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I. Introducere 
 
Una dintre preocupările majore ale democraţiilor moderne este înstrăinarea cetăţenilor faţă 
de procesele politice. În acest context, ca şi în multe altele, societatea civilă constituie un 
element important al procesului democratic. Aceasta oferă cetăţenilor o cale alternativă, 
alături de cele ale partidelor politice şi lobby-urilor de canalizare de opinii diverse şi de 
asigurare a unor interese variate în procesul de luare a deciziilor. 
 
Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a recunoscut, în CM/Recomandarea (2007)14 
octombrie 2007, „contribuţia esenţială adusă de ONG-uri la dezvoltarea şi realizarea 
democraţiei şi a drepturilor omului, în special prin promovarea conştientizării publicului, 
participarea la viaţa publică şi asigurarea transparenţei şi responsabilitatea autorităţilor 
publice”. 
 
La reuniunea Forumului Consiliului Europei pentru Viitorul Democraţiei desfăşurată în Suedia 
în iunie 2007, participanţii au făcut apel la Conferinţa ONG-urilor Internaţionale ale Consiliului 
Europei să elaboreze un Cod de Bune Practici pentru Participare Civilă care ar acoperi 
subiecte precum mecanisme pentru participarea ONG-urilor în procesele de luare a deciziilor 
şi implicarea societăţii civile în politicile publice. 
 
Astfel, Conferinţa ONG-urilor Internaţionale s-a bazat pe acesta, asumându-şi 
responsabilitatea de a elabora proiectul de Cod de Bune Practici pentru Participarea 
Societăţii Civile la Procesul de Luare a Deciziilor. Acest document stabileşte raţionamentul, 
cadrul şi mijloacele de participare civilă lărgită. Acesta a fost pregătit de către reprezentanţi 
cu experienţă ai societăţii civile, elaborat într-un proces de consultare la nivel european, 
testat şi comentat de către membri ai organizaţiilor neguvernamentale naţionale şi 
internaţionale (ONG-uri) şi este deja folosit de factori activi şi reprezentanţi ai autorităţilor. 
 
Conferinţa de ONG-uri Internaţionale ale Consiliului Europei a elaborat un instrument 
prietenos pentru utilizatori, structurat şi pragmatic, care vizează factorii de decizie şi 
societatea civilă organizată, inclusiv ONG-uri. 
 
Codul oferă un repertoriu de bune practici. El nu are un caracter obligatoriu, nu prescrie 
reguli şi nu necesită mecanisme de aplicare. Acesta oferă tuturor actorilor din procesul 
democratic linii directoare care decurg din experienţa practică concretă de dialog şi 
cooperare între ONG-uri şi autorităţile publice. Scopul final este de a facilita interacţiunea 
acestora şi de a spori capacitatea cetăţenilor şi participarea la procesul democratic la nivel 
local, regional şi naţional. 
 
Conferinţa a solicitat consultanţă şi contribuţii din partea altor instituţii ale Consiliului Europei. 
Atât Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa cât şi Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei au salutat Codul de Bune Practici: Congresul este gata să contribuie la 
promovarea acestuia şi să îl utilizeze în activitatea sa, iar Adunarea Parlamentară, la rândul 
ei, a subliniat importanţa deosebită a instrumentelor electronice în participare. 
 
Acest instrument ar trebui să aibă şi va avea repercusiuni politice. Aceasta va da un impuls 
şi suport tendinţei actuale în rândul autorităţilor locale, regionale şi naţionale să se consulte 
şi să coopereze cu societatea civilă în aducerea unor instrumente moderne în guvernare 
democratică şi, în acelaşi timp, adâncirea participării cetăţenilor în viaţa publică. 
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II. Obiective şi ţinte 
 
Principalul obiectiv al acestui Cod de Bune Practici pentru Participarea Civilă este de a 
contribui la crearea unui mediu favorabil pentru ONG-uri în Statele Membre ale Consiliului 
Europei şi în Belarus prin definirea la nivel european a unui set de principii, linii directoare, 
instrumente şi mecanisme generale de participare civilă în procesul politic de luare a 
deciziilor. Intenţia este ca acest Cod de Bune Practici să fie implementat la nivel local, 
regional şi naţional. Codul de Bune Practici se bazează pe experienţele reale ale ONG-urilor 
din toată Europa, care îşi împărtăşesc bunele lor practici şi metodele valabile de angajare a 
autorităţilor publice. 
 
Un obiectiv suplimentar pentru Codul de Bune Practici este de a fi un instrument relevant şi 
eficient pentru ONG-urile de la nivel local până la nivel internaţional în dialogul lor cu 
parlamentul, guvernul şi autorităţile publice. Acesta îşi propune să fie un instrument interactiv, 
orientat către acţiune, astfel încât să fie util pentru ONG-uri, precum şi pentru autorităţile 
publice din toată Europa. Ca o modalitate de a sprijini aplicarea prezentului Cod de Bune 
Practici, va exista, de asemenea, o bancă de studii de caz şi un set suplimentar de 
instrumente practice. 
 
Codul de Bune Practici se adresează ONG-urilor naţionale, inclusiv organizaţiilor regionale şi 
locale din Statele Membre ale Consiliului Europei şi Belarus, precum şi organizaţiilor de la 
nivel european şi internaţional. 
 
El vizează, de asemenea, autorităţile publice, care includ parlamentul, guvernul şi 
administraţia publică de la nivel local, regional şi naţional. Ţinta este largă, dar intenţia este 
să existe segmente ale Codului de Bune Practici care să poată fi folosite la toate nivelurile 
administraţiei publice. 
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III. Cadrul general de participare civilă 
 
III.i Parametrii societăţii civile 
 
ONG-urile şi societatea civilă organizată sunt în esenţă participanţi la dezvoltarea şi 
realizarea democraţiei şi a drepturilor omului. O definiţie a Consiliului Europei a ONG-urilor 
poate fi găsită în Recomandarea Comitetului de Miniştri (2007)14 care prevede că        
„ONG-urile sunt organisme sau organizaţii voluntare de auto-guvernare înfiinţate cu scopul 
de a urmări obiectivele în esenţă non-profit ale fondatorilor sau ale membrilor acestora”. În 
legătură cu acest Cod de Bune Practici pentru Participare Civilă, termenul este considerat a 
se referi la societatea civilă organizată, inclusiv la grupurile de voluntariat, organizaţiile    
non-profit, asociaţii, fundaţii, organizaţii de caritate, precum şi la comunitatea geografică sau 
bazată pe interese şi la grupurile de advocacy. Activităţile de bază ale ONG-urilor sunt axate 
pe valori de justiţie socială, drepturile omului, democraţia şi statul de drept. În aceste domenii, 
scopul ONG-urilor este de a promova cauzele şi de a îmbunătăţi vieţile oamenilor. 
 
ONG-urile constituie o componentă esenţială a participării într-o societate deschisă şi 
democratică prin angajarea unui număr mare de indivizi. Faptul că multe dintre aceste 
persoane sunt şi alegători subliniază relaţia de complementaritate cu democraţia 
reprezentativă. 
 
ONG-urile pot contribui prin cunoştinţe şi expertiză independentă la procesul de luare a 
deciziilor. Acest lucru a determinat guvernele de la toate nivelurile, de la nivel local şi 
regional până la nivel naţional, precum şi instituţiile internaţionale, să apeleze la experienţa şi 
competenţa relevantă a ONG-urilor care să acorde asistenţă în dezvoltarea şi implementarea 
politicilor. ONG-urile se bucură de o încredere unică din partea membrilor şi a societăţii 
acestora de a exprima preocupările, de a le reprezenta interesele şi de a obţine implicarea în 
cauzele respective, furnizând astfel o contribuţie crucială în elaborarea de politici. 
 
Acest text evidenţiază contribuţia societăţii civile organizate în procesul democratic şi nu este 
axat pe întrebarea legată de participarea civică, adică a persoanelor fizice. În acest caz, se 
înţelege că actul de dezvoltare de asociaţii şi organizaţii comunitare constituie un act de 
organizare socială independentă şi nu este pur centrat pe acţiune individuală. Se înţelege că 
grupurile organizate există pentru a veni în întâmpinarea nevoilor membrilor acestora şi 
pentru beneficiul societăţii în general; prin urmare, acestea acţionează ca un canal cheie de 
participare şi de multiplicare pentru angajarea cetăţenilor. 
 
 
III.ii Principiile de participare civilă 
 
Pentru a favoriza o relaţie constructivă, ONG-urile şi autorităţile publice de la diferite niveluri 
ar trebui să acţioneze în baza următoarelor principii comune: 
 
Participare 
ONG-urile strânge şi canalizează punctele de vedere ale membrilor acestora, ale grupurilor 
de utilizatori şi ale cetăţenilor în cauză. Aceste informaţii oferă o valoare esenţială procesului 
politic de luare a deciziilor, îmbunătăţind calitatea, înţelegerea şi aplicabilitatea pe termen 
lung a iniţiativei strategice. O condiţie prealabilă pentru acest principiu este că procesele de 
participare sunt deschise şi accesibile, bazate pe parametri conveniţi pentru participare. 
 
Încredere 
O societate deschisă şi democratică se bazează pe interacţiunea onestă între actori şi 
sectoare. Deşi ONG-urile şi autorităţile publice au de jucat roluri diferite, obiectivul comun de 
a îmbunătăţi vieţile oamenilor poate fi atins în mod satisfăcător doar dacă se bazează pe 
încredere, ceea ce implică transparenţă, respect şi încredere reciprocă. 
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Responsabilitate şi transparenţă 
Acţionarea în interesul public necesită deschidere, responsabilizare, claritate şi 
responsabilitate atât din partea ONG-urilor, cât şi din partea autorităţilor publice, în condiţii 
de transparenţă în toate etapele. 
 
Independenţă 
ONG-urile trebuie să fie recunoscute drept organisme libere şi independente în ceea ce 
priveşte obiectivele, deciziile şi activităţile acestora. Ele au dreptul să acţioneze independent 
şi să pledeze pentru poziţii diferite faţă de autorităţile cu care de altfel pot colabora. 
 
 
III.iii Condiţii de participare civilă 
 
Condiţiile care să permită viaţa asociativă sunt bine documentate. În conformitate cu 
Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale 
(CEDO), acestea necesită libertatea de exprimare (articolul 10 din CEDO) şi libertatea de 
întrunire şi de asociere (articolul 11 din CEDO) şi jurisprudenţa în domeniu a Curţii Europene 
pentru Drepturile Omului. 
 
Pentru a asigura că sunt încorporate fără discriminare contribuţiile esenţiale ale ONG-urilor 
în procesul politic de luare a deciziilor, este necesar un mediu propice. Condiţiile unui mediu 
favorabil includ statul de drept, respectarea principiilor democratice fundamentale, voinţă 
politică, legislaţie favorabilă, proceduri clare, sprijin pe termen lung şi resurse pentru o 
societate civilă durabilă şi spaţii comune pentru dialog şi cooperare. Aceste condiţii permit o 
relaţie constructivă între ONG-uri şi autorităţile publice, bazată pe încredere reciprocă şi 
înţelegere mutuală pentru democraţie participativă. 
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IV. Cum să implicăm 
 
Pentru a îndeplini obiectivul politic principal al Codului de Bune Practici pentru Participare 
Civilă, precum şi pentru a asigura relevanţa şi aplicabilitatea practică a acestuia pentru  
ONG-uri în implicarea lor în procesul politic de luare a deciziilor, această secţiune descrie 
modul în care poate participa societatea civilă. 
 
Există două dimensiuni interconectate la acest proces. În primul rând, nivelurile de 
participare sunt descrise în secţiunea III.i, dispuse în ordine crescătoare a intensităţii, de la 
simpla furnizare de informaţii la consultare, dialog şi, în final, parteneriat între ONG-uri şi 
autorităţile publice. În al doilea rând, paşii în procesul politic de luare a deciziilor sunt 
prezentate în secţiunea III.ii, şi anume cele şase măsuri luate de către autorităţile publice de 
la ordinea de zi care stabileşte punerea în aplicare, până la monitorizare şi reformulare. 
 
Un capitol distinct (III.iii) oferă instrumente care se pot aplica în orice etapă şi care furnizează 
procesului de participare sprijin transversal. 
 
Aceste elemente sunt apoi combinate pentru a forma o matrice de participară civilă (IV) care 
oferă o prezentarea vizuală a naturii interdependente a procesului. 
 
 
IV.i Diversele niveluri de participare 
 
Implicarea ONG-urilor în diferitele etape ale procesului politic de luare a deciziilor variază în 
funcţie de intensitatea participării. Există patru niveluri progresive de participare, de la cel 
mai puţin, la cel mai participativ. Acestea sunt: informare; consultare; dialog; şi parteneriat. 
Acestea pot fi aplicate la orice pas în procesul de luare a deciziilor, dar sunt de multe ori 
deosebit de relevante în anumite puncte din proces. 
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1. Informaţiile 
Accesul la informaţii stă la baza tuturor măsurilor ulterioare în implicarea ONG-urilor în 
procesul politic de luare a deciziilor. Acesta este un nivel relativ scăzut de participare, care 
de obicei constă din furnizare de informaţii într-un singur sens de la autorităţile publice şi nu 
este necesară sau de aşteptat nicio interacţiune sau implicare din partea ONG-urilor. 
 
Informaţiile sunt relevante pentru toate etapele procesului decizional. 
 
2. Consultarea 
Aceasta este o formă de iniţiativă în care autorităţile publice solicită ONG-urile cu privire la 
opinia acestora referitoare la un anume subiect sau dezvoltare de politică. Consultarea 
include, de obicei, autorităţile care informează ONG-urile cu privire la evoluţiile politice 
actuale şi solicită comentarii, opinii şi impresii. Iniţiativa şi temele vin din partea autorităţilor 
publice, nu a ONG-urilor. 
 
Consultarea este relevantă pentru toate etapele procesului decizional, în special pentru 
elaborare, monitorizare şi reformulare. 
 
3. Dialogul 
Iniţiativa pentru dialog poate fi luată de oricare dintre cele două părţi şi poate fi fie generală, 
fie de colaborare. 
 
Un dialog larg este o comunicare în ambele sensuri construită pe interese comune şi 
obiective posibil împărtăşite pentru a asigura un schimb periodic de opinii. Acesta variază de 
la audieri publice deschise la reuniuni de specialitate între ONG-uri şi autorităţile publice. 
Discuţia rămâne largă şi nu este în mod explicit legată de un proces de elaborare a politicilor 
actuale. 
 
Un dialog de colaborare este construit pe interese comune pentru dezvoltarea unei anumite 
politici. Dialogul de colaborare are de obicei drept rezultat o recomandare, o strategie sau o 
legislaţie comună. Dialogul de colaborare are o capacitate mai mare decât dialogul larg 
întrucât constă în reuniuni comune, adesea frecvente şi periodice pentru dezvoltarea de 
strategii cheie de politici şi duce adesea la rezultate convenite. 
 
Dialogul este extrem de apreciat în toate etapele ciclului politic de luare a deciziilor, dar este 
crucial în stabilirea, redactarea şi reformularea ordinii de zi. 
 
4. Parteneriatul 
Un parteneriat presupune împărţirea responsabilităţilor în fiecare etapă a procesului politic 
de luare a deciziilor de la stabilirea ordinii de zi, redactare, decizie şi punerea în aplicare a 
iniţiativelor politice. Este cea mai înaltă formă de participare. 
 
La acest nivel, ONG-urile şi autorităţile publice se reunesc pentru o cooperare strânsă, 
asigurând în acelaşi timp că ONG-urile continuă să fie independente şi că au dreptul de a se 
angaja şi de a acţiona indiferent de situaţia de parteneriat. Parteneriatul poate include 
activităţi cum ar fi delegarea unei sarcini specifice către un ONG, de exemplu furnizarea de 
servicii, precum şi forumuri participative şi stabilirea de co-organisme de luare a deciziilor, 
inclusiv pentru alocarea resurselor. 
 
Parteneriatul poate avea loc în toate etapele procesului politic de luare a deciziilor şi este în 
special relevant la stabilirea ordinii de zi sau etapele de implementare. 

8 



IV.ii Etape în procesul politic de luare a deciziilor 
 
Ciclul de mai jos defineşte cele şase etape diferite ale procesului politic de luare a deciziilor: 
stabilirea ordinii de zi, elaborarea de politici, luarea deciziilor, punerea în aplicare a politicilor, 
monitorizarea şi reformularea politicii. Fiecare pas oferă ONG-urilor şi autorităţilor publice 
posibilitatea de a interacţiona. 
 

 
 
 
1. Stabilirea ordinii de zi 
Agenda politică este convenită de către parlament şi guvern, dar poate fi modelată de către 
ONG-uri, sau grupuri de ONG-uri, prin intermediul campaniilor şi lobby pentru probleme, 
nevoi şi preocupări. Iniţiative noi de politică sunt adesea rezultatul influenţei campaniilor 
ONG-urilor. În etapa aceasta, ONG-urile îşi propun să influenţeze factorii de decizie în 
numele unui interes colectiv şi să acţioneze într-un mod complementar dezbaterilor politice. 
 
Contribuţii ale ONG-urilor: 
• Pledare: ridicarea de probleme, preocupări şi nevoi pentru un grup specific de utilizatori, 

a unui punct de vedere sau a unui interes public general care nu este încă acoperit de 
legislaţie sau de alte documente de politici, instrumente sau măsuri; 

• Informare şi conştientizare: împărtăşirea constatărilor ONG-urilor autorităţilor publice, 
implicarea şi reprezentarea membrilor, a utilizatorilor şi a grupurilor cheie de cetăţeni şi 
acţionarea drept canale care să ajungă la cetăţeni; ascultare, reacţionare şi informare; 

• Expertiză şi consiliere: experţii cu cunoştinţe despre un anumit subiect joacă un rol 
cheie în stabilirea agendei politice. Analiza şi cercetarea acestora identifică nevoi actuale 
şi viitoare în societate şi oferă perspective cruciale; 

• Inovare: dezvoltarea de noi soluţii şi abordări, demonstrarea modului în care acestea pot 
fi incluse pe agenda politică; 

• Furnizarea de servicii: actor cheie în formarea politicilor şi crearea de servicii alternative 
sau ne-existente pentru un anumit grup de utilizatori. 
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Responsabilităţile autorităţilor publice: 
• Schimb de informaţii: Să furnizeze informaţii la zi, exacte şi în timp util într-un format 

accesibil pentru toate părţile interesate; 
• Proceduri: Să dezvolte şi să adere la un proces transparent de luare a deciziilor. Să 

furnizeze proceduri clare, deschise şi accesibile pentru participare; 
• Furnizarea de resurse: Să permită participarea activă a societăţii civile prin, de exemplu, 

dispoziţii bugetare, sprijin în natură sau servicii administrative; 
• Receptivitate: Să asigure implicarea activp a reprezentanţilor autorităţii publice în 

domeniu; să asculte, să reacţioneze şi să ofere feedback. 
 
Instrumente şi mecanisme utile: 
• Informaţii: 

o Accesul simplu şi liber la informaţii relevante, exacte şi actualizate privind 
procesul politic, documente şi factorii de decizie politică, de exemplu, baze de 
date on-line; 

o Cercetare pentru a înţelege o preocupare şi a dezvolta soluţii propuse; 
o Organizare de campanii şi lobby de către ONG-uri pe baza promovării 

conştientizării, cum ar fi documente de politică, afişe şi pliante, site-uri, 
comunicate mass-media şi demonstraţii publice; 

o Site cu acces cuprinzător la documente cheie şi anunţarea de evenimente publice. 
• Consultare: 

o Petiţii - pot fi făcute prin instrumente online, cum ar fi petiţie electronică sau 
forum web; 

o Consultare, online sau alte tehnici, pentru a aduna subiecte de interes şi sugestii 
de la părţile interesate. 

• Dialog: 
o Audieri şi forumuri publice cu părţile interesate pentru a identifica şi interpreta 

sensibilităţile şi interesele diferitelor grupuri; 
o Forumuri şi consilii viitoare ale cetăţenilor pentru a discuta cu cetăţenii şi 

ONG-urile; 
o Contact cheie cu guvernul care permite societăţii civile să aibă acces la 

informaţii privind iniţiativele politice actuale. 
• Parteneriat: 

o Grup sau comitet de lucru format ca un grup permanent sau ad-hoc de experţi 
pentru a consilia cu privire la preferinţele de politică. 

 
2. Elaborarea 
Autorităţile publice au, de obicei, procese bine stabilite pentru politica de redactare. Aici, 
ONG-urile sunt adesea implicate în domenii precum identificarea problemelor, propunerea 
de soluţii şi furnizarea de dovezi pentru propunerea lor preferată cu, de exemplu, interviuri 
sau cercetare. Facilitarea oportunităţilor pentru consultare ar trebui să fie un element cheie în 
această etapă, precum şi diverse forme de dialog pentru a colecta informaţii de la factorii 
cheie interesaţi. 
 
Contribuţia ONG-urilor: 
• Pledare: garantează că se iau în considerare nevoile şi interesele părţilor interesate 

afectate de proiectul de politică; 
• Informare şi conştientizare: ONG-urile informează membrii, utilizatorii şi grupurile 

cetăţenilor cheie cu privire la procesul de elaborare; 
• Expertiză şi consiliere: furnizează analize şi cercetare privind aspectele avute în vedere 

sau ridică priorităţi suplimentare care să fie incluse în proiectul de politică; 
• Inovare: oferă soluţii prin introducerea de abordări noi, soluţii practice şi modele concrete 

care aduc beneficii anumitor grupuri de utilizatori; 
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• Furnizarea de servicii: contribuie la redactarea politicii pentru a asigura că nevoile 
specifice ale utilizatorilor acestora sunt luate în considerare şi că sunt îndeplinite 
condiţiile necesare; 

• Funcţia ‘watchdog’ (de supraveghere): urmăresc procesul de elaborare pentru a se 
asigura că preocupările factorilor interesaţi sunt luate în considerare şi că procesul este 
transparent şi incluziv. 

 
Responsabilităţile autorităţilor publice: 
• Împărtăşirea informaţiilor: Să furnizeze informaţii în timp util şi cuprinzătoare cu privire 

la procesele actuale de consultare; 
• Proceduri: Să dezvolte şi să adere la standardele minime de consultare, cum ar fi 

obiective clare, reguli de participare, termene, contacte deschise etc. Să organizeze 
reuniuni de consultare, inclusiv invitaţia de participare a tuturor factorilor interesaţi 
potenţiali; 

• Furnizarea de resurse: Să furnizeze termene adecvate şi mijloace de consultare pentru 
a asigura participarea la diferite niveluri ale societăţii civile; 

• Receptivitate: Să asigure implicarea activă a reprezentanţilor autorităţii publice din 
domeniu; să asculte, să reacţioneze şi să ofere feedback. 

 
Instrumente utile şi mecanisme: 
• Informaţii: 

o Accesul deschis şi liber la documente de politici, inclusiv cu punct unic de 
informare pentru redactarea politicii, cu informaţii disponibile în diferite formate 
care să ajungă la public; 

o Site cu acces cuprinzător la documente cheie şi anunţarea de evenimente publice; 
o Organizare de campanii şi lobby pentru modelarea proiectului de politică prin 

documente de poziţie, scrisori, manifeste; 
o Difuzări web de la audieri, reuniuni şi dezbateri care permit oamenilor să 

privească şi să asculte în timp real; 
o Cercetare care să ofere contribuţie la procesul de elaborare a politicii. 

 
• Consultare şi dialog: 

o Audieri şi comisii pentru întrebări şi răspunsuri cu factorii interesaţi pentru a 
identifica şi a interpreta sensibilităţile şi preocupările şi a strange propuneri, faţă-
în-faţă sau on-line; 

o Seminarii şi reuniuni ale experţilor care implică participarea de experţi în 
dezvoltarea de cercetare sau studii de specialitate care pot fi utilizate în elaborare; 

o Comisii din mai mulţi factori interesaţi şi organisme de consultare care 
constau din sau conţin reprezentanţi ai sectorului ONG-urilor; ar putea fi 
permanente sau ad-hoc. 

 
• Parteneriat: 

o Co-redactare: implicarea activă în elaborarea de părţi ale procesului legislativ. 
 
3. Decizie 
Formele de luare a deciziilor politice variază în funcţie de contextul naţional şi legislativ. 
Caracteristici comune sunt stabilirea unei directive ale politicii guvernamentale de către un 
minister; sau legislaţie, cum ar fi aprobarea unei legi prin vot parlamentar; sau referendum 
public, care necesită ulterior legislaţie care să permită acest lucru. Proiectele de legi şi 
moţiunile ar trebui să fie deschise contribuţiei şi participării din partea ONG-urilor. Autorităţile 
publice ar trebui să evalueze punctele de vedere şi opiniile înainte de luarea deciziei. La 
această etapă, consultarea este centrală pentru decizia informată. Cu toate acestea, puterea 
finală de alegere aparţine autorităţilor publice, cu excepţia cazului în care decizia este luată 
prin vot public, referendum sau printr-un mecanism de co-decizie. 
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Contribuţia ONG-urilor: 
• Pledare: influenţarea factorilor de decizie înainte de un vot; 
• Informare şi conştientizare: informarea membrilor, a utilizatorilor şi a grupuri de 

cetăţeni cheie cu privire la deciziile politice şi efectul lor potenţial; 
• Expertiză şi consiliere: furnizarea de analize detaliate pentru a informa şi influenţa 

factorii de decizie; 
• Funcţia ‘watchdog’: ulterior procesului de luare a deciziilor, asigurând că acesta este 

democratic, transparent şi de eficienţă optimă. 
 
Responsabilităţile autorităţilor publice: 
• Împărtăşirea informaţiilor: Să furnizeze informaţii privind politicile aflate în procesul de 

luare a deciziilor; 
• Proceduri: Să ofere şi să urmeze procedurile pentru mecanisme de luare a deciziei prin 

colaborare, dacă este cazul; 
• Furnizarea de resurse: Să permită şi să sprijine participarea activă a societăţii civile prin 

asocierea ONG-urilor în etapa de decizii; 
• Receptivitate: Să asculte, să ia în considerare şi să răspundă la contribuţia societăţii 

civile. 
 
Instrumente şi mecanisme utile: 
• Informaţii: 

o Organizarea de campanii şi lobby pentru a influenţa factorii de decizie, de 
exemplu prin utilizarea de pliante, site-uri, comunicate mass-media şi demonstraţii 
publice. 

• Consultare şi dialog: 
o Sesiuni plenare deschide sau sesiuni ale comitetului pentru a se asigura 

accesul liber la dezbateri în timpul procesului de luare a deciziilor. 
• Parteneriat: 

o Luarea în comun a deciziilor prin intermediul forumurilor, al conferinţelor de 
stabilire a consensului şi al altor reuniuni participative; 

o Luarea de decizii prin colaborare, cum ar fi bugetarea participativă. 
 
4. Punerea în aplicare 
Aceasta este etapa la care multe ONG-uri sunt cele mai active, de exemplu în livrarea de 
servicii şi execuţia proiectelor. O mare parte din activitatea desfăşurată de ONG-uri în 
etapele anterioare includ încercări de a influenţa punerea în aplicare a politicii. Această fază 
este în mod deosebit importantă pentru a asigura că rezultatul intenţionat va fi realizat. 
Accesul la informaţii clare şi transparente cu privire la aşteptări şi oportunităţi este important 
în această etapă, precum şi parteneriatele active. 
 
Contribuţia ONG-urilor: 
• Informare şi conştientizare: axate în primul rând pe sensibilizarea publicului, explicarea 

avantajelor sau a dezavantajelor şi a impactului politicii; 
• Furnizarea de servicii: un actor cheie în punerea în aplicare a iniţiativelor de politică, 

care de multe ori poartă principala responsabilitate pentru livrare; 
• Funcţia ‘watchdog’: evaluează şi asigură că politica este pusă în aplicare aşa cum a 

fost destinată, fără efecte secundare nocive. 
 
Responsabilităţile autorităţilor publice: 
• Împărtăşirea informaţiilor: Să furnizeze informaţii privind strategiile de punere în 

aplicare, procedurile privind licitaţiile publice şi liniile directoare ale proiectului; 
• Proceduri: Să urmeze normele şi reglementările stabilite pentru punerea în aplicare a 

politicii. 
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• Furnizarea de resurse: Să permită participarea activă a societăţii civile în etapa de 
implementare prin, de exemplu, dispoziţii bugetare, sprijin în natură sau servicii 
administrative; 

• Receptivitate: Să fie disponibile şi să reacţioneze la nevoile specifice care rezultă din 
circumstanţe în jurul implementării politicii. 

 
Instrumente şi mecanisme utile: 
• Informaţii: 

o Accesul deschis şi liber la documentele din sectorul public cu privire la 
proiectele şi deciziile de punere în aplicare; 

o Site cu acces cuprinzător la documente cheie şi anunţarea de evenimente publice; 
o Alerte e-mail care anunţă proiectul viitor şi oportunităţile de finanţare; 
o Întrebări frecvente online sau alte canale pentru a oferi informaţii prezentate ca 

întrebări şi răspunsuri, orientate spre furnizarea de ajutor practic şi îndrumare; 
o Procedură de licitaţie anunţată public pentru a oferi un proces deschis şi 

transparent pentru furnizarea de servicii. 
• Consultare: 

o Evenimente, conferinţe, forumuri şi seminarii pentru a informa şi a discuta 
despre punerea în aplicare a politicii cu ONG-urile şi cu publicul. 

• Dialog: 
o Seminarii de construire a capacităţii pentru a spori cunoştinţele şi capacitatea 

relevantă pentru punerea în aplicare; 
o Seminarii de instruire pentru ONG-uri şi autorităţile publice pe anumite subiecte 

relevante pentru punerea în aplicare, cum ar fi achiziţii, proiecte şi cereri de 
finanţare. 

• Parteneriat: 
o Parteneriat strategic în cazul în care ONG-urile şi autorităţile publice formează 

un parteneriat pentru a pune în aplicare politica; acesta poate varia de la un 
program pilot de mică anvergură până la responsabilitatea deplină a punerii în 
aplicare. 

 
 
5. Monitorizare 
În acest punct, rolul ONG-urilor este de a monitoriza şi de a evalua rezultatele politicii puse 
în aplicare. Este important să existe un sistem de monitorizare eficient şi transparent care 
asigură că politica / programul atinge scopul propus. 
 
Contribuţia ONG-urilor: 
• Pledare: să monitorizeze şi să spună dacă iniţiativa de politică a ajuns la beneficiarii 

doriţi şi a avut rezultatul intenţionat pentru societate; 
• Expertiză şi consiliere: să strângă dovezi sau să facă cercetări privind impactul politicii; 

include think-tank-uri (“grupuri de reflexie şi influenţă”) şi institute de cercetare; 
• Furnizare de servicii: responsabilitatea de a monitoriza efectele programului în ceea ce 

priveşte calitatea, durabilitatea, eficienţa şi exemple de cazuri reale; 
• Funcţia ‘watchdog’: un rol prioritar în monitorizarea efectelor politicii, pentru a asigura 

că obiectivele dorite sunt atinse. 
 
Responsabilităţile autorităţilor publice: 
• Împărtăşirea informaţiilor: Să furnizeze informaţii privind stadiul actual al politicii; 
• Receptivitate: Să asculte şi să reacţioneze la puncte specifice ridicate de ONG-uri şi de 

societatea civilă. 
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Instrumente şi mecanisme utile: 
• Informaţii: 

o Accesul deschis şi liber la informaţii cu privire la evoluţia politicii; 
o Strângerea de dovezi pentru a colecta cazuri şi statistici privind livrarea 

proiectului; 
o Evaluarea politicii şi a impactului acesteia, prin conferinţe şi raportare; 
o Studii de cercetare independente pentru a extrage învăţămintele cheie. 

• Consultare: 
o Mecanisme de feedback pentru a urmări progresul, cum ar fi sondaje, sondaje de 

web sau chestionare. 
• Dialog: 

o Grup sau comitet de lucru alcătuit din ONG-uri (atât utilizatori cât şi furnizori) 
responsabile cu monitorizarea şi evaluarea iniţiativei de politică. 

• Parteneriat: 
o Grup sau comitet de lucru alcătuit din ONG-uri şi autorităţi publice reunindu-se 

într-un parteneriat strategic pentru a monitoriza şi a evalua iniţiativa de politică. 
 
 
6. Reformulare 
Cunoştinţele dobândite ca urmare a punerii în aplicare a politicii, împreună cu nevoile care 
evoluează în societate adesea necesită o reformulare a politicii. Acest lucru trebuie să se 
bazeze pe accesul la informaţii şi oportunităţi la dialog pentru a identifica nevoile şi iniţiativele. 
Această reformulare permite iniţierea unui nou ciclu de luare a deciziilor. 
 
Contribuţii ale ONG-urilor: 
• Pledare: să facă lobby pentru reînnoirea politicii prin exprimarea limitărilor sau a 

efectelor secundare ale politicii actuale, pentru a satisface nevoile utilizatorilor sau ale 
cetăţenilor; 

• Expertiză şi consiliere: să întreprindă cercetări şi analize pentru a identifica lacunele 
iniţiativei de politică actuală şi să ofere justificarea pentru reformulare; 

• Inovare: să dezvolte noi abordări pentru abordarea politicii respective; acest lucru poate 
fi un element cheie în politica de reînnoire; 

• Furnizare de servicii: să identifice obstacolele şi să strângă dovezi pentru a ilustra 
nevoile în evoluţie care necesită o reformulare a politicii. 

 
Responsabilităţile autorităţilor publice: 
• Schimbul de informaţii: să furnizeze informaţii cu privire la o posibilă revizuire a politicii 

şi percepţia acestora asupra schimbărilor necesare din politică; 
• Proceduri: să furnizeze proceduri clare, deschise şi accesibile pentru participare; 
• Furnizarea de resurse: să permită şi să sprijine participarea activă a societăţii civile; 
• Receptivitate: să asculte şi să acţioneze asupra contribuţiei din partea ONG-urilor. 
 
Instrumente şi mecanisme utile: 
• Informaţii: 

o Accesul deschis şi liber la informaţii care oferă evaluări, rezultate ale studiilor 
şi alte elemente de probă cu privire la politica existentă; 

• Consultare: 
o Conferinţă sau reuniune pentru a stabili următorii paşi planificaţi de către 

autoritatea publică; 
o Consultare online pentru a strânge opiniile societăţii civile cu privire la 

modalitatea de urmărire a politicii / proiectului. 
• Dialog: 
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o Seminarii şi forumuri deliberative pentru implicarea factorilor interesaţi în 
dezvoltarea de noi direcţii în domeniul politicii, de exemplu cafenea publică, spaţiu 
deschis, alte metode de brainstorming. 

• Parteneriat: 
o Grup sau comitet de lucru în cazul în care ONG-urile formează un grup de 

experţi în comun cu alţi factori interesaţi şi autorităţi publice cu scopul de a 
recomanda o politică revizuită. 

 
 
IV.iii Instrumente şi mecanisme transversale de participare civilă 
 
Există anumite instrumente sau mecanisme adunate din toată Europa în timpul consultării 
pentru Codul de Bune Practici pentru Participare Civilă, care oferă suport transversal 
participării pe parcursul întregului proces de luare a deciziilor: 
 
1. E-participare 
Instrumentele electronice oferă un potenţial important pentru îmbunătăţirea practicii 
democratice şi participarea unei societăţi civile organizate. Ele pot contribui în mare măsură 
la transparenţa, responsabilitatea şi capacitatea de reacţie a instituţiilor, precum şi la 
promovarea angajamentului cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii şi a accesibilităţii şi 
incluziunii procesului democratic. 
Pentru a beneficia pe deplin de pe urma potenţialul lor, e-instrumentele ar trebui integrate de 
către toţi participanţii de luare a deciziilor, inclusiv de către autorităţile de la toate nivelurile şi 
societatea civilă organizată. 
 
2. Consolidarea capacităţilor de participare 
Este esenţial să se dezvolte capacitatea şi abilităţile ONG-urilor locale, regionale şi naţionale 
astfel încât să poată fi activ implicate în formularea de politici, dezvoltarea de proiecte şi 
furnizarea de servicii. Consolidarea capacităţilor poate include, de asemenea, seminarii de 
instruire pentru a îmbunătăţi înţelegerea rolurilor reciproce ale ONG-urilor şi ale autorităţilor 
publice în acest angajament, precum şi programe de schimb pentru a facilita înţelegerea 
realităţilor celuilalt. 
 
3. Structuri pentru cooperare între ONG-uri şi autorităţile publice 
În vederea facilitării relaţiei dintre autorităţile publice şi ONG-uri, un număr de ţări au 
dezvoltat organisme de coordonare. Acestea includ: organisme guvernamentale, cum ar fi o 
persoană de contact pentru societatea civilă în fiecare minister sau un organism de 
coordonare la nivel central în calitate de interlocutor unic; structuri comune cum ar fi 
comitetele cu mai mulţi factori interesaţi, grupuri de lucru, consilii de experţi şi alte organisme 
de consultare (permanente sau ad-hoc ); sau alianţe/coaliţii de ONG-uri care îşi reunesc 
resursele şi dezvoltă poziţii comune. 
 
4. Documentele-cadru privind cooperarea între ONG-uri şi autorităţile publice 
În multe ţări europene, au fost dezvoltate acorduri cadru pentru a sublinia angajamentele, 
rolurile şi responsabilităţile şi procedurile de cooperare. Aceste documente stabilesc o bază 
clară pentru relaţie şi facilitează prin aceasta un dialog continuu şi înţelegerea reciprocă între 
ONG-uri şi autorităţile publice. Acestea includ acorduri bilaterale cu parlamentul sau guvernul, 
documente de strategie pentru cooperare şi programe oficiale pentru cooperare, adoptate de 
către autorităţile publice. 
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V. Matricea de participare civilă 
 
Pentru a ilustra şi a clarifica relaţia, matricea de mai jos vizualizează etapele procesului 
politic de luare a deciziilor şi legătura lor cu nivelurile de participare. Aceasta se bazează pe 
bune practici şi exemple din societatea civilă din toată Europa şi este menită să ofere 
inspiraţie pentru acţiune şi să consolideze interacţiunea dintre ONG-uri şi autorităţile publice. 
 
La fiecare etapă din procesul de luare a deciziilor (de la stânga la dreapta) există diferite 
niveluri de participare a ONG-urilor (de jos în sus). Se consideră că paşii în procesul politic 
de luare a deciziilor pot fi aplicaţi oricăruie context din Europa, de la nivel local la nivel 
naţional. Aşa cum s-a explicat, nivelurile de participare la fiecare punct în procesul de luare a 
deciziilor pot varia de la scăzut la ridicat şi se intenţionează ca instrumentele propuse să fie 
utilizate ca modalităţi de a pune în aplicare a fiecărui tip de participare. 
 
Această matrice poate fi folosită în diverse moduri, cum ar fi cartografierea nivelurilor de 
angajare a societăţii civile în orice proces politic dat; evaluarea participării ONG-urilor într-un 
punct oarecare al unui process; sau ca o resursă practică de planificarea de către ONG a 
activităţilor legate de politică. Aceasta nu se doreşte a fi o listă exhaustivă şi poate fi 
adaptată la mai multe utilizări. 
 
Matricea ilustrează elementele corelate ale participării la procesul de luare a deciziilor. Acest 
exemplu arată modul în care instrumentele utile menţionate mai sus pot atinge nivelul dorit 
de participare la fiecare pas din procesul de luare a deciziilor. 
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