Programul Consolidarea Societăţii Civile în Moldova

CULEGERE DE RECOMANDĂRI PRIVIND PARTICIPAREA PUBLICĂ

Ungheni 2013

0

Coordonare şi editare
Svetlana CIOBANU, Directoare AO CRDD

Design şi tehnoredactare
Natalia RÎBCIC

Date de contact:

Asociaţia Obştească “Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”/AO CRDD
Str.Naţională 7/502, MD-3600,oraşul Ungheni,Republica Moldova
Tel/Fax: +373 236 23668
E-mail:crdd_ungheni@yahoo.com
www.crdd.md

Această Culegere de recomandări privind participarea publică este posibilă graţie
ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru
Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii
Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360. Opiniile exprimate aparţin
autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului SUA sau FHI 360.

1

CUPRINS

1. Introducere................................................................................................ pag.4
Ce reprezintă culegerea de recomandări privind participarea publică
De ce această culegere de recomandări privind participarea publică
Cui se adresează culegerea de recomandări
Cum se utilizează culegerea de recomandări

2. Participarea publicului la soluţionarea problemelor locale/procedura de
participare publică ..................................................................................... pag.4-7
Cine este publicul
Care sunt elementele cheie ale procedurii de participare a publicului
Ce are publicul de câştigat dacă participă în viaţa comunităţii
Cum poate publicul să participe în viaţa comunităţii
Care sunt mijloacele de informare a publicului
Care sunt modalităţile de consultare a publicului
Elemente de reţinut privind participarea publicului
Comentariile prezentate de public se vor lua în considerare
3. Avantajele participării publicului...................................................... pag.7-8
Avantaje pentru autorităţile publice locale
Avantaje pentru public
4. Dificultăţi privitoare la participarea publicului............................... pag.9 -10
Dificultăţi pentru autorităţile publice locale
Dificultăţi pentru public
5. Ce este participarea publică............................................................ pag.10-11
6. Care sunt domeniile participării publice....................................... pag.11 -12
7. Cum se realizează participarea publică.......................................... pag. 12-14
8. Care sunt costurile şi beneficiile participării publice.................... pag.14-15
9. Ce tehnici şi instrumente pot fi utilizate în procesul de participare
publică..................................................................................................pag. 15-33
Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni/CIC-ul
Ce este CIC-ul
Tipurile de CIC-uri
2

Cum funcţioneacă CIC-urile
CIC-urile şi Sistemul de Informatică Managerială
CIC-urile şi Societatea civilă
Cum putem utiliza Internetul ca mijloc de informare a cetăţenilor
Cum colaborăm cu Mijloacele mass-media pentru a informa cetăţenii
Cum ţinem un Discurs pentru informarea publicului
Cum se poate realiza o Campanie de conştientizare a publicului
Întâlnirile publice
Focus-grupurile
Sondajele de opinie
Audierile şi Dezbaterile publice la faţa locului
10. Cum participă cetăţenii în domenii specifice administraţiei publice
locale................................................................................................... pag.33-41
Procesul bugetar şi participarea cetăţenească
Când este oportună participarea publică în procesul bugetar
11. Comitetele şi Grupurile Consultative Cetăţeneşti/CCC şi GCC...pag.41-56
Reguli pentru organizarea şi funcţionarea CCC-ului/ GCC-ului
O listă operaţională pentru membrii CCC-ului/GIC-ului
Cum se aleg membrii unui CCC/GCC
Motivele pentru care oamenii pot fi interesaţi să participe într-un CCC/GCC
Tipuri şi exemple de CCC-uri/GCC-uri temporare
Model de CCC/GCC pe probleme de servicii comunale/ serviciul de salubritate
Model de Regulament de funcţionare a CCC
Model de Regulament de organizare şi funcţionare a GCC
Modele de decizii şi dispoziţii privind constituirea CCC/GCC şi Grupurilor de
Dialog
12. Concluzii....................................................................................... pag.56

3

1. Introducere
Ce reprezintă culegerea de recomandări privind participarea publică
Culegerea de recomandări privind participarea publică reprezintã un material util
pentru autorităţile publice locale şi cetăţeni cu privire la oportunităţile de
participare publică având ca scop stimularea implicării active a cetãţenilor la
procesul de elaborare şi implementare a politicilor publice locale şi regionale,
precum şi sporirea gradului de conştientizare şi responsabilitate a tuturor actorilor
comunitari faţã de dezvoltarea localităţilor unde vieţuiesc.
De ce această culegere de recomandări privind participarea publică
Scopul acestei culegeri este de a ajuta autorităţile publice locale şi publicul să
înţeleagă rolul şi importanţa participării cetăţenilor în soluţionarea problemelor
locale.
Culegerea de recomandări privind participarea publică vine în sprijinul autorităţilor
publice locale şi publicului, explicându-le acestora:
De ce trebuie să se implice/participe activ în viaţa comunităţii
• Care sunt avantajele/dezavantajele implicarii/participării publicului în viaţa
comunităţii
• Cum se poate implica/participa activ publicul în soluţionarea problemelor locale
• Când poate publicul participa în viaţa comunităţii
Cui se adresează culegerea de recomandări
Culegerea de recomandări se adresează publicului larg, care, prin atitudinea sa şi prin
observaţii pertinente, poate să contribuie în mod efectiv la decizia autorităţilor publice
privind aprobarea realizării unor politici publice locale/ regionale ca soluţii la
problemele comunităţii.
Cum se utilizează culegerea de recomandări
Culegerea de recomandări este structurată de aşa natură încât să răspundă la
două întrebări esenţiale, şi anume:
a) La CE poate participa publicul
Culegerea de recomandări defineşte acest CE ca fiind întregul proces de participare
publică pentru soluţionarea problemelor locale.
b) CUM poate participa publicul la acest CE
Culegerea de recomandări prezintă oportunităţile şi metodologia de participare a
publicului la soluţionarea problemelor locale.

2. Cum poate participa publicul la soluţionarea problemelor locale
sau procedura de participare publică
Cetăţenii au un rol important în procesul de luare a deciziilor cu privire la
aprobarea realizării unor politici publice locale/ regionale ca soluţii la problemele
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comunităţii. Mai concret, aceasta înseamnă că cetăţenii care au un cuvânt de spus
atunci când se proiectează, de exemplu, un drum nou sau se construieşte o groapă
de deşeuri, trebuie să fie luaţi în considerare de către autorităţile publice locale.
Autorităţile publice locale au obligaţia de a informa publicul despre orice proiect.
Publicul trebuie să fie informat într-un interval de timp care să-i permită acestuia
să intevină şi să-şi exprime opiniile înaintea deciziei finale de acceptare a
implementării proiectului.
Autorităţile publice locale au obligaţia să analizeze propunerile/observaţiile
publicului şi să le ia în considerare pe toate acelea care sunt justificate.
Cine este publicul?
Cine este publicul
Publicul nu reprezintă o entitate de sine stătătoare, el reprezintă mai
degrabă mai multe interese, incluzând:
• cetăţeni ai comunităţilor locale
• oficialii autorităţilor locale şi regionale
• organizaţii neguvernamentale, comunităţi, grupuri, asociaţii profesionale de
afaceri
• instituţii educaţionale şi de cultură
• grupuri de interes public
• mass-media
• etc.
Care sunt elementele cheie ale procedurii de participare a publicului
Procedura de informare şi participare a publicului este coordonată de
autorităţile publice locale. Aceasta include:
•
•
•
•
•
•

obligativitatea informării publicului cu privire la orice proiect
identificarea publicului interesat
specificarea locului unde pot fi consultate informaţiile disponibile
specificarea mijloacelor de informare a publicului
determinarea modalităţii de consultare a publicului
obligativitatea analizării comentariilor şi recomandărilor publicului la fiecare
etapă a procedurii care implică participarea publicului
• posibilitatea luării în considerare a observaţiilor pertinente şi justificate ale
publicului la luarea deciziei finale cu privire la realizarea unui proiect
• fixarea unui interval limită corespunzător pentru diferite
etape de participare publică
Ce are publicul de câştigat dacă participă în viaţa comunităţii
• O mai bună înţelegere a problemelor comunităţii şi a dezvoltării durabile
locale/regionale
• O înţelegere mai bună a procesului decizional şi a considerentelor de luare a unei
anumite decizii de către autorităţile publice
• Posibilitatea de a cunoaşte riscurile la care sunt expus
• Posibilitatea de a face comentarii şi recomandări privind aspectele tehnice sau
netehnice ale unui proiect şi de a-ș i prezenta propria atitudine/opinie faţă de el
• Acceptarea cu mai multă uşurinţă a schimbărilor ce urmează să se producă în
zonă, fiind părtaş la tot procesul decizional
• Standarde de viaţă mai bune datorită unor decizii mai bune
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• Sentiment mai puternic de apartenenţă la comunitatea locală şi responsabilitate
comună pentru problemele de interes public
Cum poate publicul să participe
1. Se informează / documentează asupra proiectului propus
2. Formulează comentarii care reprezintă opinia lui :
• în scris – le transmite la administraţia publică locală
• verbal – în cadrul dezbaterilor publice organizate de către administraţia
publică locală
3. Primeşte motivarea luării sau nu în considerare a comentariilor lui
4. Poate furniza informaţii suplimentare pentru a-şi susţine opinia
Care sunt mijloacele de informare a publicului
Mijloacele de informare a publicului sunt determinate de importanţa
şi complexitatea proiectului. Astfel, publicul poate fi informat printr-unul
sau mai multe din mijloacele următoare:
• afişe în zona teritorială unde se va desfăşura proiectul (de
ex. la sediul autorităţilor publice locale / Consiliului Local/ Consiliului raional, la
sediul căminului cultural, bibliotecii publice şi în diverse alte locuri publice
vizibile)
• articole/anunţuri în presa locală şi/sau naţională
• interviuri sau emisiuni la radio sau TV
• Internet – paginile web ale autorităţilor publice locale şi/sau asociaţiilor
obşteşti/ONG-urilor
• organizarea unor evenimente şi/sau expoziţii cu hărţi, planuri, schiţe, tabele,
grafice, modele referitoare la proiectul respectiv şi orice alte materiale
• dezbateri publice organizate de autorităţile publice locale
Publicul are dreptul de a solicita informaţii.
Autorităţile publice locale au obligaţia de a furniza informaţiile.
Care sunt modalităţile de consultare a publicului
Modalităţile de consultare sunt stabilite de către autorităţile publice locale în
funcţie de complexitatea proiectului propus. În prezent, cele mai utilizate tehnici
de consultare a publicului sunt:
• informări scrise;
• dezbateri publice;
• referendum, în situaţiile exceptionale în care se impune această modalitate.
Autorităţile publice locale încurajează dialogul direct cu publicul larg pe tot
parcursul procedurii de participare publică şi chiar înainte de iniţierea acesteia.
Indiferent de mecanismele de participare publică aplicate în ceea ce priveşte luarea
unor decizii, se va proceda în primul rând la o bună informare a locuitorilor şi a
publicului larg cu privire la toate aspectele legate de problemele sau proiectele ce
urmează a fi analizate. În acest mod se asigură transparenţa procesului
administrativ, dând posibilitatea locuitorilor şi publicului larg de a-şi forma o
părere cu privire la cauzele şi soluţiile de rezolvare a problemelor ivite. În funcţie
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de importanţa şi complexitatea problemelor sau proiectelor se poate organiza un
referendum pe baza căruia autorităţile publice locale vor lua decizia finală în
vederea rezolvării problemelor şi implementării sau nu a proiectelor în ordinea
priorităţilor.
Elemente de reţinut privind participarea publicului
• Autorităţile publice locale trebuie să notifice din timp că o decizie urmează a fi
luată pentru ca publicul să poată să se pregătească/informeze pentru a-şi aduce
contribuţia
• Membrii publicului trebuie să aibă ocazia de a depune comentarii, informaţii şi
analize
• Comentariile /propunerile/opiniile bine justificate ale publicului, ce includ
soluţii de rezolvare a problemelor semnalate, trebuie consemnate, analizate,
evaluate şi propuse autorităţilor publice locale pentru o luare a deciziilor mai bune
• Deciziile trebuie făcute în scris şi trebuie să specifice motivul pentru care au fost
luate
Comentariile prezentate de public se vor lua în considerare
• Autorităţile publice locale au obligaţia să consemneze, analizeze şi evalueze
comentariile şi recomandările publicului la fiecare etapă a procedurii care implică
participarea publicului.
• Observaţiile pertinente şi justificate ale publicului vor fi luate în considerare la
luarea deciziei finale cu privire la realizarea unui proiect/ investiţii.
• Luarea sau nu în considerare a observaţiilor publicului la decizia finală este
obligatoriu să fie justificată şi motivaţia să fie transmisă celor care au făcut
observaţiile.

3. Avantajele participării publicului
Se pare ca extinzând procesul de luare a deciziei la un element adiţional cum este
participarea publicului se poate încetini şi împiedica procesul. Nu se întâmplă aşa,
atâta timp cât includerea publicului este bine pregătită şi condusă. Înainte ca
autorităţile publice locale să ia o decizie în legătură cu proiectul, trebuie să existe
toate datele şi informaţiile importante. Acest aspect este la fel de important ca şi
asigurarea că proiectul în discuţie respectă toate cerinţele tehnice.
Reacţia publicului contribuie adesea în mod semnificativ în determinarea
potenţialelor impacte adiţionale ale proiectului asupra comunităţii ( ex. Impactul
mediului înconjurător ). Datorită participării publicului încă de la primii paşi ai
planului proiectului, fiecare dintre părţile interesate pot examina toate posibilele
impacte ale unui proiect dat şi să analizeze activităţile care ar trebui să se
desfăşoare pentru a minimiza consecinţele prevăzute ale impactului.
Oferind publicului acces la date privitoare la proiectele comunitare, inclusiv cele de
investiţii şi asigurând posibilitatea de participare la procesul de luare a deciziei
se pot aduce multe beneficii. Unele dintre cele mai importante avantaje ale
participării publicului pentru anumiţi participanţi la procesul de luare a deciziei
sunt enumerate mai jos:
Avantaje pentru autorităţile publice locale/APL Avantaje pentru ACPM
• APL pot examina atitudinile şi aşteptările publicului şi au posibilitatea de a
reflecta corespunzător acelor atitudini în deciziile luate
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicul are posibilitatea de a deveni mai familiarizat cu proiectele/planurile de
investiţii şi deciziile referitoare la aceste planuri (împreună cu caracterele şi
conţinutul lor)
Publicul devine mai familiarizat cu justificarea deciziilor luate pentru un anume
proiect sau plan de investiţii
Publicul cunoaşte mai bine atribuţiile şi competenţele autorităţilor publice
locale şi în consecinţă înţelege mai bine problemele legate de activitatea lor
Publicul este mai deschis să accepte deciziile luate
Publicul este de asemenea mai deschis să accepte deciziile la care a luat parte
decât acelea asupra cărora au căzut de acord doar autorităţile publice locale
Participarea publicului poate identifica noi şi importante probleme locale, care
ar trebui luate în considerare în procesul de luare a deciziei
Participarea publicului permite evitarea sau minimizarea unei discuţii
redundante sau direcţionate greşit
Cunoș tinţele publicului sau potenț ialul său intelectual sunt mai bine puse în
valoare
Publicul din zona proiectului cunoaşte foarte bine caracteristicile acelei zone şi
astfel autorităţile publice locale pot economisi resurse materiale şi umane;
Eficienţa procesului de luare a deciziei este mărită datorită creşterii abilităţii
publicului de a participa în procesul de luare a deciziei
Decizii mai bune luate de către autorităţile publice locale duc la o societate mai
fericită
Sunt mai uşor de găsit soluţii noi, alternative şi creative
Este mai uşor şi mai rapid de găsit o cale de înţelegere cu societatea şi cu
publicul, de a obţine aprobarea publicului pentru implementarea unor proiecte
Este îmbunătăţită credibilitatea şi imaginea publică a autorităţilor publice
locale şi este mai uşor de construit o atmosferă publică prietenoasă

Avantaje pentru public
•
Transparenţă mărită în planificarea proiectelor ce ar putea avea impact
semnificativ asupra comunităţii şi în luarea deciziilor privind astfel de proiecte
• Posibilitatea de a face comentarii şi recomandări privind aspectele tehnice ale
unor proiecte şi de a-şi prezenta propria atitudine faţă de ele
• Acces la date privitoare la anumite proiecte
• Posibilitatea de a cunoaşte riscurile la care este expus publicul şi posibilitatea
de a-şi exprima opinia cu privire la anumite proiecte
• Acceptarea cu mai multă uşurinţă a schimbărilor ce urmează să se producă în
zonă, publicul fiind părtaş la procesul decizional
• O înţelegere mai bună a procesului de luare a deciziilor
• O înţelegere mai bună a considerentelor de luare a unei anumite decizii de către
APL
•
Cunoştinţe în creştere cu privire la autorităţile publice locale în luarea
deciziilor, înţelegere ce fel de date sunt necesare pentru luarea deciziilor, ce
aspecte trebuie luate în considerare în luarea deciziilor, în ce măsură opinia
publicului trebuie luată în considerare
• O mai bună înţelegere a problemelor comunităţii şi a dezvoltării durabile locale
• Standarde de viaţă mai bune datorate unor decizii mai bune
• Realizarea unor proiecte înseamnă dezvoltarea economică a comunităţii/regiunii
• Sentiment mai puternic de apartenenţă la comunitatea locală şi
de
responsabilitate comună pentru problemele de interes public, prin acestea şi
întărirea principiilor democraţiei
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4. Dificultăţi privitoare la participarea publicului
Dificultati pentru APL
 Posibilitatea încetinirii procesului de luare a deciziilor prin participarea publică:
Acest aspect necesită să fie văzut dintr-o perspectivă mai largă, luând în
considerare ca timpul "pierdut" pe parcursul acestui proces este timpul
"câştigat" la paşii ulteriori datorită reducerii numărului de observaţii şi
contestaţii ale publicului la decizia finală
 Necesitatea creşterii resurselor alocate (timp, personal, finanţe). În acelaşi timp,
trebuie accentuat că autorităţile publice locale trebuie să participe de asemenea
în mod activ la toate activităţile referitoare la notificarea publicului şi
participanţilor săi la acest proces
 Participarea publicului nu duce automat la o decizie acceptată de către toate
părţile interesate. În unele cazuri, autorităţile publice locale au de luat o decizie
în conformitate cu interesele unui cerc mai larg din societate, care poate
rămâne în conflict cu interesele comunităţii locale. Într-o asemenea situaţie,
participarea tuturor părţilor interesate poate fi de ajutor în găsirea unor soluţii
pentru a compensa posibilele dezavantaje sau pierderi
 Atitudinea reprezentanţilor publicului în procedura de participare publică poate
fi negativă dacă proiectele îi privesc direct pe ei, şi în special dacă ei sunt
împotriva proiectelor. Într-o asemenea situaţie, autorităţile publice locale ar
trebui să joace un rol activ în indicarea avantajelor proiectelor şi indicarea
grupurilor care vor beneficia dintr-astfel de proiecte, asigurând un echilibru şi
un dialog mai bun între părţile interesate
 Atitudinea negativă a autorităţilor publice locale faţă de asigurarea unei bune
participări a publicului. Reprezentanţii autorităţilor publice locale se pot simţi
ameninţaț i de procedura de participare a publicului, întrucât aceasta implică
evaluarea de către public a unei decizii a autorităţilor publice locale
 Deschiderea şi transparenţa activităţilor realizate de autorităţile publice locale
determină creşterea încrederii publicului, care, în schimb, implică creşterea
eficienţei unei decizii luate
 Frica de a afecta negativ imaginea publică. Participarea publicului poate aduce
la lumină proiecte nepopulare. Totuşi, un dialog între autorităţile publice locale
şi public este singura modalitate posibilă de a ajunge la o cale de înţelegere şi
de a găsi cele mai bune soluţii
 Implicarea publicului poate conduce la nerealizarea proiectelor
 Lipsa de cunoaştere a autorităţilor publice locale cu privire la rolul şi valoarea
participării publice. Autorităţile publice locale pot fi împotriva deciziilor care au
fost influenţate de opinia publicului, atâta timp cât comentariile publicului sunt
considerate "neprofesionale"
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Dificultati pentru public
 Aşteptările privitoare la participarea publicului pot fi excesive sau nerealiste.
Aşadar, autorităţile publice locale trebuie să indice clar subiectul procedurii de
participare publică, care va limita extinderea disputelor dincolo de scopul
deciziei în discuţie. Mai mult, autorităţile publice locale trebuie să evidenţieze
că decizia va fi luată după ce comentariile şi recomandările sunt analizate,
acţiune care nu echivalează cu luarea în considerare a acestor comentarii şi
recomandări dacă ele contravin legislaţiei. În timpul procedurii de participare
publică, trebuie să fie clar că autorităţile publice locale, şi nu publicul, ia
deciziile
 Opiniile publicului despre proiectele în discuţie nu sunt întotdeauna unanime;
ele pot fi chiar şi contradictorii, atâta timp cât diferite grupuri din public au
diferite interese sau probleme
 Se întâmplă adesea ca participarea publicului să nu ducă la vreo schimbare în
proiectul iniţial. Nu este nevoie ca astfel de schimbări să se introducă atâta
timp cât se confirmă faptul că documentaţia a fost pregătită analizându-se toate
comentariile şi recomandările. Totuşi, dacă majoritatea comentariilor şi
recomandărilor propuse nu au fost luate în considerare, este de aşteptat ca
decizia să cauzeze controverse, proteste şi contestaţii
 Publicul poate fi dezamăgit şi poate să-şi piardă încrederea în autorităţile
publice locale şi în procedura în sine de participare a publicului dacă este
convins că opiniile sale nu au fost analizate sau - mai rău - nu au fost luate în
considerare într-o măsură adecvată. O comunicare reală şi adecvată cu publicul
poate preveni această situaţie. De aceea, este esenţial ca prezentarea către
public a unei decizii să fie însoţită de modalitatea în care comentariile şi
recomandările publicului au fost luate în considerare

5. Ce este participarea publică
Esenţa democraţiei o reprezintă un sistem de guvernare cu şi pentru oameni.
Guvernarea cu şi pentru oameni trebuie să devină şi să rămână un parteneriat între
cetăţeni şi aleşii în care ei şi-au investit încrederea. Or, această încredere trebuie
să se extindă la toţi funcţionarii publici şi la toate instituţiile administrative,
realizăndu-se prin:
� onestitate
� transparenţă din partea aleşilor
� oportunitatea oferită oamenilor de a juca un rol important în procesul guvernării
şi chiar în activitatea de zi cu zi
Participarea cetăţenilor la luarea deciziilor este un proces care presupune
parcurgerea anumitor etape. Un model ideal de implicare a cetăţenilor cuprinde
două niveluri de participare:
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- Primul nivel al participării este informarea, care presupune eforturi atât din
partea cetăţenilor, cât şi din partea administraţiei publice locale. Administraţia
publică este datoare să emită informaţii către cetăţeni privind activitatea şi
planurile sale pentru ca aceştia să poată înţelege direcţiile prioritare ale politicii
administrative a aleşilor locali.
- Al doilea nivel se referă la consultarea cetăţenilor, aceasta fiind acţiunea
administraţiei publice locale pentru identificarea necesităţilor cetăţenilor, pentru
evaluarea priorităţilor unor acţiuni sau colectarea de idei şi sugestii privind o
anumită problemă.
La baza participării publice stau patru lucruri:
1.Administraţia publică locală deschisă spre implicarea cetăţenilor în activitatea
complexă a procesului de guvernare.
2. Transferul continuu de informaţii de la administraţia publică locală la cetăţeni.
3. Modalităţi eficiente prin care administraţia publică locală culege informaţii de la
cetăţeni.
4. Cetăţeni informaţi care îşi onorează obligaţia de a participa ca parteneri egali în
activităţile administraţiei publice locale, deoarece înţeleg problemele.
După ce obţin contribuţia cetăţenilor, oficialii unei administraţii publice locale
responsabile au obligaţia să asculte ceea ce spun cetăţenii şi să ţină cont de ideile
acestora. O idee venită din partea unui cetăţean poate fi acceptată sau respinsă.
Dar dacă este respinsă, reprezentanţii administraţiei publice locale trebuie să
explice de ce acea idee nu ar putea sau nu ar trebui să fie pusă în aplicare. O
sugestie sau o reclamaţie venită din partea unui cetăţean poate fi acceptată sau
respinsă, dar nu trebuie să fie ignorată.

6. Care sunt domeniile participării publice
Parteneriatul dintre oameni şi administraţie depinde de măsura în care cetăţenii
au acces la informaţiile care le influenţează viaţa. De exemplu, cetăţenii ar trebui
implicaţi în procesul elaborării bugetului local. Ar trebui să fie conştienţi de cum
este realizat bugetul şi să li se ofere şansa de a-l influenţa în cadrul unor întâlniri,
audieri sau dezbateri publice şi prin intermediul unor comitete consultative
cetăţeneşti. Prin intermediul sondajelor de opinie, a interviurilor, a focus grupurilor,
a întâlnirilor publice şi prin intermediul altor tehnici de participare cetăţenească pe
care le prezentăm în acest manual, autorităţile ar trebui să înveţe cum se
colectează şi se folosesc opiniile cetăţenilor în privinţa furnizării tuturor tipurilor
de servicii publice.
Autorităţile ar trebui să încurajeze mai mult cetăţenii să participe activ la şedinţele
Consiliului Local, iar procedura prin care se ia o hotărâre sau alta să fie dată pe
larg publicităţii. Pentru a ajuta administraţia să-şi îndeplinească responsabilităţile
într-un mod cât mai eficient, cetăţenii ar trebui invitaţi să participe ca reprezentanţi
voluntari ai comunităţii în diferite grupuri de lucru, comisii de specialitate sau
comitete consultative cetăţeneşti. În astfel de structuri, rolul cetăţenilor poate fi
foarte creativ şi folositor în găsirea soluţiilor la problemele ce frământă
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comunitatea; totodată, ei pot ajuta la rezolvarea sarcinilor zilnice de serviciu. Unele
primării şi consilii locale din Republica Moldova au început deja să folosească
comitete consultative cetăţeneşti care să-i ajute în procesul guvernării locale.
Participarea publică, esenţială în cadrul unei democraţii, nu este întotdeauna uşor
de realizat.Câteodată este necesară voinţa politică, perseverenţă şi o anumită
dispoziţie necesară educării atât a autorităţilor cât şi a cetăţenilor pe tema
responsabilităţilor ce le revin într-o democraţie.
Multe administraţii locale înţeleg importanţa participării cetăţeneşti şi au o oarecare
experienţă în acest domeniu.
În primul rând, este important ca participarea cetăţenească să se integreze în
evenimentele majore ale activităţii administraţiei locale, de exemplu în procesul de
elaborare a bugetului. Folosirea participării cetăţeneşti în aceste situaţii oferă
reprezentanţilor administraţiei implicaţi în procesul bugetar o experienţă pe care
aceştia o vor valorifica în dezvoltarea planurilor unor iniţiative de participare
cetăţenească amplă în viitor.
Al doilea pas către o participare cetăţenească la scară largă îl reprezintă
identificarea acelor compartimente ale administraţiei care au contact direct cu
publicul şi care îşi vor numi un facilitator pentru participarea cetăţenească în fiecare
compartiment (serviciu, birou, direcţie, departament).
Această persoană:
- va avea responsabilitatea de a găsi şi de a promova participarea cetăţenească
relativ la acele activităţi din cadrul compartimentului care afectează direct vieţile
cetăţenilor;
- trebuie să fie o persoană care cunoaşte procesele administraţiei publice locale;
- trebuie să înţeleagă participarea cetăţenească;
- ar trebui să fie conştientă de activităţile planificate ale administraţiei;
- trebuie să se consulte cu coordonatorii acestor activităţi despre aspectul lor
participativ.
Acest plan de acţiune poate să fie simplu sau complex depinzând de importanţa
activităţii şi de oportunitatea contribuţiei publice.
O dată ce planul de acţiune a fost pregătit şi făcut public, rolul facilitatorului de
participare cetăţenească este să urmărească dacă planul este respectat. Aceasta
nu înseamnă că planul este "bătut în cuie", el poate fi modificat dacă
circumstanţele o cer. Dar, în ceea ce priveşte procesul de implementare a planului
şi modificările ulterioare necesare, acestea trebuie să fie transparente şi în acord
cu principiile participării publice.
Ca un al treilea pas, fiecare compartiment realizează câte un plan de acţiune
pentru integrarea participării cetăţeneşti în relaţiile sale publice.

7. Cum se realizează participarea publică
Esenţa acestor idei de participare cetăţenească este o comunicare bi-direcţională:
♦ de la administraţie către cetăţeni
♦ de la cetăţeni către administraţie
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Aceasta înseamnă că reprezentanţii administraţiei publice locale trebuie să acorde
o importanţă reală modului în care administraţia furnizează informaţii publicului
despre operaţiunile şi planurile ei. O bună comunicare a administraţiei către
cetăţeni necesită timp şi resurse dar se regăseşte în încrederea şi înţelegerea
publică.
Comunicarea în două sensuri pretinde ca cetăţenii să descopere avantaje în
oportunităţile prezentate, să afle ceea ce se întâmplă în localitatea lor şi în
administraţie şi să-şi împărtăşească punctele de vedere către administraţie. Ei ar
trebui să caute activ noi căi de comunicare cu administraţia. Acesta nu este un
lucru uşor în orice situaţie şi ar fi necesar ca administraţia şi ONG-urile să ia
măsuri speciale.De exemplu:
Campaniile publice, educaţionale, de conştientizare, pot fi necesare pentru a ajuta
cetăţenii să înţeleagă importanţa responsabilităţii lor de a interacţiona cu
administraţia publică locală într-un mod constructiv. Administraţia şi ONG-urile pot
şi ar trebui să administreze această modalitate, dacă ea este cerută / necesară. O
primărie ar putea să dorească să realizeze un sondaj sau să încerce câteva focus
grupuri printre diferite categorii de cetăţeni pentru a le determina atitudinile de
comunicare cu administraţia.
Fluxul informaţiei de la administraţie către cetăţeni este de maximă importanţă,
dar întrebarea este ce şi mai ales cât au dreptul să ştie cetăţenii?
Regula generală era aceea că cetăţenii au acces la informaţiile administraţiei
publice locale doar dacă:
1. administraţia nu prevede informaţia ca fiind confidenţială;
2. cetăţeanul ar trebui să arate că are un motiv întemeiat să solicite această
informaţie.
Conform legislaţiei în vigoare, multe informaţii sunt accesibile oricui şi pot fi oferite
în mod gratuit. Recomandăm următoarea listă de informatii pe care le poate primi
oricare cetăţean:
♦ Informaţii despre cum este organizată administraţia publică locală şi despre
cum funcţionează. De exemplu:
- departamente, servicii, titluri, fişe de post, numele managerilor
- descriere detaliată a responsabilităţilor diferitelor departamente şi direcţii
- informaţii de contact: cui trebuie să se adreseze pentru ceva, când şi unde,
incluzându-se şi programul de lucru
♦ Informaţii despre serviciile pe care administraţia publică locală le
furnizează comunităţii. De exemplu:
-

ce direcţie sau secţie este responsabilă cu furnizarea serviciului respectiv
cum sunt organizate direcţia sau secţia pentru a furniza serviciul
ce servicii sunt finanţate şi cât costă ele
informaţii bugetare: dacă au crescut cheltuielile comparativ cu anul trecut
dacă serviciul implică emiterea de permise, care este acest proces, cât timp
durează, ce informaţii trebuie exact furnizate şi de ce
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♦ Informaţii referitoare la întâlnirile corpurilor legislative: consiliul local şi
raional. De exemplu:
- când vor avea loc întâlnirile, agenda detaliată a întâlnirii
- cum poate un cetăţean sa-şi înscrie problema proprie în agenda întâlnirii
- cum sunt luate hotărârile şi soluţionate petiţiile
- ce etape sunt parcurse şi ce decizii sunt luate la fiecare întâlnire
- ce comisii are consiliul, cine sunt membrii lor, şi ce decizii vor fi luate de către
acestea
- când vor avea loc întâlnirile comisiilor
- cum poate un cetăţean să îşi înscrie problema personală în agenda întâlnirii
comisiei
♦ Informaţii despre reguli, regulamente şi decizii care afectează drepturile
cetăţenilor. Toate aceste decizii trebuie publicate când sunt luate. Ele ar trebui
organizate şi publicate pe subiecte (codificate).
♦
-

Informaţii despre comitetelor consultative cetăţeneşti. De exemplu:
care sunt responsabilităţile comitetului consultativ cetăţenesc
cine sunt membrii, cum sunt aleşi aceştia
împuternicire sau alt fel de autorizaţie legislativă
reguli interne de funcţionare, ca de exemplu cum este ales preşedintele
consiliului consultativ cetăţenesc şi cum sunt înlocuiţi membrii

♦ Informaţii despre planurile direcţiilor şi secţiilor administraţiei publice
locale. De exemplu:
- planuri pentru cheltuielile de capital
- planuri pentru modificarea taxelor sau pentru orice alt fel de modificări
- planuri pentru reorganizarea direcţiilor/secţiilor/compartimentelor administraţiei
- planuri de dezvoltare economică sau parteneriat public-privat
♦ Informaţii financiare. De exemplu:
- bugetul administraţiei publice locale pentru fiecare an, fiind arătate toate
veniturile şi cheltuielile într-un mod accesibil cetăţenilor
- informaţii despre cum se realizează bugetul în fiecare direcţie şi secţie
- informaţii despre cum şi când îşi pot exprima cetăţenii păreri despre cheltuielile
bugetare
- comparaţie anuală asupra veniturilor şi cheltuielilor
- planificarea cheltuielilor
Această listă nu pretinde a fi completă, dar doreşte să sublinieze câteva astfel de
categorii de informaţii relevante pentru această culegere de recomandări. În
anumite cazuri oamenii vor trebui să fie conştienţi de faptul că ei au dreptul să
aibă acces la informaţiile administraţiei publice locale şi la felul cum funcţionează
aceasta, iar aceasta este obligată să furnizeze aceste informaţii.

8. Care sunt costurile şi beneficiile participării publice
Costuri
Lista de mai sus reprezintă o evidenţă reală privitor la cum să informăm cetăţenii
şi cum să le asigurăm accesul la informare. Aceasta nu se realizează fără anumite
cheltuieli. Din partea administraţiei publice locale sunt necesare:
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�
�
�
�
�

timp
resurse bugetare
creativitate
energie
dorinţă politică şi curaj

De exemplu:
Timp.Pentru o simplă audiere pe buget, trebuie pregătite materiale pentru o mai
bună înţelegere a conţinutului. Trebuie făcute anunţuri publice şi tot felul de
aranjamente logistice.
Voinţă politică şi curaj. Câteodată administraţiile publice locale trebuie să
împărtăşească publicului veşti proaste, ca de exemplu: lipsuri bugetare, proiecte
amânate sau chiar greşeli care au fost făcute. Acesta este momentul când intervin
voinţa politică şi curajul. Cetăţenii au dreptul să fie informaţi despre planuri sau
proiecte de la demararea până la finalizarea lor. Dacă un proiect este mai dificil
sau mai costisitor decât se prevăzuse, ei au dreptul să ştie acest lucru. Pe termen
lung, onestitatea construieşte încredere, chiar dacă, pe termen scurt creează
dificultăţi.
Beneficii
Nu ar trebui să ne axăm doar pe costurile participării publice. Aici sunt câteva
dintre beneficiile specifice, similare atât pentru administraţia publică locală cât şi
pentru cetăţeni, când participarea cetăţenilor în procesul de guvernare este luată
în serios:
� Restabileşte şi construieşte încredere între administraţia publică locală şi
cetăţeni
� Ajută administraţia publică locală să devină şi să rămână transparentă în
procesul guvernării
� Permite fiecărui cetăţean să aibă acces la informaţii cu privire la problemele ce
trebuie să fie rezolvate
� Ajută administraţia locală să identifice nevoile comunităţii mai repede şi cu o
satisfacţie mai mare pentru cetăţeni
� Încurajează dezbaterile faţă în faţă, astfel încât cetăţenii pot auzi direct puncte
de vedere diferite
� Direcţionează comunitatea către o decizie responsabilă, cu suport politic
Conduce comunitatea către consens şi nu către conflict
� Ajută în promovarea unui cadru legal nou, potrivit unui nou mod de cooperare şi
parteneriat
� Ajută administraţia locală să rezolve nevoile cetăţenilor înainte de interesele
speciale.
� Prin colaborare, administraţia publică locală şi cetăţenii sunt capabili să facă
demersuri creative în abordarea problemelor şi oportunităţilor

9. Ce tehnici şi instrumente pot fi utilizate în procesul de
participare publică
Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni/CIC
Ce este CIC-ul
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CIC-ul reprezintă o interfaţă între administraţia publică locală şi cetăţeni, fiind
preocupat în mod direct de a răspunde la întrebările cetăţenilor, ca şi nevoilor
acestora cu privire la serviciile publice.
Un CIC poate fi o resursă bogată pentru o instituţie publică şi o legătură
interactivă cu publicul. Oricum, pentru ca liderii administraţiei publice locale să
aibă sprijinul cetăţenilor, este necesară înfiinţarea unui CIC ca un instrument
activ şi eficient al guvernării şi al participării cetăţeneşti. CIC-urile trebuie să facă
parte integrantă din activităţile administraţiei şi să fie dotate cu echipamente,
personal suficient şi alte resurse care să le facă viabile şi funcţionale.
Tipuri de CIC-uri
Există 3 tipuri de CIC-uri:
a. CIC care ajută cetăţenii să depună cereri, serviciile oferite fiind informaţii,
sprijin, formulare, persoane de contact, ca şi soluţii urgente atunci când situaţia o
cere. Majoritatea CIC-urilor furnizează aceste servicii de bază

Un mod creativ de a înfiinţa şi dezvolta un CIC.
Poate fi constituită o echipă formată din trei persoane, fiecare provenind dintr-un
compartiment important al primăriei, pentru a ajuta planificarea activităţii în cadrul
CIC-ului. Aceste trei persoane pot deveni automat şi funcţionari ai CIC-ului.
Personalul CIC trebuie bine instruit de specialişti în materie. CIC-ul va căpăta o
bună reputaţie printre cetăţeni şi va deveni un model şi pentru alte administraţii
dacă va oferi o gamă căt mai largă de servicii de informare, avănd la bază un
program de soft al primăriei.
b. CIC care, pe lângă activităţile realizate de cele din prima categorie, urmăresc
petiţiile cetăţenilor în timp, informându-i despre stadiul rezolvării lor

Un astfel de CIC trebuie să aibă o bază de date completă, care cuprinde viaţa
oficială şi socială a comunităţii şi poate să facă faţă oricăror întrebări venite din
partea cetăţenilor. CIC-ul trebuie să fie conectat în reţea cu toate compartimentele şi
trebuie să aibă un sistem de urmărire a cererilor pe care le depun cetăţenii. Este
vorba despre un sistem de management al documentelor, care monitorizează traseul
fiecărui document din momentul în care acesta intră în clădire, până la soluţionarea
sa. Documentele sunt trimise spre soluţionare persoanelor responsabile de acel
domeniu din cadrul Primăriei şi pot fi urmărite de la orice computer al CIC-ului, de
către orice cetăţean, în orice moment, prin numărul său de înregistrare. Acest soft
poate fi realizat de primărie.
c. CIC-uri care furnizează serviciile de bază şi se îngrijesc de prelucrarea actelor
pentru cetăţeni/clienţi

Acest tip de CIC va furniza informaţii de interes comunitar ca, de exemplu, despre
evenimente importante în care urmează să fie implicată comunitatea, ONG-uri,
oportunităţi educaţionale, evenimente culturale şi sportive, festivaluri, târguri, etc.
CIC-ul este împărţit în patru compartimente care definesc structura primăriei, şi
anume:
• Administraţie Publică/Asistenţă Socială/Stare Civilă;
• Economic/Taxe/Venituri;
• Amenajarea teritoriului şi Urbanism
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• Patrimoniu şi Domeniu Public şi Privat;
Personalul CIC-ului trebuie să fie din aceste compartimente.
Cum funcţioneacă CIC-urile
CIC-ul poate fi deservit de cel mult 3 persoane care vor furniza informaţii generale cu
privire la activitatea Primăriei, la care se pot asocia alte 4 persoane delegate zilnic de
la cele 4 direcţii ale Primăriei (Tehnică şi Patrimoniu, Urbanism, Economică şi Servicii
Sociale) pentru a furniza informaţii de specialitate.
Unul din cei 3 angajaţi ai CIC-ului va realiza activitatea de registratură, iar ceilalţi
vor fi specializaţi în oferirea informaţiilor. CIC va oferi, practic, serviciile tipice unui
Ghişeu Unic: informaţii complete privind activitatea, serviciile şi programele Primăriei,
verificarea documentelor, înregistrarea documentelor, eliberarea documentelor finale
către cetăţeni, în termenele legale.
CIC-urile şi Sistemul de Informatică Managerială (MIS)
Marea majoritate a CIC-urilor pot funcţiona pe baza unui soft, care este considerat
elementul principal al operaţiunilor acestora. Baza de date poate include bugetele
anilor trecuţi, hotărârile consiliului local, toate acestea în sute şi mii de
documente. Un CIC poate deţine 3-4 computere care pot beneficia de o reţea
internă a primăriei.
CIC-ul poate pune în aplicare Sistemul Geografic Informatic – GIS. Sistemul
operează cu baze de date complexe referitoare la toate datele tehnice ale dotărilor
edilitare ale oraşului şi ale funcţiunilor acestora. Folosind sinteze din aceste date,
Serviciul de Relaţii cu Publicul poate pune la dispoziţia cetăţenilor informaţii
referitoare la numele străzilor şi numerotarea imobilelor, planurile de reparaţii ale
străzilor, situaţia exactă a plantărilor de spaţii verzi şi arbori în fiecare zonă a
oraşului, numărul de locuri de joacă pentru copii, amplasarea acestora, starea lor
şi planificarea reparaţiilor, situaţia demografică pe oraş şi zone ale oraşului,
posibilităţi de construcţie pe anumite terenuri, în funcţie de dotările edilitare
existente în fiecare zonă, etc.). Existenţa sistemului GIS asigură automat accesul
la informaţii foarte exacte, complete şi care se actualizează permanent.
CIC-urile şi societatea civilă
Personalul CIC-ului poate fi ajutat de voluntari, nu numai pentru grupurile
consultative cetăţeneşti ci şi în funcţionarea zilnică. De exemplu, se poate înfiinţa
un CIC în care voluntarii vor constitui personalul centrului, până la instituirea
unor posturi oficiale. Acesta este un demers viabil, specific comunităţilor mici.
Desigur, voluntarii trebuie să aibă cunoştinţe solide despre administraţie.
Totodată, CIC-urile pot desfăşura şi programe care vor avea ca principală
componentă societatea civilă, unul din obiectivele acestor programe fiind
asigurarea transparenţei instituţiilor vizate de aceste programe.
Recomandare de înfiinţare CIC gen “Web Team”
Acesta poate fi constituit din elevii de liceu care sunt interesaţi de computere şi
Internet şi care sunt recomandaţi de către liceele lor. Scopul acestei echipe va fi să
înveţe mai multe despre Internet şi să comunice cu alte persoane care au interese
similare. Echipa poate primi din partea CIC-ului primăriei un computer şi acces la
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internet, realizând o pagină web cu informaţii folositoare despre istoria şcolii,
facilităţi, cursuri, lideri, profesori, evenimente speciale şi activităţi.
Unul dintre scopurile echipei poate fi acela de a comunica cu alţi elevi sau grupuri
interesate naţionale şi internaţionale şi de a crea o reţea Web Team cu alte şcoli din
oraş /raion şi din afara lui. Va fi o dorinţă clară a acestor tineri să ajute şi pe alţii
să-şi creeze o pagină web şi să se conecteze la reţea.
Un alt model de implicare a tinerilor în viaţa comunităţii prin intermediul
CIC-ului.
Firma virtuală poate fi un program adresat elevilor de liceu din clasa a unsprezecea
şi administrată de către Primărie prin Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni. Acest
Program va avea ca obiectiv crearea unei firme care ,,se preface” că produce
anumite bunuri sau servicii.
Avantajele firmei virtuale:
� Tinerii pot învaţă procedurile de management al firmei şi operaţiunile financiare pe
baza unui soft care reproduce exact procedurile aprobate şi utilizate de Uniunea
Europeană. Astfel ei vor fi familiarizaţi cu cele mai noi tehnici financiare şi de
management, pe care le vor folosi în activitatea viitoare. Firma poate da faliment, ca
orice firmă, iar echipa ia toată munca de la capăt.
� Elevii pot lucra efectiv într-o economie de piaţă, chiar dacă aceasta este virtuală.
� Ei pot beneficia de asistenţă din partea unor întreprinderi mici şi mijlocii, cu
diferite profiluri, care le vor împărtăşi din experienţa lor în managementul firmei, aşa
cum se derulează el în Republica Moldova. Astfel, elevii pot cunoaşte procedurile de
management şi sistemul financiar pentru funcţionarea firmelor mici şi mijlocii.
Activitatea curentă a firmei virtuale va fi supravegheată de către funcţionarii
Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni.
Produsele concrete ale firmei vor fi monitorizate şi promovate prin publicaţia
Primăriei.De exemplu: pot fit create firme care ar avea ca obiect de activitate editarea
unei reviste pentru adolescenţi şi/sau agenţie de turism
Pot exista CIC-uri care să deruleze programe pentru tineri pentru a promova
transparenţa administraţiei locale şi a atrage tinerii în procesul decizional, gen
Primăria pe înţelesul elevilor.
Primăria poate iniţia un program de informare a elevilor în cadrul orelor de dirigenţie
şi Educaţie civică intitulat Primăria pe înţelesul elevilor. Liceele şi colegiile din oraş
îşi pot exprima dorinţa de a participa la program, cu un număr stabilit de ore.
Cum putem utiliza Internetul ca mijloc de informare a cetăţenilor
Administraţiile publice locale pot folosi Internetul ca o modalitate utilă de
informare şi colectare de informaţii prin intermediul site-urilor proprii. Aceste siteuri ale organismelor administrative, pot include, în general, următoarele tipuri de
informaţii:
 O descriere a organizaţiei şi a misiunii ei
 Planul strategic, incluzând obiectivele pe termen lung şi scopurile anuale
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 Organigrama
 Informaţii de contact pentru toate oficiile: numele persoanei de contact, adresa de
e-mail, telefon, fax, numerele de mesagerie vocală
 Un ghid de telefon cu nume, locaţii şi numerele de telefon ale angajaţilor
 Informaţii despre buget, incluzând circuitul bugetar şi oportunităţile de participare
a publicului
 Achiziţionarea şi contractarea de informaţii (pentru agenţii economici care doresc să
lucreze cu agenţia)
 Oportunităţi curente de angajare
 Oportunităţi curente de voluntariat, incluzând comitetele consultative cetăţeneşti
 Apariţiile recente şi publicaţiile
 “FAQ” (Întrebări adresate frecvent)
Cu toate că numărul de utilizatori de Internet din Republica Moldova este destul
de redus, multe administraţii locale au pagini web pe care le folosesc pentru a
furniza informaţii importante. Lista de mai sus este o listă a aspectelor
informaţionale făcute publice, chiar şi pe Internet. Unele dintre opţiunile de
internet nu afişează unele informaţii, cum ar fi buletinele publice ale consiliilor,
biblioteci şi ziare.
Cum colaborăm cu mijloacele mass-media pentru a informa cetăţenii
Administraţiile publice locale pot avea o colaborare bună cu mijloacele mass-media
– radio, posturile TV şi presa. Unele pot avea chiar propriile lor publicaţii, posturi
de radio şi TV sau programe la unele mijloace de informare locale.
În relaţia cu mijloacele mass-media trebuie avute în vedere două aspecte esenţiale:
Mass-media reprezintă un instrument de control public asupra acţiunilor
administraţiei publice locale
Mass-media este un instrument cu ajutorul căruia administraţia poate informa
cetăţenii cu privire la acţiunile sale
Un bun exemplu de colaborare a autorităţilor publice locale cu mass-media, pot fi
emisiunile realizate prin colaborarea primăriei cu posturile TV locale.
După ştirile locale, redactorii emisiunilor de ştiri pot prezenta căteva
întrebări/sesizări/reclamaţii/propuneri colectate preventiv de la cetăţeni.
Înainte de aceste emisiuni, reprezentanţii CIC-ului vor solicita răspunsurile/
informaţiile de la serviciile/instituţiile autorizate şi le vor prezenta posturilor TV
locale.
Acest tip de colaborare poate fi util pentru că:
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Cetăţenii devin tot mai activi şi vor veni cu probleme diverse, care îi afectează în
mod direct sau afectează zonele în care locuiesc
Majoritatea întrebărilor se vor referi la problemele generale ale comunităţii, astfel
că foarte mulţi cetăţeni vor fi interesaţi de răspunsuri
Deoarece subiectele întrebărilor pot fi foarte variate, CIC va contacta diverse
servicii/instituţii care au responsabilitatea şi capacitatea de a rezolva problema şi
comunica apoi cetăţenilor, care este procedura de rezolvare a problemei şi telefonul
serviciului/instituţiei respective
CIC va informa executivul bilunar, despre problemele ridicate de cetăţeni şi modul
în care au fost soluţionate
Orice administraţie publică locală poate încuraja mijloacele mass-media să
dezvolte un demers constructiv. Acest lucru se mai poate realiza prin
intermediul biroului de relaţii cu presa sau al purtătorului de cuvânt.
O astfel de persoană care mediază relaţia instituţiei cu mass-media, ar trebui să
îndeplinească următoarele condiţii:
 Să fie o persoană importantă de contact pentru administraţie şi pentru massmedia
 Să cunoască toţi ziariştii acreditaţi de instituţie Să cunoască organizarea,
programele şi politicile administraţiei
 Să aibă capacitatea de a educa mass-media pe tema administraţiei publice locale
 Să înţeleagă şi să respecte rolul mass-media
 Să fie imparţiali în relaţia cu media, evitând favorurile
 Să asigure receptarea mesajelor instituţiei de către mass-media prin comunicate
de presă, conferinţe de presă etc.
 Să ţină la curent reprezentanţii administraţiei publice locale cu întrebările care vin
din partea mass-mediei
Primăria poate dezvolta o strategie de media pentru promovarea unei audieri
publice a bugetului pe anul următor. Planul de acţiune va trebui să cuprindă o
succesiune de paşi:
 Pas 1 – Organizare şi prezentare rezultate sondaj cu privire la audierea publică:
“Spune-ne ce să facem cu banii tăi!”
 Pas 2 – Distribuire prin mass-media şi CIC buletine informative despre
administraţie şi despre audierea publică planificată
 Pas 3 – Organizare două conferinţe de presă pentru a anunţa data şi locul
audierii publice şi pentru a furniza informaţiile necesare despre buget
 Pas 4 – Distribuire invitaţii generale la audierea publică cu asistenţă din partea
Consiliului Copiilor şi Tinerilor
 Pas 5 –Trimitere invitaţii nominale directorilor instituţiilor publice, consilierilor
locali, managerilor diferitelor societăţi comerciale importante, ONG-urilor,
Grupurilor de Iniţiativă Civică şi mass-media
 Pas 6 –Programare cu media la o serie de noi anunţuri, transmisiuni TV, interviuri
în presă şi talk show-uri
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 Pas 7 –Punere broşuri în biroul CIC-ului pentru a fi distribuite cetăţenilor care vor
veni să solicite informaţii şi vor dori aprobări sau explicaţii
 Pas 8 – Punere afişe în locurile publice importante pentru circulaţie prin care se va
anunţa şi se va explica audierea publică, incluzând sloganul
 Pas 9 – Transmitere audiere publică la TV şi la radio
 Pas 10 – Publicare rezultate audiere publică în media
Mijloacele mass-media pot să fie un bun asistent al administraţiei publice locale
în păstrarea publicului informat, educat, implicat în procesul administrativ, aşa
cum vom putea vedea în cazul cu audierea publică pe buget. Oricum, două lucruri
trebuie să luăm în calcul despre mass-media şi acestea sunt:
a) Funcţionează cu termene limită strânse, şi
b) Trebuie să organizeze în aşa fel faptele încât să reiasă reportaje concrete
Administraţiile publice locale pot ajuta mass-media, furnizând informaţii concrete,
reale care se pot constitui în evenimente de presă. Comunicatele de presă şi
Conferinţele de presă sunt două modalităţi de a ajuta mass-media să-şi facă
munca.
De exemplu, dacă veţi trimite un comunicat de presă, titlul şi primele fraze trebuie
să capteze esenţa întregului anunţ. Echilibrul dintre acestea ar trebui să furnizeze
detalii esenţiale. Numele unei persoane de contact cu un număr de telefon ar
trebui să fie listat pentru informaţii suplimentare.
Poate fi publicat un comunicat de presă pentru formarea unui grup de acţiune –
grup de acţiune pentru viitorul localităţii: oraşului/satului/comunei cu genericul
Consiliul local aporobă schimbarea viziunii grupului de acţiune. De exemplu:

Consiliul local poate aproba o modificare (propunere de declaraţie) pentru un grup
de acţiune privind viitorul oraşului : O viziune nouă pentru secolul 21. Această
propunere va începe un proces de 6 luni pentru reexaminarea direcţiilor politice şi
recomandarea modificărilor, adiţionale şi amânate către acele scopuri prin care să
asigure că oraşul va rămâne o comunitate vie şi sănătoasă în secolul 21.
Grupul de acţiune va sprijini Consiliul local în ceea ce a realizat până acum şi va
furniza recomandări pentru viitor.În timp ce grupul de acţiune va desemna
membrii, dorinţa Consiliului va fi ca prin acest grup operativ să maximizeze
participarea publică prin implicarea a cât mai mulţi cetăţeni în acest proces.
Ar putea fi identificate cinci direcţii politice existente pe care grupul de acţiune le
va evalua şi prezenta în discursul său din cadrul Consiliului local din luna
următoare a anului în curs: (1) păstrarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii din
cartiere; (2) cultivarea unui nivel ridicat al siguranţei publice; (3) considerarea
durabilităţii economice şi fiscale; (4) promovarea unei comunităţi sănătoase; (5)
menţinerea unei calităţii superioare a educaţiei ecologice.
Această schimbare va solicita Grupului de acţiune să întocmească un raport scris
pe care să-l adreseze Consiliului local peste cel puţin 6 luni de la data demarării
procesului de reexaminare a direcţiilor politice şi de recomandare a modificărilor.
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În cadrul unei conferinţe de presă, administraţia publică locală trebuie să ţină cont
de următoarele aspecte:
Să vorbească în numele interesului public şi nu al administraţiei
Să prezinte la început faptele cele mai importante – este ceea ce îşi vor aminti
oamenii
Să nu se certe cu media, să încerce să clarifice problemele şi aspectele nedorite
Să răspundă la întrebări în mod direct, dar oferind detalii acolo unde este nevoie
Dacă trebuie să răspundă cu “Nu ştiu”, nu trebuie să se oprească aici. Să spună că
va obţine un răspuns, dar să se asigure că va şi face acest lucru
Să nu exagereze. Să spună adevărul chiar dacă răneşte
Niciodată să nu spună „nu comentez” (no comment)
Să fie pozitivă
Cum ţinem un discurs pentru informarea publicului
Discursul în public nu este o activitate uşoară, deoarece presupune timp pentru a
învăţa deprinderea de a fi un bun vorbitor.
Iată câteva aspecte care ar trebui avute în vedere pentru o prezentare publică de
succes:
Deschidere. Trebuie memorate primele două minute ale prezentării. Să manifestaţi
atenţie, interes şi să creaţi o primă impresie bună. Trebuie să precizaţi care sunt
numele şi funcţia dumneavoastră (de exemplu, primar, consilier al primarului sau
purtătorul de cuvânt), să specificaţi care este programul.
Obiective. De ce sunteţi aici? Când totul se va termina, ce doriţi să faceţi, ce
credeţi, ce acţiuni doriţi să întreprindeţi? Să răspundeţi la întrebarea, “Cu ce va
rămâne publicul după această prezentare"?
Pregătire. Să repetaţi, să repetaţi şi să repetaţi. Să nu citiţi. Notiţele trebuie să
includă numai cuvinte şi fraze cheie.
Conţinut. Să folosiţi în prezentare fapte, referiri, exemple, analogii, citate
concludente. Să vă asiguraţi că aveţi o bună organizare a prezentării – logică, uşor
de urmărit.
Participare. Să implicaţi publicul. Dinainte să planificaţi întrebările, să solicitaţi
acordul şi opinia oamenilor.
Mijloace vizuale. Mijloacele vizuale folosite vor trebui să fie simple, uşor de citit şi
de înţeles - de exemplul afişele. Să folosiţi imagini, desene, grafice, culori. Imaginile
vor trebui să fie clare, simple şi semnificative.
Interes. Să menţineţi interesul şi atenţia publicului. Să folosiţi întrebări,
demonstraţii, dovezi, povestiri, umor, mijloace vizuale, analogii, exerciţii, studii de
caz, exemple etc.
Convingere. Să fiţi sinceri, calzi şi prietenoşi. Să vorbiţi în cunoştinţă de cauză, cu
entuziasm şi convingere. Să stabiliţi credibilitate. Să puneţi întrebări gen Sunteţi
de acord? Aţi sprijini ideea?
Contact vizual. Să nu vă uitaţi în podea, în tavan, pe notiţe, ori în gol. Să nu fixaţi
publicul. Să acordaţi 3 - 5 secunde pentru a privi fiecare persoană – să vă
deplasaţi, să nu rămâneţi cu privirea în acelaşi loc.
Vocea. Vocea trebuie să fie fermă, clară şi sinceră. Să modificaţi intonaţia şi ritmul.
Să evitaţi pauzele, bâlbele, ticurile verbale.
Mişcare. Să nu staţi într-un singur loc. Să folosiţi gesturi naturale pentru a capta
atenţia, dar să nu vă mişcaţi excesiv deoarece puteţi distrage atenţia publicului de
la prezentare.
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Ţinuta. Să menţineţi o expresie facială plăcută. Să zâmbiţi.Să menţineţi o postură
relaxată şi o ţinută profesională. Să evitaţi să atrageţi atenţia prin vestimentaţie şi
maniere.
Încheiere. Să memoraţi ultimele două minute. Să rezumaţi punctele de vedere
importante.
Cum se poate realiza o campanie de conştientizare a publicului
Administraţia publică locală este bine să lanseze şi să desfăşoare Campanii de
conştientizare a publicului.
Administraţia trebuie să conştientizeze publicul şi mai ales să primească
răspunsul lui la unele aspecte specifice ale unei situaţii, de exemplu, atunci când
se realizează o campanie de vaccinare împotriva unei eventuale epidemii de gripă
sau atunci când este aproape de a fi dat în folosinţă un nou sistem îmbunătăţit de
trafic, în centrul oraşului, iar administraţia trebuie să informeze publicul despre
noul sistem de străzi cu sens unic.
Astfel de campanii necesită un plan care foloseşte o gamă largă de modalităţi de
informare a publicului, incluzând mass-media (presa scrisă, TV, radio), întâlnirile
publice, anunţurile, buletinele, semnele, afişele în locurile publice şi alte căi
disponibile ale administraţiei publice locale.
Un exemplu de campanie de conştientizare a publicului va ajuta la o imagine mai
clară.
Întâlnirile publice. De ce se organizează întâlniri publice
Întâlnirile publice sunt cele mai flexibile şi mai informale modalităţi în realizarea
schimbului de informaţii dintre administraţia publică locală şi cetăţeni. O întâlnire
publică este caracterizată printr-un schimb activ de idei.
Câteva din motivele pentru care trebuie să se realizeze astfel de întâlniri sunt:
pentru a discuta o problemă şi soluţiile posibile de rezolvare ale acesteia
pentru a informa cetăţenii despre un scop sau un plan şi pentru a oferi
posibilitatea unor discuţii şi a schimbului de opinii
ca parte a campaniilor publice de informare, pentru a explica opiniile şi pentru a
răspunde întrebărilor referitoare la planurile administraţiei
Una dintre caracteristicile împărtăşite de întâlnirile publice este că astfel de
evenimente sunt deschise pentru oricine doreşte să participe. Un element este
acela că administraţiile publice locale trebuie să anunţe din timp că un astfel de
eveniment va avea loc, să invite toţi cetăţenii interesaţi să participe şi să facă
eforturi să se asigure că grupurile de interes sunt informate despre acest
eveniment. Oficialii responsabili trebuie să ştie că întâlnirea trebuie să aibă loc
acolo şi atunci când este convenabil pentru cetăţenii care doresc să participe.
După terminarea întâlnirii, un rezumat al celor întâmplate trebuie să fie pus la
dispoziţia publicului, cu suficiente detalii pentru a fi folositor celor care nu au
putut participa.
Întâlnirile publice sunt un instrument fundamental pentru realizarea comunicării
între administraţia publică locală şi cetăţeni. Oricum, aceste evenimente nu sunt
scutite de cheltuieli. Acestea implică cheltuieli materiale şi de personal, ele
încetinesc procesul decizional şi furnizează motive de critică dar şi de laudă.
Atunci, de ce este necesar ca orice administraţie publică locală să organizeze astfel
de evenimente? Deoarece Republica Moldova a ales calea democraţiei iar
fundamentarea acesteia se realizează prin participarea publică în procesul de
guvernare, care se înfăptuieşte cu, pentru şi prin cetăţeni.
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Adesea cetăţenii se opun întâlnirilor publice, după cum spun ei, guvernarea locală
este sarcina reprezentanţilor locali aleşi sau numiţi, aşteptându-se ca ei să-şi
îndeplinească sarcinile ce le revin. Pentru responsabilii oficiali este necesar să fie
în legătură permanentă cu oamenii şi să le ofere posibilitatea de a-şi face
cunoscute punctele de vedere asupra modului de guvernare locală. Condiţiile,
oportunităţile, problemele şi aşteptările cetăţenilor trebuie discutate pentru a găsi
împreună soluţii optime într-o perioadă mai scurtă de timp.
Un alt motiv pentru care unii oameni se opun întâlnirilor publice: ei spun că sunt
foarte ocupaţi, au de rezolvat propriile lor probleme mai întâi şi nu au timp
suficient sau energie pentru a se ocupa de problemele comunităţii. Desigur, este
adevărat că mulţi oameni sunt foarte ocupaţi. Dar, dacă oamenii au posibilitatea
de a participa, dacă sunt trataţi cu respect şi dacă văd că ideile lor contează,
atunci ei vor dori să participe.
Mai multe despre întâlnirile publice
Întâlnirile publice sunt cele mai flexibile şi mai funcţionale formate pentru
realizarea schimbului de informaţii între administraţia publică locală şi cetăţeni.
O întâlnire publică se poate realiza cu un număr relativ redus de participanţi - un
reprezentant al administraţiei şi câţiva cetăţeni, sau, cu un număr mare de
participanţi - un comitet al reprezentanţilor, sau membrii ai consiliului local şi zeci
sau sute de cetăţeni.
Indiferent dacă este vorba de o participare redusă sau numeroasă, întâlnirea
publică are următoarele caracteristici:
♦ Reprezentanţii administraţiei publice locale au posibilitatea de a educa publicul în
legătură cu o anumită problemă – care ar putea să fie, de exemplu, bugetul, un
program nou, ori aprobarea contribuţiilor dezvoltării economice
♦ Reprezentanţii administraţiei publice locale au posibilitatea de a auzi părerile
membrilor interesaţi ai publicului despre problemele importante cu care se
confruntă şi de a câştiga idei care vor ajuta în procesul decizional sau vor furniza
perspective care vor ajuta managementul administraţiei
♦Publicul are şansa să-şi exprime opiniile şi să influenţeze cursul planurilor
administraţiei locale
♦Atât reprezentanţii administraţiei cât şi publicul au posibilitatea de a clarifica
schimbul de păreri şi opinii, iar prin acest proces se educă unii pe ceilalţi

Pentru realizarea întâlnirilor publice, trebuie avute în vedere următoarele
elemente:
 Întâlnirea publică este o întâlnire deschisă publicului
 Întâlnirea publică oferă posibilitatea de a da şi a primi între reprezentanţii
administraţiei şi public
 Întâlnirea publică trebuie anunţată înainte, într-o manieră potrivită
(publicitatea generală prin comunicatele de presă şi anunţuri media pentru
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întâlnirile cu o largă participare; publicitatea axată pe reclame sau buletine
informative pentru întâlnirile cu o participare redusă)
 Întâlnirea publică trebuie să aibă un scop clar, de exemplu discutarea
modalităţilor de îmbunătăţire a calităţii serviciului de alimentare cu apă,
discutarea planurilor de reamenajare a unui parc, răspunsurile oferite
întrebărilor referitoare la extinderea liniilor de gaze naturale, planificarea
traseelor de maxi-taxi sau autobuze care trebuie modificate
 Întâlnirea publică trebuie organizată într-un spaţiu potrivit, la momentul
potrivit
 Funcţionarii publici trebuie să aibă o idee clară despre ce doresc ei să realizeze
la întâlnirea publică (ex., obţinerea înţelegerii nevoilor cetăţenilor; a informa
cetăţenii despre schimbările nerezolvare; a răspunde reclamaţiilor adresate
serviciilor administraţiei)
 Reprezentanţii administraţiei locale care conduc întâlnirile trebuie să explice
care este scopul întâlnirii încă de la început şi să spună cum vor fi ulterior
folosite informaţiile
 Majoritatea întâlnirilor publice sunt neoficiale şi suficient de flexibile astfel încât
să poată fi folosite grupurile de decizie şi procesele de discuţie, ca de exemplu
tehnica grupului nominal şi divizarea în grupuri mici
 Trebuie să existe întotdeauna urmărirea rezultatelor şi impactului întâlnirii. Cel
puţin rezumatul întâlnirii trebuie comunicat (atât celor care participă cât şi
celor care sunt interesaţi, dar care nu au putut participa). Dacă întâlnirea s-a
dovedit a fi de interes pentru şi mai mulţi cetăţeni, atunci administraţia trebuie
să realizeze un comunicat de presă prin care să arate ce s-a întâmplat la
întâlnire şi care sunt urmările acesteia
 Câteva dintre tehnicile sugerate în conducerea audierii sau dezbaterii publice
pot fi de asemenea relevante pentru o întâlnire publică
Focus-grupurile
Focus-grupurile (interviurile de grup) sunt întâlniri interactive facilitate, cu
grupuri mici de cetăţeni. Moderatorul lor conduce participanţii la discuţii printrun set de întrebări despre un anumit subiect.
Cetăţenii sunt invitaţi să ia parte la astfel de discuţii în grup şi numai cei invitaţi
pot participa, pentru că focus-grupurile nu sunt întâlniri deschise. Iniţial, sunt
7-12 participanţi care provin dintr-o anumită categorie socială sau un grup de
interes (ex. profesori, pensionari, membrii ai unor asociaţii de proprietari, elevi,
studenţi, tinere mame, etc.). Participanţii sunt rugaţi să ia parte la o discuţie care
se structurează pe un set de întrebări - “chestionar”.
Moderatorul focus-grupului sau un asistent realizează o transcriere sau un
rezumat scris al întrebărilor. Focus-grupul este repetat de câteva ori, folosindu-se
acelaşi set de întrebări, până când acesta nu mai generează alte noi răspunsuri.
În acel moment, organizatorii focus-grupului pot să fie satisfăcuţi de faptul că au
informaţii complete despre atitudinile şi opiniile participanţilor referitoare la
subiectele dezbătute în cadrul discuţiilor de grup.
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Focus-grupurile reprezintă o modalitate relativ simplă, rapidă şi ieftină de a avea
un feedback din partea cetăţenilor. Ele pot fi folosite într-o varietate de situaţii,
ca de exemplu:
o planificarea strategică – pentru a testa propunerile sau soluţiile înainte ca
acestea să fie definitiv adoptate;
o evaluarea – pentru a afla nevoile unui grup specific;
o testarea – noile servicii ale administraţiei publice locale, programe,
manifestări, sloganuri, preţuri, taxe, etc.;
o pregătirea serviciilor /satisfacerea clientului - pot fi folosite înainte, în timpul şi
după pregătirea sau prestarea serviciilor;
o planificarea sondajelor – se foloseşte pentru testarea chestionarului unui
sondaj;
o un mod rapid şi eficient de obţinere a feedback-ului – pentru manageri, lideri,
politicieni, etc.
Focus-grupurile pot avea multiple utilităţi în cadrul unei activităţi specifice. De
exemplu, în contextul planificării investiţiilor, focus-grupurile pot fi folosite
pentru:
- a ajuta la conceperea unui chestionar prin care să se determine priorităţile
cetăţenilor, fie la nivel general fie în cadrul unui grup specific de interese;
- a ajuta la determinarea priorităţilor în cadrul unui sector specific sau pentru a
testa priorităţile propuse de către administraţia publică locală;
- a determina atitudinile care ar putea afecta succesul sau eşecul unui proiect
(pot separa cetăţenii deşeurile astfel încât o nouă facilitate de eliminare a
deşeurilor să poată fi efectiv folosită?)
Cheia pentru o serie de focus-grupuri de succes este realizarea unui chestionar
bine gândit. Aceasta trebuie realizat foarte atent. Trebuie să cuprindă 7-10
întrebări deschise, să înceapă cu întrebări generale şi să conducă la întrebări cât
mai specifice.
Moderatorii focus-grupului lucrează în echipă, aceasta fiind alcătuită dintr-un
moderator şi un asistent. Moderatorul focus-grupului nu este liderul grupului şi
nu trebuie să conducă discuţiile ori să sugereze grupului anumite concluzii.
Un bun moderator:
- are abilitatea de a repartiza timpul în mod judicios;
- înţelege nevoile organizatorilor focus-grupurilor (de ce se organizează focusgrupurile);are un simţ al umorului dezvoltat;
- se exprimă clar, oral şi în scris; - familiar cu procesul de discuţie;
şi este:
- un bun ascultător;
- foarte bine informat despre aspectele ce vor fi dezbătute;
- capabil să realizeze noi materiale, bine şi repede;
- capabil să facă grupul să se relaxeze şi să acorde atenţia cuvenită subiectelor;
- capabil să gândească în timp ce ascultă; trebuie să asculte cu atenţie, dar, în
acelaşi timp, să se gândească când şi cum să adreseze următoarea întrebare ce
urmează a fi discutată;
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Odată ce discuţiile au evoluat, este sarcina moderatorului să le ghideze cursul
rămânând complet neutru şi nepărtinitor în acelaşi timp. Moderatorul trebuie să
menţină concentrarea grupului, asigurându-se că fiecare participnt are
posibilitatea să se exprime. Aceasta înseamnă că trebuie să se asigure că
discuţiile nu sunt dominate de o singură persoană şi că până şi cea mai timidă
persoană din grup a avut ocazia să-şi aducă propria contribuţie la discuţii.
Dacă moderatorul nu este mulţumit pentru că grupul nu a arătat tot ce ştie sau
simte faţă de o anumită întrebare, o practică bună este aceea a folosirii
“argumentărilor”. “Argumentările” sunt fraze care antrenează grupul să
aprofundeze întrebarea şi să furnizeze mai multe informaţii despre ceea ce
gândeşte. Iată câteva exemple în acest sens: "vă rog să descrieţi ceea ce doriţi să
spuneţi!", "explicaţi, vă rog!", "nu înţeleg!", "puteţi să daţi exemple?", "vă rog,
continuaţi", "altceva?" etc.
Moderatorul trebuie să încurajeze exprimarea diferitelor păreri. Chiar şi după
două pauze de câte 5 minute vor apărea mai multe puncte de vedere. Nu vă fie
teamă să folosiţi pauzele. După adresarea ultimei întrebări, mulţumiţi grupului
pentru participare.
Ultima etapă a procesului discuţiilor de grup este completarea unui raport.
Întocmirea raportului este responsabilitatea moderatorului şi acesta trebuie
întocmit imediat după terminarea sesiunii, de preferat înainte de cel de-al doilea
sau al treilea focus-grup.
Moderatorul ar putea să fie ajutat la scrierea raportului de către asistent, în
special dacă sesiunea nu a fost înregistrată şi notiţele asistentului constituie
baza raportului.
Chestionar care poate fi folosit în cazul problemei de reciclare a deşeurilor
Acesta este un chestionar care poate fi folosit de către primărie pentru a descoperi
ce atitudini au cetăţenii în legătură cu reciclarea deşeurilor şi pentru a genera idei
despre cum să facă populaţia să devină interesată de reciclare:
1. Ce ştim noi despre problema colectării deşeurilor în acest oraş.
2. Dar despre experienţa gospodăriilor sau cartierelor în colectarea deşeurilor? Să
discutăm despre sistemul de colectare a deşeurilor şi despre problemele pe care le
prevedeţi.
3. Ce fel de reziduuri aruncaţi? Să abordăm şi acest aspect.
4. Ce ştiţi sau ce aţi auzit referitor la reciclarea deşeurilor menajere?
5. Ce anume, dacă este cazul, reciclaţi în mod curent?
6. Vedeţi avantaje sau dezavantaje în procesul de reciclare?
7. Ce vă împiedică să reciclaţi?
Interviuri de tip focus-grup pentru elaborarea bugetului local
Locuitorii unei comune, sat sau oraş pot participa direct la elaborarea bugetului
local.
Şansele de succes întrevăzute pot fi maxime datorită seriozităţii echipei de lucru şi
sprijinului constant care va fi primit din partea conducerii Primăriei.
Primul pas în ducerea la bun sfârşit a acestor activităţi va fi realizarea a trei
interviuri de tip focus-grup, în scopul obţinerii de informaţii pentru elaborarea
bugetului local, din punctul de vedere al unităţilor de învăţământ, precum şi din cel
al unităţilor de cultură.
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Grupul ţintă selectat va fi alcătuit din directori ai unităţilor de învăţământ din oraş
şi din cei ai unităţilor de cultură, iar misiunea acestora va fi de a discuta şi aprecia
intenţiile administraţiei locale privind finanţarea de la bugetul local a grădiniţelor,
şcolilor şi liceelor, muzeului, precum şi modalităţile de distribuire a fondurilor
alocate.
La cele trei interviuri ar putea participa reprezentanţi ai tuturor unităţilor de
învăţământ şi cultură,DGRÎTS, precum şi reprezentanţi ai comisiei buget şi finanţe
a consiliului local şi reprezentanţi ai Primăriei. Participanţii vor răspunde la
întrebările adresate de moderator şi ar putea să ajungă la concluzia că bugetul
alocat acestui domeniu este mult prea mic în raport cu cerinţele ridicate. În acelaşi
timp, însă, ei vor putea accepta unele criterii de distribuire a fondurilor de către
Primărie şi ar putea agrea modul de derulare a fondurilor bugetare. Opiniile privind
utilizarea acestui instrument de participare cetăţenească vor fi variate, unii
participanţi cu siguranţă vor avea o atitudine sceptică şi se vor îndoi de eficienţa şi
ecoul intervenţiilor lor.

Sondajele de opinie
Sondajele sunt folosite pentru a descoperi realităţile (incluzând atitudini şi păreri)
despre membrii unei categorii a populaţiei.
Există trei feluri de sondaje:
a. Sondaje pentru întregul grup
Când iniţiatorii sondajului doresc să descopere realitatea dintr-un grup mai mic,
ei realizează un sondaj care se adresează fiecărui membru în parte.
b. Sondaje eşantionate - realizate pe un eşantion reprezentativ
În general, un sondaj este folosit pentru a evalua opiniile unui grup mai larg, ca
de exemplu întreaga populaţie a unei comunităţi, ori o parte însemnată a
acesteia. Pentru aceasta, un sondaj este de obicei realizat pe un grup considerat
a fi un eşantion reprezentativ al populaţiei şi nu pe fiecare persoană în parte.
Astfel, informaţiile colectate de la o parte a populaţiei sunt considerate a fi
reprezentative pentru întreaga populaţie.
c. Sondaje aleatorii
Pentru a obţine rezultate reale, putem spune că un chestionar trebuie să fie
distribuit unei majorităţi semnificative, unui eşantion reprezentativ pentru
populaţia sondată. Opusul unui sondaj care se realizează pe un eşantion
reprezentativ este un sondaj în cadrul căruia chestionarul se distribuie oricui îl
solicită. Astfel de sondaje se mai numesc câteodată şi “sondaje aleatorii”.
Rezultatele unor astfel de sondaje pot fi interesante, dar nu constituie o bază
reală pentru prezicerea comportamentului unei mari majorităţi a populaţiei.
Chiar dacă 50% dintre cetăţenii oraşului ar răspunde acestui sondaj, acest 50%
din populaţie nu ne informează neapărat în mod real despre opiniile celeilalte
jumătăţi care nu răspunde la acest sondaj.
Unei administraţii publice locale care doreşte să realizeze un sondaj de opinie
trebuie să i se adreseze următoarele întrebări:
 De ce fel de informaţii aveţi nevoie?
 Este sondajul cel mai bun mod de a obţine informaţii?
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 Odată ce am obţinut informaţiile, cum avem de gând să le folosim?
Un sondaj este mult mai util atunci când realizatorii lui solicită răspunsuri
simple la întrebările directe – întrebări la care se poate răspunde cu “Da” sau
“Nu” sau prin alegerea unuia dintre mai multe răspunsuri alternative date.
Sondajele trebuie folosite numai când realizatorii lor aşteaptă şi intenţionează să
folosească rezultatele şi doresc să le facă publice. În mod constant, un sondaj
trebuie să prezinte întrebări serioase şi nu să ofere opţiuni care nu sunt
acceptabile din punct de vedere politic sau care nu sunt realizabile.
Sondajele pot fi instrumente importante în planificarea bugetelor administraţiei
publice locale, pentru investiţii şi dezvoltare economică. De exemplu, printr-un
sondaj pot fi întreabaţi cetăţenii despre nivelul lor de satisfacţie faţă de serviciile
administraţiei, cum ar fi repararea străzilor, curăţenie, iluminatul public, spaţiile
publice, colectarea deşeurilor, dezăpezire, supravegherea câinilor vagabonzi,
transportul public etc. Unele sondaje pot evalua opinia generală a cetăţenilor cu
privire la importanţa fiecăruia dintre aceste servicii.
Câteva exemple de subiecte ale sondajului:
 Câţi salariaţi sau şomeri are comunitatea? Câţi anume provin din diferite
categorii sociale (ex. Câţi dintre aceştia au între 20 şi 30 de ani? Câţi dintre
aceştia au pregătire medie şi câţi au pregătire superioară? Câţi sunt bărbaţi şi
câte sunt femei?)
 Ce practici de conservare a apei sau energiei sunt necesare? Pe care dintre
acestea sunt dispuşi oamenii să le accepte?
 Ce modalitate de transport folosesc oamenii pentru a merge la şcoală sau la
serviciu? Cât de departe călătoresc? Cât de satisfăcuţi sunt de opţiunile oferite
de transportul public în comun?
 Câţi oameni au acces la pieţele publice? Cum ar putea fi amenajate pieţele
pentru a deveni mai accesibile, eficiente şi convenabile ?
 Care este cererea comunităţii pentru cursurile de educare a adulţilor pe
diferite teme (de exemplu calificarea noilor angajaţi, o calificare superioară a
celor mai vechi, cultură şi recreere)?
 Câţi oameni au acces la diferitele parcuri/scuare, câţi şi-ar dori să aibă acces,
ce modificări (ca de exemplu noi facilităţi) ori îmbunătăţiri (pentru o mai bună
întreţinere) le-ar plăcea oamenilor să observe în parcurile la care au acces?
Realizarea eşantionului
Cheia pentru un eşantion bun constă nu numai în mărimea acestuia, ci în gradul
de reprezentativitate pentru populaţia pentru care se realizează sondajul. Totuşi,
în analizele statistice, se consideră că greşelile de eşantionare descresc uşor dacă
mărimea eşantionului este de peste 400 de chestionare. Mărimea eşantionului
produce în general, o eroare de 5% sau mai puţin – destul de mult pentru marea
majoritate a rezultatelor.
Este esenţial ca fiecare categorie socială, de vârstă, sex, profesională, de educaţie,
prezentă în populaţia vizată de sondaj să fie reprezentată în eşantion în funcţie
de ponderea pe care o deţine în ansamblul întregii populaţii.
În cele mai multe cazuri este de recomandat să se obţină asistenţă specializată
pentru realizarea eşantionului, revizuirea chestionarului, personal instruit care
să adreseze întrebările (dacă acesta este necesar) şi pentru interpretarea
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rezultatelor. Sondajele întâmplătoare, fără un eşantion determinat ştiinţific, nu
pot produce rezultate reale. Rezultatele acestora pot fi folosite pentru evaluări
imediate, pentru a informa şi pentru a arăta publicului că părerile lui sunt
considerate a fi importante. Oricum, ar putea constitui o greşeală ca deciziile să
se bazeze pe rezultatele unui sondaj ne-ştiinţific.
Reprezentativitatea unui eşantion este foarte importantă. De exemplu, nu aţi
putea obţine rezultate bune din realizarea unui eşantion general, selectat pe
baza unei liste de numere de telefon. De ce? Deoarece eşantionul nu va include
acele persoane care nu deţin un post telefonic şi astfel s-ar putea adresa doar
acelora cu posibilităţi materiale ridicate.
Chestionarul
Rezultatele sondajului vor fi bune sau nu şi în funcţie de chestionar. De aceea
este necesară realizarea foarte atentă a întrebărilor. De preferat ar fi ca
întrebările să fie simplificate, specifice, scurte şi logice. Simetria este, de
asemenea, foarte importantă – aceasta pentru că formatul întrebărilor trebuie să
fie asemănător, iar întrebările care se contrazic trebuie eliminate.
Date fiind aceste cerinţe, chestionarul trebuie să fie rezultatul muncii unui grup
mic şi trebuie să se realizeze participativ sau să fie revizuit de către principalele
grupuri de interes ale administraţiei locale, ca de exemplu de către şefii
compartimentelor ori de către aleşi. Chestionarul trebuie să fie realizat clar, fără
ambiguităţi.
Pentru acurateţe şi legitimitate în clasificarea rezultatelor, întrebările trebuie să
fie o alegere impusă. Aceasta înseamnă că întrebarea trebuie să forţeze persoana
care completează chestionarul să răspundă cu Da sau Nu, să aleagă dintre mai
multe opţiuni prezentate, ori să indice un număr, loc etc. Unele administraţii vor
include întrebări deschise ca de exemplu: “Numiţi trei lucruri care vă plac la
acest oraş.”
Testaţi chestionarul
Aceasta se poate realiza folosind un eşantion mic ori în cadrul unui “focusgroup”. Faceţi completări, modificări, acolo unde este necesar, bazându-vă pe
rezultatele testării. Testul nu se face pentru conţinutul întrebărilor, ci pentru a
clarifica întrebările şi chestionarul în sine. Dacă participanţii nu înţeleg
întrebările sau formatul chestionarului, rezultatele nu ar fi clare şi ar putea fi
periculoase. De exemplu, dacă participanţii nu înţeleg întrebarea, răspunsurile ar
putea produce un rezultat pe care nimeni nu şi l-ar dori.
Majoritatea chestionarelor pentru sondaje vor începe cu un paragraf introductiv /
explicativ sau chiar două, pentru a se indica scopul sondajului, sau pentru a
furniza un context şi a asigura persoana care răspunde, sau completează
sondajul, de anonimatul răspunsurilor sale. Asiguraţi-vă că sondajul este
anonim.
Audieri şi dezbateri publice
"Audierile publice" şi "dezbaterile publice" sunt întâlniri care facilitează schimbul
de informaţii între reprezentanţii administraţiei şi cetăţenii interesaţi.
Reprezentanţii administraţiei publice locale trebuie să realizeze aceste întâlniri
într-un mod creativ şi trebuie ales sau conceput un format prin care cea mai
bună formă să corespundă scopului întâlnirii şi nevoilor cetăţenilor.
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Audierile publice sunt de obicei mult mai formale decât întâlnirile publice. O
audiere publică este caracterizată prin ascultarea atentă, de către aleşi, a
opiniilor exprimate de cetăţenii participanţi la audiere. O audiere publică este de
obicei organizată atunci când administraţia publică locală are un plan, se ocupă
de campania de informare publică şi intenţionează să facă un angajament.
Aceasta trebuie să fie organizată înainte ca administraţia publică locală să
semneze o aprobare pentru o construcţie nouă, sau înainte ca primăria să admită
un buget propus spre aprobare consiliului local. În acest context, o audiere
publică permite cetăţenilor interesaţi să-şi exprime punctele de vedere asupra
planurilor aproape finalizate şi permite reprezentanţilor administraţiei publice
locale să audă punctele de vedere ale cetăţenilor şi să aprecieze dacă planul
necesită modificări de ultim moment.
Caracteristica esenţială a unei audieri publice este posibilitatea oferită
reprezentanţilor administraţiei publice locale de a asculta şi de a lua în
considerare părerile cetăţenilor înainte să fie luată decizia finală.
Câteva exemple de teme de audieri publice:
- proiectul de buget al primăriei;
- planuri pentru programe de dezvoltare economică;
- planuri strategice pentru reamenajarea centrului oraşului;
- planul multi-anual pentru dezvoltarea de capital;
- un plan pentru managementul de mediu pe domeniul public.
Sugestii pentru organizarea unei audieri publice:
- audierea publică este deschisă pentru toţi cetăţenii interesaţi;
- audierea publică este larg mediatizată înainte ca ea să aibă loc;
- publicitatea asigură informaţii pe tema subiectului audierii;
- audierea se desfăşoară într-un loc şi la o oră convenabilă pentru cei care
intenţionează să participe;
- reprezentanţii administraţiei publice locale implicaţi în procesul decizional sunt
prezenţi şi sunt pregătiţi să asculte;
- audierea începe de obicei cu o scurtă prezentare făcută de un reprezentant
oficial al primăriei asupra problemei sau a acţiunii propuse spre revizuire. În
continuare, audierea este deschisă comentariilor cetăţenilor;
- este utilă prezenţa unui facilitator profesionist pentru a menţine audierea
publică într-o anumită direcţie, pentru a sublinia limita, durata timpului alocat
şi pentru a reaminti participanţilor regulile de desfăşurare a întâlnirii;
- orice persoană care se înregistrează ca vorbitor poate să ia cuvântul, dar
vorbitorii sunt limitaţi la o perioadă de timp (de regulă 3 minute);
- funcţionarii publici ascultă cu atenţie dar nu răspund vorbitorilor;
- la sfârşitul audierii, liderii mulţumesc cetăţenilor pentru comentariile acestora;
audierea se poate încheia în acest punct, sau responsabilul de şedinţă ar putea
rezuma concluziile audierii;
- raportul unei audieri va fi disponibil publicului şi presei. Cei care au scris acest
raport trebuie să răspundă cu atenţie întrebărilor ridicate în cadrul audierii
publice.
Recomandări pentru o audiere publică organizată de primăria unui oraş
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♦ Pregătirea şi organizarea audierii publice pentru dezbaterea bugetului local pe
programe pentru anul următor va însemna un efort considerabil pentru serviciile
Primăriei.
♦ Va fi constituită o echipă de coordonare a activităţilor de elaborare a proiectului
de buget şi de organizare a audierii publice. Echipa va fi constituită din
funcţionari ai Primăriei, consilieri de la Comisia Buget şi Finanţe şi de la Centrul
de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC) din cadrul Primăriei.
♦ Toate serviciile Primăriei vor elabora proiecte de buget pe programe specifice
activităţii lor.
♦ Proiectele de bugete pe programe vor fi centralizate într-un document unic, care
va include şi declaraţia de politică financiară pentru oraşul...
♦ Cu sprijinul Serviciului Informatic al Primăriei, va fi pregătită o prezentare foarte
modernă, asistată de calculator, cu proiectare prin videoproiector pe un ecran
mare, a tuturor programelor direcţiilor/secţiilor din cadrul Primăriei.
♦ Odată pregătit proiectul de buget al oraşului ..., va începe organizarea audierii
publice: vor fi elaborate, multiplicate şi distribuite afişele care vor anunţa
audierea, vor fi date peste 1000 de apeluri telefonice pentru a anunţa şi a invita
diferite instituţii, organizaţii şi persoane individuale să participe la audiere, şi vor
fi trimise, prin poştă, peste 1.200 de invitaţii. Vor fi pregătite chestionarele pentru
un sondaj în rândul participanţilor la audiere, va fi editat şi tipărit ziarul Primăriei
oraşului... care va cuprinde declaraţia de politică financiară şi elementele
esenţiale ale proiectului de buget, pentru a fi distribuit participanţilor. Va fi
pregătit, de asemenea, formularul pentru procesul verbal al audierii şi va fi
închiriată şi pregătită pentru acest eveniment sala Palatului de Cultură, cu
sonorizarea şi instalaţiile pentru videoproiectare.
♦ Audierea va decurge conform aşteptărilor. În faţa celor peste 600 de participanţi,
Primarul va face o scurtă prezentare a declaraţiei de politică financiară pentru
anul în curs şi perspectivele imediat următoare. Vor urma prezentările scurte şi
concise ale programelor direcţiilor/secţiilor din Primărie, cu accent pe serviciile
oferite populaţiei şi costul acestora. Sursele de venit la bugetul local vor fi
detaliate de către reprezentanţii Serviciului/Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale.
♦ Va urma sesiunea de întrebări-răspunsuri, propuneri şi sugestii.
♦ La sfârşitul audierii publice, participanţii vor fi rugaţi să completeze şi să
înmâneze organizatorilor răspunsurile la un chestionar privind categoriile de
cheltuieli susţinute din bugetul local în privinţa cărora trebuie să se opereze
reduceri. Participanţii vor fi rugaţi să stabilească 3 din cele 10 capitole de buget
în care se pot face reduceri.Este de aşteptat că nu toţi participanţii la audiere, vor
răspunde la chestionar. Rezultatele chestionarului ar putea arăta că trebuie
scăzute cheltuielile în ceea ce priveşte unele articole de buget, cum ar fi :
cheltuielile de salubrizare a oraşului, întreţinere şi reparare a străzilor, iluminatul
public, investiţiile, cultură, de funcţionare a Primăriei etc. .
În concluzie, în opinia cetăţenilor, reducerile cele mai mari ar putea să se refere
la cheltuielile de salubrizare a oraşului sau întreţinerea şi repararea străzilor, iar
cheltuielile cel mai puţin afectate de reduceri vor putea fi pentru asistenţa socială
şi învăţământ.

Dezbateri publice la faţa locului
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Termenul de dezbatere publică la faţa locului este folosit pentru a descrie o
întâlnire publică care oferă o ocazie oficială pentru schimbul de informaţii.
De exemplu, dezbaterile publice pot oferi o oportunitate pentru un schimb de
informaţii pe tema bugetului planificat al primăriei. Împărtăşind caracteristici
atât ale întâlnirilor cât şi ale audierilor publice, dezbaterile publice formează,
într-o oarecare măsură, un format unic.
Scopul dezbaterii la faţa locului este de a se discuta cu locuitorii oraşului despre
unele servicii, adică despre iluminatul public, drumuri, serviciile de canalizare şi
apă. Funcţionarii publici asigură informaţii necesare. Cei care participă la
întâlniri în diverse cartiere pot să-şi exprime opiniile în legătură cu priorităţile de
investiţie. În măsura în care este posibil, investiţiile se fac în concordanţă cu
preferinţele exprimate de cei care participă la aceste dezbateri.

10. Cum participă cetăţenii în domenii specifice administraţiei
publice locale
Procesul bugetar şi participarea cetăţenească
Multe dintre instrumentele şi tehnicile de participare cetăţenească abordate în
această culegere de recomandări pot fi folosite pentru a informa cetăţenii despre
buget şi mai ales despre felul în care aceştia pot fi implicaţi în procesul de
elaborare a bugetului. Dar cele mai bune tehnici de participare cetăţenească sunt
acelea care sunt dorite de către comunitatea respectivă.
In cele ce urmează sunt prezentate principalele metode prin care cetăţenii pot fi
implicaţi în procesul de elaborare a proiectului de buget local.
Formarea unui Comitet Consultativ Cetăţenesc pentru buget - primul pas în
procesul de implicare a cetăţenilor în elaborarea bugetului local
Odată ce administraţia publică locală a făcut un angajament pentru implicarea
cetăţenilor în procesul de elaborare a bugetului local, pasul imediat următor este
înfiinţarea unui comitet consultativ cetăţenesc pentru buget, care poate să ajute
la informarea populaţiei despre procesul de elaborare a bugetului şi ulterior,
despre execuţia bugetară şi să asigure un spijin pentru multe decizii legate de
politica bugetară şi alegerile care trebuie făcute.
Rolul comitetului consultativ pentru buget nu este acela de a desfăşura o
activitate paralelă cu aceea a direcţiilor/secţiilor primăriei ori a consiliului local,
ci acela de a oferi o perspectivă diferită - perspectiva cetăţeanului informat şi
preocupat - despre problemele cheltuielilor şi veniturilor administraţiei publice
locale.
Câteva dintre sarcinile care, în mod normal, revin comitetului consultativ pentru
buget:
 Studiază bugetul şi părţile sale componente aşa cum sunt cerute de către
Consiliu sau Primărie şi face propuneri specifice sau transmite opinii. De
exemplu, dacă veniturile reduse impun o reducere a cheltuielilor, Comitetul
Consultativ pentru Buget poate să formuleze recomandări referitoare la modul
în care trebuie făcute reducerile şi capitolele de buget în care acestea trebuie
operate
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 Evaluează impactul fiscal al deciziilor sau opţiunilor bugetare şi identifică
posibilele probleme fiscale
 Identifică, pe parcursul procesului de elaborare a bugetului, momentele
oportune pentru implicarea cetăţenilor şi stabileşte care sunt instrumentele
de participare cele mai potrivite (sondaje, interviuri de grup, întruniri sau
audieri publice ş.a).
 Caută cele mai bune căi pentru informarea şi educarea publicului despre
buget
 Asistă Consiliul Local şi Primăria în efortul de a pune în practică diferitele
instrumente de participare cetăţenească (ajută la organizarea, pregătirea şi
desfăşurarea sondajelor de opinie, a focus-grupurilor, a audierilor publice,
etc.)
 Revede sugestiile cetăţenilor pe problemele legate de buget (de exemplu,
sugestiile cetăţenilor către administraţie care ar putea afecta bugetul, pentru
care administraţia s-a adresat Comitetului Consultativ Cetăţenesc pe Buget
pentru a le analiza).
De regulă, un Comitet Consultativ Cetăţenesc este format din 9-15 membri
voluntari. Câţiva dintre ei trebuie să aibă cunoştinţe de specialitate în diferite
domenii legate de activitatea de elaborare a bugetului, ca de exemplu,
contabilitate, informatică, afaceri bancare sau de administraţie. Oricum, restul
membrilor comitetului trebuie să provină din sectoare cheie diferite ale
comunităţii, ca de exemplu educaţie, sănătate, transport etc. Prezenţa în Comitet
a unui membru care reprezintă mai multe grupuri este oportună atât timp cât
comitetul are responsabilităţi generale - problemele bugetare afectează tot ceea ce
face administraţia publică locală.
Este esenţial ca membrii desemnaţi să fie persoane a căror integritate să nu le
permită să urmărească profitul personal din acest angajament. Trebuie ca
membrii să lipsească de la acele discuţii sau sarcini în care ar putea exista un
conflict de interese. Aceasta este o problemă importantă în fiecare consiliu;
administraţia publică locală care tratează acest aspect cu seriozitate va fi
respectată pentru introducerea acestor standarde.
Pentru mulţi dintre noi este de neînţeles cum cineva îşi poate sacrifica din timp
pentru a se pune în slujba comunităţii, fără să primească nici o recompensă
materială în schimb. Totuşi, există oameni care acceptă să lucreze ca voluntari,
mai ales într-un comitet consultatativ cetăţenesc şi iată câteva exemple privind
motivul pentru care fac acest lucru:
- statutul de membru al unui astfel de comitet conferă persoanei respective un
anumit prestigiu;
- membrii comitetului au de câştigat prin faptul că ajung la o înţelegere mai
profundă a finanţelor comunităţii lor;
- pensionarii pot să servească din dorinţa de a-şi ocupa timpul cu activităţi
folositoare pentru comunitate;
- unii oameni găsesc deopotrivă plăcut şi folositor să lucreze într-un grup de
cetăţeni informaţi care au diferite abilităţi şi cunoştinţe;
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- lucrul într-un comitet consultativ cetăţenesc permite educarea membrilor
comitetului despre procesul guvernării, în special când administraţia publică
locală este deschisă şi transparentă;
- unii oameni doresc să contribuie la întărirea democraţiei la nivel local;
- unii consideră o mândrie să-şi ajute comunitatea cât pot de bine;
- unii oameni doresc să dea un exemplu bun celorlalţi;
- unii speră ca deprinderile câştigate să le asigure eficienţă în demararea altor
eforturi.
Pentru că membrii comitetului au o muncă dificilă şi uneori fac aceasta fără un
motiv personal anume, munca lor trebuie să fie respectată, recunoscută şi
onorată de către reprezentanţii administraţiei publice locale şi de către cetăţeni.
Instrumente de participare cetăţenească potrivite pentru a fi puse în
practică în timpul procesului de elaborare şi adoptare a proiectului de buget
local
Constituirea unui Comitet Consultativ Cetăţenesc pe Buget, mai ales dacă sunt
întrunite cerinţele prezentate mai sus, reprezintă un succes. Insă participarea
cetăţenească nu trebuie să se limiteze nicidecum doar la participarea membrilor
comitetului consultativ cetăţenesc, indiferent cât de reprezentativi şi de pricepuţi
sunt aceştia. Aşa cum arătam mai sus, membrii unui astfel de comitet pot
constitui puntea între administraţia publică locală şi ceilalţi cetăţeni şi pot
facilita participarea acestora din urmă la actul de decizie publică la nivel local.
Odată constituit, comitetul consultativ cetăţenesc, membrii acestuia pot asista şi
ajuta municipalitatea în activităţi de informare a cetăţenilor pe problematica
bugetului şi de consultarea a acestora cu privire la acest subiect, utilizând
metode cum sunt cele menţionate mai jos (şi care au fost prezentate în amănunt
în capitolele anterioare).
În mod normal, colaborarea dintre administraţia publică locală şi comunitate în
efortul de stabilire a bugetului pentru anul următor trebuie să înceapă cu un
“raport” al administraţiei publice locale cu privire la modul în care au fost
administraţi şi cheltuiţi banii în anul abia încheiat. Ar fi o primă dovadă de
transparenţă din partea administraţiei publice locale şi totodată, un gest de natură
să crească încrederea cetăţenilor în administraţia publică locală şi activitatea ei.
Pentru îndeplinirea acestui lucru, ar putea fi realizate următoarele:
Redactarea de către Primărie şi tipărirea unui Raport cu privire la execuţia
bugetară pe anul trecut
Rrezentarea raportului într-o conferinţă de presă
Transmiterea unor copii ale Raportului către organizaţiile neguvernamentale,
asociaţiile de proprietari de locuinţe, firme etc.
Prezentarea Raportului într-o întâlnire publică, ocazie cu care să se solicite şi
reacţii din partea invitaţilor
Punerea la dispoziţia publicului a Raportului prin intermediul centrelor de
informare a cetăţenilor sau a altor structuri ale municipalităţii cu care
cetăţeanul intră în contact
Publicarea unui rezumat al raportului, în măsura în care este posibil, în presa
locală sau în publicaţiile Primăriei (dacă există aşa ceva)
Prezentarea Raportului pe “pagina web” a Primăriei
Sondajul de opinie este un instrument foarte potrivit pentru perioada de început
a procesului de elaborare a proiectului de buget local. Prin intermediul lui, se
poate determina opinia generală cu privire la ordinea priorităţilor care trebuie
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avută în vedere de către administraţie în abordarea problemelor comunităţii. De
asemenea, poate fi testat gradul de suportabilitate al populaţiei în ceea ce
priveşte susţinerea bugetului local prin anumite taxe. Mai mult, pot fi consultaţi
cetăţenii cu privire la modalităţile de finanţare a unor investiţii (prin contribuţia
lor financiară, prin credite, prin emiterea de bonuri de tezaur, etc.). Referitor la
modalitatea de realizare a unui sondaj de opinie, vezi capitolul Ce tehnici şi
instrumente pot fi utilizate în procesul de participare publică.
Aşa cum este arătat şi în capitolul în care este prezentat, acest instrument este
foarte util administraţiei publice locale pentru a verifica anumite soluţii, înainte
ca ele să fie definitivate şi adoptate în mod “oficial”.
Spre exemplu, în activitatea de elaborare a bugetului pentru anul următor
Primăria oraşului... va dori să verifice viabilitatea criteriilor de repartizare, către
unităţile de învăţământ şi cele de cultură, a fondurilor de la bugetul local. Pentru
aceasta, vor fi organizate 3 focus-grupuri, două dintre ele cu participarea unor
directori de licee, şcoli şi grădiniţe, cel de-al treilea avându-i ca participanţi pe
directorii de biblioteci, muzee etc.
Este mai mult decât recomandabil ca, odată proiectul de buget definitivat, înainte
de a fi supus dezbaterilor în consiliul local, el să fie prezantat în cadrul a ceea ce
numim o “audiere publică”. Principalul scop al acesteia ar fi culegerea unor
ultime sugestii şi opinii ale cetăţenilor pe marginea unei forme aproape finale a
proiectului de buget local, de data aceasta cetăţenii având posibilitatea de a
cunoaşte structura de ansamblu a bugetului localităţii lor.
Când este oportună participarea publică în procesul bugetar?
Pentru ca un Comitet Consultativ Cetăţenesc să fie folositor, este necesar să se
determine evenimente din cadrul procesului de elaborarea a bugetului, de-a
lungul anului şi să se identifice momentele când participarea publică va fi
necesară, atât pentru administraţie, cât şi pentru cetăţeni.
Mai jos este prezentat un exemplu de calendar al procesului de elaborare a
bugetului pe anul următor, pentru un oraş tipic, calendar în care sunt evidenţiate
momentele în care se realizează participarea cetăţenească:
Data/Perioada

Denumire activitate

Februarie

Pregătirea şi planificarea
Publicarea Raportului Anual al Primăriei oraşului pentru
anul bugetar finalizat. Discutarea performanţelor
administraţiei publice locale din anul bugetar finalizat cu
respectarea obiectivelor bugetare. Compararea cheltuielilor
şi veniturilor planificate cu cele actuale.
Raportul anual este pus la dispoziţia cetăţenilor; este discutat
în presă; pe pagina web; trimis asociaţiilor civile şi ONG-urilor
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Martie

Martie

Aprilie -Mai

Iunie-Iulie

August

August
Septembrie

Întâlnire publică pe marginea liniilor directoare pentru
întocmirea bugetului anului următor
Primarul oraşului va pregăti un ghid de îndrumări pentru
direcţiile/secţiile primăriei pe anul fiscal următor , de
exemplu, cheltuielile vor creşte cu nu mai mult de 1%.
Acest ghid va fi comunicat înaintea şedinţei. În cadrul
şedinţei, cetăţenii şi ONG-urile pot dezbate liniile directoare şi
priorităţile pentru întocmirea bugetului propus de către
administraţia publică locală. Veniturile prognozate sunt
suficiente? Impozitele şi taxele propuse sunt acceptabile?
Emiterea liniilor directoare pentru întocmirea bugetului
anului următor
Primarul oraşului organizează şedinţa de declanşare a
procesului de întocmire a bugetului la care participă şefii
direcţiilor/secţiilor primăriei. Primarul transmite acestora
instrucţiuni şi linii directoare, de exemplu programele.
Primarul ţine cont de problemele semnalate la întâlnirea
publică
Direcţiile/secţiile şi instituţiile din gestiunea primăriei
elaborează bugetele proprii
Direcţiile/secţiile şi instituţiile din gestiunea primăriei trimit
propuneri de buget Primarului.
Bugetele acestora reflectă participarea cetăţenească care s-a
manifestat în decursul anului bugetar şi chiar mai mult. Multe
direcţii/secţii şi instituţii vor fi asistate de către propriile lor
comitete consultative cetăţeneşti alcătuite din voluntari.
Acestea vor acorda asistenţă pentru a determina:
Care este misiunea direcţiei/secţiei şi instituţiei?
Ce cheltuieli sunt cerute în următorul an fiscal pentru
realizarea acestei misiuni?
Planificarea cheltuielilor reflectă priorităţile cetăţenilor?
Ţinând cont de aceşti factori, direcţia/secţia şi instituţia va
elabora bugetul în cadrul parametrilor bugetari pentru
următorul an.
Revizuirea, actualizarea, consolidarea
Primarul oraşului are o serie de întâlniri cu şefii de
direcţii/secţii şi instituţii pentru a stabili plafoanele bugetelor.
Întâlnirile ţin cont de rezultatele audierii publice din martie
Primarul oraşului revizuieşte şi pregăteşte propunerea
de buget
Primarul oraşului trimite propunerea de buget a anului
fiscal următor spre aprobare consiliului orăşenesc
- Revizuirea
Consiliul orăşenesc organizează o serie de sesiuni
pregătitoare pe buget cu fiecare direcţie/secţie a
administraţiei publice locale.
Membrii consiliului revizuiesc propunerea de buget a fiecărei
direcţii/secţii. Administraţia publică locală trebuie să fie
capabilă să demonstreze că participarea cetăţenească este o
parte integrată şi susţine cerinţele bugetare făcute.
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Septembrie

Octombrie

1 Ianuarie

Consiliul orăşenesc organizează o audiere publică pe
propunerea de buget a anului următor.
În acelaşi timp, înainte ca consiliul orăşenesc să adopte
bugetul, sunt posibile schimbări ca răspuns la sugestiile
cetăţenilor
Adoptarea legislativă – Buget
Consiliul orăşenesc adoptă Bugetul pentru anul următor

Începutul anului bugetar

De observat că în fiecare an calendaristic, activitatea administraţiei publice locale
legată de buget vizează atât anul precedent, cât şi anul următor.
De exemplu, în anul 2014, administraţia publică locală va pune în practică
bugetul elaborat şi adoptat în anul 2013. În acelaşi timp, se va planifica bugetul
pentru anul 2015. Esenţial este că aceste trei bugete şi strategia pe termen lung
să fie interdependente.
Acest model corespunde circuitului bugetar din Republica Moldova, însă
calendarul procesului de elaborare a bugetului nu prezintă atâtea ocazii pentru
implicarea cetăţenilor în acest proces.
Bineînţeles că respectarea calendarului, depinde de momentul în care Guvernul
înaintează Parlamentului proiectul legii bugetului de stat pe anul următor şi de
momentul în care Parlamentul adoptă această lege. Cu alte cuvinte, s-ar putea
ca, de la un anumit moment, să apară un decalaj între calendarul planificat şi ce
se întâmplă în realitate, însă este bine, totuşi, ca de la bun început să existe un
astfel de calendar.
După ce s-a ajuns la acordul general pe tema calendarului privind procesul de
elaborare şi adoptare a bugetului pentru localitatea dumneavoastră, identificaţi
acele momente în cadrul acestui calendar, în care cetăţenii trebuie informaţi despre
buget şi acele momente în care contribuţia sau feedback-ul lor este necesar şi
folositor. Consideraţi necesară crearea a şi mai multe oportunităţi pentru cetăţeni
pentru ca aceştia să se implice activ şi constructiv în procesul bugetar. Nu există
o formulă magică pentru aceasta. Ceea ce este cerută este dorinţa politică şi
angajamentul de a construi o punte de transparenţă şi încredere între
administraţia publică locală şi oameni.
Câteva îndrumări pentru a determina când şi cum să fie încorporată
participarea cetăţenească în procesul bugetar
 Informaţi sau consultaţi publicul de fiecare dată când se ia o decizie majoră sau
cu ocazia unui eveniment care ar putea afecta bugetul (de exemplu, atunci când
veniturile sunt prezentate sau modificate de către Ministerul Finanţelor sau
când apar deteriorări majore ale infrastructurii locale, care necesită o atenţie
prioritară)
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 Înaintea consultării publicului pe tema bugetului, fiţi siguri că acesta a fost
bine şi corect informat pe acesta temă, fie prin anunţuri, fie prin intermediul
mass-media
 Acordaţi timp şi energie în a educa mass-media asupra procesului bugetar şi a
realităţilor existente, astfel încât aceasta să fie bine pregătită pentru a informa
corect publicul
 Conştienţizaţi publicul cu privire la calendarul bugetar
 Începeţi procesul participării suficient de devreme, astfel încât direcţiile/secţiile
sau alte compartimente de specialitate să-şi poată aduce contribuţia prin
întruniri, sondaje de opinie, sau focus-grupuri care să ajute la determinarea
priorităţilor lor
 Consultaţi publicul pe tema proiectului de buget înainte ca acesta să fie stabilit,
astfel încât să se poată face modificări de care Primăria sau Consiliul local să
ţină cont în procesul aprobării bugetului
 Stabiliţi o persoană cheie sau un grup responsabil pentru supravegherea
strategiei informării / participării cetăţenilor pe buget. Desemnaţi o persoană
responsabilă pentru implementarea fiecărui element important. De exemplu,
dacă se va organiza o audiere publică pe buget, cineva trebuie să se ocupe de
organizarea acestei activităţi
 Informaţi publicul despre propunerile care urmează a fi însuşite şi puse în
aplicare, dintre cele formulate
 Luaţi în considerare necesitatea unui comitet consultativ cetăţenesc în cadrul
procesului de elaborare şi adoptare a proiectului de buget local
 Fiţi flexibili şi modificaţi programul în funcţie de cerinţele evenimentelor
 Consultaţi-vă cu alte administraţii publice locale care au folosit participarea
cetăţenească în cadrul procesului lor bugetar, reţineţi ideile, sugestiile şi
experienţele lor
Calendar de întocmire a bugetului pentru anul următor ( în exemplul de mai
jos se are în vedere anul 2015), incluzând momentele de participare
cetăţenească
Nr.
d/o
1.
2.

Denumire activitate
Participare cetăţenească: Constituirea (reactivarea)
comitetului consultativ cetăţenesc pentru buget
Prezentarea şi difuzarea raportului anual
asupra execuţiei bugetare pentru anul 2013

Data limită/Perioada
Sfărşitul lunii ianuarie 2014
Luna februarie 2014

Participare cetăţenească: Obţinerea comentariilor
şi opiniilor cetăţenilor cu privire la modul de
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execuţie al bugetului local în anul respectiv (2012)

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

Participare cetăţenească: Realizarea unui sondaj
de opinie complex pentru identificarea problemelor
/ nevoilor municipale prioritare, pe baza unui
chestionar distribuit prin presă, CIC, etc.
Direcţiile/secţiile şi alte compartimente ale
primăriei generează liste proprii cu problemele
din domeniile lor şi cu propuneri privind
cheltuieli care trebuie prevăzute în buget
pentru anul 2015
Primăria înaintează prima versiune a
proiectului de buget pe anul 2015 către DGF
Primăria elaborează cea de a doua versiune a
proiectului de buget pe anul 2015, pe baza
comunicării de către Ministerul de Finanţe
prin DGF, a sumelor defalcate şi a cotelor
adiţionale aprobate
Direcţiile/secţiile şi alte compartimente ale
primăriei înaintează solicitările de fonduri de
la bugetul local pentru anul 2015, pentru
domeniile de care se ocupă, în vederea
elaborării celei de a treia versiuni a proiectului
de buget local, ce urmează să se facă după
adoptarea, de către Parlament, a legii
bugetului de stat
Participare cetăţenească: Verificarea viabilităţii
criteriilor de distribuire a fondurilor de la bugetul
local către unităţile care urmează să beneficieze de
aceste fonduri (unităţi de învăţământ, de cultură,
cluburi sportive, etc), prin organizarea unor „focusgroup” - uri cu reprezentanţii unităţilor respective.
Primăria elaborează cea de a treia versiune a
proiectului de buget local pe anul 2015
(structurându-l pe programe)
Participare cetăţenească: Audiere publică pe
marginea proiectului de buget pe anul 2015
(prezentat pe programe şi activităţi).
Primăria elaborează proiectul de buget
structurat pe capitole de venituri şi cheltuieli
şi îl supune dezbaterii şi aprobării Consiliului
Local
Participare cetăţenească: Proiectul de buget în
varianta adoptată de consiliul local se face public
şi este supus dezbaterii publice. Se primesc
sugestii, comentarii, se organizează una sau mai
multe audieri publice.
Consiliul local dezbate proiectul de buget
modificat în urma sugestiilor şi comentariilor
avansate de către cetăţeni şi votează forma

Luna februarie 2014

Luna martie 2014

Luna mai 2014
Luna iulie 2014

Luna august 2014

Luna octombrie 2014
Luna noiembrie 2014
Luna noiembrie 2014

Luna decembrie 2014

Luna decembrie 2014
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13.

finală a acestuia pentru votarea bugetului
(şedinţa publică)
Primăria comunică instituţiilor finanţate de la
bugetul local sumele care se vor aloca acestora

Prima jumătate a lunii
ianuarie 2015

11. Comitetul Consultativ Cetăţenesc/CCC
Administraţia publică locală foloseşte CCC-ul pentru a furniza consiliilor locale şi
primăriilor opinii de dezvoltare a comunităţii legate de aspecte cât mai diferite.
CCC-ul este o modalitate importantă de informare şi de angajare a cetăţenilor în
procesul de guvernare locală. Încurajarea formării de CCC-uri este imperios
necesară mai ales în vederea identificării de soluţii pentru diverse probleme
apărute la nivel local.
Câteva argumente pentru crearea CCC-urilor:

o În primul rând, CCC-urile cresc atât nivelul cât şi calitatea implicării cetăţenilor în

o
o
o
o
o
o

activitatea aministraţiei publice locale; în acest fel se construiesc toate acele
punţi importante de încredere între guvernanţi şi guvernaţi şi se consolidează
societatea civilă.
În al doilea rând, pentru o administraţie publică locală care se doreşte
transparentă şi complet democratică CCC-urile reprezintă o modalitate concretă
şi foarte vizibilă pentru a demonstra angajamentul faţă de comunitate.
În al treilea rând, CCC-urile reprezintă un mecanism de a aduce aministraţiei
publice locale expertiza tehnică şi opiniile comunităţii în rezolvarea problemelor.
În al patrulea rând, CCC-urile realizează un for pentru oameni cu diverse
domenii de activitate şi cu opinii diferite, şi, în acest mod, sporeşte dialogul
despre aspectele relevante şi rezolvă problemele sau evită conflictele.
În al cincilea rând, CCC-urile sporesc comunicarea dintre legislativ şi executiv,
dintre comunitate şi aministraţia publică locală şi chiar în cadrul aministraţiei
publice locale.
În al şaselea rând, CCC-urile reprezintă o sursă de noi perspective, idealuri şi
opinii pentru aleşii şi oficialii aministraţiei publice locale, care pot să găsească
creativitatea reprimată de presiunile şi complexitatea operaţiunilor zilnice.
Şi nu în ultimul rând, în comunităţile care au diviziuni politice, sociale şi etnice
puternice, CCC-urile care au o largă reprezentare a întregii comunităţi pot ajuta
la diminuarea tensiunilor şi la depolitizarea procesului de guvernare .

Reguli pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului Consultativ Cetăţenesc
şi/sau Grupului Consultativ Cetăţenesc/GCC
Un CCC/GCC trebuie să aibă un mandat clar care stabileşte sursa autorităţii sale,
scopul activităţii şi pe cel al responsabilităţilor. CCC-ul trebuie înfiinţat în
concordanţă cu legislaţia în vigoare.
Mandatul administraţiei publice locale pentru înfiinţarea unui CCC trebuie să
conţină instrucţiuni scrise arătând respect pentru cel puţin următoarele aspecte:
 Numele şi misiunea comitetului consultativ cetăţenesc
 Calitatea de membru, cum vor fi selectaţi sau desemnaţi membrii şi perioada
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 Produsul sau rezultatele pe care CCC-ul/ GCC-ul se aşteaptă să le producă (de
exemplu, rapoarte periodice ale evoluţiei, rapoarte finale, etc.)
 Autoritatea CCC-ului/GCC-ului: ei trebuie să cunoască impactul sau influenţa
pe care se aşteaptă să o aibă în domeniul de care răspunde
 Cadrul de timp: dacă este un CCC/GCC temporar sau permanent, şi, dacă este
temporar, perioada de funcţionare şi cât de des se aşteaptă ca CCC-ul/GCC-ul
să se întâlnească
 Resursele - de exemplu, sprijin din partea autorităţilor publice locale pentru
documentele la care vor avea acces, cheltuieli (dacă vor exista), locul de
întâlnire, etc.
 Relaţia cu mass-media, aspecte de confidenţialitate şi conflict de interese
Fiecare CCC/GCC trebuie să aibă stabilite o serie de reguli de funcţionare. În mod
frecvent, cei desemnaţi iniţial vin cu propriile lor reguli şi sunt acreditaţi să facă
modificări dacă acestea se dovedesc a fi necesare.
Iată câteva dintre aspectele cheie care trebuie incluse în regulile de funcţionare:
Timpul, locul şi durata întâlnirilor.
- Calitatea de preşedinte, rolul acestei poziţii, cum va fi ales şi durata mandatului
său
- Modalitatea prin care grupul ia decizii sau ajunge la un consens (votul este
comun, oricum, pentru a se evita dezbinarea grupului, o alternativă ar fi ca
preşedintele să aibă responsabilitatea de a stabili şi câştiga consensul grupului)
- Întocmirea şi scrierea de rapoarte
- Desemnarea de noi membri pentru a se accelera procesul
O listă operaţională pentru membrii CCC-ului/GCC-ului
♦ Să elaboreze proceduri şi să le implemeneze
♦ Să pregătească un plan de lucru, să obţină aprobarea consiliului pentru el şi să
se conducă în activitate după el
♦ Să evalueze activitatea în mod regulat şi să se asigure că este în concordanţă cu
scopul şi obiectivele stabilite de administraţia publică locală
♦ Să ceară să participe la procesul bugetar, dacă acest lucru va fi relevant pentru
activitatea pe care o va desfăşura
♦ Să se întâlnească şi să schimbe idei periodic cu reprezentanţii administraţiei
publice locale
♦ Să invite membrii potriviţi ai administraţiei sau ai consiliului local pentru a
participa la întâlnirile CCC-ului
♦ Să lucreze transparent. Să organizeze întâlniri deschise, să comunice informaţiile
la cerere
♦ Să implice publicul. Să organizeze foruri publice pentru a-şi face cunoscută
activitatea
♦ Să ceară administraţiei publice locale materialele de care are nevoie – să nu fie
pasivi
♦ Să se educe continuu, să înveţe din ceea ce fac alte administraţii publice locale în
situaţii similare
♦ Să desemneze un reprezentant, de obicei preşedintele, pentru a apărea în faţa
aleşilor şi a reprezentanţilor, pentru a explica activităţile pe care le desfăşoară
comitetul
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Cum se aleg membrii unui Comitet Consultativ Cetăţenesc sau Grup
Consultativ Cetăţenesc
Când o administraţie publică locală înfiinţează un CCC, documentul de
înfiinţare va stabili cum vor fi aleşi membrii săi. Alegerea membrilor potriviţi
pentru un CCC/GCC este de o importanţă critică. CCC-ul/GCC-ul trebuie să
includă persoane care au o reputaţie bună, sunt oneşti şi corecţi şi vor acţiona
pentru realizarea scopurilor CCC-ului/GCC-ului. Administraţiile mici pot avea
avantaje, deoarece reprezentanţii administraţiei care selectează membrii CCCului/GCC-ului este posibil să cunoască persoanele interesate şi reputaţia acestora
în cadrul comunităţii. Cunoaşterea bunei reputaţii a unei persoane înainte ca
aceasta să fie selectată într-un CCC/GCC este foarte importantă, dar acest criteriu
nu trebuie să fie folosit pentru excluderea unor membri.
Diverse CCC-uri/GCC-uri necesită diferite tipuri de membri. Câteva comitete
consultative trebuie să fie reprezentative pentru o mare parte a comunităţii. De
exemplu, un CCC/GCC care asistă în planificarea comunităţii, sau un CCC/GCC
care acordă asistenţă în cadrul unui program pentru tineri, trebuie să aibă
reprezentanţi ai tuturor structurilor comunităţii.
Alte CCC-uri/GCC-uri trebuie să includă membri specializaţi reprezentând abilităţi
specifice. De exemplu, un comitet consultativ pe buget sau finanţe trebuie să
includă membri care să aibă abilităţi contabile, financiare, bancare, informatice,
despre proprietatea imobiliară, de administrare sau de afaceri. În ceea ce priveşte
calitatea de membru specializat, este aproape întotdeauna necesar ca
administraţia să fie atentă, în vederea eliminării conflictelor de interes. Regula cea
mai grea dar şi cea mai eficientă este aceea ca membrii CCC-ului/GCC-ului să nu
caute sau să primească nici un fel de beneficii financiare pentru serviciile prestate.
CCC-urile/GCC-urile voluntare sunt o sursă de influenţă în comunitate şi în
funcţionarea administraţiei publice locale. Aceste comitete consultative cetăţeneşti
nu trebuie privite ca instrumente ale nici unui grup de interes fie politic, fie etnic
al comunităţii. Astfel, un aspect foarte important în fiecare caz îl reprezintă
modalitatea în care sunt selectaţi membrii. Metoda pentru selectarea membrilor
trebuie să asigure că acest comitet consultativ cetăţenesc nu este partizan nici
unui interes particular. Iată câteva tehnici pentru realizarea acestui demers:
 Reprezentanţii administraţiei publice locale ori direcţiile/secţiile care selectează
membrii trebuie să facă eforturi pentru a echilibra selecţia într-un mod corect.
Pericolul realizării acestui demers este ca selecţia să nu fie văzută tot atât de
corect şi de către publicul larg
 Selecţia poate reveni unei terţe părţi, ca de exemplu unui grup ales, unui ONG,
unui lider respectat de către comunitate, ori unui consultant
 Dacă CCC-ul/GCC-ul reprezintă interesele unui anumit grup, ca de exemplu
interesele unui cartier, membrii pot fi aleşi de către grup; dacă CCC-ul/GCC-ul
reprezintă interese de afaceri, membrii lui pot fi aleşi de către comunitatea de
afaceri
 Dacă CCC-ul/GCC-ul va trata o problemă cu o varietate de factori de interes,
administraţia publică locală poate să identifice o varietate de interese ale
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acestora care vor fi reprezentate în CCC/GCC şi care le permite acestor grupuri
să îşi selecteze proprii reprezentanţi
 Administraţia publică locală poate nominaliza candidaţii bazându-se pe
percepţia proprie în ceea ce priveşte abilităţile şi experienţa necesară unui
membru în CCC/GCC
Comitetele consultative cetăţeneşti voluntare trebuie informate suficient şi în
permanenţă, astfel încât să îşi realizeze misiunea, trebuie să aibă schiţe ale
misiunii lor iar noii membrii trebuie înştiinţaţi în mod adecvat. Rezultatele
activităţii trebuie răsplătite de către administraţia publică locală care i-a desemnat
prin înmânarea certificatelor de recunoaştere a meritelor.
Administraţiile trebuie să ştie că înfiinţarea şi activităţile unui CCC/GCC, odată ce
acesta a început să funcţioneze, trebuie mediatizate. Trebuie realizat un comunicat
de presă atunci când este înfiinţat CCC-ul/GCC-ul, când sunt desemnaţi membrii
şi în orice moment când apar rezultate ale activităţii lor. Întâlnirile trebuie
anunţate în avans şi trebuie să fie publice. Trebuie pusă la dispoziţie o pagină
informativă din partea primăriei care să ateste misiunea CCC-ului/GCC-ului,
membrii săi, informaţiile disponibile din partea membrilor şi reprezentanţilor
oficiali, datele şi locurile întâlnirilor care vor avea loc în mod regulat.
O dată ce şi-au realizat sarcina şi au fost dizolvate, CCC-ului/GCC-ului trebuie să
li se mulţumească pentru serviciile aduse, să li se înmâneze certificate, iar
activitatea lor să fie făcută cunoscută în rândul comunităţii.
Câteodată, este dificil să găseşti persoanele potrivite pentru un CCC/GCC. Dacă nu
pot fi găsiţi membrii capabili, dacă aceştia nu doresc să-şi ofere serviciile, sau
dacă, odată ce au fost desemnaţi, nu îşi fac treaba, atunci CCC-ul/GCC-ul - va
eşua. Un astfel de eşec poate să fie ruşinos pentru toţi cei preocupaţi şi poate
submina eforturile de creştere a participării cetăţeneşti.
Motivele pentru care oamenii pot fi interesaţi să participe/servească într-un
CCC
În unele localităţi unde membrii unui CCC/GCC îşi oferă în mod voluntar timpul
lor pentru a servi comunitatea, s-au identificat câteva motive pentru care oamenii
au sunt interesaţi să servească într-un CCC/GCC:
 Pot fi interesaţi de subiectul care va fi revizuit şi doresc să-şi exprime opinia
faţă de modalitatea prin care administraţia publică locală tratează acest lucru
 Pot simţi sau avea responsabilitatea de a munci pentru comunitate
 Pot avea o pregătire specializată care va fi cerută de CCC/GCC şi vor fi rugaţi să
servească comunitatea de către un lider public faţă de care ei au un respect
deosebit
 Sunt membri într-un grup de interes al comunităţii şi vor dori să fie siguri că
interesele acestui grup se regăsesc în activităţile CCC-ului/GCC-ului
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 Se vor aştepta ca publicitatea făcută de activitatea CCC-ului/GCC-ului să le
crească reputaţia în comunitate ca cetăţeni oneşti şi bine intenţionaţi faţă de
interesul public
 Vor aprecia prestigiul conferit de o numire din partea administraţiei publice
locale
Tipuri şi exemple de CCC-uri temporare
Câteva tipuri de CCC-uri/GCC-uri temporare:
- CCC-uri/GCC-uri pe proiecte specifice (dezvoltarea cartierului sau planul de
transport local)
- CCC-uri/GCC-uri pentru studiul atragerii de noi afaceri
- CCC-uri/GCC-uri speciale (liste de experţi voluntari selectaţi pentru activităţi
foarte specifice ca de exemplu: dezvoltarea educaţiei ecologice în rândul
populaţiei oraşului)
- Grup de acţiune pentru crearea de oportunităţi pentru tineri
CCC-urile/ GCC-urile temporare vor primi în scris o sarcină specifică, clar definită
şi o perioadă limitată pentru realizarea acelei sarcini. Ei îşi vor finaliza
activitatea cu un raport scris în care îşi vor include recomandările.
Câteva exemple de CCC-uri /GIC-uri temporare:
I. Comitetul/Grupul Consultativ Cetăţenesc pentru colaborarea cu CIC
Consiliul orăşenesc poate înfiinţa un Comitet/Grup Consultativ Cetăţenesc/GIC
care îşi va desfăşoara activitatea pe lângă CIC-ul Consiliului. Comitetul/Grupul
Consultativ Cetăţenesc se va întâlni în mod regulat cu directorul CIC-ului şi va
furniza asistenţă pentru problemele care ar putea solicita atenţia CIC-ului. CCCul/GCC-ul va susţine activitatea CIC-ului şi va exista un schimb de informaţii
eficient între CCC/GCC şi CIC. Comitetul/Grupul Consultativ Cetăţenesc va
ridica probleme care vor atrage atenţia Consiliului.
II. Sfatul Bătrânilor
Pot exista Grupuri Consultative Cetăţeneşti/GCC care sunt formate din persoane
vârstnice - pensionari - persoane care doresc să colaboreze ca voluntari cu
administraţia publică locală.
Acest GCC poate fi format din 15-17 membri. Ei se pot întâlni trimestrial, sau
mai des, dacă primarul va solicita acest lucru. Câteodată poate exista o
preocupare specifică pentru întâlniri. De exemplu, o întâlnire să se axeze pe
problemele de mediu, la care vor fi invitaţi şi câţiva directori ai unor instituţii
private locale. Pot fi abordate probleme legate de mediu care vor rezulta cu unele
sau mai multe îmbunătăţiri. Membrii GCC vor fi invitaţi şi informaţi despre
planurile şi iniţiativele administraţiei publice locale, în acest scop ei vor fi
înştiinţaţi despre locul şi timpul întâlnirii pentru a putea participa. Membrii GCC
pot dezbate problemele desemnate de primar şi problemele identificate de ei
înşişi: ex. pregătirea sărbătorilor, curăţarea străzilor, reziduurile, problema câinilor
vagabonzi şi a îmbunătăţirii traficului.
III. Comitetul Consultativ Cetăţenesc pentru amenajarea unei păşuni în
comună
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Se va înfiinţa un CCC care să se ocupe de rezolvarea problemei de menţinere şi
administrare a trei păşuni comunale. CCC-ul va vizita păşunile pentru a
determina cu exactitate natura problemelor existente. Apoi, CCC-ul se va întâlni
cu grupurile de interes - proprietarii păşunilor, vitelor şi oilor, primarul şi
personalul primăriei - pentru a realiza un plan privind înfiinţarea comitetelor
pastorale pentru fiecare păşune. Iată câteva elemente ale acestui plan:
- Membrii comitetului pentru fiecare păşune ar putea fi aleşi
- Un membru al fiecărui comitet pastoral ar putea fi membru în CCC
- Sarcina comitetelor ar putea fi: (1) curăţarea şi menţinerea păşunii; (2)
colectarea taxei de păşunat; (3) administrarea rotaţiei animalelor într-un mod
echitabil; (4) protestarea împotriva celor care nu deţin permis de păşunat
- Ca stimulare şi răsplată a muncii lor, membrii comitetelor pastorale ar putea
să nu plătească taxa de păşunat
Se poate organiza o întâlnire publică pentru a se discuta pe marginea acestui
plan. La această întâlnire vor participa căt mai mulţi oameni (150-200 persoane).
Propunerea CCC-ului poate fi acceptată şi vor fi alese comitetele pastorale. Va
exista o satisfacţie generală a comunităţii, iar prin acest aranjament, vor fi
îmbunătăţite condiţiile păşunilor şi modalitatea de colectare a taxei de păşunat.
Astfel, poate fi substanţial redusă nevoia de implicare directă a primăriei
comunei în administrarea păşunii.
IV. Comitete Consultative Cetăţeneşti pe cartiere/zone ale oraşului
Comitetele Consultative Cetăţeneşti pe cartiere/zone ale oraşului reprezintă
structuri care ajută Consiliul Local şi executivul Primăriei să cunoască efectiv
problemele cu care se confruntă fiecare cartier/zonă a oraşului şi propun soluţii
alternative pentru rezolvarea lor spre binele cartier ului/zonei şi al comunităţii în
ansamblu.
Comitetele Consultative pe cartiere/zone ale oraşului se constituie pentru ca
cetăţenii din fiecare cartiert/zonă să se implice direct în:
 Identificarea problemelor cu care se confruntă cartierul/zona
 Stabilirea priorităţilor pentru fiecare cartier/zonă (care sunt problemele cele
mai grave şi cele mai urgente)
 Identificarea modalităţilor de soluţionare a problemelor şi rezolvarea acestor
probleme
 Prezentarea sugestiilor în faţa Consiliului Local, pentru îmbunătăţirea
diferitelor aspecte ale vieţii locale
 Prezentarea soluţiilor propuse serviciilor de specialitate din Primărie, care le
pot pune în practică
Obiective
- Implicarea cetăţenilor în buna administrare a cartierelor/zonelor în care locuiesc
sau muncesc
- Implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor pentru comunitate, prin
colaborarea cu Consiliul Local
- Încurajarea iniţiativei cetăţeneşti pentru dezvoltarea comunităţii şi promovarea
imaginii oraşului
- Atragerea tinerilor spre a participa efectiv la viaţa comunităţii, înscriindu-se şi
activând în Comitetele Consultative Cetăţeneşti pentru a reprezenta interesele
tinerilor
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Durata
- primul trimestru al anului – formarea Comitetelor Consultative Cetăţeneşti
- permanent: consultare cu executivul Primăriei şi Consiliul Local
Etape
- Împărţirea oraşului pe zone (unele cartiere pot fi prea mari pentru a fi
reprezentate de un singur Comitet Consultativ)
- Realizarea unui program soft dedicat pentru evidenţa CCC şi raportarea
activităţii acestora şi a rezultatelor colaborării cu serviciile Primăriei (program
realizat de Serviciul Informatic la cererea CIC)
- Împărţirea pe echipe a colectivului CIC, arondarea zonelor din cartiere, stabilirea
orarului de lucru pe teren
- Stabilirea unor proceduri de lucru standard pentru echipele de lucru şi pentru
membrii CCC
- Contactarea unităţilor care vor avea reprezentanţi în CCC
- Formarea CCC pe cartiere sau zone din cartiere
- Desfăşurarea primei întâlniri între echipele Primăriei şi CCC pe cartiere sau zone
din cartiere
- Identificarea problemelor majore ale fiecărui cartier/ zone şi a priorităţilor privind
investiţiile şi serviciile publice în fiecare zonă
- Facilitarea unor întâlniri între CCC din diferite cartiere/zone şi consilierii locali
(În funcţie de specificul comisiilor de specialitate)
- Elaborarea unor rapoarte trimestriale cu problemele cartierelor/zonelor, modul
de rezolvare şi propunerile şi iniţiativele cetăţenilor
- Promovarea unor decizii ale Consiliului Local bazate pe propunerile şi iniţiativele
CCC pe cartiere/zone
- Realizarea unor proiecte pe baza propunerilor tinerilor din CCC
Parteneri: Şcoli, medici de familie, firme mari, IMM-uri, pieţe, asociaţii ale
proprietarilor de locuinţe
Exemple de probleme locale identificate de cetăţeni şi prezentate de CCC
Administrare străzi:
- Sunt foarte multe gropi pe strada Stejarilor, străzile din cartier nu sunt marcate;
- Pe strada Plopilor se circulă cu foarte mare viteză, chiar şi în zona liceului, nu
există nici un marcaj rutier; se propune instalarea unor indicatoare de reducere a
vitezei
- Intersecţia dintre strada Stejarilor şi strada Plopilor nu este semaforizată şi aici
au loc foarte multe accidente
- Pe strada Plopilor nr. 6, magazinele de la parterul blocului sunt aprovizionate de
maşini grele care distrug în mod frecvent capacele de canalizare; propunere: să se
instaleze stâlpi pentru oprirea circulaţiei
Servicii Publice:
- Cutiile poştale sunt insuficiente în cartierele periferice
- Lipseşte capacul de la un canal din curtea Liceului Teoretic nr.3
- Locurile de joacă din curtea blocurilor de locuinţe nr.3 şi 4 de pe
Trandafirilor sunt deteriorate
- Sunt foarte mulţi câini comunitari agresivi în Cartierul Nou al oraşului

strada
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- Pe strada Teilor, colţ cu Şcoala Primară Nr. 3, curge foarte multă apă pe carosabil
(este spartă canalizarea sau sunt izvoare subterane); Compania Apă Canal nu a
rezolvat această problemă
- Întâlnirile Asociaţiilor de proprietari cu furnizorii de servicii nu sunt
suficient/bine anunţate; se propune intermedierea întâlnirilor de către
reprezentanţii administraţiei publice locale
- Există un punct de colectare deşeuri chiar în faţa Grădiniţei nr. 7, care este prea
aproape de clădire şi reprezintă un focar de infecţie pentru copii
Administrarea Domeniului Public:
- Nu se văd semnele de circulaţie pe str. Nucarilor
- Mobilierul urban din Parcul Central este distrus
- Nu mai sunt coşuri de gunoi în Cartierul Vechi (angajaţii firmelor de salubritate
le-au luat, sub pretextul că le înlocuiesc!)
- Lacul din oraş este într-o stare deplorabilă. Propunere: Lacul să fie curăţat,
asanat şi plantată zonă verde
Concluzii:
Până la întâlnirea următoare, membrii Comitetelor Consultative Cetăţeneşti din
ambele zone vor identifica:
- Lista străzilor şi trotuarelor aflate în stare proastă (nepietruite, neasfaltate, cu
găuri în carosabil).
Până la întâlnirea următoare Primăria:
- Va ajuta la soluţionarea a cât mai multe din problemele identificate
- Va face publică activitatea CCC pe site-ul Primăriei şi în presa locală

Model de Comitet Consultativ Cetăţenesc pe probleme de servicii
comunale/ serviciul de salubritate
Un Consiliu Local doreşte să ţină seama de propunerile cetăţenilor în adoptarea
deciziilor privind alocarea banilor din buget pentru serviciile comunale/ de
salubritate.
Serviciul de salubrizare este în subordinea Consiliului Local şi primeşte anual
subvenţii pentru plata serviciilor oferite cetăţenilor.
Comisia buget şi finanţe a Consiliului Local va cere sprijinul cetăţenilor pentru
evaluarea calităţii serviciului de salubritate şi în stabilirea nivelului subvenţiilor.
Două compartimente din Primărie, Contabilitatea şi Centrul de Informaţii pentru
Cetăţeni se vor angaja să ajute la crearea unui Comitet Consultativ Cetăţenesc
(CCC) pe probleme de servicii comunale ( serviciul de salubritate).
Obiectivele Comitetului Consultativ Cetăţenesc (CCC)
♦ Implicarea cetăţenilor în procesul de decizie privind folosirea banilor publici
♦ Implicarea cetăţenilor în monitorizarea şi evaluarea anumitor servicii publice (în
cazul de faţă, servicii comunale/ serviciul de salubritate
♦ Deschiderea şi disponibilitatea administraţiei locale faţă de problemele,
reclamaţiile, propunerile şi sugestiile cetăţenilor privind serviciul de salubritate
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Membrii Comitetului Consultativ Cetăţenesc (CCC)
Membrii CCC sunt 6 persoane angajate, 1 şomer, 4 pensionari şi 4 elevi din diferite
licee, toţi locuind sau desfăşurându-şi activitatea în diferite cartiere ale oraşului.
Anunţul
În data ..... CIC va realiza un comunicat de presă care va fi transmis mass-mediei
locale, prin care cetăţenii oraşului vor fi invitaţi să devină membrii ai unui Comitet
Consultativ Cetăţenesc pe probleme de servicii comunale, pentru a contribui la
analiza calităţii serviciului de salubritate şi la luarea deciziilor privind alocările de la
buget pentru acest serviciu.
Selecţia
♦ x persoane se vor prezenta la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni pentru a fi
înscrişi pe lista voluntarilor pentru CCC: ... pensionari, ... angajaţi şi ... şomeri
Criterii de selecţie a membrilor CCC:
1. Vârste diferite (adolescenţi, tineri, maturi şi vârstnici)
2. Ocupaţii diferite (elevi, studenţi, angajaţi, şomeri şi pensionari)
3. Să reprezinte diferite cartiere ale oraşului (membrii CCC locuiesc sau îşi
desfăşoară activitatea în diferite cartiere ale oraşului)
Întrunirea Comitetului Consultativ Cetăţenesc
CCC se va întâlni cu reprezentanţii administraţiei locale ( Comisia finanţe şi buget,
şi Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni) şi cu reprezentantul Serviciului de
salubritate având următoarea agendă:
1.
2.
3.
4.

Prezentarea scopului şi rezultatelor aşteptate de la CCC (5 minute)
Obiectivele CCC pe problemele salubrităţii (5 minute)
Sesiune de întrebări - răspunsuri (40 minute)
Concluzii (10 minute)

Rezultate
Ca urmare a acestei întâlniri, membrii CCC:
♦ Vor deveni conştienţi de responsabilităţile ce le revin
♦ Vor asculta cu atenţie explicaţiile şi comentariile responsabililor şi consultanţilor
financiari
♦ Vor răspunde întrebărilor din chestionarul care va sta la baza discuţiilor
♦ Vor discuta cu funcţionarii publici specializaţi pe probleme de buget şi servicii
publice
♦ Vor propune acţiuni concrete pentru îmbunătăţirea serviciilor comunale/ de
salubritate
Reprezentanţii Primăriei vor aprecia întrunirea ca fiind deosebit de importantă pentru
activităţile pe care le vor întreprinde în viitor.
Reprezentantul Serviciului de salubritate va considera întrunirea ca fiind relevantă
şi utilă pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite cetăţenilor oraşului.
Concluzii
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1. Membrii Comitetului Consultativ Cetăţenesc pe problemele de servicii comunale
vor conştientiza responsabilitatea ce le este atribuită şi rolul ce le revine în
evaluarea şi monitorizarea serviciului de salubritate.
2. Ei vor fi conştienţi de faptul că sprijină administraţia locală în luarea deciziilor
privind folosirea eficientă a banilor publici.
3. Ei vor fi voluntari şi vor fi hotărâţi ca prin activitatea lor să ajute administraţia
publică locală şi prestatorul de servicii de salubritate să-şi îmbunătăţească
performanţele.
4. Prestatorul de servicii de salubritate va fi deschis în a organiza viitoarea întrunire
a CCC la sediul său, pentru a face o prezentare a firmei şi a performanţelor
realizate până în prezent.
5. Primăria va considera colaborarea/funcţionarea cu CCC foarte utilă şi va
intenţiona să colaboreze cu alte Comitete Consultative Cetăţeneşti pe diferite alte
probleme sensibile ale comunităţii.

Model de Regulament de funcţionare a Comitetului Consultativ
Cetăţenesc
1. Membrii Comitetelor Consultative Cetăţeneşti
Poate fi membru al Comitetului Consultativ Cetăţenesc orice cetăţean cu domiciliul în
_______şi cu vârsta minimă de 14 ani, care îşi exprimă dorinţa de a face parte, ca
voluntar, dintr-un comitet.
Comitetul Consultativ Cetăţenesc va avea o componenţă socială cât mai
reprezentativă şi va fi format din 8-12 persoane.
Nu vor putea face parte din Comitetul Consultativ Cetăţenesc membrii aparatului
legislativ sau executiv local.
2. Comitetele Consultative Cetăţeneşti pe zone ale oraşului
2.1. Scopul Comitetelor Consultative Cetăţeneşti pe zone ale oraşului
Constituirea acestor CCC va avea ca scop identificarea nevoilor şi priorităţilor
specifice fiecărei zone a oraşului ________din perspectiva cetăţenilor care locuiesc
sau muncesc în zonele respective.
2.2. Împărţirea pe zone
Oraşul este împărţit în ___ zone, fiecare cartier fiind împărţit în una sau mai multe
zone în funcţie de mărimea sa, unele zone fiind identificate printr-un obiectiv
reprezentativ pentru acea zonă.
3. Comitetele Consultative Cetăţeneşti pe servicii publice sau pe teme de
interes pentru oraş
3.1. Scopul Comitetelor Consultative Cetăţeneşti pe serviciile publice
Constituirea acestor CCC va avea ca scop identificarea problemelor şi priorităţilor
specifice unui serviciu public din perspectiva cetăţenilor în calitate de consumatori ai
serviciului public şi de evaluatori ai calităţii serviciului respectiv.
3.2. Serviciile publice pentru care se pot constitui Comitete Consultative Cetăţeneşti
sunt: transportul în comun,serviciul de salubrizare, încălzirea centrală, serviciile de
alimentare cu apă, etc.
3.3. Scopul Comitetelor Consultative Cetăţeneşti pe teme de interes pentru oraş
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Constituirea acestor CCC are ca scop consultarea cetăţenilor pentru temele de
interes pentru oraş identificate de Consiliul Local, Primărie, Comitetele Consultative
Cetăţeneşti sau cetăţeni.
3.4. Teme de interes pentru oraş pentru care se pot constitui Comitetele Consultative
Cetăţeneşti sunt: diferite strategii, dezvoltare durabilă locală, protecţia mediului etc.
4. Reguli de funcţionare a CCC
4.1. În cadrul Comitetului Consultativ Cetăţenesc toţi membrii vor avea poziţii egale
şi vor exista două persoane de contact cu Primăria (prin CIC).
4.2. Membrii comitetului vor fi voluntari, nu vor beneficia de retribuţie şi nici de alte
facilităţi ( abonament transport, legitimaţii etc.).
4.3. Ei vor lucra numai pentru binele comunităţii şi vor fi implicaţi în procesul de
luare al deciziilor – ei vor fi cei care vor încuraja iniţiativa locală şi vor promova
propunerile zonei pentru a se materializa prin decizia Consiliului Local.
4.4. CCC se va întâlni lunar, în ziua stabilită de comun acord de membrii
comitetului.
4.5. Membrul care acumulează 3 absenţe nemotivate, va fi înlocuit cu un alt voluntar
care îndeplineşte aceleaşi condiţii.
4.6. Secretariatul va fi asigurat de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni. Materialele
pentru întâlnire vor fi pregătite în joia dinaintea întâlnirii.
4.7. Afişajul informaţiilor şi raportarea rezultatelor se va face prin CIC. Reclamaţiile,
sesizările şi propunerile cetăţenilor vor fi preluate prin telefon şi monitorizate de CIC.
4.8. Membrii vor veni cu iniţiative pentru îmbunătăţirea vieţii zonei în care locuiesc,
pentru monitorizarea şi îmbunătăţirea serviciului public şi/sau îmbunătăţirea vieţii
comunităţii.
4.9. Membrii vor depune o activitate de reprezentare a intereselor cetăţenilor dintr-o
anumită zonă a oraşului, sau în calitate de consumatori ai serviciului public şi vor
avea o atitudine constructivă, de colaborare cu Consiliul Local şi instituţiile implicate
în asigurarea serviciilor.
5. Procedura de colaborare cu Consiliul Local
5.1. Propunerile, sugestiile şi sesizările Comitetelor Consultative Cetăţeneşti vor fi
analizate de comisiile de specialitate ale Consiliului Local, precum şi de serviciile de
specialitate din cadrul Primăriei _________. Aceste informaţii vor fi folosite la luarea
deciziilor privind viaţa comunităţii.
5.2. Comitetele Consultative Cetăţeneşti nu pot interveni direct în deciziile Consiliului
Local, ele având doar un rol consultativ.
5.3. Rezultatele activităţii Comitetelor Consultative Cetăţeneşti vor fi procesate şi
înaintate spre informare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi serviciilor
din cadrul Primăriei ______, de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.
5.4. Activitatea în cadrul Comitetelor Consultative Cetăţeneşti va fi pur voluntară,
bazată pe interesul şi disponibilitatea cetăţenilor din fiecare zonă a localităţii să
contribuie la identificarea şi rezolvarea problemelor locale. Activitatea Comitetelor
Consultative Cetăţeneşti nu va implica financiar Consiliul Local.
5.5. Rezultatele activităţii Comitetelor Consultative Cetăţeneşti vor fi prezentate
pentru informarea cetăţenilor în buletinul informativ şi /sau pe site-ul Primăriei.
5.6. Centrul de Informare pentru Cetăţeni va prezenta consilierilor locali şi serviciilor
specializate din cadrul Primăriei la sfârşitul fiecărei luni/trimestru agenda întâlnirilor
Comitetelor Consultative Cetăţeneşti pentru luna/ trimestrul următor, pentru cazul în
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care membrii aparatului legislativ sau executiv local doresc să participe la aceste
întâlniri.

Model de Regulament de organizare şi funcţionare a Grupului
Consultativ Cetăţenesc
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Grupul Consultativ Cetăţenesc este un organism cu caracter obştesc şi
apolitic, constituit pe lângă Primăria oraşului ..., care va asigura creşterea nivelului
şi a calităţiii implicării societăţii civile în activitatea administraţiei publice locale.
Art. 2. Constituirea Grupului Consultativ Cetăţenesc are ca scop realizarea unei
consultări pertinente, într-un cadru organizat, în legătură cu nevoile şi priorităţilor
specifice identificate de Consiliul Local, Primărie, Grupurile de Dialog sau de cetăţeni
ca fiind de interes pentru comunitate.
Art. 3. Grupul Consultativ Cetăţenesc are în exclusivitate un rol consultativ, şi ca
urmare nu poate interveni direct în deciziile luate la nivelul Consiliului Local sau a
Primăriei.
Art. 4. Activitatea în cadrul Grupului Consultativ Cetăţenesc are caracter de
voluntariat, membrii acestuia nebeneficiind de nici un fel de retribuţie sau facilităţi.
Art. 5. Membrii Grupului Consultativ Cetăţenesc, vor participa la dezbateri pe teme
stabilite şi vor putea propune măsuri şi recomandări de rezolvare, punându-şi la
dispoziţie, în beneficiul comunităţii, experienţa şi cunoştinţele.
Art. 6. Nu pot face parte din Grupul Consultativ Cetăţenesc membrii aparatului
legislativ sau executiv.
CAPITOLUL II – MOD DE ORGANIZARE
Art. 7. Grupul Consultativ Cetăţenesc este format din 20 - 25 de membri,
reprezentanţi ai tuturor partenerilor sociali din oraşul ...
Art. 8. Componenţa nominală a Grupului Consultativ Cetăţenesc se stabileşte astfel:
Fiecare grup de dialog din cele 6 zone ale oraşului ... va nominaliza ca reprezentant
un cetăţean;
Fiecare instituţie, participantă ca partener în procesul de elaborare a Programului
Strategic de Dezvoltare a oraşului ... va nominaliza un reprezentant (specialist în
materie)
Componenţa nominală stabilită iniţial poate suferi ulterior modificări funcţie de
gradul de participare şi respectiv de hotărârea unilaterală de a nu mai face parte din
grup.
Art. 9. Instituţionalizarea funcţionării Grupului Consultativ Cetăţenesc se face
printr-o hotărâre a Consiliului Local
Art. 10. Activitatea de secretariat va fi asigurată de un grup de 3 persoane, ce vor fi
desemnate în cadrul întâlnirii de constituire a Grupului Consultativ Cetăţenesc şi
care vor fi din cadrul Primăriei oraşului...şi dintre membrii grupului.
Art. 11. Primăria oraşului ... va asigura spaţiu necesar desfăşurării întâlnirilor
Grupului Consultativ Cetăţenesc.
CAPITOLUL III - REGULI DE FUNCŢIONARE
Art. 12. În cadrul Grupului Consultativ Cetăţenesc toţi membrii au poziţii egale
Art. 13. Intâlnirile Grupului Consultativ Cetăţenesc sunt de regulă lunare, în ziua
stabilită de comun acord de membrii grupului.
În cazuri motivate, Grupul Consultativ Cetăţenesc poate fi convocat ori de câte ori
este nevoie, cu cel puţin o zi înainte.
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Art. 14. Secretariatul va prezenta, la finele fiecărei luni, spre informarea Consiliului
Local şi a serviciilor de specialitate din Primărie, agenda întâlnirii Grupului
Consultativ Cetăţenesc din luna următoare, pentru cazul în care aceştia doresc să
participe la respectivele dezbateri.
Art. 15. Subiectele de dezbatere pentru Grupul Consultativ Cetăţenesc pot fi teme
de interes general - strategii, dezvoltare durabilă locală, protecţia mediului, etc- sau
teme vizând domeniile: edilitar, gospodăresc, asistenţă socială, ordine şi linişte
publică, urbanism, protecţia mediului, sport, turism, cultură, buget-finanţe,
funcţionarea serviciilor publice, serviciile publice furnizate de autoritatea locală alimentarea cu apă, alimentarea cu energie termică, transportul în comun,
salubritatea, etc.
Art. 16. La întâlnirile Grupului Consultativ Cetăţenesc, funcţie de subiectul supus
dezbaterii, vor participa cetăţenii, reprezentanţi ai celor 6 zone ale oraşului ..., şi
reprezentanţii instituţiilor cu abilitare în domeniu. În cazul în care este necesar, pot fi
invitaţi să participe la dezbateri şi să furnizeze informaţii utile orice alţi specialişti în
materie.
Art. 17. La întâlnirile Grupului Consultativ Cetăţenesc, funcţie de temă, vor participa
din partea Primăriei persoanele care asigură coordonarea sectorului de activitate de
care ţine tema supusă dezbaterii.
Art. 18. Grupul Consultativ Cetăţenesc îşi va materializa activitatea prin constatări,
analize, propuneri, sugestii, etc.
După fiecare întâlnire a grupului consultativ, secretariatul, cu sprijinul şefului
serviciului de specialitate din cadrul Primăriei, va asigura elaborarea unui material
de sinteză ce va fi prezentat Primarului oraşului ....
Art 19. Rezultatele activităţii Grupului Consultativ Cetăţenesc vor fi prezentate
periodic, spre informarea cetăţenilor, prin intermediul mijloacelor mass - media
locale.
Instiţutionalizarea Comitetului Consultativ Cetăţenesc, format din reprezentanţii
tuturor cartierelor, ca instrument eficient în luarea deciziilor în comun administraţie publică locală şi cetăţeni, este singura cale de reuşită.
Există foarte puţine administraţii publice locale din Republica Moldova în care
recunoaşterea existenţei, structurii şi activităţii CCC a fost oficializată prin decizii
ale Consiliului Local.
Vă prezentăm în continuare unele modele de decizii ale consiliului local prin care
se aprobă parteneriatul social dintre Consiliul Local şi Comitetele Consultative
Cetăţeneşti şi se constituie Grupul Consultativ Cetăţenesc, precum şi un model de
dispoziţie a primarului prin care se constituie Grupurile de Dialog pe zonele unui
oraş.
Model decizie a consiliului local privind stabilirea parteneriatului social
dintre Consiliul Local şi Comitetele Consultative Cetăţeneşti constituite pe
zonele unui oraş
DECIZIE
Art. 1. Se aprobă parteneriatul social dintre Consiliul Local _______şi Comitetele
Consultative Cetăţeneşti constituite pe zone ale oraşului X _________ şi Comitetele
Consultative Cetăţeneşti constituite pe probleme şi/sau servicii publice, ca
instrumente de participare cetăţenească pentru îmbunătăţirea procesului decizional
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în administraţia publică locală, în scopul realizării în comun a unor acţiuni, lucrări,
servicii şi proiecte de interes public local.
Art. 2. Activitatea Comitetelor Consultative Cetăţeneşti nu implică financiar Consiliul
Local.
Art. 3. Comitetele Consultative Cetăţeneşti nu pot interveni direct în deciziile
Consiliului Local, ele având doar un rol consultativ.
Art. 4. Regulamentul de funcţionare a Comitetelor Consultative Cetăţeneşti ca
parteneri sociali ai Consiliului Local________, este prezentat în anexă, care face parte
integrantă din prezenta decizie.
Art. 5. Primarul oraşului ________va duce la îndeplinire prezenta hotărâre,
Regulament-cadru de funcţionare al Comitetelor Consultative Cetăţeneşti pe zone ale
oraşului, pe servicii publice sau teme de interes.
Model decizie pivind constituirea Grupului Consultativ Cetăţenesc la nivelul
unui oraş
DECIZIE
Consiliul oraşenesc întrunit în şedinţă ordinară, văzînd proiectul de decizie iniţiat de
domnul primar..., prin care se propune aprobarea constituirii Grupului Consultativ
Cetăţenesc la nivelul oraşului..., un organism cu caracter obştesc şi apolitic, care va
asigura creşterea nivelului şi a calităţii implicării societăţii civile în activitatea
administraţiei publice locale ; raportul Serviciului Relaţii cu publicul, înregistrat la nr.
/din data... , precum şi avizul favorabil al Comisiei pe probleme sociale;
- în baza art., alin.( ) şi ( ), lit. “ ”şi în temeiul art. , alin.( ) din Legea nr., privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
DECIDE:
Art. 1. – Se aprobă constituirea Grupului Consultativ Cetăţenesc la nivelul oraşului...,
ca organism cu caracter obştesc şi apolitic, care va asigura creşterea nivelului şi a
calităţii implicării societăţii civile în activitatea administraţiei publice locale.
Activitatea acestuia se va desfăşura în conformitate cu Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Grupului Consultativ Cetăţenesc, aprobat prin decizia Consiliului
orăşenesc.
Art. 2.- Prezenta decizie va fi comunicată, conform legii, Primarului oraşului... care va
asigura executarea acesteia prin serviciul Relaţii cu publicul şi CIC.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC, CONTRASEMNEAZĂ

Model decizie pivind aprobarea împărţirii oraşului în zone de lucru
DECIZIE
Privind aprobarea împărţirii oraşului... în 6 zone de lucru, arondarea consilierilor
locali pe aceste zone şi constituirea grupurilor de dialog , având ca obiectiv creşterea
gradului de transparenţă şi implicarea civică în actul de administrare.
Consiliului orăşenesc întrunit în şedinţă ordinară, văzînd proiectul de decizie iniţiat
de domnul consilier .... prin care se propune aprobarea împărţirii oraşului... în 6
zone de lucru, arondarea consilierilor locali pe aceste zone şi constituirea grupurilor
de dialog , avînd ca obiectiv creşterea gradului de transparenţă şi implicarea civică
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în actul de administrare ; raportul Serviciului Relaţii cu publicul, înregistrat la nr.
/din data..., precum şi avizul favorabil al Comisiei pe probleme sociale ;
- în baza art., alin.( ) şi ( ), lit. “ ”şi în temeiul art. , alin.( ) din Legea nr., privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
DECIDE:
Art. 1. – Se aprobă împărţirea oraşului în 6 zone de lucru conform anexei nr. 1 care
face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2. – Se aprobă arondarea consilierilor locali pe cele 6 zone de lucru după cum
urmează:
Zona I – 4 consilieri locali ( nominal)
Zona II – 4 consilieri locali ( nominal)
Zona III - 4 consilieri locali ( nominal)
Zona IV - 5 consilieri locali ( nominal)
Zona V - 5 consilieri locali ( nominal)
Zona VI - 5 consilieri locali ( nominal)
Art. 3. – Constituirea grupurilor de dialog pe zone ca organisme cu caracter obştesc
şi apolitic, ce vor activa pe lîngă Consiliului orăşenesc fiind compuse din
reprezentanţi ai cetăţenilor, agenţilor economici şi instituţiilor publice care îşi au
domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea în una din cele 6 zone ale oraşului...
Numirea membrilor grupurilor de dialog se va face prin dispoziţia primarului,
regulamentul de funcţionare şi atribuţiile urmînd a fi supuse spre aprobare
Consiliului orăşenesc, într-o şedinţă ulterioară.
Art. 4.- Prezenta decizie va fi comunicată, conform legii, Primarului oraşului ... care
va asigura executarea acesteia prin serviciul Relaţii cu publicul şi CIC.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC, CONTRASEMNEAZĂ,

Model decizie pivind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare
a Grupurilor de Dialog şi a Grupului Consultativ Cetăţenesc
DECIZIE
Privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Grupurilor de
Dialog şi a Grupului Consultativ Cetăţenesc la nivelul oraşului...
Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Dl Primar al oraşului, prin care se propune
aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Grupurilor de Dialog şi a
Grupului Consultativ Cetăţenesc la nivelul oraşului ; raportul Serviciului Relaţii cu
publicul, înregistrat la nr. /din data..., precum şi avizul favorabil al Comisiei pe
probleme sociale ;
- în baza art., alin.( ) şi ( ), lit. “ ”şi în temeiul art. , alin.( ) din Legea nr., privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
DECIDE:
Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grupurilor de
Dialog la nivelul oraşului... , anexa nr 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Art. 2. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grupului
Consultativ Cetăţenesc la nivelul oraşului ..., anexa nr 2, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Prezenta decizie va fi comunicată, conform legii, Primarului oraşului ... care
va asigura executarea acesteia prin serviciul Relaţii cu publicul şi CIC.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC, CONTRASEMNEAZĂ,
Model dispoziţie de constituire a Grupurilor de Dialog la nivelul unui oraş
DISPOZIŢIE
Primarul oraşului ...
Având în vedere Referatul nr. ….al Serviciului Relaţii cu publicul, înregistrat la nr.
/din data..., prin care se propune constituirea unui colectiv … de sprijinire a
autorităţii locale a oraşului ...;
Văzând că propunerea reprezintă una din formele prin care cetăţenii se implică în
viaţa publică şi pot participa direct la rezolvarea problemelor comunităţii
În temeiul dispoziţiilor art. … din Legea nr. din... privind administraţia publică
locală;
D I S P U N E:
Art. 1. Se constituie la nivelul fiecăreia din cele 6 zone ale oraşului ...câte un "GRUP
DE DIALOG”, în componenţa cărora intră persoanele specificate în anexă
Membrii Grupului de dialog vor propune şi vor semnala problemele constatate în
domeniile: edilitar, gospodăresc, asistenţă socială, ordine şi linişte publică,
urbanism, transport în comun, protecţia mediului, sport, turism, cultură, bugetfinanţe, funcţionarea serviciilor publice, fiind purtători de cuvânt ai partenerilor
sociali din zonă în raporturile lor cu administraţia publică locală.
Art. 3. În vederea realizării obiectivelor menţionate la art.2, Grupul de dialog. se va
întruni în şedinţe cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie.
Art. 4. Prin grija Serviciului Relaţii cu publicul membrii Grupului de dialog vor fi
înştiinţaţi cu privire la data şi locul ţinerilor şedinţelor de Consiliul local, şi a altor
manifestări, în vederea participării la acestea.
Art. 5 Serviciul Relaţii cu publicul va duce la îndeplinire prezenta dispoziţie care va fi
comunicată persoanelor nominalizate.
Data luna/anul
P R I M A R,
....................

12. Concluzii
Participarea publică implică două aspecte foarte importante:
1. Informarea publicului prin furnizarea de date clare, corecte şi coerente despre
activitatea autorităţilor publice locale şi problemele cu care se confruntă
comunitatea.
2. Colectarea punctelor de vedere ale publicului, care vor fi analizate şi de
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care se va ţine seama în luarea deciziei finale.
În cazul procedurii de participare publică este foarte important ca autorităţile
publice locale să cunoască ideile şi opiniile publicului despre problemele
identificate sau proiectele luate în discuţie. Pentru ca publicul să poată participa
în mod eficient are nevoie de oportunităţi accesibile pentru a contribui la oferirea
de soluţii pentru rezolvarea problemelor şi de îmbunătăţire a proiectlor respective.
Publicul trebuie să fie informat şi despre modul în care opiniile lui vor fi reflectate
în deciziile finale ale APL.
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