
  

Partea a 2-a 
 

ATELIER 
 
 
Scop 
 
Controlul costurilor este un proces utilizat sistematic în scopul de a găsi posibilităţi de 
reducere a costurilor aferente programelor şi serviciilor administraţiei publice locale, 
menţinând sau, chiar, îmbunătăţind calitatea lor. Controlul costurilor este diferit de 
managementul de austeritate, prin care directorii trec la măsuri drastice de reducere 
dramatică a costurilor, inclusiv prin îngheţarea angajărilor, şi reduceri „dureroase” de 
personal. Controlul costurilor se străduie să taie cheltuielile inutile, menţinând rezultatele 
serviciului. Este realizat printr-o analiză riguroasă de management şi ia în consideraţie 
strategii alternative de prestare a serviciilor. 
 
Atelierul de lucru urmăreşte să mărească abilităţile directorilor economici: în aplicarea 
controlului costurilor, în analiza modului de prestare a serviciilor publice locale şi în 
investigarea strategiilor alternative de prestare a serviciilor, astfel încât să păstreze 
calitatea la un cost mai mic. 
 
Conţinut 
 
În continuare, sunt prezentate activităţile de instruire, fiecare cu o scurtă descriere şi cu 
durata sa aproximativă. Se pot omite unele activităţi sau schimba ordinea lor, iar 
adăugarea unor materiale de instruire proprii este binevenită! 
 
10.1 Exerciţiu de încălzire: Posibilităţi de control al costurilor 
 
Participanţii utilizează exemple ipotetice de identificare a posibilităţilor de a controla 
costurile în organizaţiile lor. (45 de minute) 
 
10.2 Exerciţiu: Prezentarea instructorului 
 
Prezentarea pe scurt a conceptelor, bazată pe eseul precedent (Partea 1 a acestui manual), 
care oferă participanţilor informaţii şi perspective asupra controlului costurilor. (30 de 
minute) 
 
10.3 Studiu de caz: Decizia de contractare (externalizare) a serviciilor 
 
Participanţii citesc şi discută un caz, ilustrând factorii care trebuie luaţi în considerare de 
către administraţia publică locală la alegerea unei forme alternative de prestare a unui 
serviciu. (90 de minute) 
 
10.4 Exerciţiu: Analiza managementului 



  

 
Participanţii discută cele şapte forme de analiză, discutate în eseu, şi aleg una singură, 
care li se pare cea mai potrivită pentru a analiza acea posibilitate de a controla costurile, 
identificată în primul exerciţiu. (75 de minute) 
 
10.5 Exerciţiu de încheiere: Transfer de cunoştinţe 
 
Participanţii reflectează, individual, la lucrurile învăţate şi se angajează să le aplice la 
întoarcerea în organizaţiile lor. (30 de minute) 
 
 



  

10.1 Exerciţiu de încălzire:  
POSIBILITĂŢI DE CONTROL AL COSTURILOR 

 
Timp necesar:  
 
45 de minute 
 
Scop:  
 
Acest exerciţiu are scopul de a ajuta participanţii să identifice posibilităţi de practicare a 
controlului costurilor, în propriile organizaţii. 
 
Desfăşurare: 
 
Prezentaţi exerciţiul, arătând participanţilor că în orice organizaţie există posibilităţi de 
control al costurilor, fără a afecta calitatea serviciilor. Împărţiţi participanţii în grupuri de 
câte cinci persoane. Distribuiţi-le exemplare cu foaia de lucru, din pagina următoare, şi 
menţionaţi-le că aceasta conţine exemple de posibilităţi clasice de control al costurilor. 
Spuneţi-le participanţilor că trebuie să citească exemplele şi, apoi, să identifice cel puţin 
trei domenii de servicii, în propriile lor organizaţii, unde pot fi făcute îmbunătăţiri, care 
să conducă la costuri mai mici. Invitaţi-i să-şi noteze ideile în spaţiul lăsat liber. 
 
Pentru îndeplinirea acestei teme acordaţi grupurilor 30 de minute. Apoi, reuniţi grupurile 
şi solicitaţi-le să raporteze rezultatele la care au ajuns. Comparaţi rezultatele şi întrebaţi 
participanţii: ce anume se face, deja, în organizaţiile lor cu privire la controlul costurilor?    
 



  

Foaia de lucru 
 

Posibilităţi de control al costurilor şi de îmbunătăţire a serviciilor 
 
Pentru elaborarea unui program al administraţiei publice locale în domeniul controlului 
costurilor este nevoie de un punct de pornire. Există câteva modalităţi de a căuta aceste 
puncte de pornire. Ele sunt: 
 
—  Operaţiunile şi departamentele unde problemele sunt deja vizibile, argumentate prin 

plângeri din partea cetăţenilor şi a angajaţilor; 
—  Operaţiunile şi departamentele unde angajaţii îndeplinesc sarcini repetitive sau unde 

sarcinile acestora sunt într-o formă oarecare dublate de un alt departament, într-o altă 
etapă (de exemplu, introducerea datelor); 

—  Operaţiunile şi departamentele unde este disponbilă o nouă tehnologie, în special în 
acele cazuri în care aceasta a fost aplicată cu succes de către o altă administraţie 
publică locală; 

—  Operaţiunile şi departamentele care par a fi, mereu, în urmă cu lucrările sau cu 
termenele; 

—  Operaţiunile şi departamentele care utilizează cel mai mare procent din resursele 
administraţiei publice locale şi unde randamentul ar trebuie să fie cel mai mare; 

—  Ideile şi abordările de succes, deja, folosite în alte organizaţii, îndeosebi de altă 
administraţie publică locală. 

 
Înscrieţi, mai jos, mai multe exemple de sectoare organizaţionale în care am putea găsi 
posibilităţi de control al costurilor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

10.2   Exerciţiu:  PREZENTAREA INSTRUCTORULUI 
 
 
Timp necesar:  
 
30 de minute 
 
Scop:  
 
Această prezentare are scopul de a oferi participanţilor informaţii şi perspective cu privire 
la principiile, metodele şi beneficiile în cazul practicării de către administraţia publică 
locală a controlului costurilor.  
 
Desfăşurare: 
 
Pregătiţi prezentarea pe baza informaţiilor privind controlul costurilor din eseul precedent 
(Partea 1 a acestui manual). Explicaţi că înainte de a-şi propune să iniţieze un program de 
control al costurilor, administraţia publică locală trebuie să aibă capacitatea de a îndeplini 
două funcţiuni analitice esenţiale. Treceţi în revistă tehnicile de analiză a 
managementului, descrise în material, şi modul în care acestea pot fi utilizate de către 
administraţia publică locală pentru a măsura costul şi calitatea serviciilor. Descrieţi şi 
folosiţi exemple pentru a explica cele mai importante alternative de prestare a serviciilor, 
care ar trebui luate în considerare de orice administraţie publică locală atunci când 
explorează modalităţile de control al costurilor.  
 
Ideile notate pe fişe vă pot ajuta să acoperiţi sistematic informaţia şi să nu depăşiţi timpul 
alocat. Lansaţi întrebări, din când în când, pe parcursul prezentării, pentru a testa 
înţelegerea participanţilor şi a le capta atenţia. Îmbogăţiţi prezentarea cu mijloace vizuale, 
incluzând planşe gata scrise (flip-chart) sau transparente, la retroproiector, ca mijloace 
suplimentare de sprijinire a înţelegerii pentru participanţi.  
 



  

10.3 Studiu de caz:  
DECIZIA DE CONTRACTARE (EXTERNALIZARE) A SERVICIILOR 

 
 
Timp necesar:  
 
90 de minute 
 
Scop:  
 
Acest exerciţiu foloseşte un studiu de caz, pentru a ilustra factorii principali care trebuie 
luaţi în considerare de către o administraţie publică locală în alegerea alternativelor de 
prestare a serviciilor.  
 
Desfăşurare: 
 
Împărţiţi participanţii în câteva grupuri mici. Spuneţi-le că urmează să citească un studiu 
de caz, despre o persoană cu o funcţie de răspundere din administraţia publică locală, care 
analizează beneficiile contractării unei funcţiuni (serviciu public), în prezent furnizate de 
către administraţia publică locală, unui contractant privat.  
 
Distribuiţi fiecărui participant câte un exemplar din studiul de caz intitulat „Contractarea 
serviciului de întreţinere a autovehiculelelor” (vezi pagina următoare). Invitaţi-i să 
citească studiul de caz, apoi, în grupurile stabilite, să-l discute şi să răspundă la întrebări. 
 
Spuneţi-le participanţilor că, după 45 de minute, trebuie să revină în plen, cu răspunsurile 
scrise pe planşe (flip-chart) şi pregătiţi să discute rezultatele cu ceilalţi participanţi. 
 



  

Contractarea serviciului de întreţinere a autovehiculelor1 
 
Prospera Leu este nou numită directoare economică în Primăria Bănişoara. După 
alegerile locale din vară, Consiliul Local este dominat de oameni de afaceri, care doresc 
ca administraţia publică locală să fie condusă, mai degrabă, ca o afacere. Prin urmare, 
consiliul a îndrumat-o pe noua directoare să îmbunătăţească eficienţa activităţilor 
municipale, în orice mod posibil. În public, primarul, acum la al treilea mandat, şi-a 
exprimat acordul cu consiliul, dar, neoficial, a avertizat-o pe Prospera că se va împotrivi 
oricărei propuneri de îmbunătăţire a eficienţei, care ar putea să dăuneze calităţii 
serviciilor sau să necesite „îngheţarea” angajărilor ori disponibilizarea angajaţilor.  
 
Deoarece are „la inimă” interesul consiliului local, de a organiza administraţia publică 
locală ca pe o societate comercială, Prospera s-a angajat să găsească orice cale posibilă de 
a reduce costurile de operare, fără efectele secundare pe care primarul i le-a pus în vedere 
ca să le evite. Dar, de unde să înceapă? La întâlnirea Asociaţiei Naţionale a Directorilor 
Economici din Administraţia Publică Locală, Teodora l-a auzit pe un alt director 
economic vorbind despre conceptul numit „externalizare”, în legătură cu controlul 
costurilor. Acel director a descris cum oraşul lui a îmbunătăţit eficienţa întreţinerii 
parcului de maşini, cu mai mult de 40 %, contractând acest serviciu unui atelier auto 
privat. Aceasta, s-a gândit Prospera, este exact ce căutam ca punct de pornire pentru 
programul de control al costurilor în Bănişoara. 
 
Bănişoara are un mic parc de maşini, aparţinând de un serviciu din cadrul Direcţiei de 
Gospodărie Comunală. Cheltuielile pentru întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor 
direcţiei sunt acoperite din bugetul acesteia. Pentru alte departamente, care îşi aduc 
maşinile pentru reparaţii şi întreţinere, serviciile sunt facturate (trebuie să plătească 
piesele de schimb şi mâna de lucru). Sunt doi mecanici care lucrează cu normă întreagă, 
iar Mitrea Vizitiu, şef de serviciu în Direcţia de Gospodărie Comunală, exercită un 
control limitat. 
 
Cu puţinele cunoştinţe pe care le avea despre funcţionarea serviciului de întreţinere şi 
reparaţii din Bănişoara, Prospera a decis să întreprindă o analiză preliminară a serviciului. 
Neavând personal suficient, a obţinut colaborarea unui student de la Universitatea 
„Gaudeamus”, aceasta urmând să facă analiza sub îndrumarea sa. Ca o parte a analizei, 
studentul a comparat cheltuielile serviciului pentru reparaţia frânelor, pe o perioadă de 12 
luni, cu cheltuielile estimate pentru acelaşi tip de reparaţii ale unui atelier auto privat, 
„Schumacher SRL”, care deja furnizează servicii mărunte, schimbând uleiul la maşinile 
primăriei. Peste două săptămâni, ajungând pe masa Prosperei, raportul studentului i-a 
oferit câteva informaţii utile privind funcţionarea serviciului de întreţinere şi reparaţii. 
 
1. Cheltuielile pentru piesele de schimb şi mâna de lucru, necesare la repararea frânelor 

pentru autovehiculele primăriei, ar fi cu cel puţin 30 % mai mari dacă serviciul ar fi 
contractat atelierului auto în cauză. 

                                                            
1 Adaptat, cu permisiunea autoarei, dintr-un raport nepublicat, pregătit de Jennifer Susan Beckerley, pentru 
lucrarea de licenţă în adminsitraţia publică la Şcoala de urbanism şi afaceri publice (School of Urban and 
Public Affairs), Universitatea Texas din Arlington (1998).  



  

 
2. Există un cost suplimentar, pretins de atelierul auto privat pentru ridicarea şi livrarea 

autovehiculelor nefuncţionale ale primăriei. Acest cost ar putea să varieze substanţial, 
în funcţie de distanţă şi de eventuala nevoie de remorcă. „Schumacher SRL” a inclus, 
de asemenea, o taxă pentru fiecare comandă, precum şi alte taxe care nu sunt incluse 
în costul reparaţiilor calculate de către serviciul primăriei. 

 
3. Estimările costurilor de la „Schumacher SRL” includ şi calculele cheltuielilor de regie, 

neincluse în cifrele serviciului (de exemplu, cota proporţională a serviciului pentru 
folosirea utilităţilor, cheltuielile de secretariat, contabilitate, concedii de odihnă şi de 
boală, asigurări medicale şi cheltuielile pentru întreţinerea şi înlocuirea 
echipamentului atelierului). 

 
4. Timpul mediu necesar pentru reparaţia frânelor este cu o treime mai mic la 

„Schumacher SRL”, decât la atelierul primăriei. Câteva ineficienţe în practicile 
atelierului din serviciul primăriei au fost notate în raportul studentului, ele putând să 
fie o cauză pentru perioada mai lungă de reparaţii. Una dintre acestea este lipsa unui 
inventar al pieselor de schimb disponibile, ceea ce întârzie lucrările, unul din mecanici 
fiind plecat în căutarea pieselor. O a doua ineficienţă este întreruperea frecventă a 
lucrărilor de reparaţii în desfăşurare, din cauza solicitării mecanicilor pentru a lua alte 
comenzi, a discuţiilor despre priorităţi şi a timpului consumat cu completarea actelor. 
O altă complicaţie este practica serviciului de a oferi prioritate cazurilor de urgenţă, 
mărind durata de reparaţie a autovehiculelor în regim obişnuit. Între timp, toţi 
beneficiarii reparaţiilor şi-au dat seama cum stau lucrurile şi menţionează „urgent” pe 
nota de comandă.  

 
5. Salariile mecanicilor din sectorul privat sunt mai mari decât acelea din sectorul public, 

ceea ce înseamnă că mecanicii auto au o mare căutare pe piaţa muncii. Decizia de a 
contracta serviciul de întreţinere şi reparaţii a autovehiculelor unui atelier auto privat 
nu ar duce la disponibilizări, ci doar la schimbarea angajatorului şi a locului de muncă 
pentru mecanicii primăriei. 

 
Întrebări 
 
1. Din datele prezentate, care par să fie avantajele principale ale contractării serviciului 

de întreţinere şi reparaţie a autovehiculelor? Dar dezavantajele? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2. Care par a fi argumentele principale pentru menţinerea serviciului de întreţinere şi 

reparaţie în cadrul primăriei? Dacă ar fi să fie menţinut, ce s-ar putea face spre a 
îmbunătăţi eficienţa operaţiunilor? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3. Ce alte informaţii i-ar fi utile Prosperei în pregătirea recomandărilor către Consiliul 

Local? Cum pot fi obţinute astfel de informaţii? Pe cine ar putea ruga să o ajute în 
obţinerea acestor informaţii? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
4. În cazul în care Consiliul Local va lua decizia de a externaliza serviciul de întreţinere 

şi reparaţie, care va fi pasul următor pe care urmează sa-l facă Prospera? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

10.4 Exerciţiu:  
ANALIZA MANAGEMENTULUI 

 
 
Timp necesar:  
 
75 de minute 
 
Scop:  
 
Să dea participanţilor posibilitatea să aleagă forma de analiză potrivită pentru a controla 
costurile unui serviciu. 
 
Desfăşurare: 
 
Invitaţi participanţii să formeze aceleaşi grupuri, ca şi în primul exerciţiu. Distribuiţi 
fiecărui participant o copie a materialului de pe pagina următoare. Spuneţi-le 
participanţilor că trebuie să-şi aducă aminte de trei domenii de servicii,, din primul 
exerciţiu, în care au considerat că pot fi aduse îmbunătăţiri prin reducerea costurilor,  
menţinând sau mărind calitatea serviciului. Apoi spuneţi-le că sarcina lor este să 
analizeze unul dintre cele trei domenii de servicii şi să raspundă la întrebările din 
materialul distribuit. Rugaţi participanţii să scrie răspunsurile pe o planşă (flip-chart) şi, 
peste o oră, să fie gata să revină în plen pentru rapoarte şi discuţii. 
 
Atunci când grupurile revin în plen, cereţi cuiva din fiecare grup să raspundă la întrebări. 
După ce toate grupurile au prezentat răspunsurile, încheiaţi exerciţiul cu o discuţie 
privind fezabilitatea aplicării tehnicilor de analiză a managementului la controlul 
costurilor şi la creşterea eficienţei serviciilor publice. 
 

Opţiuni de analiză a managementului 
 
Lista de verificare care urmează conţine 7 tehnici de analiza managementului care pot fi 
folosite de către administraţiile locale la măsurarea costurilor unui serviciu municipal, cu 
scopul de a reduce costurile, a elimina ineficienţa şi a îmbunătăţi calitatea serviciului 
respectiv. Înainte de a începe exerciţiul studiaţi informaţiile de mai jos despre fiecare din 
cele 7 tehnici. 
 
1. Reorganizarea – strategie pe termen lung, care urmăreşte să schimbe procedurile 

într-un anumit domeniu al serviciului (de exemplu, managementul financiar) prin 
regândirea lor în totalitate şi prin utilizarea, în acest proces, a tehnologiei 
informaţionale moderne. Reorganizarea a fost folosită cu succes la îmbunătăţirea 
calităţii muncii şi la creşterea satisfacţiei clienţilor, însă necesită timp şi costuri. 

 
2. Auditul managementului – analiză oficială şi sistematică, realizată de experţi, 

pentru a determina gradul în care o organizaţie, sau una dintre componentele sale, 
atinge scopurile stabilite de conducere şi pentru identificarea condiţiilor de 
îmbunătăţire. Auditul poate implica folosiea listelor de verificare la compararea 



  

operaţiunilor curente cu standardele sau principiile de management general acceptate. 
Câteodată se recurge la sondajele de opinie printre angajaţi sau cetăţeni, spre a 
identifica nivelul de satisfacţie şi aşteptările de viitor. Pentru a reduce costurile, 
auditul poate fi realizat de personalul propriu, instruit în acest sens, însă devine mai 
puţin credibil. 

  
3. Analiza valorii – proces de identificare a alternativelor mai rentabile, mai eficiente 

din punctul de vedere al costurilor sau care conservă mai bine resursele în efectuarea 
unui serviciu, fără să afecteze calitatea. Analiza valorii implică, aproape întotdeauna, o 
analiză a costurilor şi a performanţelor iniţiale şi ulterioare. Este mai util, să se 
analizeze funcţiuni cu standarde de performanţă măsurabile, de exemplu achiziţii, 
utilizarea spaţiilor, colectarea gunoiului, adică funcţiuni identificabile şi previzibile, 
precum şi cu costuri măsurabile, pentru diferite nivele de prestare ale unui serviciu. 

 
4. Stabilirea costurilor pe toată durata de serviciu – tehnică de achiziţii folosită la 

determinarea costului de posesie şi operare pe toată durata de serviciu a bunului 
respectiv. Este concepută spre a oferi datele necesare în luarea deciziilor optime la 
achiziţie şi informaţii pentru planificarea bugetară viitoare, având în vedere că poate 
determina de la început costurile pe toată durata de serviciu. Este îndeosebi utilă în 
evaluarea ofertelor pentru achiziţia de către administraţia publică locală a bunurilor 
imobiliare şi a echipamentelor, prin comparaţia costurilor pe toată durata de serviciu 
cu preţul de cumpărare. 

 
5. Evaluarea comparativă a costurilor – tehnică folosită la compararea proceselor 

similare în toate organizaţiile, publice şi private, pentru a determina pe acelea care 
sunt cele mai eficiente, conform unor surse de informaţie de încredere. În loc să se ia 
anumite practici la întâmplare, ca să facem comparaţii şi îmbunătăţiri, folosim numai 
acele practici care au fost clasificate, deja, ca fiind cele mai bune. Datele pentru 
determinarea etaloanelor în domeniu pot fi strânse folosind sondaje, prin telefon sau 
prin poştă. De exemplu, dacă funcţionarii publici vor să îmbunătăţească funcţiunea de 
gestionare a numerarului, ei ar putea să ceară opinia unei administraţii publice locale 
cu o performanţă deosebită, aflând astfel modul în care ea realizează această 
operaţiune şi procedurile folosite.  

 
6. Managementul Calităţii Totale – proces de management care identifică şi 

corectează problemele legate de performanţă, folosind angajaţii grupaţi în echipe de 
lucru şi instruiţi în folosirea tehnicilor de control al proceselor statistice, cum ar fi 
brainstorming-ul, analiza Pareto, schemele logice de prelucrare, histogramele, 
sondajele etc. În mod normal, este selectat un serviciu, sunt identificaţi clienţii, iar 
fluxul de activitate este analizat urmărind punctele în care trebuie introduse schimbări. 
Sunt stabilite strategiile de îmbunătăţire şi cea mai bună este aplicată pe scară mică, 
apoi evaluată şi modificată, înainte de a fi aprobată pentru folosinţă pe scară largă.  

 
7. Substituirea muncii prin capital – tehnică de examinare a potenţialului de reducere 

a costurilor sau de îmbunătăţire a eficienţei, introducând echipamente şi tehnologii de 
economisire a forţei de muncă. Cel mai întâlnit exemplu este utilizarea calculatoarelor. 



  

De regulă, folosirea tehnicii de substituire a muncii prin capital nu a fost practicată pe 
scară largă de către administraţia publică locală. Unul dintre motive este costul mare al 
investiţiei, împreună cu lipsa generalizată a metodelor de justificare a cheltuielilor 
iniţiale, prin eficienţa costurilor pe durata de serviciu. Alt motiv este reticenţa 
administraţiei publice locale de a introduce tehnologii, care pot duce la eliminarea sau 
la schimbarea radicală a posturilor din organigrama existentă. 

 
Întrebări 
 
1. Care dintre cele 7 tehnici, sau combinaţii de tehnici, aţi alege pentru a determina căile 

posibile de control al costurilor, menţinând sau crescând calitatea în domeniul 
serviciilor ales de grupul dumneavoastră, pentru acest exerciţiu? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Explicaţi de ce aţi ales această metodă şi cum vreţi s-o utilizaţi, în general?  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Ce veţi accepta, ca fiind o dovadă a îmbunătăţirii în reducerea costurilor serviciului şi 

în creşterea continuă a calităţii acestuia? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

10.5  Exerciţiu de încheiere: 
TRANSFER DE CUNOŞTINŢE 

 
Timp necesar:  
 
30 – 45 de minute  
 
Scop:  
 
Acest exerciţiu este conceput cu scopul de a ajuta participanţii să transfere experienţele 
de învăţare ale atelierului de lucru în activităţile de management financiar din lumea 
reală. Exerciţiul se axează pe aşteptările create participanţilor, angrenarea lor în 
planificarea realistă şi pe luarea unor angajamente personale. Acum, cea mai mare parte a 
muncii se face pe baze individuale, existând însă şi comunicarea interpersonală.     
 
Desfăşurare: 
 
Alocaţi cel puţin o jumătate oră, la sfârşitul atelierului, canalizând atenţia participanţilor 
asupra principalelor învăţăminte şi încurajaţi-i să continue experimentarea lor în 
activităţile proprii. Începeţi prin a le acorda 15 minute de lucru, independent, pe un 
chestionar simplu de transferul cunoştinţelor.  
 
Atunci când participanţii au completat chestionarul, propuneţi-le, ca încheiere a 
atelierului de lucru, să împărtăşească rapid grupului două – trei lucruri pe care 
intenţionează să le facă diferit în rolurile lor legate de controlul costurilor.  

 
Nota instructorului. Toată lumea este de acord că scopul unei instruiri este de a 
îmbunătăţi modul în care oamenii muncesc, arătându-le unul mai bun. De fapt, 
succesul unei experienţe de instruire poate fi măsurat prin gradul de dezvoltare 
interioară şi de schimbare, care apar în timpul şi după încheierea instruirii.  
 
Angajamentele de învăţare şi de schimbare, luate de participanţi la încheierea 
atelierului, îi ajută să învingă rezistenţa la învăţare, atât în sine, cât şi în mediul 
profesional. Instructorul îi poate ajuta pe cursanţi să reuşească tranziţia de la 
universul învăţării la universul aplicării, prin câteva exerciţii simple de planificare.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Chestionar de transfer al cunoştinţelor 
 
Reflectaţi, câteva minute, la controlul costurilor, la ideile noi pe care le-aţi aflat în acest 
atelier de lucru şi la părerea dumneavoastră despre ele. Apoi, scrieţi mai jos una sau două 
propoziţii prin care să descrieţi ceva interesant aflat despre dumneavoastră înşivă pe 
parcursul atelierului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pe baza a ceea ce aţi aflat despre dumneavoastră înşivă şi despre multiplele posibilităţi de 
schimbare prezentate în atelier, care ar fi cele două - trei lucruri pe care intenţionaţi să le 
faceţi diferit în materie de controlul costurilor? 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
2. 
 
 
 
 
 

 
3. 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

Chestionar de transfer al cunoştinţelor 
 
În sfârşit, ce obstacole vă aşteptaţi să întâmpinaţi, în dumneavoastră înşivă sau în mediul 
profesional, pe parcursul eforturilor de a pune în practică aceste schimbări? Ce veţi face 
pentru a îndepărta obstacolele sau a le reduce la minim? 
 

Obstacol aşteptat  Acţiune corectivă  
   
1.  1. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2.  2. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3.  3. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



  

 
 


