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FITCH CONFIRMĂ CĂ ORAŞUL BRAŞOV, ROMÂNIA, ARE UN RATING  

„BBB-”; PERSPECTIVĂ STABILĂ 
 

Fitch Ratings – Londra/ Frankfurt/ /Varşovia, 20 decembrie 2013: Fitch Ratings a 
confirmat pentru oraşul Braşov, România, ratingul ‘BBB-’ pentru valută şi moneda 
naţională pe termen lung iar pentru valută, pe termen scurt, ratingul ‘F3’. 
Perspectivele  pe termen lung ale ratingului sunt stabile.  
 
FACTORI DE RISC 
Ratingurile reflectă performanţa bugetară solidă, în proces de ameliorare, cu o 
marjă operaţională preconizată de 20% în 2013, situată peste 13,7% în 2012. La 
fel ca toate autorităţile locale din România, Braşovul beneficiază de un cadru 
politic naţional de finanţare care asigură transferurile durabile legate de 
dezvoltarea economică a României. Acestea reflectă un viitor nivel moderat al 
datoriei şi un bun serviciu al datoriei precum şi planul ambiţios de investiţii al 
municipalităţii, ducând la o creştere a datoriei până în 2015. 
 
Perspectiva stabilă reflectă proiecţia Fitch şi anume că performanţa bugetară va 
continua să se amelioreze în 2014 ca urmare a progresului convenabil din anul 
curent, prin consolidarea rambursării datoriilor şi a ratelor serviciului datoriei. Se 
preconizează o creştere a datoriei din 2014 dar aceasta, împreună cu ratele, 
trebuie să rămână în limite compatibile cu categoriile de rating.  
 
Autorităţile locale din România s-au confruntat cu o diminuare a veniturilor 
operaţionale şi a transferurilor curente, în special în 2012. Cu toate acestea, 
Municipiul Braşov a reuşit să compenseze parţial această diminuare ca urmare a 
măsurilor de consolidare a costurilor din 2011, ceea ce a dus la o marjă de 
operare de 13,7% în 2012. Totuşi, durabilitatea bilanţului operaţional este destul 
de dependentă de subvenţiile de stat. Fitch se aşteaptă ca subvenţiile din 2013 
să fie în conformitate cu bugetul. 
 
Pentru reducerea cheltuielilor Braşovul s-a axat pe diminuarea transferurilor 
curente şi pe restructurarea organizării sale administrative. Eficientizarea 
administraţiei a fost o prioritate după ce autorităţile locale au fost obligate să 
crească salariile cu peste 15% în 2012 pentru a compensa reducerile cu 25% din 
2010. Astfel, cheltuielile de funcţionare au crescut cu 12% în 2012 cu toate că 
numărul angajaţilor a scăzut la 266 la sfârşitul lui 2012 de la 398 în 2008. 
 
Braşovul nu a contractat niciun împrumut în 2012 iar planificarea financiară nu 
include noi împrumuturi în 2013. Cu toate acestea, Fitch se aşteaptă ca 
municipalitatea să contracteze noi împrumuturi în 2014 şi 2015 pentru a-şi 
finanţa o parte din investiţii. Oricum, agenţia nu se aşteaptă ca datoria să 
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depăşească 50% din veniturile curente, nici ca perioada de rambursare să 
depăşească trei ani, în medie, conform scenariului nostru. 
 
Braşovul nu are datorii garantate neachitate dar are în subordine cinci Servicii 
Publice care au avut o datorie neachitată de RON521m la sfârşitul anului 2012. 
Cea mai mare parte este a CET-ului, furnizorul de energie termică, ce se află în 
momentul de faţă în restructurare. O nouă companie este funcţională, 
asumându-şi furnizarea interimară a energiei termice şi reducând pierderile la 
RON5.3m în 2012 de la RON63.9m în 2011. 
 
Sistemul bugetar centralizat la nivel naţional al României asigură un sprijin 
adecvat şi control guvernamental. România şi-a consolidat cu succes finanţele 
publice şi aceasta ar trebuie să ajute statul să asigure reechilibrarea bugetară a 
finanţelor autorităţilor locale prin subvenţii şi măsuri de reglementare, inclusiv 
controlul cheltuielilor. 
 
 
INFLUENŢE ASUPRA RATINGULUI 
O acţiune de rating negativ ar putea fi declanşată de o marjă operaţională 
constant mai scăzută sub 10%, de o mai slabă acoperire a datoriei şi un serviciu 
al datoriei peste 50% din soldul de operare (2012: 13.7% şi respectiv 29%) în 
asociere cu un risc indirect net în creştere.  
 
Un rating pozitiv ar putea rezulta din continuarea consolidării capacităţii de 
autofinanţare, cu o datorie directă sub 50% din veniturile curente şi rambursare 
în mai puţin de 5 ani (2012: 41.5% şi respectiv trei ani), pe baze durabile, precum 
şi din creşterea ratingului de ţară.  
 
 
IPOTEZE PRINCIPALE 
Scenariul nostru de bază se sprijină pe următoarele ipoteze: 

- păstrarea cadrului instituţional românesc de finanţare 
- transferurile de TVA în conformitate cu nivelurile din anii precedenţi 
- datorii care să nu depăşească RON250m până în 2016 
- actuala schemă de finanţare prudentă a planului ambiţios de investiţii al 

municipalităţii. 
 
 
 


