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ATELIER 
Scop  

Pentru finanţarea priorităţilor publice importante, administraţia publică locală trebuie, din ce 
în ce mai mult, să se bizuie pe sursele externe de fonduri. Aceste surse includ fundaţii, firme, 
administraţia publică centrală şi organizaţii guvernamentale sau aflate în legătură cu guvernul, 
care îşi propun să finanţeze proiecte publice valoroase. Fondurile sunt limitate şi competiţia 
este aprigă. Secţiunea A a atelierului familiarizează participanţii cu „regulile jocului” în 
materie de obţinere a granturilor şi, prin aceasta, îi ajută să devină jucători competitivi pe acest 
teren. 

Astăzi, administraţia publică locală are nevoie de flexibilitate, ca să răspundă condiţiilor în 
continuă schimbare şi care, adesea, sunt dificile sau incerte. Ca o alternativă la furnizarea 
proprie a tuturor serviciilor publice, autorităţile locale au început să opereze ca nişte achizitori 
„avizaţi” ai unor servicii furnizate de către alte organizaţii sau firme private. În acest fel, 
autorităţile locale se află în situaţia de a folosi competiţia pentru a obţine maximul de beneficii 
din fondurile investite şi de a solicita asumarea responsabilităţilor de către furnizori, care ştiu 
că pot fi înlocuiţi dacă scad calitatea serviciilor. Secţiunea B a atelierului familiarizează 
participanţii cu principiile şi abordările referitoare la utilizarea fondurilor publice atunci când, 
pentru a atinge obiectivele politicilor publice, trebuie identificate, stimulate şi utilizate 
serviciile furnizate de către alte sectoare, decât acela al administraţiei publice locale. 

Conţinut 

În continuare, sunt prezentate activităţile de instruire, fiecare cu o scurtă descriere şi cu durata 
sa aproximativă. Se pot omite unele activităţi sau schimba ordinea lor, iar adăugarea unor 
materiale de instruire proprii este binevenită! 

15.1 Exerciţiu de încălzire:   Creativitate şi prudenţă la împrumut 

Participanţii răspund la câteva întrebări axate pe tema „a da şi a lua bani cu împrumut” şi 
discută pe marginea acestor răspunsuri. (45 de minute) 

15.2 Prezentarea instructorului 

O scurtă prezentare a conceptelor principale, pe baza eseului precedent (partea I a acestui 
manual, Secţiunea A), menţionând descrierea raţionamentelor, care justifică solicitarea 
obţinerii unei finanţări pentru administraţia publică locală, a surselor financiare şi a 
principiilor elaborării unei propuneri reuşite de obţinere a unui grant. (30 de minute) 

15.3 Joc de roluri/ Studiu de caz: „A scutura pomul cu bani” 

Participanţii citesc şi discută un studiu de caz referitor la realizarea unei lucrări necesare, dar 
costisitoare, privind extinderea reţelei de apă spre o zonă industrială, şi la existenţa unei 
posibile surse de finanţare, cu care administraţia publică locală nu a mai lucrat până în prezent. 
(60 de minute) 
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15.4 Exerciţiu: Obţinerea unui grant 

Participanţilor li se solicită să lucreze, în grupuri mici, la planul detaliat de obţinere a unei 
finanţări nerambursabile, destinată unui proiect prioritar pentru propria administraţie publică 
locală, şi să discute, cu celelalte grupuri, rezultatele obţinute. (90 de minute) 

15.5 Prezentarea instructorului 

O scurtă prezentare a conceptelor, bazată pe eseul precedent (partea 1 a acestui manual, 
Secţiunea B), descriind modul în care administraţia publică locală poate utiliza fondurile 
publice, cu o eficienţă maximă, pentru a-şi atinge o serie de obiective ale politicilor publice, 
prin „externalizarea” serviciilor. (30 de minute) 

15.6 Studiu de caz: Împuternicirea comunităţii de către administraţia publică 
locală  

Participanţii, lucrând în grupuri mici, elaborează un plan de acordare a unui grant, pornind de 
la situaţia prezentată în studiul de caz. (90 de minute) 

15.7 Exerciţiu de încheiere: Transfer de cunoştinţe 

Participanţii se gândesc la lucrurile învăţate şi se angajează, în mod individual, să le aplice la 
întoarcerea în propriile organizaţii. (30 de minute) 
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15.1      Exerciţiu de încălzire 
 CREATIVITATE ŞI PRUDENŢĂ LA ÎMPRUMUT 

 
Timp necesar    

45 de minute 

Scop  

Oferirea de analogii dintre situaţiile din viaţa personală şi cazul administraţiei publice locale, 
atunci când se caută fonduri sau se poate alege dintre furnizorii privaţi de servicii. 

Desfăşurare 

Divizaţi grupul de participanţi în două părţi, plasând o jumătate a grupului în stânga încăperii 
– Grupul nr. 1 –, iar cealaltă jumătate, în dreapta – Grupul nr. 2. Rugaţi participanţii să ridice 
mâna atunci când stabiliţi grupurile, asigurându-vă că fiecare ştie din ce grup face parte. 

Daţi fiecărui membru al Grupului nr. 1 câte o foaie de lucru, etichetată „Grupul nr. 1”, şi 
rugaţi-l să răspundă la întrebările respective. Procedaţi, analog, cu membrii Grupului nr. 2.   

După 10 minute, alternând membrii grupurilor, rugaţi-i să se prezinte (numele, funcţia, 
administraţia publică locală etc.) şi apoi să-şi citească răspunsurile. Continuaţi până când toţi 
cei de faţă s-au prezentat şi au răspuns la întrebări. Atunci când procesul s-a încheiat, întrebaţi-
i pe membrii Grupului nr. 1: 

„Care credeţi că sunt semnificaţiile răspunsurilor membrilor Grupului nr. 1 pentru o 
administraţie publică locală aflată în căutare de granturi, pentru priorităţi nefinanţate sau 
subfinanţate?” 

După ce au răspuns participanţii din Grupul nr. 1, întrebaţi participanţii din Grupul nr. 2: 

„Care credeţi că sunt semnificaţiile răspunsurilor membrilor Grupului nr. 2 pentru o 
administraţie publică locală aflată în situaţia de a dispune de banii publici şi de a decide cum 
şi cui să-i aloce, dintre aceia care au prezentat proiecte valoroase privind furnizarea de 
servicii?” 

În limita timpului disponibil, încurajaţi cât mai mulţi participanţi să răspundă la întrebări. 
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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 decizia sa de a vă acorda împrumutul? 
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GRUPUL NR. 2 

Dacă cineva v-a rugat să investiţi propriile dumneavoastră economii într-un proiect sau un serviciu 
şi aveţi şi banii necesari, ce anume doriţi să ştiţi înainte de a spune „da”? Atunci când vă pregătiţi 
răspunsul, faceţi o listă a celor mai importante criterii pe care le veţi folosi în luarea deciziei. 
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15.2 PREZENTAREA INSTRUCTORULUI 

 

Timp necesar 

30 de minute 

Scop 

Această prezentare este realizată cu scopul de a oferii participanţilor informaţiile şi 
perspectivele creării condiţiilor necesare pentru a avea succes atunci când se caută un sprijin 
financiar pentru proiecte publice importante. 

Desfăşurare 

Pregătiţi prezentarea pornind de la informaţiile din Secţiunea A a eseului din acest manual 
(obţinerea de granturi din surse exterioare administraţiei publice locale). Concentraţi-vă asupra 
motivaţiei care determină o solicitare de finanţare, asupra surselor de fonduri şi asupra 
principiilor elaborării propunerilor reuşite de grant. 

Ideile notate pe fişe vă pot ajuta să acoperiţi sistematic informaţia şi să nu depăşiţi timpul 
alocat. Lansaţi întrebări, din când în când pe parcursul prezentării, pentru a testa gradul de 
înţelegere al participanţilor şi pentru a le capta atenţia. Îmbogăţiţi prezentarea cu instrumente 
vizuale de instruire, incluzând planşe gata scrise (flip-chart) şi transparente pentru 
retroproiector, ca mijloace suplimentare de sprijinire a înţelegerii conceptelor şi ideilor.  
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15.3           Joc de roluri / Studiu de caz 
„A SCUTURA POMUL CU BANI” 

 

Timp necesar  

120 de minute 

Scop  

Acest studiu de caz / joc de roluri ajută participanţii să conştientizeze importanţa construirii 
relaţiilor cu finanţatorii strategici, în vederea finanţării unor proiecte prioritare. 

Desfăşurare 

În acest studiu de caz / joc de roluri, administraţia publică locală din localitatea Izvorani îşi 
susţine propunerea de proiect în faţa comitetului director al unei fundaţii finanţatoare, 
AquaForte. Proiectul îşi propune extinderea reţelei de aprovizionare cu apă spre o zonă 
industrială importantă, situată în vestul localităţii. Explicaţi participanţilor că jocul de roluri 
necesită trei grupuri: Grupul nr. 1 reprezintă comitetul director care va lua o decizie privind 
acordarea, neacordarea sau acordarea condiţionată a grantului. Grupul nr. 2, reprezentând 
administraţia publică locală, pregăteşte şi, prin intermediul unuia dintre reprezentanţii săi, îşi 
susţine cererea pentru obţinerea grantului, în cadrul unei întâlniri cu comitetul director. Un al 
treilea grup, Grupul nr. 3, pregăteşte criteriile care vor fi folosite de comitetul director pentru 
evaluarea calităţilor propunerilor nesolicitate, cum este şi cea depusă de administraţia publică 
locală din localitatea Izvorani. 

Împărţiţi participanţii în trei grupuri. Numărătoarea repetată de la 1 la 3, este cel mai simplu 
mod de a face această împărţire. Daţi participanţilor din fiecare grup o descriere a situaţiei, 
intitulată „O propunere de nerefuzat”. Explicaţi participanţilor că, în acest studiu de caz, este 
vorba despre o localitate semi-industrializată, în care creşterea rapidă a economiei locale ar 
putea fi periclitată, iar obţinerea unui grant pentru dezvoltarea reţelei de conducte de apă a 
localităţii ar putea schimba situaţia. Daţi participanţilor descrierea activităţii grupului propriu 
(vezi descrierile din paginile următoare). Cereţi participanţilor să citească materialele. Înainte 
de a începe, fiţi siguri că fiecare grup îşi înţelege perfect obiectivele de atins. Explicaţi că 
sarcina comitetului director (Grupul nr. 1) este să aplice criteriile elaborate de Grupul nr. 3, 
asupra informaţiilor furnizate de administraţia publică locală, atunci când studiază şi evaluează 
cererea acesteia, şi să explice decizia luată, după o scurtă deliberare. Sarcina administraţiei 
publice locale (Grupul nr. 2) este să convingă fundaţia (Grupul nr. 1) că acordarea grantului 
pentru propria propunere reprezintă o investiţie potrivită şi eficientă a fondurilor fundaţiei. În 
sfârşit, obiectivul ultimului grup (Grupul nr. 3) este ca, înainte ca jocul de roluri să înceapă, să 
furnizeze, în scris, comitetului director (Grupul nr. 1) un set de criterii, necesare la evaluarea 
propunerii administraţiei publice locale. 

Cereţi Grupurilor nr. 2 şi nr. 3 să se retragă în alte încăperi. Explicaţi participanţilor din Grupul 
nr. 2 că au aproximativ o oră pentru pregătirea propunerii şi a prezentării sale către conducerea 
fundaţiei, de către un membru desemnat al grupului. Spuneţi-le participanţilor din Grupul nr. 1 
să rămână în încăperea principală şi să vă ajute să o amenajaţi în vederea susţinerii prezentării 
(vezi diagrama). 
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După aproximativ 45 de minute, cereţi Grupului nr. 3 să dea câte un exemplar din lista de 
criterii Grupurilor nr. 1 şi nr. 2. După alte aproximativ 15 minute, cereţi tuturor grupurilor să se 
întrunească în plen, în încăperea principală. Cineva, desemnat ca preşedinte al comitetului 
director, va deschide şedinţa şi va menţiona că întâlnirea are drept scop audierea unei cereri a 
administraţiei publice locale, pentru finanţarea extinderii reţelei de conducte de apă. 
Preşedintele continuă prin a întreba dacă vreun membru al comitetului vrea să facă vreo 
declaraţie de susţinere a cererii. Reprezentantul localităţii Izvorani este invitat să facă o 
prezentare care va dura nu mai mult de 20 minute. După prezentare, comitetul director 
deliberează timp de 5 – 10 minute, apoi preşedintele anunţă decizia comitetului. Reprezentantul 
administraţiei publice locale este invitat la discuţii. Toată şedinţa se termină după aproximativ 5 
minute de convorbiri între membrii comitetului director de la AquaForte şi reprezentanţii 
administraţiei publice locale Izvorani. 

Întrebări: 

1. În urma acestei experienţe, care credeţi că este cel mai potrivit şi eficient lucru pe care 
administraţia publică locală poate să-l facă pentru a obţine un grant din partea unei fundaţii? 

2. Ce se poate spune despre rolul directorului economic din administraţia publică locală, în 
calitate de administrator al grantului, în contextul acestui exerciţiu şi al răspunsurilor 
participanţilor? 
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O propunere de nerefuzat 
Sunteţi director economic în Primăria Izvorani, un oraş cu 45.500 de locuitori. Cererea actuală de 
apă, necesară deservirii unei viitoare zone industriale din partea de vest a oraşului, depăşeşte cu 
mult posibilităţile actuale ale reţelelor de conducte existente. Realizarea extinderii planificate a 
reţelei este gândită de către administraţia publică locală să se finalizeze în termen de 5 ani, 
începând cu anul curent. Dar Bearsheep Co.,  firma interesată să construiască în zona respectivă o 
uzină de asamblare piese, vrea să înceapă activitatea în mai puţin de 10 luni. Vicepreşedintele 
firmei a trimis un memoriu către primar, subliniind că dacă nu este garantată extinderea reţelei de 
apă până la începerea activităţilor uzinei, compania sa va accepta oferta oraşului Gârleni, 
renunţând la Izvorani. Mai mult decât atât, compania ameninţă că îşi va muta şi sediul 
administrativ la Gârleni, în aproapierea uzinei. Noua uzină ar fi urmat să aducă 1000 de noi locuri 
de muncă în Izvorani, iar închiderea sediului administrativ al companiei ar determina pierderea a 
aproximativ 70 de alte locuri de muncă. 

Fundaţia internaţională AquaForte a investit mult în proiecte de infrastructură, în oraşe şi sate cu 
probleme în aprovizionarea cu apă. Pentru Europa Centrală şi de Est, are reprezentanţa într-o ţară 
vecină. Dl. Dunăreanu, funcţionar la Federaţia Localităţilor, născut în Izvorani, v-a dezvăluit că 
AquaForte a acordat, de curând, un grant pentru infrastructură oraşului Brotăceni–Vale. V-a spus 
şi că depunerea unei propuneri nesolicitate are puţine şanse de izbândă, dacă administraţia 
publică locală din Izvorani nu a depus din timp un efort constant pentru a antama, aşa cum s-a 
exprimat chiar dl. Dunăreanu, relaţii cu comitetul director al fundaţiei. Dar Primăria Izvorani nu a 
depus niciodată eforturi pentru a construi relaţii cu acele instituţii din afara comunităţii, care ar 
putea deveni surse de finanţare pentru proiectele costisitoare, precum acesta. 

Pe de altă parte, după spusele funcţionarului de la Federaţia Localităţilor, comitetul director al 
fundaţiei este într-o continuă căutare de noi oportunităţi de investiţii, care să le consolideze 
prestigiul, dovedind că fundaţia alege spre a finanţa solicitanţi care pot demonstra convingător 
beneficiile reciproc avantajoase ale angajării financiare a fundaţiei. Comitetul director este, în 
mod special, impresionat de proiectele cu impact pozitiv la nivel regional şi care sunt dependente 
de infuzia de capital din surse exterioare administraţiei publice locale. În plus, comitetul director 
înclină să sprijine proiectele din care rezultă că acordarea grantului de către fundaţie va fi folosită 
de către aplicanţi şi ca o garanţie în obţinerea altor finanţări, din alte surse.  
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Grupul nr. 1 

Ce facem cu propunerea administraţiei publice locale din Izvorani? 

Ca membru al comitetului director al fundaţiei AquaForte participaţi, împreună cu colegii 
dumneavoastră, în şedinţa de prezentare a propunerii pe care o va face directorului economic din 
Primăria Izvorani. Din informaţiile primite, cunoaşteţi că localitatea poate să piardă oportunitatea 
unei investiţii importante, în cazul în care reţeaua de conducte de apă nu va fi extinsă pentru 
deservirea noii zone industriale. Costul total al extinderii este de aproximativ 1 milion USD. 

În general, proiectele de infrastructură constituie o prioritate a fundaţiei. În acelaşi timp, politica 
fundaţiei este de a limita mărimea granturilor acordate aplicanţilor din afara ţărilor de reşedinţă a 
filialelor fundaţiei, la suma de maxim 0,5 milioane USD. Pentru a aproba sume mai mari peste 
această limită este necesar votul unanim al membrilor comitetului director. Obţinerea 
unanimităţii depinde de măsura în care propunerea administraţiei publice locale din Izvorani 
respectă şi îndeplineşte criteriile stabilite de către fundaţie pentru elaborarea propunerii şi de 
măsura în care prezentarea directorului economic va fi convingătoare. 

Se obişnuieşte ca, în procesele de evaluare şi de acordare a granturilor, un membru al comitetului 
director să-şi asume misiunea de a susţine cauza aplicantului în faţa celorlalţi membri. Din 
păcate, în acest caz, nu se ştie nimic despre localitatea Izvorani şi nici nimeni nu a fost contactat 
vreodată de cineva din această administraţie publică locală. De aceea, la începutul întrunirii, 
nimeni nu este pregătit să o susţină. Cum lipsa acestui prim contact nu presupune şi renunţarea la 
prezentarea propunerii, administraţia publică locală din Izvorani va trebui să se susţină singură în 
faţa comitetului director. 
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Grupul nr. 2 

Ce trebuie să facem pentru a primi grantul? 

Practic, localitatea Izvorani se va confrunta cu o criză economică, dacă noul parc industrial se va 
amplasa în altă parte sau, mai mult, dacă birourile sediului administrativ al firmei Bearsheep Co. 
se vor muta şi acestea din oraş. Suportul financiar din partea fundaţiei este singurul mod de a 
obţine toate fondurile necesare realizării unui proiect de o asemenea anvergură, de extindere a 
reţelei de apă. Aveţi cunoştinţă de politica fundaţiei în legătură cu granturile acordate în afara 
ţării vecine, unde îşi are reprezentanţa. Oricum, speraţi să fiţi destul de convingători, astfel încât 
comitetul director să vă acorde grantul. Printre factorii care ar putea înclina balanţa în favoarea 
dumneavoastră sunt: 

 Amplasarea noului parc industrial în Izvorani ar aduce beneficii întregii regiuni. 

 De asemenea, amplasarea acestui parc în altă parte şi pierderea locurilor de muncă respective 
ar duce la o criză economică în regiune, pentru că mulţi dintre aceia care au şanse să fie 
angajaţi sunt disponibilizaţii de la uzina „Poseidon” din Izvorani. Ei locuiesc în zona 
suburbană a localităţii şi, în prezent, sunt şomeri. 

• De la băncile locale sau de la alte instituţii de împrumut, administraţia publică locală din 
Izvorani nu poate împrumuta capitalul necesar şi suficient pentru a finanţa acest proiect. 

 Finanţarea completă a proiectului de extindere a reţelei de apă, prin impactul ce-l va avea 
asupra dezvoltării forţei de muncă, a serviciilor publice municipale (gospodărie comunală) şi a 
economiei locale, va duce la creşterea consideraţiei şi a reputaţiei fundaţiei AquaForte.  

 Administraţia publică locală Izvorani este bine cunoscută în ceea ce priveşte buna 
administrare a localităţii, având o bază stabilă a veniturilor şi oferind cetăţenilor o gamă 
completă de servicii publice. În concluzie, fundaţia AquaForte ar putea fi sigură că acest grant 
va fi folosit în scopurile specificate şi că va fi permanent şi complet informată asupra 
beneficiilor directe ale comunităţii şi ale regiunii, aduse de implementarea proiectului. 

Aceasta este prima încercare a administraţiei publice locale din Izvorani în vederea obţinerii unui 
grant. Nici unul dintre membrii administraţiei publice locale din Izvorani nu s-a întâlnit vreodată 
cu cineva de la AquaForte. De fapt, nici o încercare nu s-a făcut din partea vreunui reprezentant 
al oraşului de a se întâlni cu cineva de la AquaForte sau de a obţine informaţii despre priorităţile 
fundaţiei în materie de finanţări. 

Dacă nu se aprobă finanţarea integrală a sumei propuse, delegaţia dumneavoastră este pregătită să 
accepte o sumă mai mică, dar doar dacă şi comitetul director al AquaForte fie (1) va accepta să 
dea restul sumei sub formă de împrumut pe termen lung, returnabil în parte din veniturile 
generate prin amplasarea noului parc industrial, fie (2) va fi extrem de activ în garantarea şi 
sprijinirea obţinerii de împrumuturi de la instituţii financiare, pentru acoperirea diferenţei. 
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Gupul nr. 3 

Ce criterii propunem? 

Ca specialişti ai fundaţiei AquaForte, vi s-a cerut să concepeţi un set de criterii care să fie folosit 
de comitetul director în vederea evaluării diverselor propuneri nesolicitate, primite de către 
fundaţie.  

Comitetul director a elaborat un ghid pentru stabilirea criteriilor. Comitetul doreşte un set de 
standarde, care trebuie să fie respectate de aceia care doresc un grant. Criteriile trebuie stabilite 
pentru următoarele aspecte: 

 eligibilitate;  

 limitele valorii finanţării; 

 relevanţa şi concordanţa proiectului cu priorităţile de finanţare ale fundaţiei; 

 experienţa anterioară avută de fundaţie cu aplicantul; 

 posibilul impact pozitiv pe care l-ar avea acordarea grantului; 

 consecinţele neaprobării grantului; 

Criteriile trebuie să fie clare, cuantificabile şi uşor de aplicat la evaluarea unei cereri de finanţare, 
deoarece decizia alocării trebuie să fie corectă şi să nu conducă la controverse sau divizări printre 
membrii comitetului director. 
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15.4             Exerciţiu  
OBŢINEREA UNUI GRANT 

Timp necesar  

90 de minute 

Scop  

Exerciţul constă în a da participanţilor ocazia, folosind şi informaţiile din exerciţiul precedent, 
de a realiza un plan privind obţinerea unei finanţări pentru un proiect prioritar al administraţiei 
publice locale. 

Desfăşurare 

Anunţaţi participanţii că vor lucra, într-unul dintre cele trei grupuri prevăzute pentru acest 
exerciţiu, la realizarea unui plan în vederea obţinerii unui grant pentru un proiect nefinanţat 
sau insuficient finanţat. Explicaţi că fiecare grup va primi o temă de proiect diferită. De 
asemenea, spuneţi-le că împărţirea pe grupuri se face astfel încât fiecare va lucra la proiectul 
în care va fi interesat cel mai mult. Pot fi alcătuite mai multe grupuri, dacă numărul membrilor 
unui grup depăşeşte 10. Numărul ideal pentru un grup  variază între 5 şi 9 membri. 

Scrieţi, pe trei planşe (flip-chart) diferite, următoarele descrieri de program: 

1) Construirea unui sistem de tratare a apei menajere reziduale, a cărui nouă tehnologie, 
susţine constructorul, va revoluţiona procesul de evacuare a apei prin canalizare. 

2) Achiziţionarea şi restaurarea, ca obiective locale turistice, a câtorva dintre clădirile istorice 
relevante, care au suferit, de-a lungul ultimilor 100 de ani, stricăciuni cauzate de poluarea 
industrială şi de neefectuarea reparaţiilor. 

3) Lansarea unui program de pregătire şi de dezvoltare a aptitudinilor tehnice ale forţei de 
muncă, pentru cetăţenii cu venituri mici din oraş, în vederea obţinerii de resurse umane 
calificate, necesare deschiderii unui centru de producţie de microcipuri, cel mai devreme în 
anul următor. 

Expuneţi cele trei planşe pe pereţi diferiţi ai încăperii. Rugaţi participanţii să citească cele trei 
descrieri, să decidă pe care o vor alege şi, apoi, să înceapă lucrul în grupurile respective, 
plasate lângă planşa corespunzătoare. 

Puneţi la dispoziţia fiecărui grup un exemplar din foaia de lucru din pagina următoare şi 
anunţaţi-i că au la dispoziţie 45 de minute pentru a o completa şi a se întoarce să prezinte în 
plen planul de elaborare a  cererii de grant. 

Când grupurile au terminat lucrul şi s-au reunit, solicitaţi feed-back din partea celorlalte 
grupuri şi încurajaţi o discuţie pe tema diferitelor planuri realizate şi pe tema posibilelor 
foloase pe care le-ar putea trage o administraţie publică ce doreşte să câştige un grant dintr-o 
sursă exterioară. 
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FOAIE DE LUCRU  

Proiect nr.    1    2    3      (încercuiţi una dintre cifre) 

1) Descrieţi sursa de finanţare (fundaţie, firmă privată, guvern, altele) pe care o căutaţi şi modul 
în care veţi identifica finanţatorul optim pentru un proiect de acest fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Explicaţi acţiunile pe care le veţi întreprinde pentru a trezi interesul finanţatorului pentru 
proiectul dumneavoastră şi în urma cărora aplicaţia dumneavoastră ar trebui să devină 
eligibilă. 
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3) Descrieţi, pe scurt, abordarea pe care o veţi folosi în scrierea aplicaţiei pentru a evidenţia cel 
mai convingător argument în favoarea propunerii dumneavoastră. Includeţi descrierea 
scopului, metodele care asigură atingerea scopului, alocarea responsabilităţilor în proiect şi 
menţionaţi termenele. 

Scop / obiective  ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Activităţi principale 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Responsabili pentru obţinerea rezultatelor 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Termene 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4) Descrieţi indicatorii de succes propuşi în atingerea rezultatelor 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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15.5      PREZENTAREA INSTRUCTORULUI 

 

Timp necesar 

30 de minute 

Scop  

Această prezentare este realizată cu scopul de a transmite participanţilor informaţii privind 
modul în care administraţia publică locală poate utiliza fondurile publice, cu o eficienţă 
maximă, pentru a-şi atinge o serie de obiective ale politicilor publice, prin delegarea furnizării 
serviciilor publice. 

Desfăşurare  

Pregătiţi prezentarea pornind de la informaţiile din Secţiunea B, a eseului din acest manual, şi 
anume referiţi-vă la obţinerea de granturi din surse exterioare administraţiei publice locale. 
Concentraţi-vă asupra circumstanţelor şi raţionamentelor care determină acordarea de granturi 
publice, asupra tipurilor de beneficiari de granturi, asupra criteriilor de analiză şi evaluare a 
propunerilor de grant etc.   

  
Ideile notate pe fişe vă pot ajuta să acoperiţi sistematic informaţia şi să nu depăşiţi timpul 
alocat. Lansaţi întrebări, din când în când pe parcursul prezentării, pentru a testa gradul de 
înţelegere al participanţilor şi pentru a le capta atenţia. Îmbogăţiţi prezentarea cu instrumente 
vizuale de instruire, incluzând planşe gata scrise (flip-chart) şi transparente pentru 
retroproiector, ca mijloace suplimentare de sprijinire a înţelegerii conceptelor şi ideilor.  
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15.6       Studiu de caz 
ÎMPUTERNICIREA COMUNITĂŢII DE CĂTRE ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 

 
Timp necesar  

120 de minute 

Scop 

Acest studiu de caz îşi propune să arate participanţilor modul în care granturile publice, 
acordate direct organizaţiilor comunităţii respective, pot fi utilizate pentru a se atinge scopurile 
importante ale comunităţii sau ale dezvoltării economice. 

Desfăşurare 

Distribuiţi participanţilor exemplare cu studiul de caz din pagina următoare. Explicaţi-le că 
este vorba despre o administraţie publică locală, dintr-o zonă aflată în declin economic, care a 
primit o sumă considerabilă de bani de la guvern, pentru a o folosi la dezvoltarea unei 
economii prospere în comunitate. 

Atunci când participanţii au terminat de citit studiul de caz, împărţiţi-i în grupuri de 5 – 10 
persoane. Invitaţi participanţii să răspundă următoarelor două cerinţe şi să fie gata, într-o oră, 
să prezinte concluziile, în plen. 

1. Realizaţi un set de criterii legat de cei patru indicatori menţionaţi în nota ministerului, 
indicatori care ar trebui folosiţi ca standarde de măsurare a performanţei economice a 
grupurilor comunitare care aplică pentru obţinerea de mini-granturi. 

2. Pregătiţi un set de condiţii, pe care comitetul de selecţie să-l folosească în alegerea 
beneficiarilor de mini-granturi, dintre numeroşii solicitanţi din fiecare cartier vizat. 

Înainte ca participanţii să înceapă, reamintiţi-le că ministerul urmăreşte prin acest proiect 
creşterea capacităţii de dezvoltare a zonelor (cartierelor) şi a încrederii în forţele proprii ale 
comunităţilor respective. De asemenea, rugaţi membrii fiecărui grup să scrie ideile rezultate pe 
o planşă (flip-chart). 

După o oră, adunaţi participanţii în plen şi spuneţi-le să-şi prezinte ideile rezultate din 
discuţiile de grup. 
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PROGRAM DE GRANT PENTRU STIMULAREA DEZVOLTĂRII COMUNITĂŢII 
PRIN PROPRIILE FORŢE 

Sunteţi director economic la primăria din Smărăndeni. Aţi fost anunţat de la Ministerul 
Dezvoltării Economice că, în cadrul Programului de granturi pentru stimularea comunităţilor în 
vederea desfăşurării de activităţii economice, instituţia dumneavoastră este eligibilă într-un 
program de granturi, având tema Dezvoltarea unei economiei prospere în oraşele ameninţate de 
colaps economic. Conform anunţului, activarea transferului de fonduri este condiţionată de 
depunerea de către instituţia dumneavoastră şi aprobarea de către minister a unui plan de 
redresare economică a oraşului, care să prevadă măsuri de îmbunătăţire cuantificabile, pentru o 
perioadă cuprinsă între 3 şi 5 ani de la data primirii grantului. Indicatorii specifici ai 
prosperităţii economice, menţionaţi în anunţul ministerului, sunt: 1) număr de familii aflate sub 
nivelul decent de trai; 2) procent de şomeri şi vârsta lor; 3) număr de clădiri care nu îndeplinesc 
standardul minim de locuire; 4) număr de firme desfiinţate. Progresele trebuie înregistrate în 
acele cartiere care acum au indicatorii cei mai slabi relativ la criteriile prosperităţii economice.  

Într-o conversaţie particulară cu Simona Păsărin, omoloaga dumneavoastră din minister, aţi 
obţinut unele informaţii confidenţiale, care se dovedesc esenţiale pentru elaborarea unei cereri de 
grant ce va fi încununată de succes. Aţi aflat că reprezentanţii ministerului preferă solicitările 
care se concentrează pe susţinerea grupurilor comunitare capabile să redea cartierelor respective 
încrederea în sine, planificând, elaborând, implementând şi administrând proiecte de tipul 
economiei prospere. Cu alte cuvinte, autorităţile locale doritoare de granturi vor avea succes dacă 
demonstrează că au un plan eficient şi corect de alocare a grantului, în mini-granturi pe cartiere şi 
de atragere a contribuţiei grupurilor comunitare eligibile din cartierele vizate, disponibile în acest 
sens. 

Proiectul, cu tot cu planul de stimulare / împuternicire a grupurilor comunitare, trebuie să fie 
trimis prin poştă la minister până la sfârşitul săptămânii. Este luni dimineaţa şi după-amiază vă 
veţi întâlni cu comitetul de selecţie a grupurilor comunitare. 
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15. 7      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, ca director 
economic în administraţia publică locală. Exerciţiul se axează pe aşteptările create 
participanţilor, pe angrenarea în planificarea realistă şi pe luarea unor angajamente personale. 
Acum cea mai mare parte a muncii se face individual, existând însă şi o comunicare 
interpersonală.     

 
Desfăşurare 
 

Acordaţi cel puţin o jumătate de oră la încheierea atelierului, canalizând atenţia participanţilor 
asupra principalelor învăţăminte şi încurajaţi-i să continue experimentarea lor în activităţile 
proprii. Începeţi prin a le acorda 15 minute pentru lucrul independent asupra unui chestionar 
simplu de transfer al cunoştinţelor.  
 
Atunci când participanţii au completat chestionarul, propuneţi-le, ca încheiere a atelierului, 
rapid să împărtăşească grupului două – trei lucruri pe care intenţionează să le facă într-un mod 
diferit, în exercitarea rolurile lor legate de managementul granturilor.  

 
Nota instructorului 
Toată lumea este de acord că scopul unei instruiri este de a îmbunătăţi modul în care 
persoanele lucrează, arătându-le unul mai bun. De fapt, succesul unei experienţe de 
instruire poate fi măsurat prin gradul de dezvoltare personală şi de schimbare, din 
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 personală, cât şi a mediului 
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 
 
Câteva minute, reflectaţi la managementul granturilor, la ideile noi pe care le-aţi aflat în acest 
atelier şi la părerea dumneavoastră despre ele. Apoi, mai jos, scrieţi 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 acele două – trei lucruri pe care intenţionaţi să le faceţi 
diferit privind managementul granturilor? 
 
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. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  


