
 

Partea a II-a: ATELIER 

Scop 
Numerarul primit direct („în mână”) în urma colectării impozitelor, taxelor şi a altor încasări 
în numerar este neglijat, uneori, în cadrul managementului finanţelor dintr-o administraţie 
publică locală. Numerarul excedentar poate fi o sursă de venit foarte valoroasă pentru 
comunitatea care îl investeşte la timp şi într-un mod potrivit. Investirea potrivită a 
numerarului excedentar poate asigura venituri suplimentare administraţiei publice locale, 
poate reduce nevoia de împrumuturi şi poate evita întârzierea sau anularea plăţilor, 
reprezentând obligaţii faţă de furnizori şi de contractanţi. 

Acest atelier este menit să-i ajute pe funcţionarii departamentului financiar să obţină 
rentabilitatea financiară maximă de pe urma rezervelor sale de numerar, în condiţiile permise 
de lege şi de politica consiliului, prin intermediul unei planificări bine gândite, realizată de 
către consiliu şi al unui management prudent al numerarului. 
 
Conţinut 
Prezentăm, în continuare, o scurtă descriere a fiecărei activităţi de instruire şi durata lor 
aproximativă. Dacă se doreşte, se pot omite unele activităţi, se poate schimba ordinea lor, iar 
adăugarea unor materiale de instruire proprii este binevenită! 
 
8.1. Exerciţiu de încălzire: Experinţa mea, experienţa ta 
Participanţii fac cunoştinţă, luând parte la un exerciţiu ce prevede un schimb de experienţă. 
(30 de minute) 
 
8.2. Prezentarea instructorului 
O scurtă prezentare a conceptelor, bazată pe eseul din partea I a manualului, în cadrul căreia 
este descris modul în care administraţia publică locală poate valorifica la maxim, în mod legal 
şi cu un risc acceptabil, investiţiile prudente ale numerarului excedentar. (30 de minute) 
 
8.3. Situaţie critică: Dilema fluxului de numerar 
Participanţii studiază un set de indicatori, revelând un flux de numerar negativ pe 90 de zile, 
în cadrul unei administraţii publice locale şi recomandă o combinaţie de metode care ar fi 
putut fi utilizate cu succes, pentru a evita acestă dilemă.(90 de minute) 
 
8.4. O problemă de soluţionat: Decizia privitoare la investiţiile în hârtii de valoare 
Participanţii pornesc de la o situaţie ipotetică pentru a elabora componentele unui plan pe 
termen lung privind investiţiile în hârtii de valoare şi managementul investiţiilor. (90 de 
minute) 
 
8.5. Joc de roluri: Care să fie banca depozitară? 
Participanţii interpretează, pe roluri, întâlnirile consecutive dintre membrii unui comitet 
financiar municipal şi reprezentanţii a trei bănci, care concurează pentru a deveni depozitarii 
finanţelor oraşului. (120 de minute) 
 
8.6. Exerciţiu de încheiere: Transfer de cunoştinţe 

Participanţii reflectează la cele învăţate şi se angajează să le aplice la serviciu, după încheierea 
atelierului (30 – 45 de minute). 



 

8.1.   Exerciţiu de încălzire: EXPERIENŢA MEA, EXPERIENŢA TA 
 
 
Timp necesar:  
 
30 de minute 
 
Scop:  
 
Oferă participanţilor ocazia de a se cunoaşte între ei şi de a-şi împărtăşi propriile experienţe în 
materie de managementul lichidităţilor.  
 
Desfăşurare: 
 
Oferiţi participanţilor ecusoane cât de mari, fixate cu clipsuri sau cu panglică adezivă, şi cereţi 
fiecăruia dintre ei să scrie lizibil, pe insignă, un răspuns la următoarea întrebare: 
 
Intrebare: Ce experienţă, bună sau rea, în materie de planificare, investire, transfer sau alt 

gen de management al încasărilor de numerar, din cadrul administraţiei publice 
locale, pot să-mi amintesc, ce experienţă aş fi dispus să o împărtăşesc colegilor? 

 
Accentuaţi faptul că experinţa poate fi ceva care a ieşit bine sau ceva care a ieşit prost. 
Adăugaţi că poate fi ceva care s-a întâmplat în cadrul administraţiei publice locale a 
participantului sau poate într-o alta, despre care participantul ştie că este reală. 
 
După ce participanţii au scris, pe ecusoane, foarte scurte descrieri ale experinţelor lor, invitaţi-
i pe fiecare să şi-l ataşeze „la rever” şi să circule prin sală, citind experinţele de pe reverele 
celorlalţi şi să discute cu cât mai mulţi. Apoi, fiecare îşi alege o experinţă pe care şi-ar dori să 
o aplice în propria administraţie publică locală sau pe care vor, neapărat, să o evite. 
 
După aproximativ 15 minute, solicitaţi-le să se aşeze.  
 
Solicitaţi voluntari care să descrie experienţa de managementul lichidităţilor pe care au ales-o 
şi să explice de ce au făcut această alegere. 
 



 

8.2.    Exerciţiu:    PREZENTAREA INSTRUCTORULUI 
 
 
Timp necesar:  
 
30 de minute 
 
Scop:  
 
Acestă prezentare este menită să ofere, participanţilor, idei şi o serie de perspective asupra 
managementului numerarului, ca fundament pentru exerciţiile incluse în atelier. 
 
Desfăşurare: 
 
Creaţi o prezentare bazată pe informaţiile din eseu (partea I a manualului), privitoare la 
managementul lichidităţilor. Descrieţi scopurile managementului de numerar: de a asigura 
disponibilitatea numerarului şi un randament optim pentru investiţiile numerarului excedentar, 
conform legislaţiei şi politicii locale. Treceţi în revistă fazele managementului de numerar. 
Vorbiţi despre controalele interne, relaţiile bancare şi investiţiile în hârtii de valoare, pe care 
se bazează un program de management al numerarului. 
 
Ideile notate pe fişe vă pot ajuta să acoperiţi, sistematic, informaţia şi să nu depăşiţi timpul 
alocat. Pe parcursul prezentării, lansaţi întrebări, din când în când, pentru a testa înţelegerea 
participanţilor şi a le capta atenţia. Îmbogăţiţi prezentarea cu mijloace vizuale, incluzând 
planşe (flip-chart) gata scrise şi transparente, la retroproiector, ca mijloc suplimentar de 
sprijinire a înţelegerii.  
 



 

8.3.    Exerciţiu:   DILEMA FLUXULUI DE NUMERAR 
 
 
Timp necesar:  
 
90 de minute 
 
Scop:  
 
Exerciţiul este menit să ajute participanţii să aprecieze importanţa analizei detaliate a 
încasărilor şi a plăţilor în numerar, pentru elaborarea proiecţiilor anuale de numerar ale unei 
municipalităţi . 
 
Desfăşurare: 
 
Distribuiţi setul de indicatori, prezentat mai jos, care relevă un deficit net de numerar pe 90 de 
zile, dintr-o municipalitate, într-un an bugetar recent. Solicitaţi participanţilor, care lucrează în 
grupuri mici: 
 
— să analizeze cifrele; 

— să indice ce ar fi trebuit să ştie, să bănuiască sau să descopere directorul financiar pe 
parcursul perioadei bugetare precedente; 

— să specifice acţiunile pe care directorul financiar ar fi putut să le recomande consiliului 
local, pentru a evita situaţia bugetară critică; 

— să raporteze rezultatele în sesiune plenară. 
 
După ce participanţii au revenit în plen şi au discutat diferitele strategii de evitare a crizei 
fluxului de numerar, puneţi întrebări suplimentare pentru a evidenţia orice alte chestiuni 
cărora nu li s-a acordat o suficientă atenţie în timpul discuţiilor, cum ar fi: 
 
1. În mod tipic, în ce perioadă a anului suferă propria administraţie publică locală un deficit 

de numerar? De ce? 

2. Ce face propria administraţie publică locală pentru a se asigura că nevoile pentru plăţile 
lunare de numerar, cum ar fi plăţile la serviciul datoriei şi achiziţiile capitale, sunt 
identificate şi integrate în procesul de planificare a numerarului? 

3. Ce fel de estimări, cu privire la încasările şi plăţile de numerar, faceţi sau ar fi trebuit să 
faceţi pentru anul bugetar următor şi cu cât timp în avans ? 

 



 

Se introduce acest tabel (8.3 cont., pag. 67, manualul nr. 8) cu traducerea: 



 

 
Mostră de declaraţie cu privire la fluxul de numerar (mii de coroane) 
 

Articol          Ian.  Feb. Mar. Apr. Mai  Iun.  Iul. Aug.  Sep. Oct.  Nov.  Dec.  Total 
 
Sold numerar 
iniţial 
 
Încasări 
 
Plăţi 
 
Încasări / plăţi nete 
 
Sold numerar final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
8.4.  O problemă de soluţionat: DECIZIA PRIVITOARE LA INVESTIŢIILE ÎN 

HÂRTII DE VALOARE 
 
Timp necesar:  
 
90 de minute 
 
Scop:  
 
Acest exerciţiu este menit să ajute participanţii să elaboreze un plan pe termen lung pentru 
investiţiile în hârtii de valoare şi managementul investiţiilor.  
 
Desfăşurare: 
 
Daţi fiecărui participant câte un exemplar al situaţiei descrise pe pagina următoare. Explicaţi 
că situaţia implică o mare donaţie făcută municipalităţii, asociată cu câteva condiţii stipulate 
de donator. 
 
După ce participanţii au citit materialul şi sarcinile ce revin echipelor, împărţiţi-i în câteva 
grupuri. Cereţi fiecărui grup să discute tema şi să furnizeze un raport, în 45 de minute, în care 
să-şi prezinte propriul plan. 
 
Atunci când participanţii revin în plen, cereţi fiecărui grup să-şi prezinte planul. După ce toate 
grupurile au prezentat, încurajaţi o discuţie privitoare la diversele planuri şi la implicaţiile lor, 
asupra sarcinii municipalităţii de a lua decizii investiţionale şi de a efectua managementul 
lichidităţilor excedentar. 
 
 
(Nota instructorului: Atunci când înmânaţi descrierea situaţiei, rugaţi participanţii să 
renunţe la scepticismul lor evident, cu privire la probabilitatea ca vreo municipalitate să 
primească, vreodată, o asemenea donaţie şi, în schimb, să intre în joc, concentrându-se pe 
găsirea celei mai bune căi de a satisface condiţiile donatorului. Explicaţi-le că nici o ocazie, 
de a exersa panificarea pe termen lung, nu este de prisos, iar „donaţia” este un expedient 
pentru a ajunge mai repede în miezul exerciţiului.) 
___________________________________________________________________________ 



 

Situaţia 
 
Primăria localităţii dumneavoastră a primit o donaţie în sumă de 3 miliarde de lei, din averea 
unui proprietar bogat şi, întrucâtva, excentric. Curatorul averii a stipulat, drept condiţie a 
donaţiei, ca primăria să-i prezinte un plan de investiţii pe 10 ani, în care să descrie modul în 
care îşi propune să obţină randamentul maxim posibil din investirea donaţiei, în condiţii de 
risc acceptabile. Planul trebuie să includă trei elemente: 
 

1. un obiectiv de investiţii, care să cuprindă suma ce va fi investită, nivelul planificat al 
randamentului global şi suma totală ce urmează a fi câştigată în fiecare an; 

 
2. o propunere de portofoliu de investiţii autorizate în vederea atingerii acestui obiectiv; 

 
3. o metodă de evaluare şi raportare anuală a performanţelor investiţionale în raport cu 

obiectivul fixat. 



 

Temă de grup 
 
Timp de 45 de minute, elaboraţi un plan de investiţii pe 10 ani, care să satisfacă toate criteriile 
stipulate de către curatorul proprietăţii imobiliare şi faceţi un raport în care să vă prezentaţi 
planul către celelalte grupuri. 
 



 

8.5.      Joc de roluri:   CARE SĂ FIE BANCA DEPOZITARĂ? 
 
 
Timp necesar:  
 
120 de minute 
 
Scop:  
 
Jocul de roluri oferă participanţilor ocazia de a acumula experienţă, cu privire la dinamica 
procesului concurenţial de selectare a unei bănci depozitare pentru municipalitate.  
 
Desfăşurare: 
 
Spuneţi participanţilor că vor lucra în echipe, la o temă legată de desemnarea uneia, dintre 
cele trei bănci concurente, ca bancă depozitară a municipalităţii. Împărţiţi-i în 5 echipe. Una 
dintre echipe, Comisia de Buget-Finanţe, trebuie să aibă trei membri. Trei echipe, fiecare 
jucând rolul echipei de reprezentanţi ai uneia dintre băncile concurente, vor trebui să aibă 3 – 
5 membri, depinzând de mărimea şi de pregătirea grupului în domeniul finanţelor publice. 
Ceilalţi participanţi vor juca rolul de observatori, asigurând feedback-ul. 
 
După ce participanţii au fost încadraţi în echipe, daţi-le membrilor, din toate cele 5 echipe, 
exemplare cu descrierea situaţiei. Daţi-le şi un exemplar cu descrierea rolului care aparţine 
băncii pe care ei o reprezintă. Daţi tuturor observatorilor un exemplar al Foii observatorului. 
Toate aceste foi de lucru pot fi obţinute folosind informaţiile din paginile care urmează. 
Explicaţi că fiecare grup bancar va avea la dispoziţie 10 minute, pentru a-şi face prezentarea 
în faţa Comisiei de buget-Finanţe a Consiliului Local. 
 
Acordaţi fiecărei echipe „bancare” aproximativ 20 de minute, pentru a lucra la prezentare, 
ghidându-se după materialul pe care i l-aţi înmânat. Sugeraţi membrilor Comisiei de Buget-
Finanţe a Consiliului Local să se organizeze sub forma unui juriu de analiză şi să analizeze 
modul în care ar vrea să reacţioneze la prezentările făcute de cele trei bănci. Propuneţi ca 
observatorii să-şi citească foile de lucru şi să fie pregătiţi ca, la sfârşitul celor trei prezentări, 
să comenteze ce au observat. 
 
În vreme ce echipele lucrează, la diferitele lor teme, rearanjaţi scaunele şi mesele din sală, 
creând aparenţa unei săli de conferinţă, cu suficiente scaune pentru comisie şi pentru 
reprezentanţii bancari. 
 
După 20 de minute, aşezaţi membrii Comisiei de Buget-Finanţe la masa de conferinţă. Cereţi 
participanţilor, care joacă rolul reprezentanţilor Băncii Alfa, să intre în încăpere şi să-şi 
înceapă prezentarea. Urmează Banca Beta şi, apoi, Banca Gama. Aşezaţi-i pe observatori în 
aşa fel încât să poată vedea şi auzi, cu uşurinţă, tot ce se petrece la masa de conferinţă. După 
ce toate băncile competitoare şi-au făcut prezentările, solicitaţi rapoarte din partea 
observatorilor şi comentarii din partea actorilor fiecărui rol. După cum este necesar, focalizaţi 
discuţia asupra procedeelor utilizate de municipalităţile din cadrul cărora vin participanţii, 
pentru a selecta băncile depozitare. Puneţi accentul pe lecţiile care trebuie învăţate în urma 
desfăşurării jocului de roluri, despre factorii care trebuie analizaţi de către funcţionarii 
financiari, atunci când urmează să fie luate asemenea decizii. 
 



 

Situaţia 
 
În ultimii ani, municipalitatea dumneavoastră a oferit, prin rotaţie, derularea activităţilor sale 
financiare către trei bănci din cadrul comunităţii. Recent, două bănci mai mici, din cadrul 
aceste scheme de rotaţie, au anunţat planul lor de a fuziona sub forma unei singure bănci. O a 
treia bancă cu servicii complete, recent autorizată şi, actualmente, operaţională în cadrul 
comunităţii, nu este inclusă în cadrul schemei de rotaţie. Aproape în acelaşi timp, directorul 
financiar a participat la un seminar, în cadrul căruia practica de a alege banca depozitară prin 
intermediul licitaţiilor concurenţiale a fost recomandată cu căldură. S-a subliniat de către 
trainerul seminarului că licitaţia concurenţială este de aşteptat să conducă la cea mai largă 
paletă de servicii bancare, cu cel mai avantajos cost pentru municipalitate. 
 
În lumina noilor tendinţe, Consiliul Local a adoptat o nouă politică, care impune selectarea 
băncii depozitare prin intermediul licitaţiei concurenţiale, organizată odată la trei ani. Noua 
politică îl autorizează pe directorul economic al primăriei să lanseze cererea de ofertă, atunci 
când expiră contractele actuale cu băncile. 
 
Pentru că data de expirare a contractelor este aproape, directorul economic a elaborat 
anunţurile de cerere de ofertă şi le-a expediat, prin poştă, către cele trei bănci eligibile. 
Potrivit anunţului, ofertele trebuie să includă trei tipuri de informaţii:  
 

1. tipurile de servicii bancare oferite (de exemplu, servicii de colectare şi depozitare, 
servicii de plată, servicii investiţionale şi servicii de creditare); 

2. costul oferit pentru aceste servicii; 

3. metoda propusă pentru plata acestor servicii. 
 
Comisia de Buget-Finanţe are în componenţă economişti redutabili, autori de manuale de 
finanţe, aşa încât s-a angajat să analizeze ofertele trimise de către băncile competitoare. 
Fiecare dintre cele trei bănci a fost invitată să facă o prezentare în faţa comisiei, susţinându-şi 
argumentele cu care motivează că ea este cea mai bună soluţie ca bancă depozitară a 
municipalităţii pentru următorii trei ani. 
 



 

Comisia de Buget-Finanţe 
 
Sarcina dumneavoastră este să analizaţi cele trei oferte ale băncilor şi să formulaţi o 
recomandare către Consiliul Local, pe baza criteriilor următoare şi pe baza prezentărilor 
băncilor concurente. Deşi sunteţi gata să adjudecaţi contractul ofertantului cu cel mai redus 
preţ (Banca Beta), deoarece toţi trebuie să aibă şanse egale, sunteţi influenţaţi şi de alte 
considerente. Banca Alfa are cea mai vastă experienţă în domeniul bancă – municipalitate şi 
nu aţi avut niciodată motive să vă plângeţi de activitatea şi de profesionalismul personalului 
din instituţie, care oferă servicii complete. Pe de altă parte, una dintre priorităţile financiare 
curente ale municipalităţii este maximizarea rentabilităţii la investiţiile de numerar 
excedentar. În mod clar, Banca Gama este banca ce ar trebui aleasă conform acestui criteriu 
specific. 
 

DE PRELUAT DIN ORIGINAL, m. 8, p. 73, CU TRADUCEREA: 
 
                    Banca A Banca B Banca Γ 
 
Criterii referitoare la servicii 
 
Viteza transferurilor 
electronice de fonduri, pentru a asigura 
rapid disponibilitatea numerarului în  
vederea achiziţiei de hârtii de valoare 
 
Foloisirea tehnicii „în timp real” pentru plata  
obligaţiilor, maximizând câştigurile aferente  
fondurilor investite de bancă. 
 
Programarea investiţiilor în 
hârtii de valoare, pentru a asigura o rată 
maximă a rentabilităţii, fără a sacrifica 
disponibilitatea numerarului. 
 
Accesul la linii de credit sau la 
împrumuturi pe termen scurt cu dobânzi  
avantajoase. 
 
Disponibilitate ca intermediar de obligaţiuni  
municipale sau partener de capitaluri  
în proiecte de dezvoltare economică. 
 



 



 

Banca Alfa 
 
Banca dumneavoastră este ofertantul cu costurile cele mai mari. Totuşi, se clasează pe cea 
mai bună poziţie la toate criteriile şi excelează în domeniul serviciilor de plăţi şi de credit. 
Tema prezentării dumneavoastră este „Obţineţi întotdeauna lucrul pentru care plătiţi”. Banca 
dumneavoastră are cel mai lung stagiu de depozitar al municipalităţii şi vă bazaţi pe „istoria” 
unor servicii bune şi de încredere, care oferă băncii dumneavoastră un avantaj asupra băncilor 
concurente. Înţelegând că oferta dumneavoastră este mai scumpă decât aceea a celorlate 
bănci, speraţi să încheiaţi afacerea cu municipalitatea ca urmare a intenţiei dumneavoastră de 
a obţine o rentabilitate suficientă la depozitele municipale, astfel încât să se compenseze 
majoritatea acestor costuri. 
 



 

Banca Beta 
 
Banca dumneavoastră este ofertantul cu preţul cel mai mic. Serviciile dumneavoastră se pot 
aprecia ca fiind de o calitate medie. Tema dumneavoastră este „Promitem să facem mai mult 
pentru mai puţin”. De la fuziune, banca dumneavoastră, proaspăt consolidată, a fost capabilă 
să realizeze economii, prin evitarea duplicării activităţilor şi, ca urmare, a redus costurile 
multor servicii bancare de rutină. Sunteţi încântaţi că aveţi posibilitatea să transferaţi aceste 
reduceri de costuri către clienţii dumneavoastră, prin intermediul unui program de servicii 
bancare de încredere, la preţuri avantajoase. Deoarece unul dintre partenerii noii bănci, 
rezultate în urma fuziunii, are experienţă ca depozitar municipal, sunteţi capabil să susţineţi că 
experienţa, cuplată cu cel mai redus cost, face din banca dumneavoastră o alegere evidentă. 
 



 

Banca Gama 
 
Banca dumneavoastră se situează în zona medie de costuri. Punctajele dumneavoastră ocupă 
zona între bine şi relativ bine, cu excepţia serviciilor investiţionale, unde vă situaţi cu mult 
deasupra concurenţei. Punctul dumneavoastră forte îl constituie serviciile investiţionale şi 
banca dumneavoastră se mândreşte că are cel mai experimentat personal în domeniul 
investiţional, dintre toate băncile din regiune. Tema băncii dumneavoastră este: „Cu noi banii 
dumneavoastră lucrează sigur şi profitabil“. Speraţi să convingeţi Comisia de Buget-Finanţe 
că ştiţi mai multe decât orice altă instituţie financiară în legătură cu modul în care se poate 
obţine cea mai mare rentabilitate posibilă, de pe urma oricăror fonduri necerute pentru plăţi 
imediate. Veţi susţine că avantajul principal oferit de serviciile dumneavoastră este faptul că 
ştiţi când să investiţi şi pe ce perioadă, în conformitate cu nevoile de numerar ale 
municipalităţii. 
 



 

Foaia observatorului 
 
Observaţi prezentările făcute în faţa comisiei de către fiecare echipă bancară şi folosiţi fişa 
pentru a vă înregistra observaţiile. Fiţi pregătit să discutaţi observaţiile dumneavoastră, în 
sesiunea plenară ce va urma acestui joc pe roluri. 

 
1. Care au fost principalele argumente utilizate de echipa Băncii Alfa?  

 
 
 

 
2. Cât de bine au corespuns argumentele sale rolului care i s-a atribuit? 

 
 
 

 
3. Care au fost principalele argumente utilizate de echipa Băncii Beta? 

 
 
 

 
4. Cât de bine au corespuns argumentele sale rolului care i s-a atribuit? 
 

 
 

 
5. Care au fost principalele argumente utilizate de echipa Băncii Gama? 
 

 
 

 
       6. Cât de bine au corespuns argumentele sale rolului care i s-a atribuit? 
             
 
 

 
       7. Care dintre cele trei echipe şi-au susţinut poziţia în modul cel mai convingător? Care    
          este motivaţia acestui răspuns? 
            
 
 

 
       8. Cum apreciaţi prestaţia Comisiei de Buget-Finanţe în tratarea celor trei prezentări? 
             
 
 

 



 

8.6   Exerciţiu de încheiere:  TRANSFER DE CUNOŞTINŢE 
 
Timp necesar:  
 
30 – 45 de minute  
 
Scop:  
 
Acest exerciţiu este conceput cu scopul de a ajuta participanţii să transfere experienţele de 
învăţare ale atelierului în activităţile de management financiar din lumea reală. Exerciţiul se 
axează pe aşteptările create, angrenarea în planificarea realistă şi pe luarea unor angajamente 
personale. Acum, cea mai mare parte a muncii se face pe baze individuale, existând însă şi o 
comunicare 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.  
 
Când participanţii au completat chestionarul, propuneţi-le, ca încheiere a atelierului, să 
împărtăşească rapid grupului două – trei lucruri, pe care intenţionează să le facă diferit în 
rolurile lor legate de managementul lichidităţilor.  
 
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 gradele de dezvoltare interioară şi de schimbare, care apar în timpul şi după 
încheierea instruirii.  
 
Angajamentele de învăţare şi de schimbare, luate de către 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 managementul lichidităţilor, 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  
desfăşurării atelierului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


