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  Eseu 
 
Sumar 
 
Acest manual analizează modalităţile prin care cetăţenii interacţionează cu administraţia publică 
locală. Eseul propune o definiţie a participării cetăţeneşti şi subliniază avantajele de care 
beneficiază  autorităţile locale, care stabilesc politici de participare cetăţenească şi utilizează 
tehnici de participare cetăţenească. Vom analiza şi obstacolele din calea aplicării acestor politici. 
În final, vă punem la dispoziţie o culegere de tehnici, pe care le poate folosi administraţia publică 
locală, pentru a-i implica pe cetăţeni, în mod constructiv şi oportun, la elaborarea şi aplicarea 
programelor publice. 
 
Definiţie 
 
PARTICIPAREA CETĂŢENEASCĂ constă într-un proces prin care cetăţenii influenţează deciziile 
publice, care le afectează propria viaţă sau pe aceea a comunităţii. Participarea poate fi:  

- activă, atunci când cetăţenii interacţionează cu aleşii lor sau cu executivul administraţiei 
publice locale, pentru a influenţa deciziile privind politicile publice;  

- pasivă, atunci când cetăţenii  participă doar la o întrunire publică, pentru a primi informaţii 
asupra situaţiei unui nou program al autorităţilor locale, sau atunci când se prezintă la vot, în 
cadrul procesului electoral.  

Participarea cetăţenească este cea mai eficientă, atunci când cetăţenii se adună să afle şi să 
discute, dar şi să-şi exprime părerile, iar aceste ocazii sunt foarte utile pentru atingerea 
consensului, care poate fi un sprijin consistent pentru acţiunile administraţiei publice locale. 
 
Interesul asupra acestui subiect: 
 
1. pentru a se asigura că cerinţele legale pentru participarea cetăţenească sunt îndeplinite în mod 

eficient, de exemplu: organizarea întrunirilor publice; 

2. pentru a sprijini şi a oferi legitimitate alocărilor bugetare susţinute de managerul financiar; 

3. pentru a-i oferi managerului financiar noi perspective şi soluţii la probleme complexe de buget 
şi finanţe, de exemplu: stabilirea priorităţilor; 

4. pentru a cunoaşte şi a satisface nevoile cetăţenilor; 

5. pentru a-i îndruma pe aleşii din administraţia publică locală asupra tehnicilor potrivite pentru a 
obţine aportul publicului în probleme legate de finanţe; 

6. Pentru a anticipa şi a fi pregătiţi pentru momentul în care participarea publică va deveni o 
practică curentă şi nu o excepţie; 

7. Pentru a oferi altor şefi de departamente sprijin în conducere şi consultanţă privind tehnicile 
care trebuie utilizate pentru aflarea nevoilor de informare a cetăţenilor; 

8. Pentru a transmite în mod eficace informaţii de natură financiară publicului, mediului de 
afaceri şi organizaţiilor comunităţii; 



 

 9. Pentru a obţine rezultate concrete din munca voluntarilor, în sprijinirea activităţilor 
financiare. 

 
Participarea cetăţenească în managementul financiar 
 
În calitate de „manager financiar”, vă simţiţi, probabil, mai în largul dumneavoastră atunci când 
aveţi de-a face cu sisteme, cifre şi procese. Fără îndoială, perspectiva interacţiunii voluntare cu 
,,publicul” poate fi puţin neliniştitoare. Pentru a reduce sau chiar a exclude participarea 
cetăţenească în planificarea şi managementul financiar, se aduce argumentul, adesea, că 
implicarea cetăţenilor cere prea mult timp şi este şi costisitoare. În plus, se susţine, uneori, că 
cetăţenii nu au cunoştinţele tehnice necesare şi, adesea, se implică emoţional, în loc să se menţină 
în limite raţionale şi rezervate. Sună cunoscut? 
 
Pe măsură ce înaintăm în această temă importantă, dorim să vă familiarizăm cu un alt mod de a 
înţelege participarea cetăţenească. Nu este nevoie să vă reamintim că activitatea de finanţare a 
administraţiei publice locale devine din ce în ce mai complicată. Chiar şi cei mai abili „manageri 
financiari” sunt într-o permanentă căutare de noi idei şi resurse, care să-i ajute să facă faţă 
creşterii continue a complexităţii. În orice comunitate există cetăţeni care au o pregătire 
multilaterală, responsabilităţi şi credibilitate financiară în afaceri, în mediul bancar sau în sectorul 
non-profit. De asemenea, există cetăţeni care s-ar putea să nu aibă o pregătire în domeniul 
financiar, dar care au o anume inteligenţă şi un bun simţ de a aborda lucrurile. Toţi aceşti cetăţeni 
sunt accesibili pentru dumneavoastră şi sunt foarte interesaţi să vă fie de ajutor, în măsura în care 
ei au un interes personal vital, într-o fiscalitate corectă pentru comunitatea lor. 
 
Cea mai obişnuită ocazie, de a folosi participarea cetăţenească în managementul financiar, apare 
la discutarea şi adoptarea bugetului local anual. Dar, există multe alte domenii, în care aportul 
publicului poate fi de ajutor, cum ar fi stabilirea regulilor şi principiilor de management pentru 
patrimoniul comunităţii, stabilirea priorităţilor pentru achiziţii şi investiţii, obţinerea sprijinului 
comunităţii pentru realizarea programelor de investiţii sau a programelor de dezvoltare locală. Cu 
alte cuvinte, puteţi fi un manager financiar mai bun dacă recunoaşteţi şi profitaţi de cunoştinţele 
financiare care există peste tot în jurul dumneavoastră, în comunitate. 
 
Dar, există şi alte motive pentru implicarea cetăţenilor. Neimplicarea lor în activităţile 
administraţiei publice locale poate atrage disfuncţionalităţi grave într-o societate democratică, în 
care oamenii aşteaptă ocaziile de a fi ascultaţi şi de a-şi exercita influenţa. Neimplicarea lor riscă 
să ducă la  pierderea încrederii în administraţia publică locală şi este posibil să ducă la retragerea 
sprijinului lor pentru propunerile de mari îmbunătăţiri publice. Se poate ajunge până acolo încât 
cetăţenii să boicoteze programele administraţiei publice locale, fie prin lipsa de acţiune, fie 
printr-o confruntare directă. 
 
Pe parcursul acestui manual, nu vom mai insista asupra utilităţii participării cetăţeneşti. Este 
evident că, implicarea cetăţenilor în procesul de luarea a deciziilor este extrem de necesară. Vor 
fi analizate însă modalităţile prin care cetăţenii pot fi implicaţi. În paginile acestui manual, veţi 
găsi nenumărate exemple prin care dumneavoastră, în calitate de persoană implicată în 
managementul financiar, puteţi să profitaţi de participarea cetăţenească pentru a transmite 
informaţii, a solicita păreri, a controla conflictele, a crea un mediu de bună înţelegere, încredere 



 

 şi cooperare. În fine, am dori să priviţi participarea cetăţenească ca pe un instrument pentru 
managementul de succes al activităţilor financiare din comunitatea dumneavoastră. 

 
Moment de reflecţie 
 
Daţi trei exemple despre modul în care administraţia dumneavoastră locală implică cetăţenii în 
procesul de luare a deciziei şi unde anume sunt implicaţi pe parcursul acestui proces. Sunteţi 
mulţumiţi? Explicaţi răspunsul. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Pentru informarea cetăţenilor, cerută prin lege, administraţia publică locală asigură minimum 
cerut de lege, sau acţionează în plus? Există politici publice de participare cetăţenească? Sunt 
acestea oficiale sau doar informative? 
______________________________________________________________________________    
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
  
Concepte şi idei principale 
 
Un concept, care stă la baza oricărei societăţi democratice, este acela că aceia care sunt afectaţi 
de deciziile publice au dreptul să participe la luarea acestor decizii. De fapt, într-un sistem 
democratic, este cinstit să spunem că publicul este acela care hotărăşte încotro vrea să meargă şi 
este rolul aleşilor locali şi a executivului lor să conducă publicul în direcţia hotărâtă. Participarea 
cetăţenească este afirmarea dreptului fiecărui cetăţean de a avea un cuvânt de spus în 
administrarea comunităţii şi este datoria administraţiei publice locale de a găsi ocazii pentru a 
informa, a educa şi a implica cetăţenii, în mod eficient, în procesele de planificare publică şi de 
luare a deciziei. 
 
Munca grea de implicare a cetăţenilor 
 
Oficialităţile publice împărtăşesc o nemulţumire comună legată de participarea cetăţenească. De 
curând, un primar se plângea: ,,Eu aş vrea foarte mult, chiar, să îmbunătăţesc participarea 
cetăţenească la noi, dar cetăţenii nu vor să se implice. Noi organizăm audieri publice, dar nu 
vine nimeni”. Pe de altă parte, cetăţenii se plâng de ,,lucrurile” care au loc la primărie. De câte ori 
nu aţi auzit o conversaţie ca aceasta: ,,Aţi auzit că ăia de la primărie vor să echilibreze bugetul 
prin creşterea impozitelor? Asta înseamnă că vine o nouă campanie de creştere a impozitelor. 
Anul acesta am plătit mai multe impozite ca niciodată şi acum ei vor să ne bage într-o nouă 
creştere. Dacă eram în consiliu, le-aş fi arătat eu cum se poate trăi numai din resursele pe care 
le ai”. 
 
Între aceste două extreme, apatia aparentă şi ostilitatea verbală, există o cale de mijloc. Este calea 
implicării responsabile a cetăţenilor informaţi şi preocupaţi de propria administraţie publică 



 

 locală. Tocmai găsirea acestei căi este o încercare pentru aleşi. V-aţi întrebat, vreodată, de 
exemplu, de ce oamenii nu se implică în procesul administraţiei publice locale? Lista de mai jos 

vă prezintă câteva motive, din perspectiva cetăţenilor. 
 
Câteva autorităţi locale au încercat să rezolve aceste disfuncţii privind participarea cetăţenească, 
încurajând cetăţenii şi grupurile să se implice în administraţia publică locală şi în proiectele 
pentru comunitate. Manualul de faţă se concentrează asupra numeroaselor căi prin care aleşii 
locali pot informa şi educa cetăţenii asupra aspectelor cu care se confruntă comunităţile lor şi prin 
care cetăţenii se pot implica, eficient şi productiv, în procesele de planificare şi de luare a deciziei 
în sectorul public. 
 
Motive pentru care nu participă cetăţenii 
 
 S-ar putea, ca oamenii să nu poată participa, la data programată, la întrunirea sau audierea 

publică sau la un alt eveniment de participare cetăţenească. Poate trebuie să lucreze, sau au un 
alt program. În unele locuri, se ajunge greu fără maşină personală sau, poate că, locul întrunirii 
nu este considerat sigur. 

 
 Poate, oamenii nu au auzit sau nu au citit anunţurile publice despre întrunirea publică, sau 

poate nu au aflat despre ea din cauză că nu a fost anunţată din timp. 
 
 În unele cazuri, cetăţenii, care altfel sunt interesaţi să participe, întâmpină greutăţi în a 

contacta persoana care se ocupă de transmiterea informaţiilor despre întrunire şi, pentru că nu 
reuşesc, renunţă să mai vină. 

 
 Cetăţenii se simt stânjeniţi dacă nu ştiu prea multe despre tema ce va fi discutată la întrunirea 

publică şi dacă nu ştiu ce se aşteaptă de la ei, ca participanţi la întrunire. 
 
 Oamenii, care nu au o experienţă sau sunt prea puţin obişnuiţi să participe la întruniri publice, 

ar putea suspecta că au fost invitaţi, doar, pentru a fi manipulaţi în interesul administraţiei 
publice locale.  

 
 Într-o întrunire de cartier, oamenii ar putea fi rezervaţi în a-şi exprima un punct de vedere 

deosebit, mai ales dacă, adoptând această poziţie, ar deveni nepopulari printre vecini, prieteni, 
asociaţi, clienţi sau angajaţi. 

 
 Oamenilor nu le place să discute şi să dezbată probleme despre care ei cred că s-a hotărât deja. 

 
 Oamenilor nu le place să ofere informaţii, dacă ei cred că aportul lor nu va fi apreciat şi luat în 

considerare la justa sa valoare. 
 
 
Avantajele participării cetăţeneşti 
 
Există multe avantaje de pe urma efortului de a implica cetăţenii în munca administraţiei publice 
locale. Din perspectiva aleşilor locali, participarea cetăţenească îi ajută pe aleşii din administraţia 



 

 publică locală să ia decizii mai bune, introducând în proces o înţelegere mai profundă şi mai 
cuprinzătoare a problemelor, temelor şi preocupărilor. Deciziile şi propunerile autorităţilor sunt 

acceptate mai uşor de către public dacă cetăţenii au avut un cuvând de spus, pe parcursul 
procesului. În continuare, ocaziile de a participa, pot motiva  oamenii şi grupurile de a se implica 
şi mai mult în comunitatea lor, distribuind astfel responsabilitatea şi răspunderea, pentru ceea ce 
se întâmplă în comunitate, unui număr mai mare de cetăţeni. 
 
Din perspectiva publicului, implicarea cetăţenilor cât mai devreme în procesul de luare a deciziei 
publice, în special a acelora direct afectaţi de o problemă sau de un anumit program, poate duce 
la creşterea înţelegerii, diminuarea conflictelor şi crearea condiţiilor pentru un larg consens 
public în luarea deciziei. Implicarea devreme a cetăţenilor, în dezvoltarea noilor politici publice 
şi programe ale administraţiei publice locale, întăreşte faptul că problemele şi îngrijorările lor au 
fost auzite şi luate în considerare, rezultând că interesul public general este deservit mai bine. În 
general, implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziei face ca administraţia publică locală 
să pară abordabilă şi mai deschisă. Atunci când cetăţenii percep administraţia publică locală ca 
fiind deschisă spre ei, ei sunt mai dispuşi să afle şi să înţeleagă problemele administraţiei publice 
locale şi, astfel, devin mai apţi de a ajuta la rezolvarea acestor probleme. 
 
În concluzie, participarea cetăţenească ajută la luarea deciziei, sporeşte înţelegerea, cooperarea şi 
aprecierea faţă de ceea ce face administraţia publică locală, reduce conflictele, creează sprijinul 
pentru aplicarea unui proiect sau plan pentru comunitate şi face ca administraţia publică locală să 
fie mai deschisă la problemele şi preocupările cetăţenilor. Participarea cetăţenească este 
fundamentală într-o societate democratică. 
 
Avantajele implicării cetăţeneşti din perspectiva executivului administraţiei publice locale 

 
1. Aduce la suprafaţă problemele locale pentru a fi rezolvate. Acest lucru se poate face prin 

sugestii pentru îmbunătăţirea situaţiei sau prin prezentarea problemelor care trebuie rezolvate. 
Procesul ajută, de asemenea, la identificarea căilor de armonizare a intereselor în competiţie şi 
diferitelor puncte de vedere. 

 
2. Ajută la accentuarea mândriei locale (referitor la cartiere sau zone, chiar) prin  câştigarea 

posibilităţii de a influenţa şi controla deciziile, care afectează zonele respective. 
 
3. Oferă sprijin administraţiei publice locale în stabilirea priorităţilor şi, ca urmare, promovează 

o planificare financiară mai bună, alocând fondurile conform nevoilor comunităţii, care au fost 
identificate. 

 
4. Aduce în proces cetăţenii şi grupurile comunităţii, care au experienţă şi cunoştinţe dincolo de 

cele existente în administraţia publică locală şi, ca urmare, lărgeşte înţelegerea completă a 
problemelor şi asigură o bază mai solidă pentru decizii. 

 
5. Creează lideri ai comunităţii, furnizează cunoaşterea în cadrul acesteia – un „ingredient” vital 

pentru procesul democratic. Atunci când cetăţenii înţeleg modul cum funcţionează 
administraţia publică locală, ei sunt mai dispuşi să participe la proces. Dacă administraţia 
publică locală are realizări, oamenii implicaţi câştigă respect şi apreciere şi, ca urmare, vor fi 



 

 mai cooperanţi şi vor sprijini mai puternic administraţia publică locală. Implicarea 
cetăţenească oferă o oportunitate de instruire pentru viitorii aleşi locali. 

 
6. Produce contribuţii concrete (de exemplu, munca voluntarilor), de care comunitatea 

beneficieză nemijlocit. În lumea întreagă, cetăţenii contribuie cu un număr semnificativ de ore 
de muncă voluntară pentru administraţia publică locală. De exemplu, într-un oraş din SUA s-
au prestat 80.000 de ore de muncă anual, efectuate de voluntari pentru comunitate. 

 
Informarea publică: 
 
 Sprijină participarea cetăţenească orientată spre o anumită sarcină, program sau acţiune. 

 Asigură informaţii generale despre activităţi şi programe locale, în desfăşurare. 
 
Informarea ca participare 
 
Atunci când se afişează sau se distribuie anunţuri publice, sau atunci când cetăţenii se întrunesc 
pentru a afla despre un nou program al administraţiei publice locale, acea administraţie publică 
locală se angajează în procesul de participare cetăţenească. Este important orice efort al 
administraţiei publice locale de a informa sau de a educa cetăţenii, pentru că o participare 
cetăţenească eficientă depinde de un public informat şi educat. Pentru a oferi comentarii bogate 
în informaţii şi a juca un rol consistent în luarea deciziei, cetăţenii trebuie să cunoască 
problemele. Ei nu pot evalua alternativele, în mod raţional, dacă nu sunt informaţi corespunzător. 
 
Administraţia publică locală poate oferi două tipuri de informaţii, pentru a-i ajuta pe cetăţeni să 
participe mai eficace. Primul tip de informaţii se referă la detaliile privind o anumită activitate 
sau un anumit program, cum ar fi rectificarea bugetului local sau un anumit proiect din cadrul 
programului de investiţii. Al doilea tip de informaţii este mai general şi mai mult de natură 
educativă, cum este atunci când un consilier local face o prezentare în faţa unei clase de elevi sau 
explică funcţionarea administraţiei publice locale unei asociaţii civice, unui club profesional sau 
unei firme. Fie că este detaliată sau generală, informaţia publică este esenţială pentru ca cetăţenii 
să participe efectiv. 
 
Exemple 
 
 Întruniri publice pe tema planului de investiţii; 

 Audierea publică pe tema bugetului local; 

 Cuvântările în faţa grupurilor civice şi a claselor de elevi; 

 Informăriile pentru firme, instituţii de învăţământ şi grupuri ale comunităţii. 
 
Şedinţele publice 
 
Un proces deschis de luare a deciziei, la care publicul are acces, reprezintă un concept 
fundamental pentru o societate liberă şi democratică. Aceasta înseamnă că deciziile ar trebui luate 
nu ,,în spatele uşilor închise”, ci ,,într-un cadru deschis”. Conceptul acesta reprezintă expresia 
unui principiu real. dar şi simbolic totodată, care prevede că toţi cetăţenii interesaţi vor fi 



 

 informaţi şi încurajaţi să dialogheze cu aleşii lor, pentru emiterea unor decizii publice 
consistente.  Dacă acest drept şi această ocazie le sunt negate, cetăţenii, care ar putea fi 

interesaţi de administraţia publică locală, îşi vor pierde încrederea şi, mai mult, vor deveni cinici, 
chiar faţă de aleşii locali şi faţă de administraţia publică în general. În multe democraţii principiul 
accesibilităţii cetăţeanului la activităţile administraţiei publice locale este atât de important, încât 
garantarea accesului este scrisă în legile ,,şedinţelor deschise”.  Acolo unde acţionează aceste 
legi, ele asigură informarea cetăţenilor şi participarea  lor la şedinţele consiliilor locale şi a altor 
instituţii publice, cu excepţia acelora prevăzute de lege. 
 
Factori care favorizează participarea cetăţenească 
 
Când este oportun pentru a-i implica pe cetăţeni în acţiunile administraţiei locale? Răspunsul la 
această întrebare este destul de uşor, ori de câte ori Consiliul Local sau executivul administraţiei 
locale consideră că participarea cetăţenilor ar duce la rezultate mai bune (de exemplu: o decizie 
bazată pe mai multă informaţie, un plan mai bine proiectat, o politică de venituri mai suportabilă 
pentru contribuabili), decât dacă cetăţenii nu ar fi implicaţi. Vă prezentăm, mai jos, câteva 
exemple privind modul în care un manager financiar poate implica cetăţenii. 
 
 Cereţi aportul comisiilor mixte consilieri-cetăţeni, pentru ca bugetul anual să reflecte nevoile 

cetăţenilor. 
 
 Cereţi cetăţenilor, care au pregătire în domeniul financiar, să evalueze două alternative pentru 

creşterea veniturilor, în limitele costurilor, corectitudinii şi acceptabilităţii publice. 
 
 Organizaţi un grup de factori interesaţi, care să planifice modalităţile de soluţionare a unei 

probleme de protecţie a mediului, referitoare la un combinat chimic, care este un generator 
vechi de resturi toxice, dar care poate asigura un impuls puternic şi necesar pentru economia 
locală. 

 
 Stabiliţi întâlniri de genul „focus grupurilor”, pentru a afla ceea ce cred cetăţenii privind 

privatizarea unui serviciu, care până în prezent a fost furnizat de către stat. 
 
 Creaţi un comitet de cetăţeni, care să aleagă două intersecţi,i din cele cinci la care se 

înregistrează o rată mare a accidentelor, în care să se instaleze semafoare. Banii ajung numai 
pentru semaforizarea a două intersecţii. 

 
 Creaţi un grup de lucru pe tema ,,tineri cu probleme”, pentru a determina cauzele şi efectele, şi 

pentru a oferi posibilele soluţii privind reducerea infracţionalităţii şi a vandalismului în 
comunitate. 

 
Cine participă? 
 
Un principiu ferm al schimbării organizaţionale care se aplică şi activităţii administraţiei locale 
este acela că oamenii tind să sprijine lucrurile la a căror creare au contribuit. Conform acestui 
principiu, este important ca în anumite probleme ale administraţiei publice să fie implicate acele 
persoane şi grupuri direct interesate sau afectate de probleme. Astfel de persoane şi grupuri 



 

 preocupate de problemă se numesc ,,factori interesaţi”. Programele de participare cetăţenească 
sunt mai eficace dacă ele identifică acele persoane şi grupuri care pot ajuta la luarea deciziei sau 

la soluţionarea problemei. De obicei, aceşti factori interesaţi, persoane sau grupuri, sunt aceia 
enumeraţi mai jos: 
 
• Grupuri de interes. Acestea sunt grupuri de persoane care împărtăşesc un interes comun 

asupra unei probleme / aspect / situaţie, şi sunt dispuşi să se angajeze în luarea deciziei 
,,corecte” sau în obţinerea rezultatelor dorite din perspectiva lor (de exemplu: grupurile de 
protecţie a mediului, sindicatele) 

 
 Alte organizaţii publice. Acestea includ organizaţii, înstituţii de învăţământ, autorităţi 

publice locale, alte nivele ale administraţiei publice (judeţene, inspectorate judeţene sau 
agenţii judeţene etc.). 

 
 Cluburile politice. Organizaţii care reprezintă diferite partide politice sau coaliţii politice 

în comunitate. 
 
 Asociaţii / cluburi profesionale şi de afaceri. Sunt organizaţii ale firmelor sau ale 

profesioniştilor în afaceri, care promovează şi sprijină un climat economic puternic şi 
sănătos (de exemplu, camera de comerţ, cluburile profesionale şi cluburile de servicii). 

 
 Persoane individuale. Oameni care au un interes personal sau au cunoştinţe de specialitate 

pe o anumită temă 
 
 Grupuri sub-reprezentate. Aceia care nu sunt dispuşi să participe, ei înşişi, şi care fac 

parte din ,,majoritatea tăcută”, existentă în orice comunitate. 
 
 Organizaţiile comunităţii. Reprezintă persoane care se organizează pentru a promova un 

interes comun legat de un anumit domeniu sau serviciu public cum ar fi locuinţele sociale, 
blocuri de apartamente sau pentru a promova cartierul sau comunitatea în care trăiesc (de 
exemplu: asociaţiile de proprietari, asociaţiile comunitare). 

 
 Organizaţii neguvernamentale. Au diferite domenii de activitate (inclusiv asistenţă 

tehnică), locale, regionale, sau naţionale. 
 
Rolul cetăţenilor în procesul participării 
 
Rolurile cetăţenilor individuali şi ale grupurilor de cetăţeni variază în funcţie de problemă. 
Anumite grupuri de cetăţeni ar putea reprezenta segmente particulare ale ,,interesului public” 
general (de exemplu, întreţinerea spaţiilor verzi şi a zonelor verzi sălbatice). Altele ar putea lucra 
pentru a sluji interesele economice, politice sau sociale ale diferiţilor clienţi sau alegători. Aleşii 
locali pot juca un rol important în a discerne care interese trebuie reprezentate, atunci când se 
încearcă rezolvarea unei anumite probleme publice, şi să contacteze cât mai mulţi dintre aceia 
interesaţi şi prezenţi la rezolvarea problemei. Dintre toţi factorii, aleşii locali ar putea reprezenta 
„partea” cea mai  potrivită, pentru a menţine grupul orientat pe adevăratul ,,interes public”, care 
stă la baza oricărei probleme sau discuţii. De cele mai multe ori, tocmai administraţia publică 



 

 locală este aceea care este cea mai conştientă de diferitele prevederi legale şi de politică publică 
de care trebuie să se ţină seama  în luarea unei decizii.  

 
Vă prezentăm mai jos, ca exemple, câteva dintre rolurile pe care cetăţenii le-ar putea alege, sau li 
s-ar cere să le îndeplinească, în diferite acţiuni ale administraţiei publice locale, precum şi tipurile 
de probleme sau activităţi în care se implică ei.  
 

Rolul    Problema sau activitatea 
 
Interesul personal Oferirea unei păreri sau reacţii asupra unei probleme specifice, aşa 

cum ar fi: zonarea teritorială, legi restrictive privind animalele sau 
vânzarea unor proprietăţi publice, cum ar fi un parc. 

 
Susţinere (advocacy) Grupul de acţiune cetăţenească este însărcinat să analizeze un anumit 

subiect şi să ofere o recomendare, care să sprijine soluţionarea. 
 
Împărtăşirea puterii Grupurile şi comitetele comunitare adună fapte şi prezintă informaţii 

asupra unor probleme tehnice, bazându-se pe cetăţeni, pe instituţiile 
superioare de învăţământ, pe liderii din mediul de afaceri sau pe 
sfaturile unui consultant.  

 
Expertiza ca resursă Persoanele, care au o experienţă recunoscută în domeniu, oferă 

informaţii pentru a spori înţelegerea oficialităţilor publice asupra unei 
probleme sau teme. 

 
Reacţii asupra calităţii  Un număr determinat de cetăţeni, solicitaţi să ofere reacţii şi opinii 

privind calitatea serviciilor sau pentru alte probleme, care pot afecta 
luarea deciziei privind alocarea fondurilor publice 

 
 
Politici 
 
Formularea unei politici publice este o modalitate prin care administraţia publică locală îşi 
declară intenţia de a se dedica şi de a-şi folosi resursele pentru a îndeplini anumite scopuri, 
respectând un set de principii. Cele mai multe autorităţi locale folosesc participarea numai atunci 
când trebuie să îndeplinească cerinţele legale. De exemplu, Legea privind finanţele publice locale 
din România prevede că: ,,Proiectul bugetului local se publică în presa locală sau se afişează la 
sediul Primăriei, după care, în termen de 15 zile, este supus aprobării Consiliului Local … 
Proiectul bugetului local este însoţit de raportul primarului şi de contestaţiile depuse de către 
locuitori, în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării proiectului (art. 21-(1) şi (2) din 
Legea 189/1998)”. 
 
Legile care prevăd invitarea publicului pentru a participa în evenimente limitate, oarecum, cum 
este revizuirea ,,pe viu” a bugetului, trebuie să fie privite, doar, ca un punct de început pentru o 
implicare mult mai mare a publicului în procesul de luare a deciziei. Cu alte cuvinte, promovaţi 
participarea cetăţenească în toate aţiunile administraţiei publice locale. Faceţi din aceasta un 



 

 principiu de acţiune, aplicat în activitatea de zi cu zi. Adoptarea de către consiliul local a unei 
declaraţii privind politica de participare cetăţenească va asigura publicul că propria 

administraţie publică locală tratează cu seriozitate participarea cetăţenească şi că, în consecinţă, 
se pot aştepta la aplicarea procedurilor şi programelor corespunzătoare. O astfel de declaraţie ar 
trebui să cuprindă, cel puţin, nivelul informării cetăţeneşti pentru a furniza publicului informaţii 
şi accesul la şedinţe ,,deschise”. (Pentru informaţii suplimentare, privind dezvoltarea unei politici 
publice, vezi manualul nr. 3 din serie, referitor la elaborarea politicii financiare). Politica, în acest 
domeniu, trebuie concepută pentru a răspunde nevoilor locale, formulată în scris şi adoptată de 
consiliul local.  
 
Scopul unei politici de participare cetăţenească 
 
Politicile de participare cetăţenească trebuie să reflecte priorităţile administraţiei publice locale şi 
interesul comunităţii, având, în general, următoarele scopuri: 
 
 Încurajarea cetăţenilor pentru a juca un rol activ pentru prosperitatea comunităţii; 

 Asigurarea pentru cetăţeni a celui mai bun mediu de existenţă posibil; 

 Asigurarea accesului total şi la timp al publicului la politica publică şi la luarea deciziei, şi 
asigurarea posibilităţii de a le influenţa printr-o deschidere totală şi accesul imediat la 
informaţia publică; 

 Asigurarea reprezentării tuturor intereselor în procesul de luare a deciziei, echilibrându-se 
diferite valori şi nevoi; 

 Încurajarea încrederii între cetăţeni, aleşii locali şi executivul administraţiei publice locale; 

 Dezvoltarea unei noi abordări de administrare a localităţii, axată pe cetăţeni. 
 
Când să-i implicăm pe cetăţeni? 
 
Politica de acţiune în acest domeniu trebuie să fie în concordanţă cu toate prevederile legale, care 
prevăd anunţurile publice şi organizarea întrunirilor publice cu participare cetăţenească, dar 
trebuie şi să meargă mult mai departe, până la iniţierea activităţilor de participare cetăţenească la 
începutul oricărui nou proces de luare a unei decizii, atunci când un proiect poate deteriora sau 
influenţa relaţia administraţiei publice locale cu cetăţenii săi. Iată câteva domenii, care ar trebui 
cuprinse într-o declaraţie de politică de acţiune: 
 
 Sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor; 

 Caracterul unei zone sau a unui cartier; 

 Valori sau aşteptări ale publicului; 

 Peisajul urban (spaţii verzi, copaci etc.); 

 Traficul, caracteristicile parcărilor şi deplasarea pietonală; 

 Siguranţa publică; 

 Nivelul impozitelor şi mărimea taxelor pentru servicii; 



 

  Sănătatea economiei şi durabilitatea dezvoltării; 

 Calitatea serviciilor şi alternativele de furnizare a lor. 
 

 

Exemplu de Declaraţie de politică privind participarea cetăţenească 
 
Noi, Consiliul Local al Localităţii ___________________, credem că: 
 
 Cetăţenii reprezintă o parte integrantă a funcţiunilor, programelor şi activităţilor 

administraţiei publice locale, deoarece ei beneficiază de servicii şi de sprijin din partea 
administraţiei publice locale şi aleg oficialităţile care să-i reprezinte; 

 
 Consultarea cu cetăţenii, încă de la început, asupra problemelor care-i afectează direct sau 

afectează comunitatea pe ansamblu, constituie o abordare firească a administrării; 
 
 Participarea în procesul de luare a deciziilor dezvoltă încrederea între cetăţeni, aleşii locali 
şi executivul administraţiei publice locale; 

 
 Cetăţenii, implicaţi în procesul de luare a deciziilor, au un rol activ în creşterea 

prosperităţii comunităţii lor. 
 
Ca urmare, intenţia acestui Consiliu Local este ca: 
 
 Cetăţenii să primească la timp informaţii despre deciziile avute în vedere de administraţia 

publică locală şi să li se asigure ocazia de a participa la procesul de luare a deciziei; 
 
 Programele de participare cetăţenească vor fi create şi derulate în concordanţă cu  

stabilirea noilor politici publice ale localităţii sau cu apariţia unor schimbări semnificative 
în politicile existente; 

 
 Toate direcţiile, serviciile, birourile, agenţiile administraţiei publice locale, cu întregul lor 

personal, vor coopera la maximum posibil pentru implicarea cetăţenilor în luarea deciziei; 
 
 Dacă se pune problema, nevoia participării cetăţeneşti ar trebui determinată prin 

consultarea cu acele persoane, instituţii sau alte autorităţi locale, care consideră că această 
activitate este importantă. 

 
Notă: O astfel de declaraţie de politică publică implică o gândire responsabilă din partea 
acelora care iau deciziile. De exemplu, cît de importantă trebuie să fie o decizie pentru a fi 
considerată decizie de interes major? Cât de importantă trebuie să fie o acţiune pentru a fi 
considerată semnificativă? Acestea sunt întrebări pe care trebuie să şi le pună aleşii locali, 
iar politica trebuie să fie formulată cât mai clar, pentru a răspunde nevoilor specifice ale 
comunităţii. 
 



 

 Ilustrarea unei politici bugetare 
 

Prezentăm, mai jos, câteva delaraţii ilustrative de politică referitoare la implicarea cetăţenilor în 
procesul de elaborare şi aprobare a bugetului local anual. Fiecare declaraţie de politică de acţiune 
are o motivaţie precisă. 
 
Declaraţia politică 
 
1. Bugetul va fi elaborat astfel încât cetăţenii şi aleşii locali nu vor întâmpina greutăţi în a-l 

înţelege. 
 
2. Pe lângă audierea publică obligatorie, consiliul local sau comisiile acestuia  vor ţine sesiuni de 

lucru privind bugetul, care vor fi deschise pentru public. 
 
3. Înaintea sesiunilor de lucru, vor fi puse la dispoziţia cetăţenilor şi a aleşilor locali, copii ale 

proiectului de buget. 
 
4. Administraţia publică locală va menţine o politică de deschidere totală faţă de public, privind 

întreaga activitate financiară. 
 
Toate aceste declaraţii de politică publică crează premise pentru diverse modalităţi prin care 
cetăţenii să se implice. Reţineţi că  administraţia publică locală, prin conţinutul celei de-a doua 
declaraţii, a mers mult mai departe decât prevede legea română a finanţelor publice locale, în 
ceea ce priveşte participarea cetăţenilor în procesul de elaborare a bugetului local, deschizând 
pentru public şedinţele de lucru. 
 
Motivaţia   
  
Unul dintre scopurile declarate ale bugetului este de a prezenta cetăţenilor o imagine a 
activităţilor şi a intenţiilor administraţiei publice locale, pe parcursul unui an. Prezentarea unui 
proiect de buget, care este uşor de înţeles, va conduce la îndeplinirea scopului de a avea o 
comunicare eficace în probleme de finanţe locale, atât cu aleşii locali, cât şi cu publicul. 
 
Sesiunile de lucru asigură cetăţenilor un forum de participare semnificativă în procesul de 
elaborare a bugetelor locale. Acestea permit cetăţenilor să ajungă la o înţelegere a bugetului, care 
nu poate fi realizată doar prin citirea documentului, să ofere reacţia lor la bugetul propus şi să 
monitorizeze schimbările aduse de către consiliul local sau de către comisiile acestuia, la bugetul 
propus. 
 
Asigurarea, din timp, a copiilor proiectului de buget, pentru a fi oferite cetăţenilor înainte de 
sesiunile de lucru, îi ajută pe aceştia să fie mai bine informaţi asupra problemelor cu care se 
confruntă consiliul local şi executivul, pe parcursul sesiunilor de lucru. 
 
Deschiderea totală spre cetăţeni, a întregii activităţi financiare, le dă acestora siguranţa că aceia 
pe care i-au ales şi executivul administraţiei publice locale prezintă, complet, toate problemele 
fnanciare, care afectează publicul. 



 

 Moment de reflecţie 

Tehnici de participare cetăţenească 
 
În acest manual, termenul de ,,tehnică” este folosit pentru a descrie orice metodă concepută de 
către o administraţie publică locală pentru a informa, a educa sau a solicita o asistenţă din partea 
cetăţenilor, în planificare şi în luarea deciziei. În tabelul de mai jos, sunt descrise cincisprezece 
tehnici uzuale de participare cetăţenească. Există două tipuri de tehnici:  

(1) tehnici create special pentru a implica cetăţenii în procesul de luare a deciziei; 

(2) tehnici create pentru a educa şi a informa cetăţenii, dar nu neapărat pentru a culege ideile sau 
opiniile lor. (în Compendiul tehnicilor de participare cetăţenească, incluse în prezentul 
manual, sunt prezentate aceste cincisprezece tehnici, în detaliu, cu exemple de utilizare în 
practică. 

 

Deoarece participarea cetăţenească este atât de importantă, pentru luarea deciziei în 
administraţia publică locală, vă sugerăm să reflectaţi, pentru câteva momente, asupra politicii 
propriei administraţii publice locale în acest domeniu. Care sunt cele mai dificile probleme, 
legate de participarea cetăţenească, cu care se confruntă propria administraţie publică locală? (de 
exemplu, apatia cetăţenilor, nivelul scăzut de educaţie al cetăţenilor, accesibilitatea limitată, 
teama, ocaziile limitate de a participa ş.a.) 
 
    
  
  
  
  
 
 
 
Care sunt consecinţele acestor probleme? Dacă participarea cetăţenească în propria administraţie 
publică locală este scăzută spre inexistentă, cum puteţi acţiona dumneavoastră? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tipul 1 
Tehnici 

Definiţie / Scop Exemple 

Întruniri şi 
audieri publice 
   

Audiere structurată  procedural, 
convocată, de obicei, de către consiliul 
local 

Aplicarea  prevederilor legale 
pentru informarea cetăţenilor 
asupra proiectului de buget 

Întrunirea 
primăriei 

Adunarea neoficială, organizată în  săli 
de cultură, şcoli, biserici, bănci sau alte 
amplasamente 

Raportul asupra situaţiei 
programului de investiţii, într-o 
anumită zonă geografică  

Sondaj de opinie 
/ de atitudine       

Culegerea informaţiilor privind 
atitudinea sau opinia cetăţenilor, fără a 
organiza o sesiune de lucru de grup 

Reacţiile la propunerea de a se 
plăti taxe mai mari pentru 
manifestările culturale 

„Focus-grupul” Întâlnirile cu un grup de cetăţeni, 
selecţionat pentru a previziona 
răspunsul unui grup mult mai mare 

Identificarea reacţiilor cetăţenilor, 
unui oraş, asupra unei 
controversate probleme locale 

Comitetul 
consultativ şi 
grupul orientat 
pe sarcini 

Grupul de cetăţeni numit pentru a 
asigura o consultanţă pe o problemă 
sau pe mai multe; poate fi permanent 
sau, în cazul grupului orientat pe o 
sarcină, se concentrează numai pe o 
anumită problemă 

Comitetul pentru investiţii 
propune alternative pentru a 
investi banii disponibili 

Consilii şi comisii Grupuri de cetăţeni numite să asigure 
controlul, managementul şi 
întreţineţinerea unei anumite funcţiuni 

Consiliu de consultanţă pentru 
revizuirea şi evaluarea procesului 
anual bugetar 

Folosirea 
tehnologiei  

(televiziunea prin 
cablu, reţea cu 
acces la internet) 

Televiziunea prin cablu este o 
alternativă  a televiziunii ,,mai mult 
decât în direct”; internetul – foarte 
multe calculatoare angrenate în 
schimbul de informaţii; cetăţenii pot 
trimite şi primi informaţii la / de la 
primărie 

Transmisia în direct a şedinţelor 
consiliului local; afişarea locurilor 
de muncă oferite de către 
administraţia publică locală; 
mesajul prin poşta electronică este 
mai comod, decât telefonul sau 
deplasarea la primărie 

Asociaţia / 
Consiliu al 
comunităţii 

Grupul de cetăţeni organizat în jurul 
unei probleme comune sau al unui 
interes comun 

Grupul format pentru a sprijini 
creşterea unei taxe de utilizare a 
unei facilităţi a administraţiei 
publice locale, cum ar fi o clădire 
pentru divertisment  

Biroul 
comunităţii 

Creat şi exploatat de administraţia 
publică locală, este o ,,primărie 
satelit”, creată pentru a deservi zone 
geografice, unde cetăţenii pot veni să 
primească anumite servicii 

Serviciile oferite pot fi de 
asistenţă medicală şi socială, plata 
taxelor, solicitarea sprijinului 
poliţiei 



 

  

Tipul 2 
Tehnici 

Definiţie / Scop Exemple 

Avocatul 
poporului 

O persoană publică, neimplicată 
politic, care investighează plângerile 
cetăţenilor, referitoare la autorităţile 
publice şi la funcţionarii publici 

Rezolvarea unei plângeri 
privitoare la aplicarea unui cod de 
procedură 

Programul uşilor 
deschise 
(accesibilitate) 

O metodă de încurajare a cetăţenilor 
de a vizita primăria sau un serviciu al 
acesteia  

Cetăţenii se pot prezenta 
neprogramaţi şi pot reclama, de 
exemplu, faptul că nici gunoiul nu 
a fost ridicat  

Informaţia 
publică 

O informaţie sub formă de comunicate 
de presă, interviuri, broşuri, foi 
volante 

Publicarea unui „fluturaş” care să 
descrie serviciile de asistenţă 
medicală 

Programele de 
educaţie a 
publicului şi de 
raportare către 
public 

Programe de informare / educaţie 
directă, care le oferă cetăţenilor ocazia 
de a se întâlni faţă-în-faţă cu 
reprezentanţii lor aleşi.  

Rapoartele către public sunt scurte 
prezentări, pe înţelesul tuturor, ale 
situaţiei financiare şi ale realizărilor 
localităţii 

Discuţii cu elevii din şcoli despre 
buget  

 

Folosirea graficelor, pentru a 
demonstra modul cum au fost 
cheltuite resursele financiare 

Biroul de servicii 
pentru cetăţeni 
(plângeri, 
sugestii, 
informaţii) 

Un birou centralizat, înfiinţat pentru a 
primi şi a răspunde cererii de 
informaţii şi de asistenţă din partea 
cetăţenilor 

Funcţionarul public deserveşte 
cetăţeanul, care are o plângere 
legată de o plată, o trimite 
serviciului, care se ocupă şi îi 
raportează cetăţeanului rezolvarea 

Relaţiile cu presa O interacţionare cu presa (ziare, radio, 
televiziune) 

Comunicatul de presă, scris şi 
trimis presei, despre programul de 
investiţii propus de către 
administraţia publică locală 

        
 Care tehnică de participare cetăţenească să o folosim? 
 
Tehnica de participare cetăţenească depinde de scopul urmărit prin implicarea cetăţenilor. 
Scopuri tipice sunt: 
 
 Informarea publicului, asupra iniţiativelor administraţiei publice locale, şi menţinerea 

informării pe parcursul procesului de luare a deciziei la care iau parte; 
 
 Educarea publicului, asupra motivaţiei unei iniţiative a administraţiei publice locale, sau 

asupra avantajelor şi a dezavantajelor unei iniţiative; 



 

  
 Solicitarea informaţiilor de la public, pentru a alimenta alte surse de informaţii; 

 
 Consultarea publicului, pentru a afla ce ştiu şi ce cred aceştia despre o iniţiativă a 

administraţiei publice locale; 
 
 Implicarea publicului în planificarea scopurilor, a strategiilor şi a viziunilor de viitor ale 

programelor; 
 
 Obţinerea reacţiei cetăţenilor, privind impactul unei iniţiative a administraţiei publice locale 

asupra lor sau asupra zonei în care locuiesc; 
 
 Oferirea unei reacţii publicului, privind impactul unor iniţiative ale administraţiei publice 

locale asupra activităţilor generale şi de perspectivă;  
 
 Implicarea membrilor comunităţii în luarea deciziei, prin participarea la activităţile curente 

ale unor consilii, comitete şi comisii. 
 
Tabelul, de mai jos, arată care tehnici de participare cetăţenească se potrivesc cel mai bine cu 
fiecare dintre aceste scopuri: 
 

Armonizarea scopurilor cu tehnicile de Participare Cetăţenească 
                                                    

Tehnica Informare Educare Solicitare 
informaţii Consultare Planificare Reacţie Interacţiune 

continuă 
Audierea publică          •  •  •  •     
Şedinţa primăriei •  •  •  •   •   
Sondaj de opinie •   •  •   •   
Focus grup •   •  •   •   
Comitet consultativ •  •  •  •  •  •  •  
Consilii / comisii •  •  •  •  •  •  •  
TV cablu, Internet •  •  •  •   •  •  
Asociaţii comunitare •  •  •  •  •  •  •  
Biroul comunităţii •  •  •  •  •  •  •  
Avocatul poporului •  •  •      
Uşi deschise •  •  •      
Informaţie publică •  •       
Programe de educaţie •  •       
Biroul servicii cetăţeni •  •       
Relaţia cu presa •  •       
 
Uneori, tehnicile de participare cetăţenească sunt apreciate în funcţie de gradul de implicare şi de 
nivelul impactului, pe care participarea lor îl poate avea asupra politicilor şi programelor.  
 
Graficul, prezentat în continuare, aşează câteva tehnici tipice de participare cetăţenească, de la cel  
mai mic la cel mai mare nivel de implicare. 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
Un exemplu privind participarea cetăţenilor  

 
La mijlocul celui de-al patrulea an de mandat, primarul oraşului a hotărât să organizeze întâlniri 
cu cetăţenii pe cartiere. Organizarea efectivă a acestor întruniri a fost asigurată astfel: 
 
• pe panouri şi în alte locuri folosite pentru afişaj public au fost lipite afişe care anunţau 

întrunirile; 
 
• în căsuţele poştale ale cetăţenilor, din fiecare cartier, au fost puşi fluturaşi informativi; 
 
• prin posturile locale de radio, prin presa locală şi radioul municipal (televiziunea prin cablu nu 

era încă disponibilă, dar astăzi este o metodă folosită curent pentru anunţuri) au fost transmise 
invitaţii. 

 
Grupul de lucru din primărie, însărcinat cu pregătirea întrunirii, a asigurat sala, a afişat, pentru 
cetăţeni, semne de orientare spre sală, a pregătit scaunele pentru aleşii locali, la o distanţă 
potrivită de locurile pentru cetăţeni, şi a pregătit listele de prezenţă. Acolo unde a fost nevoie, au 
fost asigurate microfoane şi s-a colaborat cu administratorii sau proprietarii clădirilor în care se 
ţineau întrunirile. 

Audiere 
publică

Anunţ 
public 

 

Consilii şi comisii 

Comitete consultative 

Focus grup 

Şedinţa primăriei 

Sondaj 

Cel mai scăzut nivel al participării cetăţeneşti 



 

 A fost organizată o şedinţă cu un program structurat, pentru pregătirea întrunirilor care au urmat 
şi care s-au derulat, după următoarea schemă: 

 
• Prezentarea primarului, viceprimarului şi a consilierilor care reprezintă cartierul; 
 
• Prezentarea directorilor primăriei şi a directorilor firmelor care asigură serviciile publice, 

respectiv descrierea domeniilor lor de responsabilitate; 
 
• Discursul primarului, de aproximativ 20-30 minute; 
 
• Intervenţii individuale din rîndul publicului, la care vorbitorii erau rugaţi să-şi spună numele; 
 
• Înregistrarea scrisă a întrebărilor şi a comentariilor cetăţenilor, de către funcţionarii publici cu 

responsabilitate în respectivul domeniu; 
 
• Acordarea pe loc, pe cât posibil, de răspunsuri la întrebări sau comentarii, iar atunci când nu 

este posibil ca răspunsul să fie dat imediat în cadrul întrunirii, acesta va transmis ulterior, în 
scris, cetăţenilor. 

 
Necesarul de timp şi resurse 
 
Pentru a fi eficace, iniţiativelor de participare cetăţenească le trebuie alocate timp şi resurse 
(personal şi organizare). La planificarea unui program de participare cetăţenească, aleşii locali ar 
trebui să ia în consideraţie următoarele alocări de timp: 
 
♦ Agenda evenimentelor 
 

 La începutul proiectului trebuie elaborată o agendă clară şi concisă a evenimentelor. 

 Agenda ar trebui să includă paşii esenţiali şi „punctele” de decizie. 

 Trebuie să fie prevăzute diferite activităţi la care pot participa cetăţenii. 

 Programarea unor schimbări în agendă trebuie anunţată, din timp, tuturor părţilor interesate. 
 
♦ Timpul de coordonare 
 

 Programarea timpului necesar, persoanelor individuale sau grupurilor, pentru a obţine 
materialele, a le trece în revistă şi a-şi planifica participarea la activităţile programate. 

 Trebuie avut în vedere că grupurile se bazează pe activitatea voluntară şi se întâlnesc mai 
rar (de exemplu, lunar); ca urmare, comunicarea internă între membrii grupului poate fi 
anevoiosă. Organizaţiile mari, ar putea avea nevoie de mai mult timp pentru circularea 
materialelor şi coordonarea colectării răspunsurilor 

 
♦ Vacanţele 
 



 

 Activităţile cu participare cetăţenească nu trebuie programate în timpul vacanţelor de sezon,  
atunci când cetăţenii, potenţiali participanţi, sunt angajaţi în alte activităţi. 

 
♦ Viteza de luare a deciziei 
 

Unele instituţii pot lua decizii foarte repede, datorită structurii lor organizaţionale şi a 
capacităţii profesionale a personalului. Altele, cum sunt grupurile comunităţii şi asociaţiile din 
cartiere, s-ar putea să ia decizii numai prin votul unei majorităţi a membrilor. Un grup, care 
are nevoie de mai mult timp pentru a lua o decizie, s-ar putea simţi presat de timp şi, ca 
urmare, ar putea lua o decizie pripită. 

 
♦ Coordonarea 

 
Activităţile cu participare cetăţenească ar trebui coordonate de personalul primăriei alături de 
toate grupurile afectate, pentru a nu transfera greutatea pe organizaţiile de voluntari, care nu 
pot prelua o cantitate de muncă suplimentară. 

 
♦ Durata 
 

Durata procesului de participare cetăţenească trebuie stabilită numai după analiza tuturor 
factorilor, care contribuie la decizia finală. 

 
Un instrument util, dar nu un panaceu 
 
Participarea cetăţenească este un instrument pentru o mai bună planificare şi luare a deciziei. Dar, 
nu trebuie privită ca o soluţie a problemelor administraţiei publice locale, ci mai degrabă ca un 
element care contribuie la rezolvarea problemelor şi la menţinerea lor în această stare. Este un 
element complementar al procesului de luare a deciziei şi nu un substitut al acestuia. 
 

Participarea cetăţenească 
 
 
 
 

Alte procese de luare a deciziei 
 
Dacă administraţia publică locală este izolată de public, cetăţenii ajung să privească autorităţile 
locale cu suspiciune şi neîncredere. Pentru a înlătura aceste bariere, este nevoie de mult timp 
invesit în efortul de a informa cetăţenii, a-i familiariza cu modul de funcţionare al administraţiei 
publice locale şi cu problemele cu care aceasta se confruntă şi de a-i implica în rezolvarea 
problemelor, care-i privesc în mod direct. Este nevoie de un efort deosebit pentru a întări credinţa 
că ideile şi părerile cetăţenilor sunt necesare şi dorite, şi pentru a învinge cinismul şi 
neîncrederea, care caracterizează relaţiile cetăţenilor cu aleşii lor, atât de des. 
 
Există câteva modalităţi de a obţine un beneficiu maxim din implicarea cetăţenilor. După cum am 
amintit, deja, în funcţie de obiective sau de ceea ce  trebuie realizat în cele mai bune condiţii, cu 



 

 sau fără contribuţia cetăţenilor, depinde modul în care cetăţenii sunt implicaţi în planificare sau 
în luarea deciziei. Un grup de cetăţeni, aleşi la întâmplare dintr-un cartier, ar putea fi o metodă  

neinspirată pentru formarea echipei orientată pe sarcina de a stabili criterii pentru a atrage noi 
firme, în cartierul respectiv. Pe de altă parte, acest grup ar putea fi un focus grup reuşit, pentru 
testarea responsabilităţii localnicilor faţă de condiţiile de sănătate şi siguranţă din cartierul lor. 
Găsiţi ocazii pentru a încuraja interacţiunea pozitivă şi sănătoasă între cetăţeni, mai ales atunci 
când există un climat de suspiciune şi neîncredere. Invitaţi oamenii să se întâlnească în locuri 
familiare, făceţi-i să se simtă confortabil, folosiţi un limbaj simplu, pe care să-l înţeleagă cu 
uşurinţă, pentru a explica problema şi ceea ce se aşteaptă de la ei, şi convingeţi-i că ceea ce li se 
cere este important şi va schimba lucrurile în mod semnificativ. În Anexa A există o listă detaliată 
a etapelor care trebuie parcurse pentru planificarea şi aplicarea unui program de participare 
cetăţenească, iar în Anexa B este prezentată o listă de acţiuni pentru planificarea unei  întruniri pe 
cartier reuşite. 
 
Obstacole 
 
Există o serie de obstacole în derularea efortului permanent de implicare a cetăţenilor în 
activităţile administraţiei publice locale. Desigur, aceste programe pot fi costisitoare şi 
consumatoare de timp. O barieră mai serioasă, chiar, o constituie ameninţarea pe care o 
reprezintă cetăţenii faţă de rutina de a face unele lucruri. Implicarea cetăţenilor poate întâmpina 
rezistenţă în acele activităţi, care în trecut erau numai în responsabilitatea aleşilor locali sau a 
funcţionarilor publici. Ameninţarea este cu atât mai pronunţată atunci când implicarea cetăţenilor 
duce la o reorientare spre descentralizarea autorităţii de luare a deciziei şi la împuternicirea 
comunităţilor din cartiere de a folosi un element de bază al puterii politicii tradiţionale. O 
atenţionare pentru autorităţile locale, care în trecut nu au implicat masiv cetăţenii: înaintaţi încet 
în procesul de participare cetăţenească, implicând cetăţenii, mai întâi, în acele domenii de 
activitate care nu ameninţă, prea mult, bazele puterii existente. 
 
În sfârşit, nu vă aşteptaţi la prea multe de la participarea cetăţenească. Nu există nici o garanţie că 
deciziile obţinute de un grup vor satisface aşteptările tuturor cetăţenilor. Participarea cetăţenească 
permite, doar, formularea şi discutarea unor puncte de vedere diferite în cadrul unui proces 
deschis. De regulă, decizia finală îi va aparţine primarului sau consiliului local. Nu-i nimic magic 
în implicarea cetăţenilor; cu toate acestea, dialogul permanent între cetăţeni şi autorităţile locale 
poate fi util, pentru a reduce tensiunile din cadrul comunităţii privind problemele nerezolvate şi 
pentru a realiza o mai bună înţelegere a adevăratelor nevoi şi preocupări. 
 
Moment de reflecţie 
 
Implicarea efectivă a cetăţenilor în luarea deciziei este importantă pentru performanţa pe termen 
lung a administraţiei publice locale. Totuşi, adesea, auzim că pe cetăţeni nu-i interesează 
administraţia publică locală şi, de aceea, nu vor să participe. Sunteţi de acord cu această 
afirmaţie? Dacă da, enumeraţi motivele care credeţi dumneavoastră că îi determină pe cetăţeni să 
nu participe activ la administrarea locală. 
 
 
 



 

  

 
Idei principale 
 
 Participarea cetăţenească înseamnă mai mult decât a permite cetăţenilor să-şi spună părerea 

înainte de luarea unei decizii de politică publică; înseamnă a oferi ocazii cetăţenilor de a 
influenţa deciziile, de la începutul şi până la sfîrşitul procesului de luare a deciziei. 

 
 Participarea cetăţenească este fundamentală pentru procesul democratic. 

 
 Participarea cetăţenească ajută la luarea deciziei, creşte gradul de înţelegere, de cooperare şi 

de apreciere asupra a ceea ce face administraţia publică locală, reduce conflictele, asigură 
sprijinul pentru aplicarea unui plan sau proiect pentru comunitate şi face ca administraţia 
publică locală să fie mai deschisă faţă de problemele şi preocupările cetăţenilor. 

 
 Există numeroase motive, îndreptăţite, pentru care oamenii nu se implică în acţiunile 

autorităţilor locale, motive care trebuie avute în vedere permanent. 
 
 Pentru a le orienta acţiunile şi a încuraja implicarea cetăţenilor în comunitate, consiliile locale 

trebuie să adopte politici scrise privind participarea cetăţenească, informarea publicului şi 
derularea şedinţelor deschise în comunităţile lor. 

 
 Programele de participare cetăţenească trebuie concepute pe principiul includerii, şi nu pe 

acela al excluderii. 
 
 Strategia practică de alegere a tehnicilor de participare cetăţenească este; concentrarea pe 

scopul procesului; practic, întrebarea nu este care-i cea mai potrivită tehnică, ci care tehnici 
pot fi folosite mai bine împreună, pentru a îndeplini scopul propus. 

 
 Participarea cetăţenească nu este o „licoare magică”. Aceasta nu garantează împlinirea 

majorităţii aşteptărilor, sau reconcilierea diferitelor puncte de vedere ori ştergerea atitudinii 
negativiste faţă de administraţia publică locală; asigură, doar, cadrul pentru ca aceste lucruri să 
fie spuse şi să fie dezbătute, în mod deschis. 

 
 
 
 
 
 

Ce măsuri ar trebui întreprinse, în următoarele şase luni, pentru a-i implica, mai intens, pe 
cetăţenii din comunitatea dumneavoastră, în procesul de luare a deciziei, desfăşurat în propria 
administraţie publică locală? 
 
 
 



 

 Compendiu privind 
Tehnici pentru participarea cetăţenească 

 
Această secţiune a manualului prezintă câteva tehnici de participare cetăţenească folosite de 
autorităţile locale.  
 
1. Audierea sau întrunirea publică 
 
Definiţie / scop 

O audiere sau o întrunire publică este un eveniment formal, structurat. (Pentru a uşura 
înţelegerea, autorii folosesc audierea publică ca un sinonim pentru întrunirea publică). Se 
obişnuieşte organizarea unei astfel de audieri publice atunci când se urmăreşte colectarea 
comentariilor cetăţenilor cu privire la bugetul local anual. Organizarea unei întruniri publice 
poate fi cerută prin lege sau poate fi rezultatutul unei politici publice. 
 
Proces 

De exemplu, consiliul local anunţă întrunirea publică afişând anunţurile în locuri publice 
(panourile de afişaj ale localităţii) sau publicând anunţul în ziarele locale, înainte de eveniment. 
Anunţul conţine data, ora, locul şi scopul întrunirii. Consiliul local ţine, de obicei, audierea / 
întrunirea în cadrul şedinţei ordinare de consiliu, la primărie. Consiliul local stabileşte conţinutul 
şi modul de organizare al întrunirii şi poate prevedea includerea unor prezentări susţinute de 
executivul primăriei. Consiliul local stabileşte regulile de urmat pe parcursul întrunirii şi poate 
limita timpul alocat unui vorbitor, pentru a permite tuturor cetăţenilor participanţi să ia cuvântul. 
Dacă se aşteaptă să fie o adunare foarte numeroasă, este posibil să se ceară acelora care vor să ia 
cuvântul să se înscrie pe o listă, înainte de a începe audierea. 
 
Avantaje / dezavantaje 

O întrunire publică oficială adună un public numeros şi le oferă participanţilor ocazia să  
comenteze, în mod direct, un subiect. Poate fi şi ocazia de a răspunde, direct şi pe loc, întrebărilor 
şi comentariilor, pentru a clarifica fapte şi idei (în cazul instruirii). Toate faţetele unui subiect pot 
fi auzite. Audierea publică asigură un forum, în care conducătorii comunităţii îşi pot prezenta 
poziţia asupra unei probleme şi poate constitui o supapă de descărcare a furiei şi a frustrării. 
Audierea / întrunirea publică reprezintă un mijloc, necostisitor, pentru a obţine comentariile 
cetăţenilor asupra unei probleme.  

Audierea / întrunirea publică are anumite limitări. Nu reprezintă un forum eficace pentru 
dezbaterea unor idei complexe sau informaţii detaliate. Audierea / întrunirea publică nu asigură 
discuţii sau aprecieri, în profunzime, asupra diferitelor puncte de vedere, deoarece ele pot fi 
dominate de persoane gălăgioase, cu interese înguste. Întrunirile publice nu sunt utile pentru 
construirea consensului sau luarea deciziei. Medierea discuţiilor este esenţială, dar dificilă. 
Prevenirea confruntărilor poate deveni, de asemenea, dificilă.  
 



 

 Exemplu: Apelul la mândria şi simţul dreptăţii al oamenilor 
 

Directorul economic din primărie îşi începe cuvântarea, la o aglomerată întrunire publică privind 
bugetul local, conştientizând îngrijorările participanţilor, pe care le împărtăşea şi el. ,,Înţeleg 
preocuparea comunităţii noastre, pentru nevoia de a investi mai mult în sistemele de control al 
traficului. Fica mea, care are  zece ani, traversează zilnic strada Primăverii pentru a merge la 
şcoală şi în cartierul nostru, noi, părinţii, am format o patrulă de siguranţă,  care încearcă să 
încetinească traficul dimineaţa.” Iar, mai târziu, el comentează: ,,Noi toţi am privit acest oraş 
crescând şi mă simt mândru că, până în prezent, am reuşit să lucrăm împreună, pentru a rezolva 
problemele dure.” 
 
2. Întrunirea primăriei 
 
Anexa B conţine o listă utilă aleşilor locali, pentru a stabili şi a conduce cu succes o audiere 
publică sau  o întrunire a primăriei.   
 
Definiţie / scop 

Întrunirile primăriei reprezintă o variantă mai puţin oficială a audierii / întrunirii publice, având 
acelaşi scop – solicitarea comentariilor cetăţenilor. Data şi ora întrunirii se stabilesc de comun 
acord cu locuitorii zonei şi întrunirea se ţine în comunitate sau într-un cartier. 
 
Ordinea de zi se concentrează asupra unei singure probleme. Structura mai puţin formală, a 
întrunirii primăriei, permite discuţii în profunzime, răspunsuri directe şi imediate, la întrebări şi 
comentarii, şi clarificarea unor idei şi fapte. Poate fi, chiar, o cerinţă a politicii publice. 
 
Proces 

De exemplu, se organizează o întrunire a primăriei pentru a se discuta planul de reamenajere a 
unui cartier. Mai întâi, executivul primăriei face o prezentare a subiectului, asigurând astfel o 
bază informaţională comună pentru cetăţenii participanţi. Funcţionarii publici, de la 
departamentele cu responsabilităţi în problemă, răspund întrebărilor cetăţenilor şi înregistrează 
comentariile venite de la cetăţeni. De obicei, aleşii locali sunt prezenţi şi moderează întrunirea. 
 
Avantaje / dezavantaje 

Întrunirea primăriei, fiind mai puţin formală şi concentrată pe o singură temă, reprezintă o tehnică 
eficace pentru a solicita, a primi şi a discuta comentariile publicului asupra subiectului. Din cauza 
dimensiunilor şi structurii neformale, întrunirile primăriei se pretează mai bine pentru obţinerea 
consensului în vederea luării deciziei. 
 
Logistica necesară organizării şi derulării întrunirilor în afara primăriei, nevoia de a organiza 
întruniri în diferite părţi ale comunităţii şi cheltuielile pot fi privite ca dezavantaje ale acestei 
tehnici. Totuşi, din alt punct de vedere, primele două obiecţii pot fi interpretate ca aspecte 
pozitive ale tehnicii. Dacă primăria este percepută ca fiind ruptă de problemele cetăţenilor, 
întrunirile primăriei pot oferi ocazia perfectă pentru ca administraţia publică locală să coboare în 
comunitate, să schimbe această percepţie şi să-şi demonstreze hotărârea în a se baza pe 



 

 participarea cetăţenească.  Moderarea este esenţială la astfel de întruniri ale primăriei, pentru a 
menţine discuţiile la tema planificată. 

 
Exemplu: Anunţarea întrunirii publice 
 
Consiliul local al unei mici localităţi era nerăbdător ca toţi cetăţenii să fie înştiinţaţi despre 
întrunirea primăriei, care era organizată pentru a analiza avantajele unui vast plan de amenajare a 
teritoriului. În urma sfătuirii cu executivul, consiliul local a plătit un afăş (baner) de 4,5 m şi l-a 
agăţat în faţa primăriei, de-a curmezişul celei mai aglomerate străzi a oraşului. Toţi aceia care 
treceau prin oraş vedeau anunţul şi mulţi au comentat favorabil acest lucru, atunci când au venit 
la întrunire.  
 
Exemplu: Experienţa unui oraş  
 
Câţiva dintre consilierii aleşi, reprezentând un cartier (cu 10.000 de locuitori) al oraşului, au 
organizat o întrunire publică, la o dată atent aleasă, în chiar cartierul respectiv. Au fost invitaţi la 
întrunire primarul şi profesioniştii din primărie, cu competenţe în problemele care urmau să se 
discute. Invitaţia la întrunire a fost făcută prin ziarele locale şi prin fluturaşi informativi, introduşi 
în căsuţele poştale din zonă. 
 
Prin această întrunire, consilierii locali aşteptau comentariile cetăţenilor la planul urbanistic de 
dezvoltare al acelui cartier. De asemenea, ei doreau să obţină sugestii pentru modul de folosire a 
terenurilor, care nu erau destinate zonei rezidenţiale (folosite de firme), recent eliberate, din 
proprietatea municipalităţii. Primarul şi funcţionarii primăriei au răspuns întrebărilor concrete ale 
cetăţenilor. Ulterior, s-a făcut o evaluare a acestui proces. 
 
3. Sondajul de opinie 
 
Definiţie / scop 

Această tehnică este folosită pentru a obţine informaţii concrete despre atitudinile şi opiniile 
cetăţenilor, de obicei, referitoare la calitatea şi finanţarea serviciilor asigurate de autoritatea 
publică. 
 
Un sondaj de opinie se poate referi la populaţie, pe ansamblu, sau numai la un anumit grup de 
utilizatori. El poate acoperi toate serviciile publice sau numai un serviciu, cum ar fi utilizarea şi 
întreţinerea parcurilor şi a zonelor de agrement. Rezultatele sunt folosite pentru a determina care 
sunt priorităţile cetăţenilor, referitor la servicii, la evaluarea serviciilor existente şi pentru a tatona 
dispoziţia cetăţenilor de a suporta creşteri de taxe şi impozite. 
 
Proces 

Pentru a crea un sondaj de opinie de calitate, este necesară asistenţa unei firme de specialitate, cu 
experienţă în sondarea opiniei publice. Executivul primăriei poate ajuta în proces, formulând 
întrebările solicitate pentru sondaj, dar firma de consultanţă este, de obicei, aceea care elaborează 
chestionarele, coordonează sondajul şi evaluează rezultatele. Sondajul poate fi realizat prin 
telefon, personal sau prin poştă. Cu cât sondajul este mai personal (adică persoana răspunde 



 

 operatorului, nu trimite formularul prin poştă), cu atât el este mai scump, dar, se presupune, mai 
corect. 

 
Avantaje / dezavantaje 

Un sondaj condus ştiinţific, pe baza unui eşantion reprezentativ al întregii comunităţi, are 
avantajul de a înregistra răspunsurile tuturor locuitorilor, nu numai al votanţilor, al celor implicaţi 
politic sau al persoanelor cu influenţă. Organizând sondaje în mod recurent (o dată la doi sau trei 
ani) şi folosind întrebări similare, aleşii locali pot determina orice schimbare apărută în opinia 
publică şi dacă acţiunile întreprinse între timp au influenţat în mod eficace opinia publică. 
 
Exemplu: Experienţa unui oraş privind sondarea opiniei cetăţenilor 
 
În anul 1993, un mare oraş din Europa de Est s-a confruntat cu două aspecte legate de 
participarea cetăţenească: întrunirile anunţate se soldau cu o participare slabă şi multe dintre 
programele administraţiei publice locale, realizate în regimul trecut, nu erau legate de cererea 
consumatorilor. Soluţia a fost crearea şi derularea unui sondaj de opinie pentru a determina 
interesul cetăţenilor. În ianuarie 1994, municipalitatea a contactat telefonic 287 de familii. 
Sondajul s-a axat pe 14 dintre principalele programe derulate de administraţia publică locală şi a 
cuprins întrebări despre: (1) satisfacţia faţă de serviciile oferite, (2) dorinţa de creştere sau 
descreştere a nivelului serviciilor şi (3) disponibilitatea pentru a plăti taxe şi tarife majorate, 
pentru dezvoltarea programului. Intenţia era de a se stabili o legătură între nivelul servicilor şi 
cererea consumatorilor. Sondajul chestiona, de asemenea, opinia publică asupra priorităţilor 
programelor şi asupra unor probleme de buget, mai delicate din punct de vedere politic. 
 
Sondajul a dezvăluit câteva elemente interesante din cadrul opiniei publice şi a asigurat 
informaţii obiective, despre opiniile cetăţenilor referitoare la serviciile municipale. De exemplu: 
 
• Programul care întrunea gradul cel mai ridicat de satisfacţie a fost cultura (77 %), urmat de 

învăţământul primar (72 %) şi încălzirea centrală (60 %). Programele cu cele mai scăzute 
scoruri au fost întreţinerea şi amenajarea străzilor (19 %), ajutorul financiar pentru persoanele 
sărace (25 %) şi alimentarea cu apă (34 %). 

 
• 64 % dintre cetăţeni erau de acord cu îmbunătăţirea serviciilor privind alimentarea cu apă şi 

canalizarea; 58 % doreau îmbunătăţirea colectării gunoiului, 57 % susţineau amenajarea 
străzilor şi 54 % amenajarea / întreţinerea parcurilor. Totuşi, majoritatea acelora cuprinşi în 
sondaj erau de acord să plătească mai mult numai pentru învăţământul primar, apă şi 
canalizare şi amenajarea parcurilor. 

 
• 80 % dintre cetăţeni sprijineau priorităţile administraţiei publice locale, constând în 

întreţinerea străzilor, asigurarea locuinţelor şi sprijin pentru şcoli. 
 
În problemele delicate, din punct de vedere politic, 81 % din aceia sondaţi credeau că 
administraţia publică locală ar trebui să contracteze firme private pentru furnizarea unor servicii 
în vederea reducerii costurilor şi 97 % considerau că plata pentru utilităţile publice ar trebui să fie 
în funcţie de consumul efectiv, şi nu în sistem pauşal. 
 



 

 4. Focus grupurile 
 
Definiţie / scop 

Un focus grup este întrunirea unui grup de cetăţeni selectaţi. El este creat pentru a măsura 
răspunsul probabil al unuia sau al mai multor grupuri mari, la o propunere sau o iniţiativă a 
administraţiei publice locale. 
 
Proces 

Un focus grup este, de obicei, moderat de un consultant. Pentru un astfel de grup sunt 
selecţionate, de obicei, zece persoane. Ei reprezintă un eşantion al comunităţii. Grupului i se pun, 
în mod obiectiv, întrebări despre o anumită propunere sau iniţiativă. Răspunsurile grupului şi 
membrilor săi individuali sunt fie înregistrate pe casetă audio, fie notate în detaliu, pentru ca 
informaţia să fie analizată ulterior. Acelaşi proces de intervievare se repetă de trei sau de patru ori 
cu grupuri diferite, pentru a obţine informaţii comparative. 
 
Avantaje / dezavantaje 

Focus grupurile oferă o cunoaştere detaliată a preocupărilor / îngrijorărilor şi a valorilor 
oamenilor, aducând împreună persoane care reprezintă diferite puncte de vedere. Focus grupurile 
tind să fie mai puţin costisitoare, decât un sondaj de opinie, şi consumă mai puţin timp, decât un 
sondaj de opinie realizat complet. De asemenea, ele au o spontaneitate, prin faptul că participanţii 
pot oferi informaţii despre care poate sondajul de opinie a omis să pună întrebări. 
 
Focus grupurile nu sunt eficace în a asigura informaţii pentru public, în general. Ele nu sunt 
create pentru a construi consensul sau a lua decizii. Ele nu se constituie ca o metodă ştiinţifică şi 
este greu de măsurat rezultatele. Aceste rezultate vă orientează spre direcţia corectă, dar este 
înţelept să folosiţi evaluările, ca metodă de orientare pentru continuarea cercetării. Reuşita focus 
grupurilor depinde, adesea, de disponibilitatea expertizei din exterior. 
 
Exemplu: Tact şi consideraţie faţă de cetăţeni 
 
A fost organizat un focus grup pentru a discuta impozitele şi taxele locale din comunitatea 
respectivă. Majoritatea acelora invitaţi au acceptat să ia loc pe scaunele indicate şi să-şi pună 
ecusoane numerotate, dar unul dintre cei mai agresivi participanţi a obiectat: ,,vreau să stau lângă 
ceilalţi vecini ai mei, care gândesc exact ca mine.” ,,Înţeleg”, spuse ferm organizatorul întrunirii, 
dar cu zâmbetul pe buze, ,,dar, am vrea să oferim tuturor ocazia de a vorbi, şi acelora care s-ar 
putea să aibă alte păreri. Poate veţi reuşi să convingeţi pe cineva asupra propriului punct de 
vedere.” Persoana nemulţumită s-a aşezat fără prea multă convingere pe locul ce i s-a repartizat. 
Mai târziu, după discuţii în particular, agitate şi creative, a recunoscut, faţă de moderatorul 
grupului, că ,,opoziţia” nu a fost nici pe departe atât de feroce în confruntarea faţă în faţă. 

 
5. Comitetele consultative/ grupuri formate pe sarcini 



 

  
Definiţie / scop 

Un comitet consultativ este un grup de cetăţeni care asigură consultanţă permanentă consiliului 
local pe o numită temă. Un grup format pe sarcini este un grup de cetăţeni numit pentru a lucra pe 
o anumită problemă sau pentru un anumit obiectiv. El există numai pe durata realizării sarcinii 
respective. Un grup format pe sarcină poate fi şi un sub-comitet a unui grup de consultanţă mai 
mare şi este limitat ca mărime, astfel încât poate fi un grup de lucru eficace. În ambele cazuri, 
selecţionarea membrilor este esenţială. Structura grupului trebuie să fie destul de cuprinzătoare, 
dar membrii trebuie să fie reprezentativi. 
 
Comitetele consultative sunt utile pentru organizarea şi coordonarea opiniilor / reacţiilor unui 
număr mare de oameni. Ele sunt deosebit de utile în atingerea consensului pentru acţiune în 
domenii complexe, care ating multe faţete ale comunităţii. 
 
Proces 

Aşteptările faţă de rolul comitetului consultativ sau grupului format pe sarcini trebuie să fie clare 
pentru toate părţile implicate. Formularea în scris a acestor aşteptări reprezintă o metodă  
excelentă pentru a orienta comitetul sau grupul format pe sarcini spre atribuţiile sale, dar şi pentru 
a-l desfiinţa, atunci când sarcina a fost îndeplinită. 
 
Comitetele consultative şi grupurile formate pe sarcini sunt eficace în concentrarea atenţiei pentru 
un timp limitat, asupra unei probleme importante. Ele sunt utile pentru a colecta reacţiile de la un 
număr mare de oameni şi pentru atingerea consensului pentru acţiune în rezolvarea problemelor 
complexe ale comunităţii. Ele sunt dizolvate când sarcina a fost îndeplinită. Cu toate acestea, fără 
directive clare, sarcini bine definite şi limite stricte, aceste grupuri vor avea tendinţa de a se 
menţine la nesfârşit. 
 
6. Delegaţii şi comisii permanente  
 
Definiţie / scop 

În România, termenul de ,,delegaţie permanentă” se referă la un colectiv format din membri ai 
consiliului judeţean, numiţi de consiliu pentru a lucra ca un organism de consultanţă pentru 
preşedintele consiliului judeţean. 
 
Pentru a asigura o reprezentare largă, din punct de vedere politic şi geografic, consiliul judeţean 
alege un preşedinte şi preşedinţi ai comisiilor, care provin din zone geografice diferite ale 
judeţului. Delegaţia permanentă şi comisiile de specialitate asigură controlul, managementul şi 
întreţinerea funcţiilor specifice. 
 
Proces 

Delegaţia permanentă şi comisiile de specialitate sunt constituite, prin lege sau prin hotărâre a 
consiliului judeţean, respectiv local. Legea specifică modul în care acestea se constituie, în 
funcţie de calificarea membrilor şi atribuţiile delegaţiei sau comisiilor. Delegaţia permanentă şi 
comisiile sunt la dispoziţia consiliului şi funcţionează pe perioada unui mandat. 



 

 În alte ţări central şi est-europene, cele mai multe consilii locale şi-au desemnat comitete 
permanente, care să se ocupe de dezvoltarea unor politici complexe sau de planificarea unor 

programe pe perioade mai lungi de timp. Comitetele consultative pot fi formate numai din aleşi 
locali, din aleşi locali şi cetăţeni, sau numai din cetăţeni, în funcţie de prevederile legale şi 
practicile fiecărei ţări. 
 
Avantaje / dezavantaje 

Aceste structuri sunt eficace pentru a le oferi cetăţenilor o imagine de detaliu asupra activităţilor 
specifice ale administraţiei publice locale. Cetăţenii „vin” cu o experienţă de specialitate către 
administraţia publică locală şi „câştigă” o experienţă pentru viitoare poziţii de conducători ai 
comunităţii. 
 
Delegaţia şi comisiile permanente nu sunt eficace în a asigura informaţii pentru publicul larg sau 
pentru a construi consensul în afara ariei de responsabilitate. Ele pot fi concentrate pe o singură 
funcţiune, astfel încât pot pierde vederea de ansamblu a marilor probleme ale localităţii. 
 
Exemplu: Experienţa unei localităţi 
 
Consiliul local a stabilit 15 comitete permanente (economic, antreprenorial, comerţ şi turism, 
agricutură, managementul pădurilor şi apelor, mediu, transport şi comunicaţii locale, locuinţe, 
ordine publică, construcţii, educaţie şi tineret, cultură, sport, sănătate), fiecare comitet fiind 
format din cinci consilieri aleşi şi patru cetăţeni. Fiecare comitet oferă consultanţă consiliului 
local pe domeniul său de expertiză. 
 
7. Folosirea tehnologiei (Televiziunea prin cablu, Internetul) 
 
Comunicaţiile tradiţionale, bazate pe mass media – ziare, radio şi televiziune – reprezintă una 
dintre modalităţile de a-l menţine pe cetăţean informat asupra problemelor administraţiei publice 
locale. Noile progrese ale tehnologiei, cum sunt televiziunea prin cablu şi Internetul, au oferit 
administraţiei publice locale noi instrumente de comunicare. 
 
Definiţie / scop 

Televiziunea prin cablu asigură o alternativă transmisiilor ,,prin aer” a programelor de radio şi 
televiziune. Printr-un cablu coaxial se transmit programe pe mai multe canale TV, la case, 
apartamente de bloc şi la firme, în toată zona acoperită de serviciul respectiv.   
 
Internetul este o reţea care permite calculatoarelor din lumea întreagă să schimbe mesaje şi fişiere 
electronice. Această reţea de calculatoare a crescut, în prezent, incluzând mii de calculatoare ale 
firmelor private şi ale autorităţilor locale din lumea întreagă.  
 
Televiziunea prin cablu şi Internetul pot fi folosite de administraţia publică locală pentru a spori 
participarea cetăţenească în trei modalităţi: 
 
Diseminarea informaţiei – Internetul şi televiziunea prin cablu: Un buletin informativ electronic 
poate oferi informaţii referitoare la agenda consiliului local, programe de vacanţă, evenimente 



 

 culturale, orarele şi traseele  pentru transportul de călători, instrucţiuni pentru obţinerea unei 
autorizaţii  etc. Accesul unei administraţii locale la canalul de televiziune prin cablu asigură: 

 
• Un buletin de ştiri locale, care să informeze publicul, din timp, despre şedinţele publice 

programate ale consiliului local, ale comisiilor sale de specialitate, a altor comitete şi comisii. 
Aceste informaţii pot fi actualizate pe loc, chiar dacă schimbările apar în ultimul moment. 

• Anunţuri pentru oferta de locuri de muncă. 

• Alte activităţi organizate sau găzduite de primărie. 

• Înregistrarea şedinţelor consiliului local, de la început la sfârşit, astfel încât fragmente din 
şedinţă să poată fi retransmise la orele potrivite pentru cetăţeni. 

• Programe de tip talk-show sau discuţii ale primarului sau consilierilor cu reprezentanţii presei, 
despre procedurile de lucru ale administraţiei publice locale. 

• Programe cu telefon în direct, în care aleşii locali pot fi întrebaţi direct de către cetăţeni despre 
anumite probleme şi politici ale comunităţii. 

 
Relaţiile cu publicul – Uşurinţa de a obţine informaţii plasează propria administraţie publică 
locală într-o lumină favorabilă. 
 
Comunicare de la / către cetăţeni – Prin intermediul Internet-ului, poşta electronică (E-mail) 
este o alternativă a telefonului, a faxului sau a serviciilor obişnuite de poştă. Aceasta poate 
reprezenta modalitatea prin care, în viitor, cetăţenii vor contacta administraţia publică locală, 
pentru a raporta problemele legate de serviciile publice, pentru a solicita o inspecţie sau o 
expertiză, sau pentru a depune o cerere pentru eliberarea unei autorizaţii. 
 
Pagina de internet (www) poate, de asemenea, înlocui telefonul, faxul sau serviciile poştale 
tradiţionale. Consiliul local poate să-şi construiască o pagină pe Internet („site”), care să poată fi 
accesată de către cetăţeni pentru a fi la curent cu activităţile administraţiei publice locale sau cu 
evenimentele cartierului. Aceeaşi pagină poate fi folosită de către administaţia publică locală, 
pentru a informa publicul despre acţiunile comunităţii, iar de către cetăţeni, pentru a accesa 
documente-tip sau formulare, fără a mai fi necesar să vină la primărie. 
 
Proces 

Televiziunea prin cablu funcţionează ca serviciu cu plată, pe bază de abonament lunar. În SUA 
firmele private de televiziune prin cablu obţin permisiunea municipalităţii de a asigura acest 
serviciu în localitate şi de a folosi partea dreaptă a străzilor pentru a-şi instala cablul. În schimbul 
folosirii părţii drepte a străzilor, municipalitatea poate cere drept compensaţie ca unul sau mai 
multe canale publice să fie puse la dispoziţia administraţiei locale pentru informaţiile comunitare.  
 
Accesul pe Internet se face prin Distribuitorii de Servicii de Internet (DSI). Conectarea la DSI se 
face prin linie telefonică locală sau prin cablu, pe bază de abonament lunar. Abonatul trebuie să 
aibă echipamentul necesar pentru accesul pe Internet: calculator personal, modem, echipament 
periferic şi software adecvat. Oricine dispune de echipament şi plăteşte tariful solicitat, poate 
intra pe Internet şi paginile sale, World Wide Web (www). 



 

  
Internetul este o entitate larg răspândită, care, prin construcţie, este greu de controlat. 

Elementele care trebuie avute în vedere sunt: securitate, date eronate sau infectate cu viruşi şi 
cine va coordona conţinutul paginii Web a municipalităţii. Acestea sunt elementele de bază de 
care municipalitatea trebuie să ţină seama la stabilirea politicii de folosire a Internetului. Aleşii  
locali, care sunt interesaţi să acceseze Internetul sau care doresc ca, municipalitatea pe care o 
reprezintă, să aibă o pagină pe Internet, ar trebui să se orienteze după criteriile prezentate în 
Anexa C. 
 
Avantaje / dezavantaje 

Televiziunea prin cablu este un instrument eficient, din punctul de vedere al costurilor pentru 
informarea publicului; cu toate acestea, nu toate gospodăriile sunt abonate la televiziunea prin 
cablu, limitându-se astfel eficacitatea în a comunica cu toţi cetăţenii. Costul abonamentului la 
televiziunea prin cablu poate constitui şi el un dezavantaj. 
 
Pe măsură ce Internetul este tot mai mult folosit pentru diseminarea informaţiei, municipalitatea 
va economisi timpul valoros al funcţionarilor şi costurile consumabilelor aferente. El asigură 
posibilitatea promovării comunităţii pentru firmele în căutare de sedii şi pieţe, şi turişti aflaţi în 
vacanţe. 
 
8. Asociaţiile / consiliile comunităţii 
 
Definiţie / scop 

O asociaţie comunitară reprezintă un grup de cetăţeni, dintr-o anumită zonă geografică, organizaţi 
în jurul unui interes comun, legat de una sau mai multe  probleme, cum ar fi: zonarea, exploatarea 
terenurilor sau amenajarea teritoriului. Asociaţia comunitară asigură un forum în care se discută 
problemele şi are loc un schimb de idei între funcţionarii publici şi membrii asociaţiei. Asociaţiile 
au fost folosite cu succes în administrarea unor proiecte pentru anumite cartiere şi a contractelor 
de prestare a serviciilor publice. 
 
Proces 

Asociaţiile de cartier pot fi persoane juridice sau pot fi organizate neoficial. Toţi locuitorii, 
proprietarii de case şi de terenuri, reprezentanţii firmelor şi ai asociaţiilor non-profit, din cartierul 
respectiv, pot deveni membri. Fiecare astfel de asociaţie alege un consiliu de administraţie, care 
să conducă organizaţia de-a lungul unui an şi să-i reprezinte interesele faţă de alte grupuri ,din 
afară. În cadrul asociaţiei se pot crea comitete, care să se ocupe de probleme specifice, cum ar fi 
urbanismul, dezvoltarea traficului şi dezvoltarea economică. 
 
Consiliul local poate organiza un birou al primăriei care să se ocupe de coordonarea şi de 
comunicarea cu asociaţiile de cartier. Vă prezentăm, în continuare, o listă a funcţiunilor de bază 
ale unui astfel de birou: 

• Anunţarea persoanelor interesate, asupra şedinţelor, audierilor, întrunirilor, alegerilor şi a altor 
evenimente. 



 

 • Asigurarea accesului la informaţii şi păstrarea unui registru cu rapoartele, studiile, sursele de 
date şi alte materiale. 

• Asigurarea serviciilor de asistenţă cu informaţii pentru persoane, asociaţii de cartier şi altele. 

• Menţinerea unei baze de date actualizate a asociaţiilor de cartier şi a reprezentanţilor acestora. 

• Sprijinirea voluntarilor din cartiere în coordonarea proiectelor pentru beneficiul cartierului. 

• Încurajarea persoanelor individuale de a lucra, atunci când este posibil, cu asociaţiile de cartier 
existente. 

• Sprijinirea cetăţenilor în copierea, multiplicarea şi trimiterea prin poştă a buletinelor 
informative sau a altor materiale realizate de asociaţiile de cartier. 

• Ca element de legătură, atunci când asociaţiile de cartier elaborează procese participative 
împreună cu agenţiile locale. 

• Consultanţă pentru contractele pe care asociaţiile de cartier sau persoanele particulare le au cu 
alte agenţii / servicii municipale.  

• Sprijinirea eforturilor administraţiei publice locale, de educare în domeniul participării 
cetăţeneşti. 

 
Avantaje / dezavantaje 

Asociaţiile de cartier tind să nu îşi păstreze caracterul permanent. De obicei, ele sunt create 
pentru a rezolva o problemă punctuală, pentru care cetăţenii se mobilizează să acţioneze, şi se 
dizolvă spontan, atunci când problema a fost rezolvată şi interesul a dispărut. Pentru a menţine 
permanenţa asociaţiilor pe cartiere, autorităţile locale ar trebui să acorde un sprijin, cu personal şi 
resurse de orice fel. 
 
Exemplu: Educarea membrilor asociaţiilor comunitare 
 
Un funcţionar din departamentul financiar al primăriei se simţea frustrat, deoarece departamentul 
era acuzat, pe de o parte de un grup de membri ai unei asociaţii comunitare, că nu au prevăzut 
mai multe cheltuieli pentru facilităţile publice, şi, pe de altă parte, de un alt grup de membri ai 
asociaţiei, că au cheltuit prea mult. Până la urmă, funcţionarii publici au adus cele două grupuri  
divergente împreună, pentru a propune un plan de cheltuieli, care să fie pe placul majorităţii. 
După prezentarea susţinută de funcţionari, cu privire la situaţia actuală, membrii asociaţiei au fost 
împărţiţi în două grupe, de câte opt persoane, şi li s-au dat banii (,,bani de jucărie”), pe care 
municipalitatea putea să-i cheltuiască. Fiecărui grup i s-a cerut, apoi, să ajungă la o înţelegere 
rezonabilă de alocare a banilor, care să răspundă, în viziunea lor, nevoilor reale ale comunităţii. 
Această abordare, sub formă de joc, a adus faţă în faţă cele două grupuri, care s-au confruntat 
brusc cu realitatea unei sume limitate de bani care trebuie cheltuită, şi au început să înţeleagă 
negocierile pe care trebuie să le facă funcţionarii finanţişti. Faptul că, în final, asociaţia a ajuns la 
un consens, dovedeşte că toţi aceia implicaţi şi-au modificat şi îmbunătăţit percepţiile. 
 
9. Biroul comunitar 
 



 

 Definiţie / scop 

Este o variantă a asociaţiei de cartier, descrisă anterior, cu deosebirea că întotdeauna este înfiinţat 
şi exploatat de către administraţia publică locală. Biroul poate asigura un serviciu sau un grup de 
servicii, în funcţie de nevoi. Serviciile oferite, în mod obişnuit, sunt: servicii pentru cartiere, 
asistenţă medicală, asistenţă socială şi ajutor pentru pensionari. Acest tip de birou extinde 
serviciile municipale într-un cartier din localitate şi aduce administraţia publică locală aproape de 
cetăţean, în loc de a-l face pe cetăţean să meargă la primărie. 
 
Proces 

Aleşii locali hotărăsc care servicii pot fi asigurate cel mai bine de birourile situate în comunitate. 
Ei trebuie să ia în consideraţie beneficiile şi costurile descentralizării unei activităţi, atât din 
punctul de vedere al municipalităţii, cât şi al cetăţenilor. Costurile de funcţionare ale biroului sunt 
prevăzute în bugetul anual. 
 
Avantaje / dezavantaje 

Acest tip de serviciu este mai accesibil publicului, şi asigură un contact direct şi o comunicare 
mai bună cu cetăţenii. Biroul devine parte a comunităţii şi duce la creşterea încrederii în 
autoritatea locală. După ce se stabileşte un birou comunitar într-un anumit cartier, implicarea 
cetăţenilor în activităţi de participare cetăţenească devine mult mai uşoară. 
 
Funcţionarii biroului tind să se concentreze pe probleme legate de zona / cartierul respectiv  şi 
neglijează problemele şi nevoile localităţii pe ansamblu. Descentralizarea unor servicii poate 
duce la creşterea costurilor legate de personal şi a acelora pentru cheltuieli materiale. 
 
10. Avocatul poporului 
 
Definiţie / scop 

Avocatul poporului este o autoritate publică neimplicată politic, care investighează plângerile 
cetăţenilor legate de activitatea funcţionarilor publici sau a instituţiilor publice. Sfera de activitate 
variază în funcţie de localitate, dar, de obicei, cuprinde plângeri referitoare la tratarea nedreaptă 
şi dură a unor probleme, cum ar fi: locuinţele, impozitarea, votarea sau plata pensiilor 
persoanelor în vârstă. 
 
Proces 

Consilierii locali hotărăsc dacă este nevoie de un birou al avocatului poporului, în funcţie de 
prevederile legii sau a hotărârii consiliului local. Dacă se determină că este nevoie, ei stabilesc 
prin hotărâre de consiliu, care vor fi atribuţiile şi responsabilităţile acestui birou. Avocatul 
poporului este numit conform procedurilor prevăzute de lege. 
 
După ce investighează plângerea, avocatul poporului o poate respinge, sau poate recurge la 
îndreptarea greşelii prin convingere, publicitate sau, uneori, chiar prin recomandarea 
condamnării. 
 



 

 Avantaje / dezavantaje 

Avocatul poporului răspunde nevoilor cetăţeanului, îndeplinind rolul de autoritate imparţială şi 
neformală, care analizează plângerile şi reclamaţiile. Această activitate are ca scop îmbunătăţirea 
atitudinii autorităţilor faţă de necazurile cetăţenilor, prin tratarea lor în mod drept, echitabil şi 
imparţial. Este deosebit de eficace în a ajuta cetăţenii să facă faţă complexităţii birocratice din 
marile oraşe. 
 
11. Programul uşilor deschise (acces liber) 
 
Definiţie / scop 

Încurajează cetăţenii să viziteze primăria sau un departament al acesteia, oricând, pur şi simplu 
invitându-i să intre. 
 
Proces 

În mod obişnuit, primăriile stabilesc un orar zilnic în cadrul căruia cetăţenii pot vizita primăria, 
pot plăti impozite şi taxe, pot obţine autorizaţii şi permise. De exemplu, o primărie poate stabili 
orarul pentru lucrul cu publicul, astfel: 

Luni:  8:00-16:00 
Marţi:    8:00-12:00 
Miercuri:  8:00-17:00 
Joi:   Şedinţa consiliului local şi şedinţele comisiilor de specialitate 
Vineri:   8:00-15:00 

Stabilirea unui orar de funcţionare, dovedeşte faptul că primăria şi personalul ei sunt accesibile şi 
deschise problemelor şi necazurilor cetăţenilor. 
 
Avantaje / dezavantaje 

Un program al uşilor deschise facilitează comunicarea cu cetăţenii. Deschiderea tuturor 
facilităţilor primăriei pentru public, în toate zilele în care personalul este la lucru,  poate duce la 
creşterea costurilor, dar va genera beneficii intangibile şi incomparabil mai mari, datorită 
percepţiei că primăria este deschisă, la dispoziţia cetăţeanului, şi disponibilă pentru a asculta 
problemele şi necazurile oamenilor. 
 
12. Informaţia publică 
 
Definiţie / scop 

Publicarea informaţiei este asigurată sub formă de comunicate de presă, interviuri, articole etc.  
Pot exista departamente de informaţii publice care să se ocupe cu aceste proceduri. Informaţia 
publică îi menţine informaţi pe cetăţeni cu privire la activităţile administraţiei publice locale. 
 
Proces  

Autorităţile locale, care decid să folosească personal pentru transmiterea informaţiei publice, 
pentru a sprijini activităţile cu participare cetăţenească, trebuie să se asigure că personalul 
respectiv este apreciat, ca fiind o sursă de informaţii obiectivă şi credibilă. 



 

  
Avantaje/ dezavantaje 

Un program eficace şi puternic de informare publică crează un mediu constructiv. Cetăţenii bine 
informaţi sunt capabili să participe în mod inteligent, să înţeleagă mai bine problemele din cadrul 
programului şi impactul diferitelor acţiuni, şi să aibă o perspectivă asupra evoluţiei programului, 
odată ce acesta este început. 
 
Se ştie că cetăţenii critică personalul, care oferă informaţia publică, acuzându-l că nu oferă 
informaţii obiective, ci că, mai degrabă, acţionează ca un compartiment de marketing pentru 
instituţie. Atunci când se întâmplă acest lucru, eforturile de informare a publicului subminează 
programul de participare cetăţenească. 
 
13. Programele de educaţie şi de raportare către public 
 
Definiţie / scop 

Programele directe de educaţie sunt acelea în care aleşii locali şi executivul prezintă programul, 
direct publicului; de exemplu, o discuţie cu elevii din şcoli, privind activităţile administraţiei 
publice locale. Programele indirecte de educaţie asigură, de asemenea, informaţii publice, dar 
folosind materiale tipărite pentru a transmite mesajul, în locul comunicării directe. Rapoartele 
către populaţie sunt concepute pentru a comunica simplu şi la obiect, ocolind termenii tehnici şi 
limbajul birocratic. 
 
Proces 

Materialele educative tipice includ articolele, buletinele informative, publicaţiile şi rapoartele. O 
practică frecventă a autorităţilor locale creative este prezentarea către public a raportului financiar 
şi a celui contabil, la încheierea anului fiscal, rapoarte reformulate în acest scop. Expresia 
obişnuită, pentru această practică, este ,,raportarea populară”.  
 
Avantaje / dezavantaje 

Un program direct de educaţie oferă  ocazia de a prezenta informaţiile, a interacţiona cu publicul, 
a pune întrebări şi a primi răspunsuri, a răspunde pe loc la necazuri şi probleme. Marele avantaj 
al acestui proces este schimbarea percepţiei cetăţenilor de a mai considera administraţia publică 
locală ca pe o birocraţie „fără chip”.  
 
Cetăţenilor le place raportarea către public, pentru că aceasta concentrează informaţia, foloseşte 
scheme şi grafice, pentru a prezenta ideile complexe, şi este uşor de înţeles. Documentele de tipul 
„Bugetul pe scurt” şi „Raportul anual de performanţă” transmit o mare cantitate de informaţii 
într-o broşură de 20-25 de pagini. Broşurile sunt distribuite în număr foarte mare cetăţenilor şi, 
adesea,  sunt folosite în educarea acestora şi în programele de participare cetăţenească. Astfel de 
broşuri sunt puse la dispoziţia cetăţenilor interesaţi în numeroase oraşe din Europa Centrală şi de 
Est.  
 
Exemplu: Creşterea participării la întrunirile publice 
 



 

 Un oraş, cu o mare aglomerare urbană, nu reuşea să atragă cetăţenii să participe la o serie de 
întruniri cu tema: ,,Probleme de urbanism modern”.  Dar, atunci când oficialităţile oraşului au 

publicat afişe anunţând ,,Întrunirea la vârf pentru rezolvarea problemelor urgente ale comunităţii 
noastre”, participarea s-a dublat. 
 
Studiu de caz 
 
Câţiva dintre consilierii unui oraş au participat, cu regularitate, la lecţiile de educaţie civică din 
şcolile generale, la clasele a VII-a şi a VIII-a. Ei susţineau întreaga lecţie, vorbind despre modul 
de organizare al administraţiei publice locale, despre drepturile şi obligaţiile aleşilor locali, 
despre democraţie etc, răspunzând întrebărilor elevilor şi notându-şi ideile acestora. 
 
Astfel s-a reuşit ca, fiind invitaţi la şedinţa consiliului local, un număr de aproximativ 70 de elevi 
să participe, contribuind cu ideile lor şi învîţând despre procesul democratic de luare a deciziilor. 
 
14. Centrul de relaţii pentru cetăţeni (cereri, sugestii, reclamaţii şi informaţii) 
 
Definiţie / scop 

Centrul de relaţii pentru cetăţeni este înfiinţat pentru a primi şi a răspunde cererilor cetăţenilor, 
pentru asistenţă şi informaţii. El asigură un punct de contact unic, simplificând, astfel, 
contactarea primăriei de către cetăţeni. Ei nu mai trebuie să afle pe cine sau ce departament / 
direcţie să sune pentru a obţine informaţia sau pentru a li se oferi un serviciu. 
 
Proces 

Cetăţeanul se adresează personal acestui centru, prin telefon sau prin poştă. Centrul ar trebui să 
asigure: 

• Furnizarea informaţiilor sau a serviciilor, înregistrarea cererilor, transferul lor către 
departamentele care trebuie să le soluţioneze şi, după rezolvare, înştiinţarea cetăţeanului 
asupra rezultatului; 

• Sprijinirea cetăţenilor şi a consiliului local pentru solicitarea şi obţinerea informaţiilor şi a 
serviciilor; 

• Îmbunătăţirea răspunsului executivului la iniţiativele consiliului local; 

• Coordonarea răspunsului serviciilor municipale de sub autoritatea administraţiei publice 
locale; 

• Asigurarea unei reţele de comunicare interne la dispoziţia  tuturor departamentelor primăriei. 
 
Avantaje / dezavantaje 

Centralizarea informaţiilor şi a cererilor de servicii permite primăriei să urmărească cererile şi să 
asigure rezolvarea lor într-o anumită limită de timp. Rezultatul duce la o eficienţă sporită a 
aparatului primăriei şi, deci, la creşterea gradului de mulţumire a cetăţenilor.  
 
Înfiinţarea unui centrul de relaţii pentru cetăţeni poate fi costisitor şi acesta este un mare 
dezavantaj; cu toate acestea, dacă o primărie hotărăşte să creeze un astfel de departament, trebuie 



 

 folosite, pe cât posibil, resursele umane care fac, deja, acest tip de muncă în cadrul instituţiei. 
Orice angajat, care prin natura muncii, alocă mai mult de 60 % din timp cererilor de informaţii 
şi servicii din partea consumatorilor, reprezintă o resursă potenţială pentru acest tip de centru. 
 
Studiu de caz 
 
Participarea cetăţenească este încurajată şi, adesea, are loc chiar sub conducerea administraţiei 
publice locale. Un exemplu, în acest sens, îl poate constitui un oraş, care a elaborat planul 
strategic de dezvoltare a localităţii pentru anul 2010. 
 
Proiectul planului a fost elaborat de către primar împreună cu funcţionarii primăriei şi a fost pus 
la dispoziţia publicului pentru comentarii şi completări. Propunerea a fost publicată în ziarele 
locale şi numeroase exemplare au fost disponibile în primărie, sau au fost trimise prin poştă 
sectorului privat şi instituţiilor şcolare. A fost organizată o audiere publică cu o participare 
numeroasă. După scurgerea perioadei de 20 de zile pentru comentarii, toate comentariile primite 
au fost analizate şi, unde a fost cazul, propunerile au fost incluse în proiect. 
 
15. Relaţiile cu mass-media 
 
Definiţie / scop 

Orice program de participare cetăţenească necesită colaborarea cu mass media (ziare, radio şi 
televiziune). Mass media sprijină participarea cetăţenească la începutul procesului, atunci când se 
anunţă programul şi publicul este invitat să se implice; pe durata programului, presa arată modul 
în care progresează iniţiativa; în final, la încheierea programului, mass media prezintă rezultatele 
programului şi modul în care vor fi aplicate. 
 
Proces 

Uneori, aleşii locali trebuie să încurajeze presa, pentru a prezenta programele de participare 
cetăţenească. Două metode sunt folosite în mod curent: comunicatele de presă şi conferinţele de 
presă. Acestea ajută  mass media să obţină datele importante, cu un minimum de efort. 
 
Radioul şi televiziunea sunt principalele canale, prin care cetăţenii află ştirile, dar „ocazia”, ca 
mesajul să fie transmis, este limitată între 30 şi 60 de secunde şi există o concurenţă mare pentru 
accesul la spaţiul de emisie. Prezenţa administraţiei publice locale la radio şi televiziune depinde 
de actualitatea şi consistenţa informaţiilor. Orice comunicat de presă, pentru radio sau  
televiziune, trebuie să ţină seama de aceste condiţii. În concluzie, concizia este esenţială, iar 
mesajul trebuie să fie scurt, la obiect şi uşor de înţeles.  
 
Iată câteva sugestii pentru a stabili relaţii bune de lucru cu mass media: 

• Fiţi onest şi direct, atunci când răspundeţi la întrebări; onestitatea este cea mai bună politică. 

• Evitaţi răspunsurile de tip ,,nu comentez”, pentru că sună cam evaziv. 

• Reveniţi cu telefoane de răspuns, atunci când sunteţi căutaţi; reporterii au, de obicei, termene 
limită, pe care încearcă să le respecte. 



 

 • Nu emiteţi speculaţii şi nu formulaţi răspunsuri ipotetice. 

• Dacă nu aveţi  un răspuns concret, cereţi-vă scuze şi spuneţi că nu aveţi un răspuns imediat, 
dar, în curând, veţi obţine informaţia. În funcţie de termenele pe care le au, reporterii vor avea, 
sau nu, nevoie de această înformaţie. 

• Nu ocoliţi temele controversate (presa insistă, întotdeauna, pe controverse); dacă o faceţi, vă 
pierdeţi credibilitatea. 

• Dacă presa vă prinde nepregătiţi în legătură cu un eveniment, care tocmai a avut loc, spuneţi 
că abia aţi aflat despre el şi veţi da un răspuns, după ce veţi avea ocazia să-l analizaţi. Apoi, 
daţi acel răspuns, cât mai urgent posibil. 

• Reţineţi că nu puteţi impune modul în care va apărea reportajul, relatarea sau interviul.  

• Dacă nu sunteţi de acord cu modul în care a fost relatat subiectul, spuneţi acest lucru 
reporterului, în particular, sau ignoraţi situaţia, pur şi simplu. Nu vă plângeţi redactorului-şef 
al ziarului sau directorului staţiei de radio sau de televiziune. 

 
Avantaje / dezavantaje 

Înfiinţarea unui program de relaţii cu mass media poate constitui o modalitate eficace de promova 
în mod pozitiv activităţile administraţiei locale.  Folosirea biroului de relaţii cu presa ca punct 
unic de contact cu toţi reprezentanţii mass-media duce la îmbunătăţirea relaţiilor cu presa şi 
sporeşte accesul acesteia la informaţii. Când informaţia este corectă şi furnizată publicului la 
timp, se îmbunătăţeşte imaginea administraţiei locale.  Totuşi, oficialităţile locale trebuie să fie 
prevăzătoare, să nu promoveze în mod exagerat imaginea municipalităţii, pentru că în acest caz, 
biroul de presă este privit  ca un instrument de propagandă. 
  
Exemplu: Atragerea atenţiei presei 
 
Administraţia publică locală a unei localităţi urbane, dens populate, a adoptat un program 
ambiţios de sponsorizare a tuturor întrunirilor comunităţii, referitoare la problemele presante 
legate de creşterea economică şi de transport. Editorul ziarului local nu s-a arătat interesat să 
publice articolele despre program, indiferent de lungimea sau detaliile acestora. Ca urmare, 
municipalitatea a elaborat şi a tipărit, pe propria cheltuială, un suplimet informativ de şase pagini, 
în culori, care a fost inserat în numărul de duminică al ziarului. Acest supliment a fost citit de 
250.000 de oameni şi consiliul local şi-a văzut roadele muncii, iar investiţia i-a fost răsplătită. 
Acest efort singular, dar ambiţios, a crescut interesul şi prezenţa publicului la întruniri. Ca un 
produs secundar, proiectul a atras, în sfârşit, atenţia presei independente; reporterii şi-au dat 
seama că tema respectivă a interesat o mare parte a cetăţenilor comunităţii. 
 

GLOSAR 
 
FACTORII 
INTERESAŢI 

Orice grup, sau persoană, care are un interes, este influenţat / afectat sau 
poate influenţa / afecta realizarea obiectivului propus 

PARTICIPAREA 
CETĂŢENEASCĂ    

Orice proces prin care cetăţenii influenţează deciziile publice, care le 
afectează viaţa personală şi viaţa altor cetăţeni 

 



 

 ANEXA A 
Etapele de planificare şi de implementare ale 

procesului de participare cetăţenească 
 
 
Planificarea 
 
1. Identificaţi subiectele esenţiale; 
 
2. Definiţi obiectivul; relaţionaţi-l de scopul general al organizaţiei; 
 
3. Solicitaţi angajamentul oficialităţilor locale, pentru o abordare participativă în cadrul 

primăriei; 
 
4. Consultaţi-vă cu colegii din primărie: 

- Coordonaţi modul de implicare al altor departamente, instituţii, şi / sau autorităţi locale 
afectate; 

- Stabiliţi dacă este nevoie de un moderator; 

- Verificaţi agendele şi disponibilitatea persoanelor de bază; 

- Stabiliţi cerinţele programului (de personal şi financiare); 

- Stabiliţi necesarul de informaţii. 
 

5. Identificaţi persoanele, serviciile şi instituţiile principale, care vor fi afectate: 

- Creaţi un profil al comunităţii; 

- Notaţi-vă numele persoanelor şi al instituţiilor; 

- Clarificaţi subiectele; 

- Creaţi contacte şi raportaţi; 

- Vorbiţi cu liderii comunităţii. 
 
Dezvoltarea programului  
 
6.   Proiectul programului de participare: 

- Asiguraţi fluxul de informaţii, subiecte şi opţiuni; 

- Stabiliţi procesul de luare a deciziei pentru program; 

- Determinaţi obiectivele pentru fiecare etapă a participării cetăţeneşti; 

- Armonizaţi oportunităţile şi tehnicile de participare cetăţenească; 

- Stabiliţi modul de monitorizare şi de evaluare. 
 



 

 7.   Întâlniţi-vă cu principalele persoane afectate de proces sau de program: 

- Confirmaţi problemele şi opţiunile; 

- Confirmaţi obiectivele pentru fiecare etapă a participării cetăţeneşti; 

- Confirmaţi alegerea unui moderator, dacă este cazul; 

- Revedeţi concepţia generală a programelor şi a tehnicilor folosite în fiecare etapă. 
 

8.   Finalizaţi concepţia finală: 

- Finalizaţi cerinţele programului (resursele de personal şi financiare); 

- Finalizaţi necesarul de informaţii; 

- Finalizaţi metodele de monitorizare şi de evaluare; 

- Finalizaţi agenda şi sarcinile de lucru. 
 
9.   Consultaţi-vă cu principalele persoane şi alte instituţii publice, asupra formei finale, 

aşa cum va fi aplicată: 

- Analizaţi rezultatele; 

- Faceţi schimbările necesare; 

- Revizuiţi proiectul; 

- Stabiliţi un proces adiţional de luare a deciziei, dacă este necesar. 
 
Aprobarea programului 
 
10.   Ajungeţi la o decizie privind forma finală a programului şi a agendei:  

- Publicaţi decizia luată şi motivaţi-o; 

- Subliniaţi responsabilităţile. 
 
Implementarea programului 
 
11.   Implicaţi participanţii în implementare şi în evaluare.  
 
Evaluarea 
 
12.   Evaluaţi programul: 

- Solicitaţi comentariile persoanelor principale şi ale altora, asupra părţii consultative a 
programului; 

- Evaluaţi rezultatele programului de participare; şi-a atins obiectivele? 

- Documentaţi evaluarea, pentru a o folosi data viitoare, atunci când veţi planifica un proces 
participativ. 

 
 



 

  
 

ANEXA  B 
Lista pentru pregătirea şi derularea reuşită a 

întrunirii primăriei 
 

 
Planificarea înainte de întrunire 
 
- Există un spaţiul stabilit şi rezervat pentru întrunire? 

- Au fost verificate spaţiul, amplasamentul scaunelor, persoana cu cheile şi cu curăţenia?  

- Spaţiul respectiv este luminat corespunzător? Se poate micşora lumina în încăpere? 

- Există un echipament video, microfoane şi alte dotări în sala de întrunire? Dacă nu, cine le 
asigură? 

- Se poate ajunge cu autobuzul la locul de întrunire? Există locuri de parcare pentru mai multe 
automobile? 

- Sunt pregătite materialele pentru participanţi: agenda, foile informative, formularele de 
evaluare? 

- Este pregătită lista de prezenţă? Sunt pregătite hârtii şi pixuri? 

- Sunt necesare ecusoane? 

- Semnele pentru orientarea participanţilor sunt bine aşezate? 

- Sunt pregătite produsele pentru pauze: cafea, ceai, apă minerală, gustări? 

- Există în sală un panou pentru scris (flip-chart), hârtie şi markere? 

- Au fost stabiliţi aceia care fac prezentări (expuneri, comunicări), aceia care notează 
comentariile şi moderatorul? 

- Ştiu ceilalţi aleşi locali, care vor să participe, care le este rolul? 
 
Anunţarea întrunirii 
 
- A fost elaborată o listă de invitaţi? A fost actualizată? 

- Anunţul public a fost afişat / publicat în ziare? Este clar formulat obiectivul? 

- A fost anunţată presa? Au fost scrise comunicatele de presă? 

- Au fost contactaţi, personal, principalii participanţi, consilierii locali şi funcţionarii publici din 
departamentele primăriei, pentru participarea la întrunire? 

 
La şedinţă 
 



 

 - Sunt aranjate scaunele în formă de cerc, pentru a permite discuţiile între participanţi? Nu 
folosiţi scena! 

- Sunt prea multe scaune? Oamenii tind să se aşeze în spate. Nu folosiţi mese, doar scaune. 

- Indicaţi unde se află toaletele şi locurile pentru fumat. 

- Clarificaţi rolul moderatorului, dacă se foloseşte un moderator. 

- Revedeţi regulile de desfăşurare ale şedinţei şi încercaţi să le respectaţi. 

- Asiguraţi-vă că participanţii înţeleg şi acceptă obiectivele şedinţei. 

- Începeţi şi terminaţi la timp. Anunţaţi participanţii, de la început, despre durata prevăzută a 
şedinţei şi ora la care se va termina. 

- Asiguraţi-vă că panoul de scris (flip-chart) şi toate mijloacele audio-vizuale sunt vizibile 
pentru toţi participanţii din sală. 

- Prezentările (expunerile, comunicările) să fie cât mai scurte posibil (maximum 15 minute). 

- Oferiţi indicaţii clare, dacă participanţii vor merge în alte săli pentru lucrul în grupuri mici. 

- Asiguraţi-vă că participanţii completează şi returnează formularele de evaluare. 

- Asiguraţi-vă că participanţii pleacă de la şedinţă ştiind ce s-a realizat şi ce anume urmează a se 
întâmpla, în continuare. 

 
După şedinţă 
 
- Transcrieţi planşele de pe panou (flip-chart) şi notele şedinţei. 

- Completaţi lista de corespondenţă cu numele de pe foaia de prezenţă. 

- Revedeţi formularele de evaluare şi prelucraţi-le. 

- Multiplicaţi notele şedinţei sau cuprinsul ei şi puneţi-le la dispoziţia acelora interesaţi, cât mai 
repede cu putinţă. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ANEXA  C 
Etapele de bază pentru accesul pe Internet al 

autorităţilor locale 
 

Notă: Informaţiile, de mai jos, au fost preluate din publicaţia ICMA, Sisteme Informatice de 
Management (MIS) – Raport, Administraţia locală şi Internetul, septembrie 1996. Cronologia 
reprezintă numai o schiţă orientativă de ansamblu, privind etapele pe care trebuie să le parcurgă 
administraţia publică locală pentru a avea acces la Internet. Ar trebui să citiţi acest raport în 
întregime, înainte de a crea propria pagină de web, pentru propria administraţie publică locală. 
 
1.  Colectaţi cât mai multe informaţii, despre serviciile Internet, de la firmele de profil. 

2.  Stabiliţi care sunt obiectivele comunităţii dumneavoastră, legate de folosirea Internetului. 

3. Identificaţi funcţionarii publici, care vor fi implicaţi în proiect. Responsabilităţile se pot 
împărţi în: domeniul tehnic (conectarea) şi domeniul de conţinut (colectarea, formatarea şi 
întreţinerea informaţiei). 

4.  Identificaţi potenţialii parteneri, cu care aţi putea colabora şi împărţi costurile. 

5. Calculaţi necesarul de fonduri şi / sau elaboraţi un buget pentru folosirea Internetului. 

6.  Selectaţi informaţia, care ar trebui cuprinsă pe pagina de internet a administraţiei publice 
locale şi ordinea de priorităţi, pentru introducerea acestor informaţii. Desenaţi o diagramă a 
ierarhiei informaţiilor. 

7.  Discutaţi opţiunile, pentru conectarea personalului şi serviciile pentru pagina de web, cu mai 
multe firme de profil. 

8.  Discutaţi pagina de web, împreună cu  prestatorii de servicii de profil şi cu creatorii de pagini 
web. 

9.  Hotărâţi dacă veţi acorda un acces rapid tuturor funcţionarilor conectaţi în reţea, sau veţi 
merge numai pe câteva numere alocate (aceasta va fi, în primul rând, o decizie de ordin 
financiar). 

10. Organizaţi licitaţii pentru serviciile pe care le solicitaţi, pe baza unei cereri de ofertă 
detaliate. Referiţi-vă la conectarea angajaţilor, operarea serverului, instalarea şi proiectarea 
paginii de web. Puteţi distribui aceste servicii la două sau mai multe firme. 

11.  Selectaţi unul sau mai mulţi prestatori şi înregistraţi-vă numele de utilizator de Internet. 

12.  Înainte de a acorda accesul angajaţilor la Internet, stabiliţi o politică acceptabilă de folosire a 
Internetului şi instruiţi personalul. 

13. Creaţi o procedură de lucru, prin care angajaţii să publice informaţiile on-line, reamintindu-le 
să menţină controlul calităţii, coordonarea şi întreţinerea informaţiei. 


