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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
„Ghidul de bune practici” reprezintã una din componentele proiectului „Transparenþã ºi 
participare”, proiect finanþat de Uniunea Europeanã prin programul PHARE 2005 –Consolidarea 
democraþiei în România, coordonat de asociaþia Asistenþã ºi Programe pentru Dezvoltare Durabilã 
– Agenda 21 în parteneriat cu Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici. Proiectul se realizeazã în 
judeþele Bacãu, Hunedoara, Sibiu, Teleorman ºi în Municipiul Bucureºti ºi cuprinde cetãþeni, 
funcþionari publici, reprezentanþi ai ONG-urilor, 18 instituþii publice din cele 5 locaþii ºi mass-
media (cca. 160.000 persoane, beneficiari direcþi ºi indirecþi). Principalele activitãþi se referã la 
aplicarea modelului C.L.E.A.R în România ca instrument de evaluare a transparenþei instituþionale 
ºi a nivelului de participare a cetãþenilor la viaþa publicã ºi organizarea unui complex de activitãþi 
de informare a cetãþenilor privitor la cele mai eficiente forme de participare la viaþa publicã ºi 
promovare a modelelor de succes în atragerea acestora în actul de guvernare localã. 
 
Structurat pe 6 capitole, Ghidul încearcã sã punã în evidenþã exemple de bunã practicã asupra 
modului în care instituþiile publice ºi autoritãþile locale asigurã un management performant bazat 
pe transparenþã ºi deschidere spre societatea civilã în vederea promovãrii principiilor bunei 
guvernãri ºi ale participãrii cetãþenilor la procesul de luare a deciziilor la nivel local. Ele 
evidenþiazã totodatã eforturile de consolidare instituþionalã a instituþiilor ºi autoritãþilor publice 
locale menite sã asigure un grad sporit de eficienþã, transparenþã ºi de implicare a cetãþenilor în 
procesul decizional. Informarea ºi educarea cetãþenilor, ca parte importantã de reformare a 
relaþiei autoritãþi publice – cetãþean se regãsesc de asemenea în bunele practici cuprinse în ghid. 
Exemplele provin, în marea lor majoritate, din cele cinci locaþii ale proiectului: judeþele Bacãu, 
Hunedoara, Sibiu, Teleorman ºi din Municipiul Bucureºti, atât de la primãrii, de la consiliile 
judeþene ºi de la Instituþia Prefectului Municipilui Bucureºti. Ne exprimãm regretul cã Primãria 
Sibiu ale cãrei bune practici ar fi putut oferi un exemplu semnificativ pentru modul în care 
autoritãþile locale relaþioneazã cu cetãþenii ºi asigurã servicii de calitate în concordanþã cu nevoile 
ºi cerinþele acestora, nu este prezentã în ghid. Alegerea le aparþine.  
 
Considerãm cã activitãþile prezentate au o mare putere de exemplu ºi cã ele pot deveni, prin 
preluare ºi adaptare, modele de asigurare în plan teritorial a unei bune guvernãri, de auto-
evaluare a instituþiilor publice în vederea îmbunãtãþirii calitãþii serviciilor, de management al 
informaþiilor în relaþia cu cetãþenii ºi de asigurare a transparenþei, prin parteneriate cu 
reprezentanþii societãþii civile. 
 
În acelaºi timp, suntem convinºi cã existã numeroase iniþiative ale autoritãþilor ºi instituþiilor 
publice locale care nu sunt prezente în ghid. Nu a reprezentat obiectivul acestui material 
ilustrarea exhaustivã a tuturor exemplelor care ar putea constitui modele de acþiune în 
îndeplinirea atribuþiilor noi pe care legea le conferã acestor instituþii. Demersul nostru este doar o 
încercare pe care o dorim a fi multiplicatã prin alte proiecte ºi iniþiative. Ele sunt cu atât mai 
necesare cu cât implicarea cetãþenilor în procesul de luare a deciziei de cãtre autoritãþi are încã un 
drum serios de parcurs pentru a rãspunde pe deplin standardelor europene din domeniu. 
 
Nina Cugler 
Preºedinte Executiv, Managerul proiectului 
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Cap. I  AUTOEVALUAREA ACTIVITÃÞII INSTITUÞIILOR 
PUBLICE ªI ÎMBUNÃTÃÞIREA SERVICIILOR 

 
 

Cadrul Comun de Auto-evaluare 
 
Instituþia Prefectului Municipiului Bucureºti 
 
Implementarea Cadrului Comun de Auto-evaluare (CAF) la nivelul Instituþiei Prefectului 
Municipiului Bucureºti a apãrut ca iniþiativã a Unitãþii Centrale pentru Reforma Administraþiei 
Publice (UCRAP) din cadrul Ministerului Internelor ºi Reformei Administrative, parte a unui 
program la nivel naþional pentru a realiza o analizã-diagnostic privind funcþionarea instituþiei, 
prin identificarea serviciilor ºi activitãþilor specifice ce trebuie îmbunãtãþite ºi a deficienþelor care 
trebuie înlãturate. Beneficiarii acestei evaluãri sunt în primul rând insituþiile prefecþilor, iar 
cetãþenii sunt beneficiari finali. 
 
Cadrul Comun de Auto-Evaluare sau Common Assessment Framework (CAF) constã în aplicarea 
unui chestionar care permite punerea unui diagnostic al funcþionãrii unei instituþii publice, pe 
baza principiilor managementului calitãþii totale, evaluare realizatã în raport cu un ansamblu de 
criterii larg acceptate în toatã Europa (sunt 9 criterii divizate în 27 subcriterii – sub formã de 
întrebãri). Documentul care a stat la baza auto-evaluãrii a fost Ghidul de implementare, tradus ºi 
pus la dispoziþia utilizatorilor de cãtre experþii UCRAP.  
 
Auto-evaluarea (realizatã în perioada 15-30 mai 2006) a fost realizatã de un grup de 7 funcþionari, 
reprezentanþi ai tuturor compartimentelor de specialitate din cadrul instituþiei numiþi prin Ordin 
al Prefectului, s-a finalizat cu implementarea „Planului de mãsuri pentru implementarea cãilor de 
acþiune” identificate în perioada 01.08.2007-30.12.2007. 
 
În urma evaluãrii, nota finalã obþinutã de instituþie a fost 3,44 pe o scalã de la 1 la 5. 
Ca realizãri înregistrate la nivelul IPMB prin implementarea CAF se pot enumera: 

• definirea unor linii directoare caracteristice activitãþii instituþiei, ce au fost cuprinse în 
documentul numit “Misiunea ºi viziunea Instituþiei Prefectului Municipiului Bucureºti”; 

• substituirea integralã a echipamentelor informatice uzate cu tehnologie modernã ºi de 
actualitate; 

• implementarea unei aplicaþii de tip managementul documentelor, care permite o 
radiografiere mai uºoarã a activitãþilor ºi a circuitului documentelor în instituþie; 

• editarea lunarã a unui buletin informativ propriu în scopul mediatizãrii mai intese a imaginii 
Instituþiei Prefectului Municipiului Bucureºti; 

• reorganizarea spaþiului de lucru prin delimitarea clãdirilor în care îºi desfãºoarã activitatea 
Instituþia Prefectului Municipiului Bucureºti ºi Primãria Municipiului Bucureºti, spre a veni în 
sprijinul cetãþeanului; 

• participarea tuturor funcþionarilor din cadrul instituþiei la cursuri de perfecþionare de cel 
puþin 7 zile/an; 

• suplimentarea posturilor la nivelul compartimentelor instituþiei. 
 
Dificultãþile înregistrate în realizarea obiectivelor proiectului au fost generate atât de nivelul 
redus al personalului, comparativ cu volumul de activitãþi ºi atribuþiile instituþiei, conform 
prevederilor legale în vigoare, cât ºi de resursele financiare insuficiente. 
 
Experienþa CAF a fost împãrtãºitã experþilor români ºi strãini în cadrul unor întruniri, întâlniri de 
lucru iniþiate de UCRAP în colaborare cu Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici ºi, de 
asemenea, unor studenþi care au apelat la sprijinul instituþiei noastre în scopul elaborãrii unor 
lucrãri de diplomã/dizertaþie. 
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Monitorizarea activitãþii de relaþii cu publicul 
 
Consiliul Judeþean Hunedoara 
 
Pentru a oferi servicii de cea mai bunã calitate într-o manierã democraticã, Consiliul Judeþean 
Hunedoara a acordat o deosebitã importantã relaþiei cu cetãþeanul ºi cu societatea civilã, ce a dus 
la necesitatea cunoaºterii gradului de satisfacþie a cetãþenilor cu privire la relaþia cu instituþia 
noastrã.  
 
Scopul proiectului „Monitorizarea activitãþii de relaþii cu publicul”, desfãºurat în perioada 1 sep-
tembrie 2007 – 31 decembrie 2007, a constat în gãsirea unei modalitãþi de a identifica problemele 
pe care le întâmpinã cetãþenii în relaþia cu instituþia noastrã cât ºi de a veni în întâmpinarea 
cerinþelor acestora. 
 
Metoda folositã pentru identificarea propunerilor cetãþenilor, a nevoilor ºi aºteptãrilor lor a 
constat în aplicarea unui chestionar „Chestionar pentru monitorizare satisfacþie cetãþeni”. Astfel, 
personalul din cadrul Centrului de Informare a Cetãþeanului a obþinut feedback de la cetãþenii 
care au apelat la serviciile acestui centru din cadrul Direcþiei Administraþie Publicã Localã a 
Consiliului Judeþean Hunedoara în urma completãrii a 100 chestionare.  
 
Analiza datelor obþinute din chestionare a dus la identificarea unor punctele tari ºi a unor puncte 
slabe ale serviciilor oferite cetãþenilor de cãtre Consiliul Judeþean Hunedoara. 
 
• Puncte tari : 

-  existenþa Centrului de Informaþii pentru Cetãþeni ca interfaþã principalã între instituþie ºi 
cetãþeni; 

- amabilitatea ºi disponibilitatea personalului de a veni în întâmpinarea problemelor 
cetãþeanului;  

-  consultarea ºi implicarea serviciilor în soluþionarea problemelor cetãþenilor; 
-  accesul la Internet; 
-  programul de lucru cu cetãþeanul flexibil. 

 
• Puncte slabe : 

-  insuficienta pregãtire a potenþialilor beneficiari; 
-  mentalitate învechitã, lipsa deschiderii la nou; 
-  necunoaºterea legislaþiei ºi a atribuþiilor Consiliului Judeþean; 
-  lipsa de interes a cetãþenilor de a se implica activ în procesul de luare a deciziei la nivel local 

ºi de a-ºi schimba mentalitatea. 
 
Se va urmãri dezvoltarea unui model interactiv ºi adecvat de implicare a mass media în educaþia 
civicã a cetãþenilor ºi în special a tinerilor, categorie care are cel mai mic procent de implicare în 
relaþia cu administraþia localã. În acest sens, Consiliul Judeþean Hunedoara îºi va mediatiza ºi mai 
mult activitatea, atribuþiile în vederea stabilirii unor relaþii moderne între cetãþeni, societatea 
civilã ºi autoritãþile publice locale, strãduindu-se sã înfãptuiascã în cele mai bune condiþii scopul cu 
care a fost învestit: prestarea serviciilor publice de interes judeþean la un nivel performant, cât mai 
apropiat celui existent în structurile instituþionale locale din celelalte þãri ale Uniunii Europene.  
Considerãm cã aceastã bunã practicã, chiar dacã într-o micã mãsurã, a dus la dezvoltarea 
capacitãþii Consiliul Judeþean de a identifica, gestiona ºi soluþiona, în condiþiile legii, problemele 
comunitãþilor locale pe care le reprezintã, în numele ºi în interesul acestora, iar raportul rezultat 
în urma acestui proiect este pus la dispoziþia tuturor instituþiilor interesate. 
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Implementarea Sistemului de Management al Calitãþii 
 
Consiliul Judeþean Teleorman 
 
Un exemplu de bunã practicã realizat în judeþul Teleorman de cãtre Consiliul Judeþean, al cãrei 
beneficiar direct este „Implementarea Sistemului de Management al Calitãþii”, respectiv al 
procesului de certificare a calitãþii serviciilor – ISO 9001, pentru serviciile oferite cetãþenilor”, 
pornind de la percepþia cetãþenilor cã serviciile oferite lor de cãtre instituþiile publice locale sunt 
defectuoase. 
Scopul proiectului este sã oferim cetãþenilor servicii de calitate, la termenele stabilite, astfel încât 
sã venim în permanenþã în întâmpinarea aºteptãrilor ºi nevoilor acestora, iar politica noastrã este 
de a da o nouã dimensiune conceptului de „administrare” în sensul creºterii nivelului de 
satisfacere a cerinþelor utilizatorilor serviciilor noastre prin asigurarea transparenþei decizionale, 
reducerea birocraþiei ºi îmbunãtãþirea continuã a serviciilor. 
Proiectul, derulat în perioada 10 decembrie 2007 – 12 mai 2008, a avut la bazã Hotãrârea de 
Guvern HG 1723/2004, articolul III, care instituie obligativitatea implementãrii unui sistem de 
management al calitãþii serviciilor oferite cetãþenilor, s-a încheiat în 26 mai 2008 cu un audit de 
certificare, urmând emiterea certificatului ISO 9001:2001. 
Prin proiect, Consiliul Judeþean Teleorman îºi propune sã îndeplineascã urmãtoarele obiective: 

- creºterea eficienþei activitãþilor interne; 
- reducerea timpului de soluþionare a corespondenþei adresatã instituþiei de cãtre autoritãþile 

publice centrale, serviciile publice deconcentrate, autoritãþile publice locale, agenþii 
economici, organizaþiile non – guvernamentale, etc.;  

- creºterea numãrului de acþiuni întreprinse pentru soluþionarea solicitãrilor de informaþii 
europene precum ºi a acordurilor, convenþiilor de colaborare sau de parteneriat încheiate de 
Consiliul Judeþean Teleorman cu alte instituþii sau cu organizaþii neguvernamentale, în 
scopul realizãrii unor acþiuni diverse.  

 
Astfel, CERTIFICAREA ISO 9001 presupune:  

• documentarea sistemului de management al calitãþii (elaborarea documentelor cerute de 
ISO 9001:2001)   

• implementarea sistemului de management al calitãþii (documentele elaborate trebuie 
difuzate, cunoscute, utilizate de cãtre întregul personal al organizaþiei ºi trebuie sã se 
genereze toate înregistrãrile conform cerinþelor documentaþiei Sistemului de Management 
al Calitãþii)   

• solicitarea adresatã unui Organism de Certificare a Sistemelor de Management al Calitãþii  
• evaluarea sistemului de management al calitãþii in vederea certificãrii conform cerinþelor 

ISO 9001:2001 
• emiterea certificatului 
• audituri ale sistemului de management al calitãþii (interne ºi externe) 
  

Printre rezultate enumerãm:  
• îmbunãtãþirea procesului de coordonare ºi comunicare;  
• ordonarea activitãþii instituþiei care descongestioneazã fluxul activitãþii în general;  
• definirea clarã a responsabilitãþilor ºi autoritãþilor;  
• transparenþa ºi eficienþa proceselor interne ale instituþiei;  
• evitarea erorilor în locul corectãrii lor – mãsurile preventive costã mai puþin decât corectarea 

erorilor;  
• evaluarea calitãþii serviciilor, nu a activitãþii unor persoane sau compartimente,  
• utilizarea mai eficientã a resurselor ºi reducerea costurilor de neconformitate. 

 
Barierele/obstacolele întâmpinate ºi apoi depãºite în derularea proiectului au fost printre altele: 
volumul încãrcat de activitate al persoanelor responsabile de calitate din cadrul direcþiilor de 
specialitate, lipsa de timp a acestora, participarea la alte activitãþi specifice compartimentului de 
specialitate. 
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Impactul pe termen mediu ºi lung este : 
• menþinerea funcþionãrii sistemului de management, inclusiv a celui de management al 

calitãþii prin diseminarea politicii, a obiectivelor calitãþii, precum ºi a tuturor cerinþelor 
standardului SR EN ISO 9001:2001 în rândul angajaþilor proprii ºi prin diseminarea 
exemplului propriu la nivel inter-instituþional. 

• promovarea comunicãrii interne eficiente permanente, fundamentând deciziile pe dovezi 
obiective ºi asigurând consultarea tuturor factorilor implicaþi în procesul decizional. 

 
Modul de împãrtãºire a proiectului cu alte instituþii similare, s-a fãcut în cadrul unor întâlniri 
oficiale în care am discutat ºi au fost diseminate informaþiile despre proiect ºi modul de derulare ºi 
implementare al acestuia, astfel încât sã poatã fi preluat ºi implementat cu succes ºi de cãtre alte 
instituþii publice similare.  
 
 

Evaluarea gradului de satisfacþie al clienþilor 
 
Primãria Deva 
 
Primãria Deva a avut iniþiativa de evalua gradul de satisfacþie al clienþilor, proiect ai cãrui 
beneficiari sunt aparatul de spacialitate al primarului (beneficiar intermediar) ºi cetãþenii 
(beneficiari finali).  
 
Proiectul, început în 24 noiembrie 2006, are caracter permanent ºi a pornit de la nevoia de a 
evalua eficienþa aparatului de specialitate al Primarului în rezolvarea problemelor cetãþeanului ºi 
de a gãsi metode de îmbunãtãþire a activitãþii. La baza realizãrii acetui proiect stã Sistemul de 
Management al Calitãþii. 
 
Au fost concepute chestionare care cuprind întrebãri privind modul de rezolvare a celor mai 
importante probleme ale municipiului, chestionare înmânate cetãþenilor veniþi cu probleme la 
Primãrie prin intermediul Biroului Centrului de Informare a Cetãþeanului. Acestea sunt apoi 
centralizate pentru o perioadã de timp ºi analizate de cãtre conducere pentru a sesiza unde se 
înregistreazã probleme ºi dificultãþi. În baza acestor constatãri conducerea poate lua diferite 
mãsuri pentru îmbunãtãþirea activitãþii. 
 
S-au constatat domeniile în care sunt problemele cele mai mari, s-au identificat compartimentele 
care rãspund de rezolvarea acestora ºi s-au identificat mãsuri pentru eficientizarea acþiunii 
aparatului propriu al primarului în rezolvarea celor sesizate. În acest mod de exemplu s-a putut 
scurta timpul de reacþie al Primarului prin aparatul propriu la unele sesizãri privind, de exemplu, 
aspecte ce þin de salubritate. 
 
Lecþia învãþatã este cã cel mai bun barometru al activitãþii functionarului public este nivelul de 
satisfacþie al cetãþeanului. Riscul este ca grupul de cetãþeni care completeazã chestionarele sã nu 
fie reprezentativ. 
 
Aceastã practicã, prin rezultatele ei a determinat sporirea atenþiei în privinþa rezolvãrii 
problemelor ce þin în principal de drumuri ºi curãþenie, în prima parte a anului – primãvara. Pe 
termen lung, rezultatele chestionarelor dau o imagine a capacitãþii de rezolvare a problemelor 
cetãþenilor ºi a gradului de profesionalizare a funcþionarilor publici.  
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Cap. II FORMAREA CONTINUÃ – FUNDAMENT  
AL CREªTERII CALITÃÞII SERVICIILOR  

 
 

Instruirea primarilor din unitãþile administrativ-teritoriale  
din judeþ 
 
Consiliul Judeþean Sibiu 
 
Proiectul de instruire a primarilor, realizat în perioada 5-11 noiembrie 2007, a fost iniþiat de 
Consiliul Judeþean cu scopul de a aduce la cunoºtinþa primarilor noutãþile legislative ºi de a-i 
sprijini în rezolvarea problemelor cu care se confruntã la nivel local, avînd drept parteneri: 
Instituþia Prefectului, Agenþia pentru Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã, Inspectoratul ªcolar al 
Judeþului Sibiu, Direcþia Sanitar Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor, Agenþia Judeþeanã 
pentru Protecþia Mediului Sibiu. 
 
Tematica întâlnirilor de lucru organizate de conducerea Consiliului judeþean Sibiu cu autoritãþile 
unitãþilor administrativ-teritoriale din judeþ din perioada 5 -11 noiembrie 2007 a fost: 

1. Stadiul actual al programelor finanþate din surse U.E. sau guvernamentale; 
2. Constituirea asociaþiilor de dezvoltare intercomunitarã pentru serviciile publice de apã ºi 

canalizare (probleme legate de infrastructura privind apa potabilã, apele uzate ºi 
canalizarea); 

3. Proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli al judeþului Sibiu pe anul 2008; 
4. Finanþarea proiectelor de dezvoltare a unitãþilor administrativ – teritoriale din judeþ; 
5. Diverse. 

 
Pentru o mai bunã organizare, cele 64 de localitãþi ale judeþului Sibiu au fost grupate în 6 zone 
(Sibiu, Agnita, Avrig, Mediaº, Dumbrãveni ºi Sãliºte). Primarii au prezentat problemele cu care se 
confruntã la nivel local, acestea fiind luate în evidenþã de cãtre reprezentanþii Consiliului 
Judeþean Sibiu, ai Instituþiei Prefectului sau ai celorlalte servicii deconcentrate. Problemele care nu 
au putut fi soluþionate în cadrul întâlnirilor pe zone, au fost centralizate de cãtre Consiliul 
Judeþean Sibiu ºi înaintate spre soluþionare instituþiilor competente. 
 
Consiliul Judeþean Sibiu a reuºit sã sprijine autoritãþile administraþiei publice locale în soluþionarea 
problemelor ridicate prin consultanþã, asistenþã juridicã ºi tehnicã, iar cele mai importante lucruri 
învãþate din aceastã experienþã se referã la monitorizarea, urmãrirea ºi îndeplinirea þintei propuse 
ºi identificarea necesitãþilor. 
 
Întrucât acest proiect a permis schimbul de informaþii între reprezentanþii instituþiilor publice 
locale din Sibiu ºi în cadrul întâlnirilor s-a stabilit un mod standard de promovare a proiectelor, 
Consiliul Judeþean a hotãrât sã organizeze, semestrial sau de câte ori este necesar, astfel de 
instruiri cu primarii din judeþ, în parteneriat cu instituþiile publice deconcentrate. 
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Cap III. MANAGEMENTUL INFORMAÞIILOR ÎN 
INSTITUÞIILE PUBLICE ÎN RELAÞIA CU CETÃÞENII  

 
 

Punct de Acces Public la Informaþie 
 
Primãria Zimnicea 
 
Programul „Economia bazatã pe cunoaºtere” al Guvernului României, susþinut ºi implementat 
prin Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei, în colaborare cu Banca Mondialã ºi 
Primãria Zimnicea vizeazã asigurarea accesului cetãþenilor la informaþie, stimularea 
competitivitãþii mediului de afaceri local ºi ridicarea nivelului de educaþie cu ajutorul tehnologiei.  
 
Având în vedere nivelul redus al interesului cetãþenilor pentru activitatea instituþiilor locale ºi lipsa 
competitivitãþii în mediul de afaceri local, proiectul vizeazã în primul rând dezvoltarea unor 
abilitãþi ºi creºterea interesului în primul rând printre cetãþeni, alþi beneficiari ai proiectului fiind: 
administraþia publicã localã, ºcolile gimnaziale, biblioteca, întreprinzãtorii particulari, 
organizaþiile nonguvernamentale ºi alte instituþii publice.  
 
În Zimnicea, perioada de desfãºurare a proiectului este 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2010, iar 
obiectivele proiectului sunt:  

• accesul locuitorilor la tehnologiile moderne de informare ºi de comunicaþie: calculatoare 
conectate la Internet, copiatoare fax; 

• instruirea locuitorilor în utilizarea calculatorului deschizând noi oportunitãþi de angajare; 
• accesul la serviciile publice; 
• modernizarea procesului educaþional: ºanse egale pentru toþi elevii ºi profesorii, printr-o 

educaþie de calitate; 
• dezvoltarea mediului de afaceri local, prin promovarea comerþului electronic ºi adoptarea 

soluþiilor inovatoare: firmele vor putea mai uºor sã gãseascã potenþiali clienþi ºi parteneri ºi 
sã afle noutãþi din domeniul lor de activitate; 

• acces la informaþii despre finanþãrile oferite firmelor, autoritãþilor publice sau organizaþiilor 
neguvernamentale, prin diferite programe. 

 
Proiectul presupune crearea de Reþele Electronice ale Comunitãþilor Locale (RECL) care vor conecta 
Primãria, biblioteca localã, ºcolile ºi un Punct de Acces Public la Informaþie (PAPI), oferind acces la 
Internet de mare vitezã. Administrarea ºi buna funcþionare a reþelelor va fi asiguratã în fiecare 
localitate de cãtre managerul reþelei RECL ºi administratorul IT RECL. Proiectul asigurã instalarea 
în fiecare comunitate a urmãtoarele echipamente: ºcoala coordonatoare – 10 calculatoare, 1 server,  
1 camera web, 1 videoproiector; primãria – 1 server, 2 calculatoare, 1 imprimantã, 1 scanner; 
bibliotecã – 1 calculator; punct de acces Public la Informaþie – 1 server, 6 calculatoare, 1 scanner,  
1 camera web, 1 imprimantã, 1 camera foto digitalã; fiecare ºcoalã partenerã – 1 calculator. 
 
Rezultatele obþinute: 

• dotarea ºcolilor cu mijloace didactice ºi echipamente informatice destinate procesului 
didactic (calculatoare, softuri educaþionale, echipamente multimedia) precum ºi conectarea 
acestor ºcoli la Internet ºi la Reþeaua Electronicã a Comunitãþilor Locale;  

• sistem electronic pentru înregistrarea online a persoanelor fizice autorizate ºi a asociaþiilor 
familiale; 

• sistem integrat pentru emiterea documentelor de stare civilã pentru cetãþeni; 
• promovarea comerþului electronic ºi acordarea de asistenþã financiarã ºi tehnicã pentru 

adaptarea soluþiilor inovatoare în IMM-uri;  
• crearea portalului pentru promovarea comerþului electronic ºi a reþelelor de afaceri; 
• acordarea de finanþãri nerambursabile întreprinzãtorilor. 

 
Dupã instalarea reþelei, timp de trei ani, va exista o relaþie de parteneriat între Unitatea de 
Managemet al Proiectului din cadrul Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei (UMP-
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MCTI) ºi administraþia publicã localã. Astfel, comunitatea în ansamblul ei va avea posibilitatea de 
a decide cum sã gestioneze eficient aceastã resursã deosebit de valoroasã. În primii trei ani de 
viaþã, prin coordonarea UMP-MCTI, fiecare Reþea Electronicã a Comunitãþii Locale va fi susþinutã, 
monitorizatã ºi evaluatã individual, iar pe baza acestor analize, se vor putea identifica direcþii 
precise de parcurs, în acord cu nevoile ºi condiþiile din fiecare comunitate beneficiarã. Pe baza 
specificului local, comunitãþile vor stabili ce servicii cu valoare adaugatã sunt realizabile cu 
ajutorul RECL. 
 
 

Ziarul „ZIMI DAVA” – sursã de informare ºi dialog cu cetãþenii 
 
Consiliul Local Zimnicea 
 
Un alt proiect, de data aceasta iniþiat de Consiliul Local, vine sã asigure informarea cetãþenilor cu 
privire la activitate Consiliului Local ºi a insituþiilor publice din oraº prin înfiinþarea unui ziar local 
cu finanþare de la bugetul local. Beneficiarii acestuia sunt în primul rând cetãþenii care vor fi þinuþi 
la curent cu activitatea unor instituþii publice locale ºi agenþii publicitari care vor avea spaþiu de 
vânzare a publicitãþii în paginile ziarului. 
 
Ziarului,,Zimi Dava„ a fost înfiinþat conform Hotãrârii Consiliului Local al oraºului din 15.11.2007 
pe duratã nelimitatã. Ziarul are un caracter informativ, apare lunar ºi conþine 4 pagini. Va apãrea 
într-un tiraj de 1000 exemplare ºi va fi distribuit gratuit. Ziarul conþine însemnele oraºului 
Zimnicea ºi este tiparit în 4 pagini cu urmãtoarele caracteristici: serie, numãr, an de apariþie ºi 
datã. Finanþarea acestei publicaþii se face din bugetul local, precum ºi din alte surse atrase 
conform legii. Toate materialele publicate sunt semnate de persoanele sau de conducãtorii 
instituþiilor care le-au realizat, rãspunderea pentru conþinutul articolelor ºi al materialelor 
fotografice revenind semnatarilor acestora. 
 
Odatã cu apariþia publicaþiei locale,,Zimi Dava” cetãþenii oraºului sunt informaþi lunar cu privire la: 

• cele mai importante evenimente care au loc în oraº; 
• ordinea de zi a ºedinþelor Consiliului Local; 
• evenimentele sportive în care sunt implicate echipele din oraºul Zimnicea;  
• prezentarea proiectelor transfrontaliere pe care primãria Zimnicea le deruleazã în 

parteneriat cu primãria Svishtov –Bulgaria; 
• activitãþile instituþiilor de interes local; 
• prezentarea investiþiilor în derulare în oraºul Zimnicea. 

 
Ziarul apare într-un tiraj de 1000 exemplare ºi este distribuit gratuit cãtre toate instituþiile publice 
din oraº, centrele de distribuþie a presei ºi cãtre cetãþeni prin 3 cutii de corespondenþã. 
 
 

Punct de Acces al Publicului la Informaþie 
 
Primãria Cãlan 
 
Înfiinþarea unui Punct de Acces al Publicului la Informaþie (PAPI) dotat cu echipamente infor-
matice în urma implementãrii proiectului „Economia Bazatã pe Cunoaºtere” este un proiect iniþiat 
de Guvernul României prin Ministerul Comunicaþiei ºi Tehnologiei Informaþiei (MCTI), având drept 
parteneri Ministerul Învãþãmântului, biblioteca ºi ºcoala generalã Cãlan. Beneficiarii acestui 
proiect sunt în primul rând cetãþenii oraºului ºi instituþiile publice care vor beneficia de dotãri.  
 
Problema identificatã: lipsa unui acces facil la informaþie a locuitorilor oraºului Cãlan ºi, în 
consecinþã, gradul scãzut de transparenþã decizionalã. 
 
Scopul acestui proiect, realizat începând cu august 2007 pe o perioadã de trei ani, este de a înlesni 
accesul la cunoaºtere al cetãþenilor ºi implicit de a creºte gradul de transparenþã decizionalã prin 
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implicarea acestora. Proiectul are la bazã documentele strategice: Agenda de la Lisabona ºi Planul 
Naþional de Dezvoltare 2007-2013. 
 
Prin proiect a fost înfiinþat Punctul de acces al publicului la informaþie (PAPI) ºi Reþeaua 
Electronicã a Comunitãþii locale Cãlan prin care au fost conectaþi în reþea ºi la Internet: ºcoala 
generalã Cãlan, primãria oraºului Cãlan, biblioteca orãºeneascã Cãlan. În cadrul PAPI îºi desfãºoarã 
activitatea un administrator IT care oferã servicii de consiliere utilizatorilor echipamentelor 
informatice. 
 
Resursele proiectului: 

• P.A.P.I. este dotat cu 6 PC-uri + 1 aparat multifuncþional + 1 webcamera + 1 scanner +  
1 imprimantã; cetãþenii au acces permanent la aceste echipamente; 

• ºcoala Generalã Cãlan a fost dotatã, prin intermediul proiectului cu: 10 PC-uri +  
1 videoproiector + 1 imprimantã + 1 webcamera; 

• primãria oraºului Cãlan a fost dotatã, prin intermediul proiectului cu: 2 PC-uri +1 scanner +  
1 imprimantã; 

• biblioteca orãºeneascã Cãlan a fost dotatã cu un PC. 
 
În urma acestui proiect la nivelul Primãriei Cãlan vor fi dezvoltate 2 proiecte de e-governement: 
sistem electronic local pentru înregistrarea on-line a persoanelor fizice autorizate ºi a asociaþiilor 
familiale ºi un sistem integrat pentru emiterea ºi reînoirea documentelor de stare civilã pentru 
cetãþeni. 
 
În momentul derulãrii proiectului, cetãþenii au manifestat un grad ridicat de reticenþã cu privire la 
activitatea P.A.P.I. În urma constatãrii acestui fapt, au fost luate urmãtoarele mãsuri: publicare de 
anunþuri prin oraºul Cãlan ºi satele aparþinãtoare în care erau specificate activitãþile desfãºurate 
de PAPI, facilitãþile oferite prin acest punct de acces la informaþie ºi prezentarea pregãtirii 
funcþionarului care oferã consiliere vizitatorilor. 
 
Impactul pe termen lung constã în:  

• dezvoltarea abilitãþilor de uzilizare a echipamentelor IT ale cetãþenilor oraºului Cãlan prin 
utilizarea echipamentelor puse la dispoziþie prin P.A.P.I. Cãlan ºi consilierea de specialitate a 
administratorului IT 

• creºterea gradului de transparenþã deoarece ºi cetãþenii care nu deþin un PC au acces la 
deciziile autoritãþilor locale publicate pe site-ul Primãriei oraºului Cãlan. 

 
Dupã finalizarea proiectului, în anul 2010, autoritãþile locale ale oraºului Cãlan sunt obligate sã 
asigure sustenabilitatea proiectului pentru încã 3 ani, pânã în anul 2013. 
 
 

Telecentru în satul Grid 
 
Primãria Cãlan 
 
Un alt proiect în care al cãrei iniþiator a fost primãria Cãlan ºi Autoritatea pentru Reglementare în 
Comunicaþii ºi Tehnologia Informaþiei a fost înfiinþarea, la începutul anului 2008, a unui 
telecentru în satul Grid, localitate aparþinând teritoriului administrativ al oraºului, cea mai izolatã 
din punct de vedere al accesului la informaþie: cei 305 locuitori din satul Grid nu au acces la servicii 
de comunicaþii. Partenerii în acest proiect au fost ºcoala primarã cu clasele I-IV Grid ºi Societatea 
Naþionalã de Radiocomunicaþii SA, de dotãri beneficiind întreaga comunitate.  
 
Scopul proiectului este de a asigura acces permanent la numãrul naþional pentru apeluri de 
urgenþã 112 ºi accesul cetãþenilor din satul Grid la servicii de comunicaþie. Documente care stau la 
baza implementãrii acestui proiect sunt: Directiva 2002/22EC privind alinierea completã la 
standardele de serviciu universal ºi Strategia privind implementarea serviciului apeluri de urgenþã 
în România. 
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Durata implementãrii proiectului este de trei ani, începând cu 11 ianuarie 2008, urmând ca dupã 
aceea autoritãþile locale sã asigure sustenabilitatea proiectului încã trei ani, pânã în 2014. 
 
Astfel, în imobilul ºcolii generale din Grid au fost instalate 2 PC-uri, 1 robot telefonic cu douã 
terminale telefonice. În exteriorul imobilului a fost instalatã o cabinã telefonicã complet echipatã 
ºi un aparat multifuncþional. Cei 305 locuitori ai localitãþii Grid au acces la telefonie ºi la servicii 
Internet, comunicare prin fax, eliminând astfel statutul de localitate izolatã din punct de vedere 
informaþional. 
 
Bariere identificate: categoriile defavorizate, vârstnici, persoanele cu dizabilitãþi nu au manifestat 
nici un interes în privinþa utilizãrii serviciilor oferite.  
 
Pentru diseminarea informaþiei au fost folosite urmãtoarele metode: afiºarea unor anunþuri în 
localitatea Grid prin care sunt prezentate facilitãþile oferite de telecentru, beneficiile, avantajele 
utilizãrii serviciilor de comunicaþie, a Internetului ºi a poºtei electronice. 
 
 

Operaþionalizarea serviciilor de acces a cetãþenilor la informaþii 
de interes public 
 
Primãria Generalã a Municipiului Bucureºti 
 
Potrivit Legii nr. 544/2001, art. 9, al  (1), „În cazul în care solicitarea de informaþii implicã realiza-
rea de copii dupã documentele deþinute de autoritatea sau instituþia publicã, costul serviciilor de 
copiere este suportat de solicitant, în condiþiile legii.” La Primãria Municipiului Bucureºti s-a 
constatat cã un numãr destul de mare de solicitanþi de copii ale documentelor deþinute îºi dãdeau 
seama dupã plata ºi primirea documentelor solicitate cã, de fapt, nu aveau nevoie de toate filele 
sau chiar de întregul document, deºi îl solicitau, spunând cã nu e cel de care au nevoie.  
 
Pentru a veni în sprijinul solicitanþilor de informaþii de interes public, la Direcþia Relaþii Publice ºi 
Informare din cadrul PMB, prin intermediul cãreia se face plata serviciilor de copiere ºi eliberarea 
copiilor solicitate, începând cu anul 2007, mai întâi sunt puse la dispoziþie spre consultare 
documentele solicitate, urmând ca plata efectivã sã fie fãcutã doar pentru copiile reþinute de 
solicitant. 
 
Rezultate: cetãþenii sunt într-o mai mare mãsurã mulþumiþi de relaþia cu PMB, întrucât nu mai 
plãtesc serviciile solicitate din necunoaºterea exactã a unei probleme din sfera de competenþã a 
instituþiei. Astfel, se construieºte cu cetãþeanul o relaþie bazatã pe mai multã încredere ºi respect 
reciproc. Buna practicã nu a fost diseminatã pânã în prezent. 
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Cap. IV. EVENIMENTE/ACTIVITÃÞI DE CONªTIENTIZARE  
A CETÃÞENILOR  

 
 

Ziua Porþilor Deschise 
 
Consiliul Judeþean Bacãu 
 
Consiliu Judeþean Bacãu s-a autosesizat în urma repetatelor semnale transmise de cetãþeni, fie 
prin intermediul mass-media, fie prin intermediul petiþiilor transmise, cu privire la birocraþia 
accentuatã ºi transparenþa slabã care caracterizeazã administraþia publicã localã în general, ºi pe 
cea a Municipiului Bacãu în particular. Existând permanente confuzii între Consiliul Judeþean ºi 
Primãria municipiului Bacãu ºi atribuþiile acestora, cetãþenii erau redirecþionaþi de la o instituþie la 
alta pentru a-ºi rezolva problemele. În vederea eliminãrii acestei ambiguitãþi Consiliului Judeþean 
Bacãu, a iniþiat proiectul “Zilele porþilor deschise”, cu scopul de a-ºi promova imaginea, pentru 
studenþii, mass-media localã, reprezentanþii ONG-urilor, dar ºi pentru cetãþeanul de rând. 
 
Documentul ce a stat la baza iniþiativei este „Strategia de promovare a imaginii Consiliul Judeþean 
Bacãu 2000-2004”, iar durata de desfãºurare a proiectului a fost de numai 5 zile. 
 
Pe o perioadã de 5 zile (20 -24 septembrie 2007), între orele 11:00-14:00, s-a permis accesul liber al 
cetãþenilor în sediul aparatului propriu al Consiliului Judeþean Bacãu, pentru a afla cum decurge o 
zi de lucru obiºnuitã în aceastã instituþie. Pe parcursul fiecãrei zile, vizitatorii au putut face un tur 
al instituþiei, însoþiþi de un funcþionar public desemnat sã prezinte Direcþiile Consiliului Judeþean 
cu serviciile aferente. Cei interesaþi au putut purta discuþii cu directorii, ºefii de serviciu sau 
funcþionarii publici din cadrul instituþiei. 
 
Grupurilor de elevi ºi studenþi li s-au fãcut prezentãri în detaliu a fiecãrei structuri din organigrama 
Consiliului Judeþean Bacãu (direcþiile cu serviciile aferente), în scopul orientãrii profesionale ºi 
vocaþionale, respectiv a aprofundãrii cunoºtinþelor legate de administraþia publicã localã (APL). 
 
Totodatã s-au distribuit vizitatorilor materiale promoþionale (pliante ºi broºuri) care conþineau 
informaþii privind atribuþiile ºi activitãþile fiecãrei direcþii cu serviciile aferente din structura CJ ºi 
fotografii reprezentative ale activitãþilor, acþiunilor realizate de personalul de specialitate al 
aparatului propriu al Consiliului Judeþean: broºura cu titlul „Consiliul Judeþan Bacãu – peste 10 ani 
de administraþie publicã” ºi pliantul „Consiliul Judeþean Bacãu”, au fost realizate de Direcþia 
Generalã de Dezvoltare, actuala Direcþie de Integrare Europeanã, respectiv Serviciul Integrare 
Europeanã ºi Serviciul Comunicare Imagine.  
 
Ca urmare a implementãrii acestui proiect:  

• au participat un numãr de cca 40 de elevi, 60 de studenþi, 80 de cetãþeni ai comunitãþii 
bãcãuane, jurnaliºti, reprezentanþi ai ONG-urilor / zi; 

• s-a rãspuns diverselor solicitãri din partea cetãþenilor privind activitãþile specifice instituþiei noastre; 
• s-au clarificat o serie de confuzii care se fãceau între responsabilitãþile ºi activitãþile 

preºedintelui Consiliului Judeþean, primarului ºi prefectului ºi totodatã între problemele 
care pot fi rezolvate în cadrul Consiliului Judeþean, Primãrie ºi / sau Prefecturã. 

 
În urma desfãºurãrii evenimentului, CJ a realizat importanþa ºi necesitatea intensificãrii 
transparenþei, a promovãrii permanente prin diverse mijloace (mass-media, diverse întâlniri cu 
cetãþenii, materiale promoþionale, oferirea informaþiilor generale în format electronic) a 
activitãþilor Consiliului Judeþean, valorificarea experienþei specifice a fiecãrui funcþionar public 
care s-a implicat în cadrul implementãrii proiectului ºi munca în echipã. 
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Acest proiect a avut ca impact:  
• creºterea gradului de informare a cetãþenilor ºi de conºtientizare a acestora privind 

drepturile ºi obligaþiile ce le revin în relaþia cu autoritãþile publice în vederea stimulãrii unei 
atitudini civice competente; 

• creºterea transparenþei administraþiei publice de interes judeþean. 
 
Diseminarea proiectului s-a realizat prin organizarea unei conferinþe de presã ºi transmiterea de 
materiale promoþionale, respectiv pliant ºi broºurã, primãriilor localitãþilor din judeþul Bacãu ºi 
consiliilor judeþene din judeþele limitrofe. 
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Cap. V. DEZBATERILE PUBLICE – MODEL DE DIALOG  
CU CETÃÞENII 

 
 

Colectare selectivã ºi transport deºeuri în zona turisticã Tg. Ocna 
 
Consiliul Local Târgu Ocna 
 
Depozitul de deºeuri menajere al oraºului Tg. Ocna a primit aviz de închidere prin procedurã 
simplificatã potrivit Ordinului nr. 1274/2005, situaþie ce a impus intensificarea acþiunilor de 
conºtientizare a populaþiei privind necesitatea colectãrii selective. Pentru realizarea acþiunilor 
cuprinse în capitolul „Publicitate ºi promovare” în cadrul proiectului „Colectare selectivã ºi 
transport deºeuri în zona turisticã Tg. Ocna” finanþat din fonduri (PHARE 2004 – componenta 
„Proiecte mici de gestionare a deºeurilor), aflat în faza de implementare, am realizat o dezbatere 
publicã cu tema de mai sus în data de 31.01.2008. 
 
Acestã primã dezbatere a avut loc odatã cu lansarea proiectului, alte douã asemenea dezbateri 
urmând a se desfãºura în cele douã localitãþi partenere ºi o alta la sfârºitul proiectului în Tg. Ocna. 
 
Partenerii CL la aceastã iniþiativã au fost instituþiile de învãþãmânt din oraº, societãþi comerciale, 
mass-media, etc, iar beneficiarii direcþi cetãþeni ai oraºului Tg. Ocna ºi ai comunelor Pârgãreºti ºi 
Tg. Trotuº. 
 
Acþiunea a avut loc în sala Casei orãºeneºti de Culturã, participanþi fiind copii ºi elevi, cetãþeni ºi 
salariaþi, turiºti aflaþi în staþiune, în total peste 250 persoane. Aspecte legate de colectarea 
selectivã a deºeurilor au fost prezentate de cãtre persoane implicate în implementarea proiectului 
ºi reprezentantul societãþii civile care asigurã realizarea acþiunilor de publicitate ºi promovare. La 
baza acþiunii au stat prevederile din Cererea de finanþare legate de publicitatea ºi promovarea 
proiectului.  
 
Discuþiile au vizat modul efectiv de colectare selectivã, infrastructura de reciclare care va exista la 
sfârºitul proiectului, precum ºi rezultatele aºteptate dupã implementarea proiectului. La dezbateri 
au luat cuvântul mai mulþi participanþi care au solicitat lãmuriri despre felul în care vor trebui 
utilizate echipamentele achiziþionate, unde vor fi depozitate deºeurile menajere organice, dacã 
aceastã operaþiune presupune din partea cetãþenilor costuri suplimentare, etc.  
 
La sfârºitul dezbaterii au fost distribuite celor prezenþi pliante ºi afiºe conþinând informaþii despre 
colectarea selectivã a deºeurilor ºi modul de implicare în aceastã acþiune a cetãþenilor. 
 
O atenþie deosebitã a fost acordatã informãrii cadrelor didactice ºi elevilor. De altfel, în instituþiile 
de învãþãmânt se vor desfãºura, potrivit activitãþilor trecute în proiect, un numãr de 300 de ore de 
ecologie, prilej cu care vor fi prezentate mai amãnunþit problemele, pe categorii de vârstã ºcolarã. 
 
În locurile cele mai aglomerate din oraº, am închiriat de la o societate specializatã containere din 
plasã pentru depozitarea deºeurilor de cartoane, hârtie, PET ºi ambalaje din aluminiu. Suntem 
bucuroºi sã vedem cã aceste containere sunt folosite numai pentru tipurile de deºeuri menþionate, 
cantitatea depozitatã „neselectiv” fiind din ce în ce mai redusã. 
 
Primele rezultate pot fi deja cuantificate prin colectarea selectivã a deºeurilor de PET-uri – butelii 
de aluminiu ºi cartoane – hârtie. Vom continua seria acestor activitãþi ºi în perioada vacanþei de 
varã pentru elevi ºi a concediilor pentru celelalte categorii de beneficiari. Acþiunile viitoare se vor 
desfãºura în cele douã localitãþi partenere: Pârgãreºti ºi Tg. Trotuº, ocazie cu care vor fi aduse la 
cunoºtinþa participanþilor rezultatele obþinute pânã la aceastã datã. 
 
Pliantele ºi materialele informative distribuite au fost din cele mai diverse, cu explicaþii complete 
despre tipurile de deºeuri ºi colectarea selectivã a acestora. Cei mai receptivi la aceste informaþii 
au fost ºi rãmân în continuare copii ºi elevii pentru care activitatea de colectare selectivã a 
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devenit, credem noi, o atitudine normalã. Exemplul acestora este unul constructiv ºi în rândul 
celorlalte categorii de „furnizori de deºeuri”, constituiþi în grupul þintã al beneficiarilor 
proiectului. 
 
 

Strategia de dezvoltare economicã ºi socialã  
a Municipiului Alexandria pentru perioada 2008-2013 
 
Primãria Alexandria 
 
Dezbaterea publicã a documentului de lucru „Strategia de dezvoltare economicã ºi socialã a 
Municipiului Alexandria pentru perioada 2008-2013”, iniþiat de Primãria Alexandria ºi suþinut de 
asociaþia PRO DEMOCRAÞIA Teleorman, a apãrut ca urmare a nevoii de rezolvare a problemelor 
cu care se confruntã comunitatea, printr-o viziune strategicã unitarã, exprimatã în obiective 
specifice, concretizate pe domenii de interes, cu responsabilitãþi clar definite. 
 
În elaborarea proiectului strategiei de dezvoltare a municipiului Alexandria s-au avut în vedere 
Planul Naþional de Dezvoltare, Planul de Dezvoltare Regionalã, Planul Local de Acþiune pentru 
Mediu ºi politicile Uniunii Europene în domeniu, de efectele dezvoltãrii proiectului beneficiind: 
cetãþeni, producãtori, comercianþi, asociaþii civice, sindicale ºi patronale, instituþii. 
 
În perioada 17 – 24.10.2007, Primãria Municipiului Alexandria a organizat, împreunã cu Asociaþia 
PRO DEMOCRAÞIA – Teleorman, dezbaterea publicã a documentului de lucru „Strategia de 
dezvoltare a Municipiului Alexandria pentru perioada 2008-2013”, pe urmãtoarele domenii: 

• domeniul ECONOMIC – dezvoltarea economicã, în acord cu tendinþele majore ale 
Comunitãþii Europene; 

• domeniul REGENERARE URBANÃ – dezvoltarea infrastructurii ºi asigurarea accesului 
populaþiei ºi consumatorilor industriali la aceastã infrastructurã (apã, electricitate, 
distribuþie gaze, cãi de transport); 

• domeniul SOCIAL – îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate, reducerea sãrãciei, asumarea 
responsabilitãþii faþã de persoanele defavorizate; 

• domeniul PROTECÞIEI MEDIULUI – îmbunãtãþirea activitãþii în sectorul protecþiei mediului, 
creºterea calitãþii mediului, astfel încât sã se asigure protecþia sãnãtãþii umane; 

• domeniul ADMINISTRAÞIEI PUBLICE – funcþionarea unei administraþii publice moderne, 
transparente, flexibile ºi eficiente. 

 
Anunþul privind intenþia de adoptare a fost fãcut public prin afiºarea la sediul Primãriei 
municipiului Alexandria, inserare în site-ul instituþiei (www.alexandria.ro), transmitere cãtre mass-
media localã, comunicare în scris cãtre factorii interesaþi de domeniile abordate în ºedinþele 
publice. 
 
Observaþiile ºi propunerile factorilor implicaþi au fost incluse în proiectul de hotãrâre cu privire la 
aprobarea „ Strategiei de dezvoltare economicã ºi socialã a municipiului Alexandria”, adoptat în 
ºedinþa Consiliului Local al Municipiului Alexandria din 30 noiembrie 2007. 
 
Dezbaterea publicã a documentului de lucru „ Strategia de dezvoltare a Municipiului Alexandria 
pentru perioada 2008 – 2013” a oferit oportunitatea unui dialog real între cetãþeni, producãtori, 
comercianþi, asociaþii civice, sindicale, patronale, instituþii în vederea stabilirii obiectivelor comune 
pentru o dezvoltare durabilã, posibilitatea de a contribui direct la elaborarea strategiei de 
dezvoltare durabilã ºi de eficientizare a eforturilor administraþiei locale, a mediului economic ºi a 
societãþii civile. 
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Transparenþã ºi participare în administraþia publicã 
 
Primãria Zam 
 
Proiectul „Transparenþã ºi participare în administraþia publicã”, aprobat de Uniunea Europeanã, 
se deruleazã în cadrul Programului PHARE 2005 – Consolidarea Democraþiei în România. 
Iniþiatorul ºi solicitantul principal al proiectului este Asociaþia Asistenþã ºi Programe pentru 
Dezvoltare Durabilã – Agenda 21 din Bucureºti, având ca partener de proiect Agenþia Naþionalã a 
Funcþionarilor Publici, ca parteneri media Societatea Românã de Radiodifuziune prin Radio 
România Cultural ºi Revista de Economie ºi Administraþie Localã, editatã de Tribuna Economicã. 
 
Proiectul, implementat în Municipiul Bucureºti ºi judeþele Bacãu, Hunedoara, Sibiu ºi Teleorman, 
ºi-a propus sã acþioneze asupra celor 2 factori definitorii pentru democratizarea administraþiei 
publice: instituþiile publice ºi funcþionarii publici, pe de o parte, ºi cetãþeni pe de altã parte. O 
administraþie publicã eficientã ºi democraticã reprezintã pentru orice þarã o necesitate. Pentru ca 
procesul de democratizare a administraþiei publice sã devinã o realitate în deplinã concordanþã cu 
normele ºi practicile europene, cetãþenii, societatea civilã în ansamblul sãu trebuie sã participe 
activ la realizarea lui. Acestui obiectiv încearcã sã îi rãspundã proiectul «Transparenþã ºi 
participare în administraþia publicã». 
 
Scopul proiectului constã în creºterea rolului societãþii civile în promovarea principiilor bunei 
guvernãri ºi ale participãrii cetãþenilor la procesul de luare a deciziilor la nivel local. În 
conformitate cu scopul propus, proiectul s-a dezvoltat pe douã direcþii principale : 

• experimentarea ºi în România a modelului Consiliului Europei de evaluare a transparenþei 
instituþionale ºi a nivelului de participare a cetãþenilor la viaþa publicã (C.L.E.A.R.) prin 
aplicarea acestuia în 18 instituþii publice din cele 5 locaþii ale proiectului; 

• organizarea unui set de activitãþi de informare a cetãþenilor privitor la cele mai eficiente 
forme de participare la viaþa publicã ºi promovare a modelelor de succes în atragerea 
cetãþenilor în actul de guvernare localã. 

 
Prin evaluarea celor 18 autoritãþi si instituþii publice s-a dorit formularea unor direcþii concrete de 
acþiune pentru atingerea obiectivelor proiectului de creºtere a gradului de transparenþã 
instituþionalã ºi de atragere într-o mãsurã sporitã a cetãþenilor în actul de decizie localã. 
 
Proiectul se desfãºoarã pe perioada a 10 luni, respectiv 1 decembrie 2007 – 30 septembrie 2008. 
 
Proiectul se adreseazã urmãtoarelor grupuri þintã : 

• 18 instituþii publice din cele 5 locaþii din þarã: consilii judeþene, primãrii, instituþii ale 
prefecþilor  

• 1200 de cetãþeni participanþi direcþi la procesul de monitorizare.Criteriile de selecþie a 
cetãþenilor au avut în vedere echilibrul de vârstã, gen ºi apartenenþã etnicã. Au fost incluse, 
deasemenea, persoane cu nevoi speciale.  

• 25 ONG-uri implicate în procesul de monitorizare ºi de diseminare a rezultatelor; 
• 30 de voluntari. Au fost selecþionaþi din rândul diferitelor categorii sociale pe baza unui set 

de criterii: dorinþa ºi disponibilitatea pentru implicare, experienþa, echilibrul de vârstã, gen ºi 
apartenenþã etnicã; 

• 36 de funcþionari publici care au beneficiat de cursuri de formare pentru aplicarea C.L.E.A.R. 
ºi 1000 de funcþionari publici din instituþiile monitorizate selectionaþi astfel încât sã 
reprezinte toate departamentele / direcþiile / serviciile din instituþie. 

 
Principalele activitãþi ce au fost derulate în cadrul proiectului : 

a) constituirea ºi instruirea echipei de proiect; 
b) selectarea ºi instruirea a 30 de voluntari din cadrul unor ONG-uri; 
c) activitatea de evaluare C.L.E.A.R. (instrument de evaluare) în 18 instituþii publice; 
d) 5 ediþii ale emisiunii radio „Dosarele Integrãrii Europene”, dedicate activitãþilor ºi 

rezultatelor proiectului; 
e) elaborarea materialelor de publicitate ºi diseminare a proiectului (poster, pliante, fluturaºi, 

ghidul de bune practici); 
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f) organizarea Zilelor Cetãþeanului în cele 5 locaþii ale proiectului, pe durata a 2 zile; 
g) organizarea conferinþei de diseminare a rezultatelor proiectului ºi a experienþei obþinute 

cãtre 10 noi ONG – uri ºi a conferinþei de presã. 
 
Se estimeazã cã proiectul va avea impact ºi influenþã asupra unui numãr important de beneficiari 
finali, care va cuprinde atât cetãþenii (participanþi la campania de informare – 10.000 persoane, 
beneficiari ai serviciilor publice oferite de instituþiile monitorizate – cca. 40.000 de persoane, 
ascultãtori ai emisiunii „Dosarele Integrãrii Europene” – cca 6.000 de persoane), cât ºi funcþionari 
publici: corpul funcþionarilor publici – 110.000 persoane cãtre care rezultatele proiectului vor fi 
diseminate prin intermediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici. 
 
Primãria comunei Zam, ca partener local în judeþul Hunedoara pentru proiect, a beneficiat de 
implementarea acestui proiect. Un reprezentant al instituþiei noastre a fost desemnat sã participe 
la cursurile de formare adresate funcþionarilor publici, organizate în perioada 20 – 21 martie 2008, 
sprijinind diseminarea informaþiilor în interiorul instituþiei. 
 
Tot în cadrul proiectului „Transparenþã ºi participare în administraþia publicã”, a fost organizatã, 
în data de 24 iunie 2008, în localitatea Zam, „Zilele cetãþeanului”, când autoritãþile locale au fãcut 
o amplã prezentare a „Strategiei de dezvoltare localã” pe perioada 2007 – 2013, oferind 
cetãþenilor prezenþi la întâlnire posibilitatea de a-ºi exprima liber pãrerile cu privire la cele 
prezentate, precum ºi posibilitatea de a propune de soluþii în vederea îndeplinirii acestei strategii. 
În acest mod s-a încercat implicarea cetãþenilor în problemele ce privesc comunitatea, precum ºi 
stimularea participarii cetãþenilor comunei la deciziile luate de cãtre autoritãþi. 
 
Prin participarea instituþiei noastre la acest proiect s-a dorit relevarea mijloacelor necesare 
atragerii ºi implicãrii cetãþenilor în luarea deciziilor care privesc comunitatea localã, deoarece unul 
din obstacolele derulãrii acestui proiect a fost gradul scãzut de participare al cetãþenilor. În acest 
scop au fost editaþi fluturaºi care sã conþinã informaþii relevante privind formele de participare la 
actul de decizie ºi modele de succes în consultarea cetãþenilor ºi atragerea lor în elaborarea 
politicilor publice practicate de instituþiile cuprinse în proiect. 
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Cap. VI. TRANSPARENÞÃ ªI PARTENERIAT  
ÎNTRE ADMINISTRAÞIA PUBLICÃ LOCALÃ  
ªI REPREZENTANÞII SOCIETÃÞII CIVILE 

 
 

Consiliul pentru Transparenþã Localã Bacãu 
 
Consiliul Local Bacãu 
 
Transparenþa administraþiei publice locale, cu precãdere a cheltuirii resurselor publice reprezinã 
motorul eficientizãrii cheltuirii banilor publici. Pentru un bun managemet public, este nevoie de o 
„oglindã” a activitãþii Administraþiei Publice Locale, astfel încât comunitatea localã sã poatã 
monitoriza ºi controla folosirea resurselor publice. 
 
Legea nr. 52/2003 creeazã cadrul necesar pentru un dialog real între administraþie ºi cetaþeni, 
pentru un demers permanent al autoritãþilor publice pentru ca prioritãþile normative proprii sã fie 
consecvente cu preocupãrile ºi nevoile reale ale cetãþenilor. Deºi sunt aproape 5 ani de la apariþia 
Legii nr. 52/2003, societatea bãcãuanã s-a dovedit timidã, pasivã ºi chiar dezinteresatã. Cetãþenii 
sunt mai mult interesaþi de forma deja aprobatã a hotãrârilor. 
 
O expresie a relativei lipse de interes a cetãþenilor, chiar pentru proiecte de interes major, o 
constituie neparticiparea în numãr prea mare la dezbaterile publice organizate pe marginea 
proiectelor de acte normative, deºi au fost îndeplinite toate procedurile privind aducerea la 
cunostinþa publicã a organizãrii acestora, atât prin presa scrisã, afiºare la sediul instituþiei, postare 
pe site, comunicate de presã. 
 
Un exemplu de bunã practicã îl constituie fapul cã Primãria Municipiului Bacãu, este membru 
fondator al Consiliului pentru Transparenþã Localã Bacãu, încã din anul 2006, alãturi de alþi 9 
membri, printre care amintim: Asociaþia pentru Dezvoltare Economicã Localã Bacãu, Fundaþia de 
Iniþiativã Localã Bacãu, Camera de Comerþ ºi Industrie Bacãu, º.a. 
 
Consiliul pentru Transparenþã Localã (CTL) este un mecanism informal de dialog permanent între 
administraþia publicã localã, organizaþii neguvernamentale locale, sindicate ºi grupuri consultative 
cetãþeneºti. Principalul scop al Consiliului este de a contribui la dezvoltarea comunitãþii locale prin 
îmbunãtãþirea colaborãrii dintre administraþia localã ºi organizaþiile locale, reprezentante ale 
diverselor categorii de cetãþeni. 
 
Pe parcursul implementãrii, au fost elaborate 2 strategii pentru îmbunãtãþirea activitãþii CTL ca 
mecanism participativ de îmbunãtãþire a transparenþei administraþiei publice locale, ºi anume: 
Strategia pentru Dezvoltare Localã prin Transparenþã Instituþionalã ºi Strategia pentru 
Prioritizarea Problemelor Comunitãþilor Locale. Aceste strategii au fost aduse ºi la cunoºtinþa 
Consiliului Local Bacãu prin Hotãrârea Consiliul Local al Municipiului Bacãu nr. 85/28.04.2006. 
 
 

Parteneriat Strategic privind îmbunãtãþirea situaþiei 
persoanelor de etnie romã din Municipiul Bucureºti 
 
Intituþia Prefectului Municipiului Bucureºti 
 
Lipsa unei platforme de învãþare cu privire la bunele practici din administraþia publicã europeanã 
ne-au determinat sã iniþiem proiectul „Parteneriat Strategic privind îmbunãtãþirea situaþiei 
persoanelor de etnie romã din Municipiul Bucureºti”, împreunã cu primãriile de sector, serviciile 
publice deconcentrate, biroul regional al Agenþiei Naþionale pentru Romi, Biroul Municipal pentru 
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Romi, ONG-uri cu activitate în domeniu, Partida Romilor Pro-Europa, lideri ai romilor, mediatori 
sanitari ºi ºcolari, cadre didactice rome.  
 
Scopul acestui proiect este îmbunãtãþirea situaþiei cetãþenilor români de etnie romã aflaþi pe raza 
municipiului Bucureºti, iar obiectivele strategice sunt: iniþierea ºi desfãºurarea unor acþiuni privind 
combaterea discriminãrii; dezvoltarea colaborãrii dintre structurile administraþiei publice locale ºi 
ONG-uri ale romilor, pe bazã de parteneriat; îmbunãtãþirea accesului cetãþenilor de etnie romã la 
serviciile medicale publice; acordarea ajutoarelor sociale pentru familiile cu mai mulþi copii care 
sunt lipsite de mijloace de subzistenþã; preocuparea pentru reducerea ratei ºomajului în rândul 
cetãþenilor români de etnie romã; iniþierea în colaborare cu organizaþiile de romi a unor 
programe locale pentru procurarea documentelor de identitate; acordarea de facilitãþi speciale 
pentru tinerii romi care doresc sã urmeze cursuri liceale sau facultãþi; sprijinirea evenimentelor 
culturale cu specific inspirat din folclorul ºi cultura romani. 
 
Activitãþile proiectului au constat în: constituirea la nivelul Municipiului Bucureºti a unor 
organisme specializate în problema rromilor ºi elaborarea unor planuri (atât locale cât ºi la nivel 
de municipiu), încheierea de parteneriate ºi realizarea unor campanii de informare.  
 
Astfel, a fost constituit în data de 5 iunie 2006 la nivelul Instituþiei Prefectului Municipiului 
Bucureºti Grupul de lucru mixt pentru rromi (se întruneºte lunar); în data de 5 octombrie 2006 a 
fost votat ºi aprobat prin consens în cadrul Comisiei Consultative, Planul Municipiului Bucureºti de 
acþiune Rromi 2006-2008; în data de 1 decembrie 2006 a fost încheiat Protocolul de Parteneriat 
care a avut ca scop facilitarea accesului populaþiei rome la informaþii ºi servicii medicale din 
pachetul minimal, furnizate în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, cu accent pe 
problematica de sãnãtate a femeilor ºi copiilor; în data de 25 aprilie 2007 a fost înfiinþat la nivelul 
Instituþiei Prefectului Municipiului Bucureºti Biroul Municipal pentru Romi. 
 
Lucrul în echipã a constituit un factor determinant în derularea acestui proiect. Trebuie menþionat 
cã partenerii implicaþi în proiect provin din instituþii diferite (primãrii de sector, servicii publice 
deconcentrate, Agenþia Naþionalã pentru Romi), ONG-uri cu atribuþii în domeniu, Partida Romilor 
Pro-Europa. Un punct forte al proiectului a fost delimitarea/împãrþirea atribuþiilor între parteneri. 
Principala barierã identificatã ºi depãºitã pe parcursul derulãrii proiectului a fost lipsa resurselor 
umane, în special a persoanelor care cunoºteau cu precãdere problemele comunitãþilor de romi 
din municipiul Bucureºti. Aceastã problemã a fost rezolvatã prin crearea unui calendar cât mai 
flexibil. Astfel, o activitate de mare întindere a fost înlocuitã cu activitãþi mai mici, acestea 
implicând în rezolvarea lor un numãr redus de persoane.  
 
Acest model de bunã practicã a fost prezentat în cadrul concursului european adresat 
administraþiei publice, European Public Sector Award (EPSA), la care au participat 322 de proiecte. 
Instituþia Prefectului Municipiului Bucureºti a câºtigat premiul “Future Award” la secþiunea 
Collaborative Governance, fiind unul din cei 6 laureaþi ai concursului EPSA: România, Belgia, 
Germania, Marea Britanie ºi Suedia au fost recompensaþi pentru proiectele prezentate. 
 
Datoritã succesului înregistrat la Gala premiilor EPSA, Instituþia Prefectului Municipiului Bucureºti 
a prezentat proiectul ºi în cadrul conferinþei “Calitate în administraþie”, desfãºuratã în oraºul 
Goteborg, Suedia. 
 
 

Fonduri nerambursabile pentru organizaþiile non-profit 
 
Consiliul Local Bacãu 
 
Un exemplu de bunã practicã îl reprezintã fapul cã administraþia Municipiului Bacãu, este una din 
puþinele administraþii din România, care încã de la apariþia Legii 350/2005, privind regimul 
finanþãrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitãþi non -profit de interes 
general, a ºi trecut la punerea sa în practicã. 
 



 21

Astfel, începând cu anul 2006 toate asociaþiile, fundaþiile, în general toate organizaþiile nonprofit 
au putut accesa fonduri nerambursabile prin depunerea unor proiecte de finanþare în baza unei 
Metodologii aprobate ºi a unui program anual al finanþãrilor. 
 
Metodologia de participare ºi procedura privind atribuirea contractelor de finanþare 
nerambursabilã din fondurile publice ale Consililui Local al Municipiului Bacãu, alocate pentru 
activitãþi nonprofit, au fost iniþial aprobate prin H.C.L. nr. 43/2006, care însã ulterior, pe baza 
experinþei ºi a problemelor pe care le-am întâmpinat în aproape 3 ani de aplicare a acestor 
proceduri, au fost îmbunãtãþite ºi aduse la un nivel uºor de înþeles ºi aplicat de cãtre cei interesaþi. 
 
Metodologia se aplicã tuturor solicitanþilor persoane fizice sau juridice fãrã scop patrimonial sau 
cultelor religioase recunoscute conform legii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu 
domeniile ºi obiectivele prevãzute în “Programul anual” al finanþãrilor nerambursabile de la 
bugetul local al municipiului Bacãu. Metodologia este nedescriminatorie, solicitantul care depune 
propuneri de proiecte, trebuie sã desfãºoare activitãþi în folosul comunitãþii bãcãuane. 
 
Astfel, dacã pânã la apariþia Legii 350 finanþarea proiectelor nu se fãcea în baza unei metodologii, 
a unei proceduri ºi a unor termeni stricþi, prin punerea în aplicare a prevederilor din Lg. 350, se 
observã faptul cã de la an la an, solicitantul de finanþãri nerambursabile, a dobândit o maturitate, 
o experienþã în întocmirea documentaþiilor pentru obþinerea de finanþãri nerambursabile, 
seriozitatea ºi perfecþionarea acestora de la an la an fiind evidentã. 
 
Dacã în anul 2006 a fost repartizatã suma de 3.733.260 RON, pentru un numãr de 61 de contracte 
de finanþãri nerambursabile pentru domeniile: culturã, educaþie, tineret ºi mediu; sport; culte 
religioase; asistenþã socialã., în anul 2007 suma alocatã pentru aceste finanþãri nerambursabile a 
fost de 4.837.774 RON, timp în care se observã o creºtere a numãrului aplicanþilor, dar ºi a 
capacitãþii acestora de a întocmi o documentaþie viabilã. 
 
Pentru anul 2008 au fost aprobate 6 domenii de finanþare, iar suma totalã alocatã acestor domenii 
este dublã faþã de anul 2007, ajungându-se la suma de 9.570.000 RON, dupã cum urmeazã: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru anul 2008, în plus faþã de mãsurile instituite de Administraþia Municipiului Bacãu, 
considerãm cã este este necesarã o mediatizare mai intensã a procesului transparenþei decizionale 
de cãtre presã, prin emisiuni interactive, ceea ce presupune un parteneriat real cu mass-media 
localã, în care comunicatele de presã sã redea fidel mesajul. 
 

 DOMENIUL SUMA 
1. TINERET ªI EDUCAÞIE 100.000 RON 
2. CULTURÃ 150.000 RON 

3. MEDIU 60. 000 RON 
4. SPORT 6.850.000 RON 
5. CULTE RELIGIOASE 2.100.000 RON 

6. SOCIAL 310.000 RON 
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