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ATELIER 
 
Scop 
 
Managementul datoriei este o componentă a unei practici curente în administraţia publică 
locală – aceea de a împrumuta bani de la bănci sau de la alte instituţii creditoare, pentru a face 
faţă deficitului de lichidităţi sau finanţării investiţiilor de capital. În multe ţări, distribuţia 
inegală în timp a veniturilor colectate de administraţia publică locală conduce la nevoia, 
uneori urgentă, de a contracta împrumuturi pe termen scurt. Funcţionarii departamentului 
financiar trebuie să cunoască bine sursele şi metodele de împrumut, pentru a asigura o 
finanţare adecvată a serviciilor publice necesare, fără a obliga administraţia publică locală să 
contracteze datorii inutile şi obligaţiile de rambursare asociate. 
 
Acest atelier de lucru este menit să ofere funcţionarilor din sectorul financiar înţelegerea 
practică a managementului datoriei, inclusiv metode locale de calcul al capacităţii de 
împrumut, stabilirea ratingului de credit al municipalităţii şi justificarea deciziei de a contracta 
datorii suplimentare, ca alternativă la alte opţiuni accesibile. 
 
Conţinut 
 
7.1. Exerciţiu de încălzire: DOUĂ PERSPECTIVE ASUPRA ÎMPRUMUTULUI 
 
Participanţii discută diversele percepţii şi aşteptări, asociate cu cei doi actori ai unei tranzacţii 
de împrumut: debitorul şi creditorul. 
 
7.2. Prezentarea instructorului 
 
Prezentarea concisă a conceptelor, bazată pe eseul precedent (Partea 1) şi focalizată pe 
necesitatea adoptării unei politici privind managementul datoriei, pe analiza valorii prezente şi 
pe stabilirea ratingului de credit municipal. (30 – 45 de minute) 
 
7.3. Exerciţiu: OPŢIUNI DIFICILE ÎN FINANŢAREA PE TERMEN LUNG 
 
Participanţii învaţă cum se pot face alegeri exacte între diferitele alternative de finanţare. (75 
de minute) 
 
7.4. Exerciţiu : ANALIZA VALORII PREZENTE 
 
Participanţii învaţă cum să calculeze valoarea prezentă a banilor, atunci când pregătesc un 
împrumut sau stabilesc termenii unui contract de leasing. (90 de minute) 
 
7.5. Joc pe roluri : NEGOCIEREA UNUI ÎMPRUMUT BANCAR 
 
Participanţii au ocazia să reflecteze la creditarea municipalităţii, din poziţia funcţionarilor 
bancari, prin participarea într-un joc pe roluri. (90 de minute) 
 
7.6. Exerciţiu : TRANSFERUL DE CUNOŞTINŢE 
 
Participanţii reflectează la cele învăţate şi se angajează să le aplice la serviciu, după încheierea 
atelierului. (30 – 45 de minute) 
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7.1. Exerciţiu de încălzire: DOUĂ PERSPECTIVE ASUPRA ÎMPRUMUTULUI 
 
 
Timp necesar:  
 
45 de minute     
 
Scop:  
 
Înţelegerea perspectivelor diferite, creditor √ debitor, prin prisma unei experienţe proprii, a 
solicitării unui împrumut personal de la un prieten. 
 
Desfăşurare 
 
Spuneţi participanţilor că vor lucra, timp de câteva minute, în două grupuri pentru a răspunde 
la o serie de întrebări referitoare la o situaţie obişnuită pentru oricine: de dat şi de primit de 
bani. Explicaţi că scopul exerciţiului este de a învăţa diferenţa dintre ceea ce simţi atunci când 
eşti în situaţia unui debitor şi ceea ce simţi atunci când eşti în postura unui creditor. 
 
Împărţiţi grupul de participanţi în două, aşezând jumătate din participanţi în stânga încăperii – 
Grupul nr. 1 – şi cealaltă jumătate, în dreapta – Grupul nr. 2. Rugaţi participanţii să ridice  
mâna, atunci când faceţi prezenţa pe grupuri, asigurându-vă că fiecare ştie din care grup face 
parte. 

Daţi membrilor Grupului nr. 1 o foaie de lucru, etichetată „Grupul nr. 1”, şi spuneţi-le să 
răspundă la întrebări, în spaţiul lăsat liber. Procedaţi analog cu membrii Grupului nr. 2.   

După 20 de minute, rugaţi pe cineva din Grupul nr. 1 să-şi spună numele şi administraţia 
publică locală de care aparţine şi, apoi, să citească răspunsurile grupului său. Apoi, faceţi 
acelaşi lucru şi cu cineva din Grupul nr. 2. Continuaţi, alternativ, până când toţi cei de faţă s-
au prezentat şi au răspuns la întrebări. Atunci când procesul a luat sfârşit, întrebaţi 
participanţii: 

 
1. În general, ce diferenţe de perspectivă asupra împrumutului sunt reflectate în 

răspunsurile date la întrebări, de către fiecare grup? 
 
2. Care este relevanţa răspunsurilor date de către cele două grupuri din punctul de vedere 

al unui funcţionar al administraţiei publice locale, aflat în căutare de împrumuturi de la 
o instituţie creditoare ? 
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Grupul nr. 1 
Dacă aveţi nevoie de bani pentru a finanţa o importantă investiţie personală, pe care altminteri 
nu vi-o permiteţi, unde vă duceţi să obţineţi aceşti bani? De ce anume ţineţi cont atunci când 
luaţi decizia? Ce factori credeţi că va lua în calcul creditorul, în luarea deciziei de a vă acorda 
împrumutul? 
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Grupul nr. 2 

Dacă cineva v-a rugat să-i acordaţi un împrumut într-un scop personal, şi aveţi banii necesari, 
ce anume doriţi să ştiţi înainte de a spune „da” sau „nu”? Pentru a răspunde, faceţi o listă a 
celor mai importante criterii pe care le veţi folosi în luarea deciziei. 
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7.2                              Prezentarea instructorului 
 
 
Timp necesar:  
 
30 – 45 de minute 
 
Scop:  
 
Prezentarea este menită să ofere participanţilor idei şi perspective asupra managementului 
datoriei, ca fundament conceptual pentru exerciţiile incluse în acest atelier. 
 
Desfăşurare: 
 
Elaboraţi prezentarea pe baza informaţiilor din eseul despre managementul datoriei (Partea 1). 
Puneţi accentul pe necesitatea unei politici a managementul datoriei, conformă cu legislaţia 
existentă, incluzând exemple şi argumente. Faceţi distincţia între datoria pe termen lung şi 
aceea pe termen scurt. Explicaţi şi exemplificaţi situaţiile când trebuie să se apeleze la fiecare 
dintre aceste tipuri de datorie. Includeţi o descriere a „analizei valorii prezente”, cu un 
exemplu şi o demonstraţie care să asigure înţelegerea acesteia. Treceţi în revistă cele cinci 
etape de analiză a ratingului de credit municipal şi cele şase etape de parcurs pentru emisiunea 
/ contractarea unei noi datorii.  
 
Ideile notate pe fişe vă pot ajuta să acoperiţi sistematic informaţia şi să nu depăşiţi timpul 
alocat. Lansaţi pe parcursul prezentării, din când în când, întrebări pentru a testa înţelegerea 
conceptelor de către participanţi şi de a le capta atenţia. Îmbogăţiţi prezentarea cu mijloace 
vizuale suplimentare de sprijinire a înţelegerii ideilor prezentate, incluzând planşe scrise (foi 
pentru flip-chart) şi transparente (pentru retroproiector).  
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7.3 Exerciţiu: OPŢIUNI DIFICILE ÎN FINANŢAREA PE TERMEN LUNG 
 
 
Timp necesar:  
 
75 de minute 
 
Scop:  
 
Familiarizarea cu diverse opţiuni disponibile de finanţare şi alegerea celei mai adecvate, 
pentru fiecare tip de proiect sau program municipal, în parte.  
 
Desfăşurare:  
 
Explicaţi participanţilor că acest exerciţiu este destinat să-i ajute în alegerea dintre diferitele 
tipuri de finanţare, discutate sau nu pe parcursul atelierului, dar cu care s-ar putea să fie 
familiarizaţi. 
 
Împărţiţi participanţii în cel puţin trei grupuri, de câte 5 – 7 membri. Spuneţi fiecărui grup că i 
se solicită să elaboreze un plan de finanţare pentru o investiţie de capital, specificând şi forma 
potrivită de rambursare a datoriei. Daţi fiecărui grup o foaie de lucru conţinând instrucţiunile 
pentru desfăşurarea activităţii (vezi paginile următoare).    

 
Fiecare grup are la dispoziţie 45 de minute de lucru, urmând să prezinte rezultatele, în plen, 
inclusiv criteriile utilizate la alegerea modului de rambursare a datoriei. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Nota instructorului: Există trei foi de lucru, fiecare detaliind un „proiect de capital”, diferit. 
Dacă sunt mai mult de trei grupuri, va fi necesar să atribuiţi acelaşi proiect mai multor 
grupuri. Însă, puteţi elabora şi alte proiecte, folosindu-vă imaginaţia, dacă doriţi ca fiecare 
grup să aibă un proiect diferit. 
 
 
După 45 de minute reuniţi grupurile. Cereţi fiecărui grup să-şi prezinte raportul. Insistaţi să se 
includă în raport argumentaţia opţiunii şi descrierea criteriilor folosite în luarea deciziei 
privind planul de finanţare ales. După prezentarea raportului, solicitaţi opiniile celorlalţi 
referitor la planul şi la criteriile prezentate. Încheiaţi exerciţiul cu întrebările de mai jos şi cu 
alte întrebări menite a dinamiza discuţiile între participanţi: 
 
Întrebări 
 

1. De ce este important să fiţi familiarizaţi şi cu formele de îndatorare, care nu sunt 
utilizate, în mod curent, în ţara dumneavoastră? 

 
2. Cum ar putea propria administraţie publică locală sau grupul dumneavoastră 

profesional, de funcţionari publici din sectorul financiar, să extindă, în ţara 
dumneavoastră, gama metodelor disponibile de rambursare a datoriei? 
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Foaia de lucru nr. 1 
 
Sarcina grupului dumneavoastră de lucru este să revedeţi diferitele tipuri de rambursare a 
datoriei, discutate de instructor în prezentarea sa, precum şi altele care vă sunt cunoscute şi să 
o alegeţi pe aceea pe care o consideraţi cea mai potrivită pentru proiectul următor: 
 

Proiectarea şi construirea unei halde pentru depozitarea reziduurilor menajere şi 
industriale ale câtorva comunităţi vecine. 

 
Înainte de a face o alegere, elaboraţi câteva criterii care trebuie îndeplinite de oricare dintre 
metodele de finanţare, ce urmează să fie luate în discuţie, în acest proiect specific. Fiţi 
pregătiţi să prezentaţi planul de finanţare, atunci când vi se va cere acest lucru de către 
instructor, inclusiv descrierea criiteriilor folosite de grup pentru a lua decizia. 
 



 77

Foaia de lucru nr. 2 
 
Sarcina grupului dumneavoastră de lucru este să revedeţi diferitele tipuri de rambursare a 
datoriei, discutate de instructor în prezentarea sa, precum şi altele care vă sunt cunoscute şi să 
o alegeţi pe aceea pe care o consideraţi cea mai potrivită pentru proiectul următor: 
 

Reamenajarea pieţei centrale a oraşului, inclusiv identificarea şi restaurarea clădirilor 
cu potenţial rezidenţial sau comercial. 

 
Înainte de a face o alegere, elaboraţi câteva criterii care trebuie îndeplinite de oricare dintre 
metodele de finanţare, ce urmează să fie luate în discuţie, în acest proiect specific. Fiţi 
pregătiţi să prezentaţi planul de finanţare, atunci când vi se va cere acest lucru de către 
instructor, inclusiv descrierea criiteriilor folosite de grup pentru a lua decizia. 
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Foaia de lucru nr. 3 
 
Sarcina grupului dumneavoastră de lucru este să revedeţi diferitele tipuri de rambursare a 
datoriei, discutate de instructor în prezentarea sa, precum şi altele care vă sunt cunoscute şi să 
o alegeţi pe aceea pe care o consideraţi cea mai potrivită pentru proiectul următor: 
 

Lărgirea canalelor colectoare, pentru a folosi mai eficient capacitatea existentă de 
tratare a apelor uzate şi pentru a opera cantitatea suplimentară provenită de la o 

localitate vecină.  
 
Înainte de a face o alegere, elaboraţi câteva criterii care trebuie îndeplinite de oricare dintre 
metodele de finanţare, ce urmează să fie luate în discuţie, în acest proiect specific. Fiţi 
pregătiţi să prezentaţi planul de finanţare, atunci când vi se va cere acest lucru de către 
instructor, inclusiv descrierea criiteriilor folosite de grup pentru a lua decizia. 
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7.4 Exerciţiu:    ANALIZA VALORII PREZENTE 
 
 
Timp necesar:  
 

90 de minute 
 
Scop:  
 

Înţelegerea modului de aplicare a calculului valorii prezente pentru a evalua valoarea din 
prezent a unei sume viitoare de bani, atunci când împrumutaţi bani sau stabiliţi condiţiile 
financiare ale unui contract de leasing.  

 
Nota instructorului: Pentru desfăşurarea acestui exerciţiu veţi avea nevoie de cel puţin 
5 calculatoare de birou şi cel puţin 5 exemplare ale tabelelor de valoare prezentă, din 
Anexa B a eseului, Partea 1 a manualului. Soluţia recomandată pentru fiecare 
activitate, împreună cu calculele aferente, poate fi găsită în Manualul nr. 1 – 
„Introducere”, al acestei serii.                                                                                                         

 
Desfăşurare 
 
Explicaţi participanţilor că vor lucra la două teme, folosind analiza valorii prezente, descrisă 
în eseul acestui manual. Daţi fiecărui grup, format din 5 – 7 membri, câte un calculator şi câte 
un exemplar din foile de lucru, aflate în paginile următoare. Pentru a oferi participanţilor o 
experienţă practică de lucru cu tabelele, înainte de a-şi începe activitatea propriu-zisă, utilizaţi 
şi următoarea demonstraţie simplă:  
 
Presupuneţi că vi se propune să faceţi un împrumut în valoare de 1 milion USD, rambursabil 
în 9 ani, la o dobândă de 9%. De asemenea, presupuneţi că banca respectivă vă cere un 
comision de 2%, plătibil la început. Care este valoarea prezentă a împrumutului? Folosind 
tabelul (foaia de lucru nr. 3) localizaţi această valoare pe matrice, adică locul unde „09” pe 
scala verticală (ani) se intersectează cu 9% pe scala orizontala (rata dobânzii). Multiplicaţi 
acest număr (0,46043) cu valoarea de bază a împrumutului. La valoarea rezultantă adăugaţi 
comisionul (20000 USD). 
 
După demonstraţie, spuneţi participanţilor că urmează să lucreze la cele două teme descrise în 
foaia de lucru şi, după 30 de minute, să fie pregătiţi să raporteze rezultatele.  
 
După 30 de minute, invitaţi grupurile să se reunească în plen. Începeţi cu primul proiect şi 
solicitaţi grupului să identifice care este cea mai avantajoasă propunere bancară şi să-şi 
justifice răspunsul. Solicitaţi şi părerea celorlalţi. Identificaţi domeniile în care participanţii 
sunt de acord, ori în dezacord, şi studiaţi argumentele în fiecare caz.  
 
Urmaţi aceeaşi procedură şi pentru toate proiectele. Cereţi grupului să identifice cea mai 
avantajoasă propunere bancară şi să justifice răspunsul. Solicitaţi şi părerea celorlalţi. La fel, 
identificaţi domeniile de acord şi de dezacord şi studiaţi argumentele în fiecare caz.  
 
Încheiaţi exerciţiul cerând participanţilor să dea exemple de situaţii din cadrul propriilor lor 
administraţii publice locale, unde analiza valorii prezente a fost utilizată sau ar putea fi 
utilizată în viitor, în avantajul comunităţii. Încurajaţi dezbaterile. 
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Foaia de lucru nr. 1 
 
Situaţia 
 
Nevoile legate de depozitarea deşeurilor unei localităţi, cu o populaţie aflată într-o continuă 
creştere, au obligat Primarul şi Consiliul Local să accelereze materializarea planurilor de 
extindere a gropii de gunoi municipale. Asigurându-se reglementările referitoare la protecţia 
mediului ambiant, costurile estimative pentru extindere se ridică, echivalent, la 1 milion de 
USD. Fără o asistenţă din exterior, administraţia publică locală nu dispune de suficiente 
rezerve de numerar pentru a finanţa proiectul. În consecinţă, s-a luat decizia să se solicite o 
finanţare de 100% din partea băncilor locale. În termen de o săptămână s-au primit trei oferte. 
  

Oferta băncii A 
 
Finanţare integrală, pe 5 ani, cu dobândă de 12%, plus un comision bancar de 3%. 
 
Oferta băncii B 
 
Finanţare integrală, pe 6 ani, cu dobândă de 10%, plus un comision bancar de 2,5%. 
 
Oferta băncii C 
 
Finanţare integrală, pe 7 ani, cu dobândă de 8%, plus un comision bancar de 3,5%. 

 
Activitate 
 
Sarcina grupului dumneavoastră este să utilizaţi tabelele de valori, oferite de către instructor, 
pentru a calcula valoarea actuală a fiecărei oferte de împrumut şi, pe baza acestei informaţii şi 
a altor consideraţii, să decideţi care ofertă veţi recomanda Primarului şi Consiliului local. 
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Foaia de lucru nr. 2 
 
Situaţia 
 
Moştenitorii unui restaurant renumit, din localitate, au decis să doneze municipalităţii o parte 
din proprietatea dobândită. În scrisoarea către municipalitate, ei declară că, timp de mulţi ani, 
familia a exploatat proprietatea ca restaurant şi stipulează, drept condiţie a donaţiei, ca 
destinaţia să fie păstrată.  
 
Acceptând donaţia, municipalitatea trebuie să-şi respecte obligaţia, oferind proprietatea în 
leasing unui manager de restaurante. În consecinţă, au fost contactataţi câţiva întreprinzători 
reputaţi şi li s-a propus să trimită oferte, în acest sens. 
 
Primarul şi membrii consiliului local au păreri „împătţite” cu privire la restaurant. O idee este 
aceea că restaurantul ar putea fi un important generator de venituri pentru administraţia 
publică locală, dacă ar fi bine condus şi i s-ar face un marketing „agresiv”. Un alt punct de 
vedere este acela că administraţia publică locală trebuie să-şi reducă riscurile la minim, 
mulţumindu-se cu „un câştig mic, dar sigur” de pe urma investiţiei sale. O a treia opinie este 
că administraţia publică locală ar trebui să accepte orice ofertă rezonabilă de a transfera 
proprietatea restaurantului, cu condiţia să obţină un preţ corect. 
 
Cele trei oferte primite de către administraţia publică locală sunt următoarele: 
 

Oferta A: Ofertantul propune administraţiei publice locale să investească el întreaga sumă 
necesară deschiderii restaurantului. În schimb, administraţia publică locală îl va amâna 24 
de luni cu plata chiriei, iar începând cu a 25-a lună va plăti o chirie lunară egală cu 20% din 
încasările brute lunare, timp de 5 ani. Dupa această perioadă, chiria va fi renegociată de 
către cele 2 părţi. 
 
Oferta B: Ofertantul propune ca administraţia publică locală să plătească echivalentul a 
50 000 USD, adică jumătate din suma estimată ca fiind necesară deschiderii restaurantului. 
Ofertantul, în schimb, acceptă să returneze suma achitată de administraţia publică locală, 
după 3 luni de la deschidere, în 24 de rate lunare, şi să plătească în plus 50% din valoarea 
acesteia. În luna a 28-a de la deschidere, chiria va fi renegociată de către cele 2 părţi. 
 
Oferta C: Ofertantul propune să plătească administraţiei publice locale lunar, drept chirie, 
echivalentul sumei de 10 000 USD, plus 25% din încasările lunare brute, pe timp de 5 ani. 
Administraţia publică locală, în schimb, va plăti toate costurile necesare deschiderii 
restaurantului şi va transfera ofertantului titlul de proprietate asupra acestuia, liber de orice 
obligaţie, la sfirşitul perioadei de 5 ani.  

 
Sarcina grupului dumneavoastră este să folosiţi tabelele de valori, puse la dispoziţie de către 
instructor, pentru a calcula valoarea prezentă a fiecărei propuneri, iar cu aceste informaţii şi 
alte consideraţii, să decideţi care propunere ar trebui să fie recomandată Primarului şi 
Consiliului local. 
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7.5 Joc pe roluri:     NEGOCIEREA UNUI ÎMPRUMUT BANCAR 
 
 
Timp necesar:  
 

90 de minute 
 
Scop:  
 

Înţelegerea diferenţei de perspectivă dintre gândirea oficialilor administraţiei publice, privind 
nevoia de finanţare bancară în condiţii rezonabile, şi gândirea oficialilor bancari, interesaţi în 
obţinerea unor profituri maxime de pe urma investiţiilor băncii.  
 
Desfăşurare: 
 
Spuneţi participanţilor că vor participa la un joc pe roluri, ca oficiali ai administraţiei publice 
locale ce urmează să convingă o banca locală să-şi revizuiască condiţiile împrumutului de 
finanţare a unui important proiect public.  Solicitaţi, să se ofere ca voluntari, 6 participanţi în 
roluri. Explicaţi-le că trei dintre ei îşi vor asuma rolurile oficialilor administraţiei publice 
locale, care au cerut ofertele de împrumut, iar ceilalţi vor juca rolul oficialilor unei bănci 
locale, care a trimis o ofertă. Explicaţi că participanţii, care nu deţin roluri, sunt invitaţi să 
elaboreze criteriile de evaluare a „întâlnirii din sediul băncii”, unde oficialii celor două părţi 
vor discuta oferta de împrumut. 
 
Daţi ambelor grupuri descrierea rolurilor şi a sarcinilor ce le revin. Explicaţi că obiectivul 
oficialilor administraţiei publice locale este să susţină, într-un mod convingător, o schimbare 
în termenii ofertei de împrumut, ceea ce ar reduce mărimea ratelor plătite în primii ani. 
Descrierea acestui rol oferă anumite informaţii care pot fi utilizate ca „pârghii” în negociere. 
Explicaţi că, pe de altă parte, obiectivul oficialilor bancari este să obţină, în urma investiţiei, 
cel mai mare câştig de-a lungul perioadei de rambursare a împrumutului, cu cel mai redus risc 
pentru proprietarii băncii. Descrierea acestui rol prezintă ceea ce vrea banca în schimbul 
acordării împrumutului.  
 
Acordaţi celor două grupuri aproximativ 20 de minute pentru a citi şi a discuta situaţia şi 
pentru a alege strategia de negociere. Cereţi celorlalţi participanţi să lucreze împreună, timp de 
20 de minute, pentru a elabora un set comun de criterii, care urmează a fi aplicate la evaluarea 
evoluţiei evenimentelor pe durata exerciţiului.  
 
La sfârşitul celor 20 de minute, aşezaţi-i la o masă pe cei trei reprezentanţi ai administraţiei 
publice locale şi pe cei trei reprezentanţi ai băncii, simulând o masă de conferinţă din sediul 
băncii. Aşezaţi-i pe observatori în cerc, în jurul mesei, şi amintiţi-le că ei trebuie să evalueze 
jocul pe roluri, pe baza criteriilor pe care le-au elaborat. Comunicaţi celor două grupuri că au 
la dispoziţie 15 minute, pentru a-şi prezenta poziţiile şi pentru a găsi o cale de a-şi rezolva 
divergenţele. La sfârşitul celor 15 minute, încheiaţi jocul şi invitaţi observatorii să descrie 
criteriile pe care le-au folosit şi care sunt rezultatele evaluării. Cereţi fiecărui grup să 
răspundă, la rândul lor, evaluării observatorilor şi să facă propria lor evaluare a rezultatelor 
întâlnirii. Încheiaţi discuţia cu două întrebări, de final:  
 

Întrebări 
 

1. În urma participării la acest exerciţiu, care vă este părerea despre abordarea băncilor, în 
materie de împrumuturi către administraţia publică locală, pentru proiecte de capital?  

2. Cum ar putea această experienţă să schimbe felul în care administraţia publică locală 
tratatează cu băncile, atunci când doriţi să obţineţi o finanţare pe termen lung?  
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Negocierea unui împrumut bancar 
 
 
Situaţia 
 
Administraţia publică locală din Miorenii Noi deţine câteva clădiri multietajate, conţinând 
apartamente, pe care le închiriază unor familii de muncitori. Timp de mai bine de trei ani, 
aceste apartamente au furnizat administraţiei publice locale un flux de numerar pozitiv. În 
urmă cu două săptămâni, un incendiu devastator într-unul dintre apartamente a distrus, în 
câteva ore, un întreg bloc. A fost găsit un adăpost temporar pentru câteva zeci de familii 
rămase fără locuinţă în urma dezastrului. Nici nu se pot stabili vinovaţii, cu certitudine, aşa că 
Primăria se simte presată moralmente să rezolve urgent situaţia. Lipsa de locuinţe din 
Miorenii Noi a generat, ca urgenţă publică, necesitatea de a reconstrui blocul fără întârziere.  
 
Oraşul Miorenii Noi este capabil să finanţeze, din fonduri de rezervă, numai aproximativ o 
treime din costul estimat cu reconstrucţia apartamentelor şi trebuie să obţină restul dintr-o 
finanţare din exterior. Cea mai rapidă sursă de finanţare a reconstrucţiei este un împrumut 
bancar, iar oficialii administraţiei publice locale au acţionat imediat pentru a pregăti 
documentele de licitaţie necesare. Numai o singură bancă a răspuns cererii de ofertă, iar 
termenii ofertei de împrumut nu sunt satisfăcători. Banca este nou înfiinţată, iar acţionarul 
minoritar este Paneuropean Municipalities Bank, o bancă internaţională, cu experienţă în 
afaceri cu administraţiile locale din întreaga lume.  
 
Deşi negocierea termenilor unui împrumut nu este un lucru obişnuit, Primăria a decis să 
solicite o întâlnire cu Banca. Solicitarea a fost acceptată şi s-a fixat data întâlnirii.  
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Rolul nr. 1 
 
 
Oficialul bancar 
 
„Vă vom împrumuta fără ezitare banii pe care i-aţi cerut, ştim cât de repede aveţi nevoie de ei. 
În schimb, vom cere o garanţie – ceva de valoare, pe care să-l putem păstra pe perioada de 
rambursare. Trebuie să aibă valoarea de cel puţin 2 ori mai mare decât valoarea împrumutului, 
pentru a constitui un gaj suficient. De asemenea, am vrea să devenim noi banca depozitară a  
administraţiei publice locale. Împrumut să fie rambursabil în 2 ani, cu o dobândă de 55% pe 
an.” 
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Rolul nr. 2 
 
 
Oficialul administraţiei publice locale 
 
„Se ştie că banca dumneavoastră caută un spaţiu, în zona comercială, pentru a-şi amplasa o 
filială. Administraţia publică locală deţine o clădire în vecinătatea zonei. Această clădire ar 
putea fi reamenajată, pentru a fi utilizată ca sediu de filială bancară. Vom acorda băncii 
dreptul de a ocupa această clădire, pentru o perioadă de cinci ani, fără plata vreunei chirii. 
Este, oare, o garanţie potrivită? Cât despre solicitarea de a devenii banca noastră depozitară – 
nu ştim ce se poate face, deoarece Primăria şi Consiliul local lucrează, de mulţi ani, cu Banca 
Municipală. Nu putem accepta cerinţa dumneavoastră, ca perioada de rambursare să fie de 
numai 2 ani; noi vă propunem 5 ani, cu o dobânda de 49% pe an.” 
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7.6 Exerciţiu de încheiere:      TRANSFER DE CUNOŞTINŢE 
 
 
Timp necesar:  
 
30 – 45 de minute  
 
Scop:  
 
Acest exerciţiu este conceput cu scopul de a ajuta participanţii să-şi transfere experienţele de 
învăţare, ale atelierului de lucru, în activităţile de management financiar din lumea 
administraţiei publice. Exerciţiul se axează pe analiza provocărilor, implicarea într-o 
planificare realistă şi luarea angajamentelor personale. Acum, cea mai mare parte a muncii se 
va face individual, existând, însă, şi o comunicare interpersonală.     
 
Desfăşurare: 
 
Canalizând atenţia participanţilor asupra principalelor învăţăminte, alocaţi cel puţin o jumătate 
de oră la sfârşitul lucrului în atelier pentru a-i încuraja să continue experimentarea acestora în 
activităţile proprii. Începeţi prin a le acorda 15 minute de lucru, independent, pentru a 
răspunde la un chestionar, simplu, privind transferul cunoştinţelor.  
 
Atunci când participanţii au completat chestionarul, propuneţi-le, ca încheiere a atelierului de 
lucru, să împărtăşească grupului, rapid, două – trei lucruri pe care intenţionează să le facă 
diferit, în rolurile lor legate de managementul datoriei.  
 
 
Nota instructorului 
Toată lumea este de acord că scopul instruirii 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 apare în timpul şi după 
încheierea instruirii.  
 
Angajamentele de învăţare şi de schimbare luate de către participanţi, la încheierea 
atelierului de lucru, îi ajută pe aceştia să învingă rezistenţa la învăţare, atât proprie, cât şi a 
mediului de lucru. Instructorul îi poate ajuta pe participanţi să reuşească tranziţia de la 
teorie la practică, prin câteva exerciţii simple de planificare.   
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Chestionar de transfer al cunoştinţelor 

 
Reflectaţi câteva minute la managementul datoriei, la ideile noi pe care le-aţi aflat în acest 
atelier 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 acest atelier de lucru, care ar fi două – trei lucruri pe care intenţionaţi 
să le faceţi diferit în materie de managementul datoriei? 
 
1. 
 
 
 
 

 
2. 
 
 
 
 

 
3. 
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Chestionar de transfer al cunoştinţelor 
 
În sfârşit, ce obstacole vă aşteptaţi să întâmpinaţi, în dumneavoastră înşivă sau în mediul de 
lucru 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. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 


