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Atelier 
 
Scop 
 
Una dintre cele mai importante responsabilităţi ale administraţiei publice locale este să procure 
toate resursele necesare desfăşurării activităţilor economice publice, într-un mod cât mai eficient 
şi mai corect posibil. Disponibilitatea administraţiei publice locale de a-şi conduce activităţile de 
achiziţii, într-o manieră corectă şi rezonabilă, poate fi unul dintre cele mai puternice atuuri ale 
comunităţii, în impulsionarea dezvoltării afacerilor şi crearea de noi locuri de muncă. De 
asemenea, procesul de achiziţii poate pune în mare pericol credibilitatea administraţiei publice 
locale, atunci când îşi fac apariţia întrebări referitoare la o posibilă corupţie sau atunci când există 
suspiciunea că acest proces este manipulat de funcţionarii publici, în scopul obţinerii de câştiguri 
personale sau politice. 
 
Acest atelier de lucru îşi propune să asigure directorilor economici şi altor funcţionari 
responsabili de achiziţii, capacitatea de a conduce activităţile de achiziţii publice în mod corect, 
eficient şi conform cu legislaţia şi cu standardele de conduită etică adecvate.  
 
Conţinut 
 
În continuare sunt prezentate scurte descrieri ale fiecărei activităţi de învăţare, cu durata sa 
aproximativă. Se pot omite unele activităţi sau schimba ordinea lor, iar adăugarea unor materiale 
de instruire proprii este binevenită! 
 
11.1. Exerciţiu de încălzire: Limitele prieteniei 
 
Participanţii iau parte la un exerciţiu introductiv, care explorează dilema etică a activităţii în 
serviciul public, asociată cu acceptarea de daruri si favoruri. (45 de minute) 
 
11.2. Prezentarea instructorului 
 
O scurtă prezentare a conceptelor, bazată pe eseul precedent (Partea 1 a acestui manual), 
descriind organizarea şi administrarea activităţii de achiziţii publice în administraţia publică 
locală. (30 de minute) 
  
11.3. Exerciţiu: Evaluarea ofertelor 
 
Participanţii exersează, practic, aplicarea criteriilor de evaluare a ofertelor concurente pentru un 
proiect de achiziţii. (60 de minute) 
 
11.4. Joc pe roluri: Litigiul contractual privitor la reţineri 
 
Participanţii iau parte la un dialog pe roluri, cu privire la un litigiu municipalitate – contractant, 
referitor la o reţinere legată de buna execuţie a contractului. (120 de minute) 
 
11.5. Incident critic: Dezbatere cu privire la achiziţia din sursă unică 
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Participanţii dezbat argumentele, pro şi contra, în cazul unei întâmplări care a implicat luarea 
deciziei de a adjudeca un contract de construcţii fără licitaţie. (90 de minute) 
 
11.6. Discuţie orientată (ghidată): Chestiuni de achiziţii nerezolvate 
 
Participanţii răspund la întrebări şi discută chestiuni nerezolvate în managementul activităţii de 
achiziţii, din propria administraţie publică locală. (75 de minute) 
 
11.7. Exerciţiu de încheiere: Transfer de cunoştinţe 
 
Participanţii reflectează individual la lucrurile învăţate şi se angajează să le aplice la întoarcerea 
în organizaţiile lor. (30 de minute) 
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11.1        Exerciţiu de încălzire:  
LIMITELE PRIETENIEI 

 
 
Timp necesar:   
 
45 de minute 
 
Scop:  
 
Oferă participanţilor o perspectivă asupra chestiunilor de etică legate de oficialii aleşi din 
administraţia publică locală, care primesc daruri de la persoanele care fac afaceri cu 
municipalitatea (primăria) şi să aprecieze valoarea unei politici adecvate de îndrumare a acestor 
oficiali. 
 
Desfăşurare: 
 
Împărţiţi participanţii în grupuri de cinci până la şapte persoane. Înmânaţi-le copii ale textului 
„Noii prieteni ai lui Traian” şi rugaţi-i să le citească. În cadrul unor grupuri mici de lucru, 
invitaţi-i să răspundă la fiecare dintre întrebările de la sfârşitul „istorioarei” şi să fie pregătiţi să 
discute răspunsurile cu participanţii din alte grupuri, după aproximativ 20 de minute. 
 
După ce grupurile de lucru au discutat istorioara, timp de aproximativ 20 de minute, solicitaţi-le 
să facă un schimb de opinii cu privire la răspunsurile de la fiecare întrebare. Abordaţi întrebările 
în ordinea prezentată şi încurajaţi cât mai mulţi participanţi să contribuie cu ideile şi comentariile 
lor. 
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Incident critic:  
Noii prieteni ai lui Traian 

 
Ca director economic în administraţia publică locală a oraşului Frezieni, sunteţi încântat de 
rapoartele pe care le primiţi despre Traian, noul dumneavoastră funcţionar de la compartimentul 
achiziţii. Traian este un proaspăt absolvent al facultăţii de administraţie publică din cadrul 
Universităţii de Sud-Vest. În decursul primelor sale luni de slujbă, Traian a devenit bine informat 
cu prevederile noii legi naţionale privitoare la achiziţii şi s-a dovedit sârguincios în relaţiile sale 
cu contractanţii şi cu alte persoane doritoare să facă afaceri cu primăria. Sunteţi, în special, 
încântat să aflaţi că Traian a fost lăudat de furnizori pentru promptitudinea şi eficienţa lui în 
rezolvarea hârtiilor implicate în procesul de licitaţie şi de adjudecare a contractelor. 
 
Sunteţi deranjat, totuşi, atunci când începeţi să primiţi rapoarte, mai puţin favorabile, despre 
Traian. Aflaţi că Traian şi prietena lui sunt, adesea, oaspeţi la petrecerile şi mesele oferite de către 
oamenii care fac afaceri cu municipalitatea. Traian a primit de la ei numeroase „atenţii” (un ceas 
de mână elveţian, o sticlă mare de şampanie franţuzească, de Crăciun, şi o servietă de piele, de 
ziua lui). După ce aflaţi că Traian şi prietena lui au acceptat invitaţia de a zbura la Carpetta, 
undeva în sud-vestul Europei, la bordul unui avion particular, pentru a petrece sfârşitul de 
săptămână într-o vilă particulară, vă decideţi să interveniţi. 
 
Chestionat în privinţa favorurilor primite, Traian neagă că acestea ar fi avut vreo influenţă asupra 
modului în care a gestionat activitatea economică a municipalităţii. El argumentează că este 
sarcina lui să menţină relaţii bune cu furnizorii. Bunurile pe care le-a primit, pretinde el, au fost 
dovezi de prietenie sau de apreciere şi ar fi fost nepoliticos, din partea lui, să nu le accepte. 
 
Intrebări 
 
1. Există o distincţie clară între un dar prietenesc şi o mită? 
 
2. Se impune ca toate darurile (o invitaţie la masă, bilete la un eveniment sportiv, o vacanţă de 

sfârşit de săptămână etc.) să fie refuzate de către oficialii publici, ca fiind considerate posibile 
mite ? 

 
3. Care este relaţia adecvată între funcţionarii publici şi persoanele pe care aceştia le-ar putea 

ajuta datorită funcţiei pe care o deţin ? 
 
4. Ca director financiar, ce politici aţi recomanda cu privire la daruri şi favoruri ?  
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11.2   PREZENTAREA INSTRUCTORULUI 
 
 
Timp necesar: 
 
30 de minute 
 
Scop 
 
Prezentarea este menită să ofere participanţilor idei şi perspective privind activitatea de achiziţii 
publice, cu scopul de a crea baza conceptuală necesară la abordarea exerciţiilor incluse în acest 
atelier de lucru. 
 
Desfăşurare 
 
Pregătiţi prezentarea pe baza informaţiilor cuprinse în eseul precedent (Partea 1 a acestui 
manual), referitor la achiziţiile publice. Descrieţi baza legală şi organizarea activităţii de achiziţii 
în cadrul administraţiei publice locale. Recapitulaţi procesul de achiziţie, aşa cum se desfăşoară el 
în cadrul unei administraţii publice locale, inclusiv documentele de licitaţie, procesul de licitare şi 
adjudecarea contractului. Încheiaţi cu o discuţie referitoare la administrarea contractului şi la 
asigurarea conformităţii cu cerinţele contractului. 
 
Ideile notate pe fişe vă pot ajuta să acoperiţi sistematic informaţia şi să nu depăşiţi timpul alocat. 
Lansaţi întrebări, din când în când, pe parcursul prezentării, pentru a testa înţelegerea 
participanţilor şi a le capta atenţia. Îmbogăţiţi prezentarea cu mijloace vizuale, incluzând planşe 
gata scrise (flip-chart) şi transparente, la retroproiector, ca mijloace suplimentare de sprijinire a 
înţelegerii prezentării pentru participanţi.  
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11.3      Exerciţiu:  
EVALUAREA OFERTELOR 

 
 
Timp necesar:  
 
60 de minute 
 
Scop:  
 
Exerciţiul urmăreşte să iniţieze participanţii în practica conducerii unei evaluări de oferte. 
 
Desfăşurare: 
 
Împărţiţi participanţii în aceleaşi grupuri folosite în cadrul exerciţiului de încălzire. Daţi 
participanţilor, din fiecare grup, un exemplar din prezentarea unei situaţii ipotetice, care constă 
într-o cerere de oferte pentru un anumit proiect municipal (vezi pagina următoare). Propuneţi 
participanţilor să presupună că directorul economic al municipalităţii (primăriei) i-a numit în 
comisia de evaluare, pentru a selecta oferta care se conformează cel mai bine criteriilor stipulate 
în documentele de licitaţie redactate de către municipalitate. Acordaţi grupurilor un timp de 30 de 
minute pentru a-şi formula deciziile. 
 
La sfârşitul celor 30 de minute, convocaţi grupurile şi solicitaţi purtătorului de cuvânt, din cadrul 
fiecărui grup, să prezinte alegerea făcută de grupul său şi să facă o argumentaţie pentru această 
alegere. Comparaţi şi discutaţi rezultatele. Oferiţi participanţilor, din fiecare grup care „a prins” 
oferta optimă, o etichetă autocolantă cu textul: 
 

 
 
 
 
 

 
Notă: Alegerea corectă, însoţită de o argumentaţie solidă, este tipărită în Manualul nr. 1, 
Introducere, al aceastei serii. 

ALEGEREA 
CORECTĂ
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Misiunea comisiei de licitaţie 
 
Primăria pentru care lucraţi a invitat ofertanţii să trimită oferte pentru proiectul de construcţie a 
unui drum lung de 10 km. Sectorul de drum, care urmează a fi reconstruit, este grav deteriorat şi 
periculos. Reconstrucţia lui a devenit o mare prioritate pentru consiliul local, care speră ca acest 
proiect să fie finalizat cât mai curând posibil. A fost elaborată o cerere de ofertă, i s-a facut 
publicitate şi a fost distribuită conform unei liste de ofertanţi precalificaţi. 
 
Până la data finală de primire a ofertelor, stipulată în anunţul de licitaţie, s-au primit 6 oferte 
calificate. A fost constituită o comisie de licitaţie, responsabilă de selectarea ofertei „cea mai 
avantajoasă” pentru administraţia publică locală, potrivit criteriilor stabilite în documentele de 
licitaţie. Plicurile sigilate conţinând ofertele au fost deschise şi comisia a fost convocată pentru a 
începe procesul oficial de evaluare. 
 
Mai jos, este prezentată o matrice conţinând criteriile de evaluare utilizate de comisie, ponderile 
asociate fiecărui criteriu şi punctajul acordat de comisie fiecăruia dintre cei şase ofertanţi. Fiecare 
criteriu este evaluat folosindu-se punctaje de la 1 la 5, nota 1 fiind considerată „slabă”, iar nota 5 
fiind socotită „bună”. Rezultatul este apoi înmulţit cu ponderea. De exemplu, ofertei A i s-au 
acordat de către comisie 5 puncte, din 5 posibile, pentru criteriul 1. Înmulţind punctajul cu 
ponderea, care este 10, se obţine pentru oferta A un punctaj total de 50 la acest criteriu. 
 

 
Întrebări: 
 
1. Pe care dintre ofertanţi l-ar recomanda grupul dumneavoastră pentru adjudecarea contractului? 
 
2. Care este argumentaţia grupului dumneavoastră pentru această decizie? 
 
3. Care sunt implicaţiile, pentru administraţia publică locală, în materie de obţinere a unor 

produse şi servicii de cea mai bună calitate, atunci când un contract trebuie să fie adjudecat 
ofertantului care a oferit cel mai mic preţ ?  

 

Criteriul 
 
1.  Reputaţia companiei 
2.  Reputaţia managerului de proiect 
3.  Experienţa în proiecte asemănătoare 
4.  Calitatea execuţiei lucrărilor 
5.  Preţul de ofertă 
6.  Durata estimată a proiectului 
 

Ponderea Ofertanţi  
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11.4.    Joc pe roluri:  
LITIGIUL CONTRACTUAL PRIVITOR LA REŢINERI 

 
 
Timp necesar:  
 
120 de minute 
 
Scop:  
 
Compară abordările şi dezvoltă capacitatea de a crea condiţii de soluţionare a unui litigiu privind 
plata pentru execuţia unui contract. 
 
Desfăşurare: 
 
Comunicaţi participanţilor că vor lua parte la un „joc pe roluri”, în legătură cu un litigiu dintre o 
municipalitate (primărie) şi un contractant / antreprenor de lucrări subterane. Spuneţi-le că pentru 
exerciţiu sunt necesare trei grupuri: 
 
• Grupul nr. 1 reprezintă municipalitatea (administraţia publică locală); 
• Grupul nr. 2  îl reprezintă pe contractant; 
• Grupul nr. 3 este reprezentat de observatorii procesului; 
 
Înmânaţi participanţilor exemplare din foile cu situaţia ipotetică şi sarcinile grupurilor, cerându-le 
să le citească. După ce participanţii au citit materialul, rugaţi-i să numere în secvenţe de câte trei, 
pentru a crea astfel cele trei grupuri. Reamintiţi-le că primul grup reprezintă administraţia publică 
locală, al doilea grup îl reprezintă pe contractant, iar al treilea grup este format din observatori ai 
procesului. Alocaţi grupurilor nr. 1 şi nr. 2 zone de lucru separate. Cereţi participanţilor din 
Grupul nr. 3 să rearanjeze încăperea sub forma unei săli de conferinţe puse la dispoziţia 
grupurilor nr. 1 şi nr. 2. Observatorii vor fi asezaţi pe scaune de-a lungul pereţilor, astfel încât să 
poată vedea şi auzi cu claritate tot ceea ce se petrece. 
 
Dupa 45 de minute rechemaţi grupurile nr. 1 şi nr. 2. Reamintiţi-le sarcina încredinţată şi 
comunicaţi-le că au la dispoziţie 20 de minute pentru a găsi o cale de soluţionare a litigiului. La 
sfârşitul celor 20 de minute, solicitaţi rapoartele de la observatori. În funcţie de informaţiile 
furnizate de către observatori şi de discuţiile participanţilor, puneţi întrebări, cum ar fi acelea 
prezentate mai jos, pentru a încheia exerciţiul. 
 
Întrebări 
 
1. Cât de eficiente sunt penalizările pentru neîncadrarea în graficul de execuţie a contractului, 

astfel încât să-i determine pe contractanţi să finalizeze proiectele la timp? 
 
2. Ce recompense, pentru finalizarea în avans a proiectelor, ar putea fi prevăzute în contractele 

de construcţii, ca alternativă la penalizările pentru neîncadrarea în termenii contractuali? 
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LITIGIUL CONTRACTUAL PRIVITOR LA REŢINERI 
 
Situaţia 

Cu 9 luni în urmă, administraţia publică locală din Grindina a adjudecat un contract companiei de 
construcţii Vânturău SRL, care urma să înlocuiască conductele de alimentare cu apă, de-a lungul 
unui sector de 10 km de drum, care servesc cartierul Bibanu, cartier comercial al oraşului. 
Contractantul a fost de acord să finalizeze proiectul în 6 luni. Acest lucru era foarte important 
pentru municipalitate, deoarece continuarea lucrului, peste perioada de 6 luni, ar fi extins 
activitatea în iarnă, determinând cu siguranţă întârzieri şi, probabil, chiar sistarea proiectului. O 
prevedere standard, a oricărui contract de construcţie de utilităţi încheiat de către administraţia 
publică locală, autorizează municipalitatea să reţină până la 10% din valoarea contractului 
adjudecat, în situaţia în care antreprenorul / contractantul nu finalizează proiectul la timp. 

Contractantul Vânturău SRL a întârziat începerea lucrului la proiect. Un motiv a fost decizia sa 
de a încheia lucrările de repoziţionare a conductelor de canalizare, din altă zonă a oraşului, pentru 
a evita penalizările dictate de întârzierea în acel contract. Un alt motiv a constat în întârzierea 
municipalităţii, la emiterea autorizaţiei de începere a lucrărilor, datorită timpului cerut de 
notificarea firmelor din zonă, a căror activitate ar fi fost afectată în timpul instalării conductelor 
de apă. Aceşti factori au dus la o întârziere de aproximativ 30 de zile în demararea proiectului. 

După 5 luni de lucru la proiect, contractantul a fost notificat în scris de către municipalitate că 
lucrul la proiect va trebui să fie oprit pentru câteva zile. Motivul invocat a fost necesitatea 
refacerii drumului care ar urma să fie rută principală pentru importanta paradă anuală ce deschide 
Balul Vânătorilor şi Pescarilor. Contractantul a fost de acord să-şi mute utilajele şi să amplaseze 
bariere de siguranţă în jurul zonelor de lucru, însă a atras atenţia că această oprire a lucrului ar 
putea duce la nerespectarea datei de finalizare a lucrărilor, specificată în contract. 

Aşa cum era de aşteptat, proiectul a fost finalizat cu o întârziere de trei săptămâni. Ca răspuns, 
administraţia publică locală a invocat dreptul ei contractual de a reţine 10% din plata totală 
datorată contractantului. Contractantul, furios, a solicitat să-i fie plătită toată suma, pretinzând că 
întârzierea a fost cauzată de către municipalitate şi că în contract nu era scris nimic privitor la o 
parada respectivă. În replică, managerul de proiect din Primărie a contraatacat, spunând că firma 
Vânturău SRL ar fi trebuit să ştie că municipalitatea sponsorizează parada de mai mulţi ani şi ar fi 
trebuit să prevadă, în graficul de execuţie a proiectului, o rezervă de timp aferentă întârzierii. 

Următoarele aspecte vin să complice şi mai mult problema. Contractantul nu a redactat un 
amendament oficial la graficul de execuţie, pentru a-l supune aprobării administraţiei publice 
locale, atunci când a devenit clar că proiectul nu va începe la timp. Pe de altă parte, 
municipalitatea nu a cerut contractantului să trimită periodic rapoarte referitoare la mersul 
lucrărilor. Nici şedinţe oficiale de analiză a stadiului lucrărilor, cu participarea reprezentanţilor 
contractantului, nu au fost ţinute pe parcursul derulării contractului. De asemenea, nu a existat 
nici o raportare către conducere, din partea managerului de proiect, cu privire la execuţia 
lucrărilor, la graficul de execuţie sau la posibilele abateri de la prevederile contractului. În sfârşit, 
mutarea utilajelor şi amplasarea barierelor de securitate şi, ulterior, revenirea la situaţia normală 
de lucru, totul la cererea scrisă a administraţiei publice locale, au însemnat pentru contractant un 
cost nerambursat de aproximativ 50 de milioane de lei. 

Reprezentanţii echipei de manageri de proiect din administraţia publică locală se întâlnesc astăzi 
cu omologii lor de la Vânturău SRL, într-o încercare de a găsi o cale de soluţionare a litigiului. 
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Sarcini 
 
Grupul nr. 1: Ca reprezentanţi ai echipei de manageri de proiect, misiunea dumneavoastră este 

de a găsi o cale de soluţionare a litigiului, în urma căreia administraţia publică locală să aibă 
de câştigat, fără să îndepărteze prea mult un contractant care, dealtfel, are o bună reputaţie în 
execuţia de proiecte municipale. Veţi avea la dispozitie 45 de minute, pentru a elabora punctul 
de vedere al administraţiei publice locale şi pentru a alege un purtător de cuvânt principal 
(şeful echipei dumneavoastră). După stabilirea strategiei, veţi dispune de 20 de minute pentru 
a lucra cu reprezentanţii echipei contractantului, în vederea soluţionării litigiului. 

 
Grupul nr. 2: Ca reprezentanţi ai echipei de proiect de la Vânturău SRL, sarcina dumneavoastră 

constă în a găsi o cale de soluţionare a litigiului, în urma căreia compania să aibă de câştigat, 
fără a pune în pericol eligibilitatea companiei în viitoarele licitaţii pentru proiecte municipale. 
Veţi avea la dispoziţe 45 de minute, pentru a elabora punctul de vedere al contractantului şi 
pentru a alege un purtător de cuvânt principal (managerul de proiect). După stabilirea 
strategiei, veţi dispune de 20 de minute pentru a lucra cu reprezentanţii echipei administraţiei 
publice locale în vederea soluţionării litigiului. 

 
Grupul nr. 3 (observatorii): Sarcina dumneavoastră este să observaţi interacţiunea dintre cele 

două echipe şi să răspundeţi la fiecare dintre întrebările de pe fişa de observaţie ataşată. În 
timpul stabilirii strategiei echipelor, dumneavoastră veţi fi răspunzători de rearanjarea 
mobilierului încăperii, pentru a-i da aspectul unei săli de conferinţe, în care reprezentanţii 
celor două echipe să poată să stea, faţă în faţă, la masa de negociere. După cele 20 de minute 
destinate fazei de soluţionare a litigiului, fiţi pregătiţi să furnizaţi un raport asupra 
observaţiilor dumneavoastră şi să conduceţi o discuţie referitoare la reacţiile echipelor şi la 
auto-evaluare. 



 43

Foaia de lucru observatorului 
 
1. Ce eforturi au fost făcute, şi de către cine, pentru a se crea un climat favorabil soluţionării 

litigiului? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

2. Care au fost cele mai eficiente argumente utilizate de către administraţia publică locală pentru 
a-şi susţine poziţia? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
3. Care au fost cele mai eficiente argumente utilizate de contractant pentru a-şi susţine poziţia? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
4. Ce grad de reuşită a fost atins în soluţionarea litigiului şi cum a fost realizat acesta ? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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11.5      Incident critic:  
DEZBATERE ASUPRA ACHIZIŢIEI DINTR-O SINGURĂ SURSĂ 

 
Timp necesar:  
 
120 de minute 
 
Scop:  
 
Permite o mai bună înţelegere a unei controversate decizii de achiziţie. 
 
Desfăşurare: 
 
Înmânaţi participanţilor descrierea incidentului critic. Acesta se referă la un director economic,  
aflat în situaţia de a lua o decizie controversată, referitoare la practica de achiziţii. După ce 
participanţii au citit cazul, împărţiţi-i în două echipe de dezbateri. Atribuiţi unei echipe „poziţia 
pro”, care semnifică acordul cu atitudinea directorului financiar, iar celeilalte echipe „poziţia 
contra”, care înseamnă dezacordul cu această atitudine. 
 
Formaţi, apoi, în cadrul fiecărei echipe de dezbateri, câteva subgrupe, alcătuite din 3 – 5 
participanţi. Solicitaţi fiecărei subgrupe să elaboreze, independent, argumente în sprijinul poziţiei 
care i s-a atribuit („pro” sau „contra”). După aproximativ 5 minute, încheiaţi discuţia şi cereţi 
fiecărei subgrupe să desemneze pe unul dintre membrii săi ca purtător de cuvânt. 
 
În timpul în care subgrupele sunt angajate în discuţii, aşezaţi faţă în faţă două rânduri de 2 – 4  
scaune (în funcţie de numărul de subgrupe create pentru fiecare poziţie), pentru purtătorii de 
cuvânt. Aliniaţi participanţii rămaşi în spatele purtătorilor lor de cuvânt. În vederea dezbaterilor, 
aranjamentul scaunelor va arăta cam aşa: 
 

x                                             x 
x  pro                       contra  x 
x  pro                       contra  x 
x  pro                       contra  x 
x  pro                       contra  x 
x                                              x 

 
Începeţi dezbaterea punându-i pe purtătorii de cuvânt să-şi prezinte punctele de vedere. Denumiţi 
acest proces „pledoarie de deschidere”. 
 
După ce toate pledoariile de deschidere au fost susţinute, opriţi dezbaterile şi recompuneţi 
subgrupele iniţiale. Cereţi fiecăreia dintre subgrupe să-şi creeze o strategie, destinată să 
contracareze pledoaria de deschidere a părţii opuse, şi să-şi aleagă un purtător de cuvânt, de 
preferat unul nou. 
 
Reluaţi dezbaterea solicitând purtătorilor de cuvânt să prezinte contraargumente. În timpul 
desfăşurării dezbaterilor, încurajaţi-i şi pe ceilalţi participanţi să trimită vorbitorilor bilete 
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conţinând alte argumentaţii sau critici. De asemenea, încurajaţi-i să aplaude şi să aclame 
pledoariile purtătorilor lor de cuvânt. 
 
Încheiaţi dezbaterea atunci când subgrupele par a fi epuizat argumentele şi contraargumentele. În 
loc să anunţaţi un învingător, rearanjaţi participanţii cerându-le să-şi dispună scaunele într-un 
cerc. Integraţi grupul, punând persoane din echipe diferite să stea unul lângă altul. Puneţi câteva 
întrebări, pentru a stimula discutarea exerciţiului şi pentru a-i creşte valoarea didactică.  
 
Iată câteva exemple: 
 
• Există, oare, un standard universal al binelui public, după care să se ghideze un director 

economic în alegerea justă a ceea ce trebuie să facă, atunci când este confruntat cu situaţii ca 
aceasta, în absenţa unor prevederi legale pe baza cărora să se orienteze ? Care ar fi acest 
standard? 

 
• În situaţia prezentată, se presupune că nu există nici o lege care să stipuleze condiţiile în care 

unei administraţii publice locale îi este interzis să contracteze dintr-o singură sursă. Pe de altă 
parte, ce-ar fi dacă ar exista o astfel de lege, în această situaţie ?  
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Incident critic: 
NU PREA AVEM DE ALES! 

 
Se apropie de sfârşit derularea contractului de construcţie a unor străzi, iar administraţia publică 
locală este confruntată cu necesitatea efectuării unor plăţi mari, în numerar, pentru a-şi onora 
obligaţiile către contractantul lucrării. Data scadenţei coincide, însă, cu o situaţie proastă a 
resurselor financiare ale administraţiei publice locale, datorită întârzierii primirii fondurilor 
promise de către Ministerul de Finanţe. Urmând obiceiul, pe baza căruia administraţia publică 
locală a abordat situaţiile similare, în trecut, directorul economic decide să întârzie plata către 
contractant, pe baza înţelegerii implicite, cu contractantul, că următoarea fază a construcţiei de 
străzi va fi tratată ca o extindere a contractului, deja, existent. Se spune că, atunci când a fost 
întrebat cu privire la decizia lui de a nu anunţa o licitaţie în vederea adjudecării proiectului, 
directorul financiar ar fi spus: „Nu prea avem de ales! Municipalitatea nu ar fi în această situaţie 
dacă am putea să ne bazăm pe faptul că ministerul îşi va îndeplini la timp angajamentele 
financiare faţă de noi.” 
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11.6     Discuţie orientată:  
CHESTIUNI NEREZOLVATE ÎN MATERIE DE ACHIZIŢII 

 
Timp necesar:  
 
75 de minute 
 
Scop:  
 
Identificarea chestiunilor nerezolvate în managementul funcţiunilor de achiziţii, din cadrul 
administraţiei publice locale, şi a ceea ce poate fi făcut pentru a le rezolva. 
 
Desfăşurare: 
 
Spuneţi participanţilor că vor fi angajaţi în trei discuţii, consecutive, orientate spre chestiuni cu 
care ei se confruntă, în mod curent, în funcţiunea de achiziţii îndeplinită în administraţia publică 
locală, unde îşi desfăşoară fiecare activitatea. 
 
Solicitaţi ca trei membri ai grupului să devină, pe bază de voluntariat, conducători de discuţii. 
Daţi, ca temă de discuţie, fiecăruia dintre conducătorii astfel aleşi, câte una dintre următoarele 
întrebări. Sugeraţi ca discutarea, celor trei teme, să se facă în ordinea prezentată mai jos. 
 
Comunicaţi conducătorilor de discuţii că au la dispoziţie 20 de minute pentru a conduce o 
discuţie pe tema care le-a fost atribuită. Încurajaţi-i să pună întrebări, pentru a energiza şi a 
menţine atenţia grupului. Sugeraţi-le să scrie pe o planşă (flip-chart) cele mai importante idei 
rezultate din discuţie, ca stimulent pentru discuţiile ulterioare. 
 
Întrebarea 1 : 

Care sunt câteva dintre chestiunile nerezolvate, cu care se confruntă propria administraţie 
publică locală, în materie de managementul funcţiunii de achiziţii? 
 
Întrebarea 2 : 

De ce alternative dispune propria administraţie publică locală pentru rezolvarea acestor 
chestiuni? 
 
Întrebarea 3 : 

Ce pot face autorităţile locale, în mod individual sau împreună, pentru aplicarea celor mai 
promiţătoare dintre aceste alternative ? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota instructorului: Aveţi în vedere că aceste întrebări pot atrage controverse şi dezbateri 
între participanţi. S-ar putea ca participanţii, care conduc discuţiile, să aibă nevoie de 
puţin ajutor din partea dumneavoastră, pentru a putea menţine discuţiile pe făgaşul dorit. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 48

11.7     Exerciţiu de încheiere: 
CHESTIONAR DE TRANSFER AL CUNOŞTINŢELOR 

 
Timp necesar: 30 – 45 de minute  
 
Scop:  
 
Acest exerciţiu este conceput cu scopul de a ajuta participanţii să transfere experienţele de 
învăţare ale atelierului de lucru în activităţile de management financiar din lumea reală. Exerciţiul 
se axează pe aşteptările create participanţilor, pe angrenarea lor în planificarea realistă şi pe 
luarea unor angajamente personale. Acum, cea mai mare parte a muncii se face pe baze 
individuale, existând însă şi o comunicare interpersonală.     
 
Desfăşurare: 
 
Alocaţi cel puţin o jumătate de oră, la sfârşitul atelierului, pentru a canaliza atenţia participanţilor 
asupra principalelor învăţăminte şi a-i încuraja să continue experimentarea lor în activităţile 
proprii. Începeţi prin a le acorda 15 minute de lucru independent asupra unui chestionar simplu 
de transfer al cunoştinţelor.  
 
Atunci când participanţii au completat chestionarul, propuneţi-le, ca încheiere a atelierului de 
lucru, rapid să împărtăşească grupului, două – trei lucruri pe care intenţionează să le facă în mod 
diferit, de acum înainte, în rolurile care le revin în materie de achiziţii publice.  
 
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 învăţare şi de schimbare, luate de către participanţi la încheierea atelierului 
de lucru, îi ajută pe aceştia 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 ideile noi pe care le-aţi aflat privind achiziţiile publice, în acest 
atelier de lucru, şi la părerea dumneavoastră despre ele. Apoi scrieţi, mai jos, una sau două 
propoziţii prin care să descrieţi ceva interesant aflat despre dumneavoastră înşivă pe parcursul 
atelierului de lucru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pe baza a ceea ce aţi aflat, despre dumneavoastră înşivă şi despre multiplele posibilităţi de 
schimbare prezentate în acest atelier de lucru, care ar fi acele două - trei lucruri pe care 
intenţionaţi să le faceţi diferit în domeniul achiziţiilor publice? 
 
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. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


