
Transparenţă şi participare în administraţia publică 
RAPORT NARATIV FINAL 

 
 
• Acest raport trebuie completat şi semnat de către Persoana de contact   
• Informaţia oferită mai jos trebuie să corespundă cu informaţia financiară care apare în raportul 

financiar. 
• Vă rugăm completaţi raportul folosind o maşină de scris sau un computer (puteţi găsi acest 

formular la adresa următoare <Specificare>  
• Vă rugăm extindeţi paragrafele atât cât consideraţi necesar. 
• Vă rugăm să faceţi referire la Condiţiile Speciale din contractul dvs. de finanţare 

nerambursabilă şi trimiteţi o copie a raportului la fiecare din adresele menţionate  
• Autoritatea de Contractare va respinge orice raport întocmit greşit sau incomplet.  
• Dacă nu se specifică altfel, răspunsul la toate întrebările trebuie să acopere perioada de raportare 

specificată la punctul 1.6 
• Vă rugăm nu uitaţi să ataşaţi la acest raport dovada transferurilor dreptului de proprietate 

menţionată în Articolul 7.3 din Condiţii Generale. 
 
 
1. Descriere 
 

1.1. Numele beneficiarului contractului de finanţare nerambursabilă:  
Asociaţia „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21” 
 

1.2. Numele şi funcţia Persoanei de contact:  
Nina Cugler, Preşedinte Executiv 
 

1.3. Numele partenerilor în Proiect:  
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
 

1.4. Titlul Proiectului: 
Transparenţă şi participare în administraţia publică 
 

1.5. Numărul contractului: 
PHARE 2005/017-553.01.02/02/03 
 

1.6. Data de începere şi data de sfârşit a perioadei de raportare1: 
1 decembrie 2007 – 29 septembrie 2008 
 

1.7. Ţara (ţările) sau regiunea (regiunile) ţintă: 
România, Judeţele: Bacău, Hunedoara, Sibiu, Teleorman şi Municipiul Bucureşti 
 

1.8. Beneficiarii finali şi/sau grupurile ţintă2  
 
Grupul ţintă  a fost format din: 

 18 de instituţii publice din cele 5 locaţii, astfel:  
- Primăriile din Municipiul Bucureşti, din municipiile Bacău, Deva, Sibiu şi Alexandria; 
- Primăriile din oraşele: Călan (HD), Ocna Sibiului (SB), Târgu- Ocna (BC) şi Zimnicea (TL); 
- Primăriile din comunele: Zam (HD), Roşia (SB), Hemeiuşi (BC) şi Islaz (TL)  
- Consiliile judeţene Bacău, Hunedoara, Sibiu şi Teleorman 

                                                 
1  Întreaga perioadă de implementare a Proiectului 
2  “Grupuri ţintă” sunt grupurile / entităţile care sunt afectate pozitiv în mod direct prin proiect, la nivelul scopului 

proiectului. “Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung din proiect, la nivelul societăţii sau 
sectorului în ansamblu. 
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- Prefectura Bucureşti 
 

Alegerea judeţelor şi a structurilor administrative a fost facută împreună cu partenerul pe proiect 
ANFP, urmărindu-se câteva criterii: 

a. pentru judeţe 

• reprezentarea echilibrată   a provinciilor tradiţionale ale României 

• cuprinderea în proiect a unor judeţe cu o structură etnică diversificată ( Teleorman – populaţia 
de etnie rroma, Sibiu – un număr mai mare decât în alte judeţe de etnici maghiari şi saşi) 

• Cuprinderea în proiect a unor judeţe cu care APDD –Agenda 21 a mai lucrat : Bucureşti, 
Bacău (pentru asigurarea continuităţii), dar şi a unor judeţe noi, care au un profil specific : 
zone defavorizate (Hunedoara), populaţie prioritară în mediul rural (Teleorman)  

b. pentru instituţii 

• posibilitatea radiografierii situaţiei pe verticală: de la nivel judeţean şi până la comună 

• acoperirea cât mai completă a unei game diversificate de servicii oferită unor grupuri umane 
diverse ca vârstă, profesie, nivel de venituri, grad de pregătire etc 

În grupurile ţintă au fost de asemenea cuprinşi:  
- 1080 de cetăţeni care au participat la procesul de evaluare a instituţiilor. Eşantionul ales a fost 

unul de disponibilitate, ţinându-se cont de criterii de reprezentativitate ca vârsta, nivelul de 
educaţie, sexul, tipul localităţii de reşedinţă. 

- 32 de voluntari aleşi pe baza unei competiţii bazate pe scrisoare de intenţie şi CV. Apartenenţa 
la un ONG a constituit un criteriu important. Dintre cei 32 de voluntari, 20 sunt membri sau 
desfăşoară activităţi în parteneriat cu ONG-uri locale. 

- 13 ONG –uri reprezentând, judeţe diferite, au participat la seminarul de diseminare a 
experienţei obţinute prin proiect şi au contribuit la elaborarea unui Plan de acţiune pentru o 
mai intensă implicare a ONG –urilor în reforma administraţiei publice 

- 36 de funcţionari publici au fost instruiţi pentru a putea coordona procesul de auto evaluare a 
propriilor instituţii. 

- 924 de funcţionari publici din institutiile monitorizate au participat la procesul de auto 
evaluare. Au fost selecţionaţi astfel încât să reprezinte toate departamentele/direcţiile/serviciile 
din instituţie şi au fost implicaţi deopotrivă funcţionari publici de conducere şi de execuţie. 

- 10.000 de cetăţeni au beneficiat de materialele informative produse în cadrul Zilelor 
cetăţeanului  

- Conform ratelor de audienţă ale SRR, emisiunea Dosarele integrării europene are o cotă de 
piaţă de 0. 4%, ceea ce presupune un număr de cca. 6000 de ascultători 

 
 
 
2. Evaluarea implementării activităţilor Proiectului 
 

2.1. Activităţi şi rezultate 
 

Activităţi raportate în raportul intermediar: 
 

Activitatea 1: 
Titlul activităţii: Constituirea şi instruirea echipei de proiect  

 
 
Activitatea 2 
Titlul activităţii: Elaborarea materialelor de publicitate a proiectului 
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Activitatea 3 
Titlul activităţii: Selecţionarea şi instruirea voluntarilor 
Activitatea 4 
Titlul activităţii: Formarea funcţionarilor publici 
 

 
Activitatea 5: 

Titlul activităţii: Activitatea de evaluare CLEAR în 18 instituţii publice (a se vedea si raportul 
intermediar) 
 
Subiectele, temele abordate: Scopul preluării şi aplicării metodologiei C.L.E.A.R. în cadrul proiectului 
este acela de a îmbunătăţi  organizarea exerciţiului democraţiei participative în plan local. Întrucât 
aceasta depinde atât de managementul, de deschiderea şi transparenţa instituţiilor publice de la toate 
nivelurile cât şi de educarea cetăţenilor în direcţia exercitării propriilor drepturi, în urma evaluării 
celor 18 autorităţi şi instituţii publice s-au formulat direcţii concrete de acţiune pentru atingerea 
obiectivelor proiectului de creştere a gradului de transparenţă instituţională şi de atragere într-o măsură 
sporită a cetăţenilor în actul de decizie locală. Concluziile reieşite din această analiză, punctele tari şi 
cele slabe ale funcţionării democratice a administraţiei publice ar putea deveni, prin generalizare, 
repere posibile pentru reformarea acestora. 

Paşii desfăşuraţi în această etapă a proiectului au fost: 

Finalizarea colectării datelor – Toate cele 18 instituţii au trimis chestionarul completat, monitorii au tr 
ansmis rapoarte cu observaţiile lor din perioada de monitorizare. 

Chestionarele aplicate funcţionarilor publici din instituţiile evaluate au fost introduse în baza de date 
deja creată cu ajutorul unui grup de 8 voluntari, studenţi ai Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă 
Socială, Universitatea Bucureşti. De asemenea, a fost realizată o bază de date unică a răspunsurilor 
oferite de cetăţeni şi o bază de date cu răspunsurile la chestionarele adresate instituţiilor. 

S-a realizat raportul de monitorizare C.L.E.A.R., prelucrându-se toate informaţiile colectate prin 
chestionarea funcţionarilor publici, a conducerilor instituţiilor, a cetăţenilor, prin aplicarea de 
proceduri alternative. Titlul raportului este „Transparenţa instituţiilor publice şi participarea cetăţenilor 
la actul de decizie”  

Iată mai jos câteva din principalele concluzii ale acestuia: 

Participarea la vot nu este una foarte ridicată, nivelul cel mai scăzut atingându-se în Bucureşti, oraşul 
cu cel mai mare număr de locuitori şi cel mai dezvoltat din punct de vedere economic. Niveluri mai 
mari ale participării la procesul electoral se înregistrează în judeţele mai sărace. De asemenea, 
vârstnicii votează într-o proporţie considerabil mai mare decât tinerii. 

Cu excepţia participării la vot (la care cel mai adesea participă mai mult de jumătate dintre alegători), 
alte forme de participare reprezintă mai degrabă apanajul unor grupuri minoritare interesate, perioada 
pre-electorală fiind cea mai intensă din punct de vedere al informării: atât de către autorităţi prin 
campaniile electorale, cât şi de către cetăţeni prin intermediul mass-media pentru a face o alegere. 

Forma de implicare în luarea deciziilor la nivel local cel mai probabil de a fi aleasă este, atât în 
viziunea cetăţenilor (23%), cât şi a funcţionarilor publici (58%), depunerea unei petiţii. Există un nivel 
scăzut al implicării cetăţenilor în luarea deciziilor (în peste jumătate din rapoarte participarea publică 
este estimată a fi scăzută sau foarte scăzută) şi un interes aproape exclusiv pentru rezolvarea propriilor 
probleme în interacţiunea cu administraţia publică. 

Printre cei mai puţin implicaţi în viaţa publică, în percepţia instituţiilor sunt tinerii, bătrânii, 
minorităţile religioase şi etnice şi persoanele cu dizabilităţi. Aceste persoane au mai puţine resurse şi 
urmăresc în primul rând satisfacerea unor nevoi de bază, fapt care influenţează cuantumul timpului 
alocat pentru acţiuni sociale.  
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În viziunea funcţionarilor publici, principalii factori care contribuie la o slabă implicare din partea 
cetăţenilor sunt lipsa de timp a acestora (cei mai mulţi, 38%, cred că cetăţenii au timp în mică măsură) 
şi convingerea că opiniile lor nu sunt luate în considerare de către responsabilii administraţiei locale 
(două treimi din respondenţi). 

Cetăţenii se simt mai degrabă parte a comunităţii locale din care fac parte (cartier sau localitate), decât 
a judeţului sau a ţării în ansamblu. Cu toate acestea, diferenţele nu sunt mari, iar procentele destul de 
scăzute, indică existenţa mai degrabă a unui sentiment difuz, slab de identitate locală. 

Demersurile pe care administraţia locală le-ar putea face pentru a creşte gradul de implicare al 
cetăţenilor în procesul decizional  rămân mai degrabă necunoscute majorităţii cetăţenilor. 

Cei mai mulţi dintre funcţionarii publici chestionaţi (33%) consideră că opiniile cetăţenilor contează 
doar în mică măsură în procesul decizional. 

Raportul a fost multiplicat în 200 de exemplare şi diseminat în cadrul seminarului pentru ONG-uri şi 
la Conferinţa finală, precum şi la alte instituţii publice locale interesate prin intermediul ANFP. 
Raportul a fost diseminat şi în format electronic participanţilor la Conferinţa finală şi altor parteneri ai 
asociaţiei care au solicitat documentul. A fost totodată postat pe site-ul asociaţiei şi al ANFP. De 
asemenea, raportul a fost tradus în engleză şi prezentat de către ANFP  în şedinţa de toamnă a 
Directoratului pentru Instituţii Democratice din cadrul Consiliului Europei. 

De asemenea Raportul în limba engleză a fost multiplicat şi  prezentat în cadrul Conferinţei 5Q The 
citizens in the heart of public administration a Consiliului Europei, desfăşurată la Paris în perioada 
19 – 21 octombrie. Raportul împreună cu Ghidul de bune practici produs pe proiect au fost 
documente incluse în pachetul de materiale prezentate de către standul României la Conferinţă.  
La conferinţă au participat 1200 de delegaţi din toate ţările membre ale CoE. 
Ca urmare a rezultatelor proiectului, managerul pe proiect, d-na Nina Cugler, a fost invitat să fie 
facilitator la una dintre activităţile pe secţiuni ale Conferinţei CoE - Agora dedicată dezbaterii 
problemei drepturilor şi a responsabilităţilor cetăţenilor în îmbunătăţirea serviciilor oferite de 
instituţiile publice. 
 
Rezultatele acestei activităţi: 
32 de voluntari implicaţi în activitatea de monitorizare 
1080 de cetăţeni intervievaţi 
924 de funcţionari publici implicaţi în autoevaluare 
18 instituţii şi autorităţi publice incluse în procesul de monitorizare 
elaborarea bazelor de date necesare pentru prelucrarea informaţiilor colectate 
informaţii suplimentare rezultate ca urmare a organizării unor proceduri alternative (întâlniri cu 
grupuri defavorizate – Bacău, dezbateri cu cadre didactice la Hunedoara şi Teleorman,  solicitarea de 
documente de interes public – Bucureşti) de colectare a informaţiilor 
raportul de evaluare C.L.E.A.R. publicat în 200 de exemplare în limba română 
300 de exemplare multiplicate în limba engleză şi prezentate la standul României în cadrul Conferinţei 
CoE 5Q – The citizens in the heart of the public administration. 
Invitatrea managerului de proiect ca facilitator la una din sectiunile conferintei CoE 
 
Anexa 1 – Raport Clear in l. româna 
Anexa 2 – Raport CLEAR în l. engleză 

 
 
 
Activitatea 6: 

Titlul activităţii: Emisiunea radiofonică Dosarele integrării europene (a se vedea si raportul 
intermediar) 
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Subiectele/activităţile acoperite În perioada de raportare au avut loc 3 emisiuni, lunea, de la ora 17,00, 
pe o durată de 45 minute, de regulă în a doua săptămână a lunii. Emisiunile  au fost realizate cu 
participarea reprezentanţilor grupurilor ţintă cuprinse în proiect: funcţionari publici din autorităţi şi 
instituţii ale administraţiei locale, reprezentanţi ai cetăţenilor beneficiari ai serviciilor publice, ai 
voluntarilor.  
La dispoziţia ascultătorilor a fost  pus un număr de telefon special 303 12 91 prin care aceştia să-şi 
poată exprima opinia în legătură cu problemele supuse dezbaterii. Acest instrument a asigurat o arie 
largă de vizibilitate a proiectului şi de implicare a unor grupuri cât mai diverse. 
În cadrul proiectului au fost realizate cinci emisiuni, dintre care trei  în perioada de raportare, astfel:  
 
Nr. Tema Invitaţi Data Obs. 
1. Instituţiile şi autorităţile publice  –  

ce spun cetăţenii? 
Rolul cetăţenilor în deciziile la 
nivel local. 

Oana Neagu – voluntar 
Bucuresti 
Catalina Neagu – 
voluntar – Bucureşti 
Rusu Mădălina – 
director liceu Zimnicea 
Andreea Mariş – 
coordonator proiecte 
Asociatia pentru 
dezvoltarea societatii 
civile in  Valea Jiului 

16 iunie  Opiniile 
participant 
tilor la 
procesul de 
monitorizare; 
Propuneri 
adresate 
instituţiilor 
publice 
pentru 
îmbunătăţirea 
relaţiei cu 
cetăţenii. 
 

2.  Transparenţa instituţiilor publice 
şi dialogul cu cetăţenii - bune 
practici 

Nina Cugler – manager 
proiect 
Daniela Popescu – sef 
serviciu integrare 
europeana Prefectura 
Teleorman 
Stefan Manea - 
viceprimar Zimnicea 
Constantin Gioseanu – 
administrator public 
Primăria Bacău 

21 iulie Prezentarea 
bunelor 
practici 
identificate 
în cadrul 
proiectului şi 
cuprise în 
Ghidul de 
bune practici 

3. CLEAR – lecţii învăţate. 
Oportunităţi şi dificultăţi. 

Joszef Birtalan 
Preşedinte ANFP 
Irina Boeru şi Camelia 
Badea – coautori raport 
CLEAR 

29 septembrie Concluziile 
raportului 
CLEAR şi 
ale derulării 
proiectului. 
 

 
Rezultatele acestei activităţi: 

• 5 emisiuni radio transmise de către SRR, asociat în cadrul proiectului 
• Cca. 6000 de radioascultători, publicul ţintă al emisiunii Dosarele Integrării Europene 

informaţi despre proiect şi aspecte esenţiale ale reformei administraţiei publice din România 
• Asigurarea vizibilităţii proiectului la nivel naţional  

 
Anexa 3 – emisiuni radio 
 

Activitatea 7: 
Titlul activităţii: Organizarea zilelor cetăţeanului în 5 locaţii ale proiectului (a se vedea si raportul 
intermediar) 
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Subiectele/activităţileacoperite Organizarea acestei activităţi a fost inclusă întrucât pe baza experienţei 
proiectelor anterioare exista concluzia conform căreia un procentaj destul de mic de cetăţeni cunoaşte 
prevederile legilor care le permit să participe la actul de decizie. Iar dintre cei informaţi, numărul celor 
care participă efectiv este de asemenea redus. De asemenea există încă un grad ridicat de necunoştere 
de către cetăţeni a atribuţiilor specifice fiecărei instituţii. 
În perioada de raportare au fost realizate evenimentele Zilele Cetăţeanului în toate cele 5 locaţii ale 
proiectului. Fiecare eveniment campanie a avut o durată de două zile. În prima zi echipele de voluntari 
din fiecare locaţie au împărţit fluturaşi şi au dialogat cu cetăţenii. 
Campania a cuprins totodată şi evenimente specifice, organizate în cele 5 locaţii de către una dintre 
instituţiile implicate. Dialogul s-a realizat şi prin intermediul Centrelor de informare de la nivelul 
fiecărei instituţii implicate în proiect. Pentru fiecare dintre cele 5 locaţii ale proiectului au fost 
asiguraţi câte 2000 de fluturaşi cu informaţii generale şi cu informaţii specifice (vezi anexele 6-11 
corespunzătoare fiecărui eveniment) conforme cu particularităţile celor 18 instituţii implicate în 
proiect. În total 10.000 de cetăţeni au fost cuprinşi în cadrul activităţii de informare despre instituţiile 
publice cuprinse în proiect.  
 Evenimentele specifice au urmărit organizarea unei activităţi model de dialog cu cetăţenii, care să fie 
instituţionalizată şi valorificată ca instrument de colectare a nevoilor, opiniilor şi a propunerilor 
cetăţenilor. Pentru evenimentele specifice au fost produse şi o serie de materiale informative,  postere 
(vezi anexele 6-11) sau tricori inscripţionate,  în funcţie de nevoile identificate şi solicitările din 
localitatea în care s-au organizat evenimentele.  
 
Evenimentele specifice s-au organizat după cum urmează: 
- la Ocna Sibiului (SB), în 16 mai, dezbarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a oraşului 

pentru perioada 2007 - 2013. Dezbaterea a avut loc la sediul primăriei şi a reunit reprezentanţi ai 
acestei instituţii, voluntari în cadrul proiectului şi cetăţeni ai localităţii, funcţionari publici din 
celelalte locaţii cuprinse în proiect: Consiliul Judeţean, Primăria Sibiu, Primăria Roşia. Echipa de 
proiect a fost reprezentată de d-na Adriana Circiumaru, coordonatorul pentru proiect din partea 
partenerului, ANFP. (Anexa 6) 

 
- la Zam (HD), în 24 iunie, cu prilejul aniversării comunei, dezbaterea cu noua conducere a 

Primăriei a Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei pentru perioada 2007 – 2013 şi 
informarea cetăţenilor referitor la oportunităţile de participare şi relaţionare cu diferite instituţii. 
Întâlnirea s-a desfăşurat în cadrul Căminului cultural din cadrul comunei. Au participat membri ai 
Consiliului local, locuitori ai comunei, voluntari, un grup de tineri membri ai Consiliului elevilor 
din judeţul Hunedoara care a distribuit materiale de informare, funcţionari publici din celelalte 
locaţii cuprinse în proiect: Consiliul Judeţean, Primăria Deva, Primăria Călan. Echipa de proiect a 
fost reprezentată de d-na Nina Cugler, manager proiect. (Anexa 7) 

 
- la Zimnicea (TR), în 18 iulie, dezbatere publică la sediul Primăriei cu noul consiliu local privind 

dezvoltarea localităţii. Au participat membri ai Consiliului local, locuitori ai localităţii, membri ai 
asociatiei pensionarilor din oraşul Zimnicea, elevi de la liceul Zimnicea, cadre didactice, 
voluntari din cadrul proiectului, funcţionari publici din celelalte locaţii cuprinse în proiect: 
Consiliul Judeţean, Primăria Alexandria, Primăria Islaz, reprezentanţi ai mass media locale. 
Echipa de proiect a fost reprezentată de d-na Nina Cugler, manager proiect. (Anexa 8) 

 
- la Consiliul Judeţean Bacău, pe 1 august, Ziua porţilor deschise, dezbatere cu grupuri cu risc de 

marginalizare privind implicarea acestora în politicile locale. Dezbaterea a avut loc în sala mare 
de şedinţe a Palatului administrativ şi s-a intitulat „O viaţă activă şi la vârsta a 3-a”. La întâlnire 
au participat reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Bacău nominalizaţi pentru implementarea 
proiectului la nivel local, monitorii-voluntari din judeţul Bacău, reprezentanţi ai Instituţiei 
Prefectului Bacău, peste 50 de persoane de vârsta senectuţii, membri ai Fundaţiei pentru educaţie, 
dezvoltare şi sprijin comunitar “Constantin Brâncoveanu”, ai Fundaţiei de Sprijin Comunitar, 
asistaţi ai Centrului Diecezan Caritas Bacău şi mass-media. Echipa de proiect a fost reprezentată 
de d-na Adriana Circiumaru, coordonatorul pentru proiect din partea partenerului, ANFP (Anexa 
9) 
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- la Primăria Generală a Capitalei, asociaţia a  fost invitată ca partener în cadrul dialogului 

autorităţilor locale cu cetăţenii  prilejuit de şedinţa publică de dezbatere a studiului referitor la 
Planul de Acţiune privind Zgomotul Urban, prima strategie din domeniu a unui oraş din 
România. Primăria Municipiului Bucureşti a postat studiul pe pagina electronică a instituţiei - 
www.pmb.ro  şi a invitat la Şedinţa publică din data de 4 iulie 2008, la ora 10.00, la sediul PMB 
(Sala de Consiliu) principalele autorităţi centrale şi locale implicate, ONG-uri, asociaţii de 
proprietari, reprezentanţi mass-media. Cetăţenii au putut astfel să îşi spună direct opinia sau să 
trimită mesaje pe mail. (Anexa 10) 

 
- la Prefectura Bucureşti, pe 11 septembrie, dezbatere cu Grupul de lucru mixt pentru romi. Au 

fost prezenţi reprezentanţi ai etniei rome (lideri ai partidelor politice, consilieri în cadrul 
primăriilor de sector),  responsabili cu situaţia romilor la nivelul diferitelor servicii sociale oferite 
acestora, dar şi reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, partenerilor în implementarea proiectului, 
grupului de monitori. Una dintre concluziile dezbaterii a fost existenţa unor cazuri în care 
încercările autorităţilor de a îmbunătăţi accesul unor grupuri minoritare la serviciile oferite de 
instituţiile publice, concretizate prin crearea de organisme specializate pentru oferirea acestor 
servicii grupurilor minoritare (ex.: experţii, mediatorii pentru problemele romilor, instituţiile 
speciale create pentru aceştia), ajung să aibă efectul creării unei administraţii paralele care nu face 
decât să accentueze segregarea grupului minoritar de majoritari. În acest sens, reprezentanţii 
romilor prezenţi au pledat pentru necesitatea unei abordări integrate. (Anexa 11) 

 
În zilele dedicate acestor evenimente grupurile de monitori din fiecare locaţie au fost implicate în 
distribuirea fluturaşilor de informare către cetăţeni, oferindu-le acestora detalii despre proiect şi 
posibilităţile concrete de implicare în procesul de luare a deciziilor la nivelul comunităţii. 

 
Principalele concluzii: 
Cetăţenii nu sunt încă informaţi cu privire la oportunităţile de participare la actul de decizie; 
Multe instituţii nu abordează o politică activă de atragere a cetăţenilor la dialog; uneori se consideră 
suficientă postarea informaţiilor pe site; 
Există încă multă inerţie şi în ceea ce priveşte participarea cetăţenilor. Aceştia doresc o schimbare dar 
implicarea lor este scăzută. Sentimentul apartenenţei la comunitate şi a responsabilităţii pentru 
treburile obşteşti este incă scăzut. Mentalitatea conform căreia  o instanţă centrală trebuie să le rezolve 
problemele este încă prezentă la multi cetăţeni. 

 
Rezultatele acestei activităţi: 
- Crearea unui model de acţiune pentru dialogul dintre cetăţeni şi autorităţile publice 
- 10.000 de fluturaşi realizaţi pentru campania de informare (câte 2000 pentru fiecare locaţie) 
- Informarea a 10000 de cetăţeni în legătură cu atribuţiile specifice fiecăreia dintre cele 18 instituţii 

cuprinse în proiect şi cu posibilităţile de dialog şi participare a cetăţenilor la decizie 
- Realizarea a 600 tricouri inscripţionate pentru evenimentele de la Zimnicea, Consiliul Judeţean 

Bacău şi Prefectura  
- peste 250 de cetăţeni participanţi la evenimentele Zilelor cetăţeanului 

 
Anexa 4 – fluturaş cetăţeni 
Anexa 5 – tricou inscripţionat 
Anexele – 6 – 11 – Evenimente campanie 
 

Activitatea 8: 
Titlul activităţii: Elaborarea Ghidului de bune practici 
 
Subiectele/activităţileacoperite Structurat pe 6 capitole, Ghidul încearcă să pună în evidenţă exemple 
de bună practică asupra modului în care instituţiile publice şi autorităţile locale asigură un 
management performant bazat pe transparenţă şi deschidere spre societatea civilă în vederea 
promovării principiilor bunei guvernări şi ale participării cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor la 

2006         7

http://www.pmb.ro/


nivel local. Ele evidenţiază totodată eforturile de consolidare instituţională a instituţiilor şi autorităţilor 
publice locale menite să asigure un grad sporit de eficienţă, transparenţă şi de implicare a cetăţenilor în 
procesul decizional. Informarea şi educarea cetăţenilor, ca parte importantă de reformare a relaţiei 
autorităţi publice – cetăţean se regăsesc de asemenea în bunele practici cuprinse în ghid. 
Exemplele provin, în marea lor majoritate, din cele cinci locaţii ale proiectului: judeţele Bacãu, 
Hunedoara, Sibiu, Teleorman şi din Municipiul Bucureşti, atât de la primării, de la consiliile judeţene 
şi de la Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti. Primăria Sibiu ale cărei bune practici ar fi putut 
oferi un exemplu semnificativ pentru modul în care autorităţile locale relaţionează cu cetăţenii şi 
asigură servicii de calitate în concordanţă cu nevoile şi cerinţele acestora, nu este prezentă în ghid, 
alegerea aparţinându-le. 
Considerăm că activităţile prezentate au o mare putere de exemplu şi că ele pot deveni, prin preluare şi 
adaptare, modele de asigurare în plan teritorial a unei bune guvernări, de autoevaluare a instituţiilor 
publice în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor, de management al informaţiilor în relaţia cu 
cetăţenii şi de asigurare a transparenţei, prin parteneriate cu reprezentanţii societăţii civile. 
Ghidul a fost tipărit de către ANFP în 500 de exemplare în limba română  fiind de asemenea tradus în 
engleză şi tipărit în 300 de exemplare. De asemenea Ghidul de bune practici în engleză a fost prezentat 
la Conferinţa Consiliului Europei 5Q – Citizens in the heart of the public administration, desfăşurată la 
Paris, in perioada 19 – 21 octombrie 2008. 
Ghidul a fost diseminat, prin intermediul participanţilor la conferinţa finală a proiectului, a monitorilor 
– voluntari şi transmis de către ANFP tuturor instituţiilor publice locale interesate. 
 
Rezultatele acestei activităţi: 
- 500 de exemplare din Ghidul de bune practici tipărite în română şi 300 în engleză 
- diseminarea ghidului la toate instituţiile administraţiei publice locale din ţară 
- prezentarea Ghidului de bune practici în limba engleză la standul României organizat cu prilejul 

Conferinţei Consiliului Europei 5Q – Citizens in the heart of the public administration, 
desfăşurată la Paris, in perioada 19 – 21 octombrie 2008 

 
Anexa 12 – Ghidul de bune practici, l. romana 
Anexa 13 – Ghidul de bune practici l. engleza 
 

Activitatea 9: 
Titlul activităţii: Identificarea şi instruirea a 10 ONG-uri 
 
Subiectele/activităţileacoperite Pentru multiplicarea proiectului în alte locaţii, au fost identificate 13 
ONG-uri, situate în 13 judeţe diferite, care să preia experienţa acumulată în cadrul proiectului. 
În identificarea ONG-urilor au fost folosite sursele de informaţie existente: Buletinul Voluntar editat 
de către FDSC, listele de discuţii ale ONG-urilor, dar şi parteneri locali cu care asociaţia noastră a 
colaborat în alte proiecte derulate în parteneriat. 
În selecţionarea ONG-urilor s-a avut în vedere poziţia şi prestigiul de care se bucură acestea în plan 
local, capacitatea de management, capacitatea de a atrage resurse pentru implementarea proiectului şi 
motivaţia implicării într-un asemenea demers. Pentru procesul de selecţie li s-a cerut ONG-urilor 
interesate comletarea unei fişe de înscriere. 
 
Un seminar de diseminare la care au participat persoane cheie din ONG-urile selecţionate (câte 2 
reprezentanţi) a fost organizat pe durata a 2 zile, în perioada 19-20 septembrie, la Buşteni. Accentul s-
a pus pe înţelegerea scopului şi a obiectivelor proiectului, a metodologiei de implementare, a 
procedurilor de aplicare a instrumentului C.L.E.A.R. Au fost de asemenea prezentate obstacolele 
întâmpinate şi soluţiile identificate pentru depăşirea acestora. ONG-urilor le-au fost puse la dispoziţie 
Raportul C.L.E.A.R. şi Ghidul de bune practici. 
La seminar au fost invitaţi patru monitori – voluntari din Bucureşti, Hunedoara şi Teleorman care au 
prezentat experienţa lor în cadrul proiectului, modul în care au relaţionat cu instituţiile publice 
monitorizate, achiziţiile de cunoaştere şi experienţă obţinute ca urmare a implicării în proiect. La 
rândul său, partenerul, reprezentat de doamnele Monica Dimitriu şi Adriana Cîrciumaru, a prezentat 
modelul de parteneriat instituit între APDD – Agenda 21 şi ANFP. Agenda seminarului a cuprins şi o 
secţiune în cadrul căreia participanţii au avut posibilitatea de a-şi prezenta propriile proiecte derulate 
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în parteneriat cu autorităţile locale. De asemenea, ONG-urilor participante li s-a oferit posibilitatea de 
a se alătura Reţelei pentru Promovarea Dezvoltării Durabile, o reţea informală a ONG-urilor cu 
preocupări în acest domeniu iniţiată cu un an în urmă de către APDD – Agenda 21.  
Evaluarea seminarului s-a făcut pe baza unui chestionar cu întrebări atât deschise, cât şi închise, 
completat de participanţi la sfârşitul seminarului.  
 
Rezultatele acestei activităţi: 

 
- 13 ONG-uri care vor prelua şi disemina experienţa obţinută 
- 13 judeţe în care proiectul să fie preluat 
- multiplicarea publicului ţintă care să fie informat în legătură cu rezultatele proiectului 
- întărirea reţelei informale deschise ONG-urilor interesate să conlucreze pentru dezvoltarea de 

parteneriate inter ONG-uri şi/sau cu autorităţile locale pentru soluţionarea unor probleme de 
interes comun la nivelul comunităţilor locale 

 
Anexa 14 –  Documente Seminar ONG -uri 

 
Activitatea 10: 

Titlul activităţii: Conferinţa de diseminare a rezultatelor proiectului  
 
Rezultatele proiectului au fost diseminate în cadrul unei conferinţe  care s-a desfăşurat pe 24 
septembrie la Centrul Cultural al MIRA. Aceasta a reunit 50 de participanţi, reprezentanţi ai 
autorităţilor publice implicate în proiect şi 10 noi locaţii stabilite pe criteriul opţiunii liber exprimate 
pentru preluarea modelului propus prin proiect. De asemenea, au fost invitaţi reprezentanţi ai 
monitorilor implicaţi în proiect şi reprezentanţi ai ONG-urilor active în domeniul reformei 
administraţiei publice şi promovării democraţiei. Invitaţia de participare a fost transmisă cu sprijinul 
ANFP.  
În cadrul conferinţei au fost prezentate principalele rezultate ale proiectului, concluziile raportului de 
evaluare CLEAR şi a fost lansat Ghidul de bune practici. Dl. Jozsef Birtalan, secretar de stat, 
preşedintele ANFP a  apeciat că proiectul se înscrie într- un model de parteneriat public privat capabil 
să introducă în administraţţia publică proceduri şi standarde novatoare menite să crească performanţa 
instituţiilor publice şi calitatea serviciilor oferite cetăţenilor. La lucrări a participat şi dl. prof.dr. 
Alexandru Taşnadi, preşedintele APDD – Agenda 21. 
Reprezentanţii voluntarilor au vorbit despre experienţa participării la proiect în general şi despre 
evenimentele Zilelor Cetăţeanului în particular ca despre evenimente care au reuşit să mobilizeze 
comunităţile locale şi cărora vor să le confere continuitate. Managerul proiectului, dna Nina Cugler, a 
vorbit despre rezultatele şi oportunităţile create în cadrul proiectului, dar şi despre dificultăţile 
întâmpinate în implementarea acestuia. 
Voluntarilor li s-a înmânat un Certificat de participare la proiect. 
Evenimentul s-a încheiat cu o conferinţă de presă unde reprezentanţii mass-media prezenţi au fost 
invitaţi să adreseze întrebări participanţilor. Au fost publicate 7 articole în presa scrisă şi s-au transmis 
interviuri la emisiunile de ştiri de pe posturile Radio France International şi Radio România 
Actualităţi.  
 
 
 
Rezultatele acestei activităţi: 
- diseminarea rezultatelor proiectului către instituţii publice din alte 10 judeţe ale ţării 
- informarea a 15 reprezentanţi ai mass-media despre rezultatele proiectului 
- 7 articole publicate în presa scrisă şi 2 ştiri transmise la radio despre rezultatele proiectului 

 
Anexa 15 – Documente Conferinţa finală 
Anexa 16 –  Conferinta de presă (dosarul de presă cuprinde inclusiv articole publicate pe perioada de 
raportare) 
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2.2. Care este evaluarea dumneavoastră în privinţa rezultatelor Proiectului ?  
 

Considerăm rezultatele proiectului ca depăşind estimările iniţiale.  
 
Ele se materializează în câteva aspecte cu caracter general şi altele cunatificabile, conform cu 
indicatorii prevăzuţi prin proiect. 
 
Rezultate generale 
 
- Proiectul a promovat un model de parteneriat public privat, capabil să promoveze modele în 

domeniul reformei administraţiei publice cu focalizare pe aspecte care ţin de  centrarea serviciilor 
instituţiilor publice pe nevoile cetăţenilor,. transparenţa decizională şi atragerea cetăţenilor în 
actul de cecizie. 

- Un alt rezultat important se referă la angajarea în procesul de derulare a proiectului a unei mari 
diversităţi de factori şi resurse umane: cetăţeni, funcţionari publici, reprezentanţi ai societăţii 
civile, ONG–uri, mass media, instituţii publice. Selecţia acestora s-a făcut astfel încât obiectivele 
proiectului să fie atinse, iar rezultatele proiectului să aibă un impact şi eficienţă maxime. 

- Proiectul a contribuit la creşterea rolului societăţii civile în promovarea principiilor bunei 
guvernări şi ale participării cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor la nivel local, consolidarea 
capacităţii instituţiilor publice locale  de creştere a gradului de transparenţă şi de implicare a 
cetăţenilor în procesul decizional şi mai buna informare şi educare civică a cetăţenilor. 
Considerăm că atât  APDD –Agenda 21, cât şi celelalte ONG –uri implicate si-au îndeplinit rolul  
de advocacy  în susţinerea democraţiei şi a statului de drept. 

- Proiectul a indus valoare adăugată prin adaptarea unui model de măsurare a gradului de 
transparenţă a instituţiilor publice şi de atragere a cetăţenilor la guvernarea locală propus de 
Consiliul Europei. Până în prezent acest model a fost pilotat  în 10 tări membre ale Consiliului 
Europei, utilizându-se exclusiv metoda autoevaluării instituţiilor publice. Modelul propus prin 
proiect s-a realizat cu sprijinul societăţii civile (voluntari, ONG –uri, cetăţeni) ceea ce ii conferă 
un grad sporit de obiectivitate şi promovarea principiilor democratice ale egalităţii de şanse şi 
nondiscriminării.  

- Consiliul Europei, prin Directoratul pentru Instituţii Democratice, în cadrul şedinţei din 
luna septembrie a hotărât să includă Raportul produs prin proiect în documentul final de 
pilotare care va sta la baza emiterii unei Directive referitoare la introducerea metodologiei 
CLEAR în practica de evaluare a institutiilor publice, cu aplicabilitate pentru toate ţările 
membre ale CoE. 

- Un rezultat important  constă în diseminarea Raportului CLEAR si a Ghidului de bune 
practici la standul României, organizat cu prilejul Conferintei Consiliului Europei 5Q – 
Citizens in the heart of the public administration,  desfăşurate la Paris în perioada 19-21 
octombrie 2008. La Conferinţa au participat 1250 de reprezentanţi ai ţărilor membre ale 
CoE, ai unor instituţii internaţionale ca Institutul European pentru Administraţie Publică,  
oficiali din ţări nemembre ale CoE, precum Canada şi SUA. 

Rezultate cuantificabile 
18  instituţii publice au fost evaluate din punct de vedere al gradului de transparenţă şi de implicare a 
cetăţenilor; 
1080 de cetăţeni şi 924 de funcţionari publici au fost incluşi în procesul de monitorizare 
36 de funcţionari publici au participat la cursul de formare şi au fost informaţi în legătură cu 
metodologia CLEAR şi modul de utilizare a acesteia. Un rol important a avut participarea la curs a 
unui lector din Norvegia, ţară care a pilotat metodologia CLEAR. 
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32 de voluntari, prezentanţi ai societăţii civile au fost implicaţi în realizarea interviurilor cu cetăţenii, 
organizarea evenimentelor de campanie la nivel local, organizarea unor proceduri alternative de 
dialog cu cetăţenii şi testarea gradului de transparenţă a instituţiilor publice, precum şi participarea 
cetăţenilor la decizie. 20 dintre voluntari fac parte  sau colaborează cu ONG –uri locale. 
10.000 de cetăţeni informaţi în legătură cu cadrul legal constituit pentru asigurarea participării 
cetăţenilor la decizii în plan local şi atribuţiile specifice instituţiilor şi autorităţilor publice locale. 
5 emisiuni integrate în Dosarele Integrării Europene, realizată de SRR 
2.000 de pliante şi 10.000 de fluturaşi utilizaţi în activităţile de informare adresate cetăţenilor; 
Promovarea modelului prin intermediul a 500  exemplare a Ghidului de bună practică în limba română 
şi 300 în limba engleză; 
Identificarea şi pregătirea a reprezentanţilor a 13 ONG-uri care să continue modelul promovat prin 
proiect. 
200 de Rapoarte de evaluare tipărite, prin care s-a diseminat experienţa proiectului. Alte 100 de 
exemplare în format electronic au fost transmise la solicitarea partenerilor pe proiect sau a altor 
instituţii interesate. 
 
 

2.3. Care a fost impactul asupra beneficiarilor finali şi / sau grupului ţintă  şi asupra situaţiei din 
regiunea ţintă sau ţara ţintă căreia i s-a adresat Proiectul? 
 

Grupul de monitori a participat în mod creativ la analiza şi definitivarea metodologiei de 
implementare şi a instrumentelor de lucru. Munca lor voluntară a reprezentat o contribuţie extrem de 
valoroasă pentru reuşita proiectului. Monitorii au informat despre proiect, obiectivele şi finalităţile 
acestuia un număr semnificativ de persoane – în perioada de monitorizare ei au intervievat 1080 de 
cetăţeni, iar fluturaşii distribuiţi în timpul campaniilor de informare au ajuns la aproximativ 10000 de 
persoane. De asemenea, ca membri ai unei comunităţi determinate, monitorii au transmis informaţii 
despre proiect şi către familiile, colegii sau prietenii lor, ceea ce a lărgit cadrul în care proiectul s-a 
făcut cunoscut. 
Ei au dobândit abilităţi comunicaţionale şi cunoştinţe în domeniul cadrului legal specific administraţiei 
publice, ceea ce le va permite să dezvolte un comportament civic responsabil şi să se implice în mod 
constant în problemele de interes general pentru comunitatea în care trăiesc. Au învăţat să comunice şi 
inter-relaţioneze eficient. 

Funcţionarii publici au beneficiat de un instrument de evaluare propus de o instituţie europeană care 
să le indice gradul în care propriile instituţii aplică legile transparenţei şi care sunt principalele canale 
de atragere a cetăţenilor în actul de decizie la nivel local. Ei au devenit mai deschişi faţă de cetăţeni, 
iar prin luarea în considerare a rezultatelor evaluate şi-au putut îmbunătăţi propria activitate şi pe cea a 
instituţiilor în care lucrează. Indiferent de poziţia lor în cadrul instituţiei publice, funcţionarii au înţeles 
conţinutul expresiei democraţie participativă şi au început să acţioneze pentru a dezvolta şi consolida 
instrumentele şi pârghiile de comunicare cu cetăţenii.  
 
Cetăţenii din grupul ţintă, în general destul de puţin informaţi în legătură cu funcţionarea 
administraţiei publice locale, au fost interesaţi de materialele informative produse prin proiect, 
exprimându-şi în acelaşi timp scepticismul referitor la şansa unei transparentizări reale a administraţiei 
publice care să devină preocupată în primul rând de interesul cetăţeanului. Ei au înţeles mai bine 
mecanismele şi regulile care caracterizează o guvernare transparentă, bazată pe principii etice bine 
definite şi modul în care pot fi participanţi activi ai procesului de guvernare locală. Cetăţernii şi-au 
exersat în procesul de implementare a proiectului capacitatea de a se implica în activităţi menite să 
îmbunătăţească actul de guvernare la nivel local prin participarea la Zilele cetăţeanului. Ei au învăţat 
mai multe despre semnificaţia democraţiei participative şi modul în care îşi pot susţine propriile 
interese în relaţile cu autorităţile publice.  
 
Proiectul a contribuit la îmbunătăţirea managementului la nivelul instituţiilor deconcentrate şi al 
administraţiei publice cuprinse în proiect, cu impact nemijlocit asupra calităţii serviciilor oferite 
cetăţenilor.  
 

2006         11



Partenerii implicaţi în proiect şi-au îmbunătăţit abilitatea de a lucra în parteneriat şi tehnicile de 
comunicare. Munca în cadrul acestui proiect a fost rezultatul unei activităţi de echipă şi de parteneriat. 
Experienţa muncii în echipă a tuturor celor implicaţi în proiect, cu toate efectele ei (cooperare, schimb 
de experienţă, întrajutorare, empatie, susţinere reciprocă, creativitate, adaptabilitate etc.) a influenţat 
benefic climatul de competiţie şi cooperare între partenerii în proiect şi a stimulat proiectarea în comun 
a altor activităţi/proiecte similare. Amintim aici proiectul finanţat de Consiliul Europei vizând 
implementarea unui sistem de monitorizare a politicilor etice din administraţia publică, desfăşurat în 
parteneriat de APDD – Agenda 21 şi ANFP. 
 

2.4. Vă rugăm enumeraţi toate publicaţiile (şi numărul de copii) elaborate pe parcursul Proiectului  
 
1. Pliantul a fost tipărit în 2000 de exemplare şi distribuit centrelor de informare ale celor 18 instituţii 
cuprinse în proiect. El a fost utilizat în cadrul cursurilor de formare pentru monitori, respectiv 
funcţionari publici. Un număr de 1200 de pliante au fost distribuite de monitori cetăţenilor intervievaţi 
în cadrul procesului de monitorizare.  
 
2. Posterul a fost tipărit în 1000 de exemplare şi distribuit instituţiilor implicate în proiect. Consiliile 
judeţene l-au distribuit mai departe altor instituţii ale administraţiei publice locale neincluse în 
procesul de monitorizare. De asemenea, a fost introdus în mapele celor două cursuri de formare. 500 
de exemplare au fost folosite în cadrul evenimetelor Zilele cetăţeanului. 
 
3. Raportul de monitorizare CLEAR, Transparenţa instituţiilor publice şi participarea 

cetăţenilor la actul de decizie, a fost tipărit în 200 de exemplare a fost distribuit instituţiilor 
evaluate, iar în cadrul Conferinţei finale a proiectului către instituţii publice locale din alte locaţii, 
precum şi către reprezentanţi ai societăţii civile în cadrul seminarului pentru diseminarea 
experienţei către ONG-uri. Raportul în format electronic este disponibil de asemenea pe site-ul 
APDD-Agenda 21 şi al ANFP,  fiind astfel disponibil tuturor celor interesaţi. 

4. Ghidul de bune practici a fost tipărit în 500 de exemplare în limba română şi 300 în limba 
engleză şi distribuit în cadrul Conferinţei finale şi prin intermediul ANFP tuturor instituţiilor 
administraţiei publice locale interesate. Este de asemenea prezent în format electronic pe site-ul 
APDD-Agenda 21. 

5. 100 de materiale informative pe suport magnetic pentru evenimentul de la Primăria Zam. 
 
NOTA 
 
În prezent ANFP a obţinut fonduri suplimentare care vor permite tipărirea suplimentară a Ghidului de 
bune practici  (cate 200 exemplare pentru versiunea în limba română şi respectiv engleză) şi respectiv 
400 de exemplare a Raportului CLEAR în limba engleză. Materialele vor fi diseminate atat instituţiilor 
publice din ţară, cât şi în cadrul unor conferinţe internaţionale. 
 

5.1. Vă rugăm enumeraţi toate contractele (lucrări, bunuri, servicii) de peste 5000 € acordate 
pentru implementarea proiectului de la ultimul raport intermediar  

 
Nu este cazul. 

 
5.2. Descrieţi dacă Proiectul va continua după ce sprijinul acordat de Comunitatea Europeană va 

lua sfârşit.? 
 
Cea mai importantă premisă de sustenabilitate pentru acest proiect o constituie însăşi metodologia 
C.L.E.A.R.. Prin diseminarea acestui instrument şi a Ghidului de bune practici, prin informarea 
asociaţiilor specializate constituite la nivelul administraţiei publice locale, dar şi a structurilor 
societăţii civile, aplicarea instrumentului C.L.E.A.R. se aşteaptă să fie generalizată. Urmând 
transmiterii rezultatelor obţinute prin proiect Consiliului Europei, adoptarea de către acesta a unei 
Rezoluţii care să transforme metdologia C.L.E.A.R. într-un instrument obligatoriu de măsurare a 
transparenţei institutionale şi a creşterii gradului de participare a cetăţenilor la guvernarea locală 
constituie o altă premisă importantă a continuităţii proiectului.  
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În funcţie de nevoile concrete identificate în cadrul instituţiilor publice monitorizate referitoare la 
formarea de formatori şi diseminarea materialelor de curs-suport, Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici va continua organizarea unor sesiuni de permanentă instruire a funcţionarilor publici şi va 
susţine transferul de informaţii între aceştia ca o premisă necesară a generalizării bunelor practici la 
nivelul tuturor instituţiilor administraţiei publice din România. 
APDD – Agenda 21 va continua să caute noi oportunităţi de finanţare pentru continuarea monitorizării 
transparenţei instituţiilor publice şi a gradului de implicare a cetăţenilor în luarea deciziilor la nivel 
local, în viitorul apropiat valorificând posibilitatea de finnanţare oferită de CEE Trust for Democracy, 
ce are printre obiective problema activismului civic. 
 
 

5.3. Proiectul a promovat egalitatea de gen, dizabilităţile…? Dacă da, vă rugăm explicaţi3 
 

Nu a existat o discriminare din punct de vedere al genului. În proiect au fost cuprinşi în egală măsură 
femei şi bărbaţi, conform cu reprezentarea de gen din cadrul grupurilor ţintă. 
 
 

5.4. Cum şi de către cine au fost evaluate/monitorizate activităţile? Vă rugăm faceţi un rezumat al 
rezultatelor feedback-ului primit, inclusiv de la beneficiari. 
 

Activităţile au fost evaluate prin instrumente conforme cu specificul fiecărei activităţi (fişa de evaluare 
pentru seminarii şi training ), o fişă de observaţii personale a monitorilor (pentru activitatea de 
monitorizare), consemnarea lucrărilor şi realizarea evaluării de către echipa de proiect (pentru Zilele 
Cetăţeanului). 

 
Beneficiarii au avut în general o atitudine pozitivă faţă de proiect. Conducerea instituţiilor publice 
locale implicate în procesul de monitorizare au considerat proiectul ca pe o oportunitate de a 
îmbunătăţi practicile de implicare a cetăţenilor în actul de guvernare şi de a creşte gradul de 
transparenţă al intituţiilor din conducere. Au apreciat materialele produse în cadrul proiectului şi au 
fost intereaaţi de rezultatele raportului de evaluare CLEAR. 
 
Proiectul a fost premiat cu mentiune în cadrul Conferinţei internaţionale din data de 18 septembrie de 
la Bucureşti, privind Calitatea serviciilor publice şi inclus ca exemplu în Ghidul de bune practici 
elaborat cu acest prilej. 
 
Monitorii au apreciat că proiectul le va permite intrarea în contexte sociale noi, le va acorda şansa de 
a se implica într-o activitate extrem de provocatoare, ceea ce le va permite să capete abilităţi noi şi să 
îşi mărească încrederea în propriile capacităţi. O parte au reuşit datorită implicării în proiect să îşi 
găsească un loc de muncă sau să se implice şi în alte activităţi de voluntariat la nivel local. 
 
Funcţionarii publici au răspuns pozitiv la solicitarea de a participa la procesul de evaluare al propriei 
instituţii. Au răspuns chestionarelor şi au fost interesaţi de rezultatele prelucrării acestora. De 
asemenea, au fost interesaţi de Ghidul de bune practici, diseminând colegilor exemplele cuprinse ăn 
aceste cu scopul îmbunătăţirii propriei activităţi. 
 
Cei mai sceptici s-au arătat cetăţenii. Gradul lor de încredere în instituţiile publice este destul de 
scăzut şi în consecinţă au considerat că este greu să se producă o schimbare semnificativă în 
funcţionarea acestora. 
 

5.5. Ce a învăţat organizaţia dvs./partenerul dvs. din Proiect şi cum au fost utilizate şi diseminate 
aceste cunoştinţe?  
 

Am învăţat să colaborăm eficient şi să asigurăm un management acurat prin planificarea riguroasă a 
activităţilor, repartizarea responsabilităţilor şi evaluarea constantă a rezultatelor. Am învăţat să 
                                                 
3  A se face referire la Ghidul CE asupra egalităţii de gen, dizabilităţilor…  
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comunicăm mai bine cu funcţionarii publici şi să renunţăm la aprecierile negative generalizatoare. Am 
învăţat să lucrăm mai bine cu voluntarii, să îi implicăm în toate etapele proiectului astfel încât să 
perceapă apartenenţa lor la proiect ca proces, ceea ce a condus la creşterea motivării acestora şi a 
eficienţei activităţii. Această experienţă de management a proiectului a fost diseminată către structuri 
ale societăţii civile în cadrul seminarului destinat ONG-urilor, acestea putând să îşi îmbunătăţească 
astfel la rândul lor activitatea. 
Am învăţat să valorificăm mai bine rezultatele muncii noastre, care au fost diseminate către instituţiile 
administraţiei publice locale din ţară. 

 
6. Parteneri şi alte Cooperări (Colaborări) 
 

6.1. Cum evaluaţi relaţiile dintre partenerii oficiali ai acestui Proiect ? 
 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este partenerul cu care am colaborat şi în Proiectele 
PHARE 2003 – Consolidarea Societăţii Civile în România şi PHARE 2004 – Societatea civilă, precum 
şi în proiectul Politici publice – mecanisme şi instrumente, finanţat de Consiliul Europei. Faptul că ne-
am angajat într-un nou parteneriat pe un proiect care vizează reforma administraţiei publice în 
România, demonstrază că am reuşit să instituim un real parteneriat public – privat, a cărei eficienţă să 
conducă la obţinerea rezultatelor finale urmărite prin proiect: o administraţie performantă care să 
situeze cetăţeanul în centrul atenţiei şi care să ofere servicii de un înalt nivel calitativ. Experienţa 
obţinută în cadrul parteneriatului ne-a ajutat să înţelegem mai bine rolul specific al fiecărui partener, să 
ne îmbunătăţim munca în echipă şi să asigurăm o mai bună coerenţă strategiei de implementare. 
 

6.2. Va continua parteneriatul? Dacă da, cum? Dacă nu, de ce ? 
 

Parteneriatul cu ANFP va continua.  
 

APDD –Agenda 21 şi ANFP  au aplicat în parteneriat pentru Programul PHARE 2006 un proiect: 
Carta Cetăţeanului, care continuă şi completează prezentul proiect, propunând un nou model de 
implicare a  cetăţenilor în actul de decizie.  Proiectul se află în prezent în faza de evaluare. 
 

 
6.3. Cum evaluaţi relaţia dintre organizaţia dvs. şi autorităţile Statului în ţările în care se 

desfăşoară Proiectul? Cum a afectat această relaţie desfăşurarea Proiectului ? 
 
Relaţia cu autorităţile statului aşa cum a fost percepută ea până în prezent de către asociaţia noastră şi 
monitori diferă de la o instituţie la alta. Există instituţii care au manifestat deschidere şi disponibilitate 
prentru colaborarea cu un ONG în vederea creşterii performanţei administraţiei publice, identificării 
celor mai bune canale de comunicare cu cetăţenii ale căror nevoi şi probleme să fie prioritare pentru 
funcţionarii publici. Colaborarea cu alte instituţii a fost mai dificilă, acestea refuzând să devină 
transparente chiar şi cu modele de bună practică (este cazul Primăriei Municipiului Sibiu). 

 
6.4. Dacă e cazul, descrieţi relaţia dumneavoastră cu orice altă organizaţie implicată în 

implementarea proiectului: 
• Asociat (asociaţi)  
 

Societatea Română de Radiodifuziune a fost asociat în cadrul proiectului. Condiţiile colaborării 
au fost incluse în Acordul de parteneriat încheiat între APDD - Agenda 21, ANPF si SRR., încă de 
la debutul proiectului. Un reprezentant al SRR a fost desemnat ca membru al echipei de 
implementare, în consecinţă a participat la procesul de elaborare a strategiei proiectului şi a 
metodologiei, respectiv a instrumentelor de lucru concepute în cadrul proiectului. 
SRR a pus în mod gratuit la dispoziţia proiectului spaţiul de emisie pentru emisiuni, echipamente 
şi personalul de specialitate, ceea ce reprezintă o importantă contribuţie de resurse umane şi 
financiare. 
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• Sub-contractor (sub-contractori)  
 

SC Confort 21 SRL – societatea care a fost selectată  pentru organizarea trainingului pentru 
monitori, a contribuit prin calitatea serviciilor oferite la buna desfăşurare a activităţii de formare. 
De asemenea a oferit echipamentele necesare in mod gratuit. 
 
SC Montanlux SRL - societatea care a fost selectată  pentru organizarea trainingului pentru 
funcţionarii publici a contribuit prin calitatea serviciilor oferite la buna desfăşurare a activităţii de 
formare. De asemenea a oferit echipamentele necesare in mod gratuit. 
 
 SC Tipărituri SRL – este unul dintre partenerii tradiţionali ai asociaţiei care ne oferă servicii de 
calitate şi operativitate în onorarea serviciilor angajate. 
 
 Colegiul Economic Viilor este cotata drept cea mai bună firmă de catering din Bucureşti, 
calitatea produselor şi a serviciilor sale fiind unamim apreciată de participanţii la Conferinţa 
finală. 

 
• Beneficiari finali şi Grupuri ţintă 

 
Grupul de monitori a participat în mod creativ la analiza şi definitivarea metodologiei de 
implementare şi a instrumentelor de lucru. Au respectat termenele stabilite pentru realizarea 
activităţilor şi au finalizat toate sarcinile care le reveneau. Munca lor voluntară a reprezentat o 
contribuţie extrem de valoroasă pentru reuşita proiectului. 
 
Funcţionarii publici s-au arătat interesaţi de tematica proiectului şi au participat la procesul de 
evaluare al propriilor instituţii. De asemenea, o parte s-au implicat în realizarea evenimentelor 
Zilelor Cetăţeanului. 
 
Cetăţenii erau destul de puţin informaţi despre funcţionarea administraţiei publice locale şi au fost 
interesaţi de informaţiile oferite prin materialele proiectului şi de către monitori. S-au arătat 
sceptici faţă de ideea transformării administraţiei într-una transparentă orientată către cetăţean, dar 
intereasaţi de a participa la un astfel de proces.  

 
• Terţe părţi implicate 

 
Facultatea de Sociologie, Universitatea Bucureşti a asigurat în cadrul proiectului practica a 9 studenţi 
din anul I care au introdus informaţiile din chestionarele funcţionarilor publici în baza de date necesară 
pentru prelucrarea lor. 
 
 

6.5. Dacă este cazul, subliniaţi orice legături dezvoltate cu alte proiecte 
 

Proiectul continuă experienţa realizării în parteneriat de către asociaţia „Asistenţă şi Programe pentru 
Dezvoltare Durabilă – Agenda 21” şi „Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a proiectului 
PHARE 2003:  „Transparenţă şi etică în administraţia publică”, al cărui obiectiv principal viza 
democratizarea  sistemului administraţiei publice şi consolidarea bunei guvernări în România şi a 
proiectului PHARE 2004: „Observatorul Instituţiei Prefectului” care viza reformarea legislaţiei 
specifice funcţionării Instituţiilor Prefectului. În acest context, prezentul proiect se bazează şi 
valorifică relaţia de parteneriat deja instituită cu ANFP şi experienţa obţinută în relaţia cu liderii 
administraţiei publice locale şi respectiv funcţionarii publici.  

Proiectul continuă totodată experienţa obţinută prin instituirea şi experimentarea unui Grup de 
monitori ai funcţiei publice, reprezentanţi ai societăţii civile care să  monitorizeze modul în care 
prevederile unor legi semnificative pentru procesul de reformă a administraţiei publice (Legea 
transparenţei şi Legea Codului de conduită al funcţionarilor publici, respectiv legea Prefectului şi a 
Instituţiei Prefectului) sunt respectate şi aplicate la nivel local.  
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De asemenea, proiectul valorifică experienţa organizaţiei „APDD – Agenda 21” în selecţionarea şi 
pregătirea voluntarilor dobândită în cadrul proiectelor „Educaţie civică prin televiziune”  (proiect 
PHARE 2002 ) şi „Mentorat pentru copii defavorizaţi”, componentă a proiectului PHARE coordonat 
de către ISMB  „Acces la servicii de sănătate a rromilor din comunitatea Zăbrăuţi”. 
 
Proiectul face conexiunea cu  programele cu asistenţă externă derulate de către ANFP pentru creşterea 
eficienţei în managementul funcţiei publice şi a calităţii activităţii funcţionarilor publici: „Elaborarea 
şi implementarea de mecanisme pentru aplicarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor 
Publici” (proiect PHARE), şi monitorizarea pe baza unui set de indicatori a progreselor făcute în 
implementarea legislaţiei privind funcţia publică şi în îmbunătăţirea salarizării funcţionarilor publici 
(asistenţă din partea Băncii Mondiale).  

 
6.6. Dacă organizaţia dumneavoastră a primit anterior granturi de la CE în perspectiva întăririi 

aceluiaşi grup ţintă, cât de mult a fost acest Proiect capabil să adauge/să completeze (să 
construiască pe…) cel/cele anterior/anterioare?  

 
Proiectul continuă seria modelelor  de bune practici ale UE sau ale Consiliului Europei referitoare la 
standarde de performanţă în administraţia publică pe care asociaţia APDD Agenda -21 le-a 
implementat în parteneriat cu ANFP. El se adaugă finanţărilor obţinute pentru: 
„Educaţie civică prin televiziune” – PHARE 2002 
„Transparenţă şi etică în administraţia publică” – PHARE 2003 
„Observatorul Instituţiei Prefectului” – PHARE 2004 
 
Valoarea sa novatoare rezidă din faptul că preia şi adaptează un model de măsurare a gradului de 
transparenţă a instituţiilor publice şi de atragere a cetăţenilor la guvernarea locală propus de Consiliul 
Europei. Până în prezent acest model a fost pilotat doar în 5 tări membre ale Consiliului Europei, 
utilizându-se exclusiv metoda autoevaluării instituţiilor publice. Modelul propus prin proiect s-a 
realizat cu sprijinul societăţii civile (voluntari, ONG –uri, cetăţeni) ceea ce a oferit o perspectivă 
diferită comparativ cu metodologia propusă de către Consiliul Europei. 
 

6.7. Cum evaluaţi colaborarea cu serviciile Autorităţii de Contractare?  
 Comparativ cu anii precedenţi, colaborarea a fost mai bună,  cu răspunsuri operative la solicitările 
de OK pentru respectarea regulilor de vizibilitate a publicaţiilor şi a altor produse realizate pe 
proiect. 
 O apreciere aparte pentru modul în care ni s-a oferit suport pentru soluţionarea unor solicitări de 
modificare a bugetului, datorate în special unor factori de natură obiectivă. 

 
 
7. Vizibilitate  
 

Cum se asigură vizibilitatea contribuţiei UE la Proiect? 
- Prin materialele elaborate şi diseminate: pliant, poster, raportul CLEAR, ghidul de 

bune practici 
- Prin materialele elaborate pentru campanie: fluturaşi, tricouri inscripţionate 
- În cadrul emisiunilor radio incluse în proiect 
- Prin invitarea reprezentanţilor mass media la evenimentele proiectului 
- Prin postarea pe site -ul partenerilor a publicaţiilor realizate prin proiect 

 
Un rol important pentru vizibilitatea contribuţiei UE a avut şi diseminarea Raportului CLEAR si a 
Ghidului de bune practici la standul României, organizat cu prilejul Conferintei Consiliului Europei 
5Q – Citizens in the heart of the public administration,  desfăşurate la Paris în perioada 19-21 
octombrie 2008. La Conferinţa au participat 1250 de reprezentanţi ai ţărilor membre ale CoE, ai unor 
instituţii internaţionale ca Institutul European pentru Administraţie Publică,  oficiali din ţări nemembre 
ale CoE, precum Canada şi SUA. 
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Comisia Europeană poate dori să publice rezultatele Proiectului. Aveţi obiecţii ca acest 
raport să fie publicat pe website-ul EuropeAid Co-operation Office? Dacă da, vă rugăm să 
specificaţi obiecţiile dumneavoastră aici. 

 
Numele persoanei de contact pentru Proiect: Nina Cugler 
 
Semnătura: ……………………………… Locaţia: Bucureşti 
 
Data de raportare:  30 octombrie 2008   Data trimiterii raportului: 30 octombrie 2008 
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