚCAN 



lei

n/o suma (lei)
valorificare perioada Anul inceperii Dobinda

оmprumutului оmprumutului rambursării

6 10000000,00 2016 2016-2021 2017 9,50%
7 5000000,00 2018 2018-2023 2018 9,50%

5000000,00 2019 2019-2024

Obiectivele politicii de administrare a datoriei
1.Asigurarea disciplinei bugetare fiscale și a stabilității bugetului raional pe termen mediuși lung.

2.Sporirea calității programelor de cheltueli  publice cu minimizarea costurilor de cheltuieli  pe termen mediu și lung .

3.Asigurarea unui management eficient ale datoriei bugetului raional.

4. Limitarea riscurilor financiare asociate portofoliului datoriei publice raionale.

la Decizia Consiliului raional nr ._________ din _________.2019

Imprumuturi ce urmează a fi contractate în anul 2019

anexa nr.2  

Programul anual al imprumuturilor Consiliul Raional Ungheni
contract de credit Creditorii destinația imprumutului condițiile de creditarec 

BC Victoriabank SA efectuarea chelt de capital
nr.007/16 din 16.08.2016
nr.006/18 din 28.06.2018

BC Victoriabank SA efectuarea chelt de capital

BC Victoriabank SA dezvoltarea instractuturii


