
Mecanisme de participare la planificarea și implementarea 
programelor operaționale și transfrontaliere

Împreună schimbăm regiunea noastră! 

www.robulus.eu

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene. Conținutul acestui material reflectă doar opiniile autorului, 

iar Comisia europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru informațiile conținute în acesta.

http://www.robulus.eu/
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Esența și etapele procesului de dezvoltare a programelor (operaționale și
transfrontaliere)

În forma sa cea mai generală, procesul decizional
politic este un ciclu de 6 etape. Principalii actori
sunt autoritățile, dar unele dintre etapele acestui
ciclu necesită implicarea obligatorie și participarea
activă a unor părți interesate.

http://www.robulus.eu/


1. Stabilirea 
agendei de lucru

2. Elaborarea 
politicilor

3. Luarea deciziilor

4. 
Implementare

5. 
Monitorizare

6. Reformulare 
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Procesul de programare

Procesul de programare este un ciclu care are un model bidirecțional: „de sus în jos” în stabilirea obiectivelor și „de jos în
sus” în raportarea și evaluarea rezultatelor.

Politica de coeziune / documente strategice (stabilirea 
obiectivelor și planurilor) la nivelul UE

Cadrul strategic național sau interregional 
pentru dezvoltare

Programul operațional

Procedura de 
acordare a unui grant

Proiect

http://www.robulus.eu/


www.robulus.eu

Participarea civică este o necesitate. 

”Nimeni nu se naște cetățean bun și nici o națiune nu
se naște democratică. Mai degrabă, ambele sunt
procese care continuă să evolueze în timp. Tinerii
trebuie implicați încă de la naștere”

Kofi Annan

Al 7-lea secretar general ONU și

laureat al Premiului Nobel pentru Pace

Participarea civică este o necesitate. Asigură implicarea reală a oamenilor în rezolvarea
problemelor din viața lor de zi cu zi și, prin urmare, oferă soluții adecvate. Prin diferitele
sale forme, se implementează principiul bunei guvernări, în care guvernele „devin mai
transparente, mai responsabile, dobândesc o legitimitate mai mare, îmbunătățesc calitatea
și eficacitatea deciziilor luate”. „Participarea democratică” asigură o mai mare transparență
și responsabilitate a instituțiilor și acumuleazămulte efecte pozitive, inclusiv:
- ajută la cunoașterea modului de luare a deciziilor și a predictibilității normelor

dezvoltate;
- creează o oportunitate pentru realizarea directă a ideilor cetățenilor;
- duce la restabilirea încrederii;- oferă diferite puncte de vedere și îmbunătățește

calitatea deciziilor luate;
- asigură disponibilitatea pentru implementarea deciziilor adoptate;- oferă posibilitatea

pentru monitorizarea civilă periodică a acțiunilor, deciziilor și politicilor de stat.

http://www.robulus.eu/
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Niveluri de participare civică

http://www.robulus.eu/


Obținerea de informații corecte și în timp util este o condiție esențială pentru participarea democratică la procesele de 
planificare și luare a deciziilor.

INFORMARE

www.robulus.eu

Acest drept este menționat în Constituția României și ulterior dezvoltat în Legea № 544/2001 privind accesul liber 
la informațiile de interes public.

Informațiile de interes public sunt orice informații legate de activități sau care decurg din activitățile unui
organism sau instituție publică, indiferent de operatorul de transport, forma sau modul de exprimare a
informațiilor.

http://www.robulus.eu/


Instituțiile sunt obligate să furnizeze informații oamenilor cu privire la problemele care îi interesează.
Toate organismele sau instituțiile publice sunt obligate să ofere acces la informații de interes public, incl. cu privire la:
⁻ acte normative;
⁻ structura organizaționala;
⁻ persoanele responsabile de asigurarea accesului la informațiile publice;
⁻ surse financiare, buget;
⁻ programe și strategii proprii;
⁻ Condiții pentru contestarea unei decizii a unui organism public în caz de refuz al accesului la informații publice.

Agențiile publice distribuie informații despre aceste domenii atât pe site-ul lor oficial, cât și într-un buletin informativ anual
și un raport periodic. Pentru desfășurarea activității de furnizare a accesului la informații, aceasta este realizată de o unitate
formată în acest scop sau uneia căreia i-au fost delegate funcțiile respective.
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot solicita acces scris sau oral la informații de interes public. Cererea este
trimisă electronic sau pe hârtie către unitatea relevantă.

INFORMARE

www.robulus.eu
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Consultanță și dialog

1. Participarea la discuții publice
2. Participarea la întâlniri și consultări

Dreptul cetățenilor de a participa la elaborarea actelor normative este consacrat atât în documentele 
internaționale, cât și în legislația națională.

Discuția cu publicul larg îi ajută pe conducătorii de la nivel național, regional și local să dezvolte politici 
care să conducă la rezultate mai bune la costuri mai mici.

Pe de o parte, o astfel de consultare oferă tuturor părților interesate o mai bună înțelegere a problemei,
opțiunilor, riscurilor, precum și beneficiile și costurile asociate cu alternativele individuale. Pe de altă
parte - oferă opiniile constructive dominante și diferite puncte de vedere.

http://www.robulus.eu/
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Consultanță și dialog
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Participarea civică prin intermediul ONG-urilor

1. Participarea ONG-urilor la organismele colective de
planificare și monitorizare a programelor finanțate din
fonduri europene

2. Participarea ONG-urilor la procesul decizional prin
aderarea la grupurile de lucru

http://www.robulus.eu/
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Dezvoltarea și gestionarea proiectelor în sprijinul dezvoltării locale și 
regionale

Utilizarea acestui mecanism pentru
participarea civică este, de asemenea,
importantă. Chiar și în cazurile în care
proiectele nu primesc finanțare, acestea oferă
celor de la putere o perspectivă asupra
problemelor publice care pot fi reflectate în
alte proceduri de finanțare sau în
programarea ulterioară.

1. Programare

2. Dezvoltarea 
propunerilor de 

proiecte

3. Selectarea 
proiectelor

4. Încheierea 
contractului

5. Implementarea
și monitorizarea 

proiectului

6. Evaluarea 
implementării 

proiectului
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Timp pentru întrebări, clarificări și discuții

Împreună schimbăm regiunea noastră! 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Uniunii Europene.Materialul prezentat reflectă doar opiniile autorului, iar 

Comisia europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare care ar putea fi făcută informațiilor conținute 

în acesta.
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