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Cuvânt înainte
O societate democratică presupune existenţa unor cetăţeni activi şi responsabili, a
unui sistem politic pluripartit, a unei economii de piaţă concurenţiale şi a unui sector
nonprofit puternic.
Cel de-al treilea sector se dovedeşte a fi cel mai eficient în consolidarea codurilor
morale şi a responsabilităţii individuale pentru conduită. Organizaţiile non-guvernamentale sunt caracterizate printr-o mobilitate sporită în ceea ce priveşte modul şi direcţiile lor de acţiune. Această mobilitate reprezintă condiţia lor de supravieţuire, atâta
timp cât funcţionarea lor depinde de o corectă identificare a nevoilor în comunitate şi
de atragerea resurselor necesare pentru soluţionarea acestor necesităţi. Organizaţiile neguvernamentale (ONG) sunt recunoscute din ce în ce mai mult ca o componentă semnificativă a societăţii civile şi ca factor care contribuie la susţinerea sistemului democratic
de guvernare. Multe organizaţii au abilitatea de a ajunge la cei mai săraci şi cei mai
dezavantajaţi; oferă celor care nu se fac suficient auziţi pe alte canale, posibilitatea de
a se exprima, iar implicarea lor în elaborarea şi implementarea politicilor ajută la câştigarea acceptării publice. ONG-urile joacă un rol important în rezolvarea problemelor
comunităţilor locale şi în reprezentarea intereselor acestora. Cu toate acestea, rezultate
pe termen lung pot fi obţinute numai dacă se va asigura angajamentul şi implicarea autorităţilor în dezvoltarea şi consolidarea acestor organizaţii.
Un rol aparte revine ONG-urilor care îşi unesc eforturile. Unindu-se în alianţe,
într-un mod mai eficace sunt identificate soluţiile pentru rezolvarea cât mai eficientă a
problemelor cu care se confruntă comunităţile.
Un exemplu elocvent sub acest aspect poate servi constituirea Alianţei Anticorupţie.
Alianţa Anticorupţie (în continuare – Alianţă) este o uniune benevolă de organizaţii
neguvernamentale din Republica Moldova, care au scopul să contribuie la diminuarea
fenomenului corupţiei în societate.
Misiunea Alianţei este de a consolida acţiunile societăţii civile, îndreptate spre
diminuarea fenomenului corupţiei în societate, precum şi de a asigura transparenţa
activităţilor instituţiilor publice.
Obiectivele Alianţei sunt:
• elaborarea şi expertizarea proiectelor de acte normative legislative, care ar facilita
prevenirea şi combaterea corupţiei;
• ajustarea cadrului legislativ naţional anticorupţional la standardele internaţionale;
• perfecţionarea cadrului naţional instituţional în domeniul combaterii şi prevenirii
corupţiei;
• prevenirea corupţiei în administraţia publică şi în mediul de afaceri;
• sporirea transparenţei în activitatea instituţiilor publice;
• diminuarea toleranţei publice faţă de corupţie;
• promovarea acţiunilor de studiere şi instruire în domeniul prevenirii corupţiei.
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Alianţa îşi desfăşoară activitatea sale în baza următoarelor principii:
• Legalităţii
• Colegialităţii
• Transparenţei
• Responsabilităţii membrilor acesteia pentru exercitarea atribuţiilor, ce le revin în
limitele competenţei lor
• Egalităţii tuturor membrilor în cadrul procesului decizional al Alianţei
• Neangajării politice
Obţinerea rezultatelor concrete într-un timp foarte scurt, recunoscute de cetăţeni şi
de partenerii din mediul intern şi internaţional, trebuie să determine o schimbare categorică a percepţiilor negative, privind tema corupţiei în Republica Moldova.
Obţinerea cât mai rapidă a unor rezultate de succes, robuste şi în profunzimea sistemului economic, social, administrativ, va conduce la îmbunătăţirea indicatorilor economici, în baza cărora se evaluează gradul de libertate economică, gradul de adaptare a
economiei naţionale la criteriile economiei funcţionale de piaţă.
Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei, are drept scop: reducerea corupţiei în Republica Moldova, pentru a nu periclita statul de drept şi democraţia, pentru a nu împiedica dezvoltarea economico-socială a ţării.
Măsurile propuse în această strategie înseamnă declanşarea de către Guvern a unei
ofensive radicale împotriva fenomenului corupţiei, lansarea unei platforme de acţiuni
mai eficiente, focalizată spre prevenirea şi combaterea corupţiei.
Noua conduită de acţiune trebuie să fie asumată la toate nivelurile de lucru ale
Guvernului, astfel încât să transforme atitudinea reactivă la semnalele şi dovezile în
legătură cu fenomenul corupţiei, în măsuri ferme, coerente şi sistematice de prevenire, localizare şi acţiune de profunzime împotriva tuturor verigilor, ce contribuie la
actul de corupţie. Această ofensivă trebuie să restabilească încrederea populaţiei, a
mediului de afaceri intern şi extern în capacitatea de acţiune a Guvernului şi în puternica sa voinţă de a acţiona, pentru a elimina corupţia din structurile societăţii, pe
toate palierele sale.
Voinţa politică a Guvernului va trebui să-şi găsească un ecou consistent materializat
în participarea întregii societăţi: Parlament, mass-media, Alianţă, societate civilă, populaţie. Efortul Guvernului în combaterea corupţiei depinde în mare măsură de sprijinul şi
susţinerea cetăţenilor, a societăţii civile.
Se cer implementate practici instituţionale îmbunătăţite, deschise şi transparente,
care să inducă o participare mai activă a cetăţenilor la depistarea şi izolarea fenomenului corupţiei. Participarea ONG-urilor din cadrul Alianţei şi celor din afara ei au un rol
fundamental de a semnala fenomene asociate corupţiei şi de a monitoriza schimbarea
atitudinii Autorităţilor Publice cu privire la fenomenul corupţiei.
Informarea cetăţenilor privind costurile sociale ale corupţiei şi efectele sale catastrofale pentru comunitate, este esenţială în schimbarea acestei percepţii.
Cele mai importante elemente de combatere a corupţiei rămân: voinţa politică a
autorităţilor şi conştientizarea cetăţenilor de a nu tolera corupţia.
Guvernul trebuie să se angajeaze în combaterea corupţiei, considerând că este datoria autorităţilor să creeze cadrele legislative şi executive pentru eliminarea acestui fla4

gel. Acţiunea Guvernului pentru combaterea corupţiei va trebui să fie pusă mai bine în
valoare, iar rezultatele mai bine promovate în plan intern, dar şi extern, în rândul opiniei
publice. Combaterea corupţiei presupune mai multă acţiune, rezultate mai rapide, legi
mai aspre şi mai cuprinzătoare, o administraţie onestă şi profesionistă, care îşi cunoaşte
îndatoririle în relaţia cu cetăţenii şi a cărei activitate este bine reglementată. Aceste
măsuri nu reprezintă o acţiune de imagine, ci o reconfirmare în plan practic a voinţei
politice a Guvernului, de a-şi asuma cu toată energia misiunea care îi revine în această
luptă, alături de alianţă şi de întreaga societate.
Existenţa unei administraţii eficiente şi democratice reprezintă unul dintre cele
mai importante criterii care definesc modernitatea unei ţări.
Ca urmare, o prioritate majoră a Guvernului o constituie realizarea unei reforme
reale, prin care Administraţia Publică din Republica Moldova să se situeze la nivelul
standardelor europene şi să se caracterizeze prin transparenţă, responsabilitate, competenţă, deontologie profesională înaltă şi eficacitate. Principiile care guvernează conduita
profesională a funcţionarilor publici într-o administraţie democratică sunt următoarele:
a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici au
datoria sfântă de a respecta Constituţia şi legile ţării;
b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au
îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal în
exercitarea funcţiei publice;
c) asigurarea unui tratament echitabil al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica
acelaşi regim juridic în situaţii identice;
d) profesionalismul – principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a
îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici
sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;
f) integritatea morală, principiu conform căruia, funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru terţe persoane vreun avantaj ori beneficiu în virtutea funcţiei publice pe care o deţin sau să
abuzeze în vreun fel de această funcţie;
g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici
pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, respectând ordinea de drept şi
bunele moravuri;
h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice
şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de bunăcredinţă;
i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de
funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării din partea cetăţenilor.
Înfiinţarea „Ghişeului unic” la nivelul tuturor autorităţilor publice centrale şi locale.
Ghişeul unic trebuie să devină mecanism eficient pentru înlăturarea birocraţiei şi corup5

ţiei, pentru soluţionarea în timp util a cererilor cetăţenilor. Pentru eliberarea operativă a
actelor administrative – avizele pentru diverse lucrări, care implică analiza mai multor
instituţii sau compartimente, se vor obţine de la autoritatea publică locală, fără implicarea cetăţeanului. Practic, trebuie să circule documentele şi nu cetăţeanul la diverşi
funcţionari publici, care deseori sunt corupţi.
Prin introducerea guvernării electronice, cetăţeanul va fi nevoit din ce în ce mai puţin
să se afle în faţa unui funcţionar, care de multe ori este nervos sau are deja stabilite alte
prioritaţi care îl fac indisponibil. Prin guvernarea electronică se va schimba pas cu pas
toată această administraţie, va avea loc debirocratizarea astfel încât, cetăţeanul va câştiga timp şi încredere în Stat, iar mediul economic va obţine condiţii prielnice şi legale
pentru o dezvoltare durabilă şi adecvată cerinţelor pieţei.
Guvernarea electronică (e-guvernarea) deschide un drum care se va finaliza prin
reforma completă a administraţiei publice, astfel încât aceasta să fie pusă în mod real în
slujba fiecărui cetăţean. Ca şi mecanism foarte eficient de acces la serviciile şi informatiile instituţiilor administraţiei centrale şi locale, e-guvernarea îşi propune să promoveze
transparenţa, să eficientizeze administraţia prin reducerea costurilor şi a birocraţiei; să
asigure accesibilitatea largă la informaţiile şi serviciile publice, indiferent de timp şi de
loc, să prevină şi să combată corupţia prin mijloace electronice. Guvernarea electronică
trebuie pusă de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale direct în slujba
cetăţenilor astfel încât să fie prestate servicii de calitate, necesare cetăţenilor:
− Impozit pe venit şi taxe locale: declaraţie, notificare şi efectuarea plăţilor
− Căutarea ofertelor de locuri de muncă
− Informaţii referitoare la securitatea socială (facilităţi pentru şomeri, deduceri pentru copii, burse pentru studenţi etc.)
− Documente personale (buletin de identitate, permis de conducere auto, asigurare
socială, asigurare medicală etc.)
− Obţinerea autorizaţiilor de construcţie
− Declaraţii către poliţie (privind documente furate sau pierderi etc.)
− Biblioteci publice (acces la fondul de carte, biblioteci elctronice)
− Registre de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie şi deces)
− Înscriere la universităţi/facultăţi
− Anunţarea schimbării domiciliului
− Servicii legate de sănătate.
Cetăţeanul trebuie să conştientizeze că accesul la informaţie nu este o favoare, ci
un drept constituţional! Cetăţeanul trebuie să se poată bucura de acest drept! Legea
accesului la informaţie îi oferă dreptul să ştie cum este administrată localitatea în
care locuieşte şi cum este folosit banul public!
Stimate cetăţean, este dreptul tău să fii informat, să te implici şi să
participi în procesele de guvernare! Foloseşte-l! Fii pro-activ şi informat. Numai astfel poţi contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de trai
într-un stat de drept în care funţionează principiile democraţiei.
Prezenţa ta în viaţa publică este foarte importantă.
Citeşte şi ia aminte: absenţii nu au niciodată dreptate!
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1. Participarea cetăţenească
Transformaţi modul tradiţional de lucru în complexa activitate de gestiune a
localităţilor într-un mod nou, eficient şi modern organizat, care să realizeze un
raport normal, o relaţie bazată pe respect reciproc între administraţie şi cetăţean, într-o societate deschisă şi democratică. Administraţia Publică există numai
pentru a servi cetăţenii. Administraţia Publică trebuie să fie a cetăţenilor, prin
cetăţeni şi pentru cetăţeni.
Valeriu Rusu

1.1. Ce este participarea cetăţenească?
Esenţa democraţiei reprezintă un sistem de guvernare cu şi pentru oameni. Aceste
cuvinte sunt la fel de adevărate şi actuale acum ca şi atunci, când au fost rostite pentru
prima dată în 1863, de către preşedintele american Abraham Lincoln. Acest concept al
democraţiei este valabil şi pentru Republica Moldova, la fel ca şi pentru Statele Unite
ale Americii, Anglia, Germania sau pentru orice altă democraţie modernă.
Implicaţiile acestei afirmaţii sunt următoarele: democraţia reprezintă mult mai mult
decât alegeri libere, deşi acestea constituie punctul de început. Guvernarea cu şi pentru
oameni trebuie să devină şi să rămână un parteneriat între cetăţeni şi aleşii în care ei au
investit încredere.
Această încredere trebuie să se extindă în rândul tuturor funcţionarilor instituţiilor
publice, care stau la dispoziţia cetăţeanului.
Participarea este un proces complex, care urmăreşte influenţarea deciziilor şi
determinarea schimbării sociale. Participarea cetăţenilor reprezintă implicarea lor
voluntară în chestiuni care îi privesc în mod direct sau indirect, indiferent de situaţia lor socio-economică, de apartenenţa lor politică. Acest lucru nu este posibil fără
existenţa unor condiţii minime, care să asigure crearea unui mediu favorabil implicării cetăţenilor, un mediu în care aceştia să se simtă ocrotiţi şi încurajaţi, să-şi exprime în mod liber opiniile. Participarea cetăţenească este un mecanism de asigurare
a transparenţei şi de diminuare a corupţiei în administraţia publică locală.
Funcţionarul public trebuie să devină omul cel mai de încredere al cetăţenilor. Acest
lucru se poate întâmpla numai atunci când cetăţenii vor fi foarte prudenţi când îi vor
acorda votul de încredere şi îi va transmite puterea de a guverna timp de patru ani.

În toate ţările democratice din lume această încredere se realizează prin:
• onestitate;
• transparenţă din partea aleşilor;
• oportunitatea cetăţenilor de a juca un rol important atât în procesul guvernării, cât
şi în activitatea de zi cu zi.
Participarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor într-o democraţie cu tradiţie
este un proces gradat, care presupune parcurgerea anumitor etape. Ca părţi ale unui
model ideal de implicare a cetăţenilor, aceste etape se suprapun peste cele două niveluri
de participare.
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Primul nivel al participării este informarea, care presupune eforturi atât din partea
cetăţenilor, cât şi din partea administraţiei
locale. Administraţia publică este datoare
să emită informaţii pentru cetăţeni, privind
activitatea şi planurile sale, pentru ca aceştia să poată înţelege direcţiile prioritare ale
politicii administrative a aleşilor locali.
Al doilea nivel se referă la consultarea
cetăţenilor, acesta fiind vizorul autorităţilor pentru identificarea necesităţilor cetăţenilor, pentru evaluarea priorităţilor unor
acţiuni sau colectarea ideilor şi sugestiilor
cu privire la anumite probleme.

Frizerie pentru funcţionari publici

Participarea cetăţenească se bazează pe:
• Administraţia locală, deschisă în ce
priveşte implicarea cetăţenilor în activitatea complexă a procesului de
guvernare.
• Transferul continuu de informaţii de
la administraţie la cetăţeni.
• Modalităţi eficiente de culegere a informaţiei de la cetăţeni de către administraţie.
• Cetăţeni informaţi, care îşi onorează
obligaţia de a participa ca parteneri
egali în activităţile administraţiei,
deoarece înţeleg problemele.
Participarea publică are la bază trei piloni:
• Accesul la informaţie – primul şi cel
mai important pilon.
• Accesul la procesul decizional – procedee transparente şi echitabile.
• Accesul la justiţie – apără drepturi,
libertăţi şi interese legitime.
Participarea publică poate fi măsurată.
Cea mai importantă unitate de măsură este
„intensitatea” participării publice.
Participarea cetăţenească reprezintă
combinaţia acestor elemente – informaţie,
comunicare şi implicare în relaţia care se
stabileşte între administraţie şi cetăţeni, iar
8

activităţile administraţiei sunt dezvoltate şi susţinute astfel încât să fie cât mai adecvate
nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor. Aceste elemente sunt prezentate pe scurt în următoarea
definiţie:
Participarea Cetăţenească este procesul prin care preocupările, nevoile şi valorile
cetăţenilor sunt încorporate în procesul decizional al administraţiei publice locale.

1.2. De ce este necesară participarea cetăţenească?
La nivelul administraţiei locale, ideea participării cetăţeneşti în procesul guvernării
are o semnificaţie profundă, deoarece oamenii locuiesc în oraşe, comune şi sate, unde:
• Deciziile administraţiei au cel mai vizibil impact asupra oamenilor.
• Contribuţia cetăţenilor se obţine mai uşor, dacă administraţia îşi doreşte aceasta.
Bineînţeles, şi cetăţenii trebuie să înţeleagă care le sunt responsabilităţile în acest
proces democratic de guvernare. Aceasta înseamnă că administraţia locală trebuie să
educe cetăţenii în rolul lor de participanţi activi la activităţile administraţiei nu numai în
alegeri, ci şi în derularea procesului de guvernare.
Într-o comunitate locală, în care administraţia şi cetăţenii sunt implicaţi activ în procesul participării cetăţeneşti, administraţia
locală va fi pregătită:
• să împărtăşească informaţiile într-o
manieră onestă, completă şi clară;
• să ofere cetăţenilor posibilitatea de
a-şi exprima opiniile şi de a influenţa
deciziile administraţiei într-un mod
corect şi deschis;
• să încurajeze cetăţenii să profite de
aceste posibilităţi;
• să se angajeze în explicarea modului în care s-a luat decizia, furnizând
toate argumentele care au fundamentat această decizie.
În acelaşi timp, cetăţenii:
• vor înţelege drepturile şi obligaţiile
care le revin, pentru a participa la
luarea deciziilor la nivel local (decizii care le pot influenţa direct sau indirect vieţile);
• vor fi pregătiţi să lucreze onest şi constructiv, pentru a sprijini reprezentanţii administraţiei publice locale în rezolvarea problemelor.

1.3. Valori de bază pentru aplicarea în practică a participării publice
1. În luarea deciziilor cu privire la acţiunile care le afectează viaţa, publicul trebuie
să aibă întotdeauna un cuvânt de spus.
2. Participarea publică include promisiunea că aceasta va influenţa decizia.
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3. Procesul participării publice comunică
interesele şi vine în întâmpinarea nevoilor tuturor participanţilor.
4. Procesul participării publice descoperă
şi facilitează implicarea potenţialelor
persoane afectate.
5. Procesul participării publice invită participanţii să-şi definească modul propriu
de implicare.
6. Procesul participării publice arată participanţilor modul în care contribuţia lor a
afectat decizia.

Procesul participării publice furnizează participanţilor informaţiile necesare, pentru
ca aceştia să se implice într-un mod cât mai semnificativ.

1.4. Care sunt factorii participării cetăţeneşti?
În momentul de faţă, reprezentanţii administraţiei publice locale trebuie să fie lideri
în promovarea participării cetăţeneşti. Deoarece participarea cetăţenească este o idee
nouă pentru mulţi oameni, reprezentanţii administraţiei vor fi cel mai probabil (sau ar
trebui să fie) cei, care vor avea iniţiativa procesului. Aceasta presupune un angajament
puternic al liderilor locali faţă de participarea cetăţenească, începând cu primarul şi cu
cei mai apropiaţi consilieri ai acestuia. Primarul, dar şi colaboratorii acestuia, ar trebui
să-şi exprime angajamentul clar, sincer şi în mod frecvent în ceea ce priveşte participarea cetăţenească. Personalul care este implicat în contactul direct cu publicul trebuie să
aibă un angajament puternic faţă de participarea cetăţenească.
În planificarea participării cetăţeneşti este util să te gândeşti la cetăţeni, ca şi cum
ar fi clienţi ai unei afaceri. Ideea este că atâta timp cât cetăţenii plătesc taxe şi impozite
pentru serviciile administraţiei, ei ar trebui să fie capabili să „cumpere” acele servicii de
care au nevoie şi pe care le doresc.
Dacă administraţia este plătită din aceste taxe şi impozite (ceea ce înseamnă că funcţionarii sunt angajaţi în muncă de cetăţean şi alţi contribuabili), ar trebui să se străduiască să furnizeze servicii de cea mai bună calitate în cel mai eficient mod.
Modalităţi prin care reprezentanţii administraţiei percep cetăţenii într-o administraţie orientată către clienţi:
• CETĂŢEANUL reprezintă persoana cea mai importantă pentru funcţionarul
public... prin telefon, prin poştă sau când se prezintă personal.
• CETĂŢEANUL nu depinde de noi...; noi suntem cei care depindem de el.
• CETĂŢEANUL nu este cel care ne întrerupe din muncă... ci este chiar scopul acestei
munci. Nu noi îi facem o favoare deservindu-l, ...el ne face o favoare oferindu-ne
prilejul de a-l deservi.
• CETĂŢEANUL nu este în afara activităţii noastre… ci constituie o parte a
acesteia.
• CETĂŢEANUL nu este o cifră statistică goală; ...ci o fiinţă umană cu sentimente şi
emoţii, cu prejudecăţi şi preferinţe ca şi noi.
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• CETĂŢEANUL nu este cineva cu care
trebuie să ne certăm sau să ne încercăm puterile. Nimeni nu a câştigat vreodată ceva din disputa cu un
client.
• CETĂŢEANUL este persoana care ne
comunică dorinţele sale. Menirea
noastră este să le tratăm într-o manieră reciproc avantajoasă.
Primarul şi Consiliul Local sunt aleşi
de cetăţeni şi se ocupă pe plan local de problemele comunităţii, inclusiv de cele de
mediu precum: spaţiile verzi, tăierea pomilor, curăţenia, gospodărirea gunoaielor, apă şi
canalizare, construcţii etc. De menţionat faptul că nu există o instituţie numită „Primărie”; avem oficial doar primarul, consiliul local şi aparatul de lucru al acestuia!
Participarea cetăţenească nu este numai responsabilitatea reprezentanţilor administraţiei. Cetăţenii au şi ei responsabilităţi.
Ideea principală este aceea că atunci când administraţia locală planifică să întreprindă ceva care afectează drepturile sau interesele oricărui cetăţean, administraţia ar trebui
să informeze cetăţenii despre aceste planuri.
Responsabilităţile cetăţenilor sunt:
• Să observe ce face administraţia locală şi în ce scop.
• Să fie pregătiţi să se implice atunci când administraţia planifică să facă ceva ce
le-ar putea afecta interesele.
• Să abordeze reprezentanţii administraţiei cu o atitudine pozitivă.
• Să manifeste interes pentru înţelegerea problemelor, incluzând restricţiile cu privire la ceea ce poate face administraţia.
• Să-şi exprime interesele şi ideile clar şi complet.
• În situaţiile potrivite, să încerce să colaboreze constructiv cu oficialii administraţiei locale, pentru a găsi şi implementa soluţii satisfăcătoare pentru ambele părţi.
Deoarece aceste idei sunt noi pentru mulţi cetăţeni, oficialii administraţiei locale
trebuie să fie pregătiţi să încurajeze, să conducă şi să educe cetăţenii în ceea ce priveşte
aceste responsabilităţi.
După ce obţin contribuţia cetăţenilor,
oficialii unei administraţii responsabile au
obligaţia să asculte, ceea ce spun cetăţenii
şi să ţină cont de ideile acestora. O idee venită din partea cuiva ca adecvată nu poate
sau nu trebuie pusă în aplicare. O sugestie
sau o reclamaţie venită din partea unui cetăţean, poate fi acceptată sau respinsă, dar
nici într-un caz – ignorată.
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1.5. Care sunt domeniile participării cetăţeneşti?
Parteneriatul dintre oameni şi administraţie depinde de măsura în care cetăţenii au
acces la informaţiile care le influenţează viaţa. De exemplu, cetăţenii ar trebui implicaţi
în procesul elaborării bugetului local. Ar trebui să fie conştienţi de modul cum este
realizat bugetul şi să li se ofere şansa de a-l influenţa în cadrul unor întâlniri, audieri sau
dezbateri publice, sau prin intermediul unor comitete consultative cetăţeneşti. Prin intermediul sondajelor de opinie, a interviurilor, a focus-grupurilor, a întâlnirilor publice
şi prin intermediul altor tehnici de participare cetăţenească, pe care le prezentăm în
acestă broşură, autorităţile ar trebui să înveţe cum se colectează şi se folosesc opiniile
cetăţenilor în privinţa furnizării tuturor tipurilor de servicii publice.
Autorităţile ar trebui să încurajeze mai mult cetăţenii să participe activ la şedinţele
Consiliului Local, iar procedura prin care se ia o hotărâre sau alta, să fie dată pe larg
publicităţii. Pentru a ajuta administraţia să-şi îndeplinească responsabilităţile într-un
mod cât mai eficient, cetăţenii trebuie invitaţi să participe ca reprezentanţi voluntari ai
comunităţii în diferite grupuri de lucru, comisii de specialitate sau comitete consultative cetăţeneşti. În astfel de structuri, rolul cetăţenilor poate fi foarte creativ şi folositor
în găsirea soluţiilor la problemele ce frământă comunitatea. Totodată ei pot ajuta la
rezolvarea sarcinilor zilnice de serviciu. Unele primării şi consilii locale din Republica
Moldova au început deja să folosească comitete consultative cetăţeneşti, care îi ajută în
procesul guvernării locale.
În concluzie, participarea cetăţenească, deşi este esenţială în cadrul unei democraţii,
nu este întotdeauna uşor de realizat. Uneori este necesară voinţă politică, perseverenţă
şi o anumită dispoziţie, necesară educării atât a autorităţilor, cât şi a cetăţenilor, în ceea
ce priveşte responsabilităţile ce le revin într-o democraţie.
Multe administraţii locale înţeleg importanţa participării cetăţeneşti şi au o oarecare
experienţă în acest domeniu.
În primul rând, este important ca participarea cetăţenească să se integreze în evenimentele majore ale activităţii administraţiei locale, de exemplu în procesul de elaborare
a bugetului. Folosirea participării cetăţeneşti, în aceste situaţii, oferă reprezentanţilor
administraţiei, implicaţi în procesul bugetar, o experienţă pe care aceştia o vor valorifica în dezvoltarea planurilor unor iniţiative de participare cetăţenească amplă, în viitor.
Al doilea pas privind participarea cetăţenească la scară largă îl reprezintă identificarea acelor compartimente ale administraţiei, care au contact direct cu publicul şi care îşi
vor numi un facilitator pentru participarea cetăţenească în fiecare compartiment (departament, direcţie, serviciu, birou).
Această persoană:
• va avea responsabilitatea de a găsi şi de a promova participarea cetăţenească cu
privire la acele activităţi din cadrul departamentului/secţiei, care afectează direct
vieţile cetăţenilor;
• trebuie să cunoască procesele administraţiei locale;
• trebuie să înţeleagă participarea cetăţenească;
• trebuie să fie conştientă de activităţile planificate ale administraţiei;
• trebuie să se consulte cu coordonatorii acestor activităţi în ce priveşte aspectul lor
participativ.
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Acest plan de acţiune poate să fie simplu sau complex, depinzând de importanţa
activităţii şi de oportunitatea contribuţiei publice.
Odată ce planul de acţiune a fost pregătit şi făcut public, rolul facilitatorului de participare cetăţenească este să urmărească dacă planul este respectat. Aceasta nu înseamnă
că planul este „bătut în cuie”. El poate fi modificat, dacă circumstanţele o cer. În ceea ce
priveşte procesul de implementare a planului şi modificările ulterioare necesare, acestea
trebuie să fie transparente şi în acord cu principiile participării cetăţeneşti.
De asemenea, fiecare compartiment realizează câte un plan de acţiune, pentru integrarea participării cetăţeneşti în relaţiile sale publice.

1.6. Cum se realizează participarea cetăţenească?
Esenţa acestor idei de participare cetăţenească este o comunicare bidirecţională (duplexă):
• de la administraţie către cetăţeni;
• de la cetăţeni către administraţie.
Ca urmare, reprezentanţii administraţiei trebuie să acorde în mod real o importanţă
deosebită modului în care administraţia furnizează informaţii publicului despre operaţiunile şi planurile ei. O bună comunicare a administraţiei cu cetăţenii necesită timp şi
resurse, dar se regăseşte în încrederea şi înţelegerea publică.
Comunicarea în două sensuri presupune ca cetăţenii să descopere avantaje în oportunităţile prezentate, să afle ce se întâmplă în localitatea lor şi în administraţie şi să
împărtăşească administraţiei punctele de vedere proprii. Va fi necesar să caute în mod
active, noi căi de comunicare cu administraţia. Nu este un lucru uşor în orice situaţie,
chiar şi într-o democraţie avansată. Oricum, în ţările de tranziţie, aşa cum este şi Republica Moldova, ar fi necesar ca administraţia şi ONG-urile să ia măsuri speciale în acest
sens.
Campaniile publice, educaţionale şi de conştientizare sunt necesare cetăţenilor
pentru a înţelege importanţa responsabilităţii lor în cazul interacţiunii cu administraţia, într-un mod constructiv. Administraţia şi ONG-urile pot şi trebuie să administreze
această modalitate, dacă ea este solicitată/necesară.
Trebuie să menţonăm că fluxul informaţiei de la administraţie către cetăţeni este
foarte important. Întrebarea este: „ce”, şi mai ales „cât” au dreptul să ştie cetăţenii?
Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde şi libertatea
de a primi sau de a comunica informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor publice şi
fără frontiere. Aceste principii sunt consfinţite în articolul 10 din Convenţia Europeană
pentru Drepturile Omului şi în articolul 32 din Constituţia Republicii Moldova. Mai
mult, legea Supremă a dedicat o normă aparte (art. 34) reglementării dreptului la informaţie, în care se conţin stipulări deosebit de importante, cum ar fi: obligativitatea
autorităţilor publice şi a mijloacelor de informare publică în asigurarea informării corecte a cetăţenilor şi a opiniei publice, excluzând cenzura asupra mass-mediei. Aceste
prevederi constituie unul din criteriile de bază ale societăţii democratice, ale statului de
drept. O societate democratică, o societate sănătoasă necesită dezbateri în probleme de
importanţă socială majoră. Accesul liber la informaţie constituie o premisă fundamentală pentru participarea activă a cetăţenilor în procesul de adoptare a decizilor.
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Multiple informaţii se oferă gratuit. Lista de mai jos oferă câteva exemple de informaţii, accesibile oricui:
Informaţii privind organizarea administraţiei şi modalitatea funcţionării sale:
• departamente, servicii, titluri, fişe de post, salariile funcţionarilor şi informaţia de
contact;
• descrierea detaliată a responsabilităţilor diferitelor departamente şi direcţii;
• informaţii privind cui, când şi unde trebuie să se adreseze cetăţeanul în cazul apariţei unor probleme.
Informaţii privind serviciile, pe care le furnizează administraţia comunităţii:
• ce departament este responsabil de furnizarea serviciului respectiv;
• cum este organizat departamentul, pentru a furniza serviciul;
• care este preţul serviciilor;
• cum decurge procesul, cât timp durează, ce informaţii trebuie exact furnizate şi de
ce, dacă serviciul implică emiterea de premise.
Informaţii referitoare la întâlnirile cu reprezentanţii APL:
• când vor avea loc întâlnirile, agenda detaliată a întâlnirii;
• cum poate un cetăţean să-şi înscrie problema proprie în agenda întâlnirii;
• cum sunt luate hotărârile şi soluţionate petiţiile;
• ce etape sunt parcurse şi ce decizii sunt luate la fiecare întâlnire;
• ce comisii are consiliul, cine sunt membrii lor şi ce decizii vor fi luate de către
acestea;
• când vor avea loc şedinţele comisiilor;
• cum poate un cetăţean să-şi înainteze problema personală în agenda şedinţelor
comisiei.
Informaţii privind regulile, regulamentele şi hotărârile, care afectează drepturile
cetăţenilor:
Toate deciziile trebuie publicate pe subiecte imediat după adoptarea lor.
Informaţii privind comisiile consultative ale cetăţenilor:
• care sunt responsabilităţile comitetului;
• cine sunt membrii lor, cum sunt aleşi aceştia;
• împuternicire sau alt tip de autorizare legislativă;
• reguli interne de funcţionare (exemplu: cum este ales preşedintele consiliului şi
cum sunt înlocuiţi membrii).
Informaţii privind planurile compartimentelor administraţiei:
• planuri privind cheltuielile de investiţii;
• planuri pentru modificarea taxelor;
• planuri privind reorganizarea departamentelor, serviciilor administraţiei;
• planuri de dezvoltare economică sau parteneriat public-privat.
Informaţii financiare:
• bugetul administraţiei locale pentru fiecare an, fiind arătate toate veniturile şi cheltuielile într-un mod accesibil cetăţenilor;
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• informaţii privind realizarea bugetului fiecărui compartiment;
• informaţii despre modul şi timpul în care cetăţenii îşi pot exprima părerile şi sugestiile privind cheltuielile bugetare;
• comparaţie anuală asupra veniturilor şi cheltuielilor;
• planificarea cheltuielilor.
Informaţii despre securitatea ecologică:
La cea de-a patra Conferinţă Ministerială „Mediu pentru Europa”, desfăşurată în localitatea Aarhus din Danemarca, în data de 25 iunie 1998, a fost adoptată de către 39 de
state, inclusiv Republica Moldova, împreună cu Uniunea Europeană, Convenţia privind
accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în
probleme de mediu, pe scurt, Convenţia de la Aarhus. Convenţia este un tratat internaţional, numit Convenţia pentru Acces la Informaţie, Participarea publicului Luarea
deciziilor şi Accesul la Justiţie în problemele de Mediu. Prin Convenţia de la Aarhus,
înţeleasă în contextul sistemului de drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, se
asumă un nou gen de responsabilitate a autorităţilor publice prin recunoaşterea rolului
fundamental al dreptului la un mediu sănătos.
Pilonii principali ai Convenţiei de la Aarhus sunt:
1. Accesul la informaţia de mediu.
2. Participarea publică la adoptarea deciziilor privind mediul.
3. Accesul la justiţie în cauzele privind problemele de mediu.
Convenţia stabileşte faptul că dezvoltarea durabilă poate fi obţinută numai prin implicarea tuturor părţilor interesate şi face legătura dintre responsabilităţile autorităţilor publice
pentru soluţionarea problemelor ecologice, care afecteză cetăţenii şi protecţia mediului.
Convenţia de la Aarhus este concentrată pe interacţiunea dintre public şi autorităţi
într-un cadru democratic şi participativ, întroducând astfel un nou tip de participare
publică în cadrul negocierilor şi implementării convenţiilor internaţionale.
Prin listă incompletă de mai sus se atrage atenţia asupra câtorva categorii de informaţii relevante pentru această broşură.
În anumite cazuri oamenii trebuie să fie
conştienţi de faptul că le este în drept să
aibă accesul la informaţiile administraţiei
publice locale şi la modul în care funcţionează acestea, iar aceasta este obligată să
furnizeze aceste informaţii.
Furnizarea informaţiilor referitoare la activităţile primăriei şi consiliului local
Primăria oraşului/localităţii (exemplu: or. Rezina) ar putea oferi informaţii despre
activităţile primăriei şi ale consiliului local în mai multe moduri:
• Are o publicaţie lunară în care sunt menţionate agenda consiliului local şi toate
hotărârile acestuia. Cetăţenii sunt motivaţi să participe la şedinţele consiliului,
când au un interes personal, care se regăseşte în agenda şedinţei.
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• Publicaţia cuprinde organigrama primăriei, lista salariilor funcţionarilor publici
cu compartimentele şi serviciile componente, numerele lor de telefon.
• Publicaţia cuprinde lista membrilor consiliului local, cu numerele de telefon ale
acestora.
• Şedinţele consiliului local sunt transmise la un canal local de televiziune.

1.7. Care sunt costurile şi beneficiile participării cetăţeneşti?
Costuri
Lista de mai sus reprezintă o evidenţă reală cu privire la informarea cetăţenilor şi la
asigurarea accesului la informare. Aceasta nu se realizează fără anumite cheltuieli. Din
partea administraţiei este nevoie de:
• timp;
• resurse bugetare;
• creativitate;
• energie;
• voinţă politică şi curaj.
De exemplu, pentru o simplă audiere pe buget trebuie pregătite materiale pentru o
mai bună înţelegere a conţinutului. Trebuie făcute anunţuri publice şi tot felul de aranjamente logistice.
Voinţă politică şi curaj. Uneori, administraţiile locale trebuie să împărtăşească publicului veşti proaste (despre unii funcţionari publici corupţi, lipsuri bugetare, proiecte
amânate sau chiar greşeli, care au fost făcute). Acesta este momentul când intervin voinţa politică şi curajul. Cetăţenii au dreptul să fie informaţi despre planuri sau proiecte de
la demararea până la finalizarea lor. Dacă un proiect este mai dificil sau mai costisitor
decât a fost prevăzut, ei au dreptul să ştie acest lucru.
Pe termen lung, onestitatea construieşte încredere, chiar dacă pe termen scurt creează dificultăţi.
Beneficii
Nu ar trebui să ne axăm doar pe costurile participării cetăţeneşti. Aici sunt câteva
dintre beneficiile specifice, similare atât pentru administraţia publică locală, cât şi pentru cetăţeni, când participarea cetăţenilor în procesul de guvernare este luată în serios:
• Restabileşte şi construieşte încredere între administraţia publică locală şi
cetăţeni.
• Ajută administraţia locală să devină şi să rămână transparentă în procesul guvernării.
• Permite fiecărui cetăţean să aibă acces la informaţia cu privire la problemele care
trebuie rezolvate.
• Ajută administraţia locală să identifice nevoile comunităţii mai repede şi cu o
satisfacţie mai mare pentru cetăţeni.
• Încurajează dezbaterile faţă în faţă, astfel încât cetăţenii pot auzi direct puncte de
vedere diferite.
• Direcţionează comunitatea către o decizie responsabilă, cu suport politic.
• Conduce comunitatea către consens şi nu către conflict.
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• Ajută la promovarea unui cadru legal nou, potrivit unui nou mod de cooperare şi
parteneriat.
• Ajută administraţia locală să rezolve nevoile cetăţenilor înainte de interesele speciale.
• Prin colaborare, administraţia locală şi cetăţenii sunt capabili să facă demersuri
creative în abordarea problemelor şi a oportunităţilor.

1.8. Tehnici şi instrumente care pot fi utilizate
în procesul de participare cetăţenească
Centre de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC-urile)
Ce sunt CIC-urile? Tipuri de CIC-uri
CIC-ul reprezintă o interfaţă, un mediu de legătură eficientă şi corectă între administraţia locală şi cetăţeni, fiind preocupat în mod direct de a răspunde atât la întrebările
cetăţenilor, cât şi nevoia acestora, referitoare la serviciile publice.
Un CIC poate fi o bogată resursă pentru instituţia publică şi o legătură interactivă cu
publicul. De aceea, pentru ca liderii administraţiei să aibă sprijinul cetăţenilor, a apărut
necesitatea înfiinţării CIC-ului ca instrument activ şi eficient al guvernării şi al participării cetăţeneşti. CIC-urile trebuie să facă parte integrantă din activităţile administraţiei
şi să fie dotate cu echipamente, resurse umane suficiente, precum şi cu alte resurse care
le-ar face viabile şi funcţionale.
Există 3 tipuri de CIC-uri:
1. CIC-uri care ajută cetăţenii să depună cereri, oferindu-le formulare, sprijin prin informaţii despre persoanele de contact, dându-le soluţii urgente
atunci când situaţia o cere. Majoritatea CIC-urilor oferă aceste servicii de
bază.
2. CIC-uri care pe lângă activităţile realizate de cele din prima categorie, urmăresc petiţiile cetăţenilor în timp, informându-i despre stadiul rezolvării lor.
3. CIC-uri care furnizează serviciile de bază şi se îngrijesc de prelucrarea actelor
pentru cetăţeni (clienţi).
Câteva CIC-uri furnizează informaţii de interes comunitar, precum cele privind
evenimentele importante, în care urmează să fie implicată comunitatea şi ONG-urile:
oportunităţi educaţionale, evenimente culturale şi sportive, festivaluri, târguri etc. În
localităţile cu un număr mic de locuitori ar fi suficient un singur CIC, care ar avea toate
funcţiile celor 3 tipuri de CIC-uri.
CIC-urile şi Sistemul de Informatică Managerială (MIS)
Marea majoritate a CIC-urilor funcţionează în baza unui soft, care este considerat
elementul principal al operaţiunilor acestora.
CIC-urile şi societatea civilă
Personalul CIC-ului poate fi ajutat de voluntari nu numai în cadrul grupurilor consultative cetăţeneşti, ci şi în programul zilnic de funcţionare. Spre exemplu, la Şura
Mare, o comună din judeţul Sibiu, s-a înfiinţat un CIC în care voluntarii vor substitui
personalul centrului până la instituirea unor posturi oficiale. Aceasta este o soluţie via-
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bilă, specifică comunităţilor mici. Voluntarii trebuie să aibă cunoştinţe solide despre administraţie.
În plus, CIC-urile desfăşoară şi programe, a căror componentă principală
este societatea civilă. Unul din obiectivele acestor programe este asigurarea
transparenţei instituţiilor vizate de aceste
programe.
În statele democratice, transparenţa
este considerată drept cerinţă, ce trebuie respectată de orice autoritate sau
Transparenţa administraţiei publice locale
instituţie publică. Conform Oxford Dictionary of Economics, transparenţa în politicile publice presupune „cunoaşterea cu
claritate a celui care ia decizii, ce decizii sunt luate, cine are de câştigat de pe
urma lor şi cine plăteşte costurile implicate, cum este cheltuit banul public care e
”dulce ca mierea” pentru unii funcţionari publici corupţi. Transparenţa este privită
drept o cerinţă elementară a democraţiei; un instrument prin care alegătorii intervin
în procesul de guvernare şi supraveghează acţiunile autorităţilor; o modalitate de
prevenire a corupţiei sau a abuzurilor. Economiştii oferă şi un argument pragmatic
pentru transparenţă, considerând că şanse de a se lua decizii raţionale sunt cu atât
mai multe, cu cât politicile publice sunt mai transparente.
Termenul de transparenţă a însuşit o semnificaţie cvasi-religioasă în dezbaterile cu
privire la instituţiile publice şi la guvernare. Am putea spune că expresia „a fi mai transparent decât ceilalţi” este echivalentă cu cea „a fi mai sfânt decât ceilalţi”(Christopher
Hood, „Transparency in Historical Perspective”, în Transparency: The Key to Better
Governance, Oxford Univ. Press, 2006). Autorităţile publice trebuie să guverneze transparent, pentru a obţine încrederea cetăţeanului. Însă acest lucru poate fi asigurat numai
atunci când orice funcţionar public pune în prim plan interesul comunităţii şi contribuie
implicarea şi participarea cetăţenilor în în procesul de guvernare. Pentru a rămâne sau
a fi reales de către electorat într-o funcţie, funcţionarul public trebuie să uite de interesele proprii. Termenul transparenţă este adesea utilizat în politică într-un sens metaforic
al termenului similar, din optică: un obiect transparent este acela care lasă să se vadă
clar conturul şi detaliile obiectelor aflate în partea opusă. Cerinţa de transparenţă este
adresată în scopul primirii informaţiilor, deschiderii, comunicării şi evaluării. În strânsă
legătură cu cerinţa pentru o politică transparentă este cerinţa unei transparenţe în administraţie.
Transparenţa administraţiei publice locale, cu precădere a cheltuirii resurselor
publice, reprezintă motorul eficientizării cheltuirii banilor publici.
Pentru un bun management public este nevoie de o „oglindă” a activităţii Administraţiei Publice Locale, prin care comunitatea locală să poată monitoriza şi controla
folosirea resurselor publice.
Un mecanism de asigurare a transparenţei guvernării locale este Comitetul pentru
Transparenţă Locală.
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Comitetul pentru Transparenţă Locală (CTL) este un mecanism informal de dialog permanent între administraţia publică locală, organizaţiile neguvernamentale
locale, sindicate şi grupuri consultative cetăţeneşti.
Principalul scop al Comitetului pentru Transparenţă Locală este de a contribui
la dezvoltarea comunităţii locale, prin îmbunătăţirea colaborării şi consultării dintre administraţia publică locală şi organizaţiile locale, reprezentante de diverse categorii de cetăţeni.
Principalele activităţi desfăşurate de către CTL sunt:
1. Prioritizarea problemelor şi necesităţilor comunităţii locale.
2. Monitorizarea execuţiei bugetului local.
Pe parcursul primului an de activitate, Comitetul pentru Transparenţă Locală
elaborează, în colaborare cu administraţia publică locală două documente care
privesc rolul CTL ca mecanism participativ de îmbunătăţire a transparenţei administraţiei publice locale:
I. Strategia pentru Dezvoltare Locală prin Transparenţa Instituţională
II. Strategia pentru Prioritizarea Problemelor Comunităţilor Locale
Un alt model de implicare a tinerilor în viaţa comunităţii prin intermediul CIC-ului
sunt diferite programe virtuale pentru elevi. Aceste programe sunt adresate elevilor de
liceu din clasele a XI-a, a XII-a, dar administrate de către Primărie prin intermediul
Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni. Programul are drept obiectiv crearea unei primării virtuale, care simulează producerea anumitor bunuri sau prestarea unor servicii
pentru comunitate. Obiectivul programului este ca elevii, dar şi cadrele didactice, să se
familiarizeze cu structura şi modul de funcţionare a administraţiei publice locale. Devenind cetăţeni pro-activi, se asigură astfel pregătirea noii generaţii pentru următoarele
guvernări ale comunităţilor.
Orele se desfăşoară interactiv cu participarea elevilor, profesorilor şi a funcţionarilor Primăriei. Prezentarea Consiliului Local ca for deliberativ al Primăriei, ca instituţie
publică în serviciul cetăţenilor, cu toate elementele componente, a primarului, ca şef
al executivului şi al tuturor serviciilor oferite cetăţenilor, se face în baza unor materiale tipărite (imagini, afişe, desene, caricaturi) oferite, de Organizaţii Neguvernamentale
competente.
Activitatea Primăriei este comentată din perspectiva impactului acţiunilor şi serviciilor asupra cetăţenilor localităţii, dar şi din perspectiva tinerilor, ca membri ai comunităţii şi viitori alegători.
Spre exemplu, primăriile pot iniţia programe de informare a elevilor în cadrul orelor
de dirigenţie şi educaţie civică, intitulate: Primăria pe înţelesul elevilor.
Centrele de Informaţii pentru Cetăţeni trebuie să deruleze programe pentru tineri, în
vederea promovării transparenţei administraţiei locale şi atragerii tinerilor în procesul
decizional.
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1.9. Cum putem utiliza Internetul ca mijloc de informare a cetăţenilor?
E-mail. E-marketing. E-shop (magazin). E-politics. E-democraţie. E-strategie. E-PR
(relaţii publice). Am ajuns şi la e-imagine, e-persuasiune, e-imaginaţie, e-creativitate,
e-reclamă, e-film, e-concept sau chiar la e-cetăţean. Lumea lui „e” (de la electronic) s-a
lansat nu de mult, însă ne-a cucerit imaginaţia şi ne-a schimbat stilul de viaţă într-atât,
încât cei peste 15 ani de când există, par o eternitate.
În ultimii ani a început să se vorbească tot mai mult despre „democraţia electronică”
sau pe scurt despre „e-democraţie”. Aceasta vizează utilizarea tehnologiilor electronice
de comunicaţie prin intermediul Internetului, în folosul procesului democratic. Unul
dintre exemple, care chiar este funcţional în cazul nostru, sunt forumurile de discuţie în
care cetăţenii, sub adăpostul anonimatului (lucru ce-i face mai îndrăzneţi şi activi) sunt
invitaţi să se implice în problemele comunităţii, statului.
Multiple Administraţii Publice locale şi naţionale folosesc Internetul ca modalitate
utilă de informare şi colectare a informaţiilor prin intermediul site-urilor proprii. Aceste
site-uri ale administraţiilor publice includ, în temei, următoarele tipuri de informaţii:
• Descrierea organizaţiei şi misiunii ei.
• Planul strategic, incluzând obiectivele pe termen lung şi scopurile anuale.
• Organigrama şi salariile, conform legii salarizării.
• Informaţii de contact ale tuturor oficiilor: numele persoanei de contact, adresa de
e-mail, telefon/fax.
• Informaţii despre buget, incluzând circuitul bugetar şi oportunităţile de participare
a publicului.
• Achiziţionarea şi contractarea serviciilor şi produselor.
• Oportunităţi curente de angajare.
• Oportunităţi curente de voluntariat, incluzând comitetele consultative cetăţeneşti.
• Apariţii recente şi publicaţii.
• Răspunsuri la întrebările adresate frecvent.
Cu toate că numărul de utilizatori de Internet din Republica Moldova este destul
de redus, multe administraţii locale au pagini Web, pe care le folosesc pentru a furniza
informaţii importante. Lista de mai sus este o listă a aspectelor informaţionale, făcute
publice şi pe Internet.
Americanii au inaugurat un program, care le permite cetăţenilor să adreseze mesaje
online celor aflaţi în cursa pentru Casa Albă, considerat o revoluţie a cursei prezidenţiale, similară primei dezbateri televizate. Dezbaterile dintre candidaţii americani la preşedinţie se mută de la televizor la Internet. Postul TV CNN şi celebrul site YouTube au
inaugurat împreună un program, menit să însufleţească puţin campania electorală. Sistemul le permite cetăţenilor să adreseze întrebări online candidaţilor pentru Casa Albă.
Oamenii trebuie doar să-şi înregistreze mesajul cu ajutorul unei camere de luat vederi şi
apoi să posteze filmuleţul pe YouTube.

1.10. Cum colaborăm cu mass-media pentru a informa cetăţenii?
Majoritatea administraţiilor publice locale au deja o colaborare bună cu mass-media,
radio-ul, posturile TV şi presa. Unele au chiar propriile lor publicaţii şi programe la
posturi de radio sau la televiziune.
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În relaţia cu mass-media trebuie luate
în consideraţie două aspecte esenţiale:
• Mass-media reprezintă un instrument
de control public asupra acţiunilor
administraţiei publice
• Mass-media este un instrument cu
ajutorul căruia administraţia poate
informa cetăţenii despre acţiunile
sale.
Un bun exemplu de colaborare a autorităţilor locale cu mass-media sunt emisiunile realizate prin colaborarea primăriilor
cu posturile locale TV, radio-ul şi ziarele. Este foarte important şi necesar ca mijloacele
de informare în masă să fie independente, pentru că ele pot asigura imparţialitatea faţă
de o situaţie sau alta, pot furniza informaţii veridice şi corecte atât autorităţilor publice,
cât şi cetăţenilor.
Un scenariu posibil de colaborare cu mass-media:
În fiecare seară, după ştirile locale, redactorul emisiunii colectează cinci întrebări/sesizări/reclamaţii/propuneri de la cetăţeni, care intră în direct în emisiune, la telefon.
Reprezentanţii CIC-ului solicită răspunsurile/informaţiile de la serviciile/instituţiile
autorizate.
Un reprezentant al CIC-ului intră în legătură telefonică directă în emisiune şi răspunde la cele cinci probleme ale zilei.
• Cetăţenii sunt foarte activi şi vin cu diverse probleme, care îi afectează în mod
direct sau afectează zonele, în care locuiesc.
• Majoritatea întrebărilor se referă la probleme generale ale comunităţii, astfel că
foarte mulţi cetăţeni sunt interesaţi de răspunsuri.
• Deoarece subiectele întrebărilor sunt foarte variate, CIC contactează diverse servicii/instituţii, care au responsabilitatea şi capacitatea de a rezolva problema, apoi
comunică cetăţenilor, care este modalitatea de rezolvare a problemei, telefonul
serviciului/instituţiei respective.
• CIC informează bilunar executivul şi Consiliul Local despre problemele înaintate
de cetăţeni, despre modul în care au fost soluţionate.
Orice administraţie poate încuraja mass-media să dezvolte subiectul constructiv şi
realist. Acest lucru se poate realiza prin intermediul biroului de relaţii cu presa sau al
purtătorului de cuvânt.
Persoana care mediază relaţia instituţiei cu mass-media trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
• Să fie o persoană de contact importantă atât pentru administraţie, cât şi pentru
mass-media.
• Să cunoască toţi ziariştii acreditaţi.
• Să cunoască organizarea, programele şi politicile administraţiei.
• Să aibă capacitatea de a informa mass-media în tema administraţiei publice.
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• Să înţeleagă şi să respecte rolul mass-mediei.
• Să fie imparţială în relaţia cu media, evitând favoritismele.
• Să asigure transmiterea mesajelor instituţiei către mass-media prin intermediul
comunicatelor şi conferinţelor de presă.
• Să ţină la curent reprezentanţii administraţiei publice cu întrebările, care vin din
partea mass-mediei.
Purtătorul de cuvânt are la dispoziţie o gamă variată de instrumente, prin care ajută
administraţia să promoveze o iniţiativă, să informeze publicul despre anumite evenimente importante, politici, programe sau probleme.
O ilustrare excelentă a strategiei de media ar fi organizarea şi promovarea de către
primării a unei audieri publice a bugetului pentru anul viitor.
Planul de acţiune ar putea cuprinde următoarea succesiune a paşilor:
• Pas 1 – Se prezintă un sondaj cu privire la audierea publică: „Spune-ne ce să facem cu banii tăi!”
• Pas 2 – Se distribuie prin mass-media şi CIC buletine informative despre administraţie şi despre audierea publică planificată.
• Pas 3 – Sunt organizate conferinţe de presă pentru a se anunţa data şi locul audierii publice şi pentru a se furniza informaţiile despre buget.
• Pas 4 – Sunt distribuite invitaţii la audierea publică.
• Pas 5 – În biroul CIC-ului sunt expuse broşuri/pliante la tema dată pentru a fi
distribuite cetăţenilor, care vor veni să solicite informaţii sau vor dori explicaţii.
• Pas 6 – Printr-un număr suficient de afişe, puse în locuri publice, se anunţă şi se
explică procesul audierilor publice.
• Pas 7 – Audierea publică este transmisă la TV şi la radio.
• Pas 8 – Rezultatele audierilor publice sunt mediatizate.
Mass-media poate fi un bun asistent al administraţiei publice în informarea, educaţia
şi implicarea publicului în procesul de administrare.
Administraţiile publice pot ajuta mass-media, furnizând informaţii concrete şi reale.
Prin intermediul comunicatelor şi conferinţelor de presă cu genericul ”Spune-ne cum
administrăm localitatea în care locuiţi? Ce doreşti să schimbăm şi să facem pentru binele tău?”, administraţia publică implică publicul în procesul de luare a deciziilor.

1.11. Cum se poate realiza o campanie de conştientizare a publicului?
Multe dintre acţiunile realizate cer administraţiei publice locale să lanseze ceea ce se
numeşte Campania de conştientizare a publicului.
Administraţia trebuie să conştientizeze publicul şi să primească răspuns de la el privind unele aspecte specifice ale anumite situaţii, cum ar fi securitatea ecologică a localităţii, care poate fi afectată de unele procese tehnologice poluante ş.a.
Astfel de campanii necesită un plan care foloseşte o gamă largă de modalităţi de
informare a publicului, incluzând mass-media (presa, TV, radio), ONG-urile, întâlnirile publice, anunţurile, buletinele, afişele în locurile publice şi alte căi disponibile ale
administraţiei.
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De ce trebuie să ne informăm ?
Informaţia înseamnă putere! Un om informat nu
poate fi pasiv; el este motivat să fie pro-activ să participe şi să se implice în procesele de guvernare.
Cunoaşterea detaliilor unor probleme pe care dorim
să le adresăm, reprezintă o condiţie esenţială în obţinerea unor soluţii rapide şi eficiente de rezolvare a lor. Este
motivul pentru care se consideră că informaţiile sunt mai
de preţ decât banii. Prin urmare, dacă cetăţenii deţin informaţii preţioase şi ştiu să le folosescă, atunci sunt în stare
să-şi asigure o viaţă decentă şi să devină indispensabili. Deci, informaţia înseamnă putere. Informarea cetăţenilor asupra problemelor care le afectează viaţa este primul pas în
conştientizarea acestora referitor la participarea în procesele de guvernare locală. Implicarea şi participarea încep cu o bună informare. Astfel, cetăţeanul devine responsabil de
contribuţia sa în rezolvarea problemelor comunităţii prin participarea acestuia la luarea
deciziilor. Doar astfel opinia publică devine operaţională, iar cetăţenii pro-activi.

1.12. Întâlnirile publice
De ce se organizează întâlniri publice?
„Democraţia niciodată nu-şi va atinge idealul dacă se bazează pe imagini
deformate şi nu pe informare şi dezbateri publice deschise, unde cetăţenii ar putea
judeca la rece şi comportamentul, şi expresia, şi capacitatea de asumare a adevărului pentru toţi candidaţii şi ar putea alege omul potrivit pe baza unor intuiţii
corecte”.
James Redfield, 1999

Întâlnirile publice sunt cele mai flexibile şi mai informale modalităţi în realizarea
schimbului de informaţii dintre administraţia publică locală şi cetăţeni. O întâlnire publică este caracterizată printr-un schimb activ de idei.
Câteva din motivele pentru care se realizează astfel de întâlniri sunt:
• pentru a discuta o problemă şi a găsi soluţii posibile de rezolvare a acesteia;
• pentru a informa cetăţenii despre un scop sau un plan, pentru a oferi posibilitatea
de a discuta şi de a efectua schimburi de idei;
• campanii publice de informare, pentru a explica opiniile şi pentru a răspunde întrebărilor referitoare la planurile administraţiei.
Una dintre caracteristicile împărtăşite de întâlnirile publice este că astfel de evenimente sunt deschise pentru oricine doreşte să participe. Este foarte important ca administraţiile să anunţe din timp despre evenimentul care va avea loc, să invite toţi cetăţenii
cointeresaţi, să facă eforturi şi să se asigure că grupurile de interes sunt informate despre
acest eveniment. Oficialii responsabili trebuie să ştie că întâlnirea trebuie să aibă loc
acolo şi atunci când este convenabil pentru cetăţenii care doresc să participe. După desfăşurarea întâlnirii, rezumatul celor întâmplate, cu suficiente detalii, trebuie să fie pus la
dispoziţia publicului care nu a avut posibilitatea să participe.
Întâlnirile publice sunt un instrument fundamental în realizarea comunicării între administraţie şi cetăţeni. Oricum, aceste evenimente nu sunt scutite de cheltuieli. Acestea
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implică cheltuieli materiale şi de personal;
încetinesc procesul decizional şi furnizează motive de critică dar şi de laudă. Atunci
de ce este necesar ca orice administraţie locală să organizeze astfel de evenimente?
Deoarece Republica Moldova a ales
calea democraţiei, iar fundamentarea acesteia se realizează prin participarea publică
în procesul de guvernare, care trebuie să
se înfăptuiască cu, pentru şi prin cetăţeni. Acest principiu este reflectat în art. 8,
Consultarea populaţiei, din Legea privind
administraţia publică locală.
Deseori oamenii se opun întâlnirilor
publice. Din spusele lor, guvernarea locală este sarcina reprezentanţilor locali aleşi sau
numiţi, care sunt obligaţi să-şi îndeplinească sarcinile ce le revin. Absolut corect. Însă
alegerile locale au loc o dată în patru ani. Condiţiile, oportunităţile, problemele şi aşteptările se schimbă semnificativ într-o perioadă mult mai scurtă de timp. De aceea este
absolut necesar ca liderii politici şi responsabilii oficiali să fie între perioadele electorale
în legătură permanentă cu oamenii şi să le ofere posibilitatea de a-şi face cunoscute
punctele lor de vedere.
Motivele pentru care nu participă cetăţenii ar putea fi:
• oamenii nu au auzit sau nu au citit anunţurile publice privind întrunirea publică;
• în unele cazuri, cetăţenii care vor să participe, întâmpină greutăţi în încercarea de
a contacta persoana care se ocupă de transmiterea informaţiilor despre întrunire şi,
pentru că nu reuşesc, renunţă să mai vină;
• cetăţenii se simt stânjeniţi dacă nu ştiu prea multe despre tema ce va fi discutată la
întâlnirea publică şi dacă nu ştiu ce se aşteaptă de la ei ca participanţi la întrunire;
• oamenii care nu au o experienţă sau sunt prea puţin obişnuiţi să participe la întruniri publice, ar putea fi suspectaţi că au fost invitaţi doar pentru a fi manipulaţi
în interesul administraţiei publice sau mai ales, în interesul funcţionarului, în care
ei nu au încredere;
• oamenilor nu le place să ofere informaţii, dacă ei cred că aportul lor nu va fi apreciat la justa sa valoare.
Un alt motiv pentru care unii oameni se opun întâlnirilor publice: ei afirmă că sunt
foarte ocupaţi, au de rezolvat propriile lor probleme mai întâi şi nu au timp suficient
sau energie pentru a se ocupa de problemele comunităţii. Desigur, este adevărat că
multe persoane din Republica Moldova sau din SUA şi de oriunde din lume sunt foarte
ocupate. Însă, dacă oamenii au posibilitatea de a participa, dacă sunt trataţi cu respect şi
dacă văd că ideile lor contează, atunci ei vor dori să participe.
Întâlnirile (întrunirile) publice sunt cele mai flexibile şi mai funcţionale formate pentru realizarea schimbului de informaţii între administraţia locală şi cetăţeni.
O întâlnire publică se poate realiza cu un număr relativ redus de participanţi: un
reprezentant al administraţiei şi câţiva cetăţeni sau cu un număr mare de participan24

ţi: un comitet al reprezentanţilor, sau membri ai consiliului local şi zeci sau sute de
cetăţeni.
Întrunirea publică este o tehnică de consultare publică. Iată schema de aranjare a
„actorilor” într-o astfel de reuniune:
Mai jos sunt arătate rolurile pe care le joacă principalii „actori” într-o reuniune ce ţine
de soluţionarea unei probleme de mediu. (De exemplu, schimbarea unor procese tehnologice în tranşa unităţii industriale poluatoare: fabrică de ciment, uzină metalurgică ş.a.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M1 – masa publicului
M2 – masa UIP (unităţii industriale poluatoare)
M3 – masa autorităţilor locale şi a expertului
1 – reprezentantul publicului
2 – responsabilul de întocmirea procesului verbal
3 – moderator
4, 5, 6 – consultanţii reprezentantului publicului
7, 8, 9 – reprezentanţii UIP
10, 11 – reprezentantul autorităţii locale, expertul independent
12 – notatorul
13 – responsabilul de gestiunea microfonului
14 – omul de ordine şi de contact între public şi cei de la mese
15, 16, 17 – reprezentanţii mass-media
18, 19 – responsabilii cu întâmpinarea invitaţilor la discuţii
A,B, C, D, E….O, P – publicul

Reprezentantul publicului [1]
– deschide şedinţa;
– anunţă scopul şi obiectivele întrunirii;
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– acordă cuvântul reprezentanţilor Unităţii Industriale Poluante (UIP), ai autorităţii
locale, expertului şi publicului;
– se consultă cu specialiştii săi;
– face sinteze şi îl invită pe notator să le treacă pe flip chart;
– trage concluzii şi îl invită pe notator să le consemneze pe flip chart;
– anunţă cum va derula în continuare procesul (follow up);
– încheie sedinţa.
Responsabilul de procesul verbal [2]
– consemnează în scris discuţiile;
– face un proces verbal al discuţiilor şi îl dă la semnat reprezentantului publicului,
reprezentantului UIP şi reprezentantului administraţiei locale.
Moderatorul (responsabilul cu acordarea cuvântului) [3]
– îi indică responsabilului gestiunea microfonului (13) la cine să-l ducă, după ce, în
prealabil, s-a sfătuit cu reprezentantul publicului.
Consultanţii reprezentantului publicului [4, 5, 6]
– analizează bileţelele aduse de omul de ordine din sală;
– formulează întrebări pentru reprezentantul publicului;
– formulează concluzii pentru reprezentantul publicului;
– acordă consultanţă reprezentantului publicului, când acesta o cere.
Reprezentanţii UIP [7, 8, 9]
– un Director al UIP (cel implicat în problema discutată), va răspunde oficial din partea
UIP la întrebările puse de public, de autoritatea locală şi de expertul independent;
– un expert al UIP, care enunţă problema supusă discuţiei, la solicitarea reprezentantului publicului;
– responsabilul din UIP cu Relaţiile Publice.
Reprezentantul autorităţii locale şi expertul independent [10, 11]
– intervin în discuţii, cu acceptul reprezentantului publicului, ori de câte ori sunt
solicitaţi;
– intervin în discuţii, cu acceptul reprezentantului publicului, ori de câte ori consideră că este cazul.
Notificatorul [12]
– notează întrebările publicului;
– notează răspunsurile UIP, autorităţii locale şi ale expertului;
– notează concluziile, făcute de reprezentantul publicului;
– notează termenele de rezolvare ale problemelor, înaintate de public, UIP şi, după
caz, de autoritatea publică.
Responsabilul de gestiunea microfonului [13]
– duce microfonul în locurile indicate de moderator.
Omul de ordine [14]
– asigură ordinea în sală;
– duce bileţelele scrise de publicul din sală la consultanţii reprezentantului publicului [4, 5, 6].
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Reprezentanţii mass media [15, 16, 17]
– când este cazul, pun întrebări reprezentantului publicului, reprezentanţilor UIP,
reprezentantului autorităţii locale, expertului independent sau unor personae din
public;
– se angajează public să scrie sau să evoce obiectiv evenimentul derulat.
Responsabilii de întâmpinarea invitaţilor la discuţii [18, 19]
– un reprezentant este din partea publicului;
– un reprezentant este din partea UIP;
– înregistrează numele persoanelor invitate, localitatea de unde vin, calitatea lor de
invitaţi (public, expert, persoană interesată de problema, persoana fizică, de membru ONG etc.);
– le furnizează invitaţilor documentaţia necesară în vederea urmăririi discuţiilor;
– le furnizează invitaţilor informaţii utile: localizarea bufetului, localizarea WC-lor,
localizarea posturilor telefonice disponibile, informaţii despre orarul mijloacelor
de transport etc.
Indiferent, dacă este vorba de o participare redusă sau numeroasă, întâlnirea publică
are următoarele caracteristici:
• Reprezentanţii administraţiei locale au posibilitatea de a informa publicul despre
o anumită problemă: bugetul, un program nou, aprobarea contribuţiilor dezvoltării
socio-economice s.a.
• Reprezentanţii administraţiei au posibilitatea de a auzi părerile membrilor interesaţi ai publicului despre problemele importante, cu care se confruntă şi de a
câştiga idei care vor contribui la procesul decizional sau vor furniza perspective
care vor perfecta managementul administraţiei.
• Publicul are şansa să-şi exprime opiniile şi să influenţeze cursul planurilor administraţiei locale.
• Atât reprezentanţii administraţiei, cât şi publicul au posibilitatea de a clarifica
schimbul de păreri şi opinii, iar prin acest proces se educă unii pe ceilalţi.
Pentru organizarea întâlnirilor publice trebuie luate în consideraţie următoarele
elemente:
• O întâlnire publică este o întâlnire deschisă publicului.
• O întâlnire publică oferă posibilitatea de „a da” şi „a primi” între reprezentanţii
administraţiei şi public.
• O întâlnire trebuie anunţată dinainte, într-o manieră potrivită: publicitate generală
prin intermediul comunicatelor de presă şi anunţurilor în media pentru întâlnirile
cu o largă participare; publicitate axată pe reclame sau buletine informative pentru
întâlnirile cu o participare redusă.
• O întâlnire publică trebuie să aibă un scop clar, cum ar fi: discutarea modalităţilor
de îmbunătăţire a calităţii serviciului de alimentare cu apă, discutarea planurilor
de reamenajare a unui parc, răspunsurile oferite la întrebările referitoare la extinderea reţelelor de gaze naturale, planificarea sau modificarea traseelor pentru
pietoni.
• O întâlnire publică trebuie organizată într-un spaţiu potrivit, la momentul
potrivit.
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• Funcţionarii publici trebuie să aibă o idee clară despre ceea ce doresc ei să realizeze la întâlnire; exemplu: înţelegerea nevoilor cetăţeneşti; informarea cetăţenilor
despre schimbări şi probleme nesoluţionate; soluţionarea reclamaţiilor adresate
serviciilor administraţiei.
• Reprezentanţii administraţiei locale, care conduc întâlnirile trebuie să explice care
este scopul întâlnirii chiar de la început şi să spună cum vor fi folosite ulterior informaţiile.
• Majoritatea întâlnirilor publice sunt neoficiale şi suficient de flexibile, astfel încât
să poată fi folosite grupurile de decizie în procesul de discuţie. Drept exemplu este
tehnica grupului nominal şi divizarea lui în grupuri mici.
• Întotdeauna trebuie să aibă loc urmărirea rezultatelor şi impactului întâlnirii. Rezumatul întâlnirii trebuie comunicat atât celor care participă, cât şi celor care sunt
interesaţi, dar care nu au avut posibilitatea să participe. Dacă întâlnirea s-a dovedit
a fi de interes pentru mai mulţi cetăţeni, atunci administraţia trebuie să publice
un comunicat de presă, prin care să arate ce s-a întâmplat la întâlnire şi care sunt
urmările acesteia.
Câteva dintre tehnicile sugerate în conducerea audierii sau dezbaterii publice, pot fi,
de asemenea, relevante pentru o întâlnire publică.
Comitetele Consultative Cetăţeneşti (CCC)
Ce reprezintă Comitetele Consultative Cetăţeneşti?
Într-un sistem democratic, administraţiile locale folosesc comitetele consultative cetăţeneşti, pentru a furniza consiliilor locale şi primăriilor opinii de dezvoltare, legate pe
aspecte cât mai diferite. Aceste grupuri vor fi numite în continuare Comitete Consultative Cetăţeneşti (CCC).
Oare reprezintă un mijloc important, folosit de către administraţia locală, pentru a
implica cetăţenii în procesul de guvernare şi pentru a-i informa în permanenţă despre
schimbările nevoilor publice dintre perioadele electorale?
Există primării cu câte un CCC, care asistă fiecare departament al administraţiei.
Pentru o comunitate urbană de mărime medie din SUA, existenţa a 20 sau 30 de diferite CCC-uri constituie un lucru obişnuit. Unele administraţii folosesc mai mult aceste
comitete consultative comparativ cu altele, dar oricum toate au astfel de grupuri, prin
intermediul cărora cetăţenii asistă şi îşi exprimă opiniile în diferite probleme ale administraţiei.
CCC-ul nu există fără avea anumite cheltuieli. O administraţie consumă timp şi resurse pentru a înfiinţa un CCC, dar şi mai mult timp şi resurse pentru a colabora cu
acesta. O întrebare oportună ar fi: de ce administraţiile locale din SUA şi de oriunde cred
că aceste CCC sunt atât de importante? Iată câteva argumente.
• În primul rând, CCC-urile ajută atât la creşterea nivelului, cât şi la cea a calităţii
implicării cetăţenilor în activitatea administraţiei locale. În acest fel se construiesc
acele punţi importante de încredere între guvernanţi şi cetăţeni, astfel consolidându-se societatea civilă.
• În al doilea rând, pentru o administraţie care tinde spre transparenţă şi democraţie, CCC-urile reprezintă o modalitate concretă şi foarte vizibilă, pentru a demonstra angajamentul faţă de comunitate.
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• În al treilea rând, ele reprezintă un mecanism de aducere a expertizei tehnice şi
a opiniilor comunităţii la rezolvarea problemelor administraţiei locale.
• În al patrulea rând, ele realizează un for pentru persoane din diverse domenii de
activitate şi cu opinii diferite şi, în acest mod, sporeşte dialogul dintre aspectele
relevante şi rezolvă conflictele.
• În al cincilea rând, ele sporesc comunicarea dintre legislativ şi executiv, dintre
administraţie şi comunitate.
• În al şaselea rând, ele reprezintă o sursă de noi perspective, idealuri şi opinii
pentru aleşii şi funcţionarii administraţiei, a căror creativitate poate fi reprimată
de presiunile şi complexitatea operaţiunilor zilnice.
• Şi nu în ultimul rând în comunităţile, în care există diviziuni politice, sociale şi
etnice puternice, CCC-urile, care au o largă reprezentare a întregii comunităţi, pot
ajuta la diminuarea tensiunilor şi la de-politizarea procesului de guvernare.
Cum funcţionează CCC-urile?
Un CCC poate fi înfiinţat atunci când administraţia are o sarcină de îndeplinit, necesitând consultarea cetăţenilor. Administraţia trebuie să definească sarcinile, pe care le
va îndeplini CCC-ul, câţi membri va avea, cum vor fi selectaţi aceştia, pentru cât timp
(de obicei între 1 şi 5 ani), alte aspecte, cum ar fi regularitatea întrunirilor CCC-ului.
Administraţia publică furnizează suport logistic CCC-ului, cum ar fi: localul, în
care acesta se va întruni şi personal, care îl va asista la pregătirea întâlnirii, pentru a
întocmi agenda şi procesele verbale şi pentru a facilita accesul la informaţiile administraţiei.
Membrii CCC-ului sunt voluntari. Ei ar putea fi selectaţi de către administraţie,
aleşi de către electorat sau din rândul membrilor unor ONG-uri. Câteodată membrii se
înscriu singuri într-un astfel de comitet. Ei contactează administraţia ca răspuns la un
anunţ al acesteia, pentru suplinirea unui loc vacant sau pentru a-şi declara dorinţa, de a
servi comunitatea. Oricum sunt aleşi, membrii trebuie să fie confirmaţi de către administraţie, printr-un angajament formal.
Diversele CCC-uri vor avea programe şi sarcini diferite. Spre exemplu, un CCC care
furnizează sugestii pe tema bugetului administraţiei se va întruni lunar în toată perioada
de pregătire a bugetului. Ele se pot întruni săptămânal pe parcursul unei perioade intensive în cazul în care bugetul este finalizat de către administraţie, prezentat, revizuit
şi aprobat de către consiliul local. Alte CCC-uri s-ar putea întruni o dată în lună, dar
membrii lor pot să lucreze prin corespondenţă. Alte CCC-uri se pot întruni trimestrial, dacă au posibilitatea să-şi realizeze
sarcinile în cadrul acestei întâlniri.
Unele CCC-uri sunt permanente şi au
responsabilităţi, care prezintă continuitate de
la un an la altul. Alte CCC-uri funcţionează
pe o perioadă specifică, limitată în timp.
Câteva exemple de CCC-uri permanente:
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–
–
–
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Comitetul Consultativ pentru planificare urbană
Comitetul Consultativ pentru bugetul local
Comitetul Consultativ pentru recreere şi parcuri
Comitetul Consultativ pentru dezvoltare economică
Comitetul Consultativ pentru transport local
Comitetul Consultativ pentru sănătate
Comitetul Consultativ pentru învăţământ
Comitetul Consultativ pentru asociaţiile de proprietari

Obiectivele Comitetului Consultativ Cetăţenesc (CCC) sunt:
• Implicarea cetăţenilor în procesul de decizie, privind folosirea banilor publici.
• Implicarea cetăţenilor în monitorizarea şi evaluarea procesului de guvernare locală şi a anumitor servicii publice.
• Deschiderea şi disponibilitatea administraţiei locale faţă de problemele, reclamaţiile, propunerile şi sugestiile cetăţenilor privind serviciul public.
Criterii de selecţie a membrilor CCC:
1. Vârste diferite (adolescenţi, tineri, maturi şi vârstnici).
2. Ocupaţii diferite (elevi, studenţi, angajaţi, reprezentanţi ai ONG-urilor, şomeri şi
pensionari).
3. Să reprezinte diferite cartiere ale oraşului sau mahalale ale localităţii (în funcţie de
zona unde îşi desfăşoară activitatea sau locuiesc).
4. Grade diferite de folosire a mijloacelor de transport în comun (distanţe lungi până
la şcoală/serviciu – folosirea intensivă a transportului în comun, distanţe scurte
până la şcoală/serviciu – transportul în comun nu este indispensabil, folosirea zilnică a transportului în comun – grădiniţă, creşă, folosirea transportului în comun
în mod ocazional – cumpărături, vizite doctori etc.).
În unele situaţii pot fi organizate CCC-uri temporare. Durata lor de funcţionare depinde de timpul necesar soluţionării problemelor stringente.
Câteva exemple de CCC-uri temporare:
– Comitete consultative pe proiecte specifice, cum ar fi dezvoltarea cartierului sau
planului de transport local.
– Grup de acţiune pentru crearea de oportunităţi pentru tineri.
– Comitet consultativ pentru combatrea corupţiei în primărie.
– Comitetul pentru studiul atragerii de noi
afaceri.
CCC-urile temporare vor primi în scris
o sarcină specifică, clar definită şi o perioadă limitată, pentru realizarea acelei sarcini.
Ei îşi finalizează activitatea cu un raport
scris, în care îşi includ recomandările.
Cum se aleg membrii unui CCC?
Când o administraţie locală înfiinţează
un CCC, documentul de înfiinţare va sta30

bili cum vor fi aleşi membrii săi. Alegerea
membrilor potriviţi pentru un CCC este
foarte importantă. CCC-ul trebuie să includă persoane, cu reputaţie bună, sunt oneşti
şi corecţi şi vor acţiona pentru realizarea
scopurilor CCC-ului. Administraţiile mici
pot avea avantaje, deoarece reprezentanţii administraţiei, care selectează membrii
CCC-ului, cunosc persoanele interesate şi
reputaţia acestora în cadrul comunităţii.
Cunoaşterea bunei reputaţii a unei persoane, înainte ca aceasta să fie selectată într-un CCC, este foarte importantă.
Diverse CCC-uri necesită diferite tipuri de membri. Câteva comitete consultative
trebuie să fie reprezentative pentru o mare parte a comunităţii. De exemplu, un CCC
care asistă planificarea comunităţii sau un CCC care acordă asistenţă în cadrul unui program pentru tineri, trebuie să aibă reprezentanţi din toate structurile comunităţii.
E timpul să ne schimbăm şi noi viziunea asupra comunismului şi democraţiei!
Alte CCC-uri trebuie să includă membri specializaţi, reprezentând abilităţi specifice.
De exemplu, un comitet consultativ pe buget sau finanţe trebuie să includă membri cu
abilităţi contabile, financiare, bancare, informatice, despre proprietatea imobiliară, de
administrare sau de afaceri. În ceea ce priveşte calitatea de membru specializat, este
aproape întotdeauna necesar ca administraţia să fie atentă în vederea eliminării conflictelor de interese. Regula cea mai grea, dar şi cea mai eficientă, este aceea ca membrii
CCC-ului să nu solicite sau să primească nici un fel de beneficii financiare pentru serviciile prestate. Ei pot fi motivaţi prin alte modalităţi sociale, cum ar fi titlul de cetăţean
de onoare, implicarea în vizite de studiu ş.a.
Comitetele consultative voluntare sunt o sursă de influenţă în comunitate şi în funcţionarea administraţiei locale. Un aspect foarte important este modalitatea de selecţie
a membrilor. Metoda pentru selectarea membrilor trebuie să asigure că acest comitet
consultativ nu este partizan şi nu aparţine nici unui interes particular. Iată câteva tehnici
pentru realizarea acestui demers:
• Reprezentanţii administraţiei sau departamentele care selectează membrii, fac
eforturi pentru a echilibra selectarea
într-un mod corect. Însă este foarte
important ca procesul de selectare de
către Administraţia publică să nu fie
monitorizat de către publicul larg.
• Selectarea poate reveni unei terţe
părţi, spre exemplu unui grup, unui
ONG, unor lideri cu autoritate în comunitate.
• Dacă CCC-ul reprezintă interesele
unui anumit grup, cum ar fi interesele
E timpul să ne schimbăm şi noi viziunea asupra
unui cartier, membrii pot fi aleşi de
comunismului şi democraţiei
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către grup. Dacă CCC-ul reprezintă interese de afaceri, membrii lui pot fi aleşi de
către comunitatea de afaceri.
• Dacă CCC-ul va aborda o problemă cu o varietate de factori de interes, administraţia poate să le permită grupurilor de interes să-şi selecteze reprezentanţii proprii.
Uneori este dificil să găseşti persoanele potrivite pentru un CCC. Dacă nu pot fi
găsiţi membri capabili, dacă aceştia nu doresc să-şi ofere serviciile sau dacă au fost desemnaţi şi nu-şi fac treaba, atunci CCC-ul va eşua. Un astfel de eşec poate să constituie
un eşec pentru toţi cei preocupaţi şi poate submina eforturile de creştere a participării
cetăţeneşti.
De ce membrii unui CCC îşi oferă în mod voluntar timpul propriu pentru a servi
comunitatea?
În oraşele americane, în care CCC-urile voluntare sunt un lucru obişnuit, s-au identificat
câteva motive pentru care oamenii ar putea să fie interesaţi să se întrunească într-un CCC:
• Interes faţă de subiectul care va fi revizuit şi dorinţa de a-şi exprima opinia faţă de
modalitatea prin care administraţia tratează acest lucru.
• Tendinţa de a avea o responsabilitate faţă de comunitate.
• Pregătirea specializată pe care o au este necesară pentru CCC; de aceea au fost
rugaţi de către un lider public, care se bucură de un respect deosebit, să servească
comunitatea.
• Calitatea de membru a unui grup de interes al comunităţii, care doresc să fie siguri
că interesele acestui grup se regăsesc în activităţile CCC-ului.
• Aşteptările ca în urma publicităţii privind activitatea CCC-ului să le crească reputaţia în comunitate de cetăţeni oneşti şi bine intenţionaţi faţă de interesul public.
• Aprecierea prestigiului conferit de o numire din partea administraţiei.
Câteva reguli pentru organizarea şi funcţionarea CCC-ului:
Un CCC trebuie să aibă un mandat clar, care stabileşte sursa autorităţii sale, scopul
activităţii şi pe cel al responsabilităţilor. CCC-ul trebuie înfiinţat în concordanţă cu legile locale.
• Mandatul administraţiei locale pentru înfiinţarea unui CCC trebuie să conţină instrucţiuni scrise, manifestând respect pentru cel puţin următoarele aspecte:
• Numele şi misiunea comitetului consultativ.
• Calitatea de membru: cum vor fi selectaţi sau desemnaţi membrii şi perioada corespunzătoare.
• Rezultatele la care comitetul se aşteaptă, evoluţia procesului (exemplu: rapoarte
periodice ale evoluţiei, rapoarte finale etc.).
• Autoritatea grupului: trebuie să cunoască impactul sau influenţa pe care se aşteaptă să o aibă în domeniul de care răspunde.
• Temporalitatea: dacă este un grup temporar sau permanent. Dacă este temporar,
atunci trebuie sa fie indicată perioada de funcţionare. Se indică periodicitatea întrunirii grupului.
• Resursele: Sprijinul din partea autorităţilor administrative, prin posibilitatea accesulului la documente, la devizul de cheltuieli, prin punerea la dispoziţie a localului
pentru întâlnire s.a.
• Relaţia cu mass-media, aspecte de confidenţialitate şi conflict de interese.
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Administraţiile locale recunosc existenţa structurii şi activităţii CCC-ului prin hotărâri ale Consiliului Local.
Mai jos este modelul hotărârii şi regulamentului de funcţionare al CCC:
a) Modelul Hotărârii Consiliului Local
Art. 1. Se aprobă parteneriatul social dintre Consiliul Local ________________
şi Comitetele Consultative Cetăţeneşti, constituite în zonele (oraşului, comunei,
satului) ____________. Comitetele Consultative Cetăţeneşti, constituite pe probleme şi/sau servicii publice, ca instrumente de participare cetăţenească pentru
îmbunătăţirea procesului decizional în administraţia publică locală, în scopul realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii şi proiecte de interes public local.
Art. 2. Activitatea Comitetelor Consultative Cetăţeneşti nu implică financiar Consiliul Local.
Art. 3. Comitetele Consultative Cetăţeneşti nu pot interveni direct în deciziile
Consiliului Local, ele având doar un rol consultativ.
Art. 4. Regulamentul de funcţionare a Comitetelor Consultative Cetăţeneşti, ca
parteneri sociali ai Consiliului Local________, este prezentat în anexă, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Primarul (oraşului, comunei, satului) _______________ va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre şi Regulamentul-cadru de funcţionare al Comitetelor
Consultative Cetăţeneşti pe zone (mahalale) ale localităţii (oraşului, comunei, satului) pe servicii publice sau teme de interes.
b) Modelul Regulamentului de funcţionare al CCC
1. Membrii Comitetelor Consultative Cetăţeneşti
1.1.Poate fi membru al Comitetului Consultativ Cetăţenesc orice cetăţean cu
domiciliul în _______ şi cu vârsta minimă de 14 ani, care îşi exprimă dorinţa
de a face parte, ca voluntar, dintr-un comitet.
1.2.Comitetul Consultativ Cetăţenesc va avea o componenţă socială cât mai reprezentativă şi va fi format din 9-15 (numeric depinde de localitate) persoane.
1.3.Nu pot face parte din Comitetul Consultativ Cetăţenesc membrii aparatului
legislativ (Consiliul local) sau executiv local.
2. Comitetele Consultative Cetăţeneşti pe zone ale localităţii
2.1. Scopul Comitetelor Consultative Cetăţeneşti pe zone ale localităţii
Constituirea acestor comitete are ca scop identificarea nevoilor şi priorităţilor
specifice fiecărei zone ale localităţii ________din perspectiva cetăţenilor, care
locuiesc sau muncesc în zonele respective.
2.2. Împărţirea pe zone
Localitatea a fost împărţită în ___ zone, fiecare cartier (mahala) fiind împărţit în
una sau mai multe zone în funcţie de mărimea sa, unele zone fiind identificate
printr-un obiectiv reprezentativ pentru acea zonă.
3. Comitetele Consultative Cetăţeneşti pe servicii publice sau pe teme de interes
pentru localitate
3.1. Scopul Comitetelor Consultative Cetăţeneşti pe servicii publice
Constituirea acestor comitete are ca scop identificarea problemelor şi priorităţilor specifice unui serviciu public din perspectiva cetăţenilor în calitate de consumatori ai serviciului public şi de evaluatori ai calităţii serviciului respectiv.
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3.2. Serviciile publice, pentru care se pot constitui Comitete Consultative Cetăţeneşti sunt: transportul în comun, serviciile de alimentare cu apă etc.
3.3. Scopul Comitetelor Consultative Cetăţeneşti pe teme de interes pentru localitate.
Constituirea acestor comitete are ca scop consultarea cetăţenilor pentru temele
de interes ale localităţii, identificate de Consiliul Local, Primărie, Comitetele
Consultative Cetăţeneşti sau cetăţeni.
3.4. Temele de interes ale localităţii pentru care se pot constitui Comitete Consultative Cetăţeneşti sunt: diferite strategii, dezvoltare durabilă, protecţia mediului etc.
4. Reguli de funcţionare a CCC-ului
4.1. În cadrul Comitetului Consultativ Cetăţenesc toţi membrii sunt egali şi vor
fi desemnate două persoane de contact cu Primăria (prin CIC).
4.2. Membrii comitetului sunt voluntari, nu beneficiază de retribuţie şi nici de
alte facilităţi (abonament transport, legitimaţii etc.).
4.3. Ei vor lucra numai pentru binele comunităţii şi vor fi implicaţi în procesul
de luare a deciziilor. Ei vor fi cei care vor încuraja iniţiativa locală şi vor promova propunerile zonei pentru a se materializa prin hotărârea Consiliului Local.
4.4. Comitetul se întruneşte lunar, în ziua stabilită de comun acord cu membrii
comitetului.
4.5. Membrul care acumulează trei absenţe nemotivate, va fi înlocuit cu un alt
voluntar care îndeplineşte aceleaşi condiţii.
4.6. Secretariatul este asigurat de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.
Materialele pentru întrunire vor fi pregătite şi distribuite cu 10 zile înainte de
întrunirea CCC-ului.
4.7. Afişajul informaţiilor şi raportarea rezultatelor se va face prin CIC. Reclamaţiile, sesizările şi propunerile cetăţenilor vor fi preluate prin telefon şi
monitorizate de CIC.
4.8. Membrii vor veni cu iniţiative pentru îmbunătăţirea vieţii zonei în care
locuiesc, pentru monitorizarea şi îmbunătăţirea serviciului public şi/sau îmbunătăţirea vieţii comunităţii.
4.9. Membrii vor depune efort de reprezentare a intereselor cetăţenilor dintr-o
anumită zonă a localităţii sau vor fi în calitate de consumatori ai serviciului
public şi vor avea o atitudine de colaborare constructivă cu Consiliul Local şi
instituţiile, implicate în asigurarea serviciilor.
5. Procedura de colaborare cu Consiliul Local
5.1. Propunerile, sugestiile şi sesizările Comitetelor Consultative Cetăţeneşti
vor fi analizate de comisiile de specialitate ale Consiliului Local, precum şi de
serviciile de specialitate din cadrul Primăriei _________. Aceste informaţii vor
fi folosite în luarea deciziilor privind viaţa comunităţii.
5.2. Comitetele Consultative Cetăţeneşti nu pot interveni direct în deciziile
Consiliului Local, ele având doar rol consultativ.
5.3. Rezultatele activităţii Comitetelor Consultative Cetăţeneşti vor fi procesate
şi înaintate de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni spre informare lunar
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către comisiile de specialitate ale Consiliului Local şi serviciile din cadrul Primăriei _____.
5.4. Activitatea din cadrul Comitetelor Consultative Cetăţeneşti este pur voluntară, bazată pe interesul şi disponibilitatea cetăţenilor din fiecare zonă a localităţii, să contribuie la identificarea şi rezolvarea problemelor locale. Activitatea
Comitetelor Consultative Cetăţeneşti nu implică financiar Consiliul Local.
5.5. Rezultatele activităţii Comitetelor Consultative Cetăţeneşti vor fi prezentate pentru informarea cetăţenilor în buletinul informativ al Primăriei.
5.6. Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni va prezenta consilierilor locali şi serviciilor specializate din cadrul Primăriei la sfârşitul fiecărei luni agenda întâlnirilor Comitetelor Consultative Cetăţeneşti pentru luna următoare, pentru cazul,
în care membrii aparatului legislativ sau executiv local doresc să participe la
aceste întâlniri.
Fiecare comitet consultativ trebuie să aibă stabilită o serie de reguli de funcţionare.
În mod frecvent, cei desemnaţi iniţial vin cu propriile reguli şi sunt acreditaţi să facă
modificări, dacă acestea se dovedesc necesare.
Iată câteva aspecte-cheie, care trebuie incluse în regulile de funcţionare:
• Timpul, locul şi durata întâlnirilor.
• Calitatea de preşedinte, rolul acestei poziţii, cum va fi ales şi durata mandatului
său.
• Modalitatea prin care grupul ia decizii sau ajunge la un consens (votul este unanim, însă pentru a evita dezbinarea grupului, o alternativă ar fi ca preşedintele să
aibă responsabilitatea de a stabili reguli, pentru a câştiga consensul grupului).
• Întocmirea şi scrierea rapoartelor.
• Desemnarea noilor membri, pentru accelerarea procesului.
Listă operaţională pentru membrii CCC-ului
• Elaboraţi proceduri şi implementaţi-le.
• Pregătiţi un plan de lucru, obţineţi aprobarea consiliului şi conduceţi-vă activitatea în conformitate cu acesta.
• Evaluaţi activitatea în mod regulat şi asiguraţi-vă că este în concordanţă cu scopul
şi obiectivele stabilite de administraţia locală.
• Cereţi să participaţi la procesul de aprobare a bugetului, dacă acest lucru este relevant pentru activitatea pe care o desfăşuraţi.
• Întâlniţi-vă periodic şi schimbaţi idei cu reprezentanţii administraţiei.
• Invitaţi membrii potriviţi ai administraţiei sau ai consiliului local, pentru a participa la întâlnirile CCC-ului.
• Lucraţi transparent. Organizaţi întâlniri deschise, la cerere comunicaţi informaţiile.
• Implicaţi publicul. Organizaţi foruri publice, pentru a vă face cunoscută activitatea.
• Cereţi administraţiei locale materialele, de care aveţi nevoie. Nu fiţi pasivi.
• Educaţi-vă continuu, învăţaţi din ceea ce fac alte administraţii în situaţii similare.
• Desemnaţi un reprezentant, de obicei preşedintele, pentru a apărea în faţa aleşilor
şi a reprezentanţilor, pentru a explica activităţile, pe care le desfăşoară comitetul.
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Comitetele consultative cetăţeneşti voluntare trebuie informate suficient şi în permanenţă astfel încât să-şi realizeze misiunea. Ele trebuie să aibă schiţe ale misiunii lor, iar
noii membri să fie înştiinţaţi în mod adecvat. Rezultatele activităţii Comitetelor consultative cetăţeneşti trebuie menţionate de către administraţii, prin înmânarea certificatelor
de recunoaştere a meritelor.
Administraţiile trebuie să ştie că înfiinţarea şi activităţile unui CCC, odată ce acesta
a început să funcţioneze, trebuie mediatizate. Trebuie întocmit un comunicat de presă
atunci când este înfiinţat CCC-ul, când sunt desemnaţi membrii şi, în orice moment,
când apar rezultatele activităţii lor. Întrunirile trebuie anunţate în prealabil şi trebuie
făcute publice. În acest caz primăria afişează: pagina informativă despre misiunea CCCului şi membrii săi; informaţii ale membrilor şi reprezentanţilor oficiali; informaţie despre data şi locul întâlnirilor care vor avea loc.
După încheierea mandatelor şi dizolvarea, comitetelor consultative trebuie să li se
aducă mulţumiri pentru aportul adus, să li se înmâneze certificate, eventual, mici cadouri de recunoştinţă, iar activitatea lor să fie făcută cunoscută întregii comunităţi.

1.14. Focus-grupurile
Focus-grupurile constituie o formă de cercetare a opiniei publice în scop ştiinţific,
social sau comercial.
Focus-grupurile (interviurile de grup) sunt întâlniri interactive, facilitate cu grupuri
mici de cetăţeni. Moderatorul lor conduce participanţii la discuţii, printr-un set de întrebări despre un anumit subiect.
Cetăţenii sunt invitaţi să ia parte la astfel de discuţii în grup şi numai cei invitaţi pot
participa, pentru că focus-grupurile nu sunt întâlniri deschise. Iniţial sunt 7–15 participanţi, care provin dintr-o anumită categorie socială sau un grup de interese: profesori,
pensionari, membri ai unor asociaţii de proprietari, studenţi, tinere mame ş.a. Participanţii sunt rugaţi să ia parte la o discuţie care se structurează pe un set de întrebări,
conform unui chestionar.
Moderatorul focus-grupului sau un asistent realizează o transcriere sau un rezumat
scris al întrebărilor. Focus-grupul este repetat de câteva ori, folosindu-se acelaşi set
de întrebări, până când acesta nu mai generează alte noi răspunsuri. În acel moment,
organizatorii focus-grupului pot să fie satisfăcuţi de faptul că au informaţii complete
despre atitudinile şi opiniile participanţilor, referitoare la subiectele dezbătute în cadrul
discuţiilor de grup.
Focus-grupurile reprezintă o modalitate relativ simplă, rapidă şi ieftină de a avea
un feedback din partea cetăţenilor.
Ele pot fi folosite într-o varietate de situaţii, cum ar fi:
• planificarea strategică, pentru a testa propunerile sau soluţiile înainte, ca acestea
să fie definitiv adoptate;
• evaluarea, pentru a afla nevoile unui grup specific;
• testarea noilor servicii ale administraţiei, programelor, manifestărilor, sloganelor,
preţurilor, ratelor şi taxelor, procedurilor de facturare etc.;
• pregătirea serviciilor/satisfacerea clientului poate fi efectuat înainte, în timpul sau
după pregătirea sau prestarea serviciilor;
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• planificarea sondajelor – se foloseşte pentru testarea chestionarului unui sondaj;
• un mod rapid şi eficient de obţinere a feedback-ului – pentru manageri, lideri,
politicieni etc.
Focus-grupurile pot avea multiple utilităţi în cadrul unei activităţi specifice. De
exemplu, în contextul planificării investiţiilor, focus-grupurile pot fi folosite pentru:
• a contribui la conceperea unui chestionar, prin care să se determine priorităţile
cetăţenilor, fie la nivel general, fie în cadrul unui grup specific de interese;
• a contribui la determinarea priorităţilor în cadrul unui sector specific sau pentru a
testa priorităţile, propuse de către administraţia locală;
• a determina atitudinile care ar putea afecta succesul sau eşecul unui proiect (Vor
separa cetăţenii deşeurile astfel încât o nouă facilitate de eliminare a deşeurilor să
poată fi eficient folosită?).
Cheia succesului pentru o serie de focus-grupuri este realizarea unui chestionar bine
gândit. Acesta trebuie realizat foarte atent astfel, încât să cuprindă 7–10 întrebări deschise, să înceapă cu întrebări generale şi să ajungă la întrebări cât mai specifice.
Moderatorii focus-grupului lucrează în echipă, aceasta fiind alcătuită dintr-un moderator şi un asistent. Moderatorul focus-grupului nu este liderul grupului şi nu trebuie să
conducă discuţiile sau să sugereze grupului anumite concluzii.
Un bun moderator:
• îi este familiar subiectul discuţiei, dezbaterii;
• este un bun ascultător;
• are abilitatea de a repartiza timpul în mod judicios;
• este foarte bine informat despre aspectele ce vor fi supuse dezbaterii;
• înţelege nevoile organizatorilor focus-grupurilor;
• este capabil să perfecteze noi materiale, calitativ şi în termeni cât mai restrânşi;
• are un simţ al umorului dezvoltat;
• se exprimă clar atât oral, cât şi în scris;
• este capabil să facă grupul să se relaxeze şi să acorde atenţia cuvenită subiectelor
care vor fi discutate;
• este capabil să gândească, în timp ce ascultă. Un moderator trebuie să asculte cu
atenţie dar, în acelaşi timp, să se gândească, când şi cum să adreseze următoarea
întrebare.
Odată ce discuţiile au evoluat, sarcina
moderatorului este să le ghideze, cursul
rămânând complet neutru şi nepărtinitor în
acelaşi timp. Moderatorul trebuie să menţină concentrarea grupului, asigurându-se
că fiecare participant are posibilitatea să se
exprime. Aceasta înseamnă că el trebuie să
fie sigur că discuţiile nu sunt dominate de
o singură persoană şi că până şi cea mai timidă persoană din grup a avut ocazia să-şi
aducă propria contribuţie la discuţii.
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Iată un posibil model de chestionar, folosit în programul „Reciclarea deşeurilor” al
unei primării.
Acesta este un chestionar folosit de către primărie pentru a descoperi ce atitudini au
cetăţenii în legătură cu reciclarea deşeurilor; ce idei are populaţia pentru a deveni mai
cointeresată de reciclare:
1. Ce ştim noi despre problema colectării deşeurilor în acest oraş?
2. Dar despre experienţa gospodăriilor sau cartierelor în colectarea deşeurilor? Să
discutăm despre sistemul de colectare a deşeurilor şi despre problemele pe care le
prevedeţi.
3. Ce fel de reziduuri aruncaţi? Să abordăm şi acest aspect.
4. Ce ştiţi sau ce aţi auzit despre reciclarea deşeurilor menajere?
5. Dacă este cazul ce anume reciclaţi în mod curent?
6. Vedeţi avantaje sau dezavantaje în procesul de reciclare?
7. Ce vă împiedică să reciclaţi?
Interviurile focus-grupului de tipul elaborarea bugetului local au specificul lor şi
trebuie pregătite corespunzător. O atenţie deosebită trebuie acordată componenţei
focus-grupurilor, mai ales competenţei persoanelor din aceste grupuri. Când locuitorii unei localităţi participă direct la stabilirea bugetului local, şansele de succes pot fi
maxime datorită seriozităţii echipei de lucru şi sprijinului constant primit din partea
conducerii Primăriei.
Dacă moderatorul nu este mulţumit, pentru că grupul nu a prezentat tot ce ştie sau
simte faţă de o anumită întrebare, o practică bună este aceea de a folosi argumentările.
„Argumentele” sunt fraze, care antrenează grupul să aprofundeze întrebarea şi să furnizeze mai multe informaţii despre ceea ce gândeşte. Iată câteva exemple în acest sens:
„vă rog să descrieţi, ceea ce doriţi să spuneţi!”, „explicaţi, vă rog!”, „nu înţeleg!”,
„puteţi să daţi exemple?”, „vă rog, continuaţi”, „altceva?” etc.
Moderatorul trebuie să încurajeze exprimarea diferitelor păreri. Chiar şi după două
pauze de câte 5 minute, vor apărea mai multe puncte de vedere. Nu vă fie teamă să folosiţi pauzele. După adresarea ultimei întrebări, mulţumiţi grupului pentru participare.
Ultima etapă a procesului discuţiilor de grup este completarea unui raport. Întocmirea raportului este responsabilitatea moderatorului şi acesta trebuie întocmit imediat
după terminarea sesiunii, preferabil înainte de-al doilea sau al treilea focus-grup.
Moderatorul ar putea fi ajutat la scrierea raportului de către asistent, în special dacă
sesiunea nu a fost înregistrată şi notiţele asistentului constituie baza raportului.

1.15. Sondajele de opinie
Sondajele sunt folosite pentru a descoperi realităţile, incluzând atitudini şi păreri
despre membrii unei categorii de populaţie.
Există trei tipuri de sondaje:
a. Sondaje pentru întregul grup
Când iniţiatorii sondajului doresc să descopere realitatea dintr-un grup mai mic, ei
realizează un sondaj, în care se adresează fiecărui membru în parte.
b. Sondaje eşantionate – realizate pe un eşantion reprezentativ
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În general, un sondaj este folosit pentru a evalua opiniile unui grup mai larg, cum
ar fi întreaga populaţie a unei comunităţi sau o parte însemnată a acesteia. Pentru
aceasta, un sondaj este de obicei realizat pe un grup considerat a fi un eşantion reprezentativ al populaţiei şi nu pe fiecare persoană în parte. Astfel, informaţiile colectate
de la o parte a populaţiei sunt considerate reprezentative pentru întreaga populaţie.
c. Sondaje aleatorii
Pentru a obţine rezultate reale, putem spune că un chestionar trebuie distribuit unei
majorităţi semnificative, unui eşantion reprezentativ pentru populaţia intervievată.
Opusul unui sondaj care se realizează pe un eşantion reprezentativ este un sondaj
în cadrul căruia chestionarul se distribuie oricui îl solicită. Astfel de sondaje se
mai numesc uneori şi „sondaje aleatorii”. Rezultatele unor astfel de sondaje pot
fi interesante, dar nu constituie o bază reală pentru prezicerea comportamentului
unei mari majorităţi a populaţiei. Chiar dacă 50% dintre cetăţenii oraşului ar răspunde acestui sondaj, aceste 50% din populaţie nu ne informează neapărat în mod
real despre opiniile celeilalte jumătăţi, care nu răspunde la acest sondaj.
Unei administraţii locale, care doreşte să realizeze un sondaj de opinie, trebuie să i
se adreseze următoarele întrebări:
• de ce fel de informaţii aveţi nevoie?
• este sondajul cel mai bun mod de a obţine informaţii?
• odată ce am obţinut informaţiile, cum avem de gând să le folosim?
Un sondaj este mult mai util atunci când realizatorii lui solicită răspunsuri simple la
întrebările directe, întrebări la care se poate răspunde cu „Da” sau „Nu” sau prin alegerea unuia dintre mai multe răspunsuri alternative date. Sondajele trebuie folosite numai
atunci când realizatorii lor aşteaptă, intenţionează să folosească rezultatele şi doresc să
le facă publice. În mod constant, un sondaj trebuie să prezinte întrebări serioase şi nu să
ofere opţiuni care nu sunt acceptabile din punct de vedere politic sau care nu sunt realizabile.
Sondajele pot fi instrumente importante în planificarea bugetelor administraţiei, pentru investiţii şi dezvoltare economică. De exemplu, printr-un sondaj pot fi întrebaţi cetăţenii despre nivelul lor de satisfacţie faţă de serviciile administraţiei, cum ar fi repararea
străzilor, curăţenie, iluminatul public, spaţiile publice, colectarea deşeurilor, dezăpezirea,
supravegherea câinilor vagabonzi, transportul public etc. Unele sondaje pot evalua opinia generală a cetăţenilor cu privire la importanţa fiecăruia dintre aceste servicii.
Iată câteva exemple de subiecte ale sondajului:
• Câţi salariaţi sau şomeri are comunitatea? Câţi anume provin din diferite categorii
sociale? (ex.: Câţi dintre aceştia au între 20 şi 30 de ani? Câţi dintre aceştia au pregătire medie şi câţi au pregătire superioară? Câţi sunt bărbaţi şi câte sunt femei?)
• Ce practici de conservare a apei sau energiei sunt necesare? Pe care dintre ele
oamenii sunt dispuşi să le accepte?
• Ce fel de transport folosesc oamenii, pentru a merge la şcoală sau la serviciu? Cât
de departe călătoresc? Cât sunt de satisfăcuţi de serviciile oferite de transportul
public în comun?
39

• Câţi oameni au acces la pieţele publice? Cum ar putea fi amenajate pieţele, pentru
a deveni mai accesibile, eficiente şi convenabile ?
• Care este cererea comunităţii pentru cursurile de educare a adulţilor pe diferite teme,
cum ar fi: calificarea noilor angajaţi, calificare superioară, cultură, recreere ş.a.?
• Câţi oameni au acces la diverse parcuri, câţi şi-ar dori să aibă acces, ce modificări
sau îmbunătăţiri le-ar plăcea oamenilor să observe în parcurile la care au acces?
Realizarea eşantionului
Cheia realizării unui eşantion bun nu constă numai în mărimea acestuia, ci şi în gradul de reprezentativitate a populaţiei, pentru care se realizează sondajul. Din analizele
statistice reiese că greşelile de eşantionare descresc uşor, dacă mărimea eşantionului
este de peste 400 de chestionare. Eşantionul produce, în genere, o eroare de cca 5% sau
mai puţin, ceea ce este destul de mult pentru marea majoritate a rezultatelor.
Este esenţial ca fiecare categorie socială, de vârstă, sex, profesională, de educaţie,
prezentă în populaţia vizată de sondaj, să fie reprezentată în eşantion în funcţie de ponderea pe care o deţine în ansamblul întregii populaţii.
În cele mai multe cazuri, pentru realizarea eşantionului se recomandă: obţinerea asistenţei specializate, revizuirea chestionarului, personal instruit care să adreseze întrebările, dacă acesta este necesar şi să interpreteze rezultatele. Sondajele întâmplătoare, fără
un eşantion determinat ştiinţific, nu pot produce rezultate reale. Rezultatele acestora pot
fi folosite numai pentru evaluări imediate, pentru a informa şi pentru a arăta publicului
că părerile lui sunt considerate importante. Decizia de a se baza pe rezultatele unui sondaj non-ştiinţific, ar putea fi greşită.
Reprezentativitatea unui eşantion este foarte importantă. De exemplu, nu aţi putea
obţine rezultate bune din realizarea unui eşantion general, selectat pe baza unei liste de
numere de telefon.
De ce? Deoarece eşantionul ar putea să nu includă persoane, care nu deţin un post
telefonic. Astfel se pot adresa doar cei care au nivel material ridicat.
Chestionarul
Rezultatele sondajului vor fi bune sau nu în funcţie de întrebările din chestionar. De
preferat ca întrebările să fie simple, specifice, scurte şi logice.
Conform acestor cerinţe, chestionarul trebuie să se realizeze participativ, ca rezultat
al muncii unui grup mic, apoi să fie revizuit de către principalele grupuri de interes ale
administraţiei locale: şefii compartimentelor sau aleşi. Chestionarul trebuie să fie realizat clar şi fără ambiguităţi.
Pentru acurateţea şi legitimitatea clasificării rezultatelor, întrebările trebuie astfel să nu
forţeze persoana care completează chestionarul, ci să răspundă Da/Nu, să aleagă una din
mai multe opţiuni prezentate sau să indice un număr, un loc ş.a. Unele administraţii vor
include întrebări deschise, cum ar fi: numiţi trei lucruri care vă plac în oraş/localitate.
Testaţi chestionarul
Acest lucru se poate realiza, folosind un eşantion mic ori în cadrul unui „focus-grup”.
Faceţi completări, modificări, acolo unde este necesar, bazându-vă pe rezultatele testării.
Testul nu se face pentru conţinutul întrebărilor, ci pentru a clarifica întrebările şi chestionarul în sine. Dacă participanţii nu înţeleg întrebările sau formatul chestionarului, atunci
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rezultatele nu ar fi clare şi ar putea fi periculoase. Spre exemplu, dacă participanţii nu înţeleg întrebarea, răspunsurile ar putea produce un rezultat, pe care nimeni nu şi l-ar dori.
Majoritatea chestionarelor pentru sondaje vor începe cu un paragraf introductiv/
explicativ sau chiar două, în care se indică scopul sondajului, se furnizează un context
de asigurare a persoanei, care răspunde sau completează sondajul, de anonimatul răspunsurilor sale.

1.16. Audieri şi dezbateri publice
Audierile şi dezbaterile publice sunt întâlniri care facilitează schimbul de informaţii
între reprezentanţii administraţiei şi cetăţenii interesaţi. Reprezentanţii administraţiei
trebuie să realizeze aceste întâlniri într-un mod creativ, cu alegerea sau conceperea
unui format, care să corespundă scopului întâlnirii şi nevoilor cetăţenilor.

Audierile publice sunt de obicei mult mai formale decât întâlnirile publice. O audiere
publică este caracterizată prin ascultarea atentă de către aleşi a opiniilor exprimate de
cetăţenii participanţi la audiere. O audiere publică este de obicei organizată atunci când
administraţia are de aprobat un plan, se ocupă de campania de informare publică şi intenţionează să facă un angajament. Aceasta se organizează înainte ca administraţia să
semneze o aprobare pentru o construcţie nouă sau înainte ca primăria să admită un buget
propus spre aprobare consiliului local. În acest context, o audiere publică permite cetăţenilor interesaţi să-şi exprime punctele de vedere asupra planurilor aproape finalizate
reprezentanţilor administraţiei să audă punctele de vedere ale cetăţenilor şi să aprecieze
dacă planul necesită modificări de ultim moment.
Caracteristica esenţială a unei audieri publice este posibilitatea oferită reprezentanţilor administraţiei locale, de a asculta şi de a lua în considerare părerile cetăţenilor, înainte de a fi luată decizia finală.
Câteva exemple ale temelor de audieri publice:
– proiectul bugetului primăriei;
– planuri pentru programe de dezvoltare economică;
– planuri strategice pentru reamenajarea centrului oraşului;
– planul multi-anual pentru dezvoltarea capitalului ş.a.
Sugestii pentru organizarea unei audieri publice:
– audierea publică este deschisă pentru toţi cetăţenii interesaţi;
– audierea publică este larg mediatizată, înainte ca ea să aibă loc;
– publicitatea asigură informaţii referitor la subiectul audierii;
– audierea se desfăşoară într-un loc şi la o oră convenabilă pentru cei care intenţionează să participe;
– reprezentanţi ai administraţiei, implicaţi în procesul decizional, sunt prezenţi şi
pregătiţi să asculte;
– audierea începe de obicei cu o scurtă prezentare a problemei sau acţiunii propuse
spre revizuire, făcută de un reprezentant oficial al primăriei. Pe parcurs, audierea
este deschisă pentru comentariile cetăţenilor;
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– este utilă prezenţa unui facilitator profesionist, pentru a menţine audierea publică
într-o anumită direcţie, pentru a sublinia limita, durata şi pentru a reaminti participanţilor regulile de desfăşurare a întâlnirii;
– orice persoană care se înregistrează ca vorbitor poate să ia cuvântul, dar vorbitorii
sunt limitaţi în timp, de regulă 5 minute;
– funcţionarii publici ascultă cu atenţie, dar nu răspund vorbitorilor;
– la sfârşitul audierii, liderii mulţumesc cetăţenilor pentru comentariile acestora;
audierea se poate încheia aici sau responsabilul de şedinţă poate rezuma concluziile
audierii;
– raportul unei audieri publice va fi disponibil publicului şi presei. Cei care au
perfectat raportul trebuie să răspundă cu atenţie la întrebările înaintate în cadrul
audierii publice.
Exemplu de organizare a unei audieri publice de către Primăria localităţii:
• Pregătirea şi organizarea audierii publice, pentru dezbaterea bugetului local pentru anul următor necesită efort considerabil pentru serviciile Primăriei.
• Se constituie o echipă de coordonare a activităţilor de elaborare a proiectului bugetului şi de organizare a audierii publice. Echipa se constituie din funcţionari şi
angajaţi, responsabili de Buget, Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC) din
cadrul Primăriei.
• Toate serviciile Primăriei elaborează proiecte de buget pe programe specifice activităţii lor.
• Proiectele de buget pe programe sunt centralizate într-un document unic, care include şi declaraţia de politică financiară pentru oraş/localitate.
• Cu sprijinul Serviciului Informatic al Primăriei se pregăteşte o prezentare a tuturor
programelor serviciilor din cadrul Primăriei, asistată de calculator şi proiectate cu
ajutorul videoproiectorului pe un ecran mare
• Organizarea audierii publice include:
– elaborarea, multiplicarea şi distribuirea afişelor privind anunţarea audierii, invitarea prin intermediul telefonului sau poştei, a diferitelor instituţii, organizaţii
şi persoane individuale la audierea publică;
– pregătirea chestionarelor pentru sondaje;
– publicarea în ziarul local a declaraţiei de politică financiară şi a elementelor
esenţiale ale proiectului de buget, pentru a fi distribuite participanţilor;
– pregătirea formularului pentru perfectarea procesului verbal al audierii;
– pregătirea sălii pentru audieri: sonorizare şi instalare videoproiector.
• Audierea decurge conform aşteptărilor. Primarul face o scurtă prezentare a declaraţiei de politică financiară pentru anul în curs şi perspectivele imediat următoare.
Urmează prezentările scurte şi concise ale programelor serviciilor/direcţiilor din
Primărie, cu accent pe serviciile oferite populaţiei şi costul acestora. Sursele de
venit la bugetul local sunt detaliate de către reprezentanţii organului fiscal.
• Urmează sesiunea de întrebări şi răspunsuri, propuneri şi sugestii.
• La sfârşitul audierii publice, participanţii sunt rugaţi să completeze şi să înapoieze
organizatorilor chestionarul completat şi propuneri, privind categoriile de cheltuieli, susţinute din bugetul local, la care se pot face reduceri.
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Termenul de dezbatere publică este folosit pentru a descrie o întâlnire publică, care
oferă o ocazie oficială pentru schimbul de informaţii. Spre exemplu, dezbaterile publice
oferă o oportunitate de schimb de informaţii referitor la bugetele planificate ale primăriei. Împărtăşind caracteristici atât ale întâlnirilor, cât şi ale audierilor publice, dezbaterile
publice sunt, într-o oarecare măsură, un format unic.
Pentru a primi o informaţie cât mai veridică despre problemele cetăţenilor, este foarte utilă organizarea Dezbaterilor publice la faţa locului. Primăria oraşului/localităţii organizează o serie de întâlniri în diverse cartiere/mahalale, pe care le numeşte dezbateri
la faţa locului. Scopul petrecerii lor este de a discuta cu locuitorii oraşului/localităţii
despre unele probleme, servicii, iluminarea publică, drumuri, serviciile de canalizare şi
apă. Funcţionarii publici asigură întâlnirile cu informaţii necesare. Cei care participă la
întâlniri, pot să-şi exprime opiniile în legătură cu priorităţile de investiţie. În măsura în
care este posibil, investiţiile se fac în concordanţă cu preferinţele, exprimate de cei care
participă la aceste dezbateri.

1.17. Procesul bugetar şi participarea cetăţenească
Multe dintre instrumentele şi tehnicile de participare cetăţenească, abordate în capitolele anterioare ale acestei broşuri, pot fi folosite pentru a informa cetăţenii atât despre
buget, cât şi despre felul în care aceştia pot fi implicaţi în procesul de elaborare a bugetului. Cele mai bune tehnici de participare cetăţenească sunt acelea care sunt dorite de
către comunitatea respectivă.
În cele ce urmează, sunt prezentate principalele metode, prin care cetăţenii pot fi
implicaţi în procesul de elaborare a proiectului de buget local.
Formarea unui Comitet Consultativ Cetăţenesc pentru buget este primul pas în
procesul de implicare a cetăţenilor în elaborarea bugetului local
Odată ce administraţia publică locală a făcut un angajament pentru implicarea cetăţenilor în procesul de elaborare a bugetului local, pasul imediat următor este înfiinţarea unui
comitet consultativ cetăţenesc pentru buget, care poate ajuta la informarea populaţiei despre procesul de elaborare a bugetului şi ulterior, despre execuţia bugetară şi poate asiguae
un sprijin pentru multe decizii, legate de politica bugetară şi alegerile care trebuie făcute.
Rolul comitetului consultativ pentru buget nu este de a dubla activitatea primăriei sau
a consiliului local, ci de a oferi o perspectivă diferită – perspectiva cetăţeanului informat
şi preocupat de problemele legate de cheltuielile şi veniturile administraţiei publice.
Câteva dintre sarcinile care îi revin comitetului consultativ pentru buget sunt:
• Studierea bugetului şi a părţilor
componente ale acestuia, aşa cum
sunt cerute de către Consiliu sau
Primărie, înaintarea propuneri specifice sau transmiterea opiniilor. Spre
exemplu, dacă veniturile mici impun
o reducere a cheltuielilor, atunci Comitetul Consultativ pentru Buget for43

•
•
•
•
•

mulează recomandări, referitoare la modul în care pot fi făcute reducerile şi la ce
capitole ale bugetului ele pot fi operate.
Evaluarea impactului fiscal al deciziilor sau opţiunilor bugetare şi identificarea
posibilelor probleme fiscale.
Identificarea, pe parcursul procesului de elaborare a bugetului, a momentelor
oportune de implicare a cetăţenilor şi stabilirea celor mai potrivite instrumente de
participare a lor: sondaje, interviuri de grup, întruniri, audieri publice ş.a.
Găsirea celor mai bune căi de informare şi educare a publicului despre buget.
Asistarea Consiliului Local şi a Primăriei în efortul de a pune în practică diferite
instrumente de participare cetăţenească, cum ar fi: organizarea, pregătirea şi desfăşurarea sondajelor de opinii, a focus-grupurilor, a audierilor publice etc.
Revederea sugestiilor cetăţenilor în probleme, legate de afectarea bugetului.

De exemplu, când o administraţie din SUA, înfiinţează un comitet consultativ pe
buget, acesta este recomandat de către city
manager (primar după modelul RM) şi
votat de către consiliul local. Dacă acesta
este aprobat, hotărârea consiliului stabileşte scopul şi responsabilităţile comitetului,
componenţa numerică a membrilor comitetului, criteriile, modalitatea de selectare
şi de înlocuire a membrilor lui.
De regulă, un Comitet Consultativ Cetăţenesc este format din 9-15 membri voluntari. Câţiva dintre ei trebuie să aibă cunoştinţe de specialitate în diferite domenii:
contabilitate, informatică, afaceri bancare
La schimbarea primarului
sau de administraţie, legate de activitatea de
elaborare a bugetului. Restul membrilor comitetului trebuie să provină din diferite sectoare
cheie ale comunităţii: educaţie, sănătate, transport ş.a. Prezenţa în Comitet a unui membru
care reprezintă mai multe grupuri este oportună atâta timp cât comitetul are responsabilităţi generale, deoarece problemele bugetare afectează tot ceea ce face administraţia.
Este important ca membrii desemnaţi să fie persoane a căror integritate să nu le
permită să urmărească profitul personal din acest angajament. Să fie îngrădiţi de la
acele discuţii sau sarcini, în care ar putea exista conflict de interese. Administraţia
locală, care tratează acest aspecte cu seriozitate, va fi respectată.
Pentru o mare parte a populaţiei este ciudat cum unele persoane îşi pot sacrifica timpul, pentru a se afla în slujba comunităţii, fără să primească nici o recompensă materială
în schimb. Totuşi există oameni care acceptă să lucreze ca voluntari, mai ales într-un
comitet consultativ cetăţenesc. Iată câteva motive, pentru care ei fac acest lucru:
– statutul de membru al unui astfel de Comitet conferă persoanei respective un anumit prestigiu;
– membrii comitetului au de câştigat prin faptul că ajung la o înţelegere mai profundă a finanţelor comunităţii lor;
– dorinţa pensionarilor de a-şi ocupa timpul cu activităţi de folos pentru comunitate;
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– plăcerea de a lucra în folosul societăţii alături de un grup de cetăţeni informaţi,
dotaţi cu diverse abilităţi şi cunoştinţe;
– lucrul într-un comitet consultativ cetăţenesc permite membrilor comitetului să se
educe şi să se informeze despre procesul guvernării, în special atunci când administraţia este deschisă şi transparentă;
– dorinţa de a contribui la întărirea democraţiei la nivel local;
– mândria de a-şi ajuta comunitatea cât se poate mai bine;
– dorinţa de a fi un bun exemplu pentru ceilalţi;
– speranţa că deprinderile însuşite să le asigure eficienţă în demararea altor eforturi.
Pentru că membrii comitetului au o muncă dificilă şi o fac fără a avea un motiv personal, munca lor trebuie să fie respectată, recunoscută şi onorată de către reprezentanţii
administraţiei şi de către cetăţeni.

1.18. Instrumente potrivite de participare cetăţenească
care pot fi puse în practică în procesul de elaborare
şi adoptare a proiectului bugetului local
Constituirea unui comitet consultativ cetăţenesc pe buget, conform cerinţelor enumerate mai sus, reprezintă un succes. Însă participarea cetăţenească nu trebuie să se
limiteze nicidecum doar la participarea membrilor comitetului consultativ cetăţenesc,
indiferent de faptul cât de reprezentativi şi de pricepuţi sunt aceştia. Membrii unui astfel
de comitet constituie puntea între administraţia publică locală şi cetăţeni, care facilitează participarea acestora din urmă la actul de decizie publică la nivel local.
Odată constituit, comitetul consultativ cetăţenesc, prin membrii săi, asistă şi ajută
municipalitatea în activităţi de informare şi consultare a cetăţenilor referitor la buget,
utilizând metodele menţionate mai jos.
În mod normal, colaborarea dintre administraţia publică locală şi comunitate în efortul de stabilire a bugetului pentru anul următor trebuie să înceapă cu un raport al administraţiei, referitor la modul de utilizare a banilor în anul bugetar abia încheiat. Ar fi o
primă dovadă de transparenţă din partea administraţiei şi totodată, un semnal al creşterii
încrederii cetăţenilor în administraţia publică locală şi activitatea ei.
Pentru îndeplinirea acestui lucru, ar putea fi realizate următoarele:
• perfectarea şi tipărirea de către Primărie a Raportului, cu privire la executarea
bugetului pentru anul trecut;
• prezentarea raportului într-o conferinţă de presă;
• transmiterea copiilor Raportului către organizaţiile neguvernamentale, asociaţiile
de proprietari, firme etc.;
• prezentarea Raportului într-o întâlnire publică şi solicitarea opiniilor din partea
invitaţilor;
• punerea la dispoziţia publicului a Raportului, prin intermediul centrelor de informare a cetăţenilor sau a altor structuri ale municipalităţii, cu care cetăţeanul intră
în contact;
• publicarea în presa locală sau în publicaţiile Primăriei (dacă există) a unui rezumat
al raportului, în măsura în care este posibil;
• afişarea Raportului pe pagina web a Primăriei.
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Sondajul de opinie este un instrument foarte potrivit pentru perioada iniţială a procesului de elaborare a proiectului bugetului local. Prin intermediul lui se poate determina
opinia generală, cu privire la ordinea priorităţilor, pe care administraţia le are în vedere
în abordarea problemelor comunităţii. La fel poate fi testat gradul de suport al populaţiei, în ceea ce priveşte susţinerea bugetului local prin anumite taxe. Mai mult, prin
intermediul sondajului de opinie pot fi consultaţi cetăţenii referitor la modalităţile de finanţare a unor investiţii prin: contribuţie financiară proprie, credite, emitere a bonurilor
de tezaur etc. Referitor la modalitatea de realizare a unui sondaj de opinie, vezi capitolul
Culegerea informaţiilor de la cetăţeni.
Aşa cum s-a menţionat în capitolul amintit, acest instrument este foarte util administraţiei pentru a verifica anumite soluţii, înainte ca ele să fie definitivate şi oficializate.
Spre exemplu, în activitatea de elaborare a bugetului pentru anul 2001, Primăria
municipiului Braşov a dorit să verifice viabilitatea criteriilor de repartizare a fondurilor
de la bugetul local către unităţile de învăţământ şi cele de cultură. Pentru aceasta, au fost
organizate 3 focus-grupuri, două dintre ele – cu participarea unor directori de licee, şcoli
şi grădiniţe, cel de-al treilea avându-i ca participanţi pe directorii de teatre, muzee etc.
Este mai mult decât recomandabil, ca odată ce proiectul de buget este definitivat,
înainte de a fi supus dezbaterilor în consiliul local, să fie prezentat în cadrul a ceea ce
numim audiere publică. Principalul scop al acesteia ar fi culegerea unor ultime sugestii
şi opinii ale cetăţenilor, pe marginea unei forme aproape finale a proiectului de buget
local. De această dată, cetăţenii au posibilitatea de a cunoaşte structura de ansamblu a
bugetului localităţii lor.
Audierile publice sunt:
• Un forum al cetăţenilor, convocat de autorităţile publice locale.
• Formă de consultare a cetăţenilor în probleme de interes major.
• Un instrument de exercitare a democraţiei participative.
• Un mod de manifestare a spiritului civic.
• O formă de exprimare a sentimentului de apartenenţă la comunitate.
De ce au nevoie autorităţile locale de participarea dvs?
• Autorităţile locale au nevoie de SUGESTIILE ŞI IDEILE dvs.
• Autorităţile locale au nevoie de CONTRIBUŢIA dvs.
• Autorităţile locale au nevoie de ÎNCREDEREA dvs.
• Autorităţile locale au nevoie de SPRIJINUL dvs.
Prin ce se asigură succesul audierilor publice?
• Prin participarea activă a cetăţenilor.
• Prin acceptarea cetăţenilor ca parteneri în procesul de luare a deciziei.
• Prin susţinerea iniţiativei civice.
• Printr-o informare transparentă.
• Prin sporirea gradului de conştientizare.
De ce este important să participaţi la audierile publice?
• Pentru a fi co-participant la actul de guvernare.
• Pentru a influenţa luarea deciziilor.
• Pentru a îmbunătăţi viaţa în comunitatea dvs.
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Ce obţineţi prin audieri publice?
• Deveniţi parteneri în procesul de luare a decizilor.
• Contribuiţi direct la soluţionarea problemelor stringente ale comunităţii.
• Sunteţi informaţi asupra problemelor de interes major.
• Atingeţi un nivel înalt de coeziune socială.
Când este oportună participarea publică în procesul bugetar?
Pentru ca un Comitet Consultativ Cetăţenesc să fie folositor, e necesară determinarea
evenimentelor din cadrul procesului de elaborare a bugetului pe parcursul întregului an,
identificarea momentelor necesare de participare publică atât pentru administraţie, cât
şi pentru cetăţeni.
Mai jos este prezentat un exemplu de calendar al procesului de elaborare a bugetului
unui oraş tipic din SUA pentru anul 2000 şi de întocmire a bugetului pentru anul 2003.
În aceste calendare sunt evidenţiate momentele de participare cetăţenească:
Februarie
1999

Martie

Martie

Aprilie–
mai

Pregătirea şi planificarea
Publicarea Raportului Anual al Municipalităţii pentru anul bugetar 1998.
Discutarea performanţelor administraţiei din 1998 cu respectarea obiectivelor
bugetare. Compararea cheltuielilor şi veniturilor planificate cu cele actuale.
Raportul anual este pus la dispoziţia cetăţenilor; este discutat în presă; pe
pagina de web; trimis asociaţiilor civile şi ONG-urilor.
Întâlnire publică pe marginea liniilor directoare, pentru întocmirea bugetului anului 2000.
City manager-ul a pregătit un ghid cu îndrumări pe anul fiscal 2000 pentru
departamentele primăriei.
Acest ghid va fi repartizat înaintea şedinţei. În cadrul şedinţei, cetăţenii şi
ONG-urile pot dezbate liniile directoare şi priorităţile la întocmirea bugetului, propus de către administraţia locală. Veniturile prognozate sunt suficiente? Impozitele şi taxele propuse sunt acceptabile?
Emiterea liniilor directoare pentru întocmirea bugetului
City Manager-ul organizează şedinţa de declanşare a procesului de întocmire a bugetului, la care participă şefii compartimentelor. City Manager-ul
transmite acestora instrucţiuni şi linii directoare, programe.
Primarul şi City Managerul ţin cont de problemele semnalate la întâlnirea
publică.
Departamentele elaborează bugetele proprii.
Departamentele trimit propuneri de buget City Manager-ului.
Bugetele acestora sunt perfectate, luând în consideraţie participarea cetăţenească, care s-a manifestat în parcursul anului bugetar. Multe Departamente vor fi asistate de către propriile lor comitete consultative cetăţeneşti,
alcătuite din voluntari. Acestea vor acorda asistenţă pentru a determina:
Care este misiunea departamentului?
Ce cheltuieli sunt cerute în următorul an fiscal, pentru realizarea acestei
misiuni?
Planificarea cheltuielilor reflectă priorităţile cetăţenilor?
Ţinând cont de aceşti factori, Departamentul va elabora bugetul în cadrul
parametrilor bugetari pentru următorul an.

47

Iunie–
iulie

August

August–
septembrie

Septembrie

Revizuirea, actualizarea, consolidarea
City Manager-ul are o serie de întâlniri cu şefii de Departamente, pentru a
stabili plafoanele bugetelor. Întâlnirile ţin cont de rezultatele audierii publice din martie.
City Manager-ul revizuieşte şi pregăteşte propunerea de buget.
City Manager-ul trimite propunerea de buget a anului fiscal 2000 spre
aprobare, consiliului local.
Revizuirea
Consiliul local organizează o serie de sesiuni pregătitoare pe buget cu fiecare departament al administraţiei locale.
Membrii consiliului revizuiesc propunerea de buget a fiecărui departament. Administraţia trebuie să fie capabilă să demonstreze, că participarea
cetăţenească este parte integrantă şi susţine cerinţele bugetare făcute.
Consiliul local organizează o audiere publică pe propunerea de buget a
anului 2000.
În acelaşi timp, înainte ca consiliul să adopte bugetul, ca răspuns la sugestiile cetăţenilor, sunt posibile modificări.
Adoptarea legislativă – Buget
Consiliul local adoptă Bugetul pentru anul 2000.
Începutul anului bugetar 2000.

Octombrie
1 ianuarie
2000
Am observat că în fiecare an calendaristic activitatea administraţiei publice locale, legată de buget, vizează atât anul precedent, cât şi anul următor. Spre exemplu, în anul 1999
administraţia publică locală a pus în practică bugetul elaborat şi adoptat în anul 1998.
În acelaşi timp, s-a planificat bugetul pentru anul 2000. Este esenţial că aceste trei
bugete şi strategia pe termen lung sunt interdependente.
Circuitul bugetar din Republica Moldova ar trebui ajustat în acelaşi mod, pentru a
oferi ocazii cetăţenilor de a se implica în toate etapele procesului bugetar.
Bineînţeles, respectarea calendarului depinde de momentul, în care Guvernul înaintează Parlamentului proiectul legii bugetului de stat pe anul următor şi de momentul
în care Parlamentul adoptă această lege. Astfel, s-ar putea ca de la un moment dat să
apară un decalaj între calendarul planificat şi realitate, însă este bine, totuşi, ca de la bun
început să existe un astfel de plan calendaristic.
După ce s-a ajuns la acordul general privind planul calendaristic al procesului de
elaborare şi adoptare a bugetului pentru localitatea dumneavoastră, identificaţi acele
momente în cadrul acestui calendar, în care cetăţenii trebuie să fie informaţi despre
buget şi acele momente, în care contribuţia sau feedback-ul lor este necesar şi de folos.
Luaţi în consideraţie şi necesitatea creării mai multor oportunităţi, pentru ca cetăţenii să
se implice activ şi constructiv în procesul bugetar. Nu există o formulă magică pentru
aceasta. Ceea ce se cere, este dorinţa politică şi angajamentul de a construi o punte de
transparenţă şi încredere între administraţie şi cetăţeni.

Câteva îndrumări, care determină când şi cum să fie încorporată participarea cetăţenească în procesul bugetar:
• Informaţi sau consultaţi publicul de fiecare dată când se ia o decizie majoră sau cu
ocazia unui eveniment, care ar putea afecta bugetul.
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• Înainte de consultarea publicului la tema bugetului, fiţi siguri că acesta a fost corect şi bine informat prin intermediul anunţurilor sau mass-mediei.
• Acordaţi timp şi energie pentru a informa mass-media despre procesul bugetar,
astfel încât aceasta să fie bine pregătită, pentru a aduce la cunoştinţa publicului
informaţia cât mai veridică.
• Conştienţizaţi publicul referitor la planul calendaristic bugetar.
• Începeţi procesul participării suficient de devreme, astfel încât departamentele de
specialitate să-şi poată aduce contribuţia,
• Organizaţi sondaje de opinie sau focus-grupuri, care să ajute la determinarea priorităţilor departamentelor.
• Consultaţi publicul pe tema proiectului de buget, înainte ca acesta să fie aprobat,
astfel încât Primăria sau Consiliul local să poată face modificări.
• Numiţi o persoană-cheie sau un grup responsabil pentru supravegherea strategiei
informării/participării cetăţenilor pe tema bugetului. Desemnaţi câte o persoană
responsabilă pentru implementarea fiecărui element important. De exemplu, dacă
se va organiza o audiere publică pe buget, cineva trebuie să se ocupe de organizarea acestei activităţi.
• Informaţi publicul despre propunerile care vor fi însuşite şi puse în aplicare.
• Luaţi în consideraţie necesitatea unui comitet consultativ cetăţenesc în cadrul procesului de elaborare şi adoptare a proiectului de buget local.
• Fiţi flexibili şi modificaţi programul în funcţie de cerinţele evenimentelor.
• Consultaţi-vă cu alte administraţii care au folosit deja participarea cetăţenească în
cadrul procesului lor bugetar; reţineţi ideile, sugestiile şi experienţele lor.
Calendar de întocmire a bugetului pentru anul 2003, incluzând momentele de participare cetăţenească
Data limită/
perioada

Activităţi
Participare cetăţenească: Constituirea/reactivarea comitetului consultativ
cetăţenesc pentru buget.
Prezentarea şi difuzarea raportului annual asupra execuţiei bugetare pentru
anul 2001.
Participare cetăţenească: Obţinerea comentariilor şi opiniilor cetăţenilor cu privire la modul de executare al bugetului local în anul respectiv (2001).
Participare cetăţenească: Realizarea unui sondaj de opinie complex, pentru
identificarea problemelor/nevoilor prioritare din municipalitate, în baza unui
chestionar, distribuit prin presă, CIC etc.
Departamentele primăriei generează liste proprii, cu problemele din domeniile lor
şi cu propuneri privind cheltuielile prevăzute în bugetul anului 2003.
Primăria înaintează prima versiune a proiectului de buget pentru anul 2003
către Direcţia Generală Finanţe (DGF).
În baza comunicării de către Ministerul de Finanţe prin intermediul DGF a
sumelor defalcate şi a cotelor adiţionale aprobate, Primăria elaborează cea
de-a doua versiune a proiectului de buget pentru anul 2003.
În vederea elaborării celei de-a treia versiuni a proiectului bugetului local,
ca urmare a adoptării de către Parlament a legii bugetului de stat, Departamentele primăriei înaintează solicitările de fonduri de la bugetul local pentru anul 2003 pentru domeniile de care se ocupă.
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31.01.2002
15.02.2002

15.02.2002
15.03.2002
15.05.2002
20.07.2002

20.08.2002

Data limită/
perioada

Activităţi
Participare cetăţenească: Verificarea viabilităţii criteriilor de distribuire a fondurilor de la bugetul local către unităţile care vor beneficia de aceste fonduri:
unităţi de învăţământ, de cultură, cluburi sportive ş.a., prin organizarea unor
focus-grupuri cu reprezentanţii unităţilor respective.
Primăria elaborează cea de-a treia versiune a proiectului bugetului local,
structurat pe programe, pentru anul 2003.
Participare cetăţenească: Audiere publică pe marginea proiectului de buget
pentru anul 2003, prezentat pe programe şi activităţi.
Primăria elaborează proiectul de buget, structurat pe capitole de venituri şi
cheltuieli, îl supune dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local.
Participare cetăţenească: Proiectul de buget în varianta adoptată de consiliul
local, se face public, se supune dezbaterii publice. Se primesc sugestii, comentarii. Se organizează una sau mai multe audieri publice.
În urma sugestiilor şi comentariilor înaintate de către cetăţeni, Consiliul
local, în cadrul şedinţei publice, dezbate proiectul de buget modificat şi îl
votează în varianta finală.
Primăria comunică instituţiilor, finanţate de la bugetul local, sumele alocate
acestora.

31.10.2002
05.11.2002
30.11.2002
15.12.2002
31.12.2002
15.01.2003

1.19. Participarea cetăţenească în planificarea investiţiilor
Terminologie. Planificarea investiţiilor
Noţiunea de investiţie, în sens financiar, reprezintă alocarea unei sume de bani, prezentă şi certă, în speranţa obţinerii unor venituri viitoare superioare, dar probabile.
Investiţiile reprezintă cheltuieli de capital în vederea realizării:
– proiectarea şi executarea obiectivelor noi de investiţii, inclusiv instalaţiile aferente, de toate categoriile;
– modernizări, transformări, extinderi, consolidări şi alte intervenţii determinate de
acţiuni accidentale la construcţii şi instalaţii;
– livrări şi montări de utilaje şi echipamente tehnologice în cadrul investiţiilor noi,
al modernizărilor, al transformărilor şi al extinderilor;
– prestări de servicii care contribuie la realizarea investiţiilor precum: consultanţă,
asistenţă tehnică ş.a.
Un mijloc fix reprezintă un bun nou sau unul reabilitat care are o durată de viaţă
mai mare de doi ani şi care este costisitor.
Un proiect este iniţiat pentru a achiziţiona o investiţie. Exemple de proiect: instalaţii
de tratare a apei sau staţii de epurare, refacerea străzilor principale sau o construcţie,
înlocuirea (nu repararea) sistemului de încălzire la mai multe blocuri rezidenţiale sau
construirea de şcoli etc.
Proiect de investiţii se defineşte ca un ansamblu de acţiuni cu caracter investiţional, fundamentat pe o strategie viitoare coerentă, graţie căreia o combinaţie diferită
de resurse umane şi materiale, tehnologice/tehnice şi financiare generează un progres
economic şi social cu o valoare determinată. Executarea unui proiect necesită factori
de producţie sub formă de materiale, echipamente şi resurse umane (pornind de la cei
care asigură elaborarea proiectelor şi terminând cu cei care asigură realizarea lui).
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Analiză cost-beneficiu (metoda standard de apreciere a proiectelor): ansamblu de
metode care se aplică cu precădere proiectelor publice, datorită faptului că în cadrul
acestora se poate vorbi de câştiguri şi pierderi sociale, de unde şi importanţa pe care
o acordă identificării preferinţelor societăţii în ceea ce priveşte oportunitatea şi conţinutul respectivului proiect.
Obiectivul analizei cost-beneficiu constă în ghidarea factorului de decizie în privinţa alegerii proiectelor şi cheltuielilor sociale care maximizează câştigurile în bunăstarea socială. Cel care realizează analiza cost-beneficiu este interesat de beneficiile ce
ar putea decurge din cheltuiala realizată în comparaţie cu beneficiile ce s-ar fi obţinut
dacă banii ar fi fost utilizaţi în altproiect. Această analiză adoptă drept criteriu al câştigului social o îmbunătăţire în utilitatea socială, respectiv în bunăstare.
Un plan de investiţii de capital (PIC) este un plan pe mai mulţi ani (de obicei 4-5 ani)
care este realizat de către administraţia locală şi care identifică proiectele care se vor
realiza în perioada următoare.
Bugetul unei investiţii poate fi prezentat sub formă de cheltuieli bugetare anuale
pentru planul de investiţii. Este adoptat împreună cu bugetul administraţiei locale şi
furnizează autoritate pentru a continua un proiect specific.
Programul de investiţii este o listă de proiecte – investiţii – pe care o municipalitate
intenţionează să le implementeze pe parcursul unei perioade de câţiva ani.
Planificarea investiţiilor este un plan în derulare. Un plan de investiţii este un plan
înregistrat. Aceasta înseamnă că în fiecare an, când administraţia publică începe execuţia bugetară, proiectele aflate în derulare şi cele noi prioritare sunt trecute din categoria de „investiţii viitoare” în „investiţii ale anului bugetar în curs”. Programul de
investiţii cuprinde, de asemenea, planificări reale ale costurilor şi surselor de finanţare
necesare. Astfel, un program de investiţii nu este o listă de programe a ceea ce administraţia ar dori să realizeze, ci un plan realist de investiţii.
Evaluarea reprezintă analiza investiţiei proiectate pentru a-i stabili justificarea şi
acceptabilitatea în funcţie de anumite criterii de luare a deciziilor.
Condiţia obligatorie pentru a nu se respinge un proiect:
Cost/beneficiu = minim sau invers, beneficiu/cost= maxim
Beneficiul financiar este diferenţa dintre venituri şi costuri financiare.
Beneficiul economic este constituit din excedentul avantajelor faţă de costuri (economice), după ce am scăzut costul capitalului iniţial.
Programele de investiţii reprezintă un instrument fundamental pentru eficienţa administraţiei publice locale. Planificarea investiţiilor încurajează factorii de decizie să:
• privească dezvoltarea pe termen scurt, mediu şi lung;
• stabilească scopurile care pot fi realizate;
• stabilească un consens cu cetăţenii şi cu persoanele interesate în realizarea acestor scopuri;
• conceapă proiectele ca investiţii;
• conştientizeze secvenţele şi dimensiunile corespunzătoare proiectelor;
• direcţionarea proiectelor specifice către sursele de finanţare destinate.
Programul de investiţii cuprinde diferite proiecte în legătură cu: starea drumurilor,
căldură, apă, salubritate, parcuri, şcoli etc., îmbunătăţind calitatea vieţii oamenilor.

51

Tocmai de aceea, în planificarea investiţiilor viitoare, beneficiarii acestor proiecte, cetăţenii trebuie să fie consultaţi.
Un program de investiţii susţinut de către public este mai uşor de implementat, aduce rezultate mai bune şi intensifică procesul democratic. Cetăţenii sunt cei care ajută la
definirea nevoilor, stabilirea priorităţilor şi sprijină schimbările care sunt necesare în
relizarea planului. Dacă oamenii sunt excluşi din acest proces, administraţia nu îşi va
îndeplini responsabilităţile ca partener al cetăţenilor în procesul democraţiei şi aceasta
va avea numeroase consecinţe.

Excluderea cetăţenilor din programarea investiţiilor este o greşeală. Acest fapt va:
• scădea încrederea în aparatul administrativ (esenţial într-un proces democratic);
• intensifica obiecţiile celor care se opun planului sau deciziei;
• crea probleme politice pentru reprezentanţii aleşi;
• contribui la amplificarea rezistenţei pentru orice creştere de taxe, impozite ori rate
necesare pentru finanţarea unui proiect sau a unui program.

1.20. Instrumente de implicare a cetăţenilor în planificarea investiţiilor
Posibile instrumente de implicare a cetăţenilor în planificarea investiţiilor:
• audieri publice pentru a discuta opţiunile de investiţii care îi interesează pe cetăţeni;
• focus-grupuri (ale căror interese este posibil să fie afectate de investiţie). Reprezentanţii locali trebuie să asculte problemele şi obiecţiile şi să caute să le rezolve.
Ideile trebuie încorporate în planul de investiţii;
• sondaje de opinie – înainte de a se angaja pentru o investiţie particulară. Acestea
trebuie precedate de o campanie de educare a publicului;
• chestionare – pentru a prioritiza nevoile comunităţii.
Dacă o decizie de investiţii a fost luată fără contribuţia publicului, este încă posibilă
organizarea unei audieri publice în care cetăţenii îşi pot exprima opiniile pe tema planului de investiţii.
Înainte ca audierea să aibă loc, se folosesec tehnicile de informare a publicului pentru a-l familiariza despre alegerile făcute şi motivele care le-au determinat. La audiere,
reprezentanţii administraţiei trebuie să fie pregătiţi să asculte reacţiile şi opiniile cetăţenilor şi să fie deschişi la ideilecare ar putea să salveze costurile suplimentare sau să facă
investiţia mai eficientă.
Un scop explicit al audierii ar putea fi solicitarea ideilor cetăţenilor despre cum s-ar
putea reduce costurile şi cum ar creşte beneficiile pentru investiţiile propuse. La sfârşitul audierii sau într-un raport scris reprezentanţii administraţiei locale trebuie să răspundă comentariilor făcute de către cetăţeni. Depinzând de ceea ce se întâmplă la audiere, o
administraţie locală poate determina dacă este recomandat să îşi schimbe decizia, chiar
dacă aceasta a fost luată.
Implicarea cetăţenilor în procesul de planificare a investiţiilor
Implicarea cetăţenilor în procesul planificării investiţiilor este foarte importantă; de
aceea, cu cât oamenii încep să realizeze că este vorba de banii lor, câştigaţi cu greu din
taxe, impozite, rate şi folosirea patrimoniului, pe care administraţia locală trebuie să-i
folosească pentru investiţii, cu atât ei vor deveni mai interesaţi de felul în care aceştia
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vor fi cheltuiţi. Dacă administraţia nu are banii necesari şi este nevoită să împrumute de
la bănci, atunci ea produce datorii în numele cetăţenilor. De aceea este normal ca aceştia
să fie implicaţi în luarea deciziilor, care pot afecta situaţia lor financiară viitoare.
Întregul proces este aproape de ceea ce înseamnă democraţia. Aceasta reprezintă un
parteneriat între cetăţenii care contribuie la procesul guvernării cu resurse şi administraţia publică locală, care foloseşte resursele, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor
cetăţenilor. În democraţiile din toată lumea, cetăţenii joacă un rol foarte mare în luarea
deciziilor asupra modului de cheltuire a banilor, iar administraţiile publice locale trebuie
să încurajeze şi să faciliteze acest rol.
Organizarea procesului de planificare a investiţiilor
Administraţia publică locală trebuie să stabilească o anumită structură în cadrul propriei organizaţii, care să conducă procesul planificării de investiţii.
O etapă importantă în organizarea programului de investiţii este stabilirea unui facilitator: o persoană sau un comitet. Acesta este responsabil pentru desfăşurarea procesului conform programării, îndeplinirea politicilor, stabilite de către autorităţile locale.
Facilitatorul procesului trebuie să ajute la:
1. Pregătirea calendarului pentru planificarea investiţiilor
Calendarul este un instrument care identifică cine, ce şi când trebuie să facă în
cadrul procesului de planificare a investiţiilor.
2. Informarea cetăţenilor privind derularea procesului de investiţii
Cetăţenii trebuie să înţeleagă foarte bine procesul planificării investiţiilor. Facilitatorul programului de investiţii trebuie să ia măsuri active, pentru a informa
cetăţenii despre ceea ce reprezintă acest proces şi cum pot ei să participe. Comunicarea se realizează prin comunicate de presă, articole şi interviuri, broşuri,
anunţuri publice şi alte metode de publicitate. Organizaţiile neguvernamentale, de
asemenea, pot furniza asistenţă facilitatorului, în vederea realizării acestui scop.
3. Asistarea oficialilor aleşi în determinarea şi înţelegerea scopurilor, priorităţilor locale se realizează prin folosirea instrumentelor de participare cetăţenească:
grupuri consultative cetăţeneşti, întruniri publice, focus-grupuri, analiza grupurilor de interes sau sondaje de opinie.
4. Asistarea personalului din administraţia locală în identificarea nevoilor şi
pregătirea proiectelor de investiţii.
Fiecare departament al administraţiei contribuie cu idei la investiţiile necesare. Pentru investiţiile care vizează serviciile comunitare, fiecare departament trebuie să caute
şi să solicite contribuţia…
În exemplele de mai jos, astfel de contribuţii pot duce chiar la economii ale administraţiei publice locale, demonstrându-se că investiţia suportă amânare:
– Înfiinţarea unor focus-grupuri pentru a determina unde va fi posibilă obţinerea
acceptului public, pentru introducerea măsurilor de separare selectivă a gunoiului
menajer, care vor duce la reducerea volumului deşeurilor. Acceptul public pentru
asemenea măsuri ar putea extinde durata de viaţă a terenului, amânând nevoia de
investiţii pentru unul nou.
– Realizarea unei întâlniri publice pe tema îmbunătăţirii colectării deşeurilor menajere ar putea sugera că un trafic mai bun sau restricţiile de parcare ar putea îmbu53

nătăţi accesul la punctele de colectare din preajma clădirilor, asigurând o colectare
mai rapidă, mult mai eficientă, care ar putea evita nevoia de a investi în maşini
suplimentare, pentru colectarea gunoiului.
– Realizarea unui sondaj în rândul utilizatorilor de mijloace de transport public ar
putea dezvălui noi opţiuni: revizuirea traseelor sau introducerea de către autoritatea publică a transportului privat.
5. Conducerea procesului, clasificarea şi ierarhizarea proiectelor
Un instrument de determinare a priorităţilor unui plan de investiţii este criteriul
prioritizării şi acordării unui punctaj fiecărui element.
În ipoteza în care există pluralitatea criteriilor şi imposibilitatea de a le sintetiza
într-un indicator unic, decizia va fi elucidată prin metode multicriteriale. Proiectele independente sunt astfel apreciate în raport cu fiecare din criteriile reţinute,
ceea ce antrenează mai multe clasamente ale proiectelor, fiind dificilă stabilirea
unui clasament general.
Criteriile de prioritizare pot să fie dezvoltate de un grup de lucru – comitetul consultativ al cetăţenilor, împuternicit de către primar, care include specialişti ai comunităţii, consilierii locali şi conducerea administraţiei.
6. Conducerea întâlnirilor pentru prioritizarea proiectelor
Obiectivul întrunirilor este de a ajunge la o înţelegere asupra listei finale a proiectelor prioritare pentru programul de investiţii. Nici o întrunire nu trebuie să
reunească mai mult de 10-12 persoane: reprezentanţi ai administraţiei, lideri ai
comunităţii, grupuri şi persoane de afaceri.
Prezentarea oficială trebuie făcută de conducerea tehnică responsabilă, care descrie scopul şi conţinutul fiecărui proiect, raţionamentul pentru care fiecare proiect
a fost selectat, pentru a fi înscris în listă iniţială şi în programul de activităţi, care
trebuie desfăşurate pentru implementarea proiectului. Fiecare participant evaluează ulterior fiecare proiect în parte. Rezultatul final al fiecărui participant este adunat şi se calculează punctajul mediu pentru fiecare proiect.
7. Asistenţă pentru pregătirea programului de investiţii
Odată ce exerciţiul de prioritizare a fost executat, facilitatorul va lucra cu primarul, pentru a pregăti programul general de investiţii. Înainte ca acesta să fie
finalizat şi înaintat consiliului local pentru finalizare şi aprobare, se va organiza o
audiere publică, pe tema programului, cu scopul de a informa publicul despre ceea
ce este propus în planul de investiţii şi de a oferi publicului şansa de a comenta
aceste propuneri.
8. Supravegherea procesului de implementare
Odată ce consiliul a adoptat planul de investiţii şi resursele au fost stabilite, proiectele se implementează. Rolul facilitatorului în acest moment este de a monitoriza cadrul
extern, adică schimbările legislaţiei sau legislaţiei financiare, schimbările economice,
sociale, politice, care ar putea influenţa programul de planificare a investiţiilor.
Aşadar, procesul prin care se poate determina creşterea gradului de participare a
cetăţenilor, este unul de durată şi solicită eforturi concentrate şi constante atât din partea
autorităţilor publice locale, cât şi din partea cetăţenilor, care îşi aduc propria contribuţie
în procesul de planificare a investiţiilor.
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Atât experienţele altor ţări, cât şi proiectele implementate în Republica Moldova,
au scos în evidenţă că un parteneriat între administraţia publică locală şi cetăţeni poate
funcţiona cu efecte benefice pentru ambele părţi, mai ales pentru comunitate.
Administraţia publică trebuie să conştientizeze că participarea cetăţenilor în procesul de adoptare a deciziilor, privind investiţiile, poate furniza elemente noi şi soluţii,
care să corespundă mult mai bine intereselor cetăţenilor. Aceasta contribuie implicit la
crearea unei imagini în rândul populaţiei din ce în ce mai favorabile a autorităţilor şi la
crearea unui mediu comunitar participativ.
Pe de altă parte, există un număr mult prea mic de persoane, dispuse să se implice
în viaţa comunităţii. Marea majoritate a populaţiei este concentrată asupra problemelor
personale, zilnice, asupra preocupărilor mult mai restrânse decât acelea pe care trebuie
să o acopere administraţia. Cetăţenii preferă să lase rezolvarea problemelor comunităţii
în sarcina autorităţilor alese, pe care le consideră mandatate să adopte cele mai bune
soluţii.
Exemplu de invitaţie la o audiere publică
Republica Moldova
Primăria oraşului Rezina
INVITAŢIE
Consiliul local al or. Rezina, invită cetăţenii localităţilor, administrate de primărie,
să participe în data de 21.09.2007, ora 17:00, în incinta Casei de Cultură, la o audiere
publică în cadrul proiectului „Bugetul 2008 – Împreună pentru un oraş mai frumos”.
Acestă audiere publică are drept scop dezbateri şi consultări ale cetăţenilor, în
legătură cu investiţiile ce vor fi realizate în oraşul Rezina în anul 2008.
Rezultatele acestei audieri publice vor fi prezentate în mass-media şi vor constitui
punctul de plecare în alcătuirea listei de investiţii pentru anul 2008.
La această întâlnire participă, alături de consilierii locali, Primarul oraşului Rezina şi reprezentanţi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională „Habitat”.
Primar
Şova Petru
Exemplu: Agenda audierii
Republica Moldova
Primăria oraşului Rezina
AGENDA
Audierii publice din 21 septembrie 2007
Ora

Activitate

11.00–11.15

Primire invitaţi
Înmânare materiale

11.15–11.25

Deschiderea Audierii Publice, prezentare program
Secretarul primăriei
Cuvânt de deschidere
Primar Şova Petru
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Ora

Activitate

11.25–11.40

Prezentarea comparativă a venituri şi cheltuielilor de capital pentru anii
2006–2007
Prognoze venituri 2008
Responsabil impozite şi taxe

11.40–11.55

Prezentarea rezultatelor anchetelor, realizate pentru „Programul Buget 2008.
Împreună cu cetăţenii”
Prezentarea rezultatelor la:
– chestionare
– întâlniri publice pe cartiere/mahalale
– anchete mass-media
Secretarul primăriei

11.55–12.10

Prezentare propuneri din partea primăriei a lista de investiţii pentru anul 2008
Responsabil pentru investiţii

12.10–12.45

Discuţii şi intervenţii ale cetăţenilor cu reprezentanţii autorităţii locale
Moderator: Ion Păduraru

12.45–12.55

Comentarii şi răspunsuri la cererile cetăţenilor din partea autorităţii locale
Primar Şova Petru
Consilierii locali

12.55–13.00

Cuvântul de încheiere al Primarului oraşului Rezina, adresat participanţilor
Rezina, 21.09.2007. Informaţie de contact:

Exemplu:
Implicarea cetăţenilor în planificarea investiiţilor pentru alimentarea cu apă
în oraşul Khmelnytsky, Ucraina
Primăria oraşului Khmelnytsky, Ucraina, trebuie să facă îmbunătăţiri urgente în sistemul alimentării cu apă potabilă. Primăria a dorit să afle dacă cetăţenii aprobă ideea de
a contracta un împrumut extern, pentru a realiza această investiţie şi dacă cetăţenii pot
suporta costul apometrelor, pentru determinarea consumului de apă. Au fost organizate
focus-grupuri, cărora le-au fost adresate următoarele întrebări:
1. Ce ştiţi despre sistemul de alimentare cu apă al oraşului Khmelnytsky?
2. Care este nivelul dumneavoastră de satisfacţie faţă de stadiul actual al acestui
serviciu? Vă rugăm să argumentaţi răspunsul.
3. Ce puteţi spune despre calitatea robinetelor de apă?
4. Ce alte surse de apă folosiţi şi dacă da, de ce?
5. Cum şi de la cine aţi auzit despre planurile de îmbunătăţire a sistemului de alimentare cu apă? Sondare: Care este atitudinea dumneavoastră faţă de o posibilă
contractare a unui împrumut internaţional, pentru realizarea unui astfel de proiect?
Cât de real şi promiţător ar putea fi un astfel de plan?
6. Cum credeţi că ar putea administraţia să ramburseze împrumutul? Sondare: Realizarea acestui proiect ar putea să crească costurile pentru acest serviciu? Ce creştere de preţ sunt pregătiţi cetăţenii oraşului Khmelnytsky să accepte pentru alimentarea continuă cu apă de calitate?
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7. Care este poziţia dumneavoastră faţă de introducerea în apartamente a unui apometru? Vă rugăm să argumentaţi răspunsul.
Din acest focus-grup administraţia a descoperit că:
• Oamenii sunt nemulţumiţi, chiar disperaţi, de calitatea proastă a sistemului de
alimentare cu apă.
• Participanţii au avut o atitudine favorabilă faţă de planurile administraţiei, de a
folosi un împrumut extern pentru implementarea acestui proiect. În acelaşi timp,
ei au accentuat importanţa şi urgenţa, cu care trebuie privită această problemă.
• Participanţii au fost realişti faţă de necesitatea unor servicii mai bune, pentru care
trebuie, probabil, să plătească mai mult.
• Participanţii au fost de acord să suporte costurile pentru introducerea apometrelor.
Nu tăcea şi vei avea dreptate!
Nu tăcea şi îţi vom fi parteneri!
Tacerea ta ne costă!
(mesajul cetăţenilor, adresat angajaţilor instituţiilor administraţiei publice)
Tacerea este de aur?
• Nu şi atunci când ascunde corupţia!
• Nu şi atunci când risipeşte banii cetăţenilor!
• Nu şi atunci când tăinuieşte conflictul de interese!
• Nu şi atunci când se opune libertăţii de informare!
• Nu şi atunci când anulează transparenţa decizională!
• Nu şi atunci când protejează clientelismul politic!
• Nu şi atunci când cetăţenii cu viziuni politice,
diferite de ale funcţionarilor publici, sunt persecutaţi!
• Nu şi atunci când ascunde abuzul în serviciu!
Conform teoriei lui D. Waldo, funcţionarii publici trebuie să ţină cont de
12 obligaţii:
• obligaţii faţă de constituţie;
• obligaţii faţă de legi;
• obligaţii faţă de naţiune şi ţară;
• obligaţii faţă de democraţie;
• obligaţii faţă de normele de organizare birocratică;
• obligaţii faţă de profesie şi profesionalism;
• obligaţii faţă de familie şi prieteni;
• obligaţii faţă de sine;
• obligaţii faţă de colectivităţile cu care vin în contact;
• obligaţii faţă de interesul public sau bunăstarea generală;
• obligaţii faţă de umanitate sau lume;
• obligaţii faţă de Dumnezeu.
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2. Corupţia
Creşterea gradului de înţelegere a mecanismelor corupţiei şi stimularea unei
atitudini civice faţă de anticorupţie, prin conştientizarea faptului că implementarea
standardelor de performanţă, calitate în economie şi sfera publică sunt posibile numai cu ajutorul cetăţeanului, prin aplicarea mijloacele legale de care dispunem, pe
principiul imparţialităţii şi corectitudinii.
Populaţia angajată în combaterea fenomenului de corupţie şi Sistemul specializat de
combatere a corupţiei şi protecţionismului, care include subdiviziunile specializate
ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciului de
Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Procuraturii Generale, Curţii de Conturi trebuie să devină un parteneriat sinergetic anticorupţie. În acest sens, populaţia
trebuie încurajată să semnaleze actele şi faptele de corupţie cu care se confruntă.

2.1. Ce este şi ce nu este corupţie
Ce este corupţia?
Corupţia este un fenomen antisocial, ce reprezintă o înţelegere nelegală între
două părţi, una propunând sau promiţând privilegii sau beneficii nelegitime, cealaltă, antrenată în serviciul public, consimţind sau primindu-le în schimbul executării
sau neexecutării unor anumite acţiuni funcţionale, ce conţin elemente ale infracţiunii,
prevăzute în Codul Penal.
În acelaşi timp, protecţionismul este o acţiune sau inacţiune a factorului de decizie, vizând protejarea în rezolvarea unor probleme ale persoanelor interesate, prin
atitudine favorabilă faţă de ele, indiferent de motivele după care s-a condus care nu
conţine elemente ale infracţiunii.

Statul trebuie să ofere garanţii pentru preîntâmpinarea corupţiei prin următoarele
acţiuni:
• reglementarea juridică strictă a activităţii autorităţilor publice, asigurarea publicităţii acestei activităţi şi a controlului de stat şi obştesc asupra ei;
• perfecţionarea structurii serviciului public şi procedurii de soluţionare a problemelor ce vizează interesele persoanelor fizice şi juridice;
• asigurarea funcţionarilor publici cu salariu de la bugetul de stat şi cu privilegii în
mărimea corespunzătoare competenţei şi răspunderii lor, fapt care ar oferi acestora şi familiilor lor un nivel de trai decent;
• ocrotirea de către stat, inclusiv de către autoritatea judecătorească, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor, abilitate cu exercitarea funcţiilor de administrare;
restricţia, în temeiul legislaţiei în vigoare, a unor drepturi şi libertăţi ale funcţionarilor publici în măsura, în care faptul acesta este necesar pentru apărarea regimului
constituţional, drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice,
precum şi ale organizaţiilor nestatale şi asociaţiilor obşteşti, care beneficiază de
serviciile autorităţilor publice;
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• efectuarea unor măsuri speciale de control financiar şi fiscal pentru neadmiterea
legalizării (spălării) de mijloace acumulate nelegitim în vederea mituirii persoanelor abilitate cu exercitarea funcţiilor de administrare;
• repunerea în drepturi a persoanelor fizice şi juridice faţă de care s-a comis o injustiţie şi lichidarea altor consecinţe periculoase ale corupţiei şi protecţionismului.
Este util să cunoaşteţi că funcţionarului îi sunt interzise prin lege următoarele:
• să primească pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu orice recompensă, sub
formă de bani, de servicii etc., de la orice persoană fizică şi juridică, precum şi de
la organizaţii nestatale şi asociaţii obşteşti;
• să primească, în virtutea situaţiei sale sociale, daruri şi servicii, cu excepţia semnelor de atenţie simbolice, conform normelor de politeţe şi de ospitalitate recunoscute şi a suvenirelor simbolice în timpul acţiunilor de protocol şi altor acţiuni
oficiale, a căror valoare nu depăşeşte un salariu minim. Darurile a căror valoare
depăşeşte un salariu minim oferite fără ştirea sa, sau primite pentru îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu de la persoane fizice şi juridice din alte ţări se transmit întrun fond special de stat în modul prevăzut de legislaţie;
• să accepte invitaţii de a efectua călătorii turistice, de tratament şi de reconfortare
etc. în republică şi în alte ţări pe contul persoanelor fizice şi juridice din ţară şi din
străinătate, cu excepţia călătoriilor întreprinse la invitaţia rudelor apropiate sau în
cazurile prevăzute de acorduri internaţionale;
• să folosească în interese personale, de grup şi în alte interese decât cele de serviciu
localurile, mijloacele de transport şi de telecomunicaţie, tehnica electronică de calcul, banii şi alte bunuri din patrimoniul statului, puse la dispoziţia lui pentru exercitarea funcţiilor de serviciu, dacă faptul nu este prevăzut de alte acte normative;
• să beneficieze de privilegii ca să obţină pentru sine şi pentru alte persoane credite
şi împrumuturi; să procure hârtii de valoare, bunuri imobiliare şi alte bunuri, profitând de statutul său de serviciu;
• să întreprindă alte acţiuni, profitând de situaţia de serviciu, pentru a obţine venituri
şi avantaje materiale sau de altă natură, precum şi să primească servicii nelegitime;
• membrilor familiei funcţionarului le este interzis să primească daruri şi servicii, invitaţii în călătorii turistice, de tratament şi de reconfortare etc. pe contul persoanelor fizice şi juridice din republică şi din străinătate cu care funcţionarul are legături
de serviciu. Funcţionarul este obligat să transmită, în modul prevăzut de legislaţia
în vigoare, în fondul special de stat, bunurile primite ilegal de familia sa.
Pentru a identifica un fapt de corupţie nu este necesară în mod obligatoriu existenţa
unui prejudiciu interesului public; este importantă prezenţa înţelegerii ilegale dintre o
persoană (fizică sau juridică) şi o altă persoană angajată în serviciul public pentru exercitarea sau neexercitarea de către ultimul a unor acţiuni funcţionale. Cu alte cuvinte, un
fapt de corupţie va exista atâta timp cât un funcţionar sau o altă persoană oficială, care
profită de funcţia sa va obţine beneficii personale în afara celora la care este îndreptăţit
să le ceară (salariu).
Exemplu:
1. Să presupunem că o instituţie publică organizează o licitaţie pentru achiziţionarea
unor lucrări de reparaţie a edificiului în care se află. O oarecare companie Y care
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şi-a manifestat intenţia de a participa la licitaţie, a promis o sumă de bani unor
membri ai comisiei de licitaţie pentru a câştiga această licitaţie.
În cazul în care după deschiderea ofertelor:
– oferta companiei Y este câştigătoare şi compania oferă suma de bani promisă
membrilor comisiei, indiferent de faptul dacă oferta companiei era sau nu mai
bună şi mai accesibilă după preţ vom fi în faţa unui act de corupţie. Aşadar, indiferent de calitatea companiei Y, ultima a avut o înţelegere ilegală cu reprezentanţii
comisiei fapt ce poate fi calificat drept dare de mită, infracţiune prevăzută de Codul Penal.
2. În cazul în care la Primărie secretarul vă solicită o sumă de bani pentru eliberarea
unei adeverinţe, care se eliberează fără plată, sunteţi în faţa unui fapt de corupţie.
3. În cazul în care reprezentantul într-un proces judiciar vă solicită o sumă de bani
pentru a aranja o hotărâre de judecată favorabilă, sumă de bani ce va fi necesară
judecătorului sau altui participant la proces, de asemenea avem un act de corupţie.
Ce nu este corupţie?
Există o mulţime de situaţii când funcţionarii publici sau persoanele oficiale, prin
acţiunile lor aduc prejudicii intereselor private sau ale statului, societăţii, comunităţii,
prin depăşirea atribuţiilor cu care sunt abilitaţi sau neexercitarea acestei puteri. Aceste situaţii însă nu pot fi considerate drept acte de corupţie, dacă nu se va constata
intenţia acestei persoane de a avea beneficii. Legislaţia Republicii Moldova distinge
mai multe situaţii de acest gen, cum ar fi: excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor
de serviciu, neglijenţa de serviciu, refuzul de a îndeplini legea etc.
Exemple:
– Secretarul consiliului comunal refuză, fără argumente, să vă elibereze o adeverinţă sau un certificat pe care este obligat să-l elibereze.
– Persoana responsabilă de înregistrarea petiţiilor din cadrul Consiliului raional refuză înregistrarea plângerii, pe motiv că aceasta nu este actuală.
– Poliţia v-a reţinut pe parcursul unei perioade de 3 ore, fără a vă comunica cauzele
reţinerii.
– Deşi v-aţi adresat cu o cerere de acces la informaţie către o instituţie publică mai
mult de o lună nu aţi primit nici un răspuns.
– Dacă inspectorul de sector refuză să investigheze plângerea Dvs. cu privire la
dispariţia unor obiecte din gospodărie.
În cazul în care v-au fost cauzate anumite prejudicii în acest mod, aveţi dreptul de a
cere repararea prejudiciului pe calea reclamaţiei/contestaţiei, iar în caz de nesoluţionare
aveţi dreptul de adresare în instanţa de judecată, fie direct instanţei de judecată.
Acţiunile menţionate mai sus reprezintă mai degrabă elementele unei proaste guvernări care rezidă din şapte cauze principale, cum ar fi:
• lipsă de transparenţă;
• întârziere nejustificată;
• discriminare;
• abuz (în serviciu);
• nerespectarea procedurilor;
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• eroarea legală/judiciară;
• neglijenţă în serviciu (funcţionare necorespunzătoare).
Astfel de acte nu sunt considerate acte de corupţie, iar proasta guvernare, deşi poate
genera corupţie, nu trebuie confundată cu corupţia de facto.

2.2. Care sunt drepturile de care dispui pentru a lupta cu corupţia:
Legea este întotdeauna de partea cetăţenilor. Legislaţia Republicii Moldova prevede
suficiente norme care asigură cetăţenilor posibilităţi efective şi eficiente de a-şi apăra
drepturile şi de a oferi posibilitatea tragerii la răspundere a persoanelor care au încălcat
legislaţia.
În cazul în care sunteţi martor într-o cauză penală, identitatea Dvs. poate fi protejată
de către organele de urmărire penală în baza Legii.
În continuare prezentăm succint drepturile esenţiale în cazul unor fapte de corupţie.
Dreptul la petiţionare
Legea nr. 190 cu privire la petiţionare, adoptată la 19.07.94, republicată în Monitorul Oficial nr. 6 din 24.01.2003, asigură oricărei persoane dreptul de a depune o cerere,
reclamaţie, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă.
Aceste petiţii urmează să fie examinate de către organele corespunzătoare în termen de
30 de zile, iar cele care nu necesită studiere şi examinare suplimentară – fără întârziere
sau în termen de 15 zile de la data înregistrării.
Dacă petiţia ţine de competenţa altui organ, ea se expediază acestui organ în termen
de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării petiţiei, fapt despre care este informat petiţionarul.
Petiţia se depune în scris în limba de stat sau într-o altă limbă în conformitate cu
Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.
Petiţiile în care este atacat un act, o decizie, o acţiune ori inacţiune a unui organ
administrativ sau persoană oficial, care au lezat drepturile şi interesele legitime ale petiţionarilor, se adresează organului ierarhic superior de primă instanţă.
Petiţiile în care sunt atacate deciziile organizaţiilor care nu au organele lor superioare, precum şi deciziile executivelor raionale, primăriilor oraşelor de subordonare
republicană, se adresează instanţei de contencios administrativ.
Drepturile petiţionarului
• să expună personal argumente organului sau persoanei oficiale care examinează
petiţia;
• să beneficieze de serviciile avocatului;
• să prezinte organului sau persoanei oficiale care efectuează examinarea materiale
suplimentare ori să solicite organului sau persoanei oficiale să ceară aceste materiale;
• să ia cunoştinţă de materialele examinării;
• să primească răspuns în scris sau oral despre rezultatele examinării;
• să ceară repararea pagubei în modul stabilit de legislaţie;
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• petiţionarii care consideră că drepturile lor sunt lezate şi nu sunt de acord cu deciziile organului sau persoanei oficiale care au examinat petiţia, au dreptul de a se
adresa în instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data
comunicării deciziei, în cazul în care, conform legii, se adresează direct în instanţă
sau de la data primirii răspunsului la cererea prealabilă sau, în cazul când în intervalul menţionat, nu au primit răspuns din ziua când trebuiau să-l primească.
Obligaţiile persoanelor cărora le-a fost adresată petiţia:
• să examineze petiţiile, inclusiv cererile prealabile, în termenul stabilit de lege;
• să asigure restabilirea drepturilor lezate şi recuperarea prejudiciului cauzat în condiţiile legii;
• să asigure executarea deciziilor adoptate în urma examinării petiţiilor.
Drepturile organelor ierarhic superioare cărora le-a fost adresată petiţia – Organul ierarhic superior este în drept să respingă cererea prealabilă sau să o accepte
şi să anuleze actul administrativ, în întregime sau în parte, să oblige organul ierarhic inferior să repună în drepturi persoana respectivă ori, după caz, să anuleze
actul administrativ emis cu acordul său.
Persecutarea petiţionarului în legătură cu înaintarea petiţiei ori cu exprimarea
unor aprecieri critice ce se conţin în ea, precum şi refuzul neîntemeiat de a examina
petiţia sau tergiversarea examinării ei, adoptarea unor decizii ce contravin legislaţiei, divulgarea informaţiilor privind viaţa personală a petiţionarului contra voinţei
lui dacă acestea au fost însoţite de abuz de putere sau abuz de serviciu, exces de
putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu, de atitudine neglijentă faţă de îndatoririle sale din partea persoanelor cu funcţii de răspundere, în urma cărora au fost
prejudiciate considerabil drepturile petiţionarului, interesele de stat şi obşteşti,
atrage după sine răspundere penală.
Dreptul de liber acces la informaţie
Legea nr. 982 privind accesul la informaţie, adoptată la 11.05.2000, publicată în
Monitorul Oficial nr. 88 din 28.07.2000, asigură oricărei persoane accesul liber la toate
informaţiile oficiale aflate în posesia şi la dispoziţia autorităţilor publice centrale şi locale – autorităţile administraţiei de stat, prevăzute în Constituţia Republicii Moldova şi
anume: Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul, administraţia publică,
autoritatea judecătorească, alte organe care gestionează unele servicii publice.
Documente purtătoare de informaţii sunt considerate:
• orice hârtie sau alt material pe care există un înscris;
• o hartă, un plan, un desen, o fotografie;
• orice hârtie sau alt material pe care sunt marcaje, figuri, simboluri sau perforări
care au un sens pentru persoanele calificate să le interpreteze;
• orice obiect sau material din care pot fi reproduse sunete, imagini sau înscrisuri cu
sau fără ajutorul unui alt articol sau mecanism;
• orice alt înregistrator de informaţie apărut ca rezultat al progresului tehnic;
Informaţii oficiale sunt informaţiile aflate în posesia şi la dispoziţia furnizorilor de
informaţii, care au fost elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate şi/sau adoptate de
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organe ori persoane oficiale sau puse la dispoziţia lor în condiţiile legii de către alţi
subiecţi de drept.
Informaţia cu caracter personal o constituie datele ce se referă la o persoană privată identificată sau identificabilă, a cărei dezvăluire ar constitui o violare a intimităţii
persoanei, face parte din categoria informaţiei confidenţiale despre persoane. În sensul
legii, nu constituie informaţie confidenţială datele ce ţin exclusiv de identificarea persoanelor (date ce se conţin în buletinele de identitate).
Restricţii ale accesului la informaţie
În general, accesul la informaţie nu poate fi îngrădit cu excepţia:
• informaţiilor ce constituie secret de stat, reglementate prin lege organică şi calificate ca informaţii protejate de stat, în domeniul activităţii militare, economice,
tehnico-ştiinţifice, de politică externă, de recunoaştere, de contrainformaţii şi activităţii operative de investigaţii, a căror răspândire, divulgare, pierdere, sustragere
poate periclita securitatea statului;
• informaţiilor confidenţiale din domeniul afacerilor, prezentate instituţiilor publice
cu titlu de confidenţialitate, reglementate de legislaţia privind secretul comercial
şi care ţin de producţie, tehnologie, administrare, finanţe, de alte activităţi economice, a căror divulgare (transmitere, scurgere) poate atinge interesele întreprinzătorilor;
• informaţiilor cu caracter personal, a căror divulgare este considerată drept o imixtiune în viaţa privată a persoanei, protejată de legislaţie, accesul la care poate fi
admis numai cu respectarea prevederilor articolului 8 din prezenta lege;
• informaţiilor ce ţin de activitatea operativă şi de urmărire penală a organelor de
resort, dar numai în cazurile în care divulgarea acestor informaţii ar putea prejudicia urmărirea penală, interveni în desfăşurarea unui proces de judecată, lipsi
persoana de dreptul la o judecare corectă şi imparţială a cazului său sau ar pune în
pericol viaţa sau securitatea fizică a oricărei persoane – aspecte reglementate de
legislaţie;
• informaţiilor ce reflectă rezultatele finale sau intermediare ale unor investigaţii
ştiinţifice şi tehnice şi a căror divulgare privează autorii investigaţiilor de prioritatea de publicare sau influenţează negativ exercitarea altor drepturi protejate prin
lege.
Protejarea vieţii private a persoanei include:
• dreptul la consimţământul persoanei a căror interese sunt atinse în procesul de
divulgare a informaţiei cu caracter personal;
• dreptul de a participa la procedura de luare a deciziilor în calitate de parte egală;
• dreptul de a i se păstra anonimatul în cazul furnizării informaţiilor cu caracter
personal, cu respectarea confidenţialităţii;
• dreptul de a controla şi de a rectifica informaţiile neadecvate, incorecte, incomplete, neactualizate, nerelevante;
• dreptul de a nu fi identificată în mod automat, în cadrul procedurii de luare a
deciziilor asupra divulgării informaţiei;
• dreptul de a se adresa în instanţele de judecată.
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Oricărei persoane i se va asigura accesul la informaţiile cu caracter personal
despre sine. Ea are dreptul:
• să ia cunoştinţă de aceste informaţii personal sau în prezenţa altei persoane;
• să precizeze aceste informaţii în scopul asigurării plenitudinii şi veridicităţii lor;
• să obţină, dacă este cazul, rectificarea informaţiilor sau lichidarea lor atunci cînd
ele vor fi tratate neadecvat;
• să afle cine şi în ce scop a utilizat, utilizează sau intenţionează să utilizeze aceste
informaţii;
• să ia copii ale documentelor, informaţii despre sine sau despre unele părţi ale
acestora.
Obligaţiile furnizorilor de informaţii:
• să asigure informarea activă, corectă şi la timp a cetăţenilor asupra chestiunilor
de interes public şi asupra problemelor de interes personal;
• să garanteze accesul liber la informaţie;
• să respecte limitările accesului la informaţie, prevăzute de legislaţie, în scopul protejării informaţiei confidenţiale, a vieţii private a persoanei şi a securităţii naţionale;
• să respecte termenele de furnizare a informaţiei, prevăzute de lege;
• să dea publicităţii propriile acte adoptate în conformitate cu legea;
• să păstreze, în termenele stabilite de lege, propriile acte, actele instituţiilor ale
căror succesoare sunt actele ce stabilesc statutul lor juridic;
• să asigure protejarea informaţiilor ce se află la dispoziţia sa de accesul, distrugerea sau modificarea nesancţionată;
• să menţină informaţiile, documentele aflate la dispoziţia sa, în formă actualizată;
• să difuzeze de urgenţă pentru publicul larg informaţia care i-a devenit cunoscută în cadrul propriei activităţi;
• va pune la dispoziţia solicitantului informaţia din momentul în care vor fi disponibile pentru a fi furnizate, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data
înregistrării cererii de acces la informaţie.
O cerere de acces la informaţie scrisă trebuie să conţină:
• detalii suficiente şi concludente pentru identificarea informaţiei solicitate (a
unei părţi sau unor părţi ale acesteia);
• modalitatea acceptabilă de primire a informaţiei solicitate;
• date de identificare a solicitantului.
Modalităţile accesului la informaţiile oficiale:
• audierea informaţiei pasibile de o expunere verbală;
• examinarea documentului (unor părţi ale acestuia) la sediul instituţiei;
• eliberarea copiei documentului, informaţiei solicitate (de pe unele părţi ale
acestora);
• eliberarea copiei traducerii documentului, informaţiei (unor părţi ale acestora)
într-o altă limbă decât cea a originalului, pentru o plată suplimentară;
• expedierea prin poştă (inclusiv poşta electronică) a copiei documentului,
informaţiei (de pe unele părţi ale acestora), a copiei traducerii documentului, informaţiei într-o altă limbă, la cererea solicitantului, pentru o plată
respectivă.
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Orice persoană care solicită acces la informaţii în conformitate cu legea privind
accesul la informaţie este absolvită de obligaţia de a-şi justifica interesul pentru informaţiile solicitate.

Dreptul la un proces echitabil
Conform legislaţiei în vigoare şi actelor internaţionale la care a aderat Republica
Moldova, fiecărei persoane i se garantează dreptul ca o instanţă să soluţioneze orice
contestaţie privitoare la drepturile şi obligaţiile sale civile, consacrând astfel dreptul la
un tribunal, iar dreptul de a-l sesiza nu constituie decât unul din aspectele sale.
În situaţia în care o instituţie publică nu răspunde la petiţia dumneavoastră, aveţi
dreptul să acţionaţi instituţia respectivă în instanţa de judecata competentă. Instanţa de
judecată poate decide anularea actelor emise de autoritate (în cazul în care dreptul Dvs.
este restrâns printr-un act administrativ), fie să decidă obligarea instituţiei să ofere un
răspuns sau să elibereze informaţia solicitată.
Litigiile cu autorităţile publice ce reies din dreptul de petiţionare şi dreptul de acces
la informaţie, reprezintă litigii de contencios administrativ.
Legea contenciosului administrativ nr. 793 adoptată la 10.02.2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 57 din 18.05.2000, are drept scop contracararea abuzurilor şi exceselor de putere ale autorităţilor publice, apărarea drepturilor persoanei în spiritul legii,
ordonarea activităţii autorităţilor publice, asigurarea ordinii de drept.
În sensul Legii, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal al unei cereri, se poate adresa instanţei competente de contencios administrativ pentru a obţine anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi
repararea pagubei ce i-a fost cauzată.
Cererea trebuie să fie depusă în instanţa de judecată în decursul unei perioade
de 30 de zile din momentul din care vi s-a adus la cunoştinţă refuzul de acces la
informaţie sau din momentul din care trebuia să primiţi răspunsul la cerere. În caz
contrar, instanţa de judecată poate respinge acţiunea ca fiind depusă cu încălcarea termenului de prescripţie. În acest caz instanţa de judecată nu va mai examina
esenţa problemei.
La depunerea cererii de chemare în judecată în contenciosul administrativ, reclamantul (persoana ce depune cererea de chemare în judecată) este scutit de plata taxei de stat
(examinarea cauzei se va face gratuit de către instanţa de judecată).
În cazul litigiilor de contencios, există numai o cale ordinară de atac – calea recursului –
spre deosebire de litigiile de drept comun care dispun de două căi ordinare de atac: apelul şi
recursul. Adică, în litigii de contencios există o procedură mai simplificată de examinare.
Cu toate acestea, este de menţionat că există organisme internaţionale – regionale
(Curtea Europeană a Drepturilor Omului), care pot verifica modul în care statele îşi
îndeplinesc obligaţia de a asigura exercitarea concretă şi efectivă a dreptului la o instanţă de judecată şi dreptul la un proces echitabil. Astfel, însuşi faptul că vă judecaţi
cu o autoritate publică de orice nivel instanţa de judecată trebuie să fie imparţială şi să
asigure egalitatea părţilor în proces.
Dreptul mai sus menţionat nu cuprinde însă şi dreptul de a cere deschiderea unei
proceduri de urmărire penală împotriva unei terţe persoane şi nici dreptul ca o procedură
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penală să conducă la condamnarea unei anumite persoane. Aşadar, acest drept nu garantează posibilitatea unei răzbunări private şi nici dreptul la o acţiune populară.
Un element de bază al unui proces echitabil reprezintă principiul securităţii raporturilor juridice, care stabileşte că, soluţia dată printr-o hotărâre definitivă în orice litigiu
de către instanţele judecătoreşti să nu mai fie obiectul examinării.
Exemplu: Dacă aţi obţinut câştig de cauză într-un litigiu cu o autoritate publică şi nu
numai, iar hotărârea a devenit irevocabilă, reluarea procedurilor judiciare nu mai poate
fi efectuată.
Dreptul la despăgubire
Legislaţia prevede mai multe sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei în ceea ce
priveşte asigurarea drepturilor cetăţenilor la petiţionare şi acces la informaţie.
Convenţional, aceste sancţiuni pot fi grupate în trei categorii:
– sancţiuni de ordin penal;
– sancţiuni de ordin contravenţional;
– sancţiuni de ordin civil.
Sancţiunile de ordin penal sunt prevăzute de Codul Penal, cele mai importante
dintre ele fiind cele legate de neglijenţa în serviciu, refuzul de a elibera informaţie,
refuz ce a condus la cauzarea prejudiciilor materiale esenţiale. Ca şi pedepse penale
pot fi aplicate pedepse principale şi complementare, cum ar fi: privaţiunea de libertate,
amenzile penale, munca neremunerată în beneficiul societăţii, privarea de a exercita
anumite funcţii.
Funcţionarii vinovaţi de săvârşirea actelor de corupţie sunt traşi la răspundere în
conformitate cu Codul penal şi destituiţi, cu privarea dreptului de a ocupa funcţii în
serviciul public în decurs de 5 ani.
Sancţiunile de ordin contravenţional sunt acele sancţiuni ce reies din aplicarea
pedepsei pentru încălcarea prevederilor Codului cu privire la Contravenţiile Administrative. De obicei, aceste pedepse constituie amenzile contravenţionale.
Funcţionarii vinovaţi de săvârşirea unor acte de protecţionism sunt traşi la răspundere administrativă şi destituiţi.
Sancţiunile de ordin civil sunt sancţiuni aplicate de instanţa de judecată pentru încălcarea prevederilor legii de către unii funcţionari, reieşind din prevederile Codului
Civil.
Judecând acţiunea, instanţa de contencios administrativ poate adopta una dintre următoarele hotărâri:
– respinge acţiunea ca fiind nefondată sau depusă cu încălcarea termenului de prescripţie;
– admite acţiunea şi anulează, în întregime sau în parte, actul administrativ sau obligă pârâtul să emită actul administrativ cerut de reclamant ori să elibereze un certificat, o adeverinţă sau oricare alt înscris, ori să înlăture încălcările pe care le-a
comis, precum şi dispune adjudecarea în contul reclamantului a despăgubirilor
pentru întârzierea executării hotărârii.
În cazul în care acţiunea a fost admisă, instanţa de contencios administrativ se va
pronunţa, la cerere, şi asupra reparării prejudiciului material şi moral cauzat prin actul
administrativ ilegal sau prin neexaminarea în termenul legal a cererii prealabile.
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Dimensiunea prejudiciului moral se stabileşte de instanţa de contencios administrativ, independent de prejudiciul material, în funcţie de caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau fizice cauzate, de gradul de vinovăţie a pârâtului, dacă vinovăţia este
o condiţie a răspunderii, luându-se în considerare circumstanţele în care a fost cauzat
prejudiciul, precum şi statutul social al persoanei vătămate.
Instanţa de judecată va examina doar probele care le prezentaţi, instanţa de judecată nu va acumula probe noi pentru argumentele Dvs.
Reţineţi că Dvs. trebuie să motivaţi orice prejudicii fie materiale sau morale, prin
probe concrete şi nu doar declaraţii.

2.3. Mecanisme de plângere administrativă împotriva corupţiei,
abuzurilor şi a altor forme de încălcare a legii
În cazul în care depistaţi un abuz în serviciu sau neglijenţă din partea funcţionarilor
sau dacă v-au fost încălcate în alt mod drepturile, vă puteţi adresa instituţiilor administraţiei publice competente în problema semnalată, prin cereri sau petiţii.
O cerere (petiţie) trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele componente:
– Autoritatea (instituţia) căreia îi adresaţi cererea. În acest sens, trebuie să indicaţi
denumirea completă a autorităţii pentru a evita unele probleme şi divergenţe pe
viitor, spre exemplu – Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Consiliului raional
Rezina, Procuratura Generală a Republicii Moldova etc.
Petiţia se adresează autorităţilor competente să soluţioneze plângerea dumneavoastră, de obicei petiţia se adresează autorităţii care a emis nemijlocit actul abuziv
sau organului ierarhic superior.
Petiţia, sau o copie a acesteia, poate fi adresată organelor cu atribuţii de control în
domeniul problemei ce aţi ridicat-o sau altor organe cu atribuţii generale de control.
Dacă cunoaşteţi exact numele persoanei care se face vinovată de încălcări ale
legislaţiei sau ale drepturilor Dvs., petiţia urmează să fie adresată nemijlocit organului ierarhic superior. În cazul în care nu există organe ierarhic superioare, petiţia
se va adresa direct organelor de control.
Petiţiile pot fi adresate oricăror autorităţi publice centrale şi locale.
– Persoana căreia îi este adresată cererea: numele, prenumele, funcţia pe care o dispune sau doar funcţia.
– Datele de identificare a petiţionarului: numele şi prenumele, adresa domiciliului
unde locuiţi efectiv, ori adresa pentru corespondenţă, cutie poştală.
Aceste date se înscriu în colţul drept de sus al petiţiei, cererii, pentru a fi depistate cu uşurinţă.
– Denumirea petiţiei, fie plângere, cerere, contestaţie, cerere prealabilă etc. – la
mijlocul paginii.
– Unul dintre cele mai importante elemente este descrierea problemei (trebuie să
precizaţi datele concrete ale problemei, numele persoanelor care se fac vinovate
de emiterea unor acte ilegale, în cazul în care nu cunoaşteţi numele înscrieţi compartimentul sau subdiviziunea care a încălcat dreptul Dvs.; trebuie să anexaţi probe în susţinerea plângerii Dvs. în cazul în care dispuneţi de acestea).
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– În finalul plângerii sau reclamaţiei administrative trebuie să formulaţi exact care
sunt pretenţiile Dvs. în legătură cu problema descrisă (anularea integrală sau în
parte a actului, sancţionarea funcţionarului, investigarea cauzei de către alte organe competente, alte probleme pe care le solicitaţi să fie elucidate).
– Semnătura şi data la care depuneţi petiţia
Unele instituţii sau petiţii adresate anumitor instituţii au formulare standard,
care pot conţine şi alte rubrici pe care trebuie să le completaţi.
Nu uitaţi să cereţi şi să primiţi numărul de înregistrare a petiţiei.
Atenţie! Nu puteţi să vă adresaţi pentru fapte de corupţie, autorităţilor care nu
au competenţa directă în contracararea şi combaterea corupţiei. Cu toate acestea,
dacă tot v-aţi adresat unor autorităţi publice, iar ele nu au asemenea împuterniciri,
acesrea sunt obligate să remită petiţia Dvs. după competenţă.
Adresarea direct după competenţă vă va scuti de pierderea unui anumit timp.

2.4. Mecanisme de plângere judiciară împotriva corupţiei
În general, autorităţile publice exercită combaterea corupţiei şi a protecţionismului
în limitele competenţei lor, atribuite de legislaţia în vigoare.
Sistemul specializat de combatere a corupţiei şi protecţionismului include subdiviziunile
specializate ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciului
de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Procuraturii Generale, Curţii de Conturi.
Conform legislaţiei în vigoare, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi
Corupţiei are următoarele atribuţii:
• preîntâmpinarea, depistarea, cercetarea şi curmarea contravenţiilor şi infracţiunilor economico-financiare şi fiscale;
• contracararea corupţiei şi protecţionismului;
• contracararea legalizării bunurilor şi spălării banilor obţinuţi ilicit;
• efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor
de acte normative ale Guvernului în vederea corespunderii lor cu politica statului
de prevenire şi combatere a corupţiei.
Totodată, în exercitarea atribuţiilor sale Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei este obligat:
• să întreprindă acţiuni operative de investigaţii în conformitate cu legislaţia;
• să desfăşoare acţiuni de preîntâmpinare, depistare şi contracarare a corupţiei şi a
protecţionismului, inclusiv prin efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de
acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, cu respectarea
principiilor, criteriilor şi procedurii de efectuare a acesteia;
• să efectueze urmărire penală în cazul infracţiunilor a căror contracarare ţine de
competenţa sa;
• să realizeze proceduri în cazul contravenţiilor administrative, atribuite competenţei sale;
• să exercite revizii economico-financiare şi controale fiscale şi să aplice sancţiuni
în conformitate cu legislaţia;
• să întreprindă acţiuni în vederea reparării prejudiciilor cauzate statului prin infracţiuni a căror contracarare ţine de competenţa sa;
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• să primească şi să înregistreze declaraţii, comunicări, sesizări şi alte informaţii
privind infracţiunile, să le verifice în conformitate cu legislaţia;
• să asigure securitatea activităţii şi protecţia angajaţilor săi în executarea obligaţiilor de serviciu;
• să desfăşoare, în limitele competenţei, acţiuni de contracarare a legalizării bunurilor şi spălării banilor obţinuţi ilicit;
• să întreprindă acţiuni de asigurare a integrităţii bunurilor fără stăpân, depistate de
organele sale, până la transmiterea lor în posesiune organului de resort;
• să asigure pregătirea, reciclarea şi perfecţionarea cadrelor;
• să ţină, evidenţa persoanelor supuse serviciului militar care sunt în serviciul Centrului în calitate de colaboratori în conformitate cu legislaţia;
• să asigure protecţia şi păstrarea informaţiei care constituie secret de stat, bancar şi
comercial, precum şi a altor secrete apărate prin lege, care au devenit cunoscute
în executarea atribuţiilor. Această informaţie poate fi prezentată altor autorităţi
publice în condiţiile legii.
Conform legislaţiei în vigoare, Serviciul de Informare şi Securitate are următoarele
atribuţii:
• elaborarea şi realizarea, în limita competenţei sale, a unui sistem de măsuri orientate spre descoperirea, prevenirea şi contracararea următoarelor acţiuni care, conform legislaţiei, periclitează securitatea de stat, publică şi a persoanei:
– acţiunile îndreptate spre schimbarea prin violenţă a orânduirii constituţionale,
subminarea sau lichidarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale
a ţării. (Aceste acţiuni nu pot fi interpretate în detrimentul pluralismului politic,
realizării drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului.);
– activitatea ce contribuie, în mod direct sau indirect, la desfăşurarea de acţiuni
militare împotriva ţării sau la declanşarea războiului civil;
– acţiunile militare sau alte acţiuni violente care subminează temeliile statului;
– acţiunile care au ca scop răsturnarea prin violenţă a autorităţilor publice legal
alese;
– acţiunile care favorizează apariţia situaţiilor excepţionale în transport, telecomunicaţii, în unităţile economice şi cele de importanţă vitală;
– spionajul, adică transmiterea informaţiilor ce constituie secret de stat altor state,
precum şi obţinerea ori deţinerea ilegală a informaţiilor ce constituie secret de
stat în vederea transmiterii acestora unor state străine sau structuri anticonstituţionale;
– trădarea manifestată prin acordarea ajutorului unui stat străin în desfăşurarea
activităţilor ostile împotriva Republicii Moldova;
– acţiunile care lezează drepturile şi libertăţile constituţionale ale cetăţenilor şi
pun în pericol securitatea de stat;
– pregătirea şi comiterea atentatelor la viaţa, sănătatea şi inviolabilitatea persoanelor oficiale supreme ale ţării, a oamenilor de stat şi a fruntaşilor vieţii publice
din alte state, aflaţi în Republica Moldova;
– sustrageri de armament, muniţie, tehnică de luptă, substanţe explozive, radioactive, otrăvitoare, narcotice, toxice şi de altă natură, contrabanda cu acestea,
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producerea, folosirea, transportarea şi păstrarea lor ilegală, dacă prin aceasta
sunt afectate interesele de asigurare a securităţii de stat;
– constituirea organizaţiilor sau grupărilor ilegale care periclitează securitatea de
stat sau participarea la activitatea acestora.
• protecţia secretului de stat, exercitarea controlului privind asigurarea păstrării şi
prevenirii scurgerii informaţiilor ce constituie secret de stat şi altor informaţii importante pentru stat;
• crearea, asigurarea funcţionării şi securităţii sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii, elaborarea strategiei şi realizarea politicii naţionale în domeniul creării,
administrării şi asigurării funcţionării şi securităţii sistemelor speciale de telecomunicaţii;
În exercitarea atribuţiilor sale, Serviciul de Informaţii şi Securitate este obligat:
• să informeze Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul şi alte autorităţi publice asupra problemelor ce ţin de interesele securităţii de stat;
• să obţină date informative în interesul asigurării securităţii Republicii Moldova,
sporirii potenţialului ei economic, tehnico-ştiinţific şi defensiv, creării condiţiilor
pentru promovarea politicii ei externe şi interne;
• să descopere, să prevină şi să contracareze activitatea informativă şi subversivă
a serviciilor şi organizaţiilor speciale străine, precum şi a unor persoane aparte,
orientată spre prejudicierea securităţii Republicii Moldova;
• să descopere, să prevină şi să contracareze infracţiunile, a căror urmărire penală,
conform legislaţiei, intră în competenţa Serviciului, să caute persoanele care au
comis ori sunt suspectate de comiterea unor atare infracţiuni;
• să întreprindă măsuri de asigurare contrainformativă a Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, trupelor de grăniceri, altor formaţiuni militare, create
în condiţiile legii, precum şi a organelor de control şi vamale;
• să asigure conducerea ţării, a ministerelor, departamentelor şi a altor autorităţi
publice, inclusiv şi în străinătate, conform Nomenclatorului întocmit de Guvern,
cu legătură guvernamentală, cifrată, secretă şi cu alte tipuri de telecomunicaţii; să
organizeze şi să asigure siguranţa exploatării lor;
• să asigure, în limita competenţei sale, siguranţa obiectivelor complexului defensiv, sistemului financiar-bancar, energetic, de transport şi telecomunicaţii şi a obiectivelor de importanţă vitală, a sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii, a
cercetărilor ştiinţifice;
• să exercite controlul privind asigurarea păstrării informaţiilor ce constituie secret de
stat; să participe la elaborarea şi realizarea măsurilor de protejare a informaţiilor ce
constituie secret de stat în autorităţile publice, formaţiunile militare, la întreprinderi,
instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul de proprietate; să întreprindă, în modul stabilit, măsuri legate de accesul cetăţenilor la informaţiile ce constituie secret de stat;
• la cererea conducătorilor autorităţilor publice, în condiţiile legii, să verifice şi să
ofere date cu privire la persoanele ce urmează a fi încadrate în autorităţile publice;
• să întreprindă, în comun cu alte autorităţi publice, măsuri de asigurare a securităţii
instituţiilor Republicii Moldova, situate pe teritoriul altor state şi a cetăţenilor ei
aflaţi în străinătate;
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să participe, în limita competenţei sale şi în colaborare cu trupele de grăniceri, la
asigurarea pazei frontierei de stat a Republicii Moldova;
să acorde, prin forţe şi mijloace disponibile, inclusiv tehnice, sprijin organelor
afacerilor interne şi altor organe de drept la combaterea criminalităţii;
să depisteze emiterile radio ale mijloacelor radioelectronice emiţătoare a căror
activitate periclitează securitatea de stat;
să participe, în conformitate cu legislaţia, la soluţionarea problemelor ce ţin de
acordarea şi retragerea cetăţeniei Republicii Moldova, intrarea/ieşirea în/din ţară
a cetăţenilor republicii, persoanelor străine şi apatrizilor, precum şi de respectarea
regimului de aflare a cetăţenilor străini şi a apatrizilor în ţară;
să menţină în stare bună pregătirea de mobilizare a Serviciului, să formeze necesităţile şi să ţină evidenţa rezervelor efectivului;
în limita competenţei sale, să planifice, să desfăşoare activităţi şi să prezinte
organelor abilitate informaţiile necesare pentru asigurarea securităţii militare a
statului.
Actele şi acţiunile săvârşite prin corupţie şi protecţionism sunt pasibile de anulare
de către autoritatea sau factorul de decizie abilitaţi cu adoptarea sau anularea actelor
respective, ori de către instanţa de contencios administrativ competentă, la cererea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, a persoanelor fizice sau
juridice interesate ori a procurorului.
Conform legislaţiei în vigoare, Procuratura Generală – ca organ central şi Procuratura Anticorupţie şi Conducerea Urmăririi Penale – ca organ specializat, au următoarele
atribuţii şi obligaţii:
• reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, drepturile şi
libertăţile cetăţenilor;
• conduce şi exercită urmărirea penală;
• reprezintă învinuirea în instanţele judecătoreşti;
• intentează în judecată acţiuni civile privind recuperarea prejudiciului cauzat statului, constatat în urma reviziilor şi controalelor efectuate de organele de control
financiar;
• participă, în condiţiile legii, la judecarea cauzelor civile şi a contravenţiilor administrative, în privinţa cărora acţiunile au fost intentate de ea;
• exercită controlul asupra legalităţii aflării persoanelor în instituţiile de reţinere şi
detenţiune preventivă, în alte instituţii de executare a pedepselor;
• exercită controlul asupra executării legilor în Forţele Armate;
• asigură, în limitele competenţei sale, asistenţa juridică şi colaborarea internaţională în domeniul dreptului;
• examinează şi soluţionează cererile şi reclamaţiile cetăţenilor;
• exercită alte atribuţii prevăzute de lege.
Conform legislaţiei în vigoare, Curtea de Conturi are următoarele atribuţii de control
şi revizie:
• formarea şi utilizarea resurselor bugetului de stat; ale bugetului asigurărilor sociale de stat; ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale; ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
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• utilizarea şi gestionarea fondurilor speciale, precum şi a fondurilor de tezaur
public;
• formarea şi gestionarea datoriei publice, respectarea garanţiilor guvernamentale
pentru creditele interne şi externe;
• utilizarea de către instituţiile publice a granturilor şi finanţelor alocate de donatorii
externi pentru realizarea programelor la care participă Republica Moldova;
• utilizarea alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi a altor forme de
asistenţă financiară din partea statului;
• executarea, raţionalitatea şi eficienţa tratatelor interguvernamentale în domeniul
economico-financiar;
• procesul de de-etatizare şi privatizare a patrimoniului statului;
• activitatea altor organe de control, precum şi a structurilor de control intern;
• emisiunea banilor, utilizarea resurselor creditare şi valutare ale statului;
• alte domenii de activitate raportate, prin legi organice, la competenţa Curţii de
Conturi.
Legislaţia procedural-penală prevede mai multe posibilităţi pentru pornirea unei anchete penale:
– plângerea;
– denunţul;
– autodenunţul;
– depistarea infracţiunii nemijlocit de către colaboratorii organului de urmărire
penală.
Plângerea penală este înştiinţarea făcută de o persoană fizică sau de o persoană
juridică căreia i s-a cauzat un prejudiciu prin infracţiune:
• Plângerea trebuie făcută de către persoana care nemijlocit a avut de suferit în urma
unui fapt de corupţie; este esenţial pentru organul de control ca victimei să-i fi fost
cauzat un prejudiciu.
• Plângerea trebuie să conţină numele şi prenumele victimei, adresa domiciliului, descrierea detailată a faptei ce s-a produs, precum şi a persoanelor implicate în acestea.
• Este posibil ca declaraţia orală a victimei să fie consemnată de persoana cu funcţii
de răspundere într-un proces verbal sau pe un formular special.
• Plângerea poate fi efectuată şi de către o persoană care a fost împuternicită printr-o
procură autentificată notarial de către victimă.
Denunţul este înştiinţarea făcută de o persoană fizică sau de o persoană juridică
despre săvârşirea unei infracţiuni.
• Denunţul poate fi efectuat de orice persoană căreia i-a devenit cunoscută o faptă
de corupţie.
• Denunţul, la fel ca şi plângerea penală, va conţine numele şi prenumele persoanei
care denunţă, descrierea faptei de corupţie, indicarea făptuitorului şi alte argumente plauzibile.
• De obicei, denunţul se face în formă scrisă. Însă acesta poate fi făcut atât în scris,
cât şi oral (situaţie care se consemnează într-un proces verbal de către organul care
o primeşte).
• La fel ca şi plângerea, denunţul poate fi făcut şi prin mandatar.
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Plângerile şi denunţurile anonime nu pot servi temei pentru pornirea urmăririi
penale, însă, în urma controlului efectuat în temeiul acestor plângeri sau denunţuri,
organul de urmărire penală se poate autosesiza în vederea urmăririi penale.
Autodenunţul este înştiinţarea benevolă făcută de o persoană fizică sau juridică
despre săvârşirea de către ea a unei infracţiuni, în cazul în care organele de urmărire
penală nu sunt la curent cu această faptă.

Declaraţia de autodenunţare se face în scris sau oral. În cazul în care autodenunţarea
se face oral, se întocmeşte un proces-verbal, cu înregistrarea audio sau video a declaraţiei de autodenunţare.
Persoanei care face declaraţie de autodenunţare, i se explică în prealabil dreptul
de a nu spune nimic şi de a nu se autoincrimina, precum şi faptul că, în caz de autocalomnie, care împiedică constatarea adevărului, ea nu va avea dreptul la repararea
prejudiciului în condiţiile legii, şi despre aceasta se face menţiune în procesul-verbal privind autodenunţarea sau în conţinutul declaraţiei de autodenunţare.
Sesizarea din oficiu poate fi efectuată, dacă:
• Organele de urmărire penală constată săvârşirea unei fapte de corupţie fără a exista o plângere sau un denunţ din partea unei persoane fizice sau juridice
• Constatarea se poate face în mod direct sau cu ajutorul mijloacelor de informare
în masă
• În cazul depistării infracţiunii nemijlocit de către lucrătorul organului de urmărire
penală, acesta întocmeşte un raport în care expune circumstanţele depistate şi dispune înregistrarea infracţiunii.

2.5. Care sunt adresele instituţiilor cărora te poţi adresa?
a) Instituţii cu competenţă directă şi modul de sesizare:
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
MD-2004, Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 166
Centrul de presă: tel.: 23-95-30; fax: 23-27-90; e-mail: info@sis.md
Ofiţerul de serviciu: tel.: 23-45-32; fax: 24-20-18
Telefon de încredere: 23-96-25
Procuratura Generală a Republicii Moldova
Adresa: MD 2005, mun. Chişinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni 26
Telefon: (373 22) 22-50-75; fax: (373 22) 21-20-32
Centrul de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei
MD-2004, Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 198,
Telefonul de încredere: (373 22) 257-257
Secţia de gardă, tel.: (373 22) 257-202
Anticamera: Tel.: (373 22) 257 203; fax: (373 22) 244 766
Centrul de presă: Tel.: (373 22) 257 238; fax: (373 22) 296 320
Adresa de prevenire a corupţiei: Tel.: (373 22) 257 410; prevenire@cccec.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 105
Anticamera preşedintelui – 232-579; cancelaria – 233-020
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Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 75
Secţia de gardă: tel.: (373 22) 224-547
Anticamera: Tel.: (373 22) 255830
Pot fi sesizate atât organele centrale, cât şi subdiviziunile acestora, din teritoriu.
Modul de sesizare: Pe lângă mecanismele de plângere judiciară şi administrativă în cazul instituţiilor cu competenţă directă puteţi face o sesizare verbală prin
telefon sau la secţia de gardă.
b) Instituţii cu competenţă indirectă şi modul de sesizare
În cazul instituţiilor cu competenţă indirectă, acestea pot fi considerate asociaţiile
nonguvernamentale care şi-au fixat ca scop contracararea corupţiei şi protecţionismului prin crearea unei alianţe în acest sens. Recomandabilă ar fi sesizarea telefonică
a acestora sau expedierea unui mesaj în formă electronică. Ulterior, specialiştii din
cadrul instituţiilor vă vor da consultaţii vis-a-vis de problemele invocate şi vor indica
timpul cînd vă vor putea primi în audienţă:
Agenţia pentru Dezvoltare Regională „Habitat”
Tel.: 0254 21-360, 069-24-53-90, e-mail: habitat@mail.md; habitatvr@gmail.com
Asociaţia Obştească „Ex-Lege”
Tel.: 56-32-66, 069-16-31-88; e-mail: exlege@mail.ru
Centrul de analiză şi prevenirea a corupţiei
Tel.: 23-83-84, 069-33-51-08; e-mail: galinabostan@hotmail.com
Uniunea Juriştilor din Moldova
Tel.: 57-78-03, 069-15-33-73; e-mail: info_ftm@yahoo.com
Transparency International Moldova
Tel.: 079-41-29-19; e-mail: office@transparency.md
Centrul de Prevenire a Traficului de Femei
Tel.: 079-62-35-08; e-mail: vizdoga_ion@yahoo.co.uk
Centrul Acces Info
Tel.: 28-13-94, 069-38-19-26; e-mail: accesinfo1@yahoo.com
LADOM
Tel.: 069-95-91-13; e-mail: info@ladom.org.md
Agrodrept NGO
Tel.: 0235 21-851, 079-70-98-02; e-mail: nucoruptie@yahoo.com
Societatea Civilă împotriva corupţiei
Tel.: 22-72-37, 069-14-91-30; e-mail: stopcoruptia@mail.md
Asociaţia pentru Promovarea Clinicilor Juridice din RM
Tel.: 73-32-33, 079-58-99-41; e-mail: info@legalclinics.md
Asociaţia Presei Independente
Tel.: 069-17-09-41; e-mail: petrumacovei@yahoo.com
Centrul pentru Apărarea Drepturilor Pacienţilor şi Invalizilor
Tel.: 66-40-33, 079-55-30-35; e-mail: cadpi2004@yahoo.com
Consiliul Naţional al Femeilor
Tel.: 23-43-40, 56-16-26, 24-35-85, 069-10-77-03; e-mail: amindicanu@yahoo.com
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3. Politică, guvernare, coruţie şi bunăstare
în caricaturi
3.1. Politică

Nu ştim cum se face politică

Politica pute

Parlamentarii au calităţi pentru politică

Doctrină politică de centru

76

77

78

79

Clasa politică

Vasile în politică

Porcul de Crăciun şi alegerile anticipate

Medicamente compensate pentru gripă

Calea spre UE

Fonduri europene

80

Statul de drept

Manipularea politică

Dialogul politic bazat pe idei şi doctrine

81

3.2. Guvernare

Capitalul străin şi extratereştrii, bucuria guvernării

82

Taxe şi impozite plătite de cetăţean

Suntem siguri, Guvernul este al nostru

Moş Crăciun, Impozitele şi Viaţa

Fost vice premier

Ecologie şi protecţia mediului

83

Viaţă decentă pentru pensionari

Perioada de tranziţie

84

Guvernare şi afaceri publice

3.3. Coruptie

85

86

Lupta contra corupţiei

Infracţiune de dare şi luare de mită cu
pedeapsa în codul penal

87

De n-ar afla electoratul...

88

3.4. Bunăstare

Ţăranul anonim

89

Puterea de cumpărare din pensia de stat

Cuţitul a ajuns la os

90

Pisica coruptă a pensionarului

Bursa de şomer

91

Pensii de la buget

Pensiile majorate

Preţul gazelor şi protecţia consumatorului

Gaz scump

Nivelul de trai creşte

92

Migranţii muncesc – demnitarii huzuresc

Securitate socială şi bunăstare

Majorarea puterii de cumpărare

93

94

Bibliografie
1. Managementul în Administraţia Publică Locală. Volumul 1. Editura ”Carier”, Chişinău, 2001.
2. Managementul structurilor multiculturale. Geert Hofstede. Editura economică, Bucureşti, 1996.
3. Moldova şi integrarea europeană. Institutul de Politici Publice. Editura Prut Internaţional, 2001.
4. Publicul şi participarea lui la luarea deciziilor de mediu. Culegere de acte normative. REC Moldova, Chişinău, 2001.
5. Dreptul tău: accesul la informaţie. Legislaţia Republicii Moldova. Acte internaţionale. Extrase. Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi Accesului la Informaţie. Editura „Universul”, Chişinău, 2002.
6. Planificarea şi conducerea Campaniilor Publice. Prezentare. Senov Zervi. Constanţa, 2002.
7. Legislaţia ecologică a Republicii Moldova 1999–2000. Chişinău, 2001.
8. Elaborarea Politicilor Financiare. Manualul 3. Seria de manuale de instruire în managementul Financiar pentru Administraţia Publică Locală. Editura Prut Internaţional,
2002.
9. Controlul costurilor. Manualul 10. Seria de manuale de instruire în managementul
Financiar pentru Administraţia Publică Locală. Editura Prut Internaţional, 2002.
10. Participarea cetăţenească. Manualul 14. Seria de manuale de instruire în managementul Financiar pentru Administraţia Publică Locală. Editura Prut Internaţional, 2002.
11. Codul Civil al Republicii Moldova. Firma editorial-poligrafică „Elena-V.I.” SRL,
Chişinău, 2006.
12. Constituţia Republicii Moldova, 29 iulie 1994. MO Nr.1 din 12.08.1994.
13. Comunicarea politică. Andrei Stoiciu. Humanitas-Litra, Bucureşti, 2000.
14. Finanţele publice locale. Tatiana Manole. Cartier, Chişinău, 2000.
15. Bazele Statului şi dreptului Republicii Moldova. Vasile Creţu, Boris Negru ş.a.
Cartier, Chişinău, 1997.
16. Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003.
17. Probleme actuale ale dezvoltării locale. Liubomir Chiriac. Politici publice. Institutul
pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul” Editura TISH, Chişinău, 2004.
18. Servicii Municipale: direcţii de schimbare. Victor Mocanu. Politici publice. Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul” Editura TISH, Chişinău, 2004.
19. Cultura în Administraţia Publică. Valeriu Rusu. Academia de Administrare Publică,
Chişinău, 2002.
20. Dezvoltarea durabilă – speranţa generaţiilor şi comunităţilor. Valeriu Rusu. Editor
PP „Mediul Ambiant”, Chişinău, 2002.
21. Practici de audit democratic în prevenirea corupţiei. Igor Munteanu, Victor Popa,
Ion Cuhal ş.a. Politici publice. Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”. Editura TISH, Chişinău, 2003.
22. Managementul General al APL. Atelier de instruire a formatorilor. Fundaţia Soros Moldova, Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, Chişinău, 15–27 octombrie 2000.
23. Caricaturi: Alex Dimitrov; http://www.vidu.ro
95

Cuprins
Cuvânt înainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. Participarea cetăţenească (Valeriu Rusu)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

Ce este participarea cetăţenească? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
De ce este necesară participarea cetăţenească? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Valori de bază pentru aplicarea în practică a participării publice. . . . . . . . . . . . . 9
Care sunt factorii participării cetăţeneşti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Care sunt domeniile participării cetăţeneşti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Cum se realizează participarea cetăţenească? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Care sunt costurile şi beneficiile participării cetăţeneşti? . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tehnici şi instrumente care pot fi utilizate în procesul de participare cetăţenească. . 17
Cum putem utiliza Internetul ca mijloc de informare a cetăţenilor? . . . . . . . . . 20
Cum colaborăm cu mass-media pentru a informa cetăţenii? . . . . . . . . . . . . . . . 20
Cum se poate realiza o campanie de conştientizare a publicului? . . . . . . . . . . . 22
Întâlnirile publice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Focus-grupurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sondajele de opinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Audieri şi dezbateri publice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Procesul bugetar şi participarea cetăţenească . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Instrumente potrivite de participare cetăţenească care pot fi puse în practică
în procesul de elaborare şi adoptare a proiectului bugetului local . . . . . . . . . . 45
1.19. Participarea cetăţenească în planificarea investiţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1.20. Instrumente de implicare a cetăţenilor în planificarea investiţiilor . . . . . . . . . . 52

2. Corupţia (Alexandru Postica)
2.1. Ce este şi ce nu este corupţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.2. Care sunt drepturile de care dispui pentru a lupta cu corupţia: . . . . . . . . . . . . . 62
2.3. Mecanisme de plângere administrativă împotriva corupţiei, abuzurilor
şi a altor forme de încălcare a legii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.4. Mecanisme de plângere judiciară împotriva corupţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.5. Care sunt adresele instituţiilor cărora te poţi adresa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3. Politică, guvernare, coruţie şi bunăstare în caricaturi
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Politică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Guvernare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Coruptie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Bunăstare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

