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Cetăţeanul este un individ 
căruia îi pasă, un om ca oricare dintre 
noi, care este însă sensibil şi la binele 
comun, nu numai la interesul personal 
– şi care face ceva pentru acest bine 
comun, împreună cu alţi „cetăţeni”. 
Adică aşa cum ar trebui să fie fiecare 
dintre noi.  Pare simplu, pare banal, 
dar nu este. Am fost învăţaţi să fim 
buni români, apoi buni comunişti,  dar 
cetăţenia mai trebuie să o învăţăm încă. 

Iar aceasta nu se învaţă din cărţi şi nu 
se rezolvă prin discursuri,  ci se 
practică !

Studiile sociale deplîng adesea 
faptul că spiritul asociativ, cetăţenesc, 
este încă firav la români. Ne-am 
obişnuit să ne plîngem noi înşine de 
propriul nostru egoism şi să ridicăm 
povestea cu capra vecinului la rang de 
mentalitate românească. Iată însă că 
mulţi dintre noi infirmă cu fapta aceste 

fapte, fără preocuparea de a intra în 
vreo carte a recordurilor. Este însă bine 
că Centrul de Resurse pentru 
participare publică îi aduce în față, nu 
doar pentru a aduce o recunoaştere 
celor cu iniţiativă, ci şi pentru a aduce 
la cunoştinţa celor fără iniţiativă că 
nasc şi la România cetăţeni !

-  Vintilă Mihăilescu,
director, Muzeul Țăranului Român

De unde am pornit
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Cine este CeRe?
CeRe s-a născut din convingerea că hotărârile 

despre bunul mers al unui oraş sau al unei ţări 
trebuie luate de cei care guvernează împreună 

cu cei care locuiesc acolo. Când primarul 
cheamă la discuţii cetăţenii urbei să afle unde 
este mai bine să amenajeze piaţa, iar un grup 

de oameni strânge semnături pentru ca 
primăria să asfalteze un drum mărginaş, când 

un minister organizează dezbateri pe un 
proiect de ordonanţă cu firmele care vor avea 

de plătit noua taxă, iar parlamentul este 
urmărit de la etaj de membri organizaţiilor de 

mediu care susţin proiectul de lege, atunci 
putem vorbi de participare publică.

CeRe crede că participarea publică nu este 
doua un moft, ci o nevoie, pentru că nimeni nu 
are monopolul soluţiilor bune şi nimeni nu este 

atoatecunoscător.  Şi credem că participarea 
este un obicei care se învaţă – atât de cei care 

iau decizii cât şi de cei care le suportă. 

Misiunea CeRe este de a lucra cu instituţiile 
publice şi cu organizaţiile neguvernamentale 

pentru însuşirea principiilor şi aplicarea 
metodelor de participare publică.
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Ce-am făcut?

Am pornit pe cele trei cărări ale drumului spre participare publică:

✴ asistență pentru ONG-uri astfel încât acestea 
• îşi exprimă nevoile
• îşi apără interesele şi drepturile
• contribuie la elaborarea politicilor publice şi la luarea deciziilor publice
• reacţioneză şi cer socoteală oficialilor şi instituţiilor publice

✴ asistență pentru autorități pentru ca acestea 
•  să consulte cetăţenii şi organizaţiile în elaborarea politicilor publice şi luarea deciziilor    

publice
• să folosească expertiza din comunitate.

✴ promovarea participării publice și campanilor de advocacy
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Cum am reușit?
Mai întâi, cum e şi normal, ne-am informat noi – prin cercetare şi comunicare cu alte organizaţii din 
Europa. Anul 2008 nu a făcut excepţie. Împreună cu partenerii noştri din Belgia, Bulgaria, Ungaria, Franţa şi 
Austria, am căutat noi metode şi soluţii pentru a îmbunătăţi dialogul civic între diverse tipuri de instituţii şi 
cetăţeni la nivel local, regional, naţional şi European. 

Am tras noi înşine semnale de alarmă – prin colaborare sau protest, atunci când am simţit că sunt încălcate 
drepturile ONG-urilor din România, inclusiv ale noastre, de a accesa fonduri europene în mod corect şi 
transparent. Când ne-au fost ascultate părerile, am făcut parte din comisiile de monitorizare pentru fondurile 
structurale. Când am fost ignoraţi, am organizat proteste. 

I-am ajutat apoi şi pe alţii să se exprime şi să-şi ceară drepturile. 

Am scos de sub saltele opiniile cetăţenilor – prin interviuri şi chestionare, şi am adus cetăţenii înarmaţi cu 
păreri în faţa autorităţilor, în dezbateri și consultări publice şi în cafenele publice. 

Am ajutat cetăţenii să-şi unească vocile – în grupuri cetăţeneşti, iar apoi i-am învăţat să influenţeze 
autorităţile locale şi să lucreze împreună cu acestea – prin seminarii şi training-uri de organizare 
comunitară şi participare publică, advocacy, planificare strategică şi analiză SWOT.

În acelaşi timp, am ajutat şi instituţiile publice şi ONG-urile locale să-şi facă eforturile cunoscute 
cetăţenilor – prin buletine informative, site-uri web sau evenimente de informare de stradă. 

Am transmis lecţiile învăţate mai departe – prin studii de caz, un manual al participarii publice eficiente şi 
un ghid de implicare pentru cetăţeni. 

Şi nu în ultimul rând, am promovat reuşitele - prin două depozite cu poveşti de succes în advocacy şi 
participare publică şi printr-o gală de premiere a celor care au transformat aceste poveşti în realitate. Am 
premiat oameni cu iniţiativă care au demonstrat că participarea publică în România e la îndemâna tuturor celor 
care au dorinţa şi curajul de a schimba lucrurile în bine. Poveştile lor sunt câteva din poveştile de participare 
excepţionale acum, dar care ne dorim să devină normalitate. 

Cărările participării publice ne-au condus prin peste 20 de judeţe din România, adesea întortocheate şi uneori 
trecând prin hăţişuri. 

Am ales drumul mai puţin bătătorit, şi asta a făcut toată diferenţa∗. 

∗ Dupa Robert Frost, “The Road Not Taken”
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Anul 2008 
pas cu pas
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Scop
Principiile şi mecanismele de consultare eficientă a publicului în procesul de luare a deciziilor publice sunt 
cunoscute de organizaţii şi administraţia locală şi sunt adoptate în 25 de comunităţi (selectate din România). 

Rezultate
✦ 25 de ONG-uri au dobândit cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a desfăşura procese de 

participare publică în comunitatea lor.
✦ Cele 25 de ONG-uri dispun de cunoştinţele necesare şi metode novative de identificare şi analizare a 

problemelor locale în comunităţile de care aparţin.
✦ Organizaţiile participante în proiect au reuşit să-şi întărească poziţia de actor local în comunitate (şi să 

capete credibilitate în faţa cetăţenilor şi a autorităţilor locale).
✦ Organizaţiile au realizat interviuri cu cetăţenii şi autorităţile locale, au evaluat metodele şi instrumentele 

de participare publică folosite la nivel local, au organizat dezbateri publice locale sau/şi au desfăşurat 
cercetări pentru a identifica problemele cu care se confruntă comunitatea şi pentru a le prioritiza.

✦ Mare parte a celor 25 de ONG-uri sunt acum apte de a dezvolta parteneriate cu autorităţile locale pentru 
a ameliora nivelul de participare din comunitate.

✦ Administraţiile publice locale din 11 comunităţi au realizat propria evaluare a mecanismelor de 
participare folosite, evidenţiind atât defectele cât şi aspectele pozitive, şi împreună  cu organizaţia locală 
au hotărât asupra îmbunătăţirilor ce urmează a fi făcute. În alte 9 comunităţi evaluarea a fost realizată de 
către organizaţii. De comun acord, organizaţiile şi administraţia publică au hotărât care sunt metodele şi 
practicile de participare publică ce trebuie îmbunătăţite, printre acestea numărându-se: editarea de 
buletine informative, organizarea de dezbateri periodice, realizarea unui program pentru audieri 
publice, informarea cetăţenilor cu privire la agenda Consiliului Local, consultarea cetăţenilor cu privire 
la diverse probleme locale (câinii comunitari, colectarea gunoiului, poluarea, abandonul şcolar în rândul 
copiilor de etnie romă), amplasarea unor noi aviziere şi cutii de reclamaţii.

✦ Reprezentanţi a 45 de ONG-uri şi APL-uri cunosc principiile democraţiei participative şi metodele 
inovative de implicare a cetăţenilor în luarea deciziilor publice.

✦ 500 de exemplare ale Manualului participării publice eficiente au fost realizate şi puse la dispoziţia 
organizaţiilor şi a autorităţilor publice locale. Manualul cuprinde informaţii legate de principiile, regulile 
şi metodele necesare pentru a obţine un proces de participare publică eficient, însă conţine şi studii de 
caz care se bazează pe experienţa comună a CeRe şi a partenerilor din proiect în procesele de participare 
publică.

✦ 300 de practicieni, reprezentanţi ai APL, think tanks, ONG-uri locale, presă, reprezentanţi ai Guvernului, 
etc. au participat la cele 8 cafenele publice împărtăşind idei/ păreri asupra nivelului de participare 
publică  din România, eficienţa proceselor de participare, şi noi 
metode/ proiecte de îmbunătăţire a procesului.

✦ 16 reprezentanţi ai ONG-urilor din proiect şi-au îmbunătăţit 
capacitatea de a derula activităţi non partizane pe timpul 
campaniilor electorale. 

✦ metodă de participare publică, nouă în România, a fost cu succes 
adaptată, promovată şi aplicată. Este vorba despre cafeneaua 
publică, metodă folosită cu asistenţă din partea CeRe de către 
organizaţii şi APL-uri implicate în proiect pe teme de interes local (la 
Merişani, Nehoiu), dar folosită şi de CeRe la Bucureşti, Craiova, 
Piteşti, Sibiu, Cluj, Arad, Constanţa, Iaşi.

Finanțator: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 

Participare publică eficientă în luarea deciziilor publice la 
nivel local



pagina 9

Începând din ianuarie 2006, Coaliţia pentru Fonduri Structurale  a luptat pentru luarea în considerare a 
cerinţelor ONG în procesele de planificare, implementare şi evaluare a programelor şi proiectelor derulate din 
fonduri europene.

Rezultate 

✦ În toate programele sectoriale relevante, ONGurile sunt considerate drept beneficiari eligibili. Cu toate 
acestea, abia anul acesta au fost publicate ghiduri ale solicitantului, care explică toată  procedura de 
aplicare la fondurile structurale. Câteva probleme au apărut în Programul Operaţional Sectorial de 
Dezvoltare a Resurselor Umane, foarte important pentru cel de-al treilea sector, în cadrul căruia 
condiţiile de asigurare a prefinanţării erau foarte dificile. Au fost organizate noi proteste şi s-au iscat 
noi discuţii, în mare parte în grupuri de lucru mici.

✦ În toate comisiile de monitorizare au fost incluşi membri 
din cel de-al treilea sector. În anumite cazuri, ministerele 
au solicitat Coaliţiei să desemneze aceşti membri - situaţie 
pe care Coaliţia a încercat să o evite deoarece nu avea 
mandat de a reprezenta întregul sector asociativ şi de a 
numi reprezentaţi pentru acesta. Prin urmare, anunţurile 
publice au fost făcute pe grupuri de discuţii online (din 
domeniul protecţiei mediului, de exemplu) şi au fost 
organizate câteva consultări publice, însă  fără prea mult 
timp de pregătire.

✦ Schimbările din schema guvernamentală  (schimbarea unui ministru, de exemplu) au condus la o serie 
de probleme, aceea că  noii responsabili cu luarea deciziei nu au continuat initiaţivele predecesorilor. 
Anumiţi membri ai comisiilor de monitorizare au fost demişi fără explicaţii, ceea ce a condus la protest 
din partea publicului şi o altă serie de întâlnirii cu oficialii. Rezultatul final a fost acela că  reprezentanţii 
ONGurilor şi-au păstrat poziţiile în comisiile de monitorizare, dar în calitate de observatori.

✦ Rezultatele obţinute de Coaliţia ONGurilor pentru Fonduri Structurale sunt traduse prin îmbunătăţirea 
accesului ONGurilor din România la fondurile structurale. Deşi deschiderea anumitor autorităţi nu a 
fost egală, ONGurile sunt menţionate printre beneficiari şi uneori sunt analizate mecanisme pentru a 
face mai accesibilă finanţarea proiectelor acestora.

✦ Considerăm că cea mai importantă realizare a acestui proiect, faptul că autorităţile responsabile cu 
managementul fondurilor structurale, consideră  necesară participarea ONGurilor în etapa de 
planificare şi de evaluare, dar şi participarea acestora în calitate de beneficiari ai fondurilor structurale.

Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale
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Scop
Scopul proiectului a fost de a lucra cu grupuri de cetăţeni din 20 de comunităţi mici (mediu rural şi 
urban mic) în aşa fel încât aceştia să poată influenţa deciziile primăriilor din localităţile lor. Proiectul 
a fost iniţiat şi coordonat de Asociaţia Pro Democraţia (APD). CeRe este partener în acest proiect.

Rezultate
✦Realizarea şi distribuirea unui ghid de implicare a cetăţenilor în 
elaborarea bugetelor. CeRe a scris acest ghid care a fost distribuit de 
APD autorităţilor publice locale din cele 20 de comunităţi (şi nu 
numai). 
✦CeRe a susţinut un curs pe tema "Organizare comunitară" pentru 
coordonatorii locali ai APD. Cei 8 coordonatori locali ai APD au 
aflat ce este organizarea comunitară, rolul şi aptitudinile unui bun 
organizator, tehnici de organizare, identificarea şi analizarea 

problemelor locale, identificarea liderilor informali, formarea grupului local, dinamica 
grupului şi relaţia dintre grup şi organizator, organizarea comunitară şi advocacy şi tehnici de 
advocacy; 

✦ În faza următoare coordonatorii locali au dezvoltat Grupuri de Iniţiativă Cetăţenească în 20 de 
comunităţi, grupuri pe care ulterior le-au sprijinit să identifice şi să încerce să rezolve cel puţin 
o problemă locală prin colaborarea cetăţenilor cu autorităţile publice.  

✦ CeRe a oferit asistenţă unora dintre grupurile de initiaţivă formate la Comăneşti, Asău, 
Năvodari, Siliştea, Avrig, Marpod, etc. În funcţie de problema aleasă de grup spre a fi 
rezolvată (acces la apă pentru romi în Avrig, o zonă defrişată la Asău sau problema salubrizării 
la Năvodari), CeRe a ajutat grupurile să se organizeze pentru a convinge APL să rezolve 
problemele identificate; 

✦ La Comăneşti, grupul de iniţiativă a primit asistenţă din partea CeRe şi APD să scrie o petiţie 
şi să strângă semnături pentru petiţia prin care cereau asfaltarea unui drum din comunitate. 
Ca urmare, primăria a început asfaltarea. 

✦ La Năvodari, grupul a făcut planul unei campanii de advocacy pentru a convinge consiliul 
local să încheie un contract mai avantajos pentru cetăţeni în ceea ce priveşte salubrizarea. 

✦ Acolo unde a fost nevoie, CeRe a explicat membrilor grupurilor de iniţiativă care sunt 
prevederile legislative de care se pot folosi în eforturile lor de a comunica cu APL sau ce alte 
instrumente de advocacy mai au la îndemână. 

Finanțator: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 

Democrația în comunități mici
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Scop
Proiectul şi-a propus combaterea corupţiei la nivel local în 6 municipii din România: Arad, Brăila, 
Constanţa, Iaşi, Oradea şi Timişoara. Principalul instrument de combatere a corupţiei utilizat şi 
dezvoltat îl reprezintă activitatea avertizorilor de integritate ca factor descurajant pentru fenomenele 
de corupţie, dar şi pentru diferitele forme de abuz şi incompatibilitate din administraţia publică 
locală.

Proiectul a fost implementat de către Asociaţia Pro Democraţia în parteneriat cu Centrul de Resurse 
Juridice, Centrul de Resurse pentru participare publică şi Agenţia pentru Strategii Guvernamentale. 

Rezultate
✦  realizarea de cercetări vizând cadrul normativ local referitor la activitatea avertizorilor de 

integritate; 
✦ derularea unei campanii de advocacy menite a determina îmbunătăţirea cadrului normativ local 

referitor la activitatea avertizorilor de integritate; 
✦ organizarea de traininguri menite a forma resursa umana la nivel local pe domeniul 

anticorupţie şi legislaţie specifică aferentă; 
✦ elaborarea, publicarea şi distribuirea unui pliant cu rol informativ şi motivant în sensul 

stimulării activităţii de reclamare a abuzurilor din cadrul instituţiilor publice, chiar de către 
angajaţii acestora; 

✦ promovarea exemplelor de bună practică descoperite sau rezultate în urma derulării 
proiectului, către instituţiile administraţiei publice din România. 

  
CeRe a oferit membrilor APD implicaţi în acest proiect un seminar 
de instruire pe tema Advocacy. 15 APDişti s-au pregătit în cadrul 
acestui curs pentru a convinge autorităţile locale (CL, CJ) şi 
prefecturile să adopte „Politica Internă privind avertizarea de 
integritate". După curs CeRe a oferit asistenţă Cluburilor APD în 
realizarea unor planuri locale de advocacy. Astfel, Cluburile APD 
din cele 6 oraşe au militat, fiecare cu instrumentele sale, pentru 
îmbunătăţirea cadrului normativ, la nivel local, referitor la 
activitatea avertizorilor de integritate

Finanţator - UNIUNEA EUROPEANĂ prin Phare 2005, Programul Consolidarea Democraţiei în România

Tăcerea ta ne costă! 
Campanie de curățenie în administrația publică locală
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Proiectul asociaţiei ANCAAR Craiova a avut drept scop responsabilizarea comunităţii şi autorităţilor 
locale din judeţul Dolj cu privire la serviciile de care au nevoie persoanele cu autism. În cadrul 
acestui proiect, CeRe a oferit asistenţă ANCAAR Craiova în planificarea şi organizarea campaniei 
publice centrate pe problemele copiilor cu autism şi ale familiilor lor. Cu sprijinul CeRe, ANCAAR 
Craiova a organizat prima cafenea publică din România, o cafenea publică având ca temă Serviciile 
publice pentru persoanele cu autism. Scopul organizatorilor a fost să identifice cele mai bune soluţii 
pentru susţinerea, menţinerea şi diversificarea serviciilor oferite de Centrul de reabilitare a copiilor şi 
tinerilor cu autism "Dr. Inocenzo Fiore" din Craiova - singura instituţie din judeţul Dolj care oferă 
servicii specializate. Cei aproximativ 25 de participanţi au fost reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, 
reprezentanţi ai Consiliului Local, reprezentanţi ai Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Copilului, ai 
Inspectoratului Judeţean de Invăţământ, ai Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Familiei; 
specialişti (medici şi psihologi); părinţi de copii cu autism; mass media; reprezentanţi de organizaţii 
neguvernamentale. Cu ocazia cafenelei au fost făcute foarte multe promisiuni şi instutuţiile publice 
au căutat metode de coordonare a eforturilor. ANCAAR monitorizează toate aceste promisiuni. Ca 
rezolvare pe termen scurt, ANCAAR a obţinut susţinerea Consiliului Local pentru Centrul de 
Reabilitare.

În urma desfăşurării proiectului s-au obţinut următoarele 
rezultate:

✦ Consiliul Local Craiova asigură 10% din resursele 
financiare necesare desfăşurării activităţii centrului de zi;

✦ 10 apariţii în presa scrisă radio- tv;
✦ consilierii locali şi judeţeni au fost abordaţi direct pentru 

a identifica mijloacele de susţinere financiară a centrului 
de zi pentru copii şi tineri cu autism administrat de 
ANCAAR; 

✦ cetăţenii comunităţii au fost informaţi despre fenomenul autism, problemele cu care se 
confruntă persoanele cu autism şi familiile acestora ca urmare a celor două evenimente de 
stradă.

Un pas către independență
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Scop
Organizaţii sau grupuri de iniţiativă, alături de autorităţile locale din 
10 comunităţi au fost încurajate şi asistate să lucreze împreună 
pentru a facilita şi stimula participarea cetăţenilor în elaborarea unei 
strategii de dezvoltare a localităţii. Localităţile în care am lucrat au 
fost: Călineşti, Bârca, Dorobanţu, Broşteni, Tismana, Pestişani, 
Arcani, Malu Mare, Giurgiţa, Merişani. 

Acest proiect a fost iniţiat şi desfăşurat de  Fundaţia PACT în 
parteneriat cu CeRe. În fiecare dintre cele 10 localităţi echipa de 
proiect a lucrat cu Primăria şi cu câte o organizaţie comunitară. 
Primul număr al Buletinului de participare publică vorbeşte despre 
cele 10 localităţi şi partenerii locali.

Rezultate
✦ 36 de reprezentanţi din partea organizaţiilor comunitare şi autorităţilor publice locale din cele 10 

comunităţi au participat la un seminar cu tema „Stimularea participării cetăţenilor la procese de luare a 
deciziilor” . 

✦ Exerciţiu de participare publică. Reprezentanţii primăriilor şi organizaţiilor au primit câte o vizită  de 
consultanţă pentru derularea unor activităţi de stimulare a participării cetăţenilor în luarea deciziilor. 
În fiecare localitate a fost aleasă  câte o temă de interes local pe marginea căreia au avut loc consultări. 
În funcţie de opiniile exprimate de cetăţeni pe parcursul acestor consultări, primăriile au luat diferite 
decizii. De exemplu, la Bârca s-a suplimentat numărul de gardieni publici, la Dorobanţu s-a hotărât 
racordarea comunei la reţeaua de apă, în condiţiile în care cetăţenii au fost de acord să  plătească 
costurile pentru racordarea gospodăriilor la reţea. 

✦ A urmat un nou seminar de instruire cu tema „Planificare strategică participativă”.

✦ În urma seminarului de instruire, cele 10 grupuri locale (organizaţii împreună  cu Primării) au început 
să  lucreze la realizarea planurilor strategice, şi nu oricum, ci implicând comunitatea. Până acum, fiecare 
comunitate a primit câteva vizite de consultanţă  din partea echipei PACT şi CeRe, pentru a parcurge 
paşi importanţi în realizarea strategiilor: analiza comunităţii, viziunea asupra dezvoltării comunităţii, 
identificarea domeniilor de dezvoltare, analiza SWOT, stabilirea obiectivelor şi creionarea fişelor de 
proiect pe fiecare domeniu de dezvoltare. Cele 10 comunităţi au folosit metode variate de implicare a 
cetăţenilor în discuţiile despre strategie, se pare însă că preferată a fost cafeneaua publică. 

✦ Proiectul s-a încheiat printr-o Cafenea publica la care au participat reprezentanţi ai comunităţilor 
implicate şi alţi actori interesaţi (instituţii publice, Agenţii de dezvoltare regională, ONGuri, etc). 

Finanțator - Uniunea Europeană prin Programul Phare 2005.

Participare. Strategie. Democrație

!

http://www.ce-re.ro/upload/Buletin%20Participare%20Publica%20nr.%201.pdf%20
http://www.ce-re.ro/upload/Buletin%20Participare%20Publica%20nr.%201.pdf%20
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Scop
Scopul proiectului Cetăţeanul şi decizia publică în secolul XXI a fost o mai bună reflectare a 
intereselor cetăţenilor în politicile publice elaborate la nivel local.

Rezultate
✦ Adoptarea unor decizii locale cu consultarea cetăţenilor, în domenii variate - alese de fiecare 

autoritate în parte (dezvoltarea unui parc industrial sau a unui parc de distracţii, dezvoltarea 

turismului, amenajarea unui parc central, înfiinţarea de asociaţii de proprietari sau stimularea 

spiritului asociativ, alegerea traseului şoselei de centură ori oportunităţi de petrecere a 

timpului liber) şi cu folosirea unor metode adaptate (dezbatere, comitet consultativ cetăţenesc, 

consiliu local al copiilor şi al tinerilor, cafenea publică, focus grup etc.)
✦ Folosirea unei metode inovatoare de implicare a cetăţenilor: grupul cetăţenesc. Fiecare 

localitate a organizat un astfel de grup, apreciat îndeosebi pentru că asigură o relaţie de durată 

între autoritatea locală şi cetăţeni. Cele 7 oraşe, alături de Amara, reprezintă primele localităţi 

din România unde se foloseşte această metodă.

✦ Evaluarea paginilor de web ale primăriilor conform unei metodologii realizate de CeRe pe 

baza legislaţiei în vigoare şi regulilor de bază de comunicare şi elaborarea unor recomandări 

de îmbunătăţire a acestora

✦ Un set de propuneri de îmbunătăţire a regulamentelor 

consiliilor locale pentru creşterea participării publicului 

în luarea deciziilor
✦ Diversificarea experienţei de lucru cu cetăţenii pentru 

fiecare oraş şi un spaţiu comun de reflecţie şi de schimb 

de experienţă
✦ Un ghid care sintetizează lecţiile învăţate din proiect şi 

recomandările colectate de la terţi (inclusiv în cadrul unei cafenele publice) şi care va servi 

altor autorităţi publice, editat sub titulul „Implicarea cetăţenilor - pe scurt" 

Finanţatori - Uniunea Europeană prin Phare, Programul Consolidarea Democraţiei în România și Agenția 

pentru Strategii Guvernamentale.

Cetățeanul și decizia publică în secolul XXI
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Scop

Proiectul şi-a propus să creeze un dialog între cetăţeni şi instituţiile publice în comunităţiile Giurgiţa 
(Dolj) şi Amara (Ialomiţa) şi să îi încurajeze să dezvolte şi să implementeze procese participative.

Rezultate

✦Două hotărâri ale administraţiei publice 

locale au fost luate în urma consultărilor cu 

cetăţenii

✦metodă de participare inovativă a fost 

organizată pentru prima oară în România - 

în Amara s-a alcătuit primul grup 

cetăţenesc

✦În Giurgiţa s-a editat primul buletin 

informativ adresat cetăţenilor

✦ Alte metode de informare au fost aplicate în cele două comunităţi: dezbaterea publică, întâlniri 

publice, buletine informative

✦ Cetăţenii din Amara şi Giurgiţa au fost informaţi cu privire la drepturile lor de a fi informaţi şi 

consultaţi

✦ Grupuri din comunitate şi instituţii publice din Amara şi Giurgiţa şi-au îmbunătăţit 

cunoştinţele şi abilităţile în domeniul implicării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor 

publice

✦ 250 de ONGuri şi instituţii publice au aflat prin intermediul studiilor de caz că participarea 

publică este posibilă şi în comunităţile mici

Finanțator: Ambasada Statelor Unite ale Americii 

Politici publice incluzive - cu cetățenii, pentru comunitate 
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Scop
Proiectul isi propune sa exploreze si sa analizeze diverse experiente din sfera dialogului civic la nivel 

european prin realizarea unui inventar al bunelor practici in domeniu identificate in diferite tari din 

Europa la toate nivelele: local, regional, national si European. Avand in vedere ca societatea civila s-a 

dezvoltat si structurat diferit in diverse parti ale Europei, evaluarea se concentreaza pe o comparatie 

a bunelor practici din vechile State Membre (inainte de 2004) si Noile Statele Membre – Romania si 

Bulgaria.

CeRe a fost partener în acest proiect, alături de European think tank Pour la Solidarité - Belgia 

(partener principal), Centre for Social practices - Bulgaria, NIOK - Non-profit Information and 

Training Centre - Ungaria, Missions Publiques - Franta, Initiatives Europe Conseil - Franta, The 

World of NGOs - Austria.

Rezultate
✦ 8 parteneri ai proiectului şi-au îmbunătăţit cunoştinţele cu privire la dialogul civic şi sunt mai 

bine pregătiţi pentru a iniţia procese de dialog civic între actori diverşi la nivel local, naţional 
şi european

✦ 4 articole despre experienţe legate de dialogul civic în 4 ţări diferite
✦ Un site despre participarea cetăţeanului şi despre dialogul civic în Europa 

(www.beingcitizen.eu)
✦ 2 buletine de ştiri ale proiectului
✦ O reţea de organizaţii care acţionează pentru stimularea şi promovarea dialogului civic în 

Europa
✦ Un ghid ce va conţine bune practici din sfera dialogului civic şi 

instrumente utilizate pentru a iniţia şi dezvolta dialogul civic 
la diferite nivele

✦ Cel puţin 100 de instituţii de tipuri diferite din Europa 
(organizaţii de societate civilă, instituţii publice, firme) au 
devenit conştiente de importanţa dialogului civic şi contribuie 
la realizarea lui 

Finanțator -  Comisia Europeană (Programul Europe for Citizens)

Dialogul civic în Europa

http://www.beingcitizen.eu
http://www.beingcitizen.eu
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Scop
Scopul proiectului a fost de a ajunge la o mai mare încredere a instituţiilor, ONGurilor 
şi nu în ultimul rând, a cetăţenilor, în implicarea publicului în luarea deciziilor publice. 

Rezultate
✦ Crearea şi promovarea de instrumente on-line pentru ca ONGurile şi instituţiile 

publice să includă proiectele lor de participare publică în două baze de date 
online – Depozitele CeRe cu povești de success.

✦ Transformarea site-ului CeRe într-un site resursă complex și cuprinzător în 
domeniul participării publice.

✦ Identificarea şi documentarea a 41 de poveşti de succes în domeniul participării 
publice derulate de ONGuri, instituţii publice centrale și locale, coaliții, grupuri 
de iniţiativă cetăţeneşti și un proiect depus de un cetățean

✦ Promovarea şi premierea a 10 poveşti de succes în participare publică în cadrul 
Galei Premiilor Participării Publice, eveniment care a reunit 125 participanți și 
care a generat numeroase apariții media (6 apariții radio, 3 apariții TV, 32 apariții 
presă scrisă, 14 articole pe bloguri) 

Finanțator -  Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Premiul Participării Publice
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Cine ne-a finanțat?

Finanțator Finanțarea primită în 
2008

Ambasada Stetelor 
Unite ale Americii

13.608 RON

Agenția pentru Strategii 
Guvernamentale 

12.974 RON

CEE TRUST 164.791 RON

Comisia Europeana 
(Programul Europe for 

Citizens)

2.625 RON

Uniunea Europeana/ 
PHARE 2005 

287.115 RON

3%

3%

34%

1%

60%

Ambasada Stetelor Unite ale Americii
Agenția pentru Strategii Guvernamentale 
CEE TRUST
Comisia Europeana (Programul Europe for Citizens)
Uniunea Europeana/ PHARE 2005 
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Cine e în echipa CeRe?

Echipa

Oana Preda—Director executiv 
Sînziana Olteanu—Director de programe 
Florina Presadă—Coordonator de proiecte 
Cristina Tătaru—Coordonator de proiecte 
Ioana Popa– Coordonator de proiecte/ coordonator activități PR 
Cristina Soare—Office Manager
Victorița Meiroșu - Manager financiar
Florin Ghiță - Contabil 

Consiliu Director

Mircea Toma 
Sorina Bunescu - Duță 
Anca Vameşu 

Consultanți 

Adrian Sorescu, Ana Vasilache, Ciprian Necula, Constantin Mârza, Cristina Vaileanu, 
Ion Olteanu, Iulia Georgescu, Mihaela Lambru, Mihai Lisetchi, Nicoleta Rață, Radu 
Florea, Roxana Braga, Roxana Florescu, Sorina Bunescu - Duță.

Voluntari

Andreea Mănescu, Elena Bunăoară, Lavinia Chiburţe, Monica Sîrbu, Sînziana Poiană.
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Unde ne găsiți?

Str. Ing. Zablovschi nr. 1 
Bl. 13B, sc. A, Et. 1, Ap. 5 
Sector 1, Bucureşti 011311 
 
Telefon: (+4) 031 1050 755 
Fax:   (+4) 031 1050 756 
 
Email: cere@ce-re.ro 
Web: www.ce-re.ro 


