
Sesiune de informare cu privire la instrumentele suport create de 
Secretariatul General al Guvernului în cadrul Parteneriatului pentru 

Guvernare Deschisă

24.02.2022



Demersuri realizate în cadrul angajamentului ”Coordonarea gestionării proceselor 
inovative pentru eficientizarea participării la deciziile administrației publice”

Prezentare ” Ghid pentru abordarea inovativă a implicării cetățenilor în procesul 
decizional”

Platforma CONECT – mecanism pentru eficientizarea participării la deciziile
administrației publice

Activități viitoare în cadrul angajamentului

Întrebări și răspunsuri

„Coordonarea gestionării proceselor inovative pentru eficientizarea participării la 
deciziile administrației publice”



Ghid pentru abordarea inovativă a implicării cetățenilor în
procesul decizional



• Document realizat în cadrul 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);

• 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;

• 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.

CONTEXT:



Scopul ghidului:

• Să furnizeze 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.

• Să furnizeze instrumente concrete și pași specifici destinați înțelegerii și aplicării proceselor participative, prin respectarea

principiilor de co-creare și co-design, care stau la baza conceptului de guvernare deschisă și care privesc implicarea

cetățenilor în procesul decizional.

Relevanța abordării inovative în procesele participative:

• 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.



• Cf. OCDE, guvernarea deschisă reprezintă o schimbare de paradigmă pentru guverne, administrații publice, funcționari publici,

cetățeni și părți interesate, care pornește de la ideea că cetățenii pot participa pe deplin la viața democratică a țării lor pe tot

parcursul ciclului electoral.

• Guvernarea deschisă reprezintă o caracteristică esențială a unui stat democratic și un factor important în modernizarea activității

publice. Este cea care permite și stimulează participarea nemijlocită a celor guvernați la informațiile pe care le deține și la deciziile pe

care le ia administrația.

3 principii esențiale ale guvernării deschise: transparență sau accesul la informații, participare publică și colaborarea dintre autoritățile 

publice și societatea civilă.

Ce este guvernarea deschisă?



• Promovarea conceptelor și familiarizarea la nivel instituțional cu modelele de bune practici din aria inovării utilizate la nivel

internațional, pentru asimilarea și punerea în practică a dezideratelor guvernării deschise;

• Analiza-diagnostic a stării de fapt din cadrul administrației publice românești referitoare la cadrele normative existente și la

arhitectura practicilor procedurale actuale de la nivelul administrației privind participarea publică, raportate la standardele

abordărilor inovative din statele cu democrații consolidate;

• Crearea de instrumente și de mecanisme suplimentare la nivel instituțional pentru optimizarea rezultatelor modului de

implementare a legislației și procedurilor specifice ariei guvernării deschise;

• Asimilarea și dezvoltarea autonomă continuă, în practică, a abordărilor inovative de către administrația publică, pe baza

principiilor și valorilor guvernării deschise.

Demersuri necesare în contextul apariției Ghidului privind 
inovarea în procesele participative:



Pentru că are la origine problema contractului dintre cetățean și reprezentanții săi.

Forme de respectare a contractului:

1) Prin preluarea în agenda guvernamentală a priorităților promise în agenda electorală.

2) Prin verificarea/sancționarea prin vot a ne/respectării promisiunilor electorale.

3) Prin crearea, la nivelul instituțiilor publice, a unor mecanisme stabile de consultare (continuă) a agendei cetățenilor și de preluare a

politicilor/propunerilor/priorităților acestora prin intermediul unor instrumente inovative, asimilate proceselor participative.

De ce ne-ar interesa problematica guvernării deschise?



MECANISME ALE SPAȚIULUI CIVIC

DEMOCRAȚIE CONSOLIDATĂ

DEMOCRAȚIE REPREZENTATIVĂ DEMOCRAȚIE PARTICIPATIVĂ

MECANISME ELECTORALE CONDIȚII PREALABILE

MECANISME DE PARTICIPARE

AGENDA GUVERNAMENTALĂ AGENDA POPULAȚIEI



Principii și componente instituționale ale guvernării deschise

1. nivelul etic al responsabilității față de cetățean:

a. înțelegerea de către personalul din administrație a finalității (scopului final) activității instituționale - drept deservire a intereselor

cetățenilor.

b. cooptarea cetățenilor în procesul decizional drept singura cale legitimă pentru luarea deciziei.

c. consolidarea eforturilor de realizare a unor servicii publice eficiente și de calitate.

2. nivelul tehnic-instituțional al responsabilității față de cetățean (instrumente):

- crearea premiselor (legale, tehnice, resurse umane) pentru funcționarea la nivelul administrației a unor structuri care să înglobeze

specializări sub-componente ale guvernării deschise: transparența informației, participarea publică, etica și anti-corupția, digitaliarea,

datele deschise și inovarea – o meta-specializare, prin care poate fi asigurată corelarea sub- specializărilor enumerate și sincronizarea

rezultatelor pentru fiecare componenată către un scop comun final: reprezentarea intereselor cetățenilor.

Ce pot conține instrumentele inovative ale proceselor 
participative? 



Modelul ierarhic weberian la care se referă administrația clasică se opune modelului “participativ” care este axat pe participarea

membrilor instituțiilor la luarea deciziilor.

Ierarhia şi participarea sunt două principii distincte, prin intermediul cărora, sistemele administrative îşi stabilesc relațiile cu funcționarii

publici.

Implicație: cultura organizațională actuală din România de la nivelul administrației publice trebuie orientată către modelul participativ,

colaborativ; o cultură organizațională non-participativă, promovată chiar în miezul activităților instituționale, va face imposibil de

dezvoltat o mentalitate autentică de implicare și de extindere reală a contribuției cetățenilor în procesul participativ.

De ce este necesar un ghid pentru inovare în procesele
participative în contextul sistemului instituțional public din
România?



Apariţia ideii de participare în administraţie nu se explică printr-o voinţă de democratizare internă, ci printr-o nouă concepţie în privinţa
eficienţei, promovată de specialiştii în management la nivel internaţional. Implementarea sistemului de partajare al puterii este considerată
ca fiind mai eficace decât modelul de concentrare al puterii datorită:

1) nivelul de satisfacere al membrilor organizației (instituției) sporeşte deoarece este promovată o atitudine activă față de muncă, bazată
pe un sistem de colaborare, pe o participare rațională şi conştientă;

2) calitatea deciziilor se ameliorează, ca urmare a utilizării conoştințelor şi experienței funcționarilor subalterni şi a dispariției procesului
de filtrare a informațiilor la nivel ierarhic;

3) recurgerea la tehnicile moderne (inovative) de gestiune sau de luare a deciziilor întăreşte exigențele participării şi dezvoltării spiritului
de colaborare;

Deci,

4) Pot fi create premisele conștientizării importanței implicării inclusiv a expertizei cetățenilor în co-decizie.

Opusul modelului participativ (cultura organizațională actuală):

Rigiditatea aplicării unui model ierarhizat, care se referă, în exclusivitate, la relațiile corespunzătoare unor reguli stricte de organizare, 
care nu țin cont de sentimente, atitudini şi raporturi interumane, decât într-o manieră formală. Ierarhia formală este fondată pe o 

construcție piramidală a funcțiilor şi sarcinilor acestora, și stimulează de o guvernare „închisă”.

Avantaje ale modelului participativ:



1. Familiarizarea cu conceptul de inovare în participarea publică.

• Clarificări conceptuale și definiții;

• Prezentarea de modele internaționale de bune practici;

• Modele de metodologii destinate aplicării unor noi standarde în procesele participative.

2. Analiza-diagnostic asupa proceselor decizionale din România.

3. Cum inovăm: arhitectura proceselor participative inovative.

Structura ghidului:



Factorii facilitatori ai practicilor inovative în participarea 

publică:

De ce avem nevoie pentru a inova în acest domeniu? 



• 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 informaţii relevante, date și opinii care reflectă tendințele publicului.

oportunitatea de a avea acces la inteligența colectivă pentru a co-crea soluţii, servicii sau proiecte.

mecanisme de colectare de feedback din partea publicului pentru propunerea de soluţii sau pentru proiecte de acte normative.

instrumente de adaptare și design al serviciilor publice care pot răspunde nevoilor reale ale cetăţenilor.

căi de implicare a cetățenilor și a altor părți interesate în implementarea politicilor, proiectelor sau cercetărilor.

Cum pot sprijini cetățenii autoritățile și instituțiile publice?



***Citizen Participation Checklist, For Interreg V-A Romania Bulgaria programme, OECD



Planificarea procesului de implicare ajută instituțiile/autoritățile:

 Să definească scopurile consultării;
 Să identifice nevoile comunităţii;
 Să identifice audienţa 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 înţelegere clară a provocărilor problemei respective.



• Resursele umane: Procesele participative (chiar și atunci când sunt complet virtuale), necesită suficient personal pentru a le organiza,
pentru a identifica participanţi, pentru a dezvolta resurse informaţionale, pentru a facilita interacţiunile, 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 cetăţeni.

• 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, licenţele platformelor digitale, comunicarea publică, plăţile de onorariu către
participanţi, costurile pentru îngrijirea copiilor/transportul participanţilor etc. Un proces care este cu adevărat inclusiv și care sparge
barierele comune în calea participării va necesita o investiţie mai mare.

• Resursele tehnice: Tot mai multe procese consultative folosesc instrumente digitale pentru comunicare și pentru a primi și analiza
contribuţiile participanţilor. Resursele tehnice pot cuprinde personalul cu abilităţi digitale, licenţe software, computere, tablete, servicii
cloud etc.

Identificarea resurselor disponibile 



Ciclul politicilor publice presupune, de obicei, 5 etape: 

1. identificarea problemelor; 

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. formularea de politici sau de proiecte; 

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.

3. luarea deciziilor; 

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. implementare; 

În timpul etapei de implementare, cetățenii pot oferi ajutor în implementarea soluțiilor sau proiectelor decise în etapa anterioară.

5. evaluare.

În etapa de evaluare, cetățenii pot fi implicați inclusiv pentru monitorizarea modului de implementare a soluției și pentru a măsura efectele și
rezultatele acesteia.

Implicarea cetățenilor în toate etapele ciclului
politicilor publice



• I. Explorarea de către instituții și autorități publice a potențialului de a utiliza procedee care să permită co-crearea și co-design-ul în 
procesele de participare publică;

• II. Conștientizarea necesității modernizării practicilor de consultare publică prin dobândirea de noi cunoștințe de către funcționarii publici 
implicați în acest proces.

Recomandări pentru o practică inovativă a proceselor de 
participare publică



Platforma CONECT

www.conect.gov.ro

http://www.conect.gov.ro/


Activități viitoare


