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MECANISM DE COOPERARE CU SOCIETATEA CIVILĂ PRIVIND 
MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR 

ANTICORUPȚIE 
 

Mecanismul de cooperare cu societatea civilă privind monitorizarea și evaluarea 
implementării măsurilor anticorupție a fost elaborat în cadrul Proiectului 
Transparenţă, etică şi integritate prin parteneriat social Cod SIPOCA 
422/SMIS2014+ 118183, proiect implementat în cadrul Primăriei Municipiului  
Caracal. 

 

❖ SCOPUL REALIZĂRII UNUI MECANISM DE COOPERARE CU SOCIETATEA 

CIVILĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL: 

Mecanismul de cooperare cu societatea civilă în Municipiul Caracal va 

îmbunătăți capacitatea cetățenilor de participare la procesul democratic la nivel 

local, va facilita interacțiunea acestora cu  administrația publică din Municipiul 

Cararacal pentru a monitoriza și evalua implementarea măsurilor anticorupție. 

 

❖ OBIECTIVELE URMĂRITE PRIN UTILIZAREA MECANISMULUI:  

 

- Creșterea nivelului de cunoaștere a pârghiilor de implicare a cetățenilor  

în procesul  decizional din instituțiile publice ale Municipiului Caracal; 

- Creșterea gradului de transparență instituțională a Primăriei Municipiului 

Caracal și a instituțiilor subordonate în raport cu societatea civilă;  

- Implicarea cetățenilor, individual sau in forme asociative, în monitorizarea 

și implementarea măsurilor anticorupție în instituțiile publice la nivel 

local. 

   

❖ IMPORTANȚA SOCIETĂȚII CIVILE PENTRU DOMENIUL PREVENIRII ȘI 

COMBATERII CORUPȚIEI 

Participarea publică este văzută ca un principiu politic sau ca o practică publică, 

fiind recunoscută, de asemenea, și ca un drept al cetățenilor, având scopul de a 

facilita implicarea segmentului de cetățeni afectat sau interesat de o decizie 

publică. Principiul participării publicului statuează ca cei afectați de o decizie să 

aibă dreptul de a fi implicați în procesul de luare a deciziilor, contribuția 

publicului influențând acest proces. Participarea publică este, de asemenea, un 



instrument folosit pentru creșterea asumării responsabilității autorităților și 

administrației. 

Noțiunea de "societate civilă" descrie forme asociative de tip apolitic și care nu 

sunt părți ale unei instituții fundamentale ale statului sau ale sectorului de 

afaceri. Astfel, organizațiile neguvernamentale - asociații sau fundații, 

sindicatele, uniunile patronale sunt actori ai societății civile, care intervin pe 

lângă factorii de decizie, pe lângă instituțiile statului de drept pentru a le 

influența, în sensul apărării drepturilor și intereselor grupurilor de cetățeni pe 

care îi reprezintă. 

Societatea civilă este cel mai simplu termen pentru a descrie un întreg sistem de 
structuri, care implică cetățeanul în diferitele sale ipostaze de membru într-o 
organizație neguvernamentală, într-un sindicat sau într-o organizație patronală. 

Societatea civilă este formată din cetățeni, asociați sub diferite forme, care au 
aceleași interese și care își dedică timpul, cunoștințele și experiența pentru a-și 
promova și apăra aceste drepturi și interese. (Wikipedia) 

DEFINIȚII:  
 

Societatea civilă este ansamblul formelor de organizare care asigură 

"o solidaritate și o capacitate de reacție spontană a indivizilor și a grupurilor de 

indivizi față de deciziile statului și, mai în general, față de tot ce se petrece în 

viața de zi cu zi a țării."(Nicolae Manolescu).  

 

Societatea civilă poate fi definită și ca o comunitate a cetăţenilor care se 

asociază în spaţiul public şi care este distinctă de indivizi şi reţele de prietenie, pe 

de o parte, şi de stat şi piaţă, pe de alta. Acest spaţiu constă în grupuri 

intermediare, organizaţii şi asociaţii care sunt fondate în mod formal, protejate 

legal, conduse autonom, şi cărora cetăţenii li se alătură în mod voluntar”( Marc 

Morjé Howard, The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe, 

Cambridge University Press, New York, 2002).

În ciuda avantajelor evidente ale implicării societății civile în procesul de luare a 

deciziilor, se observă că este foarte greu de determinat publicul să participe și 

să se implice activ în treburile urbei.  

Este necesar ca, atât autoritățile publice cât și cetățenii să parcurgă etape de 

educare pe tema responsabilităților ce revin fiecăruia într-o democrație 

autentică.  

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Apolitic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solidaritate


Astfel, autoritățile publice vor înțelege că implicarea societății civile prin 

intermediul sondajelor de opinie, al interviurilor, al focus grupurilor, al 

întâlnirilor publice şi prin intermediul altor tehnici de participare publică va duce 

la creșterea credibilității și îmbunătățirea imaginii publice a instituției. 

Procesul de participare publică a cetățenilor la deciziile administrație publice 

locale se realizează prin: 

- Informarea corectă și completă a cetățenilor cu privire la drepturile lor; 

- Implicarea autorităților în încurajarea comportamentelor participative. 

Legislația din România permite și încurajează participarea publică, dar, în 

general, oamenii nu își cunosc drepturile pe care le au în relația cu instituțiile 

statului și nu conștientizează, în mod realist, puterea și influența pe care ar 

putea-o avea asupra creșterii standardelor de calitate a propriei vieți în cadrul 

comunității din care fac parte. 

Intervine aici rolul personalului din administrația publică. Este nevoie ca 

personalul să conștientizeze obligațiile ce îi revin și să organizeze dezbateri și 

consultări publice conform legii; modificările esențiale sunt necesare în 

domeniul promovării demersurilor de acest fel, astfel încât reprezentanții 

societății civile să fie interesați să participe.  

❖ ANALIZA SOCIETĂȚII CIVILE DIN MUNICIPIUL CARACAL ȘI 

COOPERAREA ACESTEIA CU PRIMĂRIA ȘI INSTITUȚIILE 

SUBORDONATE 

În data de 19 iunie 2019, în cadrul Proiectului “TRANSPARENȚĂ, ETICĂ ȘI 

INTEGRITATE PRIN PARTENERIAT SOCIAL”  la Caracal s-a desfășurat workshop-ul  

cu tema  Inputul societății civile cu privire la mecanismul de cooperare privind 

monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție. 

În cadrul atelierului de lucru participanții au discutat despre modalități de 

interacțiune a angajaților din Primăria Municipiului Caracal și instituțiile 

subordonate cu membrii societății civile. 



Punctele tari ale demersului de cooperare cu societatea civilă au fost 

identificate pornind de la d

demersului de cooperare cu societatea civilă au fost 

identificate, pe de o parte, pornind de la faptul că a

 

În determinarea cauzelor care duc la o astfel de situație s-a luat în calcul 

insuficienta informare a populației cu privire la rolul și locul pe care aceasta l-ar 



putea avea pentru creșterea calității vieții, a relaționării optime cu instituțiile 

publice și implicit rolul pe care societatea civilă, în general, l-ar putea juca în 

lupta anticorupție din instituțiile publice. 

Tot în cadrul workshop-ului participanții au identificat câteva direcții de urmat 

pentru implicarea societății civile în identificarea măsurilor anticorupție: 

- Înființarea de organizații non-guvernamemtale care să se implice in luarea 

deciziilor precum și în monitorizarea și evaluarea implementățrii 

măsurilor anticorupție la nivelul autorităților locale din Municipiul 

Caracal; 

- Organizarea de activități de tipul ziua porților deschise  în Primăria 

Municipiului Caracal, prin care cetățenii să ia contact direct cu angajații și 

cu  modul de desfășurare a activităților în cadrul Primăriei; 

- Informarea și promovarea activității Primăriei prin mass media, social 

media, website; 

 

Ca modalități de realizare a propunerilor de mai sus, participanții la atelierul de 

lucru au propus: 

- Proiecte realizate prin parteneriat public-privat; 

- Comunicare și informare permanentă, care va duce la creșterea încrederii 

reciproce prin respectarea promisiunilor; 

- Organizarea de seminare; 

- Identificarea și aplicarea de bune practici de cooperare; 

 Implicarea personalităților locale în proiecte de voluntariat cu tinerii;

 Realizarea de programe de prevenire a corupției cu părțile interesate: 

școli, asociații de proprietari, agenți economici.



Formarea și informarea angajaților 

Primăriei cu privire la rolul societății 

civile în lupta anticorupție 

Primăria organizează dezbateri 

pentru a contribui la implicarea 

cetățenilor și pentru a da un semnal 

de deschidere față  de acest tip de 

demers.   

Primăria informează cetățenii  cu 

privire la  calendarul activităților care 

implică luarea deciziilor, la care 

aceștia pot participa. 

Primăria trimite invitații celor care și-

au manifestat dorința de a participa 

la luarea deciziilor pe baza consultării 

și implicării societății civile. 

 

Primăria organizează și desfășoară 

activitatea de consultare și publică 

rezultatele consultării și implicării 

societății civile în luarea deciziilor 

Primăria evaluează rezultatele 
demersului de participare a societății 
civile la luarea deciziilor și propune 

măsuri de îmbunătățire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formarea și informarea angajaților Primăriei cu privire la rolul 

societății civile în lupta anticorupție 

50 dintre membrii 

grupului țintă vor participa la cursul Expert prevenirea și combaterea corupției, 

curs autorizat ANC, iar alți 25 de angajați vor participa la cursul Evaluarea 

riscurilor de corupție.  

Angajații primăriei și ai instituțiilor subordonate, formați în cadrul proiectului se 

vor constitui în persoane-resursă care vor disemina, la rândul lor, informațiile, 

cunoștințele și abilitățile dobândite la curs. 

De asemenea, în cadrul Proiectului se va desfășura o campanie de educație 

anticorupție. În timpul campaniei se vor distribui materiale informative, flyere, 

pliante cu informații legate de lupta anticorupție. Vor fi difuzate spoturi audio și 

video pe canalele de comunicare ale Primăriei Muncipiului Caracal: pagina web, 

pagina Facebook.   

Scopul acestui demers este acela de a demonstra cu argumente faptul că 

implicarea societății civile în luarea deciziilor este utilă și necesară; acest lucru va 

duce la creșterea încrederii populației în instituțiile publice locale, creșterea 

transparenței instituționale și decizionale. 

Hotărârile despre cetățeni luate împreună cu cetățenii vor avea impact mai mare 

în rândul beneficiarilor direcți și indirecți. 

Participarea constructivă și constantă a cetățenilor, în forme organizate sau nu, la 

procesul de luare a deciziilor va duce și la o mai bună informare a acestora cu 

privire la drepturile legale pe care ei le au, eliminând astfel, din ce în ce mai mult, 

riscurile de corupție în instituțiile publice la nivel local și central. 

 

 

-  
- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În România s-a constatat tendinţa de creştere a preocupării pentru 

participare publică în ultimii ani, conducând la o dezvoltare a cadrului 

instituţional şi non-instituţional de dialog social şi consultare publică, 

subsumat apariției, începând cu anii 2000, a cadrului legislativ care 

reglementează procesele de participare publică (informare, consultare, 

transparență), dar și pe fondul evoluţiilor din zona reformei administraţiei 

publice, al consolidării societăţii civile şi al nevoii alinierii cu standardele 

europene şi internaţionale. 

Tendința de creștere a preocupării pentru participare publică, însă, este 

determinată de mediul politic extern, nefiind în mare parte rezultatul 

conștientizării și manifestării unui  interes real, constant și implicat nici din 

partea societății civile și nici din partea instituțiilor publice. 

În aceste condiții, într-o primă etapă, eforturile trebuie îndreptate către 

conștientizarea importanței implicării societății civile prin eforturi de 

informare a cetățenilor pentru crearea unui  cadru de dezvoltare a 

implicării cetățenești eficace.  

Informarea cetățenilor se va realiza prin întâlniri directe cetățeni – angajați 

ai Primăriei și ai instituțiilor subordonate. Este de preferat ca din partea 

autorităților locale să fie cel puțin o persoană care a participat la cursurile 

de formare desfășurate prin proiect. Informarea cetățenilor se poate 

realiza și cu ajutorul paginii web a instituției prin publicarea de articole pe 

acestă temă, realizarea de comunicate de presă, utilizarea și extinderea 

platformelor deja existente. 

O altă modalitate de informare a cetățenilor cu privire la importanța 

implicării lor în deciziile care îi privesc pe ei și comunitatea din care fac 

parte este înmânarea de pliante, flyere atunci când cetățenii apelează la 

diverse servicii furnizate de autoritățile locale. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O atenție deosebită va trebui acordată înformării tinerilor cu privire la 

oportunitatea participării la viața publică având în vedere rolul esențial al  

tineretului în dezvoltarea societății. 

Este necesar să se promoveze parteneriatul dintre autoritățile publice și 

organizațiile de tineret la nivel local, dar și național.  

Avantajul în cazul demersului de informare a tinerilor constă în faptul că se 

pot organiza activități împreună cu unitățile de învățământ, se pot dezvolta 

proiecte comune. 

Tinerii îi pot informa, la rândul lor pe cetățenii adulți cu care comunică  în 

mod frecvent: părinți, rude, vecini etc. 

De asemenea, tinerii vor deveni adulți cu deprinderi de participare la viața 

publică deja formate. 

 

 

 

 

 

Primăria organizează dezbateri, workshop-uri, întâlniri pentru a 

încuraja implicarea cetățenilor și pentru a da un semnal de 

deschidere față  de acest tip de demers   

Eficiența participării publice depinde în mod direct de accesul liber, corect și 

complet la informațiile de interes public. Astfel, normele privind 

participarea publică includ ori au legătură, de regulă, cu problematica 

dreptului de acces la informațiile de interes public. Dreptul de participare 

poate fi, de asemenea, analizat în contextul egalității și drepturilor anumitor 

grupuri, menite să asigure participarea integrală și egală a anumitor grupuri 

în societate (de ex. grupurile persoanelor cu dizabilități). 

În cadrul acestor întâlniri cetățenii vor fi informați în legătură cu modul de 

publicare a informațiilor pe pagina web a instituției, locul în care acestea se 

găsesc, precum și modalități de interacțiune on-line. 

- 
 

- 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetățenii vor fi informați în legătură cu importanța implicării în procesul de 

luare a deciziilor a celor care sunt afectați sau interesați de decizie; li se va 

solicita părerea participanților cu privire la forma de participare pe care o 

agreează, precum și cu forma de oferire a informațiilor necesare pentru o 

participare semnificativă; este importantă și recunoașterea și comunicarea 

nevoilor și intereselor tuturor participanților; cetățenii vor afla și cum vor fi 

sprijiniți la formularea unei decizii, iar la final ei trebuie să știe că vor fi 

informați în legătură cu  modalitatea în care contribuția acestora a 

influențat decizia adoptată. 

 

 

 

 

  

Primăria informează cetățenii  cu privire la  calendarul 

activităților care implică luarea deciziilor în cadrul Primăriei 

Caracal, la care aceștia pot participa 

Angajarea efectivă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor 

presupune alocare de resurse și timp adecvate în vederea construirii 

cadrului instituțional. Informațiile trebuie să fie obiective, complete, 

relevante, ușor de identificat și de înțeles. De asemenea, trebuie asigurat 

tratament egal în privința posibilității obținerii informațiilor și 

participării; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Persoana/persoanele desemnate să mențină relația cu societatea civilă vor 

trimite, pe baza listelor cu participanții la întâlnirile anterioare, e-mailuri la 

care vor atașa informații cu privire la dezbaterile care urmează să aibă loc; 

în e-mail se va solicita feedback cu privire la intenția de participare la 

dezbatere a celor informați. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria trimite invitații celor care și-au manifestat dorința de 

a participa la luarea deciziilor pe baza consultării și implicării 

societății civile. 

 

 

 

 

 

 

 

-  
- 

 

 Evidența e-mailurilor transmise – lista de corespondență cu 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria organizează și desfășoară activitatea de consultare și 

publică rezultatele consultării și implicării societății civile 

 

- 
 

- 
 

- 
 

Primăria evaluează rezultatele demersului de participare a 
societății civile la luarea deciziilor și propune măsuri de 

îmbunătățire 

 

O dată la 6 luni sau o dată la un an Primăria Caracal analizează și evaluează 

rezultatele demersului de implicare a societății civile în luarea deciziilor 

prin realizarea unui raport de autevaluare. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodic, o dată la 6 luni sau o dată la un an Primăria Caracal analizează 

și evaluează rezultatele demersului de implicare a societății civile în 

luarea deciziilor prin realizarea unui raport de autevaluare. Pe baza 

cuantificării rezultatelor obținute se vor propune noi metode de 

implicare a societății civile, se vor menține metodele care au 

demonstrat că sunt utile și acceptate de societatea civilă.  

În ceea ce privește inovarea și deschiderea față de schimbare se vor 

căuta soluții noi și eficiente, precum și rezultate mai bune ale 

problemelor, se testează și se aplică metode moderne de oferire a 

serviciilor și este creat un climat favorabil schimbării. 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
- numărul de persoane care au participat la dezbateri și care s-au implicat în luarea 

deciziilor; 
- numărul de ședințe publice la care au participat reprezentanți ai societății civile; 
- Pe baza rezultatelor obținute se va îmbunătăți strategia instituției de comunicare 

pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și cu  mass-
media. 



 

ANEXA 1 

 

 

Model - Plan de acțiune de cooperare cu societatea civilă pentru monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor 

anticorupție 
 

 

 

Măsuri Metode de 

informare/ 

consultare 

Indicatori Surse de 

verificare 

Riscuri Responsabili Resurse Frecvență/ 

termen 

Stadiul 

implementării 

Obiectiv 1 

         

         

Obiectiv 2 

         

         

Obiectiv 3 

         

         

 

 

 

 

 

 



ANEXA 2 TABLOUL PARTICIPĂRII PUBLICE 

Tipul de 

interacțiune și 

planificarea 

activității 

Informare Consultare Implicare Colaborare Delegare 

Scop Oferirea către 

public a 

informațiilor 

echilibrate și 

obiective care 

să-l ajute în 

înțelegerea 

problemei, 

alternative, 

oportunități  

și / sau soluții 

Obținerea de 

feedback din 

partea 

publicului 

privind 

analiza, 

alternativele 

şi / sau 

deciziile 

Lucrul direct 

cu publicul 

pe întreg 

parcursul 

procesului 

pentru a 

asigura că 

dorințele și 

aspirațiile 

acestuia sunt 

bine înțelese 

Colaborarea 

cu publicului 

în toate 

aspectele 

deciziei 

inclusiv 

dezvoltarea 

alternativelor 

și 

identificarea 

soluției 

preferate 

Încredințarea 

procesului 

decizional 

către public. 

Promisiunile 

acordate 

publicului 

Vă vom ține 

la curent 

Vă vom ține 

la curent, 

vom asculta 

și vom 

înțelege 

grijile și 

aspirațiile 

voastre, vă 

vom informa 

asupra 

modului în 

care 

contribuția 

publicului a 

influențat 

decizia 

Vom lucra cu 

voi pentru a 

ne asigura că 

grijile și 

aspirațiile 

voastre sunt 

direct 

reflectate în 

alternativele 

dezvoltate și 

pentru a vă 

comunica 

modul în care 

contribuția 

voastră a 

influențat 

decizi 

Vom apela la 

voi pentru 

sfaturi directe 

și inovatoare 

în formularea 

soluțiilor și 

vom 

încorpora 

sfaturile și 

recomandările 

voastre în 

decizii în cea 

mai mare 

măsură 

posibilă 

Vom 

implementa 

decizia 

voastră 

Tehnici/ 

forme 

-Fișe 

informative -- 

-Website-uri 

-notificare & 

comentarii-

studii 

-ateliere -

eșantioane de 

populație -

sondaje 

-Comitetele 

pentru 

consilierea 

cetățenilor -

atingerea 

consensului -

proces 

decizional 

participativ 

-Juriul 

cetățenilor -

referendum -

Decizii 

delegate 

Incluziune Mare Mare Redusă –

Medie 

Medie Mare 

Complexitate/ 

cost 

Redusă Medie-Mare Redusă –

Medie 

Medie Redusă 

Sursa Ghidul instituțiilor administrației publice pentru îmbunătățirea procesului politicilor publice la 

nivel local. 
http://www.mai.gov.ro/documente/aparat_central/Ghidul%20institutilor%20adminsitratiei.pdf 

 

 

 

http://www.mai.gov.ro/documente/aparat_central/Ghidul%20institutilor%20adminsitratiei.pdf


ANEXA 3 

CADRUL LEGAL AL IMPLICĂRII SOCIETĂȚII CIVILE 

Liberul acces la informații este unul dintre criteriile fundamentale pentru existența bunei guvernări. 

Constituția României, la art. 31 prevede : 

• Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. 

Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor 

asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal. 

Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020  

Adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, Strategia se adresează tuturor instituţiilor publice 

reprezentând puterea executivă, legislativă şi judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi 

societatea civilă.  

Obiectivele generale şi specifice sunt dezvoltate prin asumarea transparenței decizionale și a guvernării 

deschise.  

Valorile SNA 2016–2020 includ transparenţa - reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice vor asigura 

accesul neîngrădit la informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional şi consultarea societăţii 

civile în cadrul acestui proces și consacră principiile accesului neîngrădit la informațiile de interes public și al 

transparenței decizionale. În mod expres, standarde legale de integritate sunt definite drept acele măsuri de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției consacrate de legislația națională și reflectate în inventarul 

anexă la SNA. Cu precădere obiectivul general 1 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare 

deschisă la nivel central și local, propune acțiuni specifice, precum: 

• Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție 

(autorități ale administrației publice locale) elaborată de MDRAP cel puțin la nivelul consiliilor 

județene și municipiilor; 

• Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan 

local și promovarea bunelor practici anticorupție; 

• Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a 

reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii  și 

integrității; 

• Dezvoltarea, cu sprijinul structurilor asociative, a unor rețele de elaborare și evaluare a 

politicilor publice anticorupție de la nivel local; 

 

Strategia pentru Dezvoltare Durabilă 2030  

Hotărârea nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 

afirmă, în cadrul Obiectivului 11 - Orașe și comunități durabile, dezideratul dezvoltarea orașelor și a așezărilor 

umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile, pentru a face față schimbărilor socio-

economice și de mediu. 

 

Obiectivul 16 al Strategiei - Pace, justiție și instituții eficiente - prevede promovarea unor societăți pașnice și 

incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, 

responsabile și incluzive la toate nivelurile. 

 

În cadrul acestui obiectiv, Strategia are în vedere și reducerea semnificativă a corupției, dezvoltarea instituțiilor 

eficiente și transparente la toate nivelurile, asigurarea procesului decizional receptiv, inclusiv participarea și 

reprezentarea cetățenilor la toate nivelurile și asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților 

fundamentale. 

Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (OGP) România  

Aderarea României în anul 2011 la Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă a exprimat dorința de a angaja 

politici necesare pentru a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient. În prezent, se 

implementează al patrulea Plan de acțiune (2018 – 2020), rezultat al consultării și comunicării administrației 



centrale cu societatea civilă, prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor 

de bază ale OGP. Angajamentele sunt structurate astfel:  

• Acces la informații;  

• Participare;  

• Guvernare deschisă la nivel local;  

• Anticorupție;  

• Cultură;  

• Educație; 

• Transparența procesului de achiziții publice; 

• Date deschise. 

 

 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public  

• Articolul 3 - Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes 

public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al 

persoanei desemnate în acest scop. 

• Legea stabilește tipurile de informații publice care trebuie comunicate din oficiu, mijloacele prin care 

pot fi solicitate informații (verbal, la sediu, prin alte mijloace de comunicare – telefon/scris), timpul de 

răspuns informațiile exceptateArticolul 17(1) Autoritățile publice au obligația să organizeze periodic, de 

regula o data pe luna, conferințe de presa pentru aducerea la cunoștință a informațiilor de interes 

public.(2) În cadrul conferințelor de presa autoritățile publice sunt obligate să răspundă cu privire la 

orice informații de interes public 

• Legea stabilește obligația instituțiilor de a răspunde la solicitarea informațiilor de interes public în 

termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării. 

• Pentru informațiile exceptate de la această lege, termenul de comunicare este de 5 zile de la primirea 

solicitărilor. 

• În cazul solicitării informațiilor la sediul instituției, informațiile pot fi puse la dispoziție pe loc, iar dacă 

nu este posibil, solicitarea se poate face în scris. 

• În situația refuzului nejustificat de a pune la dispoziție informații de interes public, se poate depune 

reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile. Dacă 

sesizarea se dovedește întemeiată, instituția are obligația ca în 15 zile să transmită persoanei 

informațiile solicitate și măsurile disciplinare luate împotriva celui care a comis abaterea 

 

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

• Articolul 1 (2) Legea are drept scop: a) să sporească gradul de responsabilitate a administrației publice 

față de cetățean, ca beneficiar al deciziei administrative; b) să implice participarea activă a cetățenilor 

în procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative; c) să 

sporească gradul de transparență la nivelul întregii administrații publice. 

• Participarea la procesul de elaborare a actelor normative 

• Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului cu cel 

puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. 

• La publicarea anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 pentru 

a primi în scris propuneri pe marginea proiectului de act normativ. Acestea se consemnează într-un 

registru. 

• De procesul colectării și gestionării propunerilor se ocupă o persoană desemnată din partea instituției. 



• Articolul 7 (9) Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să 

se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație 

legal constituită sau de către o altă autoritate publică. 

• Acestea trebuie să se desfășoare în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei și locului unde 

urmează să fie organizată. 

• De la încheierea dezbaterii publice, instituția are obligația de a publica în termen de 10 zile o serie de 

documente rezultate. 

• Participarea la procesul de luare a deciziilor 

• Anunțul privind ședința publică se afișează cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare. 

• Participarea se face în limita locurilor disponibile în raport cu interesul asociațiilor față de subiect, 

stabilită de persoana care prezidează ședința. Minutele ședințelor publice sunt publicate. 

• Articolul 12 (3) Autoritățile administrației publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să justifice în scris 

nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris de cetățeni și asociațiile legal constituite ale 

acestora. 

• Articolul 13 (1) Autoritățile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să întocmească şi să facă public un 

raport anual privind transparența decizională. 

• Funcționarul public care nu permite accesul persoanelor la ședințele publice sau împiedică implicarea 

persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes public, poate fi sancționat 

disciplinar. Personale vătămate pot depune plângeri potrivit legii contenciosului administrativ 

Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor 

• Organizarea un compartiment distinct pentru relații cu publicul, care să primească și să gestioneze 

rezolvarea petițiilor și sa expedieze răspunsurile către petiționari. 

• Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în 

considerare și se clasează. 

• Autoritățile și instituțiile publice sesizate au obligația sa comunice petiționarului, în termen de 30 de zile 

de la data înregistrării petiției, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabila sau nefavorabila (în 

unele situații termenul poate fi prelungit cu 15 sau 30 de zile). 

Semestrial autoritățile și instituțiile publice vor analiza activitatea proprie de soluționări a petițiilor, pe baza 
raportului întocmit de compartimentul responsabil. 
 
 
ANEXA 4 – METODE DE IMPLICAREA SOCIETĂȚII CIVILE 
  
Metode deliberative sunt acele metode prin care participanţi au ocazia să dezbată opiniile exprimate şi să 

participe la un dialog între ei şi administraţia publică: ateliere (cu scenarii), ateliere de lucru, seminare, 

conferințe, brainstorming, cafeneaua publică, celula de planificare, comisii tripartite, dezbateri publice, 

forumuri deliberative, grupuri de slucru, jurii cetățenești, simpozionul cetățenesc, ummitul cetățenilor 

Metode non-deliberative - participanţii doar îşi exprimă opinia, fără a avea ocazia de a expune contra-
argumente sau alte opinii. În acest caz, autoritatea doar  colectează opiniile: audieri publice, comitete 
consultative, focus grupuri, forumuri online, grupuri cetățenești, metoda Delphi, ore deschise, preluarea 
proiectelor de hotărâri de la organizații și cetățeni, referendum local (Legea nr. 3/2000), sondaje de opinie, 
petiția. 
 

METODE DELIBERATIVE: 



Ateliere (cu scenarii) – cadru creat pentru a căuta  soluţii la o problemă de natură socio-economică, o întâlnire 
locală în cadrul căreia 25-30 de participanţii pleacă de la prezent, îşi imaginează un viitor dezirabil şi apoi, prin 
realizarea de scenarii,  identifică paşii care trebuie realizaţi pentru a obține ceea ce își doresc.  
Ateliere de lucru, seminare, conferințe – forme de dezbatere pe subiecte concrete, anunțate înainte de 
desfășurarea evenimentului, cu un program și o structură date. Aceste evenimente permit un contact direct 
între instituțiile publice și reprezentanţi ai diverselor grupuri interesate. 
Brainstorming – o întâlnire în cadrul căreia participanții pun în comun idei și păreri pentru gasirea celei mai bune 
soluții la o problemă.Cadrul creat pentru o sesiune de brainstormic este unul relaxat și permite fiecărui 
participant sa-și exprime liber părerea.  
Cafeneaua publică – se creează un cadru asemănător celui dintr-o cafenea, în care participanții, peste 12 la 
număr, își pot exprima relaxați părerea. Numărul de participanți, în acest caz este nelimitat,  putând fi 
determinat doar de dimensiunea spațiului în care se desfășoară.  
Celula de planificare – circa 25 de participanți aleși la întâmplare – dispuși să se implice pentru o anumită 
perioadă de timp (3-4 zile) pentru a rezolva o problemă de planificare sau de politică publică. 
Comisii tripartite -  formate din reprezentanţi ai diferitelor organizaţii locale, şi ai instituției publice, 
reprezentând interese diferite. Exemplu:  comisiile guvern-sindicate-patronate. 
Dezbateri publice - eveniment la care participă cetăţeni, reprezentanţi ai administraţiei, alte părţi interesate, în 
scopul realizării unui schimb de opinii cu privire la anumit subiect. La dezbatere poate participa oricine este 
interesat. 
Forumuri deliberative – implică un număr mare de persoane, aproximativ 100, sunt evenimente organizate 
astfel încât să stârnească atenția mass media, destinate consultărilor de interes larg.De regulă sunt abordate 
probleme legate de politici publice sau modalități de prioritizare a unor probleme. 
Grupurile de lucru sunt formate din fatorii interesați (stakeholderi) și reprezentanți ai administrației; se dezbat 
teme concrete care fac obiectul unei decizii publice. 
Jurii cetățenești - alcătuite din 12-50 persoane care ascultă „mărturii", deliberează şi decid pe subiecte complexe 
de interes public. Rezultatul unor demersuri de acest fel se constituie în recomandări. 
Simpozionul cetățenesc - întâlniri publice la care se dezbat politici publice cu teme tehnice (de exemplu 
poluarea); la dezbateri participă specialiști in domeniu și un număr egal de ne-specialiști, câte 15-20 de 
participanți din fiecare categorie. 
Summitul cetățenilor – întâlniri la care participă un număr mare de cetățeni, implicați într-o dezbatere 
consistentă și este o metodă care combină avantajele metodelor cantitative cu ale celor calitative.  
 
METODE NON-DELIBERATIVE 
Audieri publice – Eveniment deschis oricui dorește să participe, în cadrul căruia mai multe persoane își exprimă 
opinia sau propunerile cu privire la un anumit subiect. Pentru ca demersul să fie unul eficient, organizatorii se 
vor asigura ca la audierile publice sunt invitați și vor participa reprezentanți ai tuturor factorilor interesați. 
Formatul este riguros și permite reprezentanților autorităților publice sa culeagă un număr relativ mare de 
puncte de vedere bine formulate și articulate. 
Comitete consultative – au rolul de a furniza o bună parte din informația pe baza căreia se ia o decizie publică; 
sunt formate din reprezentanți ai factorilor interesați, numiți de administrația publică. 
Focus grupuri – discuție facilitată, condusă de un moderator, care adresează un set de întrebări prestabilite unor 
potențoali stakeholderi, cu privire la un anumit subiect. 
Forumuri online – aplicație  care permite desfăşurarea unor discuţii şi postarea de conţinut generat de către 
utilizatori - cetăţeni, experţi, funcţionarzi, 
Grupuri cetățenești - formate din cetăţeni dispuşi să ofere periodic feedback administraţiei pe teme de interes 
public; de regulă, un grup este format din 500-2500 de cetăţeni, care sunt de acord să răspundă întrebărilor 
adresate de administraţie prin chestionare; mărimea grupului depinde de mărimea comunităţii şi resursele 
disponibile chestionării şi analizei rezultatelor. Rezultatele chestionarelor sunt analizate şi integrate în soluţii 
pentru îmbunătăţirea serviciilor sau a politicilor publice. 

Metoda Delphi – Numele vine de la Oracolul din Delphi și este o metodă interactivă pentru a obţine „previziuni" 
de la un grup de experţi independenţi unii de alţii, care nu se cunosc între ei și care răspund unor seturi de 
chestionare. Posibile subiecte abordate: dezvoltarea unei reţele de autostrăzi la nivel național, dezvoltări 
tehnologice, controlul demografic etc. 
Referendum local - o procedură legală (reglementată prin Legea 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului), prin care comunitatea se pronunţă prin vot asupra unor chestiuni de interes local; este cea mai 
cunoscută şi puternică metodă de participare a publicului. 
Sondaje de opinie - un instrument de identificare a opiniilor unei anumite populaţii prin intervievarea unor 
persoane care constituie un eşantion reprezentativ din populaţia respectivă. 
Petiția - o scrisoare însoţită de documentaţia aferentă este  un instrument foarte eficient atunci când cetăţenii 
doresc să îşi expună punctele de vedere din proprie iniţiativă. 


