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Partea a 2-a 
ATELIER 

 
Scop 
 
Bugetul şi procesul de elaborare a bugetului au căpătat un sens nou, în acele părţi ale lumii unde 
multe dintre funcţiile esenţiale au fost transferate de la nivelul central la nivelul local. Astăzi au 
crescut enorm responsabilităţile administraţiei publice locale în colectarea veniturilor, alocarea 
resurselor şi monitorizarea operaţiunilor financiare de pe plan local. Resursele limitate adaugă, pe 
lista de responsabilităţi a administraţiei publice locale, sarcina de a maximiza veniturile, de a 
controla costurile şi a deveni mai responsabile faţă de electorat, în privinţa modului de utilizare a 
veniturilor. Procesul de elaborare a bugetului, la care o să ne referim în continuare numindu-l 
proces bugetar, este un „forum” anual, la care trebuie soluţionate dificilele probleme de alocare, 
legate de: cât de mult să se cheltuie, pentru ce şi în detrimentul a ce? 
 
Acest atelier este destinat clarificării obiectivelor multiple ale procesului bugetar şi îmbunătăţirii 
abilităţilor directorilor economici de a folosi bugetul, ajutând astfel factorii de decizie să aloce 
mai eficient şi mai inteligent resursele limitate, având în vedere alternativele de care dispun. 
 
Conţinut 
 
În continuare prezentăm o scurtă descriere a fiecărei activităţi de învăţare, cu durata sa 
aproximativă. Dacă se doreşte, se pot omite unele activităţi, sau se poate schimba ordinea lor, şi 
adăugarea unor materiale de instruire proprii este binevenită!   
 
5.1 Exerciţiu de încălzire: Ce este bugetul? 
Participanţii discută una dintre cele patru perspective diferite asupra scopului bugetului anual, 
susţinându-şi poziţia cu argumente. (60 de minute) 
 
5.2 Prezentarea instructorului 
Este o scurtă prelegere, pe baza eseului, care oferă paticipanţilor o privire generală asupra 
elaborării şi controlului bugetului, precum şi asupra raportării, cu accent pe abordarea 
alternativelor în procesul bugetar. (30 de minute) 
 
5.3 Studiu de caz: Reorganizarea procesului de bugetare 
Participanţii citesc şi analizează un studiu de caz, care ilustrează un proces bugetar eficient şi 
rolul directorului economic în organizarea acestuia. (90 de minute) 
 
5.4 Exerciţiu: Stabilirea priorităţilor bugetare 
Participanţii se angajează într-o simulare, stabilind priorităţile bugetare în calitate de membri ai 
comisiei de buget-finanţe a consiliului local. (180 de minute). 
 
5.5 Exerciţiu de încheiere: Transfer de cunoştinţe 
Participanţii reflectează, în mod individual, la lucrurile învăţate şi se angajează să le pună în 
practică odată întorşi acasă, după încheierea atelierului (30 – 45 de minute). 
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5.1 Exerciţiu de încălzire: Ce este bugetul? 
 
Timp necesar: 60 de miunte 
 
Scop: Exerciţiul este menit să-i ajute pe participanţi să înţeleagă mai bine rolurile multiple pe 
care le are bugetul în procesul financiar al administraţiei publice locale. 
 
Desfăşurare: 
 
Împărţiţi participanţii în patru grupuri, fiecare având aproximativ acelaşi număr de participanţi. 
Explicaţi-le că scopul bugetului poate fi diferit formulat, în funcţie de cine o face. Spuneţi 
participanţilor că fiecare grup va susţine un scop dintre acelea general acceptate, cu privire la 
buget. Cele 4 puncte de vedere sunt: 
 
• „Bugetul este, în primul rând, o expresie a obiectivelor politice.” 
• „Bugetul este, în primul rând, o modalitate de ajustare a nevoilor anuale în funcţie de resursele 

disponibile.” 
• „Bugetul este, în primul rând, o modalitate de a demonstra răspunderea financiară prin 

raportarea publică.” 
•  „Bugetul este, în primul rând, un mijloc de a controla costurile şi de a menţine solvabilitatea 

administraţiei publice locale.” 
 
Alocaţi fiecărui grup unul dintre punctele de vedere, de mai sus, şi spuneţi-le că trebuie să-şi 
pregătească argumente convingătoare pentru a susţine punctul de vedere atribuit. Spuneţi-le că au 
20 de minute pentru această activitate, după care vor trebui să-şi prezinte argumentele în plen. 
 
După 20 de minute participanţii revin în plen. Invitaţi purtătorul de cuvânt al fiecărui grup să 
prezinte argumentele, vorbind nu mai mult de 5 minute. 
 
După ce toate grupurile şi-au făcut prezentările, întrebaţi care dintre cele 4 scopuri ale procesului 
bugetar este considerat cel mai important şi încurajaţi discuţiile pe tema bugetului ca instrument 
important pentru a atinge toate aceste scopuri. 
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5.2 Prezentarea instructorului 
 
Timp necesar: 30 de minute 
 
Scop: Această prezentare oferă participanţilor diverse perspective şi informaţii despre scopul şi 
practicile procesului bugetar. 
 
Desfăşurare: 
 
Pregătiţi o prezentare pe baza informaţiilor din eseu (Partea I, a acestui manual). Explicaţi 
scopurile multiple ale bugetului (un plan de alocare a resurselor limitate, o modalitate de 
raportare publică, un mijloc de atingere a ţelului politic, asigurarea controlului asupra modului în 
care sunt cheltuiţi banii publici). Descrieţi tipurile de buget cel mai des întâlnite – buget pe 
capitole, buget pe bază de performanţă, buget pe programe, buget pe baza zero şi buget pe bază 
de ţintă. Analizaţi procesul de elaborare a bugetului şi paşii care conduc la prezentarea acestuia în 
consiliu, spre a fi aprobat.  
 
Ideile notate pe fişe vă pot ajuta să acoperiţi sistematic informaţia şi să nu depăşiţi timpul alocat. 
Din când în când, lansaţi întrebări, pe parcursul prezentării, pentru a testa gradul de înţelegere al 
participanţilor şi a le capta atenţia. Îmbogăţiţi prezentarea cu mijloace vizuale, incluzând planşe 
gata scrise (foi pentru flip-chart) şi transparente la retroproiector, ca mijloace suplimentare de 
sprijinire a înţelegerii.  
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5.3 Studiu de caz: Reorganizarea procesului bugetar 
 
Timp necesar: 90 de minute 
 
Scop: Studiul de caz descrie un proces bugetar funcţional, care reflectă corecta distribuţie - între 
persoanele responsabile - a sarcinilor legate de elaborarea bugetului şi rolul central al directorului 
economic în organizarea procesului. 
 
Desfăşurare: 
 
Spuneţi participanţilor că vor citi un studiu de caz, care descrie: 
―  rolul pretenţios, ce-i revine directorului economic, în organizarea procesului de elaborare a 

bugetului, prin distribuirea adecvată a sarcinilor pentru personalul aflat în subordine; 
―  activitatea unei foarte puternice comisii de buget-finanţe a consiliului local. 
 
Distribuiţi fiecărui participant o copie a studiului de caz „Noul proces bugetar din Albeni”. 
Invitaţi-i să citească studiul de caz. După ce l-au citit, spuneţi-le că vor lucra în grupuri mici 
pentru discuţii şi răspunsuri la întrebările de la sfârşitul textului şi că dispun de 45 de minute în 
acest scop. Apoi spuneţi-le să revină în plen cu răspunsurile la fiecare întrebare scrise pe planşă şi 
să fie gata să discute pe baza lor cu participanţii din alte grupuri.  
 
La terminarea celor 45 de minute, refaceţi grupul mare. Cereţi purtătorilor de cuvânt ai grupurilor 
să prezinte pe rând răspunsurile la câte o întrebare. Propuneţi ca de fiecare dată când treceţi la o 
altă întrebare un alt grup să fie primul şi, pentru a economisi din timp, cereţi participanţilor să 
prezinte doar diferenţele de apreciere apărute în timpul discuţiilor.  
 
Noul proces bugetar din Albeni1 
 
Starea de fapt 
 
Oraşul Albeni este o comunitate de 13500 de locuitori. Beneficiind de o inviorare a economiei 
locale – prin redeschiderea sondelor de extracţie din apropiere –, oraşul Albeni cunoaşte o 
dezvoltare în ceea ce priveşte baza comercială şi industrială, şi, pentru a rezolva afluxul familiilor 
de sondori, a fost refăcut un bloc întreg la marginea oraşului. Datorită cerinţelor crescute faţă de 
administraţia publică locală, în privinţa nivelului serviciilor publice, Virgil Boboc a fost angajat 
recent ca director general în primărie, un post nou creat, iar el, la rândul său, a angajat-o pe 
Carmen Logofătu să conducă departamentul de buget-finanţe din cadrul primăriei.   
 
Nepracticând un management de calitate până în prezent, consiliul local din Albeni a avut o 
abordare inconsecventă în gestionarea activităţilor administraţiei publice locale. Tradiţional, 
aceasta s-a făcut prin comisiile permanente de specialitate, rigid compartimentate, prezidate de 
doar câţiva membri ai consiliului. Foarte rar, consiliul local lua o decizie contrară recomandărilor 
comisiilor de specialitate.  
 

                                                           
1 Adaptat după Tapson, Samuel E. “Redesigning the Budget Process” în Managing Local Government: Cases in 
Decision Making , ediţia 2, James Banovetz, ed. (Washington, D.C.: International City/County Management 
Association, 1998) pp. 186-91  
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Există o nemulţumire considerabilă în rândul personalului, cu privire la calitatea conducerii 
consiliului local. Nefiind siguri la ce să se aştepte din partea consiliului local, ca răspuns la 
propunerile lor, şefii departamentelor au abordat o atitudine de neimplicare, lăsând la latitudinea 
consiliului local, prin comisiile sale permanente, să iniţieze programele noi sau schimbările în 
prestarea serviciilor publice. Evitarea asumării riscului şi iniţiativele limitate, din partea 
personalului, au contribuit la apariţia unei atmosfere de necolaborare, un fel de fragmentare a 
activităţii, în care atenţia era îndreptată, mai degrabă, spre satisfacerea nevoilor specifice ale 
departamentelor, decât spre ceea ce este mai bine pentru comunitate. 
 
Problema  bugetului 
 
Procesul bugetar a fost, în anul precedent numirii lui Virgil Boboc, o sursă de conflicte şi de 
nemulţumiri. Fundamentarea bugetului anual a fost considerată, de foarte mulţi ani, ca fiind de 
competenţa exclusivă a comisiei de buget-finanţe a consiliului local. Oglindind natura 
compartimentată a activităţii departamentelor şi a sistemului comisiilor de specialitate, 
deliberările pe tema bugetului porneau, practic, de la competiţia pentru resurse, desfăşurată între 
departamente, concentrându-se pe activitatea fiecărui departament, separat de a celorlalte. 
 
Tradiţional, comisia de buget-finanţe se întâlneşte cu fiecare departament în cîteva sesiuni, pentru 
o analiză exhaustivă a fiecărui articol de buget. Anul trecut, sesiunile de buget au necesitat 
întâlniri de zile întregi, timp de 12 săptămâni consecutive, înainte ca bugetul să poată fi prezentat 
consiliului local pentru adoptare. 
 
Ca o consecinţă a abordării compartimentate a procesului bugetar, alocările de buget sunt 
obţinute prin negocierea unor compromisuri între departamente, adesea fără contribuţia 
personalului din departamentul buget-finanţe, care nu face altceva decât să adune şi să raporteze 
date financiare. În consecinţă, departamentele mai bine susţinute în comisii, dar şi la nivelul 
consiliului local, sunt favorizate la negocieri. Această metodă de reconciliere a nevoilor cu 
resursele a devenit o sursă de nemulţumiri şi frustrări pentru toţi, în afară de departamentele 
puternice. La momentul sosirii echipei Boboc – Logofătu, procesul bugetar se degradase atât de 
mult încât ducea la o atmosferă serios tensionată în structurile administraţiei publice locale din 
Albeni. De fapt, situaţia se deteriorase în aşa măsură încât consiliul local considera că revizuirea 
procesului de elaborare a bugetului anual este prioritatea maximă a nou-veniţilor, directorul 
general şi directorul financiar.  
 
Mediul pentru  schimbare 
 
Conştient de importanţa procesului bugetar, dar aglomerat cu alte probleme care-i solicitau 
atenţia, Virgil Boboc a transferat sarcina de a alcătui un plan de acţiune pe umerii doamnei 
Logofătu. Problema cea mai gravă, de care s-a lovit Carmen Logofătu, a fost poziţia dominantă a 
comisiei de buget-finanţe în cadrul procesul bugetar. Situaţia devenea şi mai complicată datorită 
lui Maximilian Grosu, preşedintele comisiei, care era şi preşedintele organizaţiei locale a 
partidului majoritar în parlament, ceea ce sporea autoritatea comisiei în coordonarea activităţilor 
administraţiei publice locale. Dl. Grosu ocupa, de ceva timp, un loc central în procesul bugetar. 
Favorabili ideii generale a managementului performant al oraşului, precum şi ai ideii de revizuire 
generală a procesului bugetar, Maxim Grosu şi comisia ar trebui acum să sprijine şi schimbările 
specifice rezultate inevitabil din această revizuire. Altfel, sunt puţine şanse ca propunerile de 
schimbare să fie aprobate de către Consiliul Local Albeni.  
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Propunerea de implicare a funcţionarilor publici 
 
A fost opinia doamnei Logofătu, că o schimbare în procesul bugetar ar trebui să accentueze rolul 
directorului general şi utilizarea politicilor financiare şi bugetare în raţionalizarea procesului de 
alocare a resurselor bugetare. Ea contează pe Max Grosu şi pe membrii comisiei de buget-finanţe 
care, fiind suficient de nemulţumiţi de sistemul actual, ar saluta o astfel de propunere, chiar dacă 
ea ar însemna împărţirea puterii cu funcţionarii, în cadrul procesului bugetar. Dată fiind natura 
„politică” a procesului, orice schimbare  trebuie să menţină un grad considerabil de implicare a 
comisiei de specialitate, transferând către funcţionarii publici numai o parte din responsabilităţile 
în pregătirea bugetului. 
 
Cu aceste considerente şi cu consimţământul directorului general, Carmen Logofătu a decis să 
propună o schimbare substanţială şi câteva schimbări procedurale, toate cuprinse într-un raport 
adresat lui Maximilian Grosu şi comisiei de buget. Aceste schimbări includ următoarele: 
 
1. Şefii de departament vor depune cererile de buget la Departamentul buget-finanţe pentru 

analiză şi ajustări. Fiecare cerere va include descrierea şi justificarea modificărilor propuse 
pentru nivelul calitativ al serviciului, după caz, în fiecare domeniu de servicii importante. 

    
2. Personalul din Departamentul buget-finanţe va sintetiza informaţia din toate departamentele 

primăriei şi o va prezenta Comisiei de buget-finanţe. Comisia va revizui propunerile de buget 
într-o formă agregată şi nu în cea tradiţională, pe fiecare articol. Comisia va stabili priorităţile 
de finanţare pe baza valorii relative a mai multor propuneri de modificare şi pe baza fondurilor 
disponibile. Şefii de departamente pot fi prezenţi în timpul deliberărilor comisiei de 
specialitate, pentru a răspunde la întrebări şi a oferi explicaţii, acolo unde va fi necesar. 

 
3. După analiza comisiei, personalul Departamentului buget-finanţe va pregăti o propunere de 

buget anual, spre a fi aprobată de către directorul general şi prezentată în faţa întregului 
consiliu local.  

 
Schimbările propuse transferă activitatea Comisiei de buget-finanţe de la „pritocirea cifrelor” la 
stabilirea priorităţilor, munca de detaliu fiind acum făcută de către funcţionarii publici din 
departamentul respectiv. Schimbarea procesului a fost gândită astfel încât să redirecţioneze 
atenţia consiliului local de la o viziune micro la una macro asupra operaţiunilor şi stabilităţii 
financiare a autorităţii locale.  
 
Epilog 
 
În mod neaşteptat, Comisia de buget-finanţe a sprijinit toate schimbările propuse de Carmen 
Logofătu. Având în vedere importanţa Comisiei de buget-finanţe în problemele financiare, 
sprijinul comisiei permante de specialite a fost considerat echivalent cu aprobarea consiliului 
local.  
 
Întrebări: 
 
1. Ce credeţi că spera să obţină directorul economic, cerând de la şefii de departamente să 

includă o descriere şi o justificare a acelor modificări solicitate în nivelul serviciilor care ar fi 
necesitat ajustări de buget? 
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2. Ce impact asupra procesului bugetar prevedeţi dumneavoastră că va avea concentrarea atenţiei 
comisiei de specialitate pe analiza bugetului agregat al departamentelor şi pe stabilirea 
priorităţilor, şi nu pe analiza fiecărui articol? 

 
3. Nimic nu este atât de sensibil, din punctul de vedere al unui consiliu local, ca bugetul anual. 

Având acest lucru în vedere şi indiferent de succesul aparent al noului director general şi al 
noului director economic în reorganizarea procesului bugetar, credeţi că a fost o acţiune prea 
precipitată, având loc imediat după numirea lor? Discutaţi argumentele dumneavostră şi ceea 
ce aţi fi făcut în condiţii similare. 

 
4. Care este pasul următor pe care vă imaginaţi că îl vor face directorul general şi directorul 

economic pentru a încuraja iniţiativa şefilor de departamente de a propune idei de îmbunătăţire 
a serviciilor publice, influenţând astfel bugetul? 
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5.4  Exerciţiu: Stabilirea priorităţilor de buget 
 
Timp necesar: 180 de minute 
 
Scop:  Exerciţiul oferă participanţilor ocazia de a exersa folosirea unei metode sistematice de 
decizie privind programele noi sau îmbunătăţite, recomandabile pentru finanţare în bugetul anului 
viitor. 
 
Desfăşurare: 
 
Spuneţi participanţilor că exerciţiul urmăreşte să-i învăţe, printr-o simulare, procesul util de 
stabilire a priorităţilor bugetare. Situaţia simulată reprezintă şedinţa comisiei de buget-finanţe a 
unui consiliul local, convocată spre a decide modul cel mai bun de folosire a banilor la finanţarea 
programelor noi sau de îmbunătăţire a unor servicii publice, în anul viitor. Cum adesea se 
întâmplă, costurile programelor depăşesc fondurile disponibile. De aceea, comisia are sarcina de 
a decide care programe vor fi finanţate de la buget şi care dintre ele vor fi altfel abordate sau 
finanţate. Procedura, care va fi utilizată în simulare, se numeşte Modelare Interpretativă 
Structurală (Interpretive Structural Modeling - ISM). A fost elaborată acum 25 de ani de către 
un institut prestigios din Statele Unite, venind în ajutorul grupurilor de lucru în planificarea 
bugetară şi stabilirea priorităţilor.2  
 
Nota instructorului: Spre deosebire de multe din exerciţiile folosite în această serie, ISM este o 
activitate condusă de instructor. Odată ce dvs. veţi fi probabil în rolul conducătorului, vă 
sugerăm să citiţi instrucţiunile de mai jos cu privire la facilitarea ISM înainte de a continua acest 
exerciţiu. 
 
După citirea instrucţiunilor şi selectarea unui participant ca adjunct, aranjaţi participanţii în jurul 
unei mese de conferinţă (ar putea fi nevoie să alăturaţi mai multe mese mici). Distribuiţi 
participanţilor exemplare din descrierea situaţiei simulate (Foaia de lucru A). Daţi unui număr de 
10 participanţi, selectaţi la întâmplare, instrucţiunile de interpretare a rolului de susţinere a celor 
10 propuneri de finanţare de la buget (Foile de lucru 1 ÷ 10). 
 
În timpul în care participanţii citesc materialele, aşezaţi o masă pentru conducător în faţa sălii. 
Puneţi pe masă 10 cartonaşe de mărimea 8 x 15 cm şi 10 planşe de mărimea 75 x 20 cm care 
conţin descrierea propunerilor de finanţare de la buget (Foaia de lucru B). Plasaţi tabla portabilă 
(flip-chart) şi un set de coli mari lângă masă, astfel încât să fie uşor de văzut de către participanţi.   
 
Nota instructorului: Am constatat că este util să scrieţi cu litere mari cele 10 propuneri de 
finanţare bugetară din foile de lucru (ex.: III MMM PPP AAA CCC TTT ) şi să alegeţi corpul maxim de literă la 
scrierea propunerilor, fiecare pe o foaie separată. O firmă de copiere profesionistă ar putea să 
mărească textul pe coli A3. Apoi dumneavoastră le tăiaţi, lipind textul pe cele 10 fâşii de 75 x 20 
cm pentru afişare. 
 
Atunci când totul este gata, începeţi exerciţiul cu prima comparaţie. Continuaţi, conform 
instrucţiunilor, până ce toate cele 10 propuneri de finanţare de la buget au fost aranjate în ordinea 
priorităţilor şi s-au terminat negocierile cu privire la alocarea resurselor. 

                                                           
2 Adaptat din Kundle, James E. „The Facilitator’s Process Guide for Working with Public Officials” (Indianapolis, 
In.: The Coalition to Improve Management in State and Local Government, fără anul publicării), pp. 10-15.   
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La încheierea exerciţiului, iniţiaţi o discuţie despre simularea făcută şi utilitatea acesteia ca 
instrument de stabilire a priorităţilor bugetare. Puneţi următoarele întrebări pentru a genera o 
discuţie cu privire la stabilirea priorităţilor, procesul bugetar şi rolul comisiei de buget: 
 
1. Cum sunt stabilite priorităţile în propria administraţie publică locală? 
2. Care sunt dificultăţile principale, pe care le-aţi întâlnit sau le-aţi observat, în stabilirea 

priorităţilor bugetare? 
3. Cum aţi evalua procedura folosită în exerciţiul de simulare ca instrument pentru stabilirea 

priorităţilor bugetare în autoritatea dvs. locală?  
4. Ce modificări sau ajustări aţi aduce procedurii spre a deveni funcţională pentru dvs.? 
 
Instrucţiuni pentru conducătorul exerciţiului: 
Modelarea interpretativă structurală (ISM) 
 
Presupunem că, dacă citiţi aceste rânduri, sunteţi instructor (trainer) la un seminar / atelier de 
lucru cu tema „Bugetul curent” şi că veţi conduce un exerciţiu de simulare folosind metoda ISM. 
După cum a fost menţionat, deja, ISM este o procedură aplicabilă de către o comisie de buget în 
cazul alegerilor dificile de finanţare, în condiţiile în care valoarea proiectelor de finanţat 
depăşeşte fondurile disponibile. 
 
Pregătirea 
 
ISM este o versiune a bine cunoscutei metode de alegere denumită „comparaţie în perechi”. ISM 
presupune ca participanţii să aleagă cea mai importantă din câte două propuneri de finanţare de la 
buget, prezentate pentru comparaţie pe fâşii de hârtie, una lângă alta, pe un „şevalet” (flip-chart). 
Toate propunerile, 10 în cazul nostru, sunt comparate astfel una cu cealalta, rezultând la sfârşitul 
procesului o listă de priorităţi bugetare. 
 
Numele fiecărui proiect finanţat de la buget trebuie să fie tipărit, din timp, cu litere cât mai mari 
pe o fâşie de hârtie de aproximativ 75 cm lungime şi 20 cm lăţime. Fiecare propunere trebuie să 
fie numerotată şi să indice costurile aproximative, de exemplu, în milioane lei (Mlei). Aceeaşi 
informaţie trebuie scrisă şi pe cartonaşele de 8 x 15 cm, folosite de conducătorul exerciţiului. 
 
Alte materiale şi echipamente necesare pentru acest exerciţiu sunt: un set de coli mari de hârtie şi 
un şevalet (flip-chart), markere şi bandă adezivă. Va mai fi nevoie de o masă şi un scaun, aşezate 
în faţă, pentru conducătorul exerciţiului. 
 
Procesul poate fi condus de o singură persoană, dar este mai eficient dacă sunt două, îndeosebi 
dacă grupul este de peste 15 participanţi. De aceea, vă recomandăm să invitaţi un participant să 
vă secondeze în acest exerciţiu. Lucrul trebuie decis cât mai devreme, pentru ca participantul să 
aibă timp să citească instrucţiunile şi să ia parte la repetiţia exerciţiului, dacă este nevoie şi este 
timp.  
 
Procedura 
 
Sunt două roluri de conducere în acest exerciţiu: (1) Dispecerul şi (2) Prezentatorul. 
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Dispecerul 
 
Dispecerul îşi aranjează cartonaşele numerotate şi selectează două cu care o să se înceapă. Este 
bine ca primele două propuneri să fi fost alese din timp, astfel încât comparaţia să fie logică. Mai 
târziu, grupul nu va avea dificultăţi în a face comparaţii, dar începându-se cu propuneri foarte 
contrastante nu faceţi decât să daţi ocazia tipului de participant „cârcotaş” să se arate nemulţumit. 
Consideraţi următoarele 10 propuneri: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dispecerul propune prezentatorului să compare prima (1) propunere cu  a doua (2), şi pune în faţa 
lui cartonaşele după cum urmează: 
 
 
 
 
 
 
Dacă participanţii decid că mai importantă este prima (1) propunere, dispecerul afişează 
cartonaşele după cum urmează: 

 
   
 

 
Dispecerul ia apoi cartonaşul 3 şi propune să fie comparat cu  cartonaşul 2: 
 
     
 
 
 
 
Dacă „3” este considerat mai important decât „2”, dispecerul propune ca el să fie comparat cu 
„1”: 

 
    
 
 
 
 

 
Dacă „1” este preferat lui „3”, dispecerul afişează cartonaşele după cum urmează: 
 

71 4

2 5 8 10

3 6 9

1

2

1 2

1 2

3

1 2

3
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proiect în 
derulare  

 
 
 
 
 

şevalet 
(flip-
chart) 
 
etajeră 
 
 
 
 
etajeră 

proiect care 
trebuie să 
înceapă mai 
repede decât cel 
în derulare 

   
 
 

În fiecare dintre următoarele secvenţe dispecerul începe din mijloc procesul de comparaţie, apoi 
trece la stânga sau dreapta, sus sau jos, în funcţie de rezultatul deciziei grupului. Unele propuneri 
pot fi considerate ca fiind de importanţă egală. În această situaţie, afişajul va fi ca mai jos, şi 
comparaţia nu mau are loc. De exemplu, dacă „4” este comparat cu „3” şi sunt considerate de 
importanţă egală, afişajul este următorul: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În comparaţiile următoare, fie „3”, fie „4” poate fi utilizat pentru această poziţie. Nu este necesar 
să le verificaţi pe amândouă. La sfârşitul comparaţiei, afişajul poate arăta în felul următor: 
 

 
Dispecerul arată prezentatorului situaţia şi amândoi aranjează în aceeaşi secvenţialitate fâşiile  
75 x 20 cm pe perete, creând o „imagine” a priorităţior grupului. 
 
Prezentatorul 
 

Prezentatorul aranjează cele 10 fâşii astfel încât să le 
poată sorta şi să găsească repede numărul cerut pentru 
comparaţie. 
 
Prezentatorul are un şevalet (flip-chart) cu două etajere. 
Între etajere, prezentatorul scrie întrebările pentru 
comparaţie. În general, este bine să nu se folosească 
cuvântul „importanţă” în întrebarea de evaluare. Mai 
bine este să folosiţi altceva, care combină oportunitatea 
şi importanţa, astfel încât prioritatea să devină evidentă 
fără discutarea valorii. Frecvent uilizate pe şevalet sunt 
următoarele comparaţii: 
 
 

1 3 2

3 

1 2

4 

1 

3 

4 

7 5 2 6

8 

9 

10
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Când dispecerul îi spune prezentatorului să compare „1” cu „2”, prezentatorul alege fâşiile „1” şi 
„2” şi le afişează pe etajere aşa cum se vede în desen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentatorul poate decide alegerea, în mai multe feluri, în funcţie de mărimea grupului. Ca 
prezentator, puteţi întreba grupul dacă întrebarea este clară şi dacă este nevoie de explicaţii. Pasul 
final este votarea. Dacă aveţi majoritatea voturilor, puteţi considera că a fost luată decizia şi veţi 
merge mai departe. Dacă voturile sunt aproape egale, opriţi-vă pentru a discuta. Când apare 
nevoia de discuţii, întrebaţi dacă cineva vrea să argumenteze votul pozitiv şi, apoi, dacă cineva 
vrea să argumenteze votul negativ. După o perioadă rezonabilă de discuţii, 4 – 5 minute, votaţi 
din nou. Consideraţi final acel vot. 
 
Dacă grupul este mai mare de 10 persoane, este de dorit să-l împărţiţi pe echipe de vot. Echipele 
cu până la 7 membri, fiecare echipă având dreptul la un singur vot, pot mări participarea. 
Mărimea ideală a unui grup de votanţi este mai mic de 7 (în jur de 3 sau 4). Grupul alege un 
raportor care prezintă votul grupului. La sfârşitul comparaţiilor tuturor celor 10 propuneri, 
peretele poate arăta aşa cum se vede mai jos.  
 
În procesul bugetar adunaţi sumele începând cu priorităţile din fruntea listei (partea stângă a 
paginii) şi mergeţi spre dreapta (sau în jos), până se termină fondurile disponibile (ex.: linia 
verticală A, din desen). Participanţii pot decide dacă propunerile din stânga pot fi: 
 
• finanţate cu mai puţini bani (ex.: să înceapă lucrarea la mijlocul anului, şi nu la început); 
• finanţate diferit (ex.: granturi de la fundaţii sau donaţii de la firme); 
• finanţate de alte organizaţii din comunitate prin privatizare sau externalizare;  
• finanţate prin realocarea de fonduri disponibilizate, prin eforturile de a controla costurile 

administrative sau operaţionale. 
 
Dacă sunt identificate fonduri suplimentare sau alte metode de finanţare, propunerea de finanţare 
de la buget poate fi mutată spre dreapta (ex.: linia verticală B). 
 

proiect în derulare  
 
 
 
 
 

Şevalet 
(flip-chart)  
Fâşie  
 
 
Etajeră  
 
 
Fâşie  
 
Etajeră  
 
 

proiect care trebuie să 
înceapă mai repede 
decât cel în derulare 
 
 amenajarea parcului 

Primăverii, 200 Mlei 

pavarea drumului spre 
gară, 300 Mlei 
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Foaia de lucru A 
 
Situaţia 
 
Comisia de buget-finanţe a Consiliului Local Albeni se întruneşte pentru a stabili priorităţile 
bugetului curent pentru anul viitor. În urma întâlnirilor cu primarul şi funcţionarii responsabili şi, 
după o analiză completă a cererilor departamentelor, comisia a identificat 10 propuneri de 
finanţare de la buget. Toate aceste zece priorităţi reprezintă îmbunătăţiri de program dezirabile şi 
primarul a spus comisiei de specialitate să facă tot posibilul să găsească finanţare pentru toate 
zece.  
 
Finanţarea tuturor programelor ar costa 1639 Mlei. Conform prognozei recente a veniturilor, însă, 
nu vor fi destule fonduri pentru a le finanţa pe toate cele zece. După ce au fost calculate toate 
cheltuielile obligatorii, ca şi alte cheltuieli pentru a menţine nivelul actual al serviciilor, 
departamentul de finanţe a estimat că 924 Mlei pot fi alocaţi pentru programele noi sau de 
îmbunătăţire. 
 
Prima sarcină a comisiei de specialitate este de a stabili priorităţile de finanţare, urmând să 
identifice creativ calea spre fonduri pentru programele fără prioritate. Creativitatea poate însemna 
privatizarea, amânarea startului în program, împărţirea costurilor cu sectorul privat / non-profit 
sau aplicarea strategiilor realiste privind controlul costurilor, pentru a disponibiliza sume din 
bugetul curent. Folosiţi-vă imaginaţia! 

reabilitare străzi, 
300 Mlei 

creştere salarii, 
325 Mlei 

înlocuire 2 
vehicole de 
întreţinere,  

320 Mlei  

calculatoare noi, 
156 Mlei 

program de 
turism, 100 Mlei 

copaci în parcuri de 
cartier, 50 Mlei 

cărţi biblioteca 
publică, 42 Mlei 

reabilitarea 
grădinii publice,  

188 Mlei 

instruire TQM,  
76 Mlei 

asistenţă 
medicală 

suplimentară,  
82 Mlei 

A B
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Foaia de lucru B 
 
Propuneri de programe noi sau de îmbunătăţire  
 

1. EXTINDEREA PROGRAMULUI DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ – 85 Mlei 
 
2. CREŞTEREA SALARIILOR – 325 Mlei 
 
3. ÎNLOCUIREA A DOUĂ VEHICULE DE ÎNTREŢINERE – 320Mlei 
 
4. CUMPĂRAREA DE CĂRŢI NOI PENTRU BIBLIOTECĂ – 42 Mlei 
 
5. PROGRAMUL DE TURISM – 100 Mlei 
 
6. INSTRUIREA ÎN TQM – 75 Mlei 
 
7. PLANTAREA DE COPACI ÎN PARCURILE DE CARTIER – 50 Mlei 
 
8. ACHIZIŢIONAREA DE CALCULATOARE NOI – 155 Mlei 
 
9. EXTINDEREA PROGRAMULUI DE REABILITARE STRĂZI – 300 Mlei 

 
10. REABILITAREA GRĂDINII PUBLICE – 188 Mlei 
 
 
Foaia de lucru nr. 3 
 
Instrucţiuni pentru membrul nr. 1 al comisiei 
 
Intreprinzător local, aveţi o pizzerie în centru şi licenţă de transport călători pe două rute. Sunteţi 
interesat în creşterea rolului administraţiei publice locale în promovarea dezvoltării economice. 
Vă mândriţi cu moştenirea culturală şi istorică a oraşului Albeni. Simţiţi că trebuie făcut ceva 
pentru a încuraja turismul, deşi zona nu are atracţii turistice clasice. Consideraţi acest program ca 
fiind primul pas important în direcţia dorită şi că suma de 100 Mlei este un preţ prea mic pentru a 
pune în mişcare lucrurile. 
  
 
Foaia de lucru nr. 4 
 
Instrucţiuni pentru membrul nr. 2 al comisiei 
 
Tineretul din Albeni este cea mai mare resursă şi speranţă a viitorului. Fiind părintele a 3 gemeni, 
acum adolescenţi, v-a preocupat, în ultimul timp, lipsa unui loc amenajat, unde aceştia ar putea să 
se ducă după orele de şcoală. Sprijiniţi în totalitate folosirea fondurilor publice pentru amenajarea 
unei grădini publice atractive şi decente. 
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Foaia de lucru nr. 5 
 
Instrucţiuni pentru membrul nr. 3 al comisiei 
 
În ceea ce vă priveşte, consideraţi achiziţia autovehiculelor noi o necesitate absolută. Toate 
autovehiculele care urmează să fie înlocuite au un kilometraj depăşit, fiind trecut demult timpul 
normat de înlocuire. Unul a fost reparat de câteva ori în cursul acestui an şi celălalt va necesita 
înlocuirea motorului în următoarele 12 luni. Unul dintre ele a avut volanul afectat de un accident 
în luna trecută şi şoferul afirmă că nu mai poate fi în siguranţă. Aţi şi vorbit cu domnul Roman, 
vecinul dumneavoastră de la casa de vacanţă, şi el ar putea să facă o oferta interesantă, chiar dacă 
firma lui este în alt judeţ.   
  
 
Foaia de lucru nr. 6 
 
Instrucţiuni pentru membrul nr. 4 al comisiei 
 
Soţia dumneavoastră este preşedinta comitetului cetăţenesc care gestionează biblioteca publică. 
Ea v-a rugat să sprijiniţi obţinerea de fonduri suplimentare pentru bibliotecă. Acest lucru va 
preveni anularea câtorva abonamente la ziare şi va permite bibliotecii să achiziţioneze un set de 
documente despre istoria oraşului Albeni, fără să afecteze cumpărarea ritmică de cărţi. 
Întotdeauna s-a considerat că îmbogăţirea fondului de carte este neînsemnată faţă de alte 
priorităţi. Dar, ca profesoară de limba franceză, Minerva, soţia dumneavoastră, se lupta din greu 
cu lipsa de cultură şi de orizont a copiilor, iar acum îşi pregăteşte şi lucrarea de grad. 
  
 
Foaia de lucru nr. 7 
 
Instrucţiuni pentru membrul nr. 5 al comisiei 
 
Puţine lucruri pot provoca o mai mare nemulţumire sau laudă din partea publicului decât starea 
drumurilor. Din punctul dumneavoastră de vedere, promisiunea electorală de a termina programul 
actual de reabilitare a drumurilor, cu 12 luni înainte de termen, ar da Consiliului Local Albeni 
încrederea politică atât de necesară. Nu vă puteţi imagina cum comisia ar putea atribui o mai 
mare importanţă altor propuneri decât acesteia. În plus, ce o să spuneţi electoratului la alegerile 
generale, acum că ştiţi sigur că sunteţi pe liste?! 
  
 
Foaia de lucru nr. 8 
 
Instrucţiuni pentru membrul nr. 6 al comisiei 
 
În analiza bugetului de anul trecut propunerea cu privire la instruirea anagajaţilor de la nivelul 
conducerii a fost amânată, dându-se curs nevoi mai presante. Acesta este al doilea an la rând de 
când instruirea este precedată de alte nevoi. Credeţi cu fermitate în eficienţa administraţiei 
publice locale şi consideraţi că instruirea în domeniul managementului calităţii totale pentru 
conducerea primăriei este imperativă. 
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Intenţionaţi să atrageţi atenţia că, în fiecare an, atunci când apar bani, pentru un nou program, 
majoritatea lor sunt cheltuiţi cu salariile şi rareori este luată în considerare posibilitatea de a aloca 
o sumă mică pentru dezvoltararea profesională. Acest lucru trebuie să se schimbe. Puteţi sa vă 
ocupaţi chiar dumneavoastră de program, aţi absolvit un curs intensiv în Franţa, conceput pentru 
administraţiile publice din Europa Centrală şi de Est, aşa că aveţi calificarea necesară. 
  
 
Foaia de lucru nr. 9 
Instrucţiuni pentru membrul nr. 7 al comisiei 
 
Creşterea salariilor angajaţilor din administraţia publică locală a fost, întotdeauna, prima 
prioritate a acestei comisii. Nu vedeţi nici un motiv să fie altfel în acest an. Oraşul Albeni nu este 
cine ştie ce piaţă competitivă pentru specialişti şi se riscă plecarea experţilor la Bucureşti. În plus, 
în fiecare an, costul vieţii creşte, iar grila de salarizare stagnează. Altfel, angajaţii vor avea o 
reducere a salariilor nete. Este pur şi simplu de neconceput! De exemplu, a plecat Laura-Diana, 
care era licenţiată în ştiinţe politice şi administraţie publică la Universitatea Sorbona - Paris Val 
de Marne. 
  
 
Foaia de lucru nr. 10 
 
Instrucţiuni pentru membrul nr. 8 al comisiei 
 
Locuinţele din proprietatea administraţiei publice locale sunt reparate. Acum stau înconjurate de 
moloz şi pietriş. Chiriile sunt mari şi chiriaşii abia dacă se descurcă singuri în îngrijirea spaţiilor 
verzi, nicidecum să mai planteze copaci. Copiii se joacă în condiţii neprielnice, în praf sau noroi. 
Proprietarul unui mic bloc privat – bloc situat la marginea oraşului, spre sondă – a repurtat un 
succes absolut, închiriind tot. Da, dar a amenajat şi părculeţul de alături, plantând gazon şi feluriţi 
copaci. Trebuie întreprins ceva, altfel se va ajunge ca Direcţia de Sănătate Publică să impute 
starea deplorabilă a spaţiilor verzi din cartiere. Din pepiniera Floreşti, unde aveţi un cumnat 
pădurar, ştiţi sigur că se pot aduce puieţi excelenţi. 
  
 
Foaia de lucru nr. 11 
 
Instrucţiuni pentru membrul nr. 9 al comisiei 
 
Specialiştii angajaţi în ultimii câţiva ani au utilizat calculatoarele, instruind şi alţi angajaţi. Orarul 
de utilizare este destul de ineficient şi nu mai poate fi tolerat datorită avalanşei de mesaje 
electronice şi a mulţimii de fişiere parolate. În afară de acestea, cerând productivitate angajaţilor, 
fără a le oferi instrumentele necesare, este cea mai rea practică de management. Se pot găsi 
calculatoare de ultimă generaţie, ieftine şi performante, chiar alături, la „Macrohard”, firma la 
care este angajată fiica dumneavoastră.  
  
 
Foaia de lucru nr. 12 
 
Instrucţiuni pentru membrul nr. 10 al comisiei 
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Acum câţiva ani, decizia oraşului Albeni de a deschide un centru clinic pentru persoanele în 
vârstă a fost primită cu mare entuziasm. Deoarece mulţi dintre bătrâni nu se pot deplasa decât cu 
greu, un program prelungit la clinică, suplimentat cu asistenţă medicală la domiciliu, ar umple un 
mare gol din serviciile de sănătate. Fiind dumneavoastră înşivă o persoană care are grijă de un 
părinte în vârstă, sunteţi deosebit de sensibil la nevoia de a finanţa acest nou serviciu. 
  
 
5.5 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 
instruire ale atelierului de lucru în activităţile de management financiar care se desfăşoară în 
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 jumătate oră la sfârşitul atelierului, focalizând atenţia participanţilor asupra 
principalelor învăţăminte şi încurajându-i să continue experimentarea lor în activităţile proprii. 
Începeţi prin a le acorda 15 minute de lucru independent, la un chestionar simplu privind 
transferul cunoştinţelor.  
 
Atunci când participanţii au completat chestionarul, propuneţi-le, ca încheiere a atelierului, să 
împărtăşească grupului, rapid, două – trei lucruri pe care intenţionează să le facă diferit în rolurile 
lor legate de procesul bugetar.  
 
 
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 apar în timpul şi după 
încheierea instruirii.  
 
Angajamentele de instruire 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.   
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Chestionar de transfer al cunoştinţelor 
 
Reflectaţi, câteva minute, la procesul bugetar, 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 atelier, care ar fi cele două – trei lucruri pe care intenţionaţi să le faceţi 
diferit în procesul bugetar? 
 
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 
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. 
   
   
   
   
   
   
   
   

 


