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 București, 1 aprilie 2015 

COMUNICAT DE PRESĂ 

TRANSPARENȚĂ ȘI CALITATE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ PRIN SOCIAL MEDIA 

 

Asociația ”Asistență și programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21”, în parteneriat cu Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici, vă invită la workshopul de monitorizare la nivelul capitalei, din cadrul proiectului ,,Transparență 

și calitate în administrația publică prin social media”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului 

ONG în România, eveniment care va avea loc în data 2 aprilie 2015, ora 10.00, la sediul Instituției Prefectului 

Municipiului București, din Piața Presei libere, nr. 1, corpul B, etajul al III-lea.  

Evenimentul va consta atât  în prezentarea rapoartelor de monitorizare internă realizate de cele patru instituții 

publice partenere (Instituția Prefectului Municipiului București, Primăria Sectorului 6, Primăria Generală a 

Muncipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6), cât și a celor de 

monitorizare externă realizate de echipa locală de voluntari  implicată în proiect.   

Workshopul este organizat cu scopul de a evalua  implementarea instrumentelor de tip social media de către 

cele patru instituții/autorități publice participante din București. Proiectul ,,Transparență și calitate în administrația 

publică prin social media” se desfășoară în perioada 1 mai 2014 – 30 aprilie 2015 și își propune creşterea rolului 

societăţii civile în promovarea principiilor bunei guvernări şi  participării cetăţenilor la procesul de elaborare a 

politicilor la nivel local și promovarea dreptului fundamental al cetăţenilor de a participa la problemele publice, prin 

instituirea unor canale eficiente de comunicare şi consultare între cetăţeni și cele 20 de instituții/autorități publice 

implicate în proiect.  

Principalele rezultate vizate în proiect se referă la instituirea unor canale  eficiente de comunicare şi consultare 

între cetăţeni și instituții/autorități publice, creșterea gradului de transparență și bună guvernare a 20 de instituții și a 

capacității acestora de atragere a cetățenilor în procese decizionale, prin utilizarea rețelelor social media, încurajarea 

voluntariatului în beneficiul comunităţii, implicarea funcționarilor publici pe baze voluntare în procesul de 

implementare a proiectului, promovarea campaniei No Hate Speech, multiplicarea şi extinderea bunelor practici în alte 

zece judeţe. 

Valoarea totală a proiectului este de 82684,50, din care co-finanțarea prin granturile SEE  este de 70.648,50 Euro. 

Va rugăm să ne transmiteți confirmarea participării la eveniment la adresa de mail office@agenda21.org.ro sau 

andreea.tataru@agenda21.org.ro. Persoana de contact este Andreea Tătaru, asistent manager. 

Nina Cugler 

Președinte executiv, APDD – Agenda 21 
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