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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Prezentul material a fost redactat în baza angajamentului alocat spațiului civic, 

Coordonarea gestionării proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile 

administrației publice, cuprins în Planul Național de Acțiune 2020-2022 de implementare a 

Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership – OGP), ca demers 

asumat instituțional de către Secretariatul General al Guvernului (SGG), prin Direcția Generală 

Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare - Serviciul Guvernare Deschisă. 

Ghidul vizează sprijinirea autorităților publice centrale în gestionarea proceselor 

inovative necesare interacțiunii adecvate cu societatea civilă pentru eficientizarea proceselor 

participative, urmărind totodată să reprezinte o sursă de inspirație și pentru părțile interesate 

de la nivelul societății civile, punând accent pe conștientizarea relevanței construirii unui 

parteneriat durabil dintre stat și cetățeni. 

Sursele bibliografice principale utilizate pentru elaborarea Ghidului au inclus studii și 

analize promovate de organizații la nivel internațional, precum Parteneriatul pentru o 

Guvernare Deschisă (OGP), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), 

Rețeaua de Inovare în Participarea Publică (Innovative Citizen Participation Network members 

- ICPN), dar și informații relevante accesate la nivel instituțional prin intermediul 

recomandărilor primite de la nivelul Consiliului Europei. Totodată, în vederea elaborării 

documentului, Secretariatul General al Guvernului a beneficiat de expertiza furnizată de 

Observatorul pentru Inovare în Sectorul Public (OPSI) din cadrul OCDE, urmare a colaborării 

instituționale constante desfășurate pe parcursul anului 2021. 

Ghidul pune accent pe eficientizarea și pe coerentizarea procesului decizional din 

România, întrucât deschiderea administrației către nevoile reale ale societății civile trebuie să 

implice gestionarea mecanismelor de inovare în sectorul public.  

Reconfigurările necesare ale ierarhiei priorităților administrative țin implicit, în orizontul 

anilor viitori, de multiplicarea metodelor inovative de a interacționa cu reprezentanții 

societății civile, iar managementul instituțional se va orienta progresiv către o nouă „birocrație 

a datelor”, în care avansul digitalizării va conferi informații de interes public ușor prelucrabile, 

stocabile, diseminate rapid, accesibile tuturor cetățenilor interesați. 
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Introducere 

 

Intențiile unui Ghid ale cărui propuneri și metode țintesc punerea în practică a proceselor 

participative prin abordări inovative trebuie să răspundă, în egală măsură, nevoii de a clarifica 

o serie de concepte și de practici utilizate frecvent la nivel internațional în aria inovării în 

domeniul participării publice și, de asemenea, să ofere o informație sintetică și ușor accesibilă 

tuturor celor care tratează drept prioritară ideea reformării administrației publice, împreună 

cu cea a creșterii capacității societății civile de a prelua, susține și promova, prin metode 

alternative și eficiente, interesele cetățeanului. 

Structura unui Ghid dedicat temei inovării în procesele participative trebuie să conțină, 

în primul rând, instrumente concrete și pași specifici destinați înțelegerii și aplicării proceselor 

participative, prin respectarea principiilor de co-creare1 și co-design, care stau la baza 

conceptului de guvernare deschisă și care privesc implicarea cetățenilor în procesul decizional.  

Prezentul Ghid a fost structurat pornind de la aceste deziderate, dar și de la principiul 

conform căruia guvernarea deschisă constituie o schimbare de paradigmă pentru guverne, 

administrații publice, funcționari publici, cetățeni și părți interesate. Astfel, premisa de bază 

a guvernării deschise pornește de la ideea că cetățenii pot participa pe deplin la viața 

democratică a țării lor pe tot parcursul ciclului electoral, fapt demonstrat de numeroase studii 

ale OCDE2, care au confirmat creșterea satisfacției cetățenilor în raport cu preocuparea 

guvernelor de a spori reformele în materia guvernării deschise și încercările de a acoperi nevoia 

implementării mecanismelor și instrumentelor care pot răspunde adecvat provocărilor tot mai 

complexe ale politicilor actuale globale și interne. 

În abordarea mai extinsă referitoare la ținta majoră pe care o au în general statele cu o 

democrație consolidată, anume consolidarea gradului de încredere și de creare a unui cadru 

pozitiv de colaborare între instituțiile publice și cetățean, alături de măsurile preventive cu 

privire la combaterea corupției, ale îmbunătățirii practicilor și mecanismelor de aplicare a 

legislației specifice în materia guvernării deschise, vorbim inclusiv de necesități tot mai vizibile 

care privesc capacitatea de adaptare și de flexibilizare a abordării furnizorilor de servicii 

publice, cerințelor tot mai diverse și cu un grad tot mai ridicat de complexitate venite din 

partea solicitanților. În fapt, schimbările la nivel societal, dinamica economică globală, dar și 

tehnicile și abordările instituționale care se cer a fi mult mai suple, mai performante și mai 

eficiente creează contextul propice pentru schimbarea de paradigmă la nivelul politicilor care 

țintesc noul design instituțional al instrumentelor prin care administrația interacționează cu 

cetățenii. De asemenea, schimbările la nivelul culturii organizaționale a organizațiilor care 

reprezintă societatea civilă adaugă o impulsionare suplimentară proceselor de reformă vizate 

la nivelul guvernelor, care au, cel puțin declarativ, intenția de a adopta o abordare mai 

eficientă și mai bine calată pe dezideratele individuale ale cetățenilor.  

Promovarea unei culturi a transparenței în sectorul public nu este în sine suficientă, având 

în vedere faptul că deschiderea proceselor de luare a deciziilor și de furnizare a serviciilor către 

cetățeni și către părțile interesate au ca finalitate includerea perspectivelor și contribuțiilor 

acestora din urmă. Astfel, atât la nivel de guverne, cât și la nivelul administrației și 

funcționarilor publici, este nevoie de o capacitate de adaptare sporită și de obiectivitate în 

asumarea angajamentelor, prin implementarea unor planuri și acțiuni măsurabile, capabile să 

                                                           
1***OGP Participation and Co-Creation Toolkit, Open Government Partnership, p. 1. 
2***Handbook on Open Government for Peruvian Public Officials, OECD, 2021, pp. 5-7. 
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absoarbă în mod eficient contribuțiile fiecărui cetățean, asigurând totodată resursele adecvate 

pentru punerea în practică solidă a principiilor transparenței, integrității, responsabilității și 

participării.  

Ghidul intenționează să orienteze în mod practic cititorul interesat și, mai ales, 

personalul din cadrul administrației publice, către aplicarea unor tehnici și abordări noi în 

relația cu cetățeanul, stimulând interesul pentru dezvoltarea unor soluții de adaptare 

particulară la situație, multiplicând ca practică apariția inițiativelor individuale, care țin de 

pro-activitate și de optimizare în implementarea procedurilor, prin simplificare, 

debirocratizare și prin respectarea, în același timp, a termenilor legali. Inovarea, în acest sens, 

devine singurul garant al capacității sporite a personalului din instituții de a răspunde, în mod 

adecvat, cerințelor și solicitărilor unei societăți aflate într-o tot mai profundă și mai rapidă 

schimbare. 

 

Structura ghidului 
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CAPITOLUL 1 - INOVAREA ÎN PARTICIPAREA PUBLICĂ 

O miză importantă a acestui ghid este de a identifica modalități noi prin care procesul de 

consultare ar putea include mai eficient cetățenii și părțile interesate la luarea deciziilor, în 

mod permanent și în limitele resurselor acestui domeniu (atât la nivel normativ, dar și la nivel 

empiric). 

Complexitatea crescândă a elaborării politicilor și eșecul de a găsi soluții la unele dintre 

cele mai urgente probleme politice au determinat politicienii, factorii de decizie politică, 

organizațiile societății civile și cetățenii să reflecteze asupra modului în care ar trebui luate 

deciziile publice colective în secolul XXI. Este nevoie de noi modalități de a găsi un punct comun 

și de a lua măsuri. Acest lucru este valabil mai ales pentru problemele care au la bază valori și 

care necesită compromisuri și soluții pe termen lung. 

OCDE a colectat dovezi și date care susțin ideea că participarea cetățenilor la luarea 

deciziilor publice poate oferi politici mai bune, poate întări democrația și poate crea încredere 

tuturor celor implicați, din domeniul public sau privat. 

Acest ghid se concentrează pe aspectele inovative care pot fi introduse în participarea 

publică și care fac practic tranziția către procesele deliberative reprezentative mai ample, ca 

parte a unui efort mai amplu al instituțiilor democratice de a deveni mai participative și mai 

deschise la contribuția cetățenilor informați și la inteligența colectivă. 

Totodată, ghidul are la bază cei 3 piloni privind participarea părților interesate, așa cum 

sunt aceștia descriși conform recomandărilor OECD în cadrul Consiliului pentru Guvernare 

Deschisă - 2017, accentul fiind în mod substanțial pus pe cel de-al treilea - implicarea 

cetățeanului. 

 

Totodată, colaborarea dintre guvern, societatea civilă și alte părți interesate se află în 

centrul procesului privind Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (OGP). 

 

 

 

 

 

2. CONSULTARE 

 Nivel mai avansat al 

participării; 

 Relație bidirecțională; 

 Necesită furnizarea de 

informații și feedback al 

rezultatelor procesului 

1. INFORMARE 

 Nivelul inițial al participării; 

 Relație unidirecțională; 

 Furnizare de informații la 

cerere 

 Măsuri proactive de 

diseminare 

3. IMPLICARE 

Când părților interesate 
(incluzând cetățenii și 
reprezentanți ai societății civile) 
li se oferă oportunitatea și 
resursele necesare pentru a 
colabora în toate etapele 
întregului ciclu de politici publice 
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1.1 Ce este inovarea? Cum trebuie înțeleasă în domeniul administrației publice?  

Cea mai utilizată definiție a inovării este cea formulată de către OECD, care definește 

inovarea ca: „un produs sau proces nou sau îmbunătățit (sau o combinație a acestora), care 

diferă semnificativ de produsele sau de procesele anterioare, și care a fost pus la dispoziția 

potențialilor utilizatori”, cf. OECD, Oslo Manual, 2018. 

Inovarea în sectorul public 

Cea mai actuală și cuprinzătoare viziune pe acestă temă aparține experților din cadrul 

Obervatorului pentru Inovare în Sectorul Public (OPSI) din cadrul OCDE care semnalează 

importanța inovării în modul în care se confruntă funcționarii publici cu o serie de provocări 

care apar în rutina și complexitatea unor activități zilnice, având în vedere că inovarea permite 

exploatarea oportunităților de a face aceste activități într-un mod cât mai variat/diferit, astfel 

încât să conducă la o mai mare eficiență în îndeplinirea sarcinilor. 

 

Este unanim recunoscut faptul că inovarea este încă un domeniu emergent de 

cercetare și practică și are o dimensiune experimentală. 

Inovarea, atât ca proces, cât și ca abordare a acestuia, este fundamental 

provocatoare - introducerea a ceva nou implică încercarea de a schimba 

ordinea stabilită, implică incertitudine și risc și extinderea dincolo de ceea ce 

este confortabil și cunoscut. 

Desigur, inovarea nu este singurul mecanism disponibil sectorului public; activitatea 

inovatoare nu va fi întotdeauna un răspuns adecvat și există abordări încercate și testate 

care adesea vor fi încă inadecvate. Cu toate acestea, este recunoscut la nivel internațional 

că inovarea poate ajuta sectorul public să obțină beneficii semnificative, însă, tocmai din 

acest motiv, ea trebuie ghidată strategic mai degrabă decât lăsată să se producă de la sine. 

 

Inovarea in sectorul public, o soluție pentru anticiparea crizelor în procesele de 

participare  

Criza corona-virusului a contribuit la ilustrarea gradului în care agenda de inovare nu 

mai este abstractă sau deconectată de activitatea sectorului public. Inovarea a fost o parte 

esențială a capacității sectorului public de a îndeplini nevoile societății  și obiectivele 

guvernamentale din toate țările, iar criza a fost un apel clar la înțelegerea motivelor pentru 

care guvernele pot și ar trebui să inoveze (OECD, 2020). În timp ce guvernele din întreaga 

lume deja inovează, iar multe guverne au lansat rapid răspunsuri inovatoare ca reacție la 

pandemie, mai mult în această direcție se poate, în mod clar, realiza.  

Orice s-ar întâmpla în continuare, este dificil să concepem o situație în care inovarea 

nu va face parte din activitatea proceselor participative – inovare înțeleasă ca utilizarea de 

noi idei în activitățile publice, realizarea de procese participative prin metode și moduri noi 

de derulare a activităților clasice în care se derulează consultările publice, cât și 

parteneriate cu părțile interesate realizate în mod diferit. 

Totuși, așteptarea apariției unei crize nu poate fi o strategie responsabilă. Prin urmare, 

angajamentul față de o agendă de inovare a sectorului public este crucial pentru 

consolidarea capacității guvernului de a răspunde provocărilor viitoare actuale și posibile în 

beneficiul oamenilor pe care îi deservesc. 

 

Dimesiunea 

experimentală 

a inovării 
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1.2 Inovarea în participarea publică 

Introducerea conceptului de inovare în participarea publică înseamnă modernizarea 

consultării publice prin crearea și aplicarea de noi modalități, idei, metode și tehnologii 

pentru a îmbunătăți calitatea consultării publice. 

 

PRINCIPIILE INOVĂRII3 APLICATE ÎN PROCESELE PARTICIPATIVE 

 

CARE SUNT BENEFICIILE UNEI ABORDĂRI INOVATIVE ÎN PARTICIPAREA PUBLICĂ? 

1. Rezultate politice mai bune, deoarece prin acestă abordare rezultă o decizie publică 

adoptată printr-o consultare publică de calitate  

Majoritatea exercițiilor de participare publică - cum ar fi ședințele primăriei, forumurile online, 

bugetarea participativă și altele - nu sunt concepute pentru a fi reprezentative și nici constructive. În 

consecință, acestea pot fi contradictorii - o șansă de a se transmite nemulțumiri dinspre o parte către 

cealaltă, mai degrabă decât să se găsească soluții sau un teren comun. Procesele de consultare publică 

trebuie să creeze spații pentru învățare, deliberare și elaborarea de recomandări în cunoștință de cauză, 

care sunt de o mai mare utilitate pentru factorii de decizie. De asemenea, în acest context, factorii de 

decizie pot folosi cunoștințele locale și experiența trăită de reprezentații societății civile în legătură cu 

o anumită problematică. 

 

2. Se oferă o mai mare legitimitate deciziilor care trebuie luate pentru situații 

dificile/probleme sensibile 

Prin realizarea unui proces de consultare de calitate în care unui grup reprezentativ de participanți 

i se acordă timpul și resursele necesare pentru a învăța, a delibera cu facilitatori calificați pentru a 

                                                           
3 OECD Declaration on Public Sector Innovation, https://oecd-opsi.org/projects/innovationdeclaration  

Îmbrățișați și sporiți inovarea în procesele de participare publică 

Încurajați funcționarii publici să inoveze și dotații cu instrumentele necesare 

Co-design și co-creare - Cultivați noi parteneriate și implicați o mare varietate 
de voci în derularea proceselor de participare publică  

Sprijiniți explorarea, identificarea de idei noi și testarea acestora 

Impărtășiți lecțiile învățate din utilizarea ideilor inovative și bunele practici 

https://oecd-opsi.org/projects/innovationdeclaration
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dezvolta în mod colectiv recomandări venite din partea publicului participant, politicienii obțin o 

legitimitate mai mare pentru luarea deciziilor, mai ales a acelor decizii mai dificile. Aceste procese îi 

ajută pe factorii de decizie să înțeleagă mai bine prioritățile publice, valorile și motivele din spatele 

acestora și să identifice unde consensul este și nu este fezabil. Bunele practici indicate în cuprinsul 

Ghidului sugerează că acestea sunt deosebit de utile în situațiile în care este nevoie de depășirea 

blocajului politic, care poate apărea în luarea unei decizii. 

 

3. Consolidarea încrederii publice în guvern și în instituțiile democratice, oferind 

cetățenilor un rol eficient în luarea deciziilor publice. 

Oamenii sunt mai predispuși să aibă încredere într-o decizie care a fost influențată de oamenii 

obișnuiți decât într-o decizie luată exclusiv de instituții sau de autorități publice în spatele unor uși 

închise. Încrederea funcționează, de asemenea, în două moduri. Pentru ca instituțiile sau autoritățile 

publice să genereze încredere în rândul publicului, acestea trebuie, la rândul lor, să aibă încredere în 

public și îl implice mai direct în luarea deciziilor. De asemenea, o consultare publică de calitate poate 

demonstra cetățenilor dificultatea de a lua decizii colective și, pe acestă cale, să le îmbunătățească 

acestora din urmă sentimentul de apartenență la o viață democratică colectivă. 

 

4. Semnalează respectul civic și împuternicește cetățenii 

Angajarea cetățenilor sau formelor reprezentative ale acestora într-o deliberare activă poate, de 

asemenea, să le întărească acestora sentimentul de eficacitate politică (credința că se pot înțelege și 

influența afacerile politice), netratându-i doar ca simplu obiect al reglementărilor administrative4. 

 

5. Face guvernanța mai incluzivă, deschizând consultarea către un grup de oameni mult 

mai divers 

Majoritatea organelor de decizie politică nu sunt reprezentative pentru întregul format al 

populației pentru care trebuie să fie emise decizii (ceea ce înseamnă că instituțiile/autoritățile publice 

nu au întotdeauna medii sau caracteristici similare cu cei pe care îi reprezintă. Procesele participative 

eficiente sunt cele care aduc în cadrul consultărilor care preced adoptarea politicilor publice sau luarea 

deciziilor a unui număr cât mai mare de reprezentanți ai societății civile afectați de decizia care 

urmează să se adopte și, în special, trebuie luată în considerare și participarea unor categorii de multe 

ori excluse, cum ar fi tinerii, persoanele defavorizate, femeile sau alte minorități. 

 

6. Consolidarea integrității și prevenirea corupției prin asigurarea faptului că grupurile 

de interese nu pot avea o influență nejustificată asupra unei decizii publice. 

Principiile cheie ale bunei practici a consultărilor publice sunt acelea că procesul este transparent, 

este vizibil și oferă o oportunitate tuturor părților interesate de a se  cunoaște reciproc. Identitățile 

participanților sunt adesea protejate până la finalizarea procesului de consultare la care iau parte 

grupuri de interese. Prezentările și toate propunerile trimise de către participanții în cadrul procesului 

de consultare trebuie puse la dispoziția publicului de către instituții și autorități. Participanților li se 

acordă un timp adecvat pentru a evalua întreaga documentație, pentru a delibera și chiar pentru a 

ajunge la o judecată publică colectivă, după caz. 

 

7. Ajută la contracararea polarizării și dezinformării. 

 

                                                           
4 Knobloch, Katherine R., Michael L. Barthel, and John Gastil (2019), “Emanating Effects: The Impact of the Oregon 
Citizens’ Initiative Review on Voters’ Political Efficacy”, Political Studies 2019: 1-20, în Raportul OCDE ”Innovative 
Citizen Participation and New Democratic Institutions, CATCHING THE DELIBERATIVE WAVE”, op.cit; 
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Cadrul legal și instituțional existent în România: 

În România, funcționează de mulți ani un cadru legal eficient și divers, menit să asigure 

participarea și implicarea cetățenilor la decizia publică, dar care, de multe ori, în 

implementare, necesită ajustări, uniformizări și, mai nou, stimulente pentru soluții inovative, 

privind adaptarea la provocările și la situațiile actuale, cu care se confruntă în special 

administrația. Este de natura evidenței că o bună funcționare a mecanismelor instituționale 

actuale poate menține crescut interesul cetățenilor de a fi parte la decizie și poate consolida 

totodată încrederea acestora în stat, prin măsuri coerente și constante de optimizare și de 

ajustare a serviciilor livrate de sistemul public către noile tipuri de solicitări și de cerințe 

provenite din rândul societății civile. 

Legea nr. 52/2003 stabilește cadrul general minim în domeniul transparenței decizionale 

în sistemul public și, în funcție de specificul domeniului reglementat, este important de 

menționat faptul că pot fi stabilite proceduri suplimentare de consultare prin legi speciale 

(adică pentru anumite categorii de asociații profesionale, sindicale etc.). La data apariției, 

Legea nr. 52/2003 a fost considerată un model de bună practică la nivel internațional, aceasta 

stabilind termene clare pentru transmiterea sugestiilor din partea cetățenilor, ale derulării 

perioadei de consultare publică, dar și condiții tehnice specifice prin care pot fi organizate 

sesiuni de dezbateri/ședințe publice. 

În plus, cadrul legal în vigoare din România prevede instituirea unei varietăți de formate 

pentru structurile publice sau consiliile consultative care vizează să implice, cu intensitate 

diferită, reprezentanții societății civile în procesele de luare a deciziilor autorităților publice 

centrale și locale din România. De exemplu, O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații 

– prevede obligația înființării structurilor pentru relația cu mediul asociativ la nivelul tuturor 

autorităților centrale și locale, acestea urmând a se consulta cu reprezentanții asociațiilor și 

fundațiilor care își desfășoară activitatea în sfera lor de competență, în vederea stabilirii unor 

programe sau activități comune. 

În același timp, accesul extins la informații de interes public reprezintă o condiție sine 

qua non pentru o calitate sporită a consultărilor publice și a nivelului de participare. Legea nr. 

544/2001 și normele de aplicare ulterioare prevăd faptul că liberul acces la informațiile de 

interes public este regula, în timp ce limitarea acestuia este o excepție, impunând obligația 

tuturor autorităților și instituțiilor publice de a acționa într-un mod deschis față de public. 

La nivel instituțional, începând cu mai 2018, Secretariatul General al Guvernului a primit 

noi atribuții care vizează elaborarea și implementarea politicii în domeniile guvernării deschise, 

transparenței și accesului la informații de interes public, consultării publice și creșterii 

capacității operaționale a asociațiilor și fundațiilor. În acest sens, Secretariatul General al 

Guvernului elaborează studii, rapoarte, analize, coordonând strategii în domeniu și asigurând 

suport ministerelor de resort și societății civile în aplicarea politicilor publice pentru o 

guvernare deschisă, participativă, responsabilă și performantă, inclusiv a celor privind relația 

cu organizațiile societății civile și cetățenii. 

În același timp, în prezent, Secretariatul General al Guvernului asigură coordonarea și 

monitorizarea implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă și a planurilor 

naționale de acțiune asumate. 
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1.3 Procese participative inovative – Tendințe la nivel internațional 

Criza COVID-19 a avut un impact puternic asupra relației dintre guverne și cetățenii lor. 

De la începutul crizei, alegerile locale și naționale au fost amânate în peste 67 de țări și teritorii 

din cauza pandemiei, potrivit Institutului Internațional pentru Democrație și Asistență 

Electorală (IDEA, 2020), și autorități și instituții publice din întreaga lume au fost forțate brusc 

să oprească sau să amâne cele mai multe forme fizice de participare a cetățenilor la elaborarea 

politicilor.  

Cu toate acestea, criza a determinat, de asemenea, unele autorități să ia în considerare 

noi forme de implicare online, în special atunci când a fost vorba de dezbateri sau deliberări. 

De exemplu, Adunarea Britanică pentru Climă și Convenția Cetățenilor francezi și-au mutat 

unele dintre sesiunile planificate în persoană în mediul online, folosind videoconferința și 

software-ul de scriere colaborativă pentru a-și continua activitatea. Institutul Ada Lovelace a 

efectuat o deliberare rapidă online despre utilizarea tehnologiei pentru urmărirea unor 

contacte specifice activităților recurente.  

Astfel de experimente au determinat o multitudine de reflecții cu privire la posibilitatea 

îmbrățișării unor modele hibride digitale, în locul întâlnirilor realizate în mod tradițional înainte 

de criza COVID-19. 

Aceste exemple de modele digitale hibrid au fost, de asemenea, explorate de către 

parlamente ca o modalitate de a-și continua funcțiile de reprezentare, reglementare și 

supraveghere în timpul crizei. În Brazilia, Chile și Ecuador, legislatorii se întâlnesc practic și 

experimentează noi modalități de deliberare și de votare la distanță. 

Cu toate acestea, în multe cazuri, nu este posibilă simpla mutare a participării în mediul 

online, iar accesibilitatea rămâne o problemă. Mulți oameni nu au computere sau smartphone-

uri, nu au o conexiune stabilă la internet sau abilități pentru a se putea conecta la 

videoconferințe și alte platforme. De exemplu, în urma unui sondaj al membrilor Adunării 

Cetățenilor Scoțieni, care discutau despre viitorul Scoției, s-a decis ca, din cauza lipsei unei 

conexiuni la internet adecvate, procesul să fie amânat.  

Prin urmare, este esențial atunci când vine vorba de utilizarea instrumentelor digitale 

pentru participarea cetățenilor să se ia în considerare și limitările tehnologiei (decalajul digital, 

accesibilitatea, alfabetizarea, utilizarea incorectă a tehnologiei etc.) pentru a preveni accesul 

inegal la luarea deciziilor. Toate procesele, chiar și cele mai digitale, trebuie să fie concepute 

pentru a fi cât se poate de incluzive și, uneori, nu este simplu transferul unei întâlniri în 

persoană în mediul digital. 

Participarea digitală este o cale interesantă de a explora noi oportunități participative 

după criză. Cu toate acestea, tehnologia ar trebui să fie un mijloc către un scop, nu un scop în 

sine. Chiar înainte de COVID-19, cetățenii din întreaga lume și-au exprimat voința de a influența 

acțiunile guvernamentale dincolo de alegeri. Acest lucru poate fi văzut, de exemplu, prin 

proteste masive în Chile, Liban, Hong Kong și Franța. 

Un studiu recent arată că în țările democratice, 31% dintre respondenți spun că nu au 

suficiente oportunități democratice. În paralel, încrederea se deteriorează la nivel mondial, în 

medie 43% dintre cetățeni având încredere în guvernul lor din țările OCDE. Încrederea în guvern 

este esențială pentru a asigura conformitatea în timpul unor crize și pentru a construi suficientă 

încredere pentru recuperare.  

Criza ar trebui să invite guvernele să consolideze și să instituționalizeze oportunitățile 
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participative pentru cetățenii de la toate nivelurile de guvernare ca o modalitate de a combate 

neîncrederea cetățenilor, de a spori conformitatea și de a include, în avans, orice posibilități 

de implicare a acestora, pe măsură ce crizele apar. 

De îndată ce faza de urgență începe să dispară și măsurile de blocare devin mai puțin 

restrictive, guvernele vor trebui să planifice recuperarea. Participarea cetățenilor la acest 

exercițiu de planificare poate asigura că strategiile de recuperare sunt incluzive și răspund 

nevoilor și așteptărilor cetățenilor.  

Opiniile tuturor sunt la fel de importante și guvernele trebuie să depună eforturi dedicate 

pentru a se asigura că toate părțile societății își vor auzi vocea. Prin urmare, este imperativ 

atunci când se implică cetățenii în strategii de redresare ca guvernele să ia în considerare 

modul în care acestea își proiectează procesele de participare a cetățenilor într-un mod pe 

deplin transparent, incluziv și echitabil.  

De exemplu, experimentul de crowdsourcing al Constituției din Mexico City a inclus 

procese digitale, personalizate și vizând o participare reprezentativă a tuturor rezidenților. 

Drept urmare, documentul final este considerat a fi cea mai progresivă constituție din America 

Latină și a fost recunoscut de Națiunile Unite ca „document istoric care abordează provocările 

centrale ale dezvoltării, păcii și Agendei 2030”. 

Participarea incluzivă și continuă a cetățenilor ar trebui să devină noul normal în politica 

publică și în luarea deciziilor. Implicarea deplină a cetățenilor în toate deciziile publice care îi 

afectează va contribui la consolidarea încrederii și a coeziunii de care au nevoie societățile 

pentru a face față acestei crize globale și viitoare. 
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1.3.1 Metodologii inovative în procesele participative. Exemple de bune practici 
 

Studiu de caz: Spania. 

Consul Project5 

 

Ce este Consul Project? 

 este o platformă online dedicată participării publicului la luarea deciziilor, lansată inițial 

de consiliul local al orașului Madrid și adoptată ulterior de mai multe guverne din întreaga 

lume.  

 Platforma este accesibilă în regim open source, adică accesul este gratuit pentru orice 

guvern sau ONG care dorește să o folosească și să propună sugestii de îmbunătățire a 

anumitor politici.  

 Consul Project a fost concepută pentru ca cetățenii să își exprime opinia și să participe 

la decizie prin elaborarea de propuneri, prin vot referitor la noile legi, să poată participa 

la dezbateri, bugete participative, consultări etc. 

Cum a apărut Consul Project? 

 În 2011, mișcarea spaniolă indignados, care a avut peste 15 milioane de aderenți în rândul 

cetățenilor și mii de participanți în stradă a cerut, în contextul crizei financiare, a crizei 

locuințelor, a ratei ridicate a șomajului, corupției, lipsei de legitimitate politică și, mai 

ales, a lipsei locurilor de muncă pentru tineri măsuri adecvate pentru o „democrație 

reală”. 

 Mișcarea a urmărit îmbunătățirea proceselor democratice, prin creșterea transparenței, 

responsabilității și participării la nivelul instituțiilor. 

 Astfel, în Madrid s-au pus bazele elaborării unei noi modalități de implicare a cetățenilor 

în procesele decizionale și de promovare a principiului participării active la problemele 

vieții publice. 

Cum funcționează Consul Project? 

 Platforma are o structură care o face simplu de utilizat, fapt care încurajează cetățenii 

să transmită propuneri sau să sprijine anumite inițiative de politici publice; prioritățile 

de politici, setarea agendei și propunerile de proiecte de acte normative ajung să fie 

identificate prin intermediul unor chestionare care sunt adresate cetățenilor activi în 

platformă; ulterior, orice cetățean cu vârsta peste 16 ani poate susține și promova, prin 

intermediul platformei, ce consideră a fi cele mai interesante și relevante propuneri.  

 Propunerile care primesc sprijin de la cel puțin 1% din populație sunt trimise în faza finală 

de vot. În cele din urmă, utilizatorii înregistrați pot contribui la dezbaterea cu privire la 

inițiativele selectate și pot vota pentru sau împotriva moțiunilor depuse, putând oferi 

comentarii suplimentare. 

 Chiar dacă propunerile primesc un sprijin majoritar în faza de vot, aceste inițiative 

trebuie totuși să treacă printr-un proces de revizuire de către Consiliul municipal din 

Madrid. Acesta oferă posibilitatea transmiterii de propuneri timp de 30 de zile, ulterior 

realizând o evaluare amănunțită a fezabilității juridice și economice în vederea aprobării; 

                                                           
5 https://oecd-opsi.org/innovations/consul-project/  

https://oecd-opsi.org/innovations/consul-project/
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dacă raportul publicat se pronunță în favoarea propunerii, aceasta este publicată sub 

forma unui plan de acțiune; în cazul unei revizuiri negative, Consiliul este responsabil de 

elaborarea unei propuneri alternative, cu obligația de a publica motivele pentru care 

împiedică punerea sa în aplicare în forma inițială. 

Prin ce este inovativ Consul Project? 

 Platforma Consul Project aduce o particularitate inovativă prin faptul că asigură 

participarea publicului atât înainte, cât și în timpul proiectării și dezvoltării inițiativelor 

de politici publice. Mai mult, platforma a beneficiat de tehnologii de vârf în construcția 

sa, menite să asigure implicarea cetățenilor, primind Premiul pentru Serviciul Public al 

Națiunilor Unite în 2018, și fiind folosită de acesta din urmă în numeroase proiecte. 

 Platforma Consul Project are la bază o serie de parteneriate și un efort constant de 

colaborare gestionat de Consiliul municipal din Madrid. Fiind construită în regim open 

source, Platforma Consul Project a receptat contribuții din partea a peste 90 de guverne 

și a numeroase organizații ale societății civile din întreaga lume, fapt care a dus la crearea 

implicită a unei rețele internaționale care învață și dezvoltă împreună practici inovative 

în participarea publică. 

 Accesul cetățenilor în platformă și participarea se fac prin înregistrarea în secțiunea 

Decide Madrid, lucru care permite o incluziune sporită, mai ales a segmentelor 

subreprezentate de cetățeni, inclusiv femei și tineri. 

 În procesul de proiectare a Platformei Consul Project au fost implicate constant 

numeroase organizații locale ale societății civile, oficiali guvernamentali și utilizatori 

relevanți, preocupați de reprezentarea intereselor cetățenilor, mass-media jucând un rol 

important în diseminarea informațiilor. 

Rezultate 

 În prezent, platforma Consul Project are peste 400.000 de persoane înregistrate, iar, de 

la lansarea acesteia în 2015, până în noiembrie 2017, au fost depuse aprox. 20.000 de 

propuneri. 

 Succesul major înregistrat de platformă a fost valorificarea participării cetățenilor la 

proiectul de remodelare a Plaza de España, unde 26.961 de cetățeni au votat și au 

contribuit cu propuneri. 

 În privința bugetelor participative, din 2016 până în 2018, suma alocată pentru proiecte 

a crescut de la 60 milioane EUR la 100 milioane EUR, iar numărul total de participanți a 

crescut cu 100%, de la 45.531 la 91.032 persoane (din care 49,12% femei, iar majoritatea 

participanților având vârste cuprinse între 35 și 39 de ani). 

 Astăzi, peste 100 de autorități din lume folosesc această platformă, în locuri precum 

Buenos Aires, Paris, Torino, Jalisco, La Paz, Nariño, Porto Alegre, Valencia și Oviedo.  
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Studiu de caz: Anglia. 

Prima Adunare a Cetățenilor din Marea Britanie privind 

finanțarea pe termen lung a asistenței sociale6 

Cum a apărut Involve? 

 În Anglia, finanțarea pentru îngrijirea socială a adulților a fost supusă numeroaselor 

rapoarte, comisii și documente guvernamentale care nu au reușit să ajungă la un acord 

cu privire la modul de abordare a nevoii urgente de reformă. Două comisii parlamentare 

din Marea Britanie au creat astfel Involve, o adunare a cetățenilor constând într-un 

eșantion reprezentativ, al cetățenilor interesați de problematică, fiind pentru prima dată 

când parlamentul britanic propune constituirea unei adunări a cetățenilor în vederea 

colectării de opinii și contribuții pentru o anumită politică. 

 Astfel, adunarea cetățenilor constituită din Comitetul selectiv pentru sănătate și 

asistență socială și Comitetul selectiv pentru locuințe, comunități și autorități locale au 

contribuit la analizarea problemei finanțării pe termen lung a asistenței sociale pentru 

adulți. 

 Propriu-zis, adunarea cetățenilor a reunit 47 de cetățeni englezi, selectați aleatoriu, 

pentru a răspunde la întrebarea cu privire la modul în care îngrijirea socială a adulților 

din Anglia ar trebui finanțată pe termen lung.  

 Membrii adunării cetățenilor au colaborat pentru a dezvolta o listă comună de valori și 

principii referitoare la modul de luare a oricărei decizii referitoare la modul în care 

asistența socială din Anglia este finanțată, dar și în ceea ce privește echilibrul dintre 

finanțarea publică și cea privată.  

Ce face ca proiectul adunării cetățenilor să fie unul inovator?  

 Timp de două weekend-uri, cei 47 de cetățeni englezi selectați aleatoriu au participat la 

aproximativ 28 de ore de deliberare, acțiunea de consultare fiind supervizată de doi 

experți în asistență socială, cu rol în evaluarea imparțialității și echilibrului informațiilor 

furnizate. În același timp, două fundații caritabile au oferit finanțare suplimentară pentru 

a sprijini Adunarea, fără ca acestea să aibă vreo implicare în proiectarea și livrarea 

rezultatelor. 

Rezultate:  

 Adunările cetățenilor au contribuit la creșterea gradului de conștientizare din partea 

publicului, contribuind inclusiv la eliminarea blocajului în privința Brexit în Parlament.  

 Cea mai mare provocare pentru adunarea cetățenilor fost scurta perioadă de timp de la 

propunere la implementare, în cel de-al doilea weekend fiind utilizat chiar și „ultimul 

minut” pentru a include prezentări și opinii furnizate de oamenii cu experiență în 

domeniul îngrijirii sociale din Anglia.  

 Existența unui grup consultativ a avut și are un impact semnificativ asupra guvernului, 

acesta fiind nevoit să ia în considerare concluziile și recomandările formulate în cadrul 

adunării cetățenilor. De asemenea, aceasta a dovedit a avea un rol semnificativ în 

deblocarea anumitor teme prioritare de pe agenda publică, mai ales atunci când 

                                                           
6 https://oecd-opsi.org/innovations/the-first-uk-citizens-assembly-on-long-term-social-care-funding-in-england/  

https://oecd-opsi.org/innovations/the-first-uk-citizens-assembly-on-long-term-social-care-funding-in-england/
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formularea unei decizii finale se lasă așteptată sau pur și simplu nu ajunge să își contureze 

o formă concretă, care nu mai este intens contestată și care poate să implice un nivel 

ridicat de legitimitate.  

 În Irlanda de exemplu, a fost folosit sistematic modelul adunării cetățenilor  pentru a 

trata problemele constituționale.  

Rețeaua Guvernării Deschise din Anglia promovează următoarele criterii în luarea deciziilor, 

ca urmare a participării publice: 

- Cheia luării deciziei este consensul; consensul va fi considerat atins în cazul în care (a) 

nu există obiecții sau modificări privind textul sugerat; (b) toți cei care au ridicat obiecții 

sau au propus modificări sunt mulțumiți că opiniile lor au fost luate în considerare. 

- Orice documente, declarații publice sau poziții adoptate de ONG-uri ar trebui să fie 

fundamentate de date riguroase; 

- Orice decizie este semnată de toți membrii rețelei: în cazul în care a fost prezentată o 

propunere de text, membrii rețelei sunt invitați să-și adauge semnăturile și declarațiile 

de aprobare, fie ca persoane fizice, fie în numele organizațiilor pe care le reprezintă.  

- Votul Comitetului director: dacă consensul nu este posibil din cauza termenelor, 

Comitetul director poate lua decizii în numele rețelei prin vot, luând în considerare pe 

deplin orice dovadă disponibilă cu privire la punctele de vedere exprimate de membrii 

rețelei. Orice astfel de decizii ale Comitetului Director vor fi comunicate listei de 

corespondență a rețelei și vor fi făcute publice sub forma unei declarații.  

Standarde pentru funcționarii publici elaborate în Anglia: 

Regatul Unit a elaborat inclusiv un Standard privind livrarea serviciilor publice, care oferă 

o orientare concretă funcționarilor publici cu privire la interacțiunile acestora cu cetățenii. În 

plus, există o echipă de consultanță care poate ajuta individual angajații publici cu comentariile 

și întrebările lor. Prevederile specifice sunt: 

1. Înțelegeți utilizatorii și nevoile acestora; 

2. Rezolvați integral problema semnalată de utilizatori; 

3. Oferiți o experiență unitară pe toate canalele; 

4. Faceți serviciul simplu de utilizat; 

5. Asigurați-vă că toată lumea poate folosi serviciul; 

6. Creați echipe multidisciplinare; 

7. Folosiți modalități agile de lucru; 

8. Iterează și îmbunătățește frecvent; 

9. Crează un serviciu sigur care protejează confidențialitatea utilizatorilor; 

10. Definiți cum arată succesul în implementare și publicați datele referitoare la 

performanță; 

11. Alegeți instrumentele și tehnologia potrivite; 

12. Deschideți noul cod sursă; 

13. Folosiți și contribuiți cu date deschise, componente și modele de lucru comune; 

14. Operați un serviciu de încredere7. 

 

 

                                                           
7 Handbook on Open Government for Peruvian Public Officials, David Goessmann, p. 41. 
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Studiu de caz: SUA 

Comunitatea de Practică din SUA 

 

Comunitatea de Practică din SUA privind Guvernarea Deschisă a înființat mai multe sub-

comunități de practici în cadrul guvernului federal pentru a colabora și a împărtăși resurse pe 

diferite domenii ale politicii. Comunitatea de Practică din SUA privind Guvernarea Deschisă are 

designul unui spațiu digital, prin care rețeaua funcționarilor publici din întregul sector 

guvernamental poate discuta despre inițiativele și practicile din aria guvernării deschise. 

În același timp, Comunitatea este formată atât din angajați guvernamentali, cât și din 

membri ai societății civile, cu scopul de a împărtăși cele mai bune practici pentru a promovarea 

transparenței, a participării și colaborării și pentru deschidere în privința informațiilor 

guvernamentale. Acest tip de comunități permit un schimb continuu de informații, învățarea 

de la egal la egal și sprijină coordonarea și colaborarea dintre guvern și cetățeni8. 

 

Studiu de caz: Franța 

Hub-ul funcționarilor publici 

 

Diferitele comunități din Franța care lucrează prin inițiative de modernizare a statului, 

prin Direcția interministerială pentru transformarea publică, au creat un hub digital pentru 

instalarea comunităților de practică legate de guvernarea deschisă.  

Cu mai mult de 50 de comunități integrate, hub-ul permite tuturor funcționarilor publici 

să descopere și să se alăture diferitelor comunități, în funcție de subiectul de interes al 

acestora (participare, servicii digitale, inteligență colectivă, conceptualizare design etc.) sau 

de zona geografică9. 

 

 

Studiu de caz: Letonia. 

Consultări cuprinzătoare în privința viitorului Uniunii 

Europene10 

Context: 

 2018 a fost anul reflecției asupra viitorului Europei. Pentru a înțelege speranțele și 

temerile cetățenilor letoni cu privire la viitorul Uniunii Europene, peste 1500 de cetățeni 

au fost angajați în consultări (inclusiv online) la nivelul tuturor regiunilor Letoniei. 

Consultările au fost co-organizate de instituții de stat și de organizații ale societății civile, 

fiind utilizate diferite formate experimentale. 

                                                           
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 https://oecd-opsi.org/innovations/comprehensive-consultations-on-europe/  

https://oecd-opsi.org/innovations/comprehensive-consultations-on-europe/
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Modalitatea de desfășurare: 

 Aproximativ 837 de persoane au participat la 23 de evenimente despre viitorul Europei, 

organizate în Letonia în vara și toamna anului 2018, mai mult de jumătate dintre 

evenimente fiind organizate de reprezentanți ai societății civile. 

 Evenimentele au inclus și o acțiune de crowdsourcing de idei la scară largă, organizată 

online în platforma Dialoguri despre viitorul Europei, proiectată să colecteze ideile 

cetățenilor în privința creșterii gradului de bunăstare al cetățenilor europeni. În total au 

fost colectate 370 de propuneri, fiind înregistrați 721 de participanți (plus alți 

aproximativ 1 500 de participanți neînregistrați), care au participat inclusiv în cadrul 

sesiunii de vot online. 

 Ministerul Afacerilor Externe din Letonia a asigurat întreaga finanțare a consultărilor, 

organizatorii fiind liberi să aleagă propriile formate pentru consultare; unii dintre 

organizatori au optat pentru un format tradițional de discuție, în timp ce alții au preferat 

forme inovative de consultare, cum ar fi diferitele ateliere de discuție sau așa-numitele 

brainstorms reunions.  

 Organizatorii evenimentelor și/sau observatorii societății civile au elaborat scurte 

rezumate ale evenimentelor, menționând în special principalele categorii tematice și 

preocupările discutate de participanți, precum și ideile relevante în privința viitorului 

Europei. În paralel cu consultările regionale, platforma online Dialoguri despre viitorul 

Europei (https://manaeiropa.manabalss.lv ) a strâns la rândul ei 374 de contribuții 

referitoare la viitorul european, fiind parte a popularei platforme electronice de 

petiționare ManaBalss, 721 de participanți votând de 26.233 de ori online ideile pe care 

le-au preferat dintre cele propuse.  

 La încheierea consultărilor regionale și a colectării de idei online, două organizații ale 

societății civile letone - Centrul pentru Politici Publice PROVIDUS și Alianța Civică Letonia 

- au scris un raport11 sumar privind consultările cetățenilor cu privire la viziunea despre 

Europa în Letonia.  

Componente inovative: 

1) Ministerul Afacerilor Externe și diferite organizații ale societății civile au cooperat pentru 

a stabili un cadru inovativ pentru consultări și pentru organizarea de evenimente pentru 

consultare, atât online, cât și offline.  

2) Consultările au oferit spațiul pentru experimentare pe diferite formate pentru participare 

publică (brainstorms, dezbateri, conversații, acțiuni de crowdsourcing de idei etc.).  

3) Raportul de sinteză al consultărilor a fost elaborat de organizații ale societății civile, iar 

principalele concluzii au fost prezentate de prim-ministrul Letoniei în cadrul reuniunii 

Consiliului European din decembrie 2018, iar concluziile rezumative prezentate în timpul 

Consiliului European informal privind viitorul Europei de la Sibiu (mai, 2019). Raportul de 

sinteză a făcut, de asemenea, parte din deliberările parlamentare cu privire la 

problemele externe și europene ale Letoniei, în ianuarie 2019. 

Rezultate:  

 Platforma digitală inovativă a făcut posibilă implicarea unui număr mare de cetățeni 

pentru colectarea ideilor/opiniilor, precum și pentru utilizarea acestora în cadrul 

sesiunilor de vot, pentru a le testa popularitatea și poziția pe agenda publică. 

                                                           
11 http://providus.lv/en/article/report-on-citizens-consultations-on-europe-in-latvia  

https://manaeiropa.manabalss.lv/
http://providus.lv/en/article/report-on-citizens-consultations-on-europe-in-latvia
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Studiu de caz: Ucraina. 

Sistemul de achiziții electronice ProZorro12 

 

Ca demers anti-corupție, realizat pentru reformarea sistemului de achiziții din Ucraina, 

reformatorii din toate sectoarele au introdus sistemul de achiziții electronice ProZorro, o 

platformă de contractare open-source, care conține toate datele de achiziții publice, în format 

standardizat de date deschise.  

ProZorro permite monitorizarea tuturor licitațiilor guvernamentale și a datelor privind 

achizițiile publice, ducând la economisirea în medie a 2,1 milioane EUR pe zi de la data lansării 

sale în 2014. ProZorro reprezintă un efort de co-creare a trei factori: societatea civilă, guvern 

și sectorul privat. Inițiată ca idee de societatea civilă, finanțată prin donații din mediul privat 

și implementată uniform la nivel guvernamental, platforma ProZorro facilitează inclusiv 

participarea publică prin site-ul www.dozorro.org, invitând societatea civilă să monitorizeze 

achizițiile date și să ofere feedback, 22 de ONG-uri monitorizând deja constant din ianuarie 

2018 achizițiile din platformă, acestea identificând peste 5.000 de cazuri de activitate suspectă 

de corupție într-o perioadă de șase luni. 

Pentru elaborarea celui de-al treilea plan de acțiune, Ucraina a implicat un număr fără 

precedent de ONG-uri. Procesul a fost demarat în 2015, prin publicarea unei solicitări de 

propuneri adresată societății civile, contribuțiile acestora fiind preluate și revizuite de 

Secretariatul Cabinetului de Miniștri.  

Formatul consultării finale a fost numit „cafeneaua mondială” pentru vot de idei necesare 

elaborării Planului de acțiune. Cele 400 de idei preluate au contribuit astfel cu peste 80% din 

conținutul Planului de acțiune, răspunzând recomandărilor OGP al standardelor de participare 

și co-creare: „Forumul multipartit poate colecta feedback de la părțile interesate cu privire la 

elaborarea unui Plan de acțiune, necesare fiind mediatizarea, includerea unor forme multiple 

de răspuns pentru contributori (răspunsuri scrise, discuții online, sondaje, întâlniri față-față 

sau la distanță) și deschiderea, prin alocarea, pentru primirea răspunsurilor, a unei perioade 

de timp adecvate”. 

 

Studiu de caz: Argentina. 

Forum multipartit pentru angajamente 

 

Membră în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă din 2012, Argentina a 

dezvoltat trei planuri de acțiune OGP, în 2013-2014, 2015-2017 și, cel mai recent, 2017-2019. 

Bazându-se pe recomandările raportării independente ale OGP, cu ocazia ultimului 

angajament, statul argentinian a implicat 28 de instituții guvernamentale și 54 de instituții 

civile organizațiile societății pentru dezvoltarea de noi angajamente naționale. În urma 

propunerilor, Argentina a înființat un forum multipartit, un fel de Masă rotundă la nivel 

                                                           
12 ***OGP Participation and Co-Creation Toolkit, p. 8. 
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național, care să faciliteze guvernarea deschisă, formată din câte 8 reprezentanți 

guvernamentali și 8 ai societății civile. În cadrul forumului, au fost dezvoltate următoarele 

activități: 

 Stabilirea priorităților și analizarea și clasificarea angajamentelor propuse cu instituțiile 

participante;  

 Redactarea versiunii finale a angajamentelor;  

 Realizarea unei monitorizări și evaluări a angajamentelor în timpul implementării;  

 Raportarea către public și către OGP a stadiului implementării angajamentelor la nivel 

național. 

Instrumentele utilizate în elaborarea planului de acțiune au avut astfel obiective clar 

definite: a fost realizat un formular online și organizată o serie de întâlniri cu reprezentanți 

din toată țara, pentru colectarea ideilor pentru angajamente. În același scop, în paralel, 

guvernul a derulat un program de conștientizare și de comunicare publică, fiind obținute de la 

nivel central 210 propuneri, iar de la nivel local un număr de 40 de idei pentru angajamente. 

Modalitatea de selecție a propunerilor a inclus criterii de evaluare care au generat 4 tipuri 

de clasificare a propunerilor de angajamente: 

1) Propuneri care trebuie încorporate în planul curent de acțiune;  

2) Propuneri respinse;  

3) Propuneri incluse în viitoarele planuri de acțiune;  

4) Propuneri admise, cu modificări.  

În cazul ultimei categorii, au fost organizate 24 de mese rotunde, cu un număr de 28 de 

instituții publice și 54 de organizații ale societății civile, în vederea consultării, angajamentele 

selectate fiind puse la dispoziție inclusiv în portalul de consultare publică timp de 19 zile, 

pentru ca organizațiile societății civile și cetățenii să poată transmite comentarii/sugestii 

punctuale. 

 

Studiu de caz: Italia. 

Forumul pentru Guvernare Deschisă 

 

Italia este membră OGP din 2011. În acest timp, a implementat trei planuri de acțiune, 

2012-2013, 2014-2016 și 2016-2018. Cel mai ambițios angajament al Italiei a fost Forumul 

pentru Guvernare Deschisă, format din peste 50 de reprezentanți ai universităților, 

organizațiilor societății civile, asociații de consumatori, întreprinderi și grupuri de reflecție. 

Forumul a inclus și o „Strategie de participare”, configurată printr-un angajament 

suplimentar al autorităților publice dedicat tematicii consultărilor. Practic, prin completarea 

unui chestionar online, orice reprezentant al societății civile poate solicita să adere la Forumul 

pentru Guvernare Deschisă. 

Obiectivele Forumului: 

1) Să permită consultarea periodică a societății civile și a diverselor organizații interesate 

de domeniul guvernării deschise, îmbunătățind comunicarea cu acestea; 

2) Să crească implicarea cetățenilor în dezvoltarea noilor planuri de acțiune; 
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3) Să asigure un permanent flux de feedback, pentru identificarea nevoilor societății civile 

și pentru monitorizarea în comun a implementării angajamentelor. 

Forumul nu este destinat să fie un organ decizional și, prin urmare, nu poate adopta niciun 

act sau măsură, dar poate face recomandări echipei OGP a Guvernului italian sau agențiilor 

guvernamentali, acolo unde există acordul majorității participanților.  

Italia deține, în prezent, și un site dedicat informațiilor generale privind activitatea OGP 

și care oferă, în același timp, multiple detalii privind calitatea de membru OGP.  

 

Studiu de caz: Finlanda. 

KANE – Consiliul consultativ pentru politica societății 

civile 

 

În Finlanda funcționează, din februarie 2017, KANE, un Consiliul consultativ pentru 

politica societății civile. Acesta este atașat Ministerului Justiției și are sarcina de a încuraja 

interacțiunea, cooperarea și colaborarea între societatea civilă și guvern și, totodată, de a 

îmbunătăți condițiile de funcționare ale societății civile. Sarcinile concrete ale KANE sunt: 

 să promoveze cooperarea și interacțiunea dintre societatea civilă și autorități; 

 să monitorizeze schimbările din mediul de operare al societății civile, în speță, evoluțiile 

de la nivel internațional și al Uniunii Europene; 

 să aibă inițiative și să ofere propuneri și avize cu privire la dezvoltarea domeniilor 

importante pentru politica societății civile; 

 să evalueze strategiile organizațiilor neguvernamentale (ONG), ale ministerelor și 

implementarea practicilor de consultare cu cetățenii; 

 să monitorizeze coerența și predictibilitatea deciziilor administrației publice cu privire la 

ONG-uri și să ia inițiative pentru dezvoltarea acestora; 

 să aibă inițiative cu impact național în Finlanda și să urmărească politica internațională 

cu privire la ONG-uri; 

 să lanseze proiecte de cercetare și de dezvoltare, să promoveze activități de cercetare 

și să utilizeze rezultatelor acestora pentru noi soluții inovative în procesele participative. 

Conform Ministerului Justiției din Finlanda, în 2020, KANE a realizat un sondaj cu privire 

la rolul și implicarea ONG-urilor în procesele de luare a deciziilor publice, precum și cu privire 

la percepția asupra schimbărilor din mediul de operare al societății civile în ultimii ani. Pe baza 

celor 211 de răspunsuri primite, 36% dintre respondenți au considerat nedorite modificările din 

ultimii 2-3 ani privind rolul social și statutul ONG-urilor, în timp ce 43% dintre respondenți au 

considerat oportune evoluțiile. 

Finlanda a elaborat inclusiv un manual pentru consultarea tinerilor și copiilor, care 

include sfaturi, informații și exemple utile pentru educația civică a acestora. Informațiile sunt 

prezentate într-o manieră atractivă, cu accent pe aspectul vizual (ilustrații, benzi desenate, 

videoclipuri) și pe utilizarea unui limbaj ușor de înțeles, adaptat inclusiv copiilor cu origini 

imigrante, celor cu dizabilități și diferitelor categorii de vârstă.  

Manualul exclude jargonul administrativ și practicile funcționărești bătătorite, utilizând 

termeni atrăgători, conform recomandărilor OGP referitoare la participare și co-creare: „un 
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forum guvernamental și/sau al mai multor părți interesate trebuie să fie axat, mai degrabă, pe 

informații vizuale, ușor de înțeles, cu scopul de a comunica informații relevante și actualizări 

ale demersurilor din zona proceselor participative, inclusiv pentru un public non-expert”.  

Zona web, mai ales, trebuie să devină astfel vizibilă și ușor accesibilă, capabilă să 

găsească noi soluții de comunicare pentru diferite audiențe, cu scopul de a aduce noi părți 

interesate în procesul de dezvoltare OGP. Există două tipuri de informare: cea de nișă, adresată 

unui public de specialiști, și cea pe scară largă, unde informația este adresată unui public 

numeros, care are acces direct, și care poate fi extins prin canale de comunicare adresate unui 

număr mare de cetățeni (aici pot fi incluse mass-media tradiționale - ziare, radio, televiziune 

etc. - și/sau social media - Facebook, LinkedIn, Twitter, Whatsapp etc.). 

Pe lângă consultări ample online și offline (ateliere de lucru și seminare cu organizații ale 

societății civile, sesiuni de conferințe cu experți și campanii de informare pe portale web 

dedicate marelui public), echipa finlandeză specializată pe guvernarea deschisă a folosit, de 

asemenea, o abordare orientată către implicarea inclusiv a comunităților rurale și studenții, pe 

întreaga perioadă 2015 – 2017. Planul de acțiune finlandez a inclus, de asemenea, organizarea 

a 11 mese rotunde pentru funcționarii publici din toată țara, alături de o sesiune de consultare 

pentru noi idei, un eveniment studențesc organizat de Universitatea din Finlanda de Est, în 

Piața de Crăciun din Vaasa.  

 

Studiu de caz: Filipine. 

Comitetul director PH-OGP 

 

Filipine este stat membru al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă din 2011. În acest 

timp, Filipine a elaborat patru planuri de acțiune, în perioadele care acoperă 2012-2013, 2013-

2015, 2015-2017 și 2017-2019. În 2015, Guvernul a creat un forum pentru mai multe părți 

interesate, numit Comitetul director PH-OGP, alcătuit din trei reprezentanți ai guvernului, un 

reprezentant din administrația locală, trei reprezentanți ai societății civile, doi reprezentanți 

ai grupurilor de afaceri, reprezentanți ai sindicatelor din sectorul public, din mediul academic 

și din sectorul legislativ.  

În privința consultărilor necesare pentru implementarea planurilor de acțiune, Comitetul 

director PH-OGP a organizat întâlniri trimestriale. În urma apelului către agențiile 

guvernamentale naționale pentru formularea noului Plan de acțiune OGP, din decembrie 2016, 

au fost primite 26 de propuneri, guvernul filipinez agreând următoarele criterii de selecție prin 

Comitetul director PH-OGP: 

1) Să aibă obiective ambițioase;  

2) Să fie ancorat pe una sau mai multe valori OGP Grand Challenge și OGP;  

3) Să asigure asistență guvernamentală agențiilor responsabile cu implementarea 

angajamentelor; 

4) Să aibă asigurată finanțarea.  

În cadrul grupului de lucru tehnic responsabil cu preluarea propunerilor, participanții au 

fost rugați să selecteze și să claseze, prin vot, trei inițiative propuse, rezultatele fiind luate în 

considerare la elaborarea finală a angajamentului.  
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Studiu de caz: Canada. 

Forumul multipartit pentru dialog 

 

Guvernul canadian a dezvoltat un parteneriat de tip forum multipartit pentru a permite 

un dialog continuu între guvern și societatea civilă. Forumul a fost înființat în urma unui 

angajament în cadrul celui de-al treilea plan de acțiune al Canadei.  

Acesta include opt reprezentanți ai societății civile și patru reprezentanți ai 

departamentelor guvernamentale canadiene. Cei opt reprezentanții societății civile sunt 

selectați printr-un proces organizat de rețeaua societății civile, bazat pe un set de criterii 

predefinite.  

Procesul de nominalizare este unul deschis, candidații transmițând un CV, o scrisoare de 

intenție și un material de propuneri privind guvernarea deschisă, aceștia intrând automat în 

faza de selecție. 

Avantajele forumului multipartit din Canada: 

1) Permite accesarea de noi idei, prin rețele și resurse formate din mai multe părți 

interesate, cu un număr divers de membri guvernamentali și neguvernamentali. 

2) Permite construirea unor relații de colaborare, prin constituirea unui scop comun. 

3) Prin angajamente construite coerent prin contribuția ambelor părți, atât de către stat, 

cât și de către societatea civilă, membrii unui formul multipartit pot construi o relație de 

încredere și pot identifica obiective comune. 

 

 

Studiu de caz: Australia 

Platforma ogpau.wikispaces.com  

 

În cadrul Planului de acțiune 2016-2018 al Australiei, guvernul a organizat întâlniri cu 

publicul în cinci capitale (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth și Canberra) și un webinar online 

în faza inițială a campaniei de promovare, în același timp, platforma ogpau.wikispaces.com 

permițând părților interesate să vină cu sugestii privind noile angajamente pentru planul de 

acțiune.  

În perioada cuprinsă între februarie și mai 2016, aproape 1.000 de persoane au vizitat 

site-ul și au transmis aproximativ 200 de sugestii de angajamente. De asemenea, un atelier la 

care au participat 63 de persoane a fost organizat pentru a fi stabilite prioritățile 

angajamentelor împreună cu părțile interesate, dar și cu reprezentanți ai guvernului, 

societatea civilă și unitatea de sprijin OGP, fiind propuse 14 angajamente.  

Grupul de monitorizare pentru implementarea angajamentelor a fost alcătuit dintr-un 

număr egal de reprezentanți guvernamentali și neguvernamentali, cei din urmă fiind selectați 

printr-un proces de nominalizare deschis. 
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Studiu de caz: Croația 

Biroul de cooperare cu ONG-urile 

 

În timpul dezvoltării primului plan de acțiune al Croației, Biroul de cooperare cu ONG-

urile, care conduce procesul OGP în Croația, a publicat informații despre diferitele etape ale 

consultării, a raportat toate discuțiile publice, a răspuns la toate propunerile și sugestiile 

primite și a publicat procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Național OGP.  

Astfel, demersul a dus la implicarea a 180 de participanți chiar de la prima întâlnire din 

cadrul procesului de dezvoltare a Planului de acțiune.  

 

Studiu de caz: Irlanda 

Portal online OGP 

 

Site-ul web dedicat OGP din Irlanda găzduiește informații despre procesul de dezvoltare 

a Planurilor de acțiune. Acesta include informații despre oportunitățile de consultare, idei 

pentru angajamente propuse, note privind evenimentele de consultare și comentarii pe baza 

proiectelor care stau la baza planurilor de acțiune. Consultarea implică inclusiv publicarea 

detaliată a persoanelor care aduc contribuții, cu acordul acestora.  

Irlanda a derulat un proces pe mai multe etape pentru a-și dezvolta al doilea plan de 

acțiune. Într-o prima etapă, un portal online a fost folosit pentru a colecta sugestii pentru 

angajamente. Participanții au putut vizualiza, distribui și comenta sugestiile altor persoane, 

existând posibilitatea inclusiv a transmiterii de contribuții prin poștă și telefon. În a doua etapă, 

au fost organizate două forumuri civice pentru a discuta și dezbate posibile angajamente 

incluse în al doilea plan de acțiune. 

Rezultatele de pe forumuri au fost publicate pe site-ul OGP Irlanda. Feedback-ul a fost 

analizat de o organizație independentă, care a prezentat un raport guvernului privind posibilele 

angajamente care ar putea fi luate în considerare.  

 

Studiu de caz: Uruguay  

Procese participative sub supravegherea UNESCO 

 

În urma unui proces limitat de consultare pentru primul plan de acțiune al Uruguayului, 

un grup de 14 organizații ale societății civile au format o rețea pentru guvernare deschisă în 

efortul de a crește participarea societății civile la procesul OGP. Astfel, procesul participativ a 

fost supravegheat de un grup de lucru extins al OGP, format inclusiv din reprezentanți ai mediul 

academic, asociațiilor administrației locale și societății civile. 

Guvernul uruguayan a invitat, de asemenea, participarea UNESCO în acest proces, care a 

asigurat o supraveghere internațională independentă, furnizând exemple de bune practici 

internaționale și asistență pentru grupuri de lucru neutre.  
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Procesul de consultare în sine a inclus două luni pentru colectarea online a feedback-ului, 

acest lucru fiind realizat prin intermediul site-urilor guvernamentale, a mass-media, a 

atelierelor și campaniilor derulate direct prin poștă. Guvernul uruguayan a stabilit ca procesul 

de selectare a propunerilor și dezvoltarea planurilor de acțiune să fie făcute în colaborare cu 

societatea civilă, cu sectorul privat și cu mediul academic. Mesele rotunde organizate în acest 

sens au oferit posibilitatea formulării de sugestii inclusiv dincolo de cele preselectate de către 

agențiile guvernamentale. Astfel, societatea civilă și guvernul au convenit angajamentele finale 

și planul de acțiune prin consens. Angajamente neselectate au fost păstrate de către grupurile 

de lucru pentru o potențială includere a acestora în viitoarele planuri de acțiune.  

 

Studiu de caz: Armenia  

Crowdsourcing pentru angajamente OGP 

 

Armenia a derulat un proces de crowdsourcing, pentru a colecta idei de angajamente 

pentru cel de-al treilea plan de acțiune. Peste 130 de persoane au fost angajate printr-o serie 

de evenimente de informare și au fost făcute 80 de sugestii de către ONG-uri, experți, cetățeni 

și agenții guvernamentale, prin intermediul unui instrument online. Aceasta a fost prima dată 

când Armenia a folosit crowdsourcing pentru a dezvolta o politică guvernamentală. Oficiali 

guvernamentali de nivel înalt s-au reunit cu omologii din ONG-uri, cu experți și parteneri din 

sectorul privat pentru un atelier de două zile pentru a discuta în detaliu  angajamentele 

propuse.  

 

Modelul Ostbelgian 

Modelul Ostbelgian este un model recent dezvoltat, care combină un corp deliberativ 

permanent cu utilizarea continuă a proceselor deliberative reprezentative. Corpul deliberativ  

permananent al cetățenilor este numit ”Consiliul cetățenilor” și are mandatul de a iniția și 

decide în probleme ridicate în cadrul unor paneluri cetățenești ad hoc. 

***Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions. Catching the Deliberative Wave, OECD, 2020, 

p. 38. 
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Modelul Ostbelgian își are originea în Comunitatea germanofonă din Belgia, Ostbelgien, și 

a fost înființat printr-un act legislativ pentru care au votat în unanimitate toate partidele 

politice, în februarie 2019 (Foundation for Future Generations, 2019). Reuniunea inaugurală a 

Consiliului cetățenilor a avut loc pe 16 septembrie 2019. Modelul a fost conceput în 2018 de 

către un grup de practicieni, academicieni și experți în procese deliberative și participative. 

În acest model, 24 de cetățeni, selectați aleatoriu, formează Consiliul Cetățenilor. Au un 

mandat pentru reprezentarea concetățenilor timp de un an și jumătate. Primii 24 de membri 

sunt compuși din trei grupuri diferite: șase sunt selectați aleatoriu printre participanții la un 

panel de cetățeni anterior care a avut loc în regiune; șase sunt politicieni - câte unul din fiecare 

partid politic, iar doisprezece sunt cetățeni selectați aleatoriu din populația din Ostbelgien. La 

fiecare șase luni, o treime din cohortă este rotită, pentru a fi înlocuită cu cetățeni selectați la 

întâmplare. Politicienii vor fi primii rotiți și vor fi înlocuiți de cetățeni selectat printr-o loterie 

civică. 

Acest mod de lucru generează o formă de stabilitate atât pentru a permite o anumită 

continuitate, cât și pentru a se asigura că Consiliul nu devine un corp de oameni care s-au 

profesionalizat și sunt pradă unor probleme similare cu cele ale politicienilor aleși. 

Consiliul Cetățenilor are puterea de a-și stabili propria agendă și de a iniția până la trei 

paneluri cetățenești ad-hoc cu privire la cele mai presante probleme politice la alegerea lor. 

Propunerile cetățenești care au sprijinul a cel puțin 100 cetățenii, precum și propunerile 

grupurilor parlamentare sau ale guvernului pot fi, de asemenea, depuse pentru examinare de 

către Consiliul Cetățenilor (Parlamentul Comunității de limbă germană din Belgia, 2019). 

Fiecare grup de cetățeni va fi alcătuit din 25 până la 50 de cetățeni selectați aleatoriu, 

care se vor întâlni minim de trei ori peste trei luni. Consiliul Cetățenilor decide numărul 

participanților și durata Panelului Cetățenilor. 

În conformitate cu legislația, parlamentul regional este obligat să dezbată și să răspundă 

la recomandările elaborate de grupurile cetățenești. Punerea în aplicare a recomandărilor este 

monitorizată în continuare de Consiliul Cetățenilor.  

Modelul Ostbelgian este singurul exemplu unde această nouă instituție extinde privilegiul 

de a oferi cetățenilor o voce autentică în stabilirea agendei publice, punând la dispoziție 

acestora cadrul normativ și instrumentele necesare pentru a explora activ problemele, conform 

cu opiniile proprii. 

Misiunea primului panel pentru cetățeni (Citizens’ Panel) este explorarea opțiunilor de 

îmbunătățire a condițiilor de muncă ale asistenței medicale pentru muncitori. Activitatea 

grupului a început în primăvara anului 2020, dar a fost amânată de la data publicării agendei 

din cauza crizei globale pandemice. Subiectul a fost ales de Consiliul Cetățenilor cu câteva luni 

înainte de începutul pandemiei de coronavirus (COVID-19). 
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CAPITOLUL 2 - INOVAREA ÎN CADRUL PROCESULUI DECIZIONAL DIN 

ROMÂNIA ÎN PREZENT 

2. 1. Examinarea practicilor administrației publice centrale și locale în procesul de 

luare a deciziei și în furnizarea informațiilor de interes public 

Secretariatul General al Guvernului a propus o serie de inițiative destinate creșterii 

calității procesului decizional din România. Un prim pas l-a reprezentat identificarea unui 

diagnostic corect al situației de moment referitor la implicarea cetățenilor în procesul 

decizional din România. A fost astfel necesară identificarea impedimentelor cu care se 

confruntă societatea civilă în interacțiunea cu instituțiile publice, cât și a principalelor 

elemente organizaționale care trebuie îmbunătățite pentru ca administrația să deservească 

interesul public într-un mod pro-activ. 

Cu toate că prezentul cadru normativ instituie o serie de mecanisme legale capabile să 

stimuleze participarea și stabilirea unei relații de colaborare solide cu societatea civilă, de cele 

mai multe ori, utilizarea acestor mecanisme nu reușește să aducă o contribuție reală la 

îmbunătățirea calității deciziilor publice. 

De asemenea, extinderea accelerată a mediului asociativ, fără gestionarea unei evidențe 

în timp real a dinamicii și evoluției stakeholderilor, a generat probleme de cunoaștere și 

dificultăți în accesarea informației specifice spațiului civic existent, precum și discuții cu 

privire la eficiența pârghiilor prin care cetățenii pot fi implicați în elaborarea deciziilor 

administrației publice în funcție de anumite domenii de interes. 

În acest sens, Serviciul pentru Guvernare Deschisă din cadrul Secretariatului General al 

Guvernului a demarat realizarea unei evaluări a practicilor administrației publice centrale și 

locale în procesul de luare a deciziei și asigurării accesului la informații de interes public. 

Elaborarea analizei rezidă în implementarea angajamentului ”Coordonarea gestionării 

proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile administrației publice”, 

asumat de Secretariatul General al Guvernului prin Planul Național de Acțiune 2020-2022 al 

Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România. 

Scopul analizei 

Analiza a urmărit prezentarea unei fotografii a momentului asupra modului în care 

societatea civilă și administrația interacționează și care sunt perspectivele pe baza cărora 

poate fi crescută calitatea participării cetățenilor la viața publică, prin eficientizarea 

mecanismelor birocratice cu ajutorul abordărilor inovative în domeniile transparenței 

decizionale și accesului la informații publice.  

Scopul analizei: 

- de a identifica modalitățile prin care administrația poate crește nivelul de participare a 

cetățenilor la viața publică și capacitatea instituțiilor de a prelua recomandările primite 

din partea societății civile, dinamizarea activității administrației în domeniul furnizării 

de informații publice, atât la cerere, cât și din oficiu, prin adoptarea unei abordări pro-

active prin mijloace inovative. 

- de a identifica potențialul de inovare a proceselor participative în scopul eficientizării 

participării cetățenilor la deciziile administrației. 
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Metoda de cercetare utilizată: 

Pentru realizarea evaluării practicilor administrației publice centrale și locale în procesul 

de luare a deciziei și asigurării accesului la informații de interes public a fost uzitată metoda 

chestionarului.  

Astfel, au fost elaborate două chestionare, câte unul aferent instituțiilor publice și 

societății civile, prin intermediul cărora au fost abordate problematicile transparenței 

decizionale, accesului la informații de interes public și inovării în sectorul public. 

 Completarea chestionarului adresat instituțiilor publice centrale și locale (ministere și 

consilii județene) a fost efectuată online în intervalul 16 martie – 21 mai 2021 și a înregistrat 

un număr total de 45 de răspunsuri din 60 posibile, după cum urmează: 35 de răspunsuri din 41 

posibile transmise de consiliile județene (77,8%) și 10 răspunsuri din 19 posibile transmise de 

ministere (22,2%).  

De asemenea, chestionarul adresat sectorului neguvernamental a înregistrat un număr 

total de 70 de răspunsuri, după cum urmează: 49 de răspunsuri transmise de organizații care 

activează la nivel local (70%) și 21 de răspunsuri transmise de organizații care activează la nivel 

național (30%). 

Indicatori analizați: 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacitarea implicării cetățenilor în determinarea rezultatelor politicilor publice

identificarea adecvată a părților interesate

modalitățile de organizare a proceselor participative

modalitățile de organizare a proceselor participative

capacitatea instituțională de asimilare a practicilor de implicare civică

transparența

gestionarea așteptărilor societății civile

acordarea de suport în interacțiunea cu societatea civilă
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2.2. Concluzii și recomandări rezultate din examinarea practicilor administrației 

publice centrale și locale în procesul de luare a deciziei și în furnizarea 

informațiilor de interes public 

Analiza privind evaluarea practicilor administrației publice centrale și locale în procesul 

de luare a deciziei și asigurării accesului la informații de interes public13 a urmărit examinarea 

practicilor curente ale instituțiilor în materia participării publice și să identifice potențialul de 

inovare a proceselor participative în scopul eficientizării participării cetățenilor la deciziile 

administrației. 

În acest sens, în elaborarea principalelor concluzii și recomandări extrase pe baza 

răspunsurilor oferite de respondenți, s-a urmărit examinarea următoarelor caracteristici: 

modalitățile de organizare a proceselor participative, identificarea adecvată a părților 

interesate, capacitatea instituțională de asimilare a practicilor de implicare civică, acordarea 

de suport în interacțiunea cu societatea civilă, gestionarea așteptărilor societății civile și 

capacitarea implicării cetățenilor în determinarea rezultatelor politicilor publice și 

transparența. 

Toate aceste caracteristici au reunit aspectele de ordin calitativ și cantitativ privind 

mecanismele de implicare a societății civile în actul decizional și de deschidere a administrației 

față de cetățeni la momentul efectuării analizei.  

Astfel, pentru fiecare dintre carențele identificate au fost propuse recomandări pentru 

îmbunătățirea colaborării dintre instituții publice și societatea civilă, având drept scop 

creșterea gradului de participare a cetățenilor în actul de guvernare. 

A) Modalitățile de organizare a proceselor participative 

Conform interpretării răspunsurilor oferite în cadrul chestionarelor, s-a constatat că: 

- de cele mai multe ori, inițiativa de a lansa procesele de consultare sau dezbatere 

publică revine instituțiilor publice și au drept scop predominant îndeplinirea 

atribuțiilor legale.  

- autoritățile publice se declară deschise să promoveze propunerile societății civile 

la nivel de reglementare prin preluarea acestora pe agenda de lucru, semnalând, 

totuși absența unor proceduri standard care să permită facilitarea preluării 

propunerilor.  

- indiferent care este factorul determinant al inițierii procesului decizional, 

termenele reduse de consultare a propunerilor de acte normative, stabilite la 

minimul prevăzut de lege, determină ca efect percepția negativă a societății civile 

în legătură cu consultările administrației, care, de cele mai multe ori, sunt 

catalogate ca fiind formale/superficiale, realizate doar pentru a rămâne în 

parametrii legali, fără să urmărească posibilitatea de a extrage potențialul maxim 

din cadrul interacțiunilor cu societatea civilă.  

Suplimentar, s-a constatat faptul că reglementarea în regim de urgență afectează 

transparența deciziilor adoptate, deoarece respectivele acte normative de cele mai multe ori 

nu sunt publicate în faza de proiect, iar persoanele și organizațiile interesate nu au posibilitatea 

de a-și exprima punctul de vedere. 

                                                           
13http://ogp.gov.ro/nou/wp-content/uploads/psp/Analiza-privind-evaluarea-practicilor-administratiei-
publice_V30.06.2021.pdf.  

http://ogp.gov.ro/nou/wp-content/uploads/psp/Analiza-privind-evaluarea-practicilor-administratiei-publice_V30.06.2021.pdf
http://ogp.gov.ro/nou/wp-content/uploads/psp/Analiza-privind-evaluarea-practicilor-administratiei-publice_V30.06.2021.pdf
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Pentru creșterea calității actului de luare a deciziei, schimbarea modului de a aborda 

colaborarea cu societatea civilă trebuie să înceapă de la nivelul leadership-ului autorităților 

administrației publice. În acest sens, cu excepția proiectelor de acte normative elaborate 

din rațiuni administrative, ce țin de managementul domeniilor în care instituția activează, 

proiectele cu un impact deosebit sau care au în vedere, mai ales, cheltuirea fondurilor 

publice trebuie conturate prin consultări prealabile procesului de transparență decizională 

(pre-consultări) care să ofere ocazia tuturor factorilor interesați să contribuie, încă din fază 

incipientă, la elaborarea proiectului.  

Consultările publice ar trebui să fie adaptate în funcție de importanța acestora, astfel 

încât termenele pentru primirea de sugestii și recomandări să fie adecvate, în sensul stabilirii 

unui număr suplimentar de zile pentru transmiterea de propuneri din partea cetățenilor (mai 

mult de minimul de 10 zile prevăzut de lege), iar desfășurarea acestora prin intermediul unor 

mecanisme inovative ar crește gradul de implicare a societății civile, ar eficientiza întregul 

proces de luare a deciziei și ar permite colectarea în mod standardizat a tuturor sugestiilor 

oferite de către factorii interesați. De asemenea, pentru îmbunătățirea calității procesului 

participativ, este necesară reducerea numărului de acte normative elaborate în regim de 

urgență sau, dacă contextul nu permite, publicarea spre consultare a acestora pentru ca 

cetățenii să aibă la cunoștință viitoarele reglementări ce vor intra în vigoare. 

 

Suplimentar, contextul internațional actual a demonstrat importanța organizării de 

consultări sau dezbateri în format online, prin intermediul diferitelor platforme de streaming 

audio-video. Cu toate că până la izbucnirea pandemiei de Covid-19 autoritățile publice nu 

utilizau această modalitate, conform datelor, există o tendință pozitivă în utilizarea acestor 

platforme, iar instituțiile sunt îndemnate să aibă în vedere permanentizarea acestei abordări 

ce are drept rezultat principal creșterea nivelului de implicare a cetățenilor. 

Recomandări: 

În privința organizării dezbaterilor publice, recomandăm instituțiilor să ia în considerare 

desfășurarea acestora în regim online sau hibrid pentru a permite cât mai multor factori 

interesați să participe, fiind astfel eliminate problemele ce țin de deplasarea la sediul 

instituției și altele asemenea impedimente cu caracter administrativ, factor ce determină 

numărul redus de participanți la dezbateri și, totodată, numărul redus de recomandări pentru 

îmbunătățirea proiectelor inițiate de instituții.  

Dincolo de calitatea de participant la dezbateri, prin transmiterea live prin intermediul 

site-ului sau platformelor de socializare ar crește gradul de transparență a reglementării, cât 

și cea instituțională, permițând unui public cât mai larg să vizualizeze dezbaterea în calitate 

de spectator (de ex. ședințele live transmise de Camera Deputaților din România și Parlamentul 

European). 
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B) Identificarea adecvată a părților interesate  

 

Autoritățile administrației publice din România întâmpină dificultăți în identificarea 

părților interesate de obiectul de reglementare, care să determine crearea unui cadru 

permanent de colaborare, astfel încât acestea din urmă să participe la activitățile 

instituțiilor și să contribuie frecvent la conturarea politicilor și strategiilor inițiate de 

sectorul public.  

Din analizarea răspunsurilor oferite de instituțiile publice, s-a constatat: 

- lipsa unui mecanism de centralizare pe domenii de expertiză a organizațiilor 

societății civile face ca procesele de consultare inițiate să nu parvină tuturor 

actorilor relevanți, având în vedere densitatea mediului civic din România. 

- este necesar ca autoritățile publice să-și dezvolte sau să utilizeze mecanismele de 

identificare a tuturor actorilor interesați de reglementările acestora, așa cum și 

registrul de evidență prevăzut în OG nr. 26/2000 oferă posibilitatea.  

 

Recomandări: 

Organizarea de întâlniri de lucru, workshop-uri, consilii consultative, suplimentare 

cadrului legal actual, poate permite extragerea acelor actori sociali relevanți pentru activitatea 

instituțiilor cu care să poată fi construit un cadrul de colaborare durabil, necesar transmiterii 

de feedback. 

De asemenea, un impact semnificativ ar avea și creșterea prezenței în mediul virtual 

pentru ca instituțiile să poată comunica țintit, către un public interesat, activitățile aflate în 

derulare și viitoare inițiative în cadrul cărora este necesară contribuția cetățenilor.  

Atât instituțiile publice, cât și organizațiile neguvernamentale respondente au identificat 

ca soluție crearea unui instrument digital unic național de centralizare pe domenii de expertiză 

a ONG-urilor destinat utilizării de către instituțiile publice, care ar permite identificarea într-

un mod inovativ a tuturor organizațiilor interesate de activitățile autorităților publice. 

C) Capacitatea instituțională de asimilare a practicilor de implicare civică 

Potrivit analizei, se afirmă necesitatea existenței unei structuri responsabile pentru 

relația cu societatea civilă care să gestioneze activitățile de relaționare cu organizațiile 

societății civile, întrucât personalul insuficient alocat acestui domeniu, în prezent, nu are 

capacitatea necesară de a crea o relație instituțională eficientă cu organizațiile civice, așa 

cum ar putea o structura special dedicată.  

Totodată, personalul aferent trebuie să dețină fișă de post corespunzătoare, proceduri 

interne de lucru, iar sarcinile personalului din structura dedicată să nu fie suprapuse cu 

activități din sfera de atribuții a unor alte departamente

Întreg mecanismul administrativ are nevoie să funcționeze coerent și unitar, astfel încât 

instituirea la nivelul fiecărei instituții a unei structuri pentru relația cu societatea civilă care 

să înglobeze îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de OG nr. 26/2000 și Legea nr. 52/2003 este o 

oportunitate ce merită a fi luată în considerare.  
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Recomandări: 

Coordonarea acestui domeniu într-un mod eficient, pro-activ și profesionalizat poate fi 

realizată prin existența unei structuri de sine stătătoare care să dețină atât abilitățile teoretice 

și practice, memoria instituțională, cât și resursele necesare îndeplinirii sarcinilor și 

soluționării, la nevoie, a problemelor apărute, fără a exista suprapuneri de sarcini cu alte 

domenii de activitate ale instituției. Totodată, personalul responsabil din cadrul acestor 

structuri trebuie specializat prin intermediul cursurilor de perfecționare organizate la nivelul 

instituției sau prin intermediul altor instituții de profil.  

Crearea unei astfel de structuri responsabile pentru relația cu societatea civilă este 

susținută atât de autoritățile centrale și locale chestionate, cât și de organizațiile societății 

civile, deoarece dincolo de creșterea eficienței dialogului și a profesionalizării funcționarilor 

publici responsabili, ar crește și numărul de abordări inovative în relația cu cetățenii, întrucât 

alocarea de suficiente resurse umane și materiale va dinamiza relația cu societatea civilă, iar 

instituțiile vor fi mai deschise înspre inițierea de colaborări cu ONG-urile, crescând astfel și 

nivelul de încredere în instituțiile publice. 

D) Acordarea de suport în interacțiunea cu societatea civilă 

Potrivit analizei, instituțiile publice au nevoie să-și îmbunătățească capacitatea de a 

oferi asistență organizațiilor societății civile în ceea ce privește participarea acestora 

din urmă la procesele participative, dar și în cazurile în care sunt solicitate informații 

publice.  

Totodată, reiese că instituțiile publice nu au dezvoltat instrumente inovative de preluare 

a feedback-ului cetățenilor în privința calității serviciilor oferite, fapt pentru care 

administrația nu are posibilitatea de a identifica lucrurile care necesita îmbunătățiri în relația 

cu societatea civilă. 

 
Recomandări: 

- Practicile inovative și autoevaluarea activității administrației publice trebuie să 
urmărească îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor, iar acestea pot avea în 
vedere dezvoltarea de instrumente digitale prin care cetățenii să evalueze calitatea 
interacțiunii cu instituțiile publice.  

- Feedback-ul oferit de cetățeni prin mijloace tehnologice poate fi utilizat la îmbunătățirea 
procedurilor de lucru și la alocarea de resurse umane și materiale acolo unde este 
identificată nevoia. De asemenea, conform răspunsurilor din chestionare, activitatea 
instituțiilor în relație cu societatea civilă poate fi îmbunătățită și prin utilizarea unui soft 
electronic de gestionare și urmărire a adreselor oficiale. 

- În cadrul dezbaterilor publice organizate pentru elaborarea de acte normative, 
autoritățile inițiatoare trebuie să aibă în vedere ca participanții la astfel de reuniuni să 
primească toate informațiile corespunzătoare referitoare la data și locul desfășurării, 
agenda dezbaterii regulamentul de desfășurare, ordinea de precădere a luării cuvântului 
și lista participanților. Aceste categorii de informații trebuie furnizate cu promptitudine 
pentru ca toți participanții să cunoască cadrul organizatoric, astfel încât calitatea 
dezbaterilor să nu fie afectată de inadvertențe administrative. 
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E) Gestionarea așteptărilor societății civile și capacitarea implicării cetățenilor în 

determinarea rezultatelor politicilor publice 

Implicarea societății civile în activitatea administrației publice trebuie atent gestionată 

de către instituțiile publice pentru a nu dezangaja organizațiile societății civile pe parcursul 

desfășurării procesului participativ. Cu toate că autoritățile afirmă că sunt deschise să preia 

inițiativele societății civile, să realizeze dezbateri pentru clarificarea oportunității de 

reglementare, să furnizeze informații publice solicitate de organizații, totuși, dezvoltarea unei 

relații de colaborare durabile, bazată pe încrederea reciprocă a tuturor actorilor interesați, 

întârzie să se realizeze.  

Astfel, chiar dacă există autorități care aplică foarte bine cadrul legal în materia 

transparenței decizionale și instituționale, lipsa implicării societății civile rămâne una dintre 

provocările semnalate de acestea în privința dezvoltării de proiecte și strategii în parteneriat.  

De asemenea, organizațiile arată interes față de acțiunile derulate de administrație, însă 

blocajele și disfuncționalitățile întâmpinate pentru participarea la consultări, dezbateri ori alte 

categorii de acțiuni le împiedică să ducă la îndeplinire obiectivele pe care și le-au propus.  

Aceste observații permit formularea următoarelor constatări:  

există instituții care organizează consultări și dezbateri publice din proprie inițiativă în 
mod curent, însă numărul acestora este redus astfel încât este creată percepția la nivelul 
societății civile că dezbaterile nu sunt organizate frecvent la inițiativa administrației, 
iar în privința propunerilor și sugestiilor transmise de către organizații, lipsa preluării 
acestora de către instituții și respingerea nemotivată a propunerilor determină, în final, 
descurajarea participării ONG-urilor la acțiunile autorităților publice, scăderea 
numărului de participanți și diminuarea interesului în legătură cu acestea. 

 

Recomandări: 

Organizarea de workshop-uri sau întâlniri tematice ar avea un efect pozitiv în creșterea 

implicării cetățenilor, întrucât ar fi creat mediul propice pentru schimb de idei și viziuni care 

să fundamenteze strategii sau proiecte dezvoltate de autoritățile publice, în parteneriat cu 

societatea civilă. 

Totodată, pentru elaborarea de acte normative, autoritățile publice trebuie să trateze 

cât mai constructiv procesul de preluare a sugestiilor și recomandărilor venite din partea 

societății civile, prin stabilirea de grupuri de lucru tematice care să urmărească preluarea și 

perfecționarea propunerilor primite, astfel încât ideile cetățenilor să se poată regăsi în 

documentul final aprobat, iar acolo unde nu este cazul preluării propunerilor, refuzul să fie 

justificat pentru ca cel care a propus să înțeleagă că refuzul este unul obiectiv, iar dialogul 

dintre cetățean și administrație să fie menținut. 

 

F) Transparența 

În cele mai multe dintre cazuri, instituțiile publice interogate dețin o structură și o 

persoană responsabilă pentru accesul la informații de interes public care să asigure 

transparența instituțională.  

Însă, absența unor instrumente digitale care să simplifice activitatea acestora determină 

birocrație excesivă și îngreunarea îndeplinirii sarcinilor de către funcționari.  
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Atât personalul din instituțiile publice, cât și organizațiile societății civile, au transmis că 

existența unui mijloc de urmărire a stadiului solicitării informațiilor de interes public în 

mod online ar îmbunătăți considerabil activitatea administrației în acest domeniu. 

 

Problematica percepției publicului asupra procesului de transparență 

Afișarea din oficiu, în mod nestandardizat, a informațiilor atrage de la sine suspiciunea 
că acestea fie nu sunt publicate, întrucât nu pot fi ușor identificabile pe website-uri, fie 
nu sunt publicate într-un format accesibil ce nu permite reutilizarea, iar nepublicarea 
informațiilor în format editabil sau a datelor în format deschis, determină 
supraîncărcarea responsabililor desemnați la nivelul instituțiilor cu solicitări venite din 
partea cetățenilor. Existența unui standard unic de publicare a informațiilor de interes 
public, obligatoriu pentru toate instituțiile publice de la nivel central și local, reprezintă 
una dintre nevoile identificate de instituții și organizațiile societății civile pentru ca 
accesul la informații să fie optimizat, iar gradul de încărcare a administrației cu 
solicitări în acest sens să fie redus.  

Conform analizei, cel mai des solicitate informații de interes public sunt cele referitoare 
la utilizarea banilor publici și modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției, astfel încât 
publicarea acestora pro-activ, într-un cadrul standardizat, ar reduce numărul 
solicitărilor scrise. 

Un impact deosebit asupra percepției transparenței instituțiilor publice îl reprezintă și 
publicarea informațiilor referitoare la proiectele de acte normative supuse procesului 
de consultare publică.  

 

În acest sens, analiza arată că încă există situații în care actele normative adoptate nu 

au fost în prealabil supuse procesului de consultare publică prin intermediul căruia persoanele 

interesate să afle de viitoarea reglementare și să poată transmită sugestii și recomandări. Cu 

excepția publicării pe website-ul instituțional, autoritățile publice nu au dezvoltat programe 

cu caracter inovativ care să determine transparența reglementării și creșterea gradului de 

implicare a cetățenilor. 

 

Recomandări: 

Pentru creșterea transparenței instituționale este utilă implementarea la nivelul întregii 

administrații publice a unui standard unic de publicare a informațiilor de interes public. 

Informațiile publicate conform unui astfel de standard nu trebuie să se rezume doar la minimul 

specificat în prezent de Legea nr. 544/2001, întrucât progresele tehnologice și interesul ridicat 

al cetățenilor au creat nevoia publicării de informații și date suplimentare față de actualul 

cadru normativ.  

Necesitatea unui astfel de instrument este impusă de factori obiectivi, pornind de la 

observațiile referitoare la afișările disfuncționale și nesistematizate pe paginile de internet a 

informațiilor de interes public. În foarte multe situații, acestea au fost afișate aleatoriu și 

nesistematic, cele mai grave situații fiind afișarea pe pagini secundare sau în subsecțiuni greu 

accesibile, acest fapt creând impresia, acolo unde datele existau, că acestea nu sunt publicate 

sau că sunt în mod intenționat ținute departe de privirea publicului. Acestea reprezintă 

argumente esențiale în crearea unui mecanism ajutător, prin care implementarea prevederilor 

legale să se poată face standardizat, criteriu prin care să poată fi crescută eficiența 
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instituțională și, în final, creșterea transparenței, în acord cu angajamentele pe care România 

le-a asumat inclusiv la nivel internațional. 

Societatea civilă are nevoie ca instituțiile să publice informații în format editabil și date 

în format deschis, care să permită reutilizarea acestora din urmă, înspre luarea unor decizii 

bazate de date certe, măsurabile și ușor identificabile. Pentru o bună coordonare a publicării 

informațiilor de interes public ex officio, atribuțiile ar trebuie să fie în sarcina unei structuri, 

ci nu a unei singure persoane responsabile, pentru a avea capacitatea necesară identificării 

informațiilor relevante ce provin din activitatea instituției și publicării acestora la cele mai 

înalte standarde. 

Suplimentar, utilizarea mijloacelor digitale de desfășurare a activităților și publicarea 

informațiilor prin rețele de socializare ar crește gradul de transparență a instituțiilor publice și 

ar combate în mod continuu orice fel de fenomen de tipul știrilor false. De asemenea, 

publicarea din oficiu a informațiilor cel mai des solicitate, precum cele referitoare la utilizarea 

banilor publici și modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției, ar reduce gradul de încărcare a 

instituțiilor publice cu cereri venite din partea societății civile și ar crește nivelul transparenței 

instituționale. 

Autoritățile publice sunt încurajate să adopte o abordare pro-activă în vederea creșterii 

transparenței prin utilizarea instrumentelor digitale și dezvoltarea de programe inovative care 

să capaciteze interesul cetățenilor și să creeze un proces participativ incluziv în care nevoile și 

recomandările cetățenilor să fie în centrul proiectelor de politici publice. 

Sintetizând am împărțit rezultate cercetării sus-prezentate în următoarele teme: 

 De ce societatea civilă nu se implică?  

 De ce statul nu face mai mult?  

 Care sunt barierele unui angajament efectiv al ambelor părți? 

Ce spune societatea civilă? 

 ”Vreau să mă implic, dar este foarte greu să o fac”. 

Ce spune statul? 

 ”Aș vrea să realizez un angajament de participare publică mai incluziv, dar este 

greu”. 

 

Deși acestea par teme separate, este important să recunoaștem că temele și elementele 

din ele sunt intersecționale și ar trebui considerate ca sisteme care interacționează și se 

impactează reciproc. 
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CAPITOLUL 3 - ARHITECTURA PROCESELOR PARTICIPATIVE INOVATIVE 

(cum inovăm în acest domeniu) 

 

Raționament 

Așa cum este precizat chiar în cuprinsul Ghidului pentru participarea civică în procesul 

decizional, elaborat de Centrul de expertiză al Consiliului Europei14, participarea nu este o 

soluție „unică pentru toți”15. Succesul participării nu depinde de o metodologie standard, 

aplicabilă tuturor proceselor decizionale și tuturor părților interesate.  

În timp ce transparența, disponibilitatea informațiilor și consolidarea încrederii trebuie 

asigurate pentru și față de toate părțile interesate, participarea efectivă implică o înțelegere 

clară a contextului în care potențialul diferit al fiecărei părți interesate se poate manifesta.  

În plus, participarea civică la luarea deciziilor nu ar trebui să se limiteze la o singură 

modalitate. Domeniul de aplicare și metoda de participare ar trebui să fie proporționale cu 

problema în cauză. Participarea, în acest sens, ar trebui să se bazeze pe o cartografiere 

riguroasă a părților interesate, astfel încât să fie evaluat nivelul de angajament și de implicare 

al fiecăruia, în funcție de scopul procesului decizional aflat în joc, de subiectul acestuia, de 

resursele și de interesele fiecărei părți implicate. 

 

3.1. De ce avem nevoie pentru a inova în acest domeniu? Factorii facilitatori ai 
practicilor inovative în participarea publică: 

 

                                                           
14 https://rm.coe.int/civil-participation-in-decision-making-toolkit-/168075c1a5. 
15 Idem. 
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DIGITALIZARE 

 

„Rețelele sociale joacă un rol important, deoarece acestea pot angaja mulți oameni într-un 

timp scurt. În același timp, acestea pot cauza o scădere a numărului de membri implicați, 

deoarece oamenii nu sunt dispuși să se angajeze pe termen lung, dar sunt dispuși să susțină 

acțiuni individuale pe termen lung”16 – Johan Bortier, Director UNIZO, Belgia. 

„Transformarea digitală a afacerilor și a societății din UE prezintă o creștere cu un 

potențial enorm pentru Europa. Industria europeană se poate baza pe punctele sale forte 

privind tehnologiile digitale și poate profita de gama de oportunități pe care tehnologii precum 

big data, producția avansată, robotica, imprimarea 3D, inteligență artificială etc. le oferă”17.  

„Digitalizarea are un rol important de jucat într-o gamă largă gama de domenii (de 

exemplu, politici de gen, bună guvernanță, transparență și responsabilitate, lupta împotriva 

corupției, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea sectorului privat, accesul la microfinanțare, 

educație și sănătate etc.)”18.  

”Noile tehnologii deschid oportunități noi pentru creșterea economică, reducerea 

inegalităților și promovarea incluziunii”19. De asemenea, nu trebuie uitat că, odată cu crearea 

inteligenței artificiale și a robotizării, unele profesiile devin învechite, unele evoluează, iar 

altele apar. Digitalizarea este un fenomen global, prin urmare este prezentă în toată UE. 

Desigur, unele țări sunt mai avansate și mai rapide în aplicarea de noi abordări (de exemplu, 

Estonia), totuși, când vorbim de impactul digitalizării asupra ONG-urilor, rapoartele arată că 

situația este destul de similară pentru toți membrii UE. Noile media și rețelele sociale permit 

acțiuni și reacții largi, rapide (instantanee) și directe.  

Asistăm, astfel, la o creștere a activismului on-line, dar și la un declin al angajării 

cetățenilor în cadrul ONG-urilor, datorită posibilităților noi și directe de participare la viața 

publică, fără să mai existe necesitatea unei intermedieri din partea ONG-urilor. În consecință, 

rolul intermediar al OSC-urilor (organizații ale societății civile) în procesele democratice ajunge 

treptat să fie perceput ca redundant, atât din perspectiva zonei guvernamentale, cât și a 

publicului. 

 

Incluziunea digitală:  

Decalajul digital împiedică anumite comunități să participe pe deplin în mediul online, în 

special femeile, indigenii, comunitățile rurale și cu venituri mici, precum și persoanele care 

trăiesc cu dizabilități.  

Asigurarea accesului la internet trebuie să fie inclusiv și trebuie să dizolve barierele din 

calea accesibilității pentru comunitățile subreprezentate și în regiunile izolate geografic. Mai 

jos, prezentăm câtva exemple de măsuri digitale care au urmărit creșterea incluziunii sociale: 

                                                           
16 Tina Divjak, Goran Forbici, The future evolution of civil society in the European Union by 2030, European Economic 
and Social Committee, 2017, p. 19. 
17https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/digital-transformation_en  
18https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/european-commission-presents-strategy-mainstream-
digitalisation-eu-development_en  
19 ***Digital transformation Initiative, Executive Summary, World Economic Forum, 2017, p. 60. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/digital-transformation_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/european-commission-presents-strategy-mainstream-digitalisation-eu-development_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/european-commission-presents-strategy-mainstream-digitalisation-eu-development_en
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 Letonia creează puncte de acces publice la internet pentru a face instrumentele digitale 

mai accesibile; 

 Argentina a creat un website care oferă resurse legale în contextul pandemiei către 

grupurile vulnerabile, inclusiv informații despre dreptul la proprietate intelectuală; 

 Datele furnizate de Web Foundation arată că bărbații la nivel global au cu „21% mai multe 

șanse de a fi activi online, procent ce crește la 52% în țările cu resurse scăzute”. Accesul 

liber la informații „asigură o voce mai semnificativă, permițând femeilor să participe la 

viața publică și să acceseze serviciile publice”, acesta fiind un aspect vital pentru 

implicarea civică, în special în contextul recent al crizei COVID-19. Trebuie astfel luat în 

considerare amestecul de oportunități oferite atât de mediul online, cât și de cel offline, 

pentru a consolida implicarea și incluziunea. 

 Columbia a creat o platformă web interactivă și un centru de apel pentru a asigura accesul 

la informații pentru cetățenii nevăzători și surzi. 

Exemple de bune practici: 

Utilizarea instrumentelor digitale pentru monitorizarea serviciilor publice: 

 Prin intermediul aplicației mobile Citizen Eyes and Ears din Kaduna, Nigeria, guvernul 

prezintă locația geografică a proiectelor finanțate din fonduri publice, iar cetățenii 

încarcă fotografii și feedback cu privire la aceste proiecte, care merg direct la decidenții 

politici pentru acțiuni corective. Această inițiativă a fost recunoscută ca parte a noii 

rețele pilot OGP Leaders Network; 

 Estonia a dezvoltat o platformă online de monitorizare publică care oferă informații 

comparative detaliate ale tuturor municipalităților locale privind furnizarea de servicii 

publice; 

 În Paraguay și Columbia, guvernul publică contractele prin date deschise, pe care ulterior 

societatea civilă le monitorizează, urmărind inclusiv diferențele de preț pentru alocarea 

resurselor necesare în contextul COVID-19; în Ucraina, platforma DoZorro încurajează 

societatea civilă să monitorizeze achiziția tuturor produselor și serviciilor, inclusiv a celor 

care sunt legate de pandemie.    

 Orașul Madrid folosește platforma Decide Madrid pentru a permite cetățenilor să prezinte 

idei de solidaritate, să se conecteze cu asociațiile din arealul lor geografic și să adreseze 

în mod direct întrebări experților municipali despre criză; 

 În Brazilia, senatul oferă răspunsuri pe baze legislative la întrebările legate de COVID-19, 

adresate de cetățeni prin portalul e-Citizenship Portal; iar Scoția a organizat o consultare 

online pentru a permite publicului să prezinte opinii și să evalueze prin comentarii 

răspunsul guvernului cu privire la pandemie. 

 

Date deschise:  

 Lituania a lansat un portal de date deschise, precum și un nou portal financiar care 

include 12 seturi de date financiare la scară largă, pentru fiecare dintre cele 60 de 

municipalități ale sale; 

 Paraguay a publicat date deschise cu privire la calitatea serviciilor de sănătate pentru a 

oferi cetățenilor informațiile necesare pentru a putea participa la design-ul alocării 

resurselor de sănătate și al politicilor publice din domeniu; 

https://www.opengovpartnership.org/members/latvia/commitments/LV0029/
https://acij.org.ar/covid19yderechos/
https://webfoundation.org/2020/03/the-gender-gap-in-internet-access-using-a-women-centred-method/
https://www.cartercenter.org/peace/ati/info4women.html
https://www.article19.org/resources/right-to-know-day-2020-gender-access-to-info/
https://www.opengovpartnership.org/members/colombia/commitments/CO0033/
https://www.google.com/search?q=Citizen+Eyes+and+Ears+Kaduna&oq=Citizen+Eyes+and+Ears+Kaduna&aqs=chrome..69i57.5134j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.opengovpartnership.org/news/five-government-innovations-recognized-for-their-work-to-open-up-government/
https://www.opengovpartnership.org/members/estonia/commitments/EE0052/
https://minuomavalitsus.fin.ee/
https://www.elclip.org/paraguay-pierde-en-la-lucha-mundial-por-respirar/
https://lasillavacia.com/plata-mas-48-contratos-mercados-se-habrian-alimentado-68-mil-familias-76388
https://dozorro.org/
https://decide.madrid.es/
file:///C:/Users/Iulia.Vodislav/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OAZ4D6J8/e-Citizenship%20Portal
https://www.ideas.gov.scot/covid-19-a-framework-for-decision-making/?sort_order=most_comments
https://www.ideas.gov.scot/covid-19-a-framework-for-decision-making/?sort_order=most_comments
https://www.opengovpartnership.org/members/lithuania/commitments/LT0024/
https://www.opengovpartnership.org/members/lithuania/commitments/LT0026/
https://www.opengovpartnership.org/members/paraguay/commitments/PY0031/
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 Suedia a convocat grupuri cu mai multe părți interesate pentru a stabili proceduri privind 

publicarea datelor deschise pentru lanțurile de aprovizionare cu alimente, dar și pentru 

alte sectoare; 

 OGP a publicat Ghidul pentru Guvernare Deschisă și Coronavirus: Date Deschise care 

evidențiază exemple de bune practici referitoare la COVID-19, precum seturi de date de 

cercetare din Statele Unite și Uniunea Europeană, date epidemiologice deschise în Elveția 

și Țara Bascilor, precum și date deschise referitoare la consumabile și teste medicale în 

Coreea de Sud. Acolo unde este posibil, aceste date sunt împărțite pe categorii relevante, 

cum ar fi sexul, vârsta și alte date demografice. 

 

ADAPTABILITATE  

Adaptabilitate și inițiative pentru creșterea calității spațiului civic: 

 Există un acord general între cercetători și practicieni în privința scăderii calității modului 

de funcționare a spațiului civic în întreaga lume și, implicit, în privința rolului pe care îl 

joacă ONG-urile. Acestea sunt deseori percepute mai degrabă drept furnizori a diferite 

tipuri de servicii sociale, ca laboratoare de idei și inovare, și mai puțin ca entități cu rol 

în schimbarea politicilor și agendelor guvernamentale. Conform unui studiu al 

Parlamentului European, teritoriul UE nu face excepție: „Astăzi, chiar multe dintre 

statele membre ale UE sunt martore la restricții privind societatea civilă”20. 

 Reducerea spațiul civic poate fi recunoscută prin diferite acțiuni: legislație restrictivă (fie 

diminuarea libertăților sau limitarea funcționării ONG-urilor, cum ar fi finanțarea 

externă), influențarea activităților de advocacy, interferența necuvenită a statului în 

probleme interne ale ONG-urilor și utilizarea necuvenită a mecanismelor de control, 

libertatea de exprimare fiind aspectul cel mai amenințat21. 

 În raportul din 2020, CIVICUS, o alianță globală axată pe consolidarea acțiunii civice și a 

spațiului civic, a menționat că 87 la sută din populația lumii trăiește acum în țări 

clasificate drept „închise”, „reprimate” sau „obstrucționate”22. Chiar înainte de 

pandemie, Freedom House a raportat 14 ani de declin continuu în materia drepturilor 

politice și civice globale. 

 Provocările cu privire la respectarea și asigurarea libertăților fundamentale au fost 

observate prin tendințe noi care includ reprimarea protestelor pașnice, constrângerile 

privind exprimarea online, problemele sociale tratate ca amenințări la adresa securității 

naționale și utilizarea de noi tehnologii prin invadarea confidențialității și a inițiativei de 

acțiuni civice. Recunoscută din ce în ce mai mult drept o problemă globală imperativă, 

Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite tratează „participarea publică și 

spațiul civic” drept un domeniu prioritar în contextul respectării drepturilor omului. 

 Cetățenii ar trebui să se poată exprima liber, să se poată organiza în grupuri pentru un 

scop comun și să se poată aduna pentru a-și face auzite vocile – libertăți la care CIVICUS 

se referă atunci când menționează conceptul de „spațiul civic”. Cetățenii trebuie, de 

asemenea, să aibă capacitatea de a defini, modela și monitoriza politicile și programele 

guvernamentale și ar trebui să fie protejați de intruziunile nejustificate în sfera lor 

                                                           
20 Youngs, R., Echaugüe, A., Shrinking space for civil society: the EU response, Study Directorate-general for external 
policies, European Parliament, 2017, p. 10. 
21 Tina Divjak, Goran Forbici, The future evolution of civil society in the European Union by 2030, European Economic 
and Social Committee, 2017, p. 26. 
22 Sursă: Open Government Partnership. 

https://www.opengovpartnership.org/members/sweden/commitments/SE0017/
https://www.opengovpartnership.org/documents/a-guide-to-open-government-and-the-coronavirus-open-data/
https://www.semanticscholar.org/cord19
https://www.covid19dataportal.org/
https://github.com/openZH/covid_19/blob/master/README.md
https://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/evolucion-del-coronavirus-covid-19-en-euskadi/
https://www.data.go.kr/
https://findings2020.monitor.civicus.org/rating-changes.html
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2020/leaderless-struggle-democracy
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Asperation_A_Call_To_Action_For_Human_Right_English.pdf
https://monitor.civicus.org/whatiscivicspace/
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personală; aceste drepturi referitoare la participarea publică și la confidențialitate sunt, 

de asemenea, componente critice ale spațiului civic. Un spațiu civic deschis permite 

societății civile și unei game largi de actori să își îndeplinească rolurile și să acționeze 

autonom în căutarea democrației, a participării incluzive, a unei bune guvernări, conform 

principiilor drepturilor omului. Mai mult, cercetările efectuate de European Economic and 

Social Committee arată că „țările cu un grad mai ridicat de respect pentru drepturile 

civice au rate de creștere economică mai ridicate, precum și niveluri mai ridicate de 

dezvoltare umană”23. În timp ce raportul global OGP24 afirmă că țările membre ale OGP 

au înregistrat o scădere mai mică a erodării spațiului civic față de țările non-OGP, totuși 

ele nu fac excepție de la tendință, provocările preexistente fiind agravate de pandemia 

COVID-19. 

 

CULTURĂ ORGANIZAȚIONALĂ 

Juriile cetățenilor: 

 În contextul extinderii conceptului democrației deliberative, SUA a dezvoltat cadrele 

pentru operaționalizarea Juriilor cetățenilor25, inițiate pentru o gamă largă de preocupări 

politice, prioritare fiind infrastructura, sănătatea, planificarea urbanistică și mediul.  

 Întrunite ad-hoc sau după modele instituționalizate, Juriile cetățenilor din SUA urmează 

un traseu procedural specific, care include 3 etape: învățarea, deliberarea și luarea 

deciziei. Dezvoltat în 1971 în SUA, modelul a fost replicat în alte țări, inclusiv în Australia, 

Canada, Danemarca, Franța, Coreea, Spania și UK. Spre exemplu, în Canada și Australia, 

Juriile Cetățenilor tind să implice grupuri mari de participanți (de obicei, în jur de 36, 

până la 45), iar întâlnirile sunt organizate în mai multe weekend-uri, cu scopul parcurgerii 

calitative a primelor două etape din procesul deliberativ, cel de învățare și cel de 

deliberare. În Marea Britanie, a existat un vârf în utilizarea Juriilor cetățenilor la sfârșitul 

anilor 1990/începutul anilor 2000, iar în Polonia acestea au fost aliniate practicilor din 

Canada și Australia (cu nu număr de aproximativ 60 de participanți). 

 

Principiile26 modelului „Jurii ale cetățenilor”: 

1) Integritatea proiectării: ne asigurăm că există criterii procedurale care permit ca întregul 

proces să fie înțeles corect de către public și în concordanță cu principiile bunelor 

practici;  

2) Deliberare solidă: ne asigurăm că există toate elementele care permit ca deliberarea să 

fie una de calitate, participanții contribuind în mod echitabil la luarea deciziilor;  

3) Luarea deciziilor se face numai prin cunoașterea impactului real asupra restului societății;  

4) Analiza de impact presupune cunoașterea efectelor secundare și pe termen lung la nivel 

public. 

                                                           
23 Tina Divjak, Goran Forbici, ibidem, p. 26. 
24 Open Government Partnership, Global Report Democracy Beyond the Ballot Box, în 
https://www.opengovpartnership.org/campaigns/global-report/ , accesat la 12.10.2021. 
25 CivicLab. Toolkit for Development,  Analysis and Forecasting of Decision Options in Decision-Making, Elections and 
Civil Society Division, Council of Europe, 2020, p. 15. 
26 ***Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions. Catching the Deliberative Wave, OECD, p. 
25. 

https://www.opengovpartnership.org/campaigns/global-report/
https://www.opengovpartnership.org/campaigns/global-report/
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3.2. (Cum se face?) Cum ar trebui să se desfășoare un proces participativ inovativ. 

Instrumente și mecanisme specifice în abordarea inovativă a unui proces 

participativ27 

 

3.2.1 Conștientizarea necesității implicării publicului (cetățeni și stakeholderi) 

3.2.1.1 Cum pot sprijini cetățenii autoritățile și instituțiile publice?  

Participarea cetățenilor poate sprijini activitățile zilnice ale funcționarilor publici, 

precum și procesul de luare a deciziilor al instituțiilor publice.  

- Participarea cetățenilor poate ajuta autoritățile publice să rezolve probleme sau să 

abordeze situații specifice, cum ar fi: 

 probleme publice care necesită o analiză atentă dintr-o diversitate de perspective;  

 când există un vid de idei și soluții;  

 abordarea problemelor complexe care necesită o judecată publică informată;  

 elaborarea unor planuri pe termen lung. 

 
Participarea cetățenilor poate ajuta funcționarii publici în activitățile lor zilnice să ia 

decizii mai bune și să ofere servicii și politici care să răspundă nevoilor cetățenilor, prin: 

 modalitatea de a culege informații relevante, date și opinii care reflectă tendințele 

publicului.  

 oportunitatea de a avea acces la inteligența colectivă pentru a co-crea soluții, servicii 

sau proiecte.   

 mecanisme de colectare de feedback din partea publicului pentru propunerea de 

soluții sau pentru proiecte de acte normative.  

  instrumente de adaptare și design al serviciilor publice care pot răspunde nevoilor 

reale ale cetățenilor.  

  căi de implicare a cetățenilor și a altor părți interesate în implementarea 

politicilor, proiectelor sau cercetărilor. 

 

3.2.1.2 Care sunt diferențele în a implica cetățenii sau alte părți interesate?  

Un alt element de reținut este diferența dintre tipurile de participanți pe care autoritățile 

publice le pot implica. Participarea cetățenilor și/sau a altor părți interesate sunt ambele la 

fel de importante, însă acestea nu ar trebui privite în mod egal. OCDE28 definește actorii pe 

care autoritățile publice îi pot implica în mecanismele lor participative drept: 

„Părți interesate”: orice parte interesată și/sau afectată, inclusiv instituții și 

organizații, fie guvernamentale sau neguvernamentale, din societatea civilă, mediul academic, 

mass-media sau sectorul privat. 

                                                           
27 Secțiune preluată și adaptată în cadrul colaborării Serviciului pentru Guvernare Deschisă din cadrul SGG cu divizia 
WPOG (Working Party on Open Government) și OPSI (Observatory for Public Sector Innovation) din cadrul OCDE, 
prin preluarea aspectelor incluse în draftul de document intitulat ”CITIZEN PARTICIPATION CHECKLIST”, elaborat de 
către OCDE în cadrul programului Interreg V-A Romania Bulgaria. 
28 Ibidem. 
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„Cetățeni”: indivizi, indiferent de vârstă, sex, orientare sexuală, apartenențe religioase 

și politice, în sens mai larg, „un locuitor al unui anumit loc”, care poate fi sat, oraș, regiune, 

stat, în funcție de context. 

Nu se poate acorda un statut privilegiat cetățenilor sau părților interesate, deoarece 

ambele categorii pot contribui la îmbogățirea calității deciziilor, politicilor și serviciilor. Cu 

toate acestea, autoritățile publice ar trebui să decidă mai întâi la cine să apeleze, apoi să 

adapteze proiectarea și așteptările procesului participativ în conformitate cu categoria 

participanților.  

Persoanele și părțile interesate nu vor avea nevoie de aceleași condiții de participare și 

nu vor oferi același tip de contribuții. Părțile interesate pot oferi expertiză și contribuții mai 

specifice decât cetățenii, prin mecanisme precum organele consultative sau grupurile de 

experți, în timp ce participarea cetățenilor necesită metode care să ofere publicului timp, 

informații și resurse pentru a produce inputuri de calitate și pentru a elabora recomandări. 

 

 Implicarea părților interesate Implicarea cetățenilor 

Definiție 

Părțile interesate - orice parte 

interesată și/sau afectată, inclusiv 

instituții și organizații, fie 

guvernamentale/neguvernamentale, 

din societatea civilă, mediul 

academic, mass-media sau din 

sectorul privat. 

Cetățeni - indivizi, indiferent de vârstă, 

sex, orientare sexuală, apartenențe 

religioase și politice, în sens mai larg, 

orice „locuitor al unui anumit loc”, sat, 

oraș, regiune, stat, în funcție de 

context. 

Beneficii ale 

implicării 

 Aduce perspective oficiale ale 

părților interesate; 

 Produc opinii și cunoștințe ale 

experților, pot indica dovezi și 

studii relevante; 

 Asigură reprezentarea jucătorilor-

cheie. 

 Relevă opinia/judecata publică 

existentă; 

 Poate contribui cu o diversitate de 

puncte de vedere și pot include voci 

auzite mai rar; 

 Poate fi un eșantion reprezentativ al 

publicului larg (dacă este angajat un 

grup reprezentativ); 

 Ajută la creșterea gradului de 

conștientizare și facilitează învățarea 

publicului cu privire la o anumită 

problemă. 

Aspecte de avut în 

vedere înainte de 

a decide pe cine 

implicăm 

 Există timp și resurse suficiente 

pentru informarea despre o 

anumită problemă și pentru 

participare - pragul de participare 

este scăzut; 

 Adesea au un interes clar și doresc 

stimulente pentru a participa; 

 Adesea au experiență în 

interacțiunea cu autoritățile 

publice și rol în procesele 

decizionale. 

 Nu aveți timp și resurse dedicate 

pentru a vă informa despre problemă 

și pentru a participa - aceste condiții 

ar trebui să fie avute în vedere în 

procesul de participare; 

 Adesea nu au interes personal sau 

stimulente pentru participare - 

acestea ar trebui dezvoltate/create;  

 Adesea nu au un puternic sentiment de 

eficacitate - ar trebui să fie stimulați 

prin contribuții concrete în luarea 

deciziilor sau prin alăturarea unor 

personalități. 

Sursă: ***Citizen Participation Checklist, For Interreg V-A Romania Bulgaria programme, OECD, p. 7 – Proiectarea 

proceselor de participare prin  „egalizarea condițiilor” privind participarea cetățenilor și a altor părți interesate. 
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3.2.2. Acțiunile necesare/pașii de urmat de către funcționarii publici pentru a structura, executa și reflecta 
asupra unui exercițiu de implicare publică, utilizând o abordare inovativă  

Pasul 1. Planificarea procesului de participare publică a) Identificarea problemei de rezolvat 
 b) Definirea rezultatului așteptat 

c) Identificarea resurselor disponibile 
d) Identificarea publicului relevant care poate fi 

recrutat și implicat 
e) Alegerea metodei de participare 

Pasul 2. Implementarea procesului de participare 
publică 

f) Elemente comune pentru implementarea 
oricărui tip de metoda de consultare aleasă 
(informare, consultare publică, deliberare) 

 g) Păstrarea promisiunilor 
 h) Evaluarea procesului de participare 

 

ATENȚIE! Etapa premergătoare a oricărui proces de participare publică este aceea de a 

identifica metoda/palierul de participare dorit.  

 

3.2.2.1. Identificarea concretă a palierului de participare a cetățenilor 

Participarea include „toate modurile prin care părțile interesate pot fi implicate în ciclul 

de politici și în proiectarea și furnizarea serviciilor”. Totodată, participarea se referă la 

eforturile instituțiilor publice de a asculta opiniile, perspectivele și contribuțiile cetățenilor și 

părților interesate. Participarea permite cetățenilor și părților interesate să influențeze 

activitățile și deciziile autorităților publice în diferite etape ale ciclului de politici și prin 

diferite mecanisme. 

Recomandarea OECD în cadrul Consiliului pentru Guvernare Deschisă (2017) distinge trei 

niveluri incluse în procesul de participare a cetățenilor și părților interesate, fiecare fiind 

distinctă în funcție de nivelul de implicare:  

- INFORMARE: reprezintă un nivel inițial al participării, caracterizat printr-o relație 

unidirecțională, în care guvernul produce și furnizează informații cetățenilor și părților 

interesate. Acoperă atât furnizarea de informații la cerere, cât și măsuri „pro-active” ale 

guvernelor pentru diseminarea informațiilor. 

- CONSULTARE: reprezintă un nivel mai avansat al participării, care implică o relație 

bidirecțională, în care cetățenii și părțile interesate oferă feedback guvernului și 

viceversa. Se bazează pe definirea prealabilă a problemei pentru care se caută puncte de 

vedere și necesită furnizarea de informații relevante, pe lângă feedback-ul privind 

rezultatele procesului. Participanții ar trebui să aibă acces la o gamă largă de expertize 

și date exacte, relevante și accesibile. Procesele de participare sunt concepute pentru a 

oferi cetățenilor cunoștințe complete și clare cu privire la o problemă dată. 

- IMPLICARE: reprezintă un nivel la care cetățenilor și părților interesate li se oferă 

posibilitatea și resursele necesare (de exemplu, informații, date și instrumente digitale) 

de a colabora pe parcursul tuturor fazelor ciclului de politici și, inclusiv, la proiectarea și 

furnizarea serviciilor. Implicarea presupune recunoașterea unei poziții egale pentru 

cetățeni în stabilirea agendei, în propunerea opțiunilor politice și în modelarea dialogului 

politic - deși responsabilitatea pentru decizia finală sau formularea politicii revine 

guvernului. 
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Cei 3 piloni în participarea părților interesate (conform recomandărilor OECD din cadrul 

Consiliului pentru Guvernare Deschisă - 2017): 

Lista acoperă toate cele trei niveluri de participare, însă pune accent pe al treilea - 

implicarea cetățeanului. 

 

3.2.2.2 Planificarea unui proces de consultare publică 

PLANIFICARE: 

Planificarea procesului de implicare publică este un pas crucial în asigurarea eficienței 

eforturilor de consultare. Definirea scopurilor și obiectivelor procesului de implicare publică 

oferă claritate cu privire la stabilirea parametrilor de organizare a consultării. Acest pas va 

ajuta la minimizarea riscului, la evitarea cheltuielilor inutile de efort și resurse și la reducerea 

provocărilor inerente întregului proces. În mod ideal, planificarea implicării ar trebui să înceapă 

înainte de publicarea efectivă a proiectelor care urmează să fie supuse consultării, pentru a 

rezerva timpul adecvat personalului și resursele financiare necesare derulării procesului de 

consultare. 

La ce ajută această planificare?  

Planificarea procesului de implicare ajută instituțiile/autoritățile 

- Să definească scopurile consultării; 

- Să identifice nevoile comunității;  

- Să identifice audiența cheie;  

- Să dezvolte metode de evaluare a randamentului demersurilor de consultare;  

- Să se asigure că întreg procesul de consultare publică: 

 este necesar; 

 este adecvat contextului proiectului dezbătut; 

 este bazat pe o înțelegere clară a provocărilor problemei respective.  

De este importantă planificarea? 

Este important ca procesul de implicare publică să fie dezvoltat pe baza nevoilor reale 

ale comunității, nu pe presupunerile echipei care a propus proiectul sau pe inițiative fără 

1. INFORMARE 

Nivelul inițial al participării; 

 Relație unidirecțională; 

 Furnizare de informații la 
cerere 

Măsuri proactive de 
diseminare 

2. CONSULTARE 

Nivel mai avansat al 

participării; 

 Relație bidirecțională; 

Necesită furnizarea de 

informații și feedback al 

rezultatelor procesului 

3. IMPLICARE 

 Când părților interesate 
(incluzând cetățenii și 
reprezentanți ai societății 
civile) li se oferă 
oportunitatea și resursele 
necesare pentru a colabora 
în toate etapele întregului 
ciclu de politici publice 
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fundament ale instituției inițiatoare. Participarea presupune selectarea celor mai bune 

strategii de comunicare și stabilirea activităților specifice care asigură o implicare largă. 

Următorii pași presupun elaborarea unui plan de angajament eficient. 

Pentru proiectele publice propuse, inițiatorii au obligația de a face cunoscute fondurile 

publice utilizate. Ulterior, procesul de consultare trebuie să urmeze un proces logic și 

transparent, care să permită publicului să înțeleagă cum și de ce au fost luate deciziile într-o 

anumită manieră. Inițiatorii proiectelor își pot pierde încrederea în fața publicului dacă aceștia 

încurajează neimplicarea sau extind procesul în mod nejustificat, descurajând furnizarea de 

feedback.   

Pentru a evita aceste aspecte, este important ca personalul angajat să înțeleagă întregul 

design al procesului de luare a deciziilor, astfel încât să îl poată implementa și susține. Fără o 

înțelegere clară a modului detaliat despre cum se iau decizii pentru un proiect, este dificil să 

se determine când și cum publicul poate fi inclus în procesul decizional. 

Lista de verificare a etapelor procesului decizional poate sprijini eficiența implicării 

cetățenilor: 

Etapele planificării procesului de consultare 

publică: 

a) Identificarea problemei de rezolvat 

b) Definirea rezultatului așteptat 

c) Identificarea resurselor disponibile 

d) Identificarea publicului relevant care poate fi implicat/ 

recrutat  

e) Alegerea metodei de participare 

 

 a) Identificarea problemei de rezolvat 

Primul pas atunci când se decide dacă participarea cetățenilor este necesară este 

identificarea unei probleme reale în privința căreia publicul poate contribui în vederea 

soluționării. Dacă problema există, atunci aceasta trebuie definită și încadrată ca întrebare. 

De asemenea, în stadiul procesului decizional, este important să fie clar când anume 

contribuțiile cetățenilor pot fi valorificate maximal și când pot avea o influență reală. 

Claritatea asupra problemei și stabilirea calendarului pot ajuta ulterior la definirea tipului de 

contribuție de care este nevoie, a tipului de participanți care pot fi implicați și a celei mai 

adecvate metode de implicare a cetățenilor. 

 

În ce etape ale procesului decizional pot fi implicați cetățenii?  

Ciclul politicilor publice sau al proiectelor presupune, de obicei, cinci etape: identificarea 

problemelor; formularea de politici sau de proiecte; luarea deciziilor; implementare; și 

evaluare. 

1) În etapa de identificare a problemelor, cetățenii pot fi implicați pentru a ajuta la 

identificarea celor mai urgente probleme de rezolvat, pentru cartografierea nevoilor 

reale ale publicului sau pentru a aduna contribuții sau idei pentru a putea aborda 

problema. 

2) În timpul etapei de formulare a politicii sau proiectului, cetățenii pot fi implicați pentru 

îmbogățirea unei soluții propuse, a unei soluții de testare sau în elaborarea în comun a 

unei politici publice, a unui plan de proiect sau a unei legislații.  
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3) În etapa de luare a deciziilor, cetățenii pot fi implicați pentru a decide în mod colectiv 

soluția care urmează să fie implementată, bugetul care urmează să fie alocat sau 

proiectele care vor fi selectate. 

4) În timpul etapei de implementare, cetățenii pot oferi ajutor în implementarea soluțiilor 

sau proiectelor decise în etapa anterioară.  

5) În etapa de evaluare, cetățenii pot fi implicați inclusiv pentru monitorizarea modului de 

implementare a soluției și pentru a măsura efectele și rezultatele acesteia. 

 

 

Sursă: OECD, Open Government: The Global Context and the Way Forward, OECD Publishing, Paris, 2016, 

https://doi.org/10.1787/9789264268104-en. 

 

Cum poate fi identificată problema pentru care publicul poate contribui cu soluții? 

Ținând cont de cele cinci etape ale ciclului politicilor publice, trebuie să răspundem 

următoarelor întrebări, care ne pot ajuta să identificăm cu un grad mai mare de exactitate 

soluțiile cele mai adecvate prin care cetățenii pot oferi contribuții: 

- Ce problemă trebuie rezolvată prin proiectul propus? 

- Care sunt problemele secundare care trebuie rezolvate pentru a putea implementa 

proiectul propus? 

- Ce anume puteți învăța de la participanții cu care deja aveți stabilită colaborarea?  

- Care sunt beneficiile la care vă așteptați implicând cetățenii în formularea de propuneri?  

Definirea unei probleme precise este unul dintre cele mai importante elemente ale 

implicării cu succes a cetățenilor, deoarece le oferă acestora o întrebare clară și o sarcină 

clară. 

În această etapă, trebuie formulate răspunsuri la următoarele întrebări:  

- În ce etapă a ciclului de politici publice vă aflați?  

- Ce problemă trebuie să rezolvați?  

- Cum vă pot ajuta cetățenii și/sau părțile interesate să rezolvați această problemă?  

 

b) Definirea rezultatelor așteptate 

https://doi.org/10.1787/9789264268104-en
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Înainte de a implica cetățenii, este esențial să înțelegem clar rezultatele așteptate ale 

procesului de consultare. Aceasta înseamnă cunoașterea exactă a efectelor contribuțiilor și a 

impactului pe care acestea îl vor avea în scopul implementării proiectului.  

 

Contribuțiile așteptate  

A cunoaște cu claritate rezultatele urmărite reprezintă o condiție imperativă înaintea 

creionării oricărui proiect. Contribuțiile cetățenilor pot varia, de la idei generale, cum ar fi 

îmbunătățirea unui cartier, la opinii detaliate ale experților, cu privire la aspecte de amănunt 

ale proiectului sau feedback cu privire la o propunere punctuală, alături de elaborarea de soluții 

și de recomandări concrete pentru rezolvarea unei probleme.  

 

Impactul așteptat 

Publicul trebuie să înțeleagă impactul pe care îl va avea propria contribuție. Acest lucru 

presupune gestionarea așteptărilor publicului, pentru a spori încrederea participanților la 

procesul de consultare și inclusiv cu privire la rezultatele acestuia. Autoritățile publice ar trebui 

să decidă și să comunice în prealabil modul în care intenționează să preia și să utilizeze 

contribuțiile primite din partea publicului în timpul unui proces de participare publică și să 

precizeze care va fi impactul sugestiilor primite asupra deciziei finale. Impactul așteptat al 

contribuțiilor colectate poate varia în funcție de cadrul ales pentru procesul consultativ, de 

scopul cu caracter informativ al participării, de natura exclusivă a exercițiului consultării sau 

de cel al unor rezultate concrete așteptate în urma consultării. 

În această etapă, trebuie formulate răspunsuri la următoarele întrebări:  

- În ce etapă a ciclului de politici publice vă aflați? 

- Ce problemă trebuie să rezolvați? 

- Cum vă pot ajuta cetățenii și/sau părțile interesate să rezolvați această problemă? 

Tabelul de mai jos oferă exemple de contribuții colectate printr-un proces participativ și 

impactul așteptat al acestora. 

Contribuțiile așteptate Impactul așteptat 

Idei și propuneri pentru îmbunătățirea infrastructurii de 

ciclism într-o zonă metropolitană 

Apelați la inteligența colectivă a publicului pentru a obține 

idei și inspirație care pot ajuta autoritățile publice să 

elaboreze un plan de îmbunătățire a infrastructurii de ciclism 

(consultare)  

Feedback și consultare amplă cu privire la un proiect de foaie 

de parcurs sau o propunere de proiect 

Testați propunerea și adunați informații de la public pentru a 

adapta sau îmbogăți propunerea în consecință (consultare) 

Consultanță tehnică de specialitate privind utilizarea 

fondurilor europene pentru sprijinirea IMM-urilor 

Informați factorii de decizie și adaptați ideea sau soluția 

originară pe baza sfaturilor primite (consultare) 

Recomandări informate cu privire la modificările legislative 

necesare pentru a asigura egalitatea de gen la locul de muncă 

Integrarea recomandărilor ca parte a soluției și a deciziei 

finale (implicare) 

Prototipuri de aplicații digitale pentru a măsura calitatea 

aerului într-o fostă zonă industrială 

Creați un parteneriat cu participanții pentru a co-crea soluții 

(implicare) 

 

În această etapă, trebuie formulate răspunsuri la următoarele întrebări:  

- Ce tipuri de contribuții doriți să primiți de la participanți? 

- Cum veți utiliza aceste contribuții pentru a rezolva problema? 
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c) Identificarea resurselor disponibile  

Fiecare proces participativ necesită resurse dedicate pentru a fi implementat cu succes 

și pentru a avea rezultate utile pentru factorii de decizie. Resursele necesare variază în funcție 

de modalitatea de proiectare și de implementare a procesului de consultare. Unele elemente 

care pot avea impact asupra cantității și tipului de resurse necesare pot include: domeniul de 

aplicare al procesului de consultare (intervalul de timp, numărul de participanți), metoda 

utilizată, tipul de identificare a potențialilor participanți, instrumentele logistice (locul, 

facilitățile oferite). Resursele pot fi umane, financiare și/sau tehnice. 

- Resursele umane: Procesele participative (chiar și atunci când sunt complet virtuale), 

necesită suficient personal pentru a le organiza, pentru a identifica participanți, pentru 

a dezvolta resurse informaționale, pentru a facilita interacțiunile, pentru a răspunde 

cererilor, pentru a comunica, analiza și sintetiza intrările etc. Aceste resurse umane pot 

fi deja disponibile în cadrul proiectului, precum parteneri, colegi sau contractori externi. 

Numărul și profilurile de personal necesare vor depinde de metoda utilizată, de domeniul 

de aplicare al procesului de consultare și de aportul oferit de cetățeni. 

- Resursele financiare: Ca în cazul oricărui proces democratic, procesele participative 

necesită resurse financiare dedicate pentru a acoperi costul resurselor umane, locurile 

de întâlnire și catering, licențele platformelor digitale, comunicarea publică, plățile de 

onorariu către participanți, costurile pentru îngrijirea copiilor/transportul participanților 

etc. Un proces care este cu adevărat inclusiv și care sparge barierele comune în calea 

participării va necesita o investiție mai mare. 

- Resursele tehnice: Tot mai multe procese consultative folosesc instrumente digitale 

pentru comunicare și pentru a primi și analiza contribuțiile participanților. Resursele 

tehnice pot cuprinde personalul cu abilități digitale, licențe software, computere, 

tablete, servicii cloud etc. 

În această etapă, trebuie formulate răspunsuri la următoarele întrebări:  

- Câți angajați (interni/externi) sunt disponibili pentru a sprijini proiectarea și 

implementarea procesului? 

- Care este bugetul estimat? 

- Aveți resurse suplimentare disponibile pentru procesul de consultare (platforme, 

contractori etc.)? 

d) Identificarea publicului relevant și modalitatea de recrutare a acestuia în vederea 

participării 

Următorul pas este identificarea publicului care poate fi implicat în proces, în funcție de 

scopul definit. Această decizie va afecta modul în care publicul va fi selectat sau recrutat. 

Pentru a contextualiza eficient un proces participativ de luare a deciziilor, este important 

să fie evaluată mai întâi atitudinea generală a comunității implicate în raport cu participarea. 

O comunitate este formată din variabile sociale (vârsta medie a populației, nivelul activismului 

societății civile, accesul la informații etc.), variabilele economice (venitul mediu, distribuția 

resurselor, posibilitățile de angajare etc.), variabile umane (competențe și cunoștințe pe care 

membrii comunității le posedă și le pot folosi/partaja) și variabile politice (implicarea politică 

în comunitate, nivelul de implicare a comunității în luarea deciziilor etc.). 
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Acestea sunt cele patru dimensiuni la care o autoritate publică trebuie să se raporteze, 

atunci când se angajează să formuleze o invitație de participare, fiind necesară cartografierea 

comunității, deci evaluarea ex-ante a contextului în care va avea loc consultarea. De fapt, 

pentru a începe un proces participativ eficient, este important să înțelegem modul în care 

aceste variabile, pentru o anumită comunitate, îi pot afecta tendința de participare. 

 

3.2.2.3 Identificarea și evaluarea părților interesate 

Odată ce a fost analizat gradul de interes al comunității pentru implicare, al doilea pas 

implică evaluarea fiecărei părți interesate identificate. Acest proces presupune două etape: 

- Identificarea și sistematizarea părților interesate prin intermediul unei baze de date; 

- Evaluarea capacității și disponibilității fiecărei părți interesate de a se implica. 

3.2.2.3.1 Identificarea părților interesate 

Prima etapă a acestui proces implică, în mod necesar, identificarea părților interesate 

relevante pentru subiectul în cauză. Părțile interesate presupun, de obicei, următoarele 

categorii:  

Actori instituționali: 

- Autorități locale (municipalități, agenții municipale, orașe, orașe metropolitane etc.) și 

regionale (regiuni, provincii, județe etc.) pentru procesele privind nivelul local de luare 

a deciziilor; 

- Autoritățile naționale și agențiile naționale, cum ar fi departamentele guvernamentale, 

ministerele etc. pentru procesele decizionale care implică necesitatea consultării la nivel 

național; 

- Instituții transfrontaliere (GECT, euroregiuni etc.) pentru procesele de luare a deciziilor 

cu impact la nivel transnațional. 

Societatea civilă: 

- Asociații de tineret 

- Asociațiile de femei 

- Asociații care reprezintă interesele grupurilor minoritare 

- Asociații care reprezintă interesele grupurilor defavorizate 

- Asociații de voluntariat 

- Asociații de sensibilizare 

- Asociațiile consumatorilor 

- ONG-uri 

- Sindicate 

Actori privați: 

- Asociații comerciale (camere de comerț etc.) 

- Asociații profesionale 

- Investitori privați (fundații, trusturi etc.) 

 Antreprenori.  

 Cetățenii individuali, reprezentați politic sau de către ONG-uri, trebuie să fie informați 

întotdeauna cu privire la procesele decizionale, astfel încât aceștia să poată decide, 

în funcție de nivelul de interes, de a se implica sau nu în procesul de consultare.  
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3.2.2.3.2 Cum se recrutează participanții?  

Există diferite strategii posibile pentru recrutarea cetățenilor, în funcție de publicul vizat 

și de metoda de participare. 

a) Apelul deschis 

În multe procese tradiționale de participare, cum ar fi consultările publice, este utilizat 

„apel deschis” pentru recrutarea participanților, fie în cadrul unei întâlniri directe între 

persoane, fie în cadrul unui forum online. Participarea este de obicei încurajată printr-o 

varietate de canale (online, social media, postare, postere), iar apelul deschis presupune că 

oricine dorește poate participa personal sau poate contribui prin mediul online. În alte cazuri, 

participanții pot fi aleși de către o instituție printr-un proces de selecție special, cum este 

cazul constituirii de comitete.  

b) Apelul închis  

Autoritățile publice pot organiza consultări printr-un „apel închis” pentru participanți, 

ceea ce înseamnă că politicienii și/sau funcționarii publici pot alege doar anumiți membri ai 

unei comunități, care au deja expertiză sau experiență pentru a aborda o problemă supusă 

dezbaterii. În aceste cazuri, participarea se face pe bază de competență și pe afilierea la un 

grup de interese sau pe baza rolului specific din comunitate. 

De exemplu, un proiect științific în care cetățenii sunt implicați, care vizează 

îmbunătățirea calității aerului în sălile de clasă, ar putea fi de interes direct pentru școli, loc 

de unde ar putea fi ales grupul țintă. Astfel, recrutarea participanților poate avea loc prin 

intermediul organizațiilor care reprezintă aceste grupuri, prin campanii de comunicare online 

adaptate, care pot atrage atenția publicului dorit. 

c) Loteria civică  

Loteria civică (sau sortarea) este utilizată ca o prescurtare în procesele de recrutare 

atunci când este implicată eșantionarea aleatorie în cazul unei selecții reprezentative, ținându-

se cont ca grupul să se potrivească în linii mari profilului demografic al comunității (pe baza 

recensământului sau altor date similare). 

Loteria civică încearcă să depășească neajunsurile și distorsiunile apelurilor „deschise” și 

„închise” la participare descrise mai sus. Aceasta asigură principiul ca fiecare persoană să aibă 

șanse egale de participare, iar grupul final să fie un microcosmos al societății. Selecția aleatorie 

include două etape. În prima etapă, 20.000-30.000 de invitații sunt trimise unui eșantion 
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aleatoriu al populației. De la cei care răspund pozitiv, este trimisă o a doua invitație de 

participare, stratificată pe baza unor criterii precum vârsta, sexul, locația și criteriile socio-

economice. Invitațiile sunt de obicei semnate de o personalitate cu autoritate - de exemplu, 

primarul.  

 
e) Alegerea metodei de participare  

Odată stabilite identificarea problemei, rezultatele așteptate și publicul țintă potențial 

participant, este momentul pentru alegerea metodei de participare. Există multe metode care 

pot fi folosite pentru a implica cetățenii în orice context dat. Mai jos, sunt prezentate, pe 

scurt, metodele detaliate și compararea caracteristicilor cheie ale acestora. 

METODE DE PARTICIPARE Sursa: ***Citizen Participation Checklist, ibidem, pp. 20-21. 

Metoda de 
participare 

Definiție De folosit la 
nevoie... 

Considerații Tipuri de 
contribuții 

Durata Costuri 

Informație și 
comunicare 

Publicarea 
informațiilor atât în 
mod proactiv, cât și 
la cerere 

 Moduri de 
sensibilizare cu 
privire la o 
problemă sau o 
decizie publică  

 Moduri de a ține 
publicul informat 
despre deciziile 
publice 

 Este minimul 
care poate fi 
realizat. 

 Ar trebui utilizat 
în situații în care 
cetățenii nu au 
spațiu de 
exprimare 

Creează 
conștientizarea 
problemelor 
publice, oferă 
informațiile 
necesare și 
creează condiții 
pentru metode 
mai avansate de 
participare 

Continuu Cel mai adesea 
se poate face 
folosind resursele 
existente, dar va 
necesita investiții 
mai extinse 
pentru a fi 
eficiente la 
atingerea unui 
public mai larg 

Întâlniri 
deschise/ședințe 

ale primăriei 

Adunarea publicului 
prin întâlniri față în 
față cu autoritățile 
publice, pentru a 

oferi informații și a 
discuta deschis 

subiectele de interes 
alese în prealabil 

 Modalități de 
informare a 
publicului cu 
privire la 
problemele și 
deciziile publice 

  Spațiu pentru a 
primi feedback 
larg  

 „Testarea apei” 
pentru primirea 
inițială a ideilor 
și politicilor de la 
public 

 Permite un 
schimb între 
autoritățile 
publice și public  

 Nu produce idei 
reprezentative 
sau soluții bine 
informate 

Schimb de 
informații și 

feedback larg de 
la cetățeni 

De obicei 
evenimente 
unice, care 
durează 1-3 

ore 

Adesea realizat 
folosind resursele 

existente. 
Aproximativ. 
1.000-5.000 € 

Monitorizare 
civică 

Implicarea publicului 
în evaluarea și 
monitorizarea 

deciziilor, politicilor 
și serviciilor publice 

 Creați un 
mecanism de 
supraveghere și 
evaluare pentru 
deciziile și 
acțiunile publice  

 Beneficiați de o 
monitorizare 
continuă și de 
feedback cu 
privire la o 
politică sau un 
proiect 

 Este un proces 
continuu care 
necesită o 
participare 
susținută  

 Este orientat 
spre primirea de 
feedback de la 
indivizi cu 
privire la 
implementare, 
mai degrabă 
decât să lucreze 
cu ei pentru a 
îmbunătăți 
serviciile sau 
politicile 

Feedback 
cetățean, opinii, 

sugestii 

Poate fi 
continuu sau 

o singură 
dată 

În funcție de 
metoda aleasă. 
Aproximativ. 

15.000- 50.000 € 

Consultare 
publică 

O relație 
bidirecțională în care 

cetățenii asigură 
feedback către o 
instituție publică 
(prin comentarii, 

informații, sfaturi, 
experiențe și idei) 

Adunați opinii 
individuale 
agregate și 

feedback din 
partea publicului  
Discutați politicile 

și soluțiile cu 
publicul 

 Adaptabil 
nevoilor - poate 
fi realizat printr-
o serie de 
metode diferite, 
variind de la 
sondaje la 
discuții în 
persoană  

 Nu este 
reprezentativ 
statistic pentru 
populație 

Agregarea 
preferințelor 

individuale ale 
cetățenilor 

De obicei, 
apare o 
singură 

dată, dar 
poate fi și o 

serie de 
consultări 

În funcție de 
metoda aleasă. 

Aplicațiile online 
se fac de obicei 

cu resurse 
existente, în 
timp ce focus 
grupurile sau 

mesele rotunde 
până la 30.000 € 

Inovare deschisă Folosind inteligența 
colectivă a publicului 

Co-creați   Permite crearea 
condițiilor și 

Idei gândite 
colectiv, prin co-

De la 1 zi la 
1 săptămână 

În funcție de 
metoda aleasă. 
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pentru a co-crea 
soluții la provocări 

publice specifice prin 
crowdsourcing sau 

hackathons 

Implicați publicul 
în dezvoltarea de 

soluții 

furnizarea 
resurselor 
necesare pentru 
ca cetățenii și 
părțile 
interesate să 
lucreze și să 
dezvolte soluții 
la problemele 
publice 

creare de soluții, 
prototipuri 

Eforturile de 
crowdfunding 

online realizate 
adesea cu resurse 

existente, 
hackathons costă 
aprox. 100.000 € 

Știința 
cetățenească 

Implicarea 
cetățenilor în una sau 
mai multe etape ale 

unei investigații 
științifice, inclusiv în 

identificarea 
întrebărilor de 

cercetare, 
efectuarea de 

observații, analiza 
datelor și utilizarea 

cunoștințelor 
rezultate 

 Ajutați la 
colectarea sau 
analiza datelor 
științifice  

 Feedback sau 
îndrumări cu 
privire la 
întrebări de 
cercetare și 
proiectarea 
cercetării  

 Colaborare 
pentru 
implementarea 
proiectelor 
legate de știință 

 Este mai potrivit 
pentru eforturile 
științifice decât 
pentru întrebări 
și dileme de 
politică  

  Adaptabil la 
nevoi - acoperă 
o serie de 
oportunități de 
participare la 
știință 

Variază de la 
datele colectate 

până la 
îndrumarea cu 

privire la 
întrebările și 
deciziile de 

cercetare, la 
proiectele 
cetățenești 

implementate 

De la câteva 
luni la câțiva 

ani 

În funcție de 
metoda aleasă. 
Aproximativ. 

5.000-50.000 € 

Bugetare 
participativă 

Mecanisme care 
permit cetățenilor și 
părților interesate să 
influențeze deciziile 
publice prin alocarea 
directă a resurselor 

publice către 
proiecte prioritare 

 Ajutor din partea 
publicului pentru 
identificarea 
preferințelor de 
alocare a 
bugetului sau a 
resurselor. 

 Idei și proiecte 
din partea 
publicului care 
urmează să fie 
finanțate 

 Creșterea 
gradului de 
conștientizare și 
înțelegere de 
către public cu 
privire la 
cheltuielile 
publice 

 Creează condiții 
pentru ca 
publicul să 
participe la 
deciziile legate 
de cheltuielile 
publice  

 Poate produce 
fie o agregare a 
preferințelor 
individuale ale 
participanților 
(dacă ia forma 
votului) sau a 
judecăților 
colective (dacă 
are un element 
deliberativ) 

Variază de la 
idei, proiecte, la 

alocarea 
obligatorie a 

resurselor 
publice prin vot 

De obicei, 
un proces 
continuu 

În funcție de 
amploarea și 

nivelul de 
guvernare, cca. 

50.000 - 
1.000.000 € 

Proces 
deliberativ 

reprezentativ 

Un grup selectat 
aleatoriu de persoane 
care sunt în general 

reprezentative 
pentru o comunitate 
care petrece un timp 
semnificativ învățând 

și colaborând prin 
deliberări pentru a 
forma recomandări 

colective pentru 
factorii de decizie 

politică 

 Judecăți publice 
informate și 
colective despre 
o problemă 
politică complexă  

 Recomandări 
care iau în 
considerare o 
diversitate largă 
de puncte de 
vedere  

 Legitimitatea 
pentru a lua 
decizii dure 

 Ajutor atunci 
când abordăm 
probleme 
politice 
complexe pe 
termen lung  

 Poate avea loc 
în 12 modele 
diferite - variind 
de la mai scurte 
și mai mici, la 
scară mai mare, 
mai lungi sau 
chiar 
permanente 

Recomandări 
colective ale 
cetățenilor 

În medie, 
3,7 zile de 
întâlniri, 

repartizate 
pe parcursul 

a 6,6 
săptămâni, 
dar pot fi și 

continue 

În funcție de 
amploarea 

procesului, de la 
13.000 € la 

5.400. 000 € 

 

3.2.3. Implementare  

f) Elemente comune pentru implementarea oricărui tip de metodă de consultare aleasă 

(informare, consultare publică, deliberare) 

1. Cronologie 

Rezervați suficient timp pentru implementarea procesului de participare. 

Procese simple, cum sunt consultările publice, pot dura până la câteva luni pentru a fi 

implementate: 
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- de la pregătirea materialelor necesare, la comunicarea și invitarea cetățenilor să 

participe și acordarea acestora timpului necesar pentru a furniza contribuții. Procesele 

mai complexe, precum bugetele participative, proiectele științifice ale cetățenilor sau 

procesele deliberative pot dura mult mai mult, în funcție de amploarea acestora. De 

exemplu, pentru un proces deliberativ, sunt necesare câteva luni pentru a atrage părțile 

interesate și factorii de decizie, aproximativ două luni pentru a desfășura un proces de 

selecție aleatorie a participanților și câteva luni pentru învățare și deliberare din partea 

participanților (aceștia putând organiza întâlniri de obicei doar la sfârșit de săptămână). 

- asigurați-vă că procesul de participare este aliniat cu procesul de luare a deciziilor. 

Participarea ar trebui desfășurată coerent cronologic pentru a nu afecta procesul 

decizional.  

- pregătiți o cronologie detaliată. Aceasta ar trebui să includă pași pregătitori, cum ar fi 

rezervarea locului și pregătirea materialului informativ, precum și pașii pentru 

implementarea procesului (cât de lungi vor fi sesiunile de dezbatere, cât timp va fi alocat 

etc.). 

În această etapă, trebuie formulate răspunsuri la următoarele întrebări:  

- Cât timp este necesar pentru implementarea corectă a procesului de participare? 

- Care sunt pașii principali și cât timp iau?  

- Cronologia procesului de participare se aliniază cu cea a procesului de luare a deciziilor? 

 

2. Comunicare  

- Pregătiți o strategie și un plan de comunicare care urmează să fie aplicată în timpul 

procesului de consultare.  

- Distingeți între comunicarea cu participanții la proces și comunicarea cu publicul larg în 

cadrul procesului de participare.  

- Asigurați o comunicare constantă și clară. 

Comunicarea cu participanții Comunicarea cu publicul larg 

Scop: utilă pentru recrutarea participanților, pentru 
menținerea lor implicați și pentru asigurarea unei 
experiențe dinamice.  
Canale: se poate realiza prin canale de comunicare 
precum e-mail, un grup dedicat de Facebook sau 
WhatsApp sau o platformă online dedicată. 

Scop: creșterea interesului, înțelegerii și 
conștientizării cu privire la procesul participativ și la 
problema pe care o tratează, asigură transparența și 
câștigă încredere în deciziile luate de participanți. 
Canale: comunicare continuă pe un site web dedicat, 
făcând publice informații relevante, postări pe 
rețelele sociale, videoclipuri, comunicate de presă 
sau conferințe de presă. 

În această etapă, trebuie formulate răspunsuri la următoarele întrebări: 

- Care va fi strategia de comunicare înainte, în timpul și după procesul de consultare?  
- Ce canale veți folosi pentru a informa publicul? 

- Cum vă veți asigura că cetățenii care nu sunt implicați direct în proces sunt informați despre ce se 
întâmplă? 

Sursa: ***Citizen Participation Checklist, ibidem, p. 38. 
 

3. Utilizarea de instrumente digitale 

Utilizarea instrumentelor digitale pentru participarea cetățenilor și a părților interesate 

este o practică răspândită la toate nivelurile de guvernare din întreaga lume. Este normal ca 

autoritățile publice să fie predispuse să se adreseze publicului folosind instrumente digitale, 

deoarece totul pare mai accesibil, mai ușor de pus în aplicare, permițând o participare 

instantanee și masivă etc.  



 

56 
 

Cu toate acestea, înainte de a utiliza instrumentele digitale pentru procesele 

participative, autoritățile publice trebuie să ia în considerare câteva aspecte:  

- Rețineți că „digitalul divide” (faptul că societățile pot fi împărțite în cetățeni care au 

acces și cetățeni care nu au acces - și nici capacitatea de a utiliza - la tehnologiile 

digitale) și evitați apariția unor noi forme de „excludere digitală” (adică neputând profita 

de serviciile și de oportunitățile digitale). Este important să propunem întotdeauna o 

alternativă non-digitală pentru a asigura includerea populațiilor excluse digital. Procesele 

participative, precum și serviciile publice, ar trebui să vizeze egalitatea de acces și de 

participare. Alternativele non-digitale pot fi, de exemplu: vot fizic, consultări prin 

telefon sau orice alte mecanisme prin întâlniri directe (ateliere, grupuri de lucru în 

format fizic, corespondență tipărită etc.).  

- Utilizarea instrumentelor digitale necesită resurse: utilizarea instrumentelor digitale 

nu implică reducerea costurilor sau a resurselor necesare, astfel încât autoritățile publice 

nu ar trebui să se gândească la digital ca la o opțiune de economisire. Dimpotrivă, o 

utilizare calitativă a instrumentelor digitale, care asigură incluziunea și participarea cu 

impact necesită resurse tehnice, umane și financiare. În unele cazuri, autoritățile publice 

ar putea dori să externalizeze (adică să contracteze resurse externe pentru o perioadă 

limitată de timp) pentru a configura și gestiona instrumentele digitale și, în alte cazuri, 

pot utiliza resurse interne. Este important să se evite suprapunerile, de aceea se 

recomandă ca autoritățile publice să se adreseze colegilor sau birourilor dedicate din 

instituțiile lor pentru a se asigura că o platformă digitală nu este deja instalată sau dacă 

un instrument digital a fost preselectat de instituție pentru aceste tipuri de utilizări. 

- Alegerea tehnologică: așa cum a devenit evident în ultimele campanii electorale, 

tehnologia, cum ar fi algoritmii și social media, pot avea un impact direct asupra 

procesului democratic și asupra rezultatelor unui proces de participare a cetățenilor. 

Autoritățile publice ar trebui să se gândească de două ori înainte de a selecta un 

instrument digital, aceasta înseamnă să se asigure că tehnologia selectată este 

transparentă și responsabilă. Exemplele de bună practică arată că software-ul de tip open 

source este cel mai potrivit pentru procesele democratice, deoarece permite controlul și 

responsabilitatea.  

În această etapă, trebuie formulate răspunsuri la următoarele întrebări:  

- Se vor utiliza platforme online și instrumente digitale?  

- Ce instrumente veți folosi?  

- Cum vă veți asigura că toată lumea are acces la aceste instrumente? 

 

3.2.3.1. Implementarea proceselor participative pentru pilonul ”INFORMARE” 

După cum am mai arătat, primul nivel al participării este informația. Autoritățile publice 

sunt de obicei obligate de legislație să publice informații atât într-un mod pro-activ (din oficiu), 

cât și la cerere.  

Astfel, informațiile sunt văzute atât ca un facilitator al proceselor participative de 

calitate, cât și ca o condiție prealabilă pentru o participare informată.  

Informația ca o condiție prealabilă pentru o participare informată: informațiile și datele 

publice (în format deschis) pot genera dezbateri publice informate și pot crește calitatea 

proceselor participative. În acest sens, autoritățile publice pot publica diferite tipuri de 

informații și date:  
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- Cadrul legal și informațiile oficiale: constituție, legi, reglementări, decrete în diferite 

formate (text editabil sau nu) pentru toate nivelurile guvernării.  

- Informații privind elaborarea politicilor: toate informațiile necesare pentru formularea 

politicilor precum propuneri de politici, proiecte de legislație, discursuri, comunicate de 

presă, consiliere externă, evaluări de impact, audituri, rapoarte etc.  

- Procedura de luare a deciziilor poate include: agende, actorii implicați, perioada 

dezbaterilor și reperele preconizate pentru a se ajunge la decizie, momente în care 

publicul poate interacționa și influența procesul, cadrul legal, părțile interesate implicate 

(în special grupurile de interese) etc. 

 
Informația ca facilitator pentru o participare de impact: informațiile și datele publice 

(în format deschis) pot ajuta cetățenii să înțeleagă cum să acționeze în legătură cu deciziile 

care le afectează viața, să le permită să creeze împreună soluții și să monitorizeze eficient 

acțiunile guvernamentale.  

- Informații privind serviciile publice: descrieri ale serviciilor oferite publicului, informații 

despre destinatari, îndrumări, broșuri și pliante, copii ale formularelor, informații despre 

taxe și termene. Guvernele ar trebui, de asemenea, să publice algoritmii utilizați pentru 

furnizarea serviciilor publice, atunci când este cazul.  

- Informații bugetare: toate documentele și datele legate de buget, bugetul proiectat, 

veniturile și cheltuielile efective și alte informații financiare și rapoarte de audit. 

Guvernele ar trebui să publice, de asemenea, formulele și algoritmii relevanți atunci când 

utilizează proiecții și calcule. Acest lucru este valabil și pentru utilizarea fondurilor 

europene. 

-  Implementare și evaluare: informații despre rezultatele politicilor, rapoarte anuale, 

audituri și toate informațiile necesare care permit monitorizarea și evaluarea publică. 

Exemplu - Elaborarea planurilor de comunicare: 

- Elaborarea unui plan de comunicare dedicat, adaptat profilului grupului țintă. Canalele 

de comunicare utilizate trebuie să fie adaptate în funcție de interesele specifice ale 

grupului țintă;  

- Elaborarea unei identități grafice coordonate pentru subiectul în cauză (siglă, elaborarea 

de șabloane pentru broșuri, prezentări etc.);  

- Crearea profilurilor de social media (Facebook, Twitter) dedicate subiectului de interes, 

astfel încât să poată fi colectate comentarii de la părți interesate/cetățeni;  

- Actualizare cu privire la inițiativele legate de subiect pe site-ul instituțional;  

- Crearea unei liste de corespondență dedicate (care rezultă din maparea părților 

interesate) pentru a trimite buletine informative dedicate părților interesate, pe 

categorie de interes/activitate (newsletter către abonați);  

- Planificarea conferințelor de presă periodice și a comunicatelor de presă pentru 

informarea și actualizarea părților interesate și a publicului larg cu privire la tema 

lansată. 

- Organizarea de zile dedicate porților deschise; 

- Campanii de conștientizare cu privire la subiect, posibil în timpul evenimentelor care 

adună deja mai mulți actori diferiți pe aceeași temă de interes;  

- Inițiative în școli pentru sensibilizarea cu privire la subiect;  

- Invitații adresate părților interesate cu privire la dezbaterile pe tema corelată cu 

potențialele lor domenii de interes. 
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3.2.3.2. Implementarea procesului de consultare publică 

Ce este o consultare publică?  

O consultare este o relație bidirecțională, în care cetățenii oferă feedback unei instituții 

publice (cum ar fi comentarii, percepții, informații, sfaturi, experiențe și idei)29. De obicei, 

guvernele sunt cele care stabilesc cadrele de desfășurare ale consultării și cele gestionează 

întregul proces, cetățenii fiind invitați să contribuie cu sugestii și propuneri30. 

Pentru ce se folosește? Cine ia parte?  

Consultările publice sunt folosite fie pentru a aduna idei/feedback/input/opinii pentru a 

ajuta la proiectarea și la modelarea proiectelor sau politicilor, fie pentru a identifica 

modalitățile prin care un proiect sau o politică deja agreată poate fi implementată. Consultările 

publice pot fi utilizate pentru a implica publicul larg, precum și părțile interesate. De cele mai 

multe ori, consultările sunt deschise tuturor cetățenilor în vederea participării. Organizatorii 

trebuie să pregătească o strategie solidă de comunicare pentru a asigura un nivel ridicat de 

participare și pentru a ajunge la o serie de grupuri țintă. Consultările publice se pot face în 

moduri diferite, fie prin întâlniri directe, fie online31.  

Perioadele pentru primirea de comentarii: țin de acel moment al consultării publice în 

care cetățenii și părțile interesate sunt invitați să-și prezinte ideile, pentru a ajuta la rezolvarea 

unei probleme publice sau să ofere feedback cu privire la o politică propusă. Aceasta reprezintă 

o posibilitate deschisă tuturor și este ușor de implementat, mai ales în mediul online, deși este 

recunoscut faptul că funcționează mai bine în cadrul unor discuții de tip masă rotundă, unde 

ideile pot fi dezvoltate și discutate direct. Solicitarea de propuneri direct către părți interesate 

și către cetățeni cu expertiză favorizează participarea, aceștia dedicând timp și resurse pe care 

cetățenii obișnuiți nu le au în mod necesar.   

Focus-grupurile: reprezintă un instrument de consultare utilizat pentru a determina 

preferințele cetățenilor, în scopul evaluării anumitor propuneri și idei. De obicei, focus-grupul 

implică un grup de cetățeni care testează sau experimentează servicii, produse sau soluții și 

care pot oferi feedback de substanță. Focus-grupurile sunt de obicei compuse din aproximativ 

8-10 persoane, adunate pentru o zi sau mai puțin.   

Sondajele: sunt utilizate pentru a identifica opiniile și preferințele cetățenilor 

individuali, pe baza unei serii de întrebări specifice. Acestea pot avea loc online sau fizic (de 

ex., pentru a putea ajunge la grupuri care nu au acces ușor la internet). Sondajele sunt adesea 

deschise oricărui respondent. 

Sondajele de opinie publică: sunt instrumente stabilite pentru portretizarea opiniilor 

deținute de populație cu privire la o anumită problemă într-un anumit moment. Acestea sunt 

un instrument util pentru a colecta opiniile unui eșantion aleatoriu al publicului, care asigură 

o reprezentativitate statistică relevantă.  

Atelierele/seminariile/conferințele/mesele rotunde: pot fi folosite pentru a aduna 

opinii mai detaliate ale părților interesate sau ale experților și pentru a crea oportunități de 

schimb de idei. Acestea au loc online sau fizic și implică în jur de 20 până la 150 de participanți. 

Este important de reținut că discuțiile în grupuri mai mici sunt mai potrivite pentru dezvoltarea 

                                                           
29 OECD, 2016. 
30 OECD, 2003. 
31 ***Manualul OECD privind informațiile, consultarea și catalogul de acțiuni pentru participarea publicului la 
elaborarea politicilor, OECD, 2001. 
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ideilor și schimbul de opinii, în timp ce evenimentele mai mari pot ajuta la încadrarea 

dezbaterii și la sensibilizarea cu privire la o anumită problematică sau politică.  

Interviuri cu părțile interesate: interviurile cu părțile interesate sunt conversații 

individuale cu experți și părți interesate pentru a putea fi colectat feedback relevant cu privire 

la un proiect aflat în discuție. Interviurile pot fi structurate (o listă de întrebări prestabilite), 

semi-structurate (câteva întrebări pregătite și o dezvoltare naturală a conversației) sau 

nestructurate (încep cu întrebarea deschisă, iar restul întrebărilor se dezvoltă în funcție de 

răspunsurile oferite). 

 
Cum funcționează?  

Procesul începe prin determinarea scopului implicării cetățenilor în proiectul propus și a 

publicului țintă.  

 Ajută consultarea în culegerea de idei și în elaborarea proiectului propus? 

 Sau proiectul este deja stabilit și este nevoie de ajutor pentru a găsi modalități de 
a-l implementa mai bine?  

 Există un public țintă clar pe care ați dori să-l implicați și să-l auziți? 

Pe baza răspunsurilor la aceste întrebări, este aleasă metoda de consultare publică.  

Metodele față în față pentru grupuri mici, cum ar fi mesele rotunde, pot fi utile pentru 

brainstorming și generarea de idei, în timp ce o cerere de propuneri sau un sondaj pot fi utile 

pentru a colecta feedback detaliat cu privire la o idee concretă sau un grup semnificativ 

numeros de oameni.  

Metoda aleasă ar trebui, de asemenea, să fie adaptată grupului țintă - de exemplu, 

implicarea persoanelor în vârstă ar fi mai eficientă prin interviuri sau sondaje și prin discuții 

față în față, în timp ce factorii de decizie politică ar putea prefera forumuri la nivel înalt și 

perioade separate pentru exprimarea de comentarii. Următorul pas este stabilirea unui plan 

clar despre modul în care cetățenii vor fi consultați. Pașii includ recrutarea participanților, 

aplicarea metodei de consultare alese, luarea în considerare a contribuțiilor și comunicarea 

rezultatelor. Furnizarea de informații clare și accesibile despre întregul proces al consultării 

publice este esențială pentru recrutare, pentru participarea semnificativă, precum și pentru 

creșterea interesului și a nivelului de cunoaștere al participanților. 

 

3.2.3.3. Inovarea deschisă: CROWDSOURCING și HACKATHONS 

Ce sunt practicile de inovare deschisă?  

Practicile de inovare deschisă, cum ar fi crowdsourcing-ul, hackathon-urile sau 

provocările publice sunt o modalitate prin care autoritățile publice pot utiliza informațiile 

colective pentru a co-crea soluții la provocări specifice ale problemelor publice. Inovarea 

deschisă este inspirată în mod regulat din strategiile de dezvoltare a afacerilor sau din 

dezvoltarea tehnologică și poate fi definită drept „crearea cooperativă de idei și aplicații în 

afara granițelor oricărei organizații” (Seltzer și Mahmoudi, 2012)32.  

Pentru ce folosesc? Cine ia parte?  

                                                           
32 În ”Citizen Participation Checklist”, For Interreg V-A Romania Bulgaria programme, OECD; 
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Metodele de inovare deschisă sunt de obicei folosite pentru a utiliza expertiza cetățenilor 

și a părților interesate pentru a găsi noi idei sau surse de inspirație, prototipuri și soluții de 

testare pentru îmbunătățirea serviciilor (GovLab, 2019). 

Crowdsourcing: se referă la ideea de a folosi expertiza și ideile provenite de la o parte 

cât mai reprezentativă a societății (în acest caz, cetățeni și părți interesate cât mai largi), care 

pot fi cooptate pentru a aduna contribuții pe tot parcursul ciclului de politici publice. Prin 

intermediul platformelor digitale sau al activităților de consultare directă, autoritățile publice 

pot colecta contribuții de la grupuri de experți, părți interesate vizate (cum ar fi oameni de 

știință sau dezvoltatori) sau de la publicul larg, pentru a răspunde unor probleme publice 

specifice.  

Hackathons: (de la hack și maraton) sunt evenimente virtuale sau directe, care reunesc 

autoritățile publice și părțile interesate pentru a lucra în colaborare pentru idei, soluții, servicii 

etc. pentru rezolvarea problemelor publice. Ideea este de a profita de diversitatea 

competențelor, expertizei și profilurilor și de a găsi noi abordări sau soluții inovatoare. De 

obicei, hackathonii implică comunități tehnice (dezvoltatori, programatori, designeri, 

cercetători de date etc.) pentru a utiliza prioritar date publice disponibile (în format de date 

deschise) de către autoritatea publică responsabilă cu organizarea evenimentului.  

Hackathon-urile sunt organizate într-o perioadă scurtă de timp (24 până la 72 de ore), 

unde participanții pot lucra în regim intensiv pentru a rezolva o problemă specifică, sau pot 

proiecta soluții digitale de imediată necesitate (aplicații, site-uri web etc.).  

Exemple:  

 Hackathons France (Grand Débat + Code impot + COVID); 

 Challenges.gov : https://www.challenge.gov/  

 Better Reijavkij: https://congress.crowd.law/case-better-reykjavik.html  

Cine poate participa?  

Există diferite abordări cu privire la cine poate participa la metodologii de inovare 

deschisă, cum ar fi crowdsourcing, hackathons sau provocările publice33. 

- Acces universal: procesul de consultare este deschis tuturor cetățenilor și părților 

interesate, fără a necesita din partea acestora anumite abilități, expertiză sau un profil 

specific.   

- Public specific: unele procese de consultare pot fi direcționate către ținte de public mai 

avizate sau cu abilități sau expertize specifice, cum ar fi comunități tehnice, oameni de 

știință, designeri etc.  

Cum funcționează Crowdsourcing-ul? 

Crowdsourcing-ul implică de obicei o platformă digitală în care participanții pot publica 

idei sau contribuții, pentru a răspunde la cererea sau la întrebarea adresată de către 

autoritatea organizatoare.  

                                                           
33 Resurse și instrumente suplimenantare detaliate asupra metodologiei unoer astfel de instrumente inovative se pot regăsi și în: 
Cadrul pentru practici deschise (Fundația Mozilla, 2017): acest articol de pe blog descrie și oferă îndrumări cu privire la modul de 
utilizare a metodelor de inovare deschisă și colaborativă pe baza experienței Mozilla și a altor organizații inovatoare.  
• ***Ghidul pentru Procese Decizionale Deschise (Guvernul Regatului Unit; 2016): manualul include informații despre Procesele 
Decizionale Deschise, precum și despre instrumentele și tehnicile pe care factorii de decizie le pot folosi pentru a crea o politică 
mai deschisă și mai orientată către utilizator. 

https://www.challenge.gov/
https://congress.crowd.law/case-better-reykjavik.html
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Etape cheie: 

1) Decideți și setați problema de rezolvat adresată către participanți;  

2) Decideți condițiile de participare și rezultatul scontat al contribuțiilor;  

3) Comunicați clar problema, condițiile de participare și obiectivul așteptat al procesului; 

4) Procesul poate fi temporar pentru a rezolva o anumită problemă sau permanent, ca 

instrument continuu de brainstorming;  

5) Configurați mecanismele digitale sau pe cele de participare fizică și comunicați periodic 

pentru a vă asigura că publicul țintă este conștient de etapele procesului de consultare;  

6) Odată ce procesul este finalizat, comunicați rezultatele. 

Cum funcționează un Hackathon? 

Hackathons: sunt de obicei evenimente organizate fizic, în timpul unui weekend, într-un 

spațiu comun, în care toți participanții pot lucra și împărtăși idei.  

Hackathon-urile sunt evenimente orientate spre intensivitate, astfel încât scopul este să 

permită un mediu de lucru colaborativ, cu facilități tehnice asigurate, pentru sesiuni în care 

participanții își pot prezenta ideile și soluțiile. Participanții lucrează în echipe pentru a rezolva 

una sau mai multe probleme, iar specialiștii cu largă expertiză pot fi distribuiți în cadrul fiecărei 

echipe.  

În unele ocazii, autoritățile publice ar putea lua în considerare recompensarea 

câștigătorului (câștigătorilor) de proiect, cu un premiu în bani sau cu recunoașterea oficială a 

meritului cu ocazia implementării ideilor propuse ca soluție la rezolvarea problemei aflate în 

consultare. Pentru ca un hackathon să fie productiv, autoritățile publice ar trebui să pună la 

dispoziția participanților date și informații cu privire la problema de rezolvat. 

Etape cheie:  

1) Decideți și setați problema de rezolvat adresată către participanți; 

2) Decideți condițiile de participare și identificați profilurile părților interesate de care veți 

avea nevoie în cadrul consultării;   

3) Comunicați clar problema, condițiile de participare și obiectivul așteptat al procesului; 

4) Asigurați-vă că aveți un spațiu amenajat cu mese, spații de lucru în comun, internet stabil 

și un loc special pentru discuții de grup;  

5) Căutați (și împărtășiți cu participanții) cât mai multe date și informații cu privire la 

problema pe care doriți să o rezolvați;  

6) Acordați suficient timp (repartizați echipele, prezentați problema, permiteți pauze, 

lucrați la soluție și prezentați idei sau potențiale soluții);  

7) Odată ce procesul este finalizat, comunicați rezultatele participanților. 

BUGETAREA PARTICIPATIVĂ 

Ce este bugetarea participativă?  

Bugetarea participativă este o modalitate democratică prin care oamenii pot avea un 

cuvânt de spus direct cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii publici. Ideea a fost 

generată în 1989 în Porto Alegre, în sudul Braziliei, acest mecanism participativ răspândindu-

se în peste 436 de municipalități, astăzi putând număra peste 11.000 de exemple referitoare 

la bugetarea participativă în întreaga lume. 

Pentru ce este folosită? Cine participă? 
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Un buget participativ se referă la mecanisme care permit cetățenilor și părților interesate 

să influențeze deciziile publice prin alocarea directă de resurse publice către anumite priorități 

de finanțare sau proiecte. Resursele respective sunt de obicei prestabilite de către autoritățile 

publice, ceea ce înseamnă că un buget dedicat este decis înaintea procesului de acordare a 

finanțării. Suma depinde de fiecare autoritate și poate ajunge până la 100 de milioane de euro 

pe an, ca la Paris (Franța), cazul unde a fost alocată cea mai mare sumă supusă direct votului 

cetățeanului (Véron, 2016). 

Atlasul Mondial de Bugetare Participativă definește un buget participativ drept un 

„proces care implică o anumită parte sau chiar întreaga sumă a bugetului unei instituții, astfel 

încât aceasta să poată fi cheltuită prin decizia liberă și independentă a tuturor cetățenilor 

participanți la inițiativă”.  

Cine organizează?  

O majoritate covârșitoare a proceselor sunt organizate de către guvernele locale; cu toate 

acestea, este important să fie luate în considerare și acele cazuri de acordare a finanțării de 

la nivel regional sau național. De exemplu, în Portugalia, unde există un buget participativ 

național din aprilie 2021.  

Cine poate participa?  

Există diferite abordări cu privire la cine poate participa la un buget participativ:  

- Acces universal: procesul este deschis persoanelor dintr-un anumit teritoriu sau 

instituție.  

- Public vizat: unele procese de bugetare participativă pot fi direcționate către un public 

specific, cum ar fi tinerii, rezidenții unei anumite zone, vârstnici, imigranți, femei, 

comunitățile LGBTQ + etc.  Scopul unui buget participativ este de a face deciziile publice 

fiscale mai deschise, mai transparente, mai responsabile și mai participative. De 

asemenea, acestea îi ajută pe cetățeni să înțeleagă mai bine funcționarea bugetării 

publice. Unele procese pot avea obiective politice specifice prin alocarea resurselor, cum 

ar fi, de exemplu, includerea cetățenilor în planificarea urbană, prioritățile educaționale 

sau Agenda 2030. 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.4. Implementarea unui proces deliberativ reprezentativ 

Ce este un proces deliberativ reprezentativ?  

Un proces deliberativ reprezentativ se referă la un grup de persoane selectat aleatoriu, 

reprezentativ pentru o comunitate preocupată de învățare și de colaborare, care poate 

participa la deliberări, formulând recomandări colective pentru factorii de decizie politică 

(OECD, 2020). Există douăsprezece modele de procese deliberative, dar cele mai cunoscute 

sunt Adunările Cetățenilor și Juriile Cetățenilor. 

Cum funcționează? 
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Există două elemente care fac procesele deliberative reprezentative destul de diferite de 

alte metode de participare a cetățenilor.  

1) Primul element este selecția aleatorie a participanților printr-o loterie civică. Pentru a 

putea organiza deliberări substanțiale, grupul de cetățeni care participă la aceasta 

trebuie să fie relativ mic, variind de obicei de la 15 la 100 de participanți. Selectarea 

aleatorie a cetățenilor, stratificată pe baza criteriilor precum vârsta, sexul, locația și 

mediul socio-economic, are avantajul de a cuprinde categorii cât mai diverse de cetățeni 

și de a revela diversitatea societății. Chiar dacă este vorba de grupuri mai mici de 

participanți, în raport cu alte procese de consultare, loteria civică este concepută pentru 

a asigura incluziunea și pentru a surprinde opiniile unor voci și comunități mai greu 

accesibile din societate.  

2) Al doilea element este deliberarea. Deliberarea implică dialog, dezbatere, dar și o analiză 

atentă a unor serii de argumente și opinii diferite. Este nevoie de informații corecte și 

relevante și de un timp adecvat, astfel încât cei care deliberează să poată intra în miezul 

problemei și să găsească un punct comun.  

 
În general, procesele deliberative reprezentative se concentrează pe calitatea 

deliberării, interesele societății fiind reprezentate de un grup mai mic de participanți, în timp 

ce majoritatea celorlalte metode de participare a cetățenilor pun accentul pe amploarea 

participării - cu scopul de a implica, în mod ideal, pe toți cei afectați de o problemă specifică 

(Carson și Elstub, 2019) (OECD 2020).  

Etapele unui proces deliberativ reprezentativ:  

Pregătirea unui proces deliberativ reprezentativ:  

- Asigurarea participării politicienilor/decidenților. Acesta este un pas crucial al procesului 

deliberativ, care asigură cetățenii că se pot implica, iar contribuția acestora va avea un 

impact vizibil asupra luării deciziilor. Este important de luat în considerare timpul necesar 

alocat. 

- Proiectarea procesului. Complexitatea întrebării la care cetățenii trebuie să răspundă va 

afecta numărul de participanți care pot fi implicați, în special dacă problematica se 

adresează mai degrabă experților, părților interesate cu expertiză etc.  

- Loteria civică pentru selectarea participanților.  

- Facilitarea informării părților interesate. Este necesară identificarea unor informații 

detaliate și diverse de la experți și părți interesate pentru ca cetățenii să poată delibera 

în cunoștință de cauză. 

 
 

3.2.3.5. Evaluarea 

g) Evaluarea procesului participativ  

De ce este necesară evaluarea?  

- Evaluarea permite măsurarea și identificarea calității și neutralității unui proces de 

participare adresat publicului larg. Acest lucru poate crește încrederea și legitimitatea în 

utilizarea proceselor de participare pentru luarea deciziilor publice și în implementarea 

proiectelor.  
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- Evaluarea creează o oportunitate de învățare prin furnizarea de date și exemple pentru 

autoritățile publice și practicieni despre ceea ce a mers bine și ce nu. În același timp, 

oferă o bază pentru iterația și îmbunătățirea proiectării și implementării unui proces de 

participare34. 

Cum să evaluăm?  

Evaluarea ar trebui planificată încă de la începutul proiectării unui proces de participare. 

În funcție de metoda de participare și de amploarea procesului de participare, pot fi alese 

diferite tipuri de evaluare. Pentru un proces scurt, la scară mică, cum ar fi o consultare publică, 

un chestionar adresat participanților de către organizatori ar reprezenta o evaluare adecvată. 

În timp ce, pentru bugetele participative sau procesele deliberative reprezentative, se 

recomandă efectuarea unei evaluări independente. Pentru a proiecta un chestionar pentru 

participanți, pentru a ghida auto-reflecțiile organizatorilor sau pentru a comanda o evaluare 

independentă, este esențial să se țină cont de principiile participării calitative, care pot servi 

drept punct de reper.  

În această etapă, trebuie formulate răspunsuri la următoarele întrebări:  

- Cum veți evalua procesul de participare?  

- Ce metode vor fi utilizate?  

- Când se va întâmpla?  

- Ce criterii veți utiliza pentru evaluare? 

Sugestie: ar trebui să existe o evaluare anonimă de către participanți pentru a evalua 

procesul pe baza unor criterii obiective (de exemplu, cantitatea și diversitatea informațiilor 

furnizate, cantitatea de timp dedicat învățării, independența facilitării).  

O evaluare internă de către echipa de coordonare ar trebui efectuată în raport cu 

principiile de bune practici, pentru a se observa ce s-a realizat și cum pot fi îmbunătățite 

practicile viitoare. O evaluare independentă este recomandată pentru unele procese 

deliberative, în special pentru cele care durează mai mult timp. Procesul deliberativ ar trebui, 

de asemenea, evaluat prin prisma rezultatelor finale și a impactului recomandărilor 

implementate. 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.6 Asigurarea calității participării prin utilizarea principiilor de bună practică 

identificate de la nivelul OCDE – cele 10 principii de bună practică 

 

                                                           
34 ***Orientările viitoare ale OECD pentru evaluarea proceselor deliberative reprezentative, 2021. 
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Colegii OPSI din divizia OECD pentru Guvenare Deschisă Inovativă (OIG) au publicat recent 

raportul Participare cetățenească inovatoare și noi instituții democratice: Catching the 

Deliberative Wave (OECD, 2020). Pe baza analizei a aproximativ 300 de practici deliberative, 

raportul explorează tendințele, identifică diferitele modele și analizează compromisurile 

specifice ale diferitelor tipuri de abordări. De asemenea, Raportul reliefează 11 principii cheie 

extrase din întreaga experiență prezentată.  

 

SCOP: trebuie să fie conturat ca sarcină clară și definit ca problemă de interes public. 

Este formulat neutru, folosind un limbaj simplu. 

RESPONSABILITATE: trebuie întotdeauna să existe o influență a publicului în luarea 

deciziilor. În acest sens, autoritățile trebuie să își asume responsabilitatea, angajându-se public 

să răspundă recomandărilor participanților în timp util. De asemenea, trebuie să existe 

mecanisme eficiente de monitorizare a progresului înregistrat în perioada implementării.  

TRANSPARENŢĂ: procesul de consultare trebuie să fie anunțat public înainte de a începe. 

Proiectarea procesului și a tuturor materialelor necesare - inclusiv agende, documente de 

informare, înregistrări audio și video ale celor prezenți, raportul participanților, recomandările 

lor, metodologia de selecție - trebuie să fie disponibile publicului în timp util, la fel ca și sursele 

de finanțare. Răspunsul instituțiilor publice la recomandările cetățenilor trebuie  să fie 

mediatizat, la fel ca și evaluarea întregului proces, inclusă, de asemenea, în strategia de 

comunicare publică. 

INCLUZIUNE: presupune strategia și punerea la dispoziție a tuturor mijloacelor necesare 

pentru implicarea inclusiv a grupurilor subreprezentate.  

REPREZENTARE: participanții ar trebui să fie un microcosmos al publicului larg. Acest 

lucru trebuie realizat prin eșantionare aleatorie și reprezentativă, pe baza stratificării 

demografice (pentru a se asigura că grupul se potrivește în general cu profilul demografic al 

comunității, în raport cu datele de recensământ sau cu altele similare) și uneori după criterii 

atitudinale (în funcție de context). Toată lumea ar trebui să aibă o șansă egală de a fi selectată 

ca participant.  

INFORMARE: participanții ar trebui să aibă acces la o gamă largă de date relevante și de 

expertiză, pentru a formula argumente pro sau contra și pentru a putea deveni experți ei înșiși, 

în calitate de cetățeni, pe o temă dată.  
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DELIBERAREA GRUPULUI: participanții trebuie să găsească un teren comun pentru a 

formula recomandări colective către autoritățile publice. Acest lucru implică posibilitatea de a 

analiza soluții și perspective multiple pe parcursul deliberării. 

TIMP: deliberarea necesită un timp adecvat pentru ca participanții să învețe, să cântărească 

dovezile și să dezvolte recomandări în cunoștință de cauză, datorită complexității majorității 

problemelor tratate. 

INTEGRITATE: procesul deliberativ trebuie permanent monitorizat de reprezentanți ai 

diferitelor puncte de vedere. 

DATE PERSONALE: confidențialitatea participanților trebuie respectată, pentru ca 

aceștia să fie protejați de atenția nedorită a presei, de actele de hărțuire, precum și pentru a 

păstra independența participanților, fără să existe posibilitatea de mituire sau de lobby din 

partea anumitor grupuri de interese. Identitatea participanților poate fi mediatizată numai 

după încheierea procesului deliberativ, doar cu consimțământul participanților. Toate datele 

personale ale participanților trebuie să fie tratate în conformitate cu bunele practici 

internaționale și conform cu Regulamentul de protecție a datelor personale (GDPR) de la nivelul 

Uniunii Europene. 

EVALUARE: Trebuie să fie realizată anonim de către participanți, pentru ca procesul în 

sine să fie derulat pe baza unor criterii obiective (de ex. cantitatea și diversitatea informațiilor 

furnizate, cantitatea de timp dedicat învățării, independența contribuțiilor) și urmărind 

impactul recomandărilor implementate. 
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CAPITOLUL 4. PROPUNERI ȘI RECOMANDĂRI PENTRU ÎNCURAJAREA 

INOVĂRII ÎN PARTICIPAREA PUBLICĂ 
 

Astfel cum am prezentat anterior, Ghidul a explorat modalități în care instituțiile și 

autoritățile publice pot îmbunătăți procesele de participare publică prin utilizarea de idei 

inovative, pe de-o parte, dar, pe de altă parte, ghidul arată și modul în care instituțiile publice 

pot pune în aplicare Recomandările pe care OCDE le propune în cadrul documentului privind 

Guvernarea deschisă („OECD’s Recommendation on Open Government”), precum: 

- „Acordarea tuturor părților interesate de oportunități egale și echitabile de a fi 

informați și consultați și implicați în mod activ în toate fazele ciclului politicilor 

publice [...]”35; și 

- „Promovarea unor modalități inovatoare de implicare eficientă cu părțile interesate, 

pentru a obține idei și pentru a co-crea soluții [...]”36 

 
Astfel, așa cum se prezintă în cadrul raportului OCDE „Innovative Citizen Participation 

and New Democratic Institutions, CATCHING THE DELIBERATIVE WAVE”37, sunt de luat în 

considerare o serie de 7 motive cheie care susțin raționamentul utilizării unor abordări 

inovative în procesele de participare publică, cele 7 motive indicate mai jos fiind o adaptare 

în procesul de consultare publică a liniilor care susțin procesele participative deliberative în 

esență, procese care ajută în direcționarea luării unei decizii publice cât mai potrivite și care 

sunt menite să ducă la creșterea încrederii în autoritățile publice, după cum urmează: 

 

4.1 Recomandări pentru o practică inovativă a proceselor de participare publică 

 

I. Explorarea de către instituții și autorități publice a potențialului de a utiliza procede 

care să permită co-crearea și co-design-ul în procesele de participare publică; 

II.Conștientizarea necesității mordernizării practicilor de consultare publică prin 

dobândirea de noi cunoștințe de către funcționarii publici implicați în acest proces. 

 

I. Explorarea de către instituții și autorități publice a potențialului de a utiliza 
procede care să permită co-crearea și co-design-ul în procesele de participare 
publică; 

Explorarea potențialului de co-design și co-creare în procesul de consultare publică 

presupune identificarea de modalități noi prin care procesul de consultare ar putea include mai 

eficient cetățenii și părțile interesate în luarea deciziilor într-un mod permanent, în limitele 

resurselor sale. 

Complexitatea crescândă a elaborării politicilor și eșecul de a găsi soluții la unele dintre 

cele mai urgente probleme politice au determinat politicienii, factorii de decizie politică, 

organizațiile societății civile și cetățenii să reflecteze asupra modului în care ar trebui luate 

deciziile publice colective în secolul XXI. Este nevoie de noi modalități de a găsi un punct comun 

                                                           
35 OECD’s Recommendation on Open Government, 17a. 
36 Idem. 
37 Raportul OCDE ”Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions, CATCHING THE DELIBERATIVE 
WAVE”, 2020, p.25. 
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și de a lua măsuri. Acest lucru este valabil mai ales pentru problemele bazate pe valori, care 

necesită compromisuri și care necesită soluții pe termen lung. 

OCDE a colectat dovezi și date care susțin ideea că participarea cetățenilor la luarea 

deciziilor publice poate oferi politici mai bune, întări democrația și poate crea încredere 

tuturor celor implicați, din domeniul public sau privat.  

Acest ghid se concentrează pe aspectele inovative care pot fi introduse în participarea 

publică și care fac practic tranziția către procesele deliberative reprezentative mai ample, ca 

parte a unui efort susținut al instituțiilor democratice de a deveni mai participative și mai 

deschise la contribuția cetățenilor informați și la inteligența colectivă. 

Totodată, colaborarea dintre guvern, societatea civilă și alte părți interesate se află în 

centrul procesului de parteneriat pentru guvernare deschisă (OGP). 

 

 Cel mai bun exemplu al colaborării prin co-creare este nucleul Parteneriatului pentru 
Guvernare Deschisă (OGP) 

Colaborarea dintre guvern, societatea civilă și alte părți interesate se află în centrul 

procesului de parteneriat pentru guvernare deschisă (OGP). Articolele de guvernanță ale OGP 

(OGP Articles of Governance) afirmă că „participanții la OGP se angajează să-și dezvolte 

planurile de acțiune (PA) printr-un proces multipartit, cu implicarea activă a cetățenilor și a 

societății civile”. 

Această cerință este stabilită pentru a reflecta realitățile și de a face să funcționeze 

reformele guvernării deschise. Pur și simplu, colaborarea cetățenilor, a societății civile, a 

actorilor politici și oficiali și a altor părți interesate este esențială pentru dezvoltarea, 

asigurarea și implementarea reformelor guvernamentale deschise și durabile. 

Echipa OGP a Guvernului României a creat „Clubul OGP”, pentru a dezvolta un dialog constant 

și colaborarea permanentă cu toți cei interesați de guvernarea deschisă. Din 2014, până în 

2021, au avut loc diferite întâlniri cu reprezentanți din guvern, mediul academic, societatea 

civilă și sectorul privat. Materialele și notele tuturor întâlnirilor sunt publicate pe site-ul web 

dedicat OGP al României (http://ogp.gov.ro). 

Standardele de participare și de co-creare ale OGP stabilesc cerințe pentru implicarea 

societății civile, a cetățenilor și a altor părți interesate la fiecare etapă a procesului de co-

creare din cadrul OGP. Toți participanții OGP, atât la nivel național, cât și local, sunt așteptați 

să respecte standardele. Standardele sunt împărțite în cerințe de bază (pe care toți 

participanții sunt așteptați să le îndeplinească) și pași avansați (cele mai bune practici pe care 

participanții OGP ar trebui să le țintească): 

• Cerințe de bază - Toți participanții la OGP sunt așteptați să îndeplinească cerințele de 

bază prezentate în standarde, cu excepția cazului în care acestea pot prezenta un motiv 

convingător pentru adoptarea unei abordări alternative, care să poată fi considerată a avea un 

nivel comparabil sau mai mare. 

• Pași avansați - Participanții nu sunt obligați să îndeplinească pașii avansați, dar vor fi 

sprijiniți și încurajați să facă acest lucru. 

Aceste cerințe și recomandări acoperă trei elemente generale ale dialogului: 

 Diseminarea informațiilor - Furnizarea către public și către societatea civilă inclusiv a 

altor informații relevante pentru părțile interesate despre toate aspectele procesului 

http://ogp.gov.ro/
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OGP, inclusiv feedback cu privire la modul în care sunt luate în considerare contribuțiile 

acestora. 

 Spații și platforme pentru dialog și co-creare - Facilitarea unui proces de incluziune și 

dialog continuu, folosind o varietate de spații și de platforme adecvate contextului. 

 Co-proprietatea și luarea deciziilor comune - Guvernul, societatea civilă și alte părți 

interesate ar trebui să elaboreze și să dezvolte în comun procesul de consultare. 

 

Macheta pentru co-creare a OGP, adaptată procesului de consultare publică 

„CHECK LIST”-ul  de mai jos sumarizează o serie de recomandări pe care le promovăm și 

noi pentru instituții/autorități publice, listă concretă care poate fi utilizată pentru generarea 

unei implicări efective și creative a societății civile în cadrul întregului proces de participare 

publică38: 

CUM SĂ INTRODUCEM CO-CREAREA ÎN PARTICIPAREA PUBLICĂ. 

 LISTA DE ACTIVITĂȚI -  
 

 
  

 Creați site-ul web al instituției sau 
pagina web dedicată diseminării 
informațiilor publice cât mai 
captivantă și cât mai ușor 
accesibilă. Utilizarea unui limbaj 
simplu. Includerea, pe lângă 
informația propriu-zisă, a unui apel 
clar la acțiune pentru societatea 
civilă de a se implica. 

 Luați în considerare stabilirea unor 
grupuri de lucru cu actori din 
societatea civilă în jurul problemelor 
care trebuie discutate39.  

 Asigurați-vă ca există alte canale 
suficente pentru comunicarea cât 
mai largă cu societatea civilă mai 
largă și implicarea a cât mai multe 
dintre părțile interesate pentru a 
aceștia să poată să se înscrie la 
discuții 

 Asigurați-vă că există sprijin politic 
suficient pentru ca decizia finală să fie 
un mix/un rezultat al dialogului dintre 
autoritate/instițuție, societatea civilă și 
alte părți interesate. 

 La comunicarea informațiilor care 
implică participarea publică, luați în 
considerare ce canale mass-media 
sunt frecvent utilizate de cetățeni, 
societatea civilă și altele părți 
interesate (de exemplu, ziare, 
televiziune, radio, e-mail, Facebook, 
LinkedIn, Twitter, YouTube, 
WhatsApp, etc.). 

 Definirea clară a chestiunii supusă 
deciziei publice 

 Asigurați-vă că grupul de discuții a avut 
un mandat clar (o clară definire a 
problematicii, care așteaptă feedback 
și propuneri)  

 

 Păstrarea unui bine întreținut 
depozit online de documente (care 
să poată fi accesat oricând, 
conținând toate informatiile 
necesare) va fi un element foarte 
important pentru cei din afara 
procesului pentru a înțelege ce s-a 
întâmplat și de ce; poate fi la fel de 

 Utilizați orice forme de realizare a 
întâlnirii grupurilor de lucru (online, 
platforme de social media, întâlniri 
fizice) 

 

 Asigurați-vă că includeți posibilitatea 
ca societatea civilă să aleagă varianta 
cea mai utilă de soluție/decizie ce 
urmează a fi luată de 
autoritate/instituție  

 

                                                           
38 Machetă adaptată procesului de participare publică pe modelul OPG Participation & Co-creation toolkit,  
pagina 45, ”Check list for engaging civil society throughout the OGP process”; 
39 Pentru o eficientă identificare a actorilor interesați, a se vedea sectiunea din cap.3, p. 76. 
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util ca un instrument de referință 
pentru cei care sunt direct implicați. 

 Luați în considerare utilizarea 
vizualizării, infografii, videoclipuri 
sau altele instrumente mass-media 
pentru a comunica informații 
relevante și actualizări ale 
procesului și ale rezultatelor. 

 Luați în considerare conferințele, 
webinarii și/sau live streaming ale 
întâlnirilor și evenimentelor pentru 
cei care nu pot participa personal, 
din diverse motive. 

 Luați în considerare stabilirea unei 
metodologii de gestionare a oricăror 
disputele care apar între membrii 
forumului. 

  Lansați încă de la început în discuția 
grupului posibilitatea dialogului și a 
dezbaterii, sub orice formă: sondaje 
anomine, chestionare, discuții libere 
sau primirea de feedback sub orice 
formă (în scris, prin poștă fizică, 
email, etc.) 

 Definiți ce modalitate de luare a 
deciziilor va fi utilizată pentru votarea 
deciziei finale în cadrul grupului de 
lucru cu societatea civilă (consens, vot 
majoritar simplu, calificat vot 
majoritar, etc)  

 

II. Necesitatea mordernizării practicilor de consultare publică prin dobândirea de noi 

cunoștințe de către funcționarii publici implicați în acest proces 

 

În octombrie 2020, Observatorul pentru Inovare în Sectorul Public (OPSI) din cadrul OCDE 

a întreprins un sondaj al țărilor membre și partenere ale OECD40 pentru a sublinia nevoile de 

îmbunătățire a competențelor serviciului public. Rezultatele preliminare din acest sondaj 

sugerează patru grupuri de abilități de inovare care devin tot mai importante și necesită un 

nivel crescut de atenție: 

 Abilități digitale, capacitatea reînnoită continuu de a utiliza tehnologiile emergente și 

abilități de interpretare analitică a datelor, gestionarea și însușierea datelor. 

 Abilități pentru depășirea barierelor domeniului de specializare, care subîntind limite, un 

set de abilități și experiență pentru a încuraja colaborarea între sectoare și domenii 

profesionale diferite. 

 Inteligența emoțională, empatia și gestionarea conflictelor. 

 Rezolvarea anticipată, complexă a problemelor și gestionarea continuă a învățării și 

schimbării. 

 

Realizarea acestor tipuri de competențe este o sarcină dificilă și, în general, forța de 

muncă din sectorul public rămâne în urmă în ceea ce privește competențele și capacitățile care 

promovează și permit inovarea. 

În ceea ce privește competențele digitale, care susțin ele însele inovarea, unele guverne 

au dezvoltat programe de formare care vizează încurajarea curiozității, a know-how-ului, a 

mentalităților, a culturii și a comportamentelor necesare pentru a ajuta ca inovarea să 

prospere. 

Documnetul OPSI, ”Upskilling and Investing în People” elaborat în colaborarea dintre OPSI 

și The  United Arab Emirates (UAE) Mohammed Bin Rashid Centre for Government Innovation 

(MBRCGI), identifică pentru guverne 2 direcții importante care trebuie urmate pentru 

asigurarea dezvoltării inovării în sectorul public, în oricare dintre activitățile acestuia: 

                                                           
40 A se vedea materialul realizat de către Observatorul pentru Inovare în Sectorul Public (OPSI) din cadrul OCDE, ”Upskilling and 
Investing în People”, noiembrie 2020, document elaborat în colaborarea dintre OPSI și The United Arab Emirates (UAE) 
Mohammed Bin Rashid Centre for Government Innovation (MBRCGI), 
 https://trends.oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2020/11/OECD-Upskilling-People-11_16_20-V7.pdf  

https://trends.oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2020/11/OECD-Upskilling-People-11_16_20-V7.pdf
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Investiția în funcționarii publici, ca resursă critică 

Investiția în abilitățile digitale, cognitive și socio-emoționale ale tuturor funcționarilor 

publici pentru a se asigura că sunt capabili să facă față provocărilor și posibilităților din secolul 

XXI. 

Îmbunătățirea serviciului public pentru a debloca potențialul guvernului 

Infuzarea serviciului public cu noi competențe pentru inovare, colaborare și transformare 

digitală prin formare inovatoare și inițiative de consolidare a capacităților acestora. 

Pilonii pe care trebuie să se așeze cele 2 direcții de urmat sunt următoarele41: 

1) Incluziune - efectul disproporționat al pandemiei asupra segmentelor celor mai 

vulnerabile și marginalizate ale societății a subliniat importanța proiectării incluzive, 

centrate pe om, în inovarea sectorului public. 

2) Comunicare - criza a evidențiat cât de importantă este decizia deschisă și transparentă 

în asigurarea acceptării politicilor de către cetățeni și a obținerii rezultatelor dorite. 

3) Încrederea - angajarea și crearea în comun cu cetățenii este acum mai importantă decât 

oricând dacă guvernele vor să se asigure că așteptările și nevoile lor sunt identificate și 

abordate în mod corespunzător. 

4) Modernizarea administrației - prin introducerea și extinderea telemuncii și a 

digitalizării, modul în care funcționează sectorul public, atât intern, cât și în 

interacțiunea cu cetățenii și mediul privat, este destinat să se schimbe pentru totdeauna. 

 

Matricea capacității și a abilităților echipei de funcționari implicați în procesul 

participării publice 

Nu tuturor membrilor echipei de funcționari publici implicați în procesul de participare 

publică li se cere să dețină toate abilitățile, cunoștințele și comportamentele necesare pentru 

participarea publică de succes. Cheia este evaluarea capacității globale a echipei și asigurarea 

faptului că echipa, în ansamblu, are suficientă expertiză, cunoștințe și abilități. 

 

Aptitudini fundamentale Nivel de abilități necesar 
pentru toți membrii echipei 

Nivel suplimentar de abilități 
necesar managerilor și liderilor 
(la nivelul ierarhic superior în 
cadrul instituției/autorității 

publice) 

Abilități suplimentare care pot fi 
solicitate de la experți externi 

Înțelegerea principiilor 
fundamentale ale 
participării publice: 

 Transparență; 

Înțelegerea și 
recunoașterea importanței 
tuturor principiilor 
 

Oferiți leadership și 
îndrumare echipei pentru a 
vă asigura că principiile 
partcipării publice se află la 

Oferiți instruire în principiile 
și abordare generală a 
participării publice. 
 

                                                           
41 Idem. 
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 Oportunitatea de a primi 
imput asupra 
propunerilor; 

 Incluziune; 

 Construirea de 
parteneraite; 

 Angajament public; 

 Responsabilitate 

baza planificării și 
implementării proiectului. 
 

 

Înțelegerea fundamentală a 
comportamentului în 
procesul participării publice: 

 Deschiderea; 

 Disponibilitate; 

 Respect; 

 Onestitate; 

 Fiabilitate; 

 Reziliență/ anduranță 
 

Reflectați asupra 
importanței 
comportamentelor 
individuale și asupra 
modului de a asigura că 
interacțiunea lor cu părțile 
interesate este sau devine 
o interacțiune pozitivă 
 

Recunoașteți 
comportamentele 
individuale și 
comportamentul general al 
echipei și construiți, în 
timp, capacitatea de lucru a 
echipei. 
Asigurați-vă că rolurile 
membrilor echipei sunt 
aliniate corespunzător cu 
capacitatea lor actuală de 
comportament. Modelează 
comportamentele în orice 
moment. 

Oferiți instruire 
comportamentală 
(behavioral training) 
 

Managementul activității: 

 Evaluarea situației inițiale 
(baseline-ul) 

 Stabilirea obiectivelor 

 Planificare 

 Administrarea procesului, 
a întâlnirilor și a 
evenimentului 

 Management 

 Evaluarea finală a 
procesului 

Aplică abilități de 
management adecvate 
rolului individual 
 

Proiectați întâlniri publice 
și evenimente. 
Creați planuri de lucru ale 
proiectului. Furnizați 
proiectului un management 
și o coordonare explicită. 
 

Oferiți instruire în  
managementul de proiect. 
Proiectați întâlniri publice și 
evenimente. 
Creați planuri de lucru ale 
proiectului. 
 

Comunicarea cu părțile 
interesate/stakeholders: 

 Scrierea eficientă a 
propunerii 

 Limbaj simplu 

 Prezentări decvate 

 Abilități de comunicare 
interpersonală 

 Ascultare activa 
 

Înțelegeți importanța 
abilităților de lucru ale 
fiecăruia, nivelul actual de 
abilități și acționați pentru 
a vă îmbunătăți abilitățile 
în timp. 
 

Recunoașteți abilitățile 
individuale și capacitatea 
generală a echipei și 
construiți capacitatea 
acesteia în timp. 
Asigurați-vă că rolurile 
membrilor echipei sunt 
aliniate corespunzător cu 
abilitățile lor actuale. 
Angajați experți externi la 
completează lacunele în 
abilitățile curente. 

Oferiți instruire în 
comunicare. Oferiți abilități 
de comunicare și asistență în 
toate domeniile. 
 

Facilitatea neutră a 
întregului proces: 
obiectivitate 

Recunoașteți rolul și 
importanța facilitării 

Lucrați în cooperare cu 
facilitatorul pentru a 
proiecta și implementa 
procese credibile 

Aplicați toate abilitățile 
necesare unui facilitator 
neutru expert 
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În loc de epilog....... 

Recunoaștem că există diferențe instituționale și regionale în modul în care au loc 

consultările publice - de exemplu, există diferențe între municipalități și nivelurile 

guvernamentale sau tipuri de instituții, în funcție și de domeniul sau aria de consultare. Ca 

atare, acest ghid are și menirea de a oferi o imagine de ansamblu  asupra motivelor pentru care 

oamenii nu se implică și/sau nu sunt implicați în mod eficient față de angajamentul public, ca 

instrument pentru ca instituțile și autoritățile publice să poată reflecta și înțeleage cum să 

aplice prezentul ghid în propriile contexte. 

O abordare inovativă pentru instituțiile/autoritățile publice (în special pentru nivelul 

înalt de decizie) în inițierea procesului de consultare publică ar putea fi rezumată prin oferirea 

unui răspuns la următoarele întrebări: 

 Informați cetățenii în contexte și moduri care au sens pentru ei? De exemplu, cu ce tip 

de suport rezonează și pe care îl folosesc cel mai mult? Va diferi în funcție de grupurile 

culturale, de vârstă și chiar de stilul de viață. Unii s-ar putea să nu folosească nici măcar 

media și se bazează mai mult pe alte forme de comunicare. 

 Angajamentul dvs. se potrivește programelor diferitelor persoane? Există modalități 

alternative de a se implica, dacă programarea este o problemă? 

 Este angajamentul dvs. relevant pentru cineva? Dacă da, sunt conștienți de efectele pe 

care decizia pusă în consultare o are asupra cetățenilor? 

 Ce prioritate sau relevanță considerați că are angajamentul dvs. în viața cuiva? Există 

anumiți stakeholderi pe care doriți să-i implicați? Dacă da, cum faceți ca acest 

angajament să devină valoros pentru ca aceștia să se implice efectiv în consultări? 

 Cât de mult pot oamenii să influențeze decizia și cât de transparent sunteți în această 

privință? 

 Ce fel de istoric relațional au cetățenii/societatea civilă destinatară a deciziei cu 

organizația dvs. și cum are acest impact asupra perspectivelor lor? 

Prin Ghidul propus și prin exemplele de bune practici inovative în procesul participarii 

publice indicate, apreciem că putem găsi împreună soluții inovative la dilemele acestui proces, 

încercând să răspundem la întrebările de la care am inițiat demersul nostru, respectiv: 

”De ce societatea civilă nu se implică?”, ”De ce statul nu face mai mult?”, ”Care sunt 

barierele unui angajament efectiv al ambelor părți?” 

Ce spune societatea civilă? 

”Vreau să mă implic, dar este foarte greu să o fac.” 

Ce spune statul? 

”Aș vrea să realizez un angajament de participare publică mai incluziv, dar este 

greu” 
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Anexa 1.  Etapele care asigură creștere nivelului participării în luarea deciziei 

DEFINIREA ETAPELOR CARE ASIGURĂ CREȘTEREA NIVELULUI PARTICIPĂRII ÎN LUAREA DECIZIEI42 

 

INFORMARE CONSULTARE IMPLICARE COLABORARE 

ÎMPUTERNICIREA 

PUBLICULUI 

IMPLICAT 

Informarea este un 

tip de comunicare 

într-un singur sens, 

asigurată de către 

autoritate/instituția 

publică către 

membrii comunității 

Membrii comunității 

sunt informați și pot 

oferi feedback asupra 

informatiilor/opțiunilor 

furnizate dar în 

această etapă au o 

capacitate redusă de 

implicare în generarea 

de soluții 

Etapa care 

permite mai 

mult dialog cu 

membrii 

comunității, 

precum și 

oferirea unui 

cadru mai 

flexibil pentru 

identificarea de 

soluții/modaliăți 

alternative sau 

de îmbunătățire 

la chestiunea 

pusă în 

consultare 

Subliniează 

posibilitatea creării 

unui parteneriat 

între membrii 

comunității și 

autoritatea/instituția 

publică, unde nivelul 

de control al luării 

deciziei este delegat 

către cei care s-au 

implicat din rândul 

comunității 

Permite 

comunității să ia 

parte la decizia 

finală 

                                                           
42 Machetă preluată din ”Community Engagement Process Development Public. Participation Playbook”, Created by Public Participation Partners 
in association with Alta Planning + Design and City of Raleigh residents, iulie 2020;  
https://go.boarddocs.com/nc/raleigh/Board.nsf/files/BS32DV6CFCCA/$file/20200817CEPDPlaybook.pdf  

https://go.boarddocs.com/nc/raleigh/Board.nsf/files/BS32DV6CFCCA/$file/20200817CEPDPlaybook.pdf
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CONȚINUTUL ETAPELOR CARE DUC LA CREȘTEREA NIVELULUI PARTICIPĂRII ÎN LUAREA DECIZIEI 

 

 INFORMARE CONSULTARE IMPLICARE COLABORARE 
ÎMPUTERNICIREA 

PUBLICULUI IMPLICAT 

OBIECTIVUL 
PARTICIPĂRII 
PUBLICE 

Punerea la dispoziția 
publicului a unor 

informații obiective 
și echilibrate pentru 

a-l sprijini în 
înțelegerea 

problemei la a cărei 
rezolvare contribuie 

decizia publică, 
precum și 

prezentarea 
oportunităților și/ 

sau a soluțiilor 
alternative 

 
Obținerea feedbackului 

publicului asupra 
alternativelor și/sau a 
soluțiilor propuse de 
autoritatea publică 

Lucru direct și permanent 
cu publicul interesat pe 
parcursul întregului 
proces pentru asigurarea 
continuă pentru acesta că 
îngrijorările sau 
aspirațiile publicului sunt 
în mod constant înțelese 
de către autoritate și că 
vor fi luate în considerare 
în luarea celei mai bune 
decizii 

Autoritatea/instituția publică să 
devină un partener efectiv al 
societății civile în luarea deciziei 
inclusiv prin dezvoltarea în 
comun de alternative și 
identificarea soluției optime. 

Plasarea luării deciziei finale în 
mâna societății civile 

PROMISIUNEA 
PUBLICĂ 

Vă vom ține la 
curent cu toate 
informațiile 

Vă vom ține la curent cu 
toate informațiile, vom 
continua să luam în calcul 
toate îngrijorările și 
aspirațiile dvs. și vom oferi 
feedback asupra modului în 
care input-ul publicul/al 
societății civile 
influențează decizia care va 
fi luată 

Vom lucra împreună cu 
dvs. pentru a vă asigura 
că îngrijorările sau 
aspirațiile dvs. se 
reflectă direct în 
alternativele dezvoltate 
și vom oferi feedback 
asupra modului în care 
input-ul publicul/al 
societății civile 
influențează decizia care 
va fi luată 

Ne vom îndrepta către dvs. 
pentru sfaturi și activități 
inovative în formularea de soluții 
și vom include sugestiile și 
recomandările dvs. la maximul 
posibil în luarea deciziei.  

Vom implementa ceea ce dvs. 
veți decide 

EXEMPLE DE 
INSTRUMENTE DE 
LUCRU 

Fișe de lucru; 
raportul consultării 
publice; website-uri; 
grupuri deschise; 
email-uri; utilizarea 
rețelelor de 
socializare 

Comentariile publice; focus 
grupuri, chestionare, 
sondaje, întâlniri publice 

Grupuri de lucru 
(workshop-uri), sondaje 
anonime, exit-poluri 

Apelarea la comitete 
consultative ale actorilor 
interesați din cadrul societății 
civile; consultarea și implicarea 
formelor asociative ale ONG-
urilor 

Crearea unor jurii ale 
stakeholderilor, crearea unor 
modalități votare a deciziei de 
către societatea civilă 
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ANEXA 2. ÎNCURAJAREA CO-CREĂRII ÎN PARTICIPAREA PUBLICĂ 

Următoarea ”CHECK LIST” sumarizează o serie de recomandări pentru instituții/autorități pentru generarea unei implicări efective și creative a 

societății civile în cadrul întregului proces de participare publică43. 

DISEMINAREA INFORMAȚIILOR SPAȚII ȘI PLATFORME PENTRU DIALOG ȘI CO-CREARE CO-PARTICIPARE ȘI COLABORARE ÎN DECIZIA FINALĂ 

 Creați site-ul web al instituției sau o pagină web dedicată 
diseminării informațiilor publice cât mai captivantă și cât mai ușor 
accesibilă. Utilizarea unui limbaj simplu. 

 Includerea, pe lângă informația propriu-zisă, a unui apel clar la 
acțiune pentru societatea civilă de a se implica. 

 Luați în considerare stabilirea unor grupuri de lucru cu actori din 
societatea civilă în jurul problemelor care trebuie discutate44.  

 Asigurați-vă ca există alte canale suficente pentru comunicarea cât mai 
largă cu societatea civilă mai largă și implicarea a cât mai multe dintre 
părțile interesate pentru a aceștia să poată să se înscrie la discuții 

 Asigurați-vă că există sprijin politic suficient pentru ca decizia 
finală să fie un mix/ un rezultat al dialogului dintre 
autoritate/ instițuție, societatea civilă și alte părți interesate. 

 La comunicarea informațiilor care implică participarea publică, 
luață în considerare ce canale sau mass-media sunt frecvent 
utilizate de cetățeni, societatea civilă și altele părțile interesate 
(de exemplu, ziare, televiziune, radio, e-mail, Facebook, LinkedIn, 
Twitter, YouTube, WhatsApp, etc.). 

 Definirea clară a chestiunii supusă deciziei publice  Asigurați-vă că grupul de discuții a avut un mandat clar (o 
clară definire a problematicii care așteaptă feedback și 
propuneri)  

 Păstrarea unui bine întreținut depozit online de documente (care 
să poată fi accesat oricând, conținând toate informatiile 
necesare) va fi un element foarte important pentru cei din afara 
procesului pentru a înțelege ce s-a întâmplat și de ce, dar asta 
poate fi la fel de util ca un instrument de referință pentru cei care 
sunt direct implicați. 

 Utilizați orice forme de realizare a întâlnirii grupurilor de lucru (online, 
platforme de social media, întâlniri fizice) 

 Asigurați-vă că includeți posibilitatea ca societatea civilă să 
aleagă varianta cea mai utilă de soluție/decizie ce urmează a 
fi luată de autoritate/instituție  

  Luați în considerare conferințele, webinarii și/sau live streaming ale 
întâlnirilor și evenimentelor pentru cei care nu pot participa personal, din 
diverse motive. 

 Luați în considerare stabilirea unei metodologii de 
gestionare a oricăror dispute care apar între membrii 
forumului. 

  Lansați încă de la început în discuția grupului posibilitatea dialogului și a 
dezbaterii, sub orice formă: sondaje anomine, chestionare, discuții libere 
sau primirea de feedback sub orice formă (în scris, prin poștă fizică, email, 
etc.) 

 Definiți ce modalitate de luare a deciziilor va fi utilizată 
pentru votarea deciziei finale în cadrul grupului de lucru cu 
societatea civilă (consens, vot majoritar simplu, calificat vot 
majoritar, etc.) 

 Luați în considerare utilizarea vizualizării, infografii, videoclipuri 
sau altele adecvate mass-media pentru a comunica informații 
relevante și actualizări ale procesului și ale acestuia rezultate. 

 Asigurați-vă că răspundeți rapid la întrebări despre procesul de consultare 
către părțile interesate, în special măsuri legate de timp. 

 Vă sugerăm utilizarea unui termen mai larg decât cel minim legal pentru a 
răspunde, dar un răspuns și mai rapid este preferat, dacă este posibil. 

 Aplicați modalitatea de vot și trimiteți decizia luată către 
decidentul politic 

                                                           
43 Machetă adaptată procesului de participare publică pe modelul OPG Participation & Co-creation toolkit, pagina 45, Check list for engaging civil society throughout the OGP process; 
44 Pentru o eficientă identificare a actorilor interesați, a se vedea capitolul 3, sectiunea 3.2.3.2 Planificarea unui proces de consultare publică, lit.d) Identificarea publicului relevant și modalitatea de 
recrutare a acestuia în vederea participării  
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