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PREFAÞÃ

Manualul este rezultatul proiectului “Îmbunãtãþirea
Integritãþii în Administraþia Publicã Localã”. Partenerii acestui
proiect au fost Fundaþia transFORMA, Asociaþia Pro
Democraþia, Transparency International România, Fundaþia
Parteneri pentru Dezvoltare Localã, precum ºi Grupurile de
Integritate Localã din 10 oraºe. Oraºele participante au fost:
Arad, Bacãu, Braºov, Cluj, Dragãºani, Oneºti, Râmnicu Vâlcea,
Sibiu, Timiºoara ºi Turda.

Proiectul a început în martie 2004 ºi s-a încheiat în
martie 2006.

Manualul prezintã o analiza detaliatã a paºilor ce trebuie
urmaþi pentru realizarea unui astfel de proiect. Este conceput
astfel încât sã serveascã drept ghid pentru toþi cei care doresc
sã demareze un proiect similar. Mai mult decât atât,
manualul conþine un capitol care descrie instrumentele care
pot fi aplicate pentru îmbunãtãþirea integritãþii ºi un capitol
în care sunt prezentate interviuri cu o serie de personalitãþi
din România, care subliniazã importanþa ºi necesitatea
îmbunãtãþirii integritãþii.

Autorii manualului sunt:
- Alfred Bulai (ªcoala Naþionalã de ªtiinþe Politice,

Bucureºti) (capitolul 3)
- Cristina Doboº (Universitatea din Bucureºti)

(capitolul 1)
- Iulia Georgescu (Coordonator regional APD Cluj)

(capitolul 2)
- Henk van de Graaf (Universitatea din Amsterdam)

(capitolele 3 ºi 5)
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- Brede Kristensen (Director de programe,
transFORMA) (capitolul 4)

- Silvia Marton (Coordonator de proiect, transFORMA)
(capitolul 3)

Henk van de Graaf este coordonatorul acestui manual.
Traducerea secþiunilor redactate iniþial în limba englezã îi

aparþine Corinei Ilea.

Acest manual nu ar fi putut fi realizat fãrã eforturile
susþinute ale celor aproape o sutã de membri ai grupurilor de
integritate localã. Ei ne-au oferit un important material
pentru scrierea acestui manual.

Proiectul a fost finanþat de Ministerul Afacerilor Externe
din Olanda prin programul MATRA.
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INTRODUCERE
Henk van de Graaf

Nu mai este nevoie sã spunem cã integritatea ar trebui sã
fie una din caracteristicile definitorii ale administraþiei publice
în societãþile dezvoltate. Integritatea este strâns legatã de
calitatea serviciilor oferite cetãþenilor de cãtre administraþia
publicã. Cetãþenii ar trebui sã aibã certitudinea cã vor fi trataþi
fãrã pãrtinire de cãtre administraþie, atât la nivel local, cât ºi la
nivel naþional. Serviciile oferite de administraþia localã ar
trebui sã fie gratuite pentru cetãþeni (cetãþenii deja plãtesc
impozite pentru aceste servicii) sau la preþuri fixe, prestabilite.
Cererea ºi oferirea unor alte forme de platã este o încãlcare a
principiilor integritãþii. 

Principiile care se aplicã cetãþenilor se aplicã ºi companiilor,
ONG-urilor sau altor instituþii. Achiziþiile publice ar trebui sã
aibã loc pe bazã de licitaþii. Iar procesul de selectare a celei mai
bune oferte ar trebui sã fie transparent ºi corect.

Mai mult decât atât, integritatea în administraþia publicã
este unul din principalele aspecte ale bunei guvernãri. De
aceea, în conformitate cu standardele instituþiilor internaþionale
– Uniunea Europeanã, Banca Mondialã ºi FMI – ea reprezintã
una din premisele dezvoltãrii economice.

Cunoscutul sociolog al birocraþiilor, Michel Crozier,
definea puterea drept capacitatea de a menþine competitorii
în ignoranþã în ceea ce priveºte propriile intenþii ºi de a
transmite informaþii minimale sau deloc. Camuflarea
intenþiilor ºi refuzul de a oferi informaþii pertinente conferã
nesiguranþã. Ceea ce duce la faptul cã puterea, care se poate
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extinde, este o putere de care se poate abuza ºi, mai mult
decât atât, are menirea sã fie abuzatã.

Sunt un cetãþean obiºnuit ºi doresc sã obþin autorizaþiile
pentru a construi o casã. Cunosc procedurile, dar nu ºtiu cu
adevãrat cum funcþioneazã ele ºi nici marja de timp în care ele
se aplicã. Primãria nu oferã niciodatã informaþii clare. Am
mers la primãrie pentru o întâlnire cu persoana cãreia trebuia
sã îi înmânez cererea mea. Totul pãrea în regulã ºi mi s-a spus
cã trebuie sã mai aºtept. Cât timp ? Greu de spus. Rãbdarea
este foarte importantã. Aºtept, ºi dupã încã o lunã mã prezint
din nou la primãrie. La început nu mi se gãseºte dosarul, dar
mi se promite cã problema se va rezolva. Nemaipomenit.
Peste încã o sãptãmânã mi se comunicã cã din dosar mai
lipseºte un anumit document. De ce nu mi s-a spus acest lucru
mai devreme? Completez dosarul cu documentul lipsã ºi
aºtept din nou. Mai trece o lunã ºi încã una. Primãvara se
apropie ºi eu încã nu am obþinut autorizaþia, dar observ cã
cineva îºi construieºte o casã în apropiere. Îi întreb pe vecini
cine este persoana respectivã. Se pare cã este o persoanã
apropiatã primarului ºi ºi-a obþinut autorizaþia în doar câteva
sãptãmâni. Foarte bine, dar eu încã mai aºtept.

Cel care mi-a spus aceastã poveste a aºteptat un an, apoi a
renunþat. „Probabil se aºteptau sã le dau niºte bani”, spune el.

Integritatea (de la cuvântul latin „integer”) înseamnã „ a
fi integru, neatins, întreg sau necorupt”. În mod uzual folosim
acest cuvânt pentru a arãta cã cineva îºi pãstreazã
promisiunile fãcute. În caz contrar, integritatea lipseºte ºi
încrederea celor din jur scade. Acelaºi lucru se aplicã ºi
administraþiei locale.

Integritatea înseamnã, în general, douã lucruri: pe de o
parte, absenþa corupþiei ºi a fraudei. Aºa cum am subliniat,
politicienii ºi funcþionarii publici ar trebui sã îºi îndeplineascã
îndatoririle fãrã a cere sau a accepta plãþi suplimentare. Banii
publici ar trebui cheltuiþi pentru scopurile destinate acestora,

CINE SE TEME DE INTEGRITATE ?
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nu ar trebui sã disparã în buzunarele unor persoane
individuale.

Pe de altã parte, integritatea înseamnã deschidere,
transparenþã ºi o bunã calitate a serviciilor oferite.
Administraþia publicã ar trebui sã informeze publicul în
legãturã cu acþiunile pe care le întreprinde ºi în legãturã cu
modul în care acestea sunt realizate. Transparenþa este în
acelaºi timp cea mai bunã garanþie pentru prevenirea
corupþiei ºi a fraudei. Într-o administraþie publicã cu adevãrat
deschisã, activitãþile ilegale nu pot rãmâne nedescoperite
pentru o lungã perioadã de timp. 

În general, se presupune cã este datoria guvernelor sã
facã în aºa fel “încât funcþionarii publici sã nu permitã
intereselor lor personale sã compromitã procesele de decizie
oficiale ºi managementul instituþiilor”. Observaþia sociologicã
a demonstrat în repetate rânduri cã, acolo unde guvernele
gestioneazã prost informaþiile de care dispun, structurile de
putere se dezvoltã ºi corupþia îºi face apariþia. Acolo unde
cetãþenilor le este facilitat accesul la sistemul administrativ,
acolo unde guvernele ºi administraþia sunt deschise ºi oferã
informaþii ºi rãspunsuri la întrebãrile jurnaliºtilor ºi ale
cetãþenilor ºi discutã problemele cu care aceºtia se confruntã,
acolo unde transparenþa ºi responsabilitatea sunt evidente,
acolo corupþia este redusã. În astfel de oraºe, cetãþenii tind sã
aibã încredere atât în administraþie cât ºi în cei care lucreazã
în cadrul ei. Funcþionarii publici ºi cei care guverneazã sunt
percepuþi ca fiind integri ºi de încredere.

Dar nu se poate ajunge la o totalã integritate nici chiar
atunci când administraþiile publice sunt cu adevãrat deschise
ºi transparente. Perfecþionarea este întotdeauna posibilã ºi,
prin urmare, necesarã. Acesta nu este doar cazul României, ci
este adevãrat pentru toate þãrile dezvoltate din întreaga lume.
Încãlcãri ale integritãþii pot apãrea în orice organizaþii mari.
De aceea, organizaþiile ºi, în special, instituþiile publice ar
trebui sã fie vigilente faþã de încãlcãrile integitãþii ºi ar trebui
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sã le soluþioneze în consecinþã. Pe de o parte, prin luarea unor
mãsuri adecvate faþã de aceste încãlcãri, iar, pe de altã parte,
prin modificarea structurii instituþiei, astfel încât sã devinã
mai puþin vulnerabilã faþã de încãlcãrile principiilor
integritãþii.

Acest manual va analiza metodele de îmbunãtãþire a
integritãþii la nivelul administraþiei locale. Premisa care stã la
baza acestei metode este urmãtoarea: îmbunãtãþirea
integritãþii este în conformitate cu interesul administraþiei
locale dar ºi cu interesul cetãþenilor, al companiilor, al altor
instituþii publice (ºcoli, spitale etc.) ºi al organizaþiilor non-
guvernamentale. Mai mult decât atât, lipsa integritãþii nu se
regãseºte doar în în primãrii, ci la un nivel mult mai extins;
cetãþenii ºi instituþiile societãþii civile au propriile lor
experienþe legate de integritate, sau de lipsa ei, în
administraþia publicã localã. Cu alte cuvinte: atât cetãþenii cât
ºi instituþiile societãþii civile cunosc din proprie experienþã
ceea ce nu funcþioneazã ºi ceea ce ar trebui îmbunãtãþit.

De aceea manualul va pune accent pe Grupurile de
Integritate Localã (GIL), compuse din reprezentanþi ai
diferitelor segmente ale comunitãþii locale, inclusiv
reprezentanþi ai partidelor politice ºi ai administraþiei publice
locale. Ideea ce stã la baza acestui manual este: Grupurile de
Integritate Localã vor elabora o strategie de îmbunãtãþire a
integritãþii în administraþia publicã localã. O astfel de strategie
ar trebui sã fie structuratã în trei pãrþi. Prima parte cuprinde o
analizã asupra situaþiei prezente în ceea ce priveºte
integritatea. Aceastã analizã indicã, pe baza faptelor concrete,
care sunt segmentele ce necesitã îmbunãtãþiri. În cea de-a doua
parte sunt formulate scopurile urmãrite. Cea de-a treia parte a
strategiei oferã modalitãþile ºi instrumentele prin care se pot
atinge scopurile propuse. Bineînþeles cã strategia va trebui sã
fie aprobatã de cãtre consiliul local, urmând ca Grupul de
Integritate Localã sã monitorizeze punerea în aplicare a
strategiei.

CINE SE TEME DE INTEGRITATE ?
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Manualul a fost conceput pornind de la proiectul
„Îmbunãtãþirea Integritãþii în Administraþia Publicã Localã”,
care s-a desfãºurat în 10 oraºe din România din martie 2004
pânã în martie 2006. În fiecare dintre aceste oraºe au
funcþionat Grupuri de Integritate Localã. Acest manual se
bazeazã pe experienþele pe care acestea le-au acumulat pe
parcursul proiectului.

Structura manualului este urmãtoarea. Capitolul unu
prezintã opiniile unor personalitãþi din România, inclusiv
primari, în legãturã cu importanþa ºi necesitatea îmbunãtãþirilor
ce trebuie aduse integritãþii în România.

Capitolul 2 oferã o perspectivã generalã asupra celor mai
relevante legi din România privind integritatea. Informaþiile
din acest capitol pot servi ca bazã pentru activitãþile Grupului
de Integritate Localã. 

Capitolul 3, „10 paºi pentru îmbunãtãþirea integritãþii”,
poate fi considerat partea centralã a manualului. Capitolul
oferã o perspectivã detaliatã a activitãþilor Grupului de
Integritate Localã ºi a principiilor ce stau la baza acestora.

Capitolul 4 este un inventar al instrumentelor care pot fi
aplicate pentru îmbunãtãþirea integritãþii. Acest capitol
prezintã un numãr de instrumente care s-au dovedit a fi
eficiente în diferite situaþii. Aplicarea ºi funcþionarea lor într-o
anumitã situaþie depinde de problemele specifice de
integritate cu care se confruntã o anumitã comunitate. Cu
siguranþã cã acest capitol nu este exhaustiv. În funcþie de
situaþia particularã care trebuie rezolvatã, probabil cã vor
trebui cãutate ºi alte instrumente adecvate.

Ultimul capitol, capitolul 5, prezintã o perspectivã
generalã asupra unor metode ºi tehnici care pot fi utile pentru
activitãþile Grupurilor de Integritate Localã. Acest capitol
descrie în principal lucrul în grupuri, atât restrânse, cât ºi
grupuri mari, oferã modele de interviuri ºi chestionare.

CINE SE TEME DE INTEGRITATE ?
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Manualul conþine informaþiile de care aveþi nevoie pentru
a coordona un proiect de îmbunãtãþire a integritãþii în
administraþia publicã localã.

Dacã încã mai ezitaþi dacã sã demaraþi sau nu un astfel de
proiect, parcurgeþi capitolul 1. În acest capitol veþi gãsi
opiniile unor personalitãþi din România, inclusiv ale unor
primari, despre relevanþa ºi necesitatea contribuþiilor la
îmbunãtãþirea integritãþii.

Dacã deja v-aþi decis sã coordonaþi un astfel de proiect,
parcurgeþi întâi capitolul 5. În acest capitol veþi gãsi o
prezentare generalã a tuturor activitãþilor pe care trebuie sã le
desfãºuraþi.

Sunt prezente ºi referiri la alte secþiuni ale acestui manual,
care oferã informaþii mai detaliate asupra activitãþilor
analizate.

CINE SE TEME DE INTEGRITATE ?
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CAPITOLUL 1

DE CE TREBUIE SÃ ÎMBUNÃTÃÞIM
INTEGRITATEA ADMINISTRAÞIEI

PUBLICE LOCALE ?

Cristina Doboº





motto
„Integritatea înseamnã puterea de a spune „nu”
factorilor politici când aceºtia au interese ºi a spune
„nu” dorinþei de a face avere […]. Când termini un
mandat de 4 ani sã poþi merge pe stradã liniºtit, cu
privirea înainte, fãrã a fi vorbit pe la spate” (Adrian
Popa, viceprimarul Clujului).

1.1. Introducere

Acest capitol încearcã sã stabileascã cât de importantã este
rezolvarea cazurilor de micã sau mare corupþie din
administraþia localã a României ºi îmbunãtãþirea transparenþei
ºi comunicãrii administraþiei cu cetãþeanul. Cazurile în care se
constatã deficienþe ale integritãþii în administraþia localã
genereazã un întreg lanþ de alte probleme în cadrul
comunitãþii respective ºi au, prin urmare, consecinþe directe
asupra beneficiarului serviciilor administraþiei publice,
cetãþeanul. Problemele de integritate ale administraþiei locale
din România au fost deja conºtientizate la nivel social ºi sunt
dezbãtute des în presa localã ºi centralã. Majoritatea
românilor sunt familiarizaþi cu cazurile de corupþie prin
intermediul mass-media, dar ºi cu cazurile de micã corupþie
prin intermediul experienþei directe. Reprezentanþi cunoscuþi
ai societãþii civile au luat în mod public atitudine faþã de
corupþie. Cu toate acestea, este încã nevoie de o ºi mai bunã
vizibilitate socialã a problemei, iar cetãþeanul trebuie sã
înþeleagã cã unele probleme pot fi rezolvate, prin implicarea
noastrã, a tuturor, a societãþii civile, a pîrghiilor legale ale
statului, a ONG-urilor, a presei.

Având în vedere importanþa rezolvãrii acestei probleme
sociale, actorii ºi instituþiile care ar putea sã se implice în
rezolvarea ei, factorii sãi generatori ºi, prin urmare,
modalitãþile de reducere a fenomenului, am hotãrât sã
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discutãm cu o serie de personalitãþi. Acestea fie s-au confruntat
direct cu administraþia localã, lucrând în aceasta, fie au
anumite competenþe legate de subiect, în calitatea lor de
sociologi, reprezentanþi ai societãþii civile sau oameni de presã.
Am realizat o micro anchetã, cuprinzând zece interviuri cu
urmãtoarele personalitãþi: primarul Ploieºtiului (Emil Calotã,
PSD), primarul Bacãului (Romeo Stavarache, PD),
viceprimarul Clujului (Adrian Popa, PNL), Cristian Pîrvulescu
(preºedintele Asociaþiei Pro Democraþia), Rodica Culcer
(director al Departamentului de ºtiri, TVR), Marian Popa
(membru al Transparency International România), Ana
Vasilache (director, Fundaþia Parteneri pentru Dezvoltare
Localã), Bogdan Voicu ºi Luana Pop (doctori în sociologie,
Facultatea de Sociologie, Universitatea din Bucureºti), Onno
Simons (consilier al Delegaþiei Comisiei Europene în
România).

Acest studiul intenþioneazã sã aducã informaþii despre
modul în care privesc câþiva reprezentanþi ai societãþii
româneºti corupþia; prin urmare, nu existã o reprezentativitate
a cercetãrii. Interviurile au fost semistructurate, cel intervievat
fiind lãsat sã se exprime liber pe baza unei grile de teme
propuse discuþiei. Subiectele mari abordate au fost:
diagnosticarea problemelor de integritate ale administraþiei
locale din România, factorii care le genereazã, identificarea
soluþiilor. Din interviuri au reieºit o serie de opinii similare,
dar ºi comentarii divergente, însã complementare. 

În secþiunile ce urmeazã am folosit informaþiile obþinute în
urma acestor interviuri. În unele cazuri, problemele
identificate în interviuri ºi expuse aici sunt însoþite de citate, în
alte cazuri, din nevoia de a comprima informaþia, folosesc
vorbirea indirectã sau expun informaþii ºi opinii care se repetã,
fãrã a menþiona autorul. Mulþumesc tuturor celor intervievaþi
pentru disponibilitatea de a ne furniza informaþii utile.
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1.2. Ce înseamnã integritatea ºi de ce
este ea importantã ?

Profesionalismul ºi integritatea administraþiei locale sunt
elemente importante pentru consolidarea democraþiei la
nivel local, contribuind la democratizarea întregii societãþi.
Importanþa administraþiei locale rezidã în faptul cã ea este
întâiul palier de rezolvare a problemelor cetãþeanului, prima
verigã cu care el intrã în contact. Pentru oricare dintre
problemele sale, cetãþeanul se adreseazã în primul rând
reprezentanþilor locali, chiar dacã în unele cazuri,
administraþia localã nu are în mod legal competenþa pentru
a rezolva acea problemã. Acest lucru demonstreazã faptul cã
percepþia populaþiei asupra administraþiei este influenþatã în
mod direct de contactul cu aleºii locali, pe acest prim palier.

Vorbind despre integritatea administraþiei publice,
trebuie sã identificãm, în primul rând, persoanele care intrã
sub incidenþa criteriilor de integritate. De aceea trebuie sã
precizãm cã ne referim la funcþionarii din administraþie,
precum ºi la aleºii locali.

Trebuie sã stabilim gradele de gravitate ale problemei.
Corupþia din sistem poate fi: mica corupþie, a funcþionarului
de la ghiºeu care pretinde o ºpagã pentru a înlesni sau a
scurta rezolvarea unei probleme ºi marea corupþie, care
implicã sume de bani considerabile (spre exemplu,
încheierea de contracte cu grupuri de interese la nivel local,
care reuºesc astfel sã obþinã fonduri publice). Unii dintre
liderii administraþiei locale intervievaþi nu au considerat
cazurile de micã corupþie (precum o ciocolatã datã
funcþionarului de la ghiºeu) ca fiind fondul problemei
corupþiei din administraþia localã. Totuºi, s-a apreciat de
cãtre unii reprezentanþi ai societãþii civile cã mica ºi marea
corupþie se coreleazã.
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Revenind la definirea integritãþii, putem spune cã ea nu se
rezumã doar la aspectul negativ al problemei, în speþã lipsa
corupþiei, ci presupune ºi îmbunãtãþirea comunicãrii ºi a
transparenþei deciziilor, pentru a reduce suspiciunea asupra
faptului cã interesul privat prevaleazã asupra interesului public
în luarea deciziilor. Înainte de a rezolva problema, criteriile
prin care identificãm ceea ce înseamnã integritate sunt foarte
importante. Ele trebuie clar definite ºi reglementate legislativ,
pentru ca respectarea lor sã poatã fi apoi controlatã. Cei
intervievaþi au încercat sã stabileascã cîteva criterii care pot
operaþionaliza conceptul de integritate. Câteva dintre aceste
opinii sunt prezentate mai jos:
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“Corupþia micã nu poate funcþiona fãrã corupþia mare.
Funcþionarul mãrunt se simte degrevat de responsabilitate
moralã atâta timp cât cei care conduc administraþia sunt
suspectaþi cã praticã un gen de clientelism.” (Cristian
Pîrvulescu, preºedintele Asociaþiei Pro Democraþia)

“Criteriile de integritate publicã trebuie clar definite
pentru a se putea realiza o monitorizare a respectãrii
acestora. Aceste criterii ar fi, prin urmare: transparenþa
achiziþiilor publice, monitorizarea licitaþiilor publice,
urmãrirea ºedinþelor consiliului local, transparenþa relaþiei
cu mediul de afaceri.” (Cristian Pîrvulescu,  preºedintele
Asociaþiei Pro Democraþia)

“Echitate proceduralã, utilizarea unor criterii
profesionale în deciziile discreþionare ºi întemeierea acestora
pe o eticã profesionalã, lipsa arbitrarului, a micii corupþii,
problemele de lipsã de integritate se referã la alocarea
resurselor în funcþie de propriile interese ºi la implementarea
arbitrarã a unor politici” (Luana Pop, doctor în sociologie)

“Cele mai mari suspiciuni sunt faþã de licitaþii, achiziþii
ºi atunci i-am invitat pe cei din presã la licitaþii […].
Interesul a scãzut pentru cã nu a fost nici o problemã.”
(Adrian Popa, viceprimarul Clujului)



Toþi subiecþii interviurilor au recunoscut existenþa unor
probleme de integritate la nivelul administraþiei locale din
România, constituind un fenomen real ºi îngrijorãtor. O parte
a celor intervievaþi descriu metaforic corupþia ca o boalã care
afecteazã sistemul, o boalã cronicizatã ºi care trebuie
conºtientizatã la nivel public ºi apoi rezolvatã. Opinia generalã
a fost însã cã nu putem generaliza fenomenul, existã
funcþionari ºi aleºi integri, dupã cum existã ºi funcþionari ºi
aleºi corupþi, care trebuie identificaþi ºi traºi la rãspundere în
mod legal.

1.3. Cum ar putea fi rezolvate unele
aspecte ce þin de lipsa de
integritate ?

Cei intervievaþi recunosc faptul cã existã încã o suspiciune
ºi o neîncredere a cetãþeanului faþã de administraþia localã, în
primul rând faþã de contractele încheiate. Existã temerea cã ele
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“Integritatea este calitatea de a acþiona în concordanþã
cu valorile ºi normele acceptate de corpul politic ºi de
opinia publicã. Când vorbim despre integritate, vorbim
despre acþiuni derulate într-un cadru de valori ºi norme”
(Onno Simons, consilier al Delegaþiei Comisiei Europene în
România)

“Bacãul din punctul meu de vedere a fost o administraþie
aparte datoritã problemelor majore pe care le-au avut
funcþionarii publici ºi cei care au condus primãria ºi
administraþia publicã localã ºi care au dus în final practic
la îndepãrtarea lor de la conducerea administraþiei publice
bãcãuane […]. Aceste probleme se vãd ºi astãzi pentru cã
funcþionarii publici care au lucrat ºi lucreazã au o anumitã
mentalitate de care se scapã foarte greu. Cel mai greu e sã
scapi de acele obiceiuri pe care le au funcþionarii ºi care
tareazã foarte mult”. (Romeo Stavarache, primarul oraºului
Bacãu)



se pot încheia în favoarea grupurilor de interes, clientelare.
Probabil cã în unele dintre cazuri, corupþia nu existã în fapt,
dar, pentru a reduce suspiciunea, este nevoie de informarea
cetãþeanului, de comunicare ºi de transparentizare. Cu cît
comunitatea e mai mare ºi fondurile sunt mai importante, cu
atât creºte ºi suspiciunea. Sondajele de opinie au arãtat
neîncrederea pe care o au cei mai mulþi dintre cetãþeni în cei
care îi conduc; totuºi, încrederea în administraþia localã este
mai mare decât încrederea în administraþia centralã ºi, de
aceea, trebuie consolidatã.

A. Privind lucrurile din afara administraþiei, senzaþia
generalã este cã nivelul de transparenþã este redus. Existã
suspiciuni, existã percepþia unei incapacitãþi administrative,
cauzatã de lipsã de profesionalism, de politizare excesivã ºi de
lipsã de transparenþã.

Unul din instrumentele de reducere a suspiciunii ºi
amplificare a încrederii cetãþeanului este creºterea
transparenþei. În primul rând, este vorba despre licitaþii, care
trebuie prezentate, justificate, explicate. Existã exemple de
bunã practicã care trebuie generalizate. La nivelul oraºelor
Cluj, Ploieºti ºi Bacãu, conform declaraþiilor aleºilor
intervievaþi, toate licitaþiile sunt fãcute publice pentru
înlãturarea acestor suspiciuni. Ele fie sunt publicate pe site-ul
primãriei, fie apar în ziarul acestei instituþii. În al doilea rând,
este vorba de politicile publice locale, care, conform legii
transparenþei, trebuie prezentate, înainte de a fi adoptate,
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“Vã dau exemplul urmãtor: este o situaþie paradoxalã, dar
fondurile alocate pentru spaþii verzi sunt de multe ori mai
importante decât fondurile pentru repararea drumurilor de
acces, duble chiar. Spaþiile verzi sunt un tip de bunuri publice
care nu pot fi foarte bine monitorizate. Existã suspiciunea cã
aici funcþioneazã un mecanism ocult. Este absolut obligatoriu
ca bugetele sã fie dezbãtute  înainte astfel încât aceastã
suspiciune sã nu mai existe”. (Cristian Pîrvulescu, preºedintele
Asociaþiei Pro Democraþia)



grupurilor cãrora li se adreseazã. Din nefericire, în multe
cazuri, consultarea cetãþeanului nu se realizeazã.

Pentru administraþiile care au început deja procesul de
transparentizare, suspiciunile care încã pot plana sunt un
motiv de nemulþumire:

B. În acelaºi timp este important sã existe un control
asupra cazurilor de corupþie. Cum s-ar putea realiza ºi
eficientiza un asemenea control ? Cea mai simplã soluþie
rãmâne testul de integritate care poate fi realizat periodic, din
afara administraþiei, pentru a nu exista posibilitatea anunþãrii
lui, sugereazã Cristian Pîrvulescu. Testul este un tip de
flagrant în care cel vizat nu ºtie cã este testat, astfel încât poate
cãdea în capcanã. 

Pe de altã parte, partidele ar putea ºi ele sã îºi dezvolte
propriile sisteme de control asupra aleºilor lor, pentru a nu se
ajunge la situaþia de a fi sancþionaþi de electorat tocmai din
cauza acestor suspiciuni. 
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“Nivelul de transparenþã este foarte scãzut în multe
dintre administraþii, în primul rând din cauza modului
puþin clar în care sunt adoptate chiar ºi decizii importante,
ca cea referitoare la realocarea fondurilor de echilibrare de
la nivelul consiliului judeþean cãtre consiliile municipale”.
(Luana Pop, doctor în sociologie)

“Pe o zonã atât de bine reglementatã nu mai poate pluti
o acuzaþie generalã. Sunt foarte multe elemente de
reglementare care permit controlul de cãtre cetãþeanul
interesat a modului cum se consumã banul public. La Ploieºti
ºi când cumperi caiete ºi hârtie igienicã se pune pe
site…Transparenþa þine de modul cum fiecare primãrie ºi-a
organizat canalele de comunicare”. (Emil Calotã, primarul
Ploieºtiului)



1.3.1. Care sunt actorii sociali care se pot implica
în îmbunãtãþirea integritãþii ?

Rolul mass media în procesul de conºtientizare ºi de
identificare a problemelor de acest tip este larg recunoscut de
cãtre cei intervievaþi, mai ales atunci când pârghiile de control
ale statului sunt ºubrede. O parte a presei este blamatã ca
având propriile interese ºi cã nu este o presã de informare, ci
o presã care încearcã sã inducã opinii sau care este controlatã
de aleºii locali. Însã rolul sãu este sã fie un “câine de pazã”, sã
fie imparþialã. Este în egalã mãsurã îngrijorãtor faptul cã au
existat presiuni locale asupra unor ziariºti care au scris
împotriva liderilor locali, precizeazã Rodica Culcer. 

Societatea civilã trebuie sã ia atitudine împotriva acestui
fenomen, fie ºi cu ajutorul organizaþiilor nonguvernamentale.
Însã un rol central revine mecanismelor de control ale
statului. Presiunea cetãþeanului, a mass mediei, a ONG-urilor
trebuie sã fie consistentã; dar în final, mecanismele de control
legale ale statului (locale sau centrale) sunt cele care rezolvã
cazurile de corupþie prin instituþiile abilitate. Societatea civilã
este perceputã însã ca nefiind destul de activã, cei intervievaþi
remarcã pasivitatea cetãþenilor, lipsa spiritului civic.
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“ONG-urile sunt indispensabile în special datoritã
acumulãrii de expertizã, coordonarea activitãþilor la nivel
local presupune însã o strategie mai amplã ºi mecanisme de
gestionare a resurselor umane ºi financiare multiple, deci
implicarea administraþiei locale”. (Luana Pop, doctor în
sociologie)

“Aº observa cã avem de-a face în România cu o societate
parohial-dependentã, neinteresatã de procesul politic ºi doar
cel mult de rezultatele sale. De aici lipsa de presiune cãtre
transparenþã din partea societãþii. Este drept însã cã în ultima
vreme mass media ºi câteva ONG-uri au presat în aceastã
direcþie. Pe de altã parte, tradiþionalismul încã puternic, chiar
dominant în unele pãturi ale societãþii, inclusiv la nivelul
elitelor politice nu e de naturã sã stimuleze transparenþa.



Problema corupþiei  poate de asemenea fi ºi rezultatul
debusolãrii actuale a valorilor societãþii româneºti. Ne lipseºte
cultura participãrii civice, nu luãm atitudine împotriva
fenomenului corupþiei, suntem pasivi, aºteptãm prea mult de
la stat privit într-un mod paternalist.  Mai mult, o parte dintre
noi nu vedem în mica corupþie un element negativ, ci un lucru
normal, al tranziþiei. Am trecut de la un sistem comunist
restrictiv, la o societate cu o disciplinã discutabilã, în care
valorile nu sunt stabile, iar controlul social ºi legal este ºubred.
În opinia unora dintre cei intervievaþi, societatea româneascã
se confruntã cu absenþa responsabilizãrii clasei politice, cu
imaturitatea politicã ºi cu politizarea excesivã a administraþiei
locale, care favorizeazã astfel de fenomene negative precum
corupþia. În opinia sociologului Bogdan Voicu: 
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De aici decizii luate de pe o zi pe alta, fãrã o consultare
prealabilã a societãþii, adeseori contradictorii sau acordând
prioritate unor interese private în detrimentrul celor publice.”
(Bogdan Voicu, doctor în sociologie)

“Problema centralã e datã de câteva obiceiuri bine
înrãdãcinate în caracteristicile societãþii româneºti.
Aproximativ 80% din populaþie, aºa cum aratã datele
sondajelor de opinie, considerã mita drept parte a vieþii de zi
cu zi. O considerã normalã. Dacã este normalã atunci nu este
de condamnat. De aici corupþia generalizatã, inclusiv în
administraþie….” (Bogdan Voicu, doctor în sociologie)



1.3.2. Care sunt soluþiile pentru sporirea eficienþei
administraþiei publice locale (un element
strâns legat de integritate) ?

Corupþia poate fi privitã ºi ca o boalã a unui organism, a
unei organizaþii, în speþã administraþia publicã localã.
Funcþionarul poate activa în acest sistem bolnav, devenind ºi el,
în timp, un element bolnav sau sistemul poate deveni treptat
nesãnãtos prin elementele sale bolnave. Existã soluþia
înlãturãrii unor funcþionari sau schimbarea comportamentului
lor. Însã dacã boala este majorã, înlãturarea unui segment
prea mare ar prejudicia funcþionarea sistemului. Ana
Vasilache vorbeºte despre cazul primarului Ciorbea care,
odatã ajuns la primãrie, a demis  o mare parte din funcþionari,
periclitând funcþionarea sistemului. 

Mentalitatea funcþionarului ºi comunicarea sa încã
defectuoasã cu cetãþeanul sunt identificate ca probleme
majore de toþi primarii intervievaþi. Deficienþa este greu de
rezolvat pe termen scurt, spun însã aleºii locali, este
rezolvabilã în timp, mentalitatea fiind un element care se
schimbã greu. 

Procesul de funcþionare a administraþiei locale este greoi
ºi prea birocratic, spun aleºii locali. În momentul de faþã orice
hârtie care iese din primãrie trebuie semnatã de patru
persoane (funcþionarul care a întocmit-o, ºeful de serviciu,
directorul sau secretarul ºi primarul). Este clar cã în
momentul actual, conform reglementãrilor în vigoare,
centralizarea este excesivã, precizeazã viceprimarul Clujului.
Primarul semneazã, deci îºi asumã responsabilitatea, spre
exemplu pentru documente pentru care nu are competenþã,
precum autorizaþii de construcþie, care presupun cunoºtinþe
de urbanism. 

Prin urmare este nevoie de o descentralizare prin care
lucrurile s-ar putea îmbunãtãþi, ceea ce ar putea afecta pozitiv
transparenþa, profesionalismul ºi responsabilizarea celor din
administraþia localã. În noua lege a administraþiei locale, încã
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în discuþie, se vorbeºte despre apariþia postului de “city
manager”, acesta preluând o parte din atribuþiile primarului,
inclusiv cele financiare. Pânã în prezent, acest post nu este clar
creionat. 

În ceea ce priveºte mobilitatea funcþionarului public,
pãrerile sunt împãrþite. Lipsa lor de mobilitate (cu alte cuvinte
funcþionarii care pot fi greu schimbaþi), le poate da
sentimentul de siguranþã în a realiza acte de corupþie. Se
observã politizarea administraþiei locale, care este o frânã
pentru cristalizarea profesionalismului (Cristian Pîrvulescu).
Un funcþionar de carierã se construieºte în timp, iar
schimbarea acestuia odatã cu venirea unor noi guvernanþi
locali este o greºealã. Profesionalistul din administraþia
publicã este prost plãtit, dar stabilitatea locului de muncã este
un atu pentru el. Plata redusã ar putea fi o cauzã a tentaþiei de
alunecare spre corupþie, dar nu este o scuzã (Rodica Culcer).
În acelaºi timp, trebuie gãsite pârghii de platã diferenþiatã a
eficacitãþii. Un funcþionar bun trebuie recompensat, sunt de
pãrere aleºii locali.

Un alt element interesant este cã unii dintre primari sau
viceprimari vin din sfera privatã în funcþia lor publicã.
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“În momentul în care corupþia devenise o acuzã foarte
grea, pãrerea mea a fost radicalã: desfiinþarea rolului de
coordonator principal de credite pentru primar” (Emil Calotã,
primarul Ploieºtiului)

“Nu este de ajuns sã facem mecanisme de control, ci este
poate suficient sã facem o lege mai mobilã ºi mai atractivã
din punct de vedere al funcþionarului. Am sã ºi detaliez: în
primul rând salariile. Pe de altã parte, legile care s-au dat în
ultima vreme îngrãdesc libertatea de a angaja anumiþi
oameni...iar nu în ultimul rând funcþionarul trebuie motivat
când îºi face treaba ºi aduce ceva în plus în activitatea lui.”
(Romeo Stavarache, primarul Bacãului)



Lucrând în mediul privat au avut tangenþe cu problemele de
corupþie din primãrie înainte de a deveni primari, astfel cã au
informaþii despre aceste cazuri. Un funcþionar trebuie prins
însã în flagrant, altfel este greu de dovedit cã el este corupt.
Liderii adminstraþiilor locale cer acelor cetãþeni care fac
reclamaþii  sã aducã dovezi clare ºi sã depunã mãrturie în faþa
instanþei despre cazul în speþã. De cele mai multe ori,
reclamanþii nu doresc sã meargã mai departe în instanþã, iar
în lipsa flagrantului ºi a dovezilor, funcþionarul respectiv nu
poate fi demis. Cetãþenii ar trebui educaþi sã colaboreze.

1.4. Care sunt factorii ce favorizezã
actele de corupþie ?

1.4.1. Probleme legislative ºi ale funcþionãrii
justiþiei

Ca factori generatori ai fenomenului au fost identificaþi în
primul rând cadrul legislativ permisiv ºi probleme ale
instituþiiilor care trebuie sã aplice legea ºi care o fac în mod
deficitar. De asemenea, au fost identificate probleme de
comunicare, de responsabilizare ºi de transparenþã faþã de
cetãþean (toate acestea þin de administraþia localã), lipsa
acestora putând genera acte de corupþie sau creºte suspiciunea
publicului.1

Este criticat cadrul legislativ încã permisiv, insuficient de
clar, care lasã portiþe de scãpare, ºi faptul cã justiþia ºi celelalte
organe abilitate nu îºi fac pe deplin datoria, conform
atribuþiilor. Existã o lege anticorupþie încã din 2003, care
reglementeazã conflictele de interese, prin care se încearcã un
control ºi o transparenþã a deciziilor. În ciuda acestei legi, încã
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existã în continuare o serie de nereguli. Propensiunea
individului nu este în mod nativ de a fi bun, spune Marian
Popa, ci el acþioneazã spre binele personal, instinctiv, chiar
dacã aceasta înseamnã a încãlca anumite norme morale ºi/sau
legale. Atunci cînd un sistem de legi este permisiv, individul
are ocazia de a se manifesta în acest sens. 

Procedurile de identificare a celor corupþi sunt evaluate ca
fiind greoaie de cãtre cei din administraþia publicã. Odatã
ajunºi în fotoliul de primar, aleºii se confruntã cu o birocraþie
care funcþioneazã greoi, în care lucrurile nu se miºcã precum în
sectorul privat din care vin unii dintre ei. Mentalitatea
subordonaþilor este învechitã în multe dintre cazuri, spun ei,
centralizarea este excesivã, iar unele decizii, precum demiterea
unui subordonat, restrictive. Dupã propriile declaraþii, pentru
primarii veniþi din sfera privatã a muncii în administraþia
publicã, tot acest proces este frustrant.

Din informaþiile furnizate de cãtre aleºii locali am aflat cã
pentru analiza unui caz de corupþie al unui funcþionar din
administraþie se formeazã într-o primã etapã o comisie care
studiazã respectivul caz. Comisia este formatã din membri de
sindicat, din angajaþi ai administraþiei, care chestioneazã
angajatul respectiv ºi analizeazã cazul. Trebuie sã existe însã o
dovadã clarã împotriva funcþionarului, sã fie prins în flagrant
pentru a fi oferit justiþiei. În absenþa unei dovezi, acesta nu
poate fi demis. 

1.4.2. Monopol, decizii discreþionare ºi lipsã de
transparenþã

Corupþia trebuie privitã ca un calcul raþional, economic,
afirmã Ana Vasilache, nu ca ceva iraþional. Dacã câºtigul
printr-o modalitate nepermisã este mai mare decât pedeapsa
care poate fi aplicatã, iar ºansa de a fi depistat ºi pedepsit este
micã, atunci corupþia înfloreºte. Existã, prin urmare, o celebrã
formulã, propusã de primarului oraºului La Paz (administraþie
confruntatã ºi ea cu o corupþie cronicizatã):
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Iatã, aºadar, identificate o serie de probleme care duc la
apariþia corupþiei: monopolul asupra resurselor, lipsa de
control a deciziilor care se iau la nivelul administraþiei locale
ºi lipsa de transparenþã. 

Sistemul administrativ local, în multe cazuri, nu creeazã în
momentul de faþã o legãturã între cetãþean ºi aleºi, existã, deci,
un deficit de comunicare care declanºeazã suspiciune.
Integritatea nu este un dat, ea este legatã de interacþiunea
dintre conducãtori ºi conduºi. Trebuie sã funcþioneze mijloace
de comunicare care sã lãmureascã aspectele controversate,
precizeazã Cristian Pîrvulescu.

1.4.3. Dorinþa de îmbogãþire ºi presiunea
grupurilor de interes

Candidatul pentru fotoliul de primar beneficiazã de o
campanie electoralã, care trebuie puternic susþinutã financiar.
Donaþiile cãtre partide devin apoi un factor de presiune
pentru favorizarea acelor grupuri, o datã ce candidatul este
instalat în funcþie. Alesul local trebuie sã gãseascã astfel
puterea de a nu accepta presiunea grupurilor de interese.
Presiunea acestora este vãzutã ca problemã în special de cei
din afara administraþiei publice.

Pentru ca cel ales sã nu fie tentat sã se îmbogãþeascã prin
mandatul sãu, una dintre soluþii, spun unii dintre liderii
administraþiei locale, ar putea fi ca acesta sã fi acumulat o
situaþie materialã înainte de a fi ales în funcþie. 
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corupþia monopol= luarea deciziilor în mod discreþional+

transparenþã–

“Tot ceea ce este legat de lipsã de transparenþã ºi de
puþinãtatea resurselor, cu alte cuvinte de sãrãcia bugetarã
creeazã premisele unor acte de corupþie. Ceea ce mi se pare mie
grav este cã vorbim de corupþie în România fãrã a identifica
corupþii.” (Emil Calotã, primarul Ploieºtiului)



Dincolo de situaþia materialã sau de plata alesului sau a
funcþionarului, foarte important este ºi caracterul acestuia,
moralitatea sa. Existã oameni care într-un sistem corupt aleg
sã fie integri sau, dupã cum precizeazã o parte din cei
intervievaþi, “Omul sfinþeºte locul”. Administraþiile pot fi
diferite ºi în funcþie de cei care le conduc.

1.5. Concluzii

Capitolul de faþã a încercat sã sintetizeze o serie de opinii
ale unor reprezentanþi ai administraþiei sau ai societãþii civile
asupra nevoii ºi importanþei de a lupta împotriva acestei boli,
conform expresiei celor cu care am discutat. Manualul nostru
oferã câþiva paºi de urmat pentru rezolvarea deficitului de
integritate la nivelul comunitãþii dumneavoastrã. Am dorit însã
sã accentuãm, prin fragmente din discursurile unor
personalitãþi ale societãþii, cã problema pusã de noi în discuþie
este una realã, presantã, la diferite niveluri. Însã existã ºi soluþii
reale de îndreptare. Este nevoie sã discutãm mai mult despre
aceste aspecte în localitãþile în care cetãþenii se confruntã în
mod direct cu lipsa de integritate ºi sã conºtientizãm faptul cã
efortul trebuie sã fie comun ºi susþinut. Este adevãrat cã
procesul este unul de duratã, aºa cum remarcau ºi cei
intevievaþi, mentalitãþile ºi obiceiurile schimbându-se pe termen
lung. Existã totodatã ºi elemente de control locale care pot fi
introduse rapid cu relativã uºurinþã (manualul nostru descrie
astfel de elemente de control).
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“Soluþia nu poate fi decât un proces de duratã, care ar
putea începe cu dezbaterea publicã deschisã, axatã pe
recunoaºterea existenþei corupþiei generalizate în societate ºi nu
doar cãutarea cu lumânarea a unor corupþi care sã fie
pedepsiþi. Mãsurile de naturã punitivã sunt utile doar dupã
definirea corectã a situaþiei. O toleranþã mai mare la dezbatere
ar putea crea un mediu propice creãrii unui punct de vedere
comun, considerat legitim de majoritatea societãþii.” (Bogdan
Voicu, doctor în sociologie)





CAPITOLUL 2

LEGISLAÞIA ANTICORUPÞIEI ÎN
ROMÂNIA

Iulia Georgescu





2.1. Introducere

De obicei se spune cã „unde-i lege nu-i tocmealã” ºi poate
tocmai de aceea am început sã ne gândim cã trebuie sã avem
încredere în cei care au datoria sã vegheze la acest lucru ºi au
ca instrument de lucru principal legile existente. În plus, se
adaugã ºi faptul cã ºtim cât de uºor pot fi modificate legile în
România ºi, dacã la un moment dat un lucru nu merge bine
pentru cã nu a fost prevãzut, atunci legea poate fi modificatã
astfel încât lucrurile sã fie îndreptate cât mai repede posibil.

În România la capitolul legislaþie lucrurile s-au schimbat
foarte mult ºi destul de multe în bine. E adevãrat cã unele
schimbãri au apãrut ca efect al cererilor formulate de diferite
organisme internaþionale sau ca o necesitate în vederea
îndeplinirii condiþiilor pentru aderarea la Uniunea Europeanã.
În alte situaþii s-au adus modificãri legislaþiei datoritã criticilor
cuprinse în Rapoartele Anuale de Þarã referitoare la România.
Am putea spune cã acesta este ºi cazul legislaþiei anticorupþie în
þara noastrã. De cele mai multe ori criticile cuprinse în
monitorizãrile fãcute de reprezentanþii Uniunii Europene se
refereau la: nivelul ridicat de corupþie, proasta funcþionare a
instituþiilor publice, proasta gestionare a fondurilor europene
sau provenite din alte surse, netrimiterea în judecatã a
corupþilor, º.a.m.d.

Legislaþia româneascã anticorupþie este comparabilã cu
legislaþia europeanã în materie. Existã mai multe aspecte din
domeniul controlului preventiv sau al evitãrii situaþiilor de
conflict de interese pe care le regãsim atât în legislaþia noastrã,
cât ºi în legislaþia mai multor state europene.

Justiþia a fost în repetate rânduri menþionatã ca fiind acea
putere în stat care dã dovadã de cel mai redus grad de
transparenþã. De aici apare ºi încrederea redusã a cetãþenilor în
rezolvarea corectã a unor dosare trimise în instanþã. Justitiþia
este cea care trebuie sã se ocupe ºi de cazurile de corupþie ºi la
acest capitol nu s-au înregistrat evoluþii spectaculoase.
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Cea mai mare realizare atunci când ne referim la corupþie
este aceea cã aproape cã nu mai putem da vina pe lipsa
legislaþiei care sã permitã verificarea ºi anchetarea actelor de
corupþie sau trimiterea în judecatã a celor care se fac vinovaþi
de astfel de acte. Cu toate acestea, cei interesaþi sã lase actele
de corupþie sã meargã mai departe sunt întotdeauna capabili
sã gãseascã diferite variante de punere a lor în practicã.

În ceea ce priveºte administraþia publicã localã, putem
afirma cã aici actele de corupþie apar mai ales atunci când este
vorba despre interesele private ºi banii publici. De cele mai
multe ori actele de corupþie apar din dorinþa de acces la
fondurile publice a unor agenþi economici mai influenþi.
Pachetul de legi anticorupþie existent în acest moment a extins
foarte mult aria de acoperire a faptelor de corupþie, dar
trebuie sã recunoaºtem cã o mare problemã  apare ºi în
momentul aplicãrii legii.

Actele normative elaborate cu privire la organizarea ºi
funcþionarea diferitelor instituþii publice au ºi prevederi
referitoare la prevenirea corupþiei sau pentru evitarea oricãror
situaþii de conflict de interese.

Despre corupþie poate fi vorba ºi atunci când în mod
intenþionat nu li se permite cetãþenilor accesul la anumite
informaþii publice sau în situaþii în care cel mai potrivit ar fi ca
cetãþenii, în calitatea lor de contribuabili ºi nu numai, sã fie
consultaþi înainte ca o decizie sã fie luatã. Prin intermediul
dezbaterilor publice ºi al proceselor de consultare sub diferite
forme, cetãþenii ar putea avea ocazia sã-ºi exprime opinia în
legãturã cu destinaþia pe care o pot avea anumite fonduri de
a bugetele locale sau inevestiþiile care ar trebui fãcute. 

Alãturi de alte instrumente necesare aflate la dipsoziþia
membrilor unui grup de integritate localã, legislaþia anticorupþie
ocupã un loc special. Persoanele care au fost de acord sã facã
parte din acest grup la nivel local vor avea nevoie în multe cazuri
sã facã apel la legislaþie, fie pentru a decide în ce fel se pot
implica, fie pentru a obþine informaþiile necesare în vederea
acþiunii. De aceea este chiar indicat ca dintr-un astfel de grup de
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integritate la nivel local sã facã parte ºi o persoanã care sã aibã
cunoºtinþe în domeniul juridic.

În cele ce urmeazã vor fi prezentate fragmente din cele
mai importante legi anticorupþie, în funcþie de domeniul pe
care îl acoperã. Separat, se va face referire ºi la instituþiile
create cu scopul de a sprijini lupta anticorupþiei în România. 

Obiectivele legilor:

Libertatea de exprimare – oricine este liber sã facã
propuneri

Legislaþia este folositã  - cum ? sau este ignoratã

Introducere sistematicã cu privire la corupþie 

Cum pot fi gãsiþi ºi pedepsiþi corupþii

Latura preventivã a legislaþiei anticorupþie - cum sã fie
organizatã APL pentru a avea mai puþinã corupþie

Instrumente de aplicare a legii – legea în sine sã nu
aparã în strategie, ci modul de utilizare a ei

Strategia sã nu fie o repetiþie a legii – ci punerea ei în
aplicare

Cum sã fie îmbunãtãþitã legislaþia

Obligaþii

Posibilitãþi legale

Cum poate fi abordatã o instituþie cu responsabilitãþi în
domeniul anticorupþiei

Noi propuneri de modificare a legii APL
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2.2. Domenii acoperite de legislaþia
anticorupþie din România

1. Interdicþii pentru aleºii locali ºi funcþionarii publici1:

Art.1, alin. 1 - “Societãþile comerciale la care aleºii locali sunt manageri,
acþionari semnificativi, asociaþi, administratori, cenzori,
membri în consiliul de administraþie sau la care deþin alte
funcþii de conducere nu pot încheia contracte comerciale
de prestãri de servicii, de executare de lucrãri sau de
furnizare de bunuri cu autoritãþile administraþiei publice
locale din care fac parte aleºii locali menþionaþi, cu regiile
autonome de interes local aflate sub autoritatea consiliului
respectiv sau cu societãþile comerciale înfiinþate de
consiliile locale ori de consiliile judeþene respective”.

Art. 4 “Încãlcarea dispoziþiilor alin. (1) ºi (3) atrage încetarea de drept a
mandatului de ales local, cu excepþia cazurilor în care cel în cauzã
demisioneazã din funcþia deþinutã la societatea comercialã, în
termen de cel mult 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanþe de urgenþã sau, dupã caz, de la încheierea contractului.“

2. Statutul funcþionarilor publici2

Art. 2
(1) Funcþionar public este persoana numitã într-o funcþie publicã.
(2) În sensul prezentei legi, totalitatea funcþionarilor publici din

autoritãþile ºi instituþiile publice constituie corpul funcþionarilor
publici.

(3) Funcþionarii publici sunt numiþi de cãtre conducatorul
autoritãþii sau instituþiei publice, cu respectarea dispoziþiilor
prezentei legi.

Art. 4
Principiile care stau la baza exercitãrii funcþiei publice sunt:
a) asigurarea promptã ºi eficientã, liberã de prejudecãþi, corupþie,

abuz de putere ºi presiuni politice a tuturor activitãþilor efectuate
de funcþionarii publici;

b) selectarea funcþionarilor publici exclusiv dupã criteriul
competenþei;

CINE SE TEME DE INTEGRITATE ?

38

1 Ordonanþa de urgenþã nr.5 din 30 ianuarie 2002 privind instituirea unor
interdicþii pentru aleºii locali ºi funcþionarii publici. Textul actului publicat în
M.Of. nr. 90/2 feb. 2002

2 Legea 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici



c) egalitatea ºanselor la intrarea ºi la promovarea în corpul
funcþionarilor publici;

d) stabilitatea funcþionarilor publici.
Art. 46

(1) Funcþionarilor publici le este interzis sã solicite sau sã accepte,
direct sau indirect, pentru ei sau pentru alþii, în considerarea
funcþiei lor publice, daruri sau alte avantaje.

(2) La numirea, precum ºi la eliberarea din funcþie funcþionarii
publici sunt obligaþi sã prezinte, în condiþiile legii, conducãtorului
autoritãþii sau instituþiei publice declaraþia de avere.

Art. 57
Funcþionarii publici nu pot exercita la societãþi comerciale cu
capital privat activitãþi cu scop lucrativ care au legaturã cu
atribuþiile ce le revin din funcþiile publice pe care le deþin ºi nu pot
fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveste efectuarea unor
acte în legaturã cu funcþia pe care o îndeplinesc.

3. Codul de conduitã a funcþionarilor publici3

Art. 1
(1) Codul de conduitã a funcþionarilor publici, denumit în

continuare Cod de conduitã, reglementeazã normele de
conduitã profesionalã a funcþionarilor publici.

(2) Normele de conduitã profesionalã prevazute de prezentul Cod
de conduitã sunt obligatorii pentru funcþionarii publici, precum
ºi pentru persoanele care ocupã temporar o funcþie publicã, din
cadrul autoritãþilor ºi instituþiilor publice.

Art. 2
Obiectivele prezentului Cod de conduitã urmaresc sã asigure
creºterea calitãþii serviciului public, o bunã administrare în
realizarea interesului public, precum ºi sã contribuie la eliminarea
birocraþiei ºi a faptelor de corupþie din administraþia publicã, prin:
a) reglementarea normelor de conduitã profesionalã necesare

realizãrii unor raporturi sociale ºi profesionale corespunzãtoare
creãrii ºi menþinerii la nivel înalt a prestigiului instituþiei funcþiei
publice ºi al funcþionarilor publici;

b) informarea publicului cu privire la conduita profesionalã la care
este îndreptãþit sã se aºtepte din partea funcþionarilor publici în
exercitarea funcþiilor publice;
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c) crearea unui climat de încredere ºi respect reciproc între
cetãþeni ºi funcþionarii publici, pe de o parte, ºi între cetãþeni ºi
autoritãþile administraþiei publice, pe de altã parte.

Interdicþia privind acceptarea cadourilor, serviciilor ºi
avantajelor

Art.14
Funcþionarii publici nu trebuie sã solicite sau sã accepte cadouri,
servicii, favoruri, invitaþii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate
personal, familiei, pãrinþilor, prietenilor sau persoanelor cu care au
avut relaþii de afaceri sau de naturã politicã, care le pot influenþa
imparþialitatea în exercitarea funcþiilor publice deþinute sau pot
constitui o recompensã în raport cu aceste funcþii.

Participarea la procesul de luare a deciziilor

Art.15
(2) Funcþionarilor publici le este interzis sã promitã luarea unei

decizii de cãtre autoritatea sau instituþia publicã, de catre alþi
funcþionari publici, precum ºi îndeplinirea atribuþiilor în mod
privilegiat.

4. Declararea ºi controlul averii demnitarilor, magistraþilor,
funcþionarilor publici ºi a unor persoane cu funcþii de
conducere4

Art. 1
Se instituie obligaþia declarãrii averii pentru demnitari, magistraþi,
funcþionari publici ºi unele persoane cu funcþii de conducere din
regiile autonome, Fondul Proprietãþii de Stat, Banca Naþionalã a
României ºi bãncile cu capital de stat, total sau majoritar, precum ºi
procedura controlului averilor acestora în cazul în care existã dovezi
certe cã unele bunuri ori valori nu au fost dobandite în mod licit. 

5. Prevenirea, descoperirea ºi sancþionarea faptelor de
corupþie5
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TITLUL II
Transparenþa în administrarea informaþiilor ºi

serviciilor publice prin mijloace electronice

CAP. 1
Dispoziþii generale

Art. 6
(1) Prezentul titlu stabileºte obiectivele, principiile, termenii ºi

condiþiile de utilizare a procedurii electronice de acces la
informaþiile ºi serviciile publice ºi furnizarea acestora, precum ºi
regulile generale de asigurare, prin mijloace electronice, a
transparenþei informaþiilor ºi serviciilor publice ca parte
integrantã a reformei administraþiei publice.

(2) Autoritãþile administraþiei publice vor furniza informaþiile ºi
serviciile publice prin mijloace electronice concomitent cu
procedurile tradiþionale.

Art. 7
Obiectivele prezentului titlu sunt urmãtoarele:
a) reducerea cheltuielilor publice, combaterea birocraþiei ºi a

corupþiei la nivelul instituþiilor publice;
b) creºterea gradului de transparenþã a modului de utilizare ºi

administrare a fondurilor publice;
c) îmbunatãþirea accesului la informaþii ºi servicii publice în

conformitate cu legislaþia privind protecþia datelor cu caracter
personal ºi liberul acces la informaþiile de interes public;

d) eliminarea contactului direct între funcþionarul de la ghiºeu ºi
cetãþean sau agentul economic;

e) furnizarea de informaþii ºi servicii publice de calitate prin
intermediul mijloacelor electronice;

f) întãrirea capacitãþii administrative a instituþiilor publice de a-ºi
îndeplini rolul ºi obiectivele ºi de a asigura furnizarea, într-o
manierã transparentã, de informaþii ºi servicii publice;

g) promovarea colaborãrii dintre instituþiile publice pentru
furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice;

h) redefinirea relaþiei între cetãþean ºi administraþia publicã,
respectiv între mediul de afaceri ºi administraþia publicã, în
sensul facilitãrii accesului acestora la serviciile ºi informaþiile
publice, prin intermediul tehnologiei informaþiei;

i) promovarea utilizãrii Internetului ºi a tehnologiilor de vârf în
cadrul instituþiilor publice.
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Art. 8
(1) Principiile care stau la baza furnizãrii de informaþii ºi servicii

publice prin mijloace electronice sunt:
a) transparenþa în furnizarea de informaþii ºi servicii publice;
b) accesul egal, nediscriminatoriu, la informaþii ºi servicii publice,

inclusiv pentru persoanele cu handicap;
c) eficienþa utilizãrii fondurilor publice;
d) confidenþialitatea, respectiv garantarea protejãrii secretului

datelor cu caracter personal;
e) garantarea disponibilitãþii informaþiilor ºi a serviciilor publice.
(2) autoritãþile administraþiei publice au obligaþia sã asigure

respectarea principiilor prevãzute la alin. (1) în relaþia cu
persoanele fizice sau juridice interesate sã utilizeze procedura
electronicã pentru accesul la informaþii ºi servicii publice,
precum ºi pentru schimbul de informaþii.

Art. 11
În sensul prezentului titlu, urmãtorii termeni se definesc astfel:
a) guvernare electronicã este utilizarea de cãtre autoritãþile

administraþiei publice centrale a aplicaþiilor bazate pe tehnologia
informaþiei, în scopul:

1. îmbunatãþirii accesului la informaþiile ºi serviciile publice
ale autoritãþilor administraþiei publice centrale;

2. eliminãrii procedurilor birocratice ºi simplificãrii
metodologiilor de lucru;

3. îmbunãtãþirii schimbului de informaþii ºi servicii între
autoritãþile administraþiei publice centrale;

4. îmbunãtãþirii calitãþii serviciilor publice la nivelul
administraþiei publice centrale;

b) administraþie electronicã este utilizarea de cãtre autoritãþile
administraþiei publice locale a aplicaþiilor bazate pe tehnologia
informaþiei, în scopul:

1. îmbunãtãþirii accesului ºi furnizãrii informaþiilor ºi
serviciilor publice ale autoritãþilor administraþiei publice
locale cãtre cetãþeni;

2. eliminãrii procedurilor birocratice ºi simplificãrii
metodologiilor de lucru;

3. îmbunãtãþirii schimbului de informaþii între componentele
autoritãþilor administraþiei publice locale;

4. îmbunãtãþirii eficacitãþii, eficienþei ºi calitãþii serviciilor
publice la nivelul autoritãþilor administraþiei publice locale;

c) portalul pentru acces la servicii de guvernare electronicã ºi la
formulare administrative în format electronic ale administraþiei
publice centrale este sistemul informatic de utilitate publicã,
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accesibil prin Internet la adresa www.e-guvernare.ro, denumit în
continuare “Sistem e-guvernare”;

d) portalul pentru acces la servicii de administraþie electronicã ºi la
formulare administrative în format electronic ale administraþiei
publice locale este sistemul informatic de utilitate publicã,
accesibil prin Internet la adresa www.e-administratie.ro,
denumit în continuare “Sistem e-administratie”;

e) Sistemul Electronic Naþional este ansamblul unitar alcãtuit din
“Sistemul e-guvernare” ºi “Sistemul e-administraþie”, accesibil
prin Internet la adresa www.e-guvernare.ro;

f) procedura electronicã este modalitatea prin care o persoanã
fizicã sau juridicã beneficiazã de facilitãþile tehnice oferite de
Sistemul Electronic Naþional;

g) interacþiunea unidirecþionalã este procedura electronicã prin
care destinatarii informaþiilor publice ºi beneficiarii serviciilor
publice au acces la formulare administrative, pe care le pot
vizualiza, completa ºi tipãri în vederea depunerii sau transmiterii
acestora cãtre autoritãþile administraþiei publice prin mijloace
tradiþionale;

h) interacþiunea bidirectionalã este procedura electronicã prin care
destinatarii informaþiilor publice ºi beneficiarii serviciilor publice
au acces la formulare administrative, pe care le pot vizualiza,
completa ºi trimite cãtre autoritãþile administraþiei publice prin
mijloace electronice;

i) interoperabilitatea este capacitatea sistemelor informatice,
produselor-program, aplicaþiilor sau serviciilor accesibile prin
Sistemul Electronic Naþional de a comunica ºi schimba informaþii
într-o modalitate efectivã ºi compatibilã.

Art. 12
(1) Serviciile publice de bazã ce vor fi furnizate prin intermediul

mijloacelor electronice sunt:
a) declararea, notificarea ºi efectuarea de plãþi prin intermediul

mijloacelor electronice privind taxele ºi impozitele datorate de
cãtre persoane fizice ºi juridice la bugetul de stat, bugetul
asigurãrilor sociale de stat, bugetul asigurãrilor pentru somaj,
bugetul Fondului naþional unic pentru asigurãri sociale de
sãnãtate ºi la bugetele locale;

b) servicii de cautare a unui loc de muncã prin intermediul
agenþiilor de ocupare a forþei de muncã, precum: evidenþa
locurilor de munca, evidenþa ºomerilor, completarea cererilor
pentru gãsirea unui loc de muncã, notificarea cu privire la
locurile de muncã disponibile;

c) servicii privind obþinerea de autorizaþii sau certificate, precum:
completarea cererilor pentru obþinerea certificatelor de urbanism,
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obþinerea autorizaþiilor de construcþie sau de desfiinþare,
completarea ºi transmiterea electronicã a documentelor necesare
eliberãrii autorizaþiilor ºi certificatelor, efectuarea de plãþi prin
intermediul mijloacelor electronice de platã, programarea în
vederea eliberãrii autorizaþiilor sau a certificatelor;

d) servicii privind obþinerea de licenþe de funcþionare, precum:
completarea cererilor pentru obþinerea de licenþe, completarea
ºi transmiterea electronicã a documentelor necesare eliberãrii
licenþelor, efectuarea de plãþi prin intermediul mijloacelor
electronice de platã, programarea în vederea eliberãrii
licenþelor;

e) servicii privind obþinerea de permise legate de mediu, precum:
completarea cererilor pentru obþinerea permiselor legate de
mediu, efectuarea de plãþi prin intermediul mijloacelor
electronice de platã;

f) servicii privind achiziþiile publice efectuate prin mijloace
electronice, inclusiv efectuarea de plãþi prin mijloace electronice
de platã;

g) servicii privind înregistrarea unui comerciant sau efectuarea de
menþiuni în registrul comerþului, precum: transmiterea cererii
de înregistrare în registrul comerþului, transmiterea electronicã
a statutului, a contractului de societate sau a altor documente,
rezervarea denumirii, programarea în vederea eliberãrii
autorizaþiilor legale;

h) servicii în legaturã cu evidenþa informatizatã a persoanei, precum:
completarea cererilor de eliberare a paºapoartelor, cãrþilor de
identitate ºi a permiselor de conducere, notificarea schimbãrii
domiciliului sau reºedinþei, transmiterea electronicã a
documentelor, efectuarea de plãþi prin intermediul mijloacelor
electronice de platã, programarea în vederea eliberãrii unor astfel
de documente, declararea furtului sau pierderii unor astfel de
documente, urmãrirea soluþionãrii reclamaþiilor, publicarea listelor
de documente pierdute;

i) servicii în legaturã cu înregistrarea vehiculelor auto, precum:
notificarea cu privire la achiziþionarea unui nou vehicul,
rezervarea opþionalã a numãrului de înmatriculare, completarea
formularelor necesare în vederea înmatriculãrii, programarea în
vederea înmatriculãrii ºi prezentãrii documentelor doveditoare;

j) servicii de sãnãtate publicã, precum: informaþii interactive cu
privire la disponibilitatea serviciilor din unitãþi medicale,
efectuarea de programãri pentru servicii medicale, efectuarea de
plãþi pentru serviciile medicale prin intermediul mijloacelor
electronice de platã;
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k) servicii privind accesul la biblioteci publice, precum: consultarea
cataloagelor, întocmirea catalogului naþional virtual, consultarea
de cãrþi sau publicaþii în format electronic;

l) înscrierea în diferite forme de învãþãmânt, în special învãþãmântul
liceal ºi superior: completarea ºi transmiterea electronicã a
cererilor de înscriere ºi a documentelor;

m) servicii privind colectarea de date statistice de catre Institutul
Naþional de Statisticã, în special: notificãri cu privire la
demararea anchetelor statistice, completãri de chestionare în
format electronic, verificarea corelaþiilor în timp real ºi
notificarea în caz de erori, agregarea, procesarea ºi publicarea
datelor;

n) servicii privind înregistrarea unei asociaþii sau fundaþii, precum:
cererea de rezervare a denumirii, consultarea Registrului
naþional al persoanelor juridice fãrã scop patrimonial,
efectuarea de plãþi prin intermediul mijloacelor electronice de
platã;

o) servicii privind declaraþiile vamale, precum: întocmirea ºi
transmiterea declaraþiilor vamale, efectuarea de plãþi pentru
taxele ºi comisioanele în vamã prin mijloace electronice de platã;

p) servicii privind consultarea ºi eliberarea propriului cazier fiscal;
q) servicii de consultare a Monitorului Oficial al României.
(2) Prin hotãrâre a Guvernului se pot introduce în Sistemul

Electronic Naþional ºi alte servicii decât cele prevãzute la
alin. (1).

Art. 70
Prin conflict de interese se întelege situaþia în care persoana ce
exercitã o demnitate publicã sau o funcþie publicã are un interes
personal de naturã patrimonialã, care ar putea influenþa
îndeplinirea cu obiectivitate a atribuþiilor care îi revin potrivit
Constituþiei ºi altor acte normative.

Art. 76
(1) Primarii ºi viceprimarii, primarul general ºi viceprimarii

municipiului Bucureºti sunt obligaþi sã nu emitã un act
administrativ sau sã nu încheie un act juridic ori sã nu emitã o
dispoziþie, în exercitarea funcþiei, care produce un folos material
pentru sine, pentru soþul sãu ori rudele sale de gradul I.

(2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori
dispoziþiile emise cu încãlcarea obligaþiilor prevãzute la alin. (1)
sunt lovite de nulitate absolutã.

(3) Dacã în urma controlului asupra legalitãþii actelor juridice
încheiate sau emise de persoanele prevãzute la alin. (1) rezultã
cã alesul local în cauzã a realizat foloase materiale, prefectul
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dispune, dupã caz, sesizarea organelor de urmãrire penalã
competenþe sau a comisiilor competente de cercetare a averii,
constituite potrivit Legii nr. 115/1996 pentru declararea ºi
controlul averii demnitarilor, magistraþilor, a unor persoane cu
funcþii de conducere ºi de control ºi a funcþionarilor publici.

(4) Orice persoanã interesatã poate sesiza, în scris, prefectul în
legaturã cu faptele prevãzute la alin. (1). Dispoziþiile alin. (3) se
aplicã în mod corespunzãtor.

Art. 79
(1) Funcþionarul public este în conflict de interese dacã se aflã în

una dintre urmãtoarele situatii:
a) este chemat sã rezolve cereri, sã ia decizii sau sã participe la

luarea deciziilor cu privire la persoane fizice ºi juridice cu
care are relaþii cu caracter patrimonial;

b) participã în cadrul aceleiaºi comisii, constituite conform
legii, cu funcþionari publici care au calitatea de soþ sau rudã
de gradul I;

c) interesele sale patrimoniale, ale soþului sau rudelor sale de
gradul I pot influenþa deciziile pe care trebuie sã le ia în
exercitarea funcþiei publice.

(2) În cazul existenþei unui conflict de interese, funcþionarul public
este obligat sã se abþinã de la rezolvarea cererii, luarea deciziei
sau participarea la luarea unei decizii ºi sã-l informeze de îndatã
pe ºeful ierarhic cãruia îi este subordonat direct.
Acesta este obligat sã ia masurile care se impun pentru
exercitarea cu imparþialitate a funcþiei publice, în termen de cel
mult 3 zile de la data luãrii la cunoºtinþã.

(3) În cazurile prevãzute la alin. (1), conducãtorul autoritãþii sau
instituþiei publice, la propunerea ºefului ierarhic cãruia îi este
subordonat direct funcþionarul public în cauzã, va desemna un
alt funcþionar public, care are aceeaºi pregatire ºi nivel de
experienþã.

(4) Încãlcarea dispoziþiilor alin. (2) poate atrage, dupã caz,
raspunderea disciplinarã, administrativã, civilã ori penalã,
potrivit legii.

Incompatibilitãþi

Art. 89
(1) Calitatea de ales local este incompatibilã ºi cu calitatea de

acþionar semnificativ la o societate comercialã înfiinþatã de
consiliul local, respectiv de consiliul judeþean.
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(2) Incompatibilitatea existã ºi în situaþia în care soþul sau rudele de
gradul I ale alesului local deþin calitatea de acþionar semnificativ
la unul dintre agenþii economici prevãzuþi la alin. (1).

(3) Prin acþionar semnificativ se întelege persoana care exercitã
drepturi aferente unor acþiuni care, cumulate, reprezintã cel
putin 10% din capitalul social sau îi conferã cel puþin 10% din
totalul drepturilor de vot în adunarea generalã.

6. Asigurarea transparenþei în exercitarea demnitãþilor
publice, a funcþiilor publice ºi în mediul de afaceri, prevenirea
ºi sancþionarea corupþiei6

7. Achiziþii publice ºi licitaþii7

8. Transparenþa decizionalã în administraþia publicã8

Legea transparenþei asigurã claritatea activitãþii
administraþiei publice centrale ºi locale pentru cetãþeni prin
intermediul a douã mecanisme importante:

participarea publicului la procesul de elaborare a
reglementãrilor, prin consultãri despre proiecte de
acte normative;
participarea publicului la procesul de luare a deciziilor,
prin accesul la ºedinþele forurilor deliberative, cum sunt
consiliile locale ºi judeþene.
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Autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale au
obligaþia de a face publice proiectele de reglementãri înainte
ca acestea sã fie adoptate. Cei pe care îi privesc aceste
reglementãri, persoane fizice sau juridice, au posibilitatea de
a formula sugestii ºi recomandãri cu privire la proiectele care
le-au fost prezentate. Sugestiile vor fi analizate de cãtre
autoritãþile iniþiatoare, care vor decide dacã le include sau nu
în textul final al reglementãrilor. Legea prevede posibilitatea
celor interesaþi de a participa ºi de a-ºi exprima punctele de
vedere în cadrul ºedinþelor diferitelor organisme.

9. Protecþia personalului din autoritãþile publice,
instituþiile publice ºi din alte unitãþi care semnaleazã
încãlcãri ale legii9

Art. 1.
Prezenta lege reglementeazã unele mãsuri privind protecþia
persoanelor care au reclamat sau au sesizat încãlcãri ale legii în
cadrul autoritãþilor publice, instituþiilor publice ºi al altor unitãþi,
sãvârºite de cãtre persoane cu funcþii de conducere sau de execuþie
din autoritãþile, instituþiile publice ºi din celelalte unitãþi bugetare
prevãzute la art.2.

Art. 2.
(1) Dispoziþiile prezentei legi se aplicã autoritãþilor ºi instituþiilor

publice din cadrul administraþiei publice centrale, administraþiei
publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al
Administraþiei Prezidenþiale, aparatului de lucru al Guvernului,
autoritãþilor administrative autonome, instituþiilor publice de
culturã, educaþie, sãnãtate ºi asistenþã socialã, companiilor
naþionale, regiilor autonome de interes naþional ºi local, precum
ºi societãþilor naþionale cu capital de stat.

(2) Prezenta lege se aplicã ºi persoanelor numite în consilii
ºtiinþifice ºi consultative, comisii de specialitate ºi alte organe
colegiale organizate în structura sau pe lângã autoritãþile sau
instituþiile publice.
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Art. 3.
În inþelesul prezentei legi, termenii ºi expresiile de mai jos au
urmãtoarea semnificaþie:

a) avertizare în interes public înseamnã sesizarea fãcutã cu
bunã-credinþã cu privire la orice faptã care presupune o
încãlcare a legii, a deontologiei profesionale sau a
principiilor bunei administrãri, eficienþei, eficacitãþii,
economicitãþii ºi transparenþei;

b) avertizor înseamnã persoana care face o sesizare potrivit lit.
a) ºi care este încadratã în una din autoritãþile publice,
instituþiile publice sau celelalte unitãþi prevãzute la art.2;

c) comisie de disciplinã înseamnã orice organ însãrcinat cu
atribuþii de cercetare disciplinarã, prevãzut de lege sau de
regulamentele de organizare ºi funcþionare a autoritãþilor
publice, instituþiilor publice sau a celorlalte unitãþi prevãzute
la art. 2.

2.3. Instituþii cu atribuþii anticorupþie în
România

1. Avocatul Poporului

Instituþia Avocatul Poporului are drept scop apãrarea
drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor în raporturile acestora cu
autoritãþile publice. 

Art. 4.
Autoritãþile publice sunt obligate sã comunice sau, dupã caz, sã
punã la dispoziþia avocatului poporului, în condiþiile legii,
informaþiile, documentele sau actele pe care le deþin în legaturã cu
cererile care au fost adresate avocatului poporului, acordându-i
sprijin pentru exercitarea atribuþiilor sale. 

Art. 13.
Avocatul poporului are urmãtoarele atribuþii: 
a) coordoneazã activitatea instituþiei Avocatul Poporului;
b) primeºte ºi repartizeazã cererile fãcute de persoanele lezate prin

încãlcarea drepturilor sau libertãþilor cetãþeneºti de cãtre
autoritãþile administraþiei publice ºi decide asupra acestor cereri; 
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c) urmãreºte rezolvarea legalã a cererilor primite ºi cere
autoritãþilor sau funcþionarilor administraþiei publice în cauzã
încetarea încãlcãrii drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti,
repunerea în drepturi a petiþionarului ºi repararea pagubelor; 

d) reprezintã instituþia Avocatul Poporului în faþa Camerei
Deputaþilor, a Senatului ºi a celorlalte autoritãþi publice, precum
ºi în relaþiile cu persoanele fizice sau juridice;

e) angajeazã salariaþii instituþiei Avocatul Poporului ºi exercitã
dreptul de autoritate disciplinarã asupra acestora;

f) exercitã funcþia de ordonator principal de credite;
g) îndeplineºte alte atribuþii prevãzute de lege sau de Regulamentul

de organizare ºi funcþionare a instituþiei Avocatul Poporului.

2. Parchetul Naþional Anticorupþie10

Structura centralã a Parchetului Naþional Anticorupþie
are aceeaºi competenþã materialã ºi dupã calitatea persoanei
ca ºi structurile teritoriale ale acestuia.

Parchetul Naþional Anticorupþie este competent sã
efectueze urmãrirea penalã în cauze de corupþie, numai dacã
sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele douã condiþii:

a) cel puþin una dintre infracþiunile sesizate este prevãzutã
în Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ºi
sancþionarea faptelor de corupþie, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ºi anume:

Infracþiuni de corupþie propriu-zise:

luare de mitã 
dare de mitã
primirea de foloase necuvenite
trafic de influenþã º.a.
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Infracþiuni care sunt asimilate celor de corupþie:

stabilirea, cu intenþie, a unei valori diminuate, faþã de
valoarea comercialã realã, a bunurilor aparþinând
agenþilor economici la care statul sau o autoritate a
administraþiei publice locale este acþionar, comisã în
cadrul acþiunii de privatizare sau cu ocazia unei
tranzacþii comerciale;
stabilirea, cu intenþie, a unei valori diminuate, faþã de
valoarea comercialã realã, a bunurilor aparþinând
autoritãþilor publice sau instituþiilor publice, în cadrul
unei acþiuni de vânzare a acestora, sãvârºitã de cei
care au atribuþii de conducere, de administrare sau
de gestionare;
acordarea de credite sau de subvenþii cu încãlcarea
legii sau a normelor de creditare; 
neurmãrirea, conform legii sau normelor de
creditare, a destinaþiilor contractate ale creditelor
sau subvenþiilor ori neurmãrirea creditelor restante;
utilizarea creditelor sau a subvenþiilor în alte scopuri
decât cele pentru care au fost acordate;
efectuarea de operaþiuni financiare, ca acte de comerþ,
incompatibile cu funcþia, atribuþia sau însãrcinarea pe
care o îndeplineºte o persoanã, dacã sunt sãvârºite în
scopul obþinerii pentru sine sau pentru altul de bani,
bunuri ori alte foloase necuvenite;
încheierea de tranzacþii financiare, utilizând
informaþiile obþinute în virtutea funcþiei, atribuþiei
sau însãrcinãrii sale, dacã sunt sãvârºite în scopul
obþinerii pentru sine sau pentru altul de bani,
bunuri ori alte foloase necuvenite;
folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de
informaþii ce nu sunt destinate publicitãþii ori
permiterea accesului unor persoane neautorizate la
aceste informaþii, dacã este sãvârºitã în scopul
obþinerii pentru sine sau pentru altul de bani,
bunuri ori alte foloase necuvenite;
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folosirea influenþei sau a autoritãþii de cãtre
persoana care îndeplineºte o funcþie de conducere
într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în
cadrul unei persoane juridice fãrã scop patrimonial,
în scopul obþinerii pentru sine ori pentru altul de
bani, bunuri sau alte foloase necuvenite º.a.

Infracþiuni care sunt în legãturã directã cu infracþiunile de
corupþie (numai dacã au fost sãvârºite în legãturã cu
infracþiunile mai sus-menþionate):

tãinuirea bunurilor;
favorizarea infractorului;
asocierea în vederea sãvârºirii de infracþiuni ;
falsul ºi uzul de fals;
abuzul în serviciu contra intereselor publice, abuzul
în serviciu contra intereselor persoanelor ºi abuzul
în serviciu prin îngrãdirea unor drepturi;
ºantajul;
infracþiunile de spãlare a banilor, prevãzute în
Legea nr.656/2002;
contrabanda;
infracþiunile prevãzute în Legea nr.87/1994 pentru
combaterea evaziunii fiscale;
infracþiunea de bancrutã frauduloasã ºi celelalte
infracþiuni prevãzute în Legea nr.31/1990 privind
societãþile comerciale;
traficul de droguri, traficul de substanþe toxice ºi
nerespectarea regimului armelor de foc ºi al
muniþiilor;
infracþiunile de trafic de persoane, prevãzute în
Legea nr.658/2001;
infracþiunea prevãzutã în Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr.159/2001 pentru prevenirea ºi
combaterea utilizãrii sistemului financiar-bancar în
scopul finanþãrii de acte de terorism.
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2.4. Unde putem denunþa corupþii
În cele mai multe cazuri de corupþie evidentã, descoperitã

ºi probatã, cetãþenii aleg totuºi sã nu îi denunþe pe cei care se
fac vinovaþi, din diferite motive. În momentul de faþã se tinde
cãtre încurajarea denunþãrii actelor de corupþie ºi se fac cât
mai cunoscute modalitãþile concrete.

Instituþiile competente pentru investigarea ºi sancþionarea
faptelor de corupþie sunt:

În Bucureºti:

Inspectoratul General al Poliþiei Române - Direcþia Poliþiei
Economico-Financiare
Adresa: Str. ªtefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucureºti
Tel: 021-2082525

Parchetul Naþional Anticorupþie
Adresa: Str. ªtirbei Vodã nr.79-81, sector 1, Bucureºti
Tel: 021-3127399 – telverde, http://www.pna.ro
Program de audienþe: luni-vineri, orele 10.00 - 15.00

Secþiile teritoriale ale Parchetul Naþional Anticorupþie (de
pe lângã Curþile de Apel) ºi parchetele ordinare de pe
lângã instanþele judecãtoreºti 
Tribunale arondate: Bucureºti, Cãlãraºi, Giurgiu,
Ialomiþa, Teleorman
Tel: 021-3121497

În provincie: 

Inspectoratele Judeþene de Poliþie
Acestea: 

realizeazã urmãrirea penalã (verificã ºi completeazã
informaþiile pe care le deþin în urma plângerilor,
denunþurilor sau a sesizãrilor din oficiu, în vederea
constituirii probelor dosarului de urmãrire penalã); 
organizeazã acþiuni de flagrant, împreunã cu
procurorul, pentru a prinde persoanele care comit
fapte de corupþie; 
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efectueazã acte de cercetare penalã (audiazã parþile
vãtãmate, învinuiþii ºi martorii, adunã probe);
adoptã mãsuri procedurale: pot dispune, dacã e
cazul, de mãsuri de privare de libertate (reþinerea
nu poate depaºi 24 de ore) sau fac procurorului
propuneri de arestare preventivã. 

Aceste instituþii decid dacã plângerile penale se trimit
instanþei de judecatã pentru soluþionare. În plus, supravegheazã
ºi controleazã activitatea de cercetare penalã a Politiei.
Parchetele pot dispune reþinerea, interdicþia de a pãrãsi
localitatea, interdicþia de a pãrãsi þara sau pot propune
judecãtorului arestarea preventivã a fãptuitorului; pot dispune
scoaterea de sub urmãrire penalã ori sesizarea, prin rechizitoriu,
a instanþelor judecãtoreºti pentru judecarea cauzelor penale.

Pentru mai multe detalii despre instituþiile competente
pentru investigarea ºi sancþionarea faptelor de corupþie, sunã
la 021-222-2812 sau scrie la: centru@transparency.org.ro,
viziteazã www.transparency.org.ro sau vino la: 

Centrul de Asistenþã Anticorupþie pentru Cetãþeni
Str. Horaþiu nr.12, 010834, sector 1, Bucureºti
tel-fax: 021-222-2812
centru@transparency.org.ro
www.transparency.org.ro

Program: 
Luni-Joi 10.00-12.00
Luni-Joi 16.00-18.00
Programare telefonicã la tel. 021-222-2812

Surse web:
www.nudaspaga.ro
www.transparency.org.ro
www.pna.ro
www.resurse-pentru-democratie.org
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CAPITOLUL 3

ÎMBUNÃTÃÞIREA INTEGRITÃÞII ÎN
10 PAªI

Alfred Bulai, Henk van de Graaf & Silvia Marton





3.1. Introducere

În elaborarea procesului de îmbunãtãþire a integritãþii
bazat pe Grupurile de Integritate Localã pot fi identificaþi 10
paºi. Aceºti sunt:

 Pasul 1. Începutul. Înfiinþarea unui Grup de
Integritate Localã

Iniþiativa de a realiza un proiect de îmbunãtãþire a
integritãþii la nivel local. Componenþa Grupului de Integritate
Localã (GIL), raporturile ºi contactele acestuia cu primãria.

 Pasul 2. Analiza situaþiei integritãþii locale
Cum se poate ajunge la înþelegerea situaþiei integritãþii la

nivel local ? Care sunt segmentele în care integritatea este
deficitarã ? Care este opinia generalã legatã de integritatea
Administraþiei Publice Locale din localitatea dumneavoastrã  ?

Pasul 3. Realizarea unui plan de comunicare. Relaþiile
cu mass media

Care sunt raporturile cu mass media ºi care sunt
modalitãþile de informare a publicului în legãturã cu evoluþia
proiectului ?

Pasul 4. Identificarea grupurilor de decizie
Cum se pot identifica acei cetãþeni care sunt cel mai mult

afectaþi de lipsa integritãþii în Administraþia Publicã Localã ?
Cum pot ei fi implicaþi în proiect ?

 Pasul 5. Identificarea problemelor ºi selectarea
problemelor urgente

Cum se poate ajunge la definirea problemei pe baza
analizei situaþiei integritãþii (pasul 2), ºi cum se selecteazã
problemele urgente.
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 Pasul 6. Cãutarea unei soluþii
Cum se realizeazã o strategie care sã soluþioneze cele mai

urgente probleme ? Cum se realizeazã o strategie eficientã ?

Pasul 7. Lobby / Pregãtirea deciziei
Cum se poate obþine sprijinul pentru strategia propusã,

atât la nivelul consiliului local cât ºi din exteriorul  acestuia ?
Cum se negociazã obþinerea spijinului ?

 Pasul 8. Procesul decizional la nivelul consiliului local 
Consiliul trebuie sã aprobe strategia elaboratã de GIL.

Cum puteþi însã menþine legãtura cu acest proces ºi cum poate
fi el influenþat ?

Pasul 9. Monitorizarea implementãrii strategiilor
elaborate

Dupã ce a fost aprobatã, strategia trebuie implementatã.
Cum vã puteþi asigura cã au fost luate cele mai adecvate
mãsuri în acest sens ?

 Pasul 10. Evaluarea proiectuluit / Alte acþiuni
Dupã ce toþi aceºti paºi au fost îndepliniþi, trebuie realizatã

evaluarea procesului.

În urmãtoarele secþiuni ale acestui capitol vom oferi o
descriere detaliatã a fiecãruia din aceºti 10 paºi. Descrierea
fiecãrui pas include:
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 Lista activitãþilor, raportate la fiecare pas;
 Repere pentru realizarea acestor acþiuni;
 Lecþii din experienþele anterioare;
 Informaþii utile;
 Ceea ce trebuie fãcut, indicat prin

ºi ceea ce trebuie evitat, indicat prin



3.2. Pasul 1. Începutul: Înfiinþarea unui
Grup de Integritate Localã

Iniþiativa

Oricine poate avea iniþiativa unui proiect de îmbunãtãþire
a integritãþii în administraþia localã. Iniþiativa poate veni de la
administraþia publicã localã (APL), primar, vice-primar, unii
membri ai consiliului local sau funcþionari publici. Iniþiativa
poate veni de la organizaþii non-guvernamentale locale (de
exemplu APD Cluj, filiala localã) sau de la grupuri de cetãþeni.
Fie un grup de oameni care locuiesc pe o anumitã stradã,
unde cred cã existã o problemã, sau de la un anumit grup
profesional (de exemplu profesorii). De fapt nu este
important cine are iniþiativa.
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Experienþa noastrã: Proiectul „Îmbunãtãþire a Integritãþii în
Administraþia Publicã Localã”

Proiectul a început în martie 2004. A fost analizatã situaþia
integritãþii locale în cele 10 oraºe participante la proiect. 

În septembrie 2004 a început procesul de elaborare a
propunerilor pentru îmbunãtãþirea integritãþii ºi transparenþei.

Paºii care au fost urmaþi au presupus în primul rând
formarea unor grupuri pentru integritate (GIL), iar mai apoi
elaborarea de cãtre membrii acestor structuri civice a unei
strategii pentru integritate, care urma sã fie finalizatã ºi supusã
dezbaterii ºi aprobãrii consiliului local în lunile februarie –
martie 2005. Ulterior aprobãrii acestei strategii, membrii GIL
urmau sã se implice în monitorizarea procesului de transpunere
în practicã a strategiei adoptate pe o perioadã de aproximativ
ºase luni (pânã în septembrie–octombrie 2005).

Localitãþile în care s-au format grupuri pentru integritate ºi
în care s-au elaborat strategii au fost: Arad, Bacãu, Braºov, Cluj,
Drãgãºani, Oneºti, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Timiºoara ºi Turda.
În câteva din aceste localitãþi strategiile au fost adoptate de
consiliul local. În altele s-au înregistrat rezultate importante,
chiar dacã în fapt nu s-a adoptat o strategie, iar în câteva localitãþi
proiectele s-au blocat din diverse motive.



Sprijinul oferit de APL

Este important ca proiectul sã înceapã prin identificarea
surselor de sprijin. Atunci când iniþiativa aparþine
organizaþiilor non-guvernamentale locale, sprijinul ar trebui
cãutat la nivelul primãriilor. Preferabil, chiar la primar. Dacã
primarul sau/ºi membrii consiliului local considerã inutil un
astfel de proiect, este puþin probabil ca ei sã accepte rezultatele
sale. Chiar în cazul în care aceºtia vor accepta propunerea GIL
(sau secþiuni din aceasta), rãmâne încã incert sprijinul ºi efortul
pe care îl vor depune pe parcursul implementãrii sale.

Mai mult decât atât, funcþionarii primãriei vor trebui sã
furnizeze informaþii semnificative cantitativ ºi, în mãsura în care
nu îºi îndeplinesc eficient aceastã atribuþie, acest fapt se poate
dovedi a fi un serios impediment în derularea proiectului.

Atunci când un grup de cetãþeni ia iniþiativa, ei ar trebui
în primul rând sã încerce sã obþinã sprijinul unei organizaþii
non-guvernamentale. Ei se pot baza pe strategiile promovate
de aceste organizaþii ºi împreunã vor trebui sã obþinã sprijinul
primãriei.

Dacã iniþiativa este luatã de cãtre APL, sprijinul ar trebui
cãutat la nivelul uneia sau a mai multor organizaþii non-
guvernamentale. Aceasta va demonstra cã proiectul este menit
a fi o cooperare între APL ºi cetãþeni.
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 Iniþiativa 
 Sprijinul oferit de APL
 Alegerea unui coordonator
 Componenþa GIL
 Realizarea unui plan de acþiune ºi a unei grile

de planificare a timpului
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GIL nu are legitimitate, dar poate sã ºi-o dobândeascã.
Primele contacte cu APL.

GIL reprezintã un grup care are vocaþie civicã, care nu are o
bazã juridicã ºi, potrivit legislaþiei, nu poate depune nici un fel de
propunere consiliului local. Mai mult, el nu poate reprezenta
interesele tuturor cetãþenilor dintr-o localitate, cu atât mai mult
atunci când discutãm de un oraº mare. Aceste lucruri trebuie
cunoscute ºi înþelese de toþi membrii GIL de la bun început. Mai
mult, GIL-ul propune consiliului local spre aprobare un document
care priveºte direct activitatea acestuia ºi, în general, a membrilor
APL. Consiliul local ºi primarul sunt aleºi de populaþie ºi au
legitimitate, ceea ce poate ridica probleme în relaþia GIL – primãrie.
În toate localitãþile s-au înregistrat diferite probleme de comunicare.
În majoritatea cazurilor, acest tip de probleme a fost rezolvat în timp
util. De fapt într-un singur caz ruptura relaþiilor GIL - primãrie a
fost una definitivã. 

Proiectul a funcþionat foarte bine din acest punct de vedere
în douã tipuri de situaþii. Pe de o parte, atunci când s-a
comunicat ºi s-a stabilit iniþial contactul cu primarul, obþinându-se,
prin mai multe runde de întâlniri, acordul ºi totodatã
promisiunea de sprijin a proiectului. Succesul a existat mai ales
atunci când acest acord a fost nu formal, ci bazat pe înþelegerea
exactã a conþinutului viitorului proiect. Aºa au stat lucrurile la
Bacãu, la Drãgãºani ºi la Râmnicu Vâlcea, parþial ºi la Cluj. A
doua situaþie a constat în implicarea majorã în proiect, la nivel de
GIL a unui sau unor reprezentanþi ai APL (funcþionari cu
responsabilitãþi de conducere în primãrie), aºa cum au stat
lucrurile la Turda. 

Este recomandabil ca GIL sã-ºi punã de la bun început
problema recunoaºterii de cãtre consiliul local / primãrie a
statutului ºi a rolului sãu. În fapt acesta a fost cazul în Turda
unde numele grupului apare pe toate documentele ºi materialele
produse de primãrie în cadrul Proiectului, dar chiar ºi în acþiuni
independente de strategia asumatã, aceasta fiind o consecinþã a
activitãþilor GIL-ului. Pe de altã parte majoritatea celor implicaþi
ºi în alte proiecte au realizat cã opþiunea de comunicare ºi
“acreditare” iniþialã a primãriei ar fi fost una beneficã pentru
derularea ulterioarã.



Alegerea coordonatorului

Dupã ce a fost asigurat sprijinul pentru proiect,
urmãtorul pas este identificarea unui coordonator pentru
Grupul de Integritate Localã (GIL). Aceasta înseamnã cã, în
primul rând, trebuie sã existe un coordonator de proiect.
Coordonatorul proiectului este responsabil pentru derularea
procesului. El urmãreºte ca întâlnirile programate sã aibã loc,
sã fie puse la punct detaliile organizatorice, sã se ia note,
informaþia sã fie furnizatã celor vizaþi, sã se redacteze ºi sã se
trimitã comunicate de presã. Este de asemenea cel care va
edita propunerea finalã a GIL ºi variatele sale versiuni
preliminarii. Este evident cã în derularea întregului proces
coordonatorul deþine un rol crucial. Coordonatorul va trebui
sã dispunã de suficient timp pentru a-ºi îndeplini atribuþiile
menþionate mai sus.
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Acest “parteneriat” iniþial este capabil sã confere legitimitate
grupului la nivel local, dar ºi în raport cu membrii APL. O a doua
soluþie pentru a construi legitimitatea constã în promovarea
strategiei ºi a acþiunilor GIL în plan local, în special în mass media
localã. Acest gen de construcþie a legitimitãþii s-a realizat mai ales
acolo unde coordonatorii grupului sau membri activi din GIL au
fost jurnaliºti locali importanþi (Drãgãºani ºi Râmnicu Vâlcea).
Învãþãmintele proiectelor realizate ne conduc la ideea cã dincolo
de utilizarea mass media, este la fel de importantã ºi promovarea
proiectului prin alte mijloace (întâlniri publice, pliante, broºuri
etc.).

Un alt aspect important este acela cã legitimitatea grupului
mai este datã totodatã ºi de legitimitatea membrilor sãi. Este de
preferat astfel ca din GIL sã facã parte reprezentanþi ai unor
ONG-uri active, dinamice ºi cunoscute local, care sã fie modele
de acþiune civicã. Este de reþinut de asemenea faptul cã orice
persoanã care are o imagine controversatã la nivel local trebuie
sã fie evitatã în procesul de construcþie a grupului, pentru cã
aceasta ar putea afecta grav credibilitatea acþiunilor întreprinse.



Componenþa GIL

Apoi urmeazã selecþionarea membrilor GIL. Membrii
GIL ar trebui aleºi astfel încât sã fie reprezentativi pentru
comunitatea localã. Membrii GIL ar trebui sã includã:

Unul sau mai mulþi membri ai consiliului local
Unul sau doi funcþionari publici
Unul sau doi reprezentanþi ai comunitãþii de afaceri
locale
Unul sau doi reprezentanþi ONG
Un jurnalist
Una sau douã persoane din organizaþii publice (ºcoli,
servicii de sãnãtate etc.)

Cu siguranþã unii dintre iniþiatori vor dori sã devinã
membri GIL. Însã asiguraþi-vã cã vor fi reprezentate ºi alte
segmente ale comunitãþii locale. Este preferabil ca GIL sã
aibã în total 6-10 membri. Sarcina GIL este de a se implica
în realizarea fiecãruia dintre urmãtorii paºi analizaþi în
acest capitol.
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Ce trebuie sã ºtim despre cum se înfiinþeazã ºi cum poate
funcþiona GIL?

În toate proiectele derulate, GIL-ul s-a creat la iniþiativa
unui coordonator al APD sau a unui grup de iniþiativã care a
apelat la elita localã. Grupurile au cuprins de regulã
reprezentanþi ai ONG-urilor locale, membri din elita culturalã
localã, consilieri sau funcþionari ai APL, oameni de afaceri,
jurnaliºti etc. Majoritatea grupurilor au cuprins ºapte-opt
persoane active (cel puþin în prima fazã a derulãrii proiectului).
O primã problemã a acestor grupuri este disponibilitatea
membrilor de a se implica real în activitãþi. Trebuie sã þinem cont
de douã aspecte. Pe de o parte, o serie de categorii profesionale
au o foarte micã disponibilitate de a se implica în întâlniri de
lucru, spre exemplu oamenii de afaceri, iar, pe de altã parte,
persoanele cu poziþii foarte importante pe plan local, indiferent
de profesiune, nu pot sã aloce un timp semnificativ pentru
proiecte de acest tip. Orice coordonator al GIL-ului trebuie sã
þinã cont de aceste restricþii atunci când coopteazã membri în
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GIL, pentru cã în final nu va fi important numele “sonor” al
membrilor, ci mai degrabã rezultatul final al muncii lor. 

Totodatã coordonatorul GIL trebuie sã ºtie cã foarte rar va
reuºi sã adune pentru ºedinþe de lucru un grup de 10 persoane ºi
din acest motiv trebuie sã ia în calcul ºi un registru de comunicare
ºi dezbatere în sistem informatic (email, chat forum etc.) 

Pe de altã parte, din experienþa acumulatã în program a
reieºit cã este extrem de util ca cel puþin trei competenþe sã existe
la nivelul grupului pe care dorim sã-l formãm: 

O persoanã care sã cunoascã problematica APL, inclusiv
aspectele juridice ºi regulamentele interne.
O persoanã care lucreazã în presa localã. 
O persoanã cu cunoºtinþe juridice. 

GIL-urile au optat uneori pentru includerea ca membri ºi a
unor consilieri locali, sau a unor persoane din APL, în alte situaþii
GIL-urile considerând ca fiind inoportunã cooptarea unor
politicieni. Cooptarea unor consilieri locali poate fi privitã sub
douã aspecte. Pe de o parte, avem un aspect pozitiv, care este dat
de faptul cã strategia oricum nu poate fi propusã ca iniþiativã
legislativã direct de cãtre GIL, ci doar de cãtre primar sau de
cãtre un consilier local. Din acest punct de vedere cooptarea în
echipã a unui consilier poate rezolva acest aspect. Evident, însã,
un consilier ar putea sã ofere ºi un gen de expertizã în raport cu
modul de funcþionare ºi problematica consiliului local ºi a APL.

Pe de altã parte însã, în unele GIL-uri s-a ridicat o problemã
de ordin deontologic, considerându-se cã demersul de cooptare
a unui/unor politician/politicieni ar putea vicia “imaginea”
întregului proces, care poate fi privit pe plan local ca un tip de
acþiune politicã, deturnându-se astfel scopul ºi misiunea
proiectului. Mai mult, în practicã s-a dovedit cã o ofertã de
participare în GIL, fãcutã consilierilor locali, pe de o parte, nu
este onoratã de reprezentanþi de la toate partidele, iar, pe de altã
parte, uneori cei care vin nu au de fapt forþã realã în consiliul
local. Au existat, cu alte cuvinte, cazuri în care implicarea
consilierilor sau a altor membri ai APL a optimizat procesul
adoptãrii strategiei, dar ºi situaþii în care aceastã cooptare nu a
contat sau chiar a avut efecte negative, consilierii respectivi
neavând capacitate de lobby în consiliu local.

Recomandarea noastrã este de a coopta politicieni sau membri
ai APL, numai în mãsura în care aceºtia pot sã sprijine în mod real
proiectul, atât în faza de elaborare, cât ºi în cea de adoptare.



Realizarea unui plan de acþiune ºi a unei grile de planificare a
timpului

Prima sarcinã a GIL este de a realiza un plan de acþiune ºi
o planificare. Planul de acþiune însemnã în principal elaborarea
paºilor 2 ºi 10 ai acestui proiect. Planificarea depinde în mare
mãsurã de timpul pe care îl au disponibil membrii GIL.
Planificarea timpului ar trebui sã fie realistã. Urmãtoarea
analizã poate fi luatã drept exemplu. Alocaþi cel puþin douã luni
pentru analiza situaþiei integritãþii locale. (pasul2). Apoi cel
puþin douã luni pentru elaborarea propunerii (pasul 5 ºi 6).
Apoi cel puþin trei luni pentru aprobarea propunerii de cãtre
consiliul local (paºii 7 ºi 8). Dupã ce propunerea a fost aprobatã,
va trebui sã monitorizaþi implementarea acesteia (pasul 9) pe
perioadã de timp care va depinde într-o mai mare mãsurã de
APL de cât de GIL.

Atât planul de acþiune, cât ºi programarea sunt provizorii.
Ar putea fi nevoie de revizuiri ºi noi ajustãri pe parcursul
derulãrii proiectului. Dar încercaþi sã specificaþi data de
finalizare a proiectului Sau cel puþin data la care rezultatele
vor putea fi prezentate consiliului local. Comunicaþi aceste
date cât mai curând posibil primarului ºi consiliului local.

Ceea ce trebuie fãcut ºi ceea ce trebuie evitat:
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NU vã pierdeþi în eforturile de cooptare a tuturor membrilor
GIL înainte de a începe proiectul. Începeþi activitãþile ºi
treptat puteþi coopta alþi membri. Grupul trebuie sã fie
permanent deschis.
Cei mai buni oameni în GIL sunt cei care doresc sã se
implice, sã participe la activitãþi. Cooptaþi membri în acest
grup în primul rând dupã acest criteriu, pentru cã GIL
trebuie sã existe ºi sã funcþioneze ca grup. 
Elaboraþi un plan al activitãþilor GIL ºi încercaþi sã-l
respectaþi. Fixaþi-vã termene limitã pentru activitãþi. 
Nu uitaþi cã APL, consiliul local, sunt partenerii
dumneavoastrã în acest program. Dumneavoastrã sprijiniþi ºi
susþineþi un program de creºtere a transparenþei ºi
integritãþii APL ºi nu impuneþi reguli sau modele. Stabiliþi
canale de comunicare de la bun început cu primarul ºi cu
consiliul local, asiguraþi-vã cã aceºtia au înþeles exact scopul ºi
obiectivele unui astfel de program.



Cãutaþi sprijin în APL, acesta este singura instituþie
reprezentativã, legitimã, la nivel local. Încercaþi sã obþineþi o
“acreditare”, un acord iniþial de sprijin din partea APL. Plecaþi
de la ideea cã veþi lucra împreunã cu APL ºi nu împotriva APL.
Asiguraþi-vã cã ºi ceilalþi înþeleg acest lucru.

3.3. Pasul 2. Analiza situaþiei integritãþii
locale

Folosiþi una sau mai multe dintre metodele urmãtoare
pentru a analiza situaþia integritãþii locale:

Cu siguranþã cã membrii GIL vor avea propriile pãreri
legate de situaþia integritãþii locale. Dar sunt douã motive de
bazã pentru care este important sã începeþi procesul prin
analiza situaþiei integritãþii la nivel local. Primul motiv este
acela cã o astfel de analizã vã oferã o perspectivã completã
asupra aspectelor care necesitã îmbunãtãþiri la nivelul
integritãþii. Pornind de la o astfel de abordare puteþi selecta
cele mai importante întrebãri în vederea realizãrii progreselor
urmãrite (vezi pasul 5).

Al doilea motiv constã în faptul cã o astfel de perspectivã vã
oferã argumente noi pentru necesitatea schimbãrilor din
modul de funcþionare al APL. Aceste argumente se vor dovedi
a fi extrem de utile în discuþiile purtate cu consiliul local dupã
ce veþi prezenta propunerea proiectului (vezi în special pasul 7).

Integritatea înseamnã douã lucruri: Pe de o parte, ea
înseamnã absenþa corupþiei ºi a fraudei. Pe de altã parte,
integritatea este direct legatã de transparenþã ºi deschiderea
administraþiei publice, fiind o consecinþã a serviciilor eficiente
furnizate cãtre cetãþeni. Analiza ar trebui sã se centreze asupra
ambelor semnificaþii ale integritãþii. Analiza nu ar trebui sã
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 Dreptul de acces la informaþiile publice
 Realizarea interviurilor deschise cu persoanele

selectate 
 Analiza informaþiilor în mass media localã
 Organizarea audierilor publice



aibã în vedere doar acele sectoare în care situaþia integritãþii
este nesatisfãcãtoare, ci ºi acele zone în care existã riscul de a
se ajunge la o situaþie nesatisfãcãtoare.

Rezultatele analizei ar trebui sintetizate într-un raport
asupra situaþiei integritãþii la nivel local. Acest raport va fi primul
„produs” al GIL. Este preferabil ca prezentarea raportului sã se
facã în cadrul unui eveniment media: organizaþi o conferinþã de
presã, încercaþi sã obþineþi un interviu la o televiziune localã etc.
O altã posibilitate de a atrage atenþia publicului asupra
raportului este de a organiza o dezbatere publicã între membrii
GIL ºi membrii consiliului local.

Vom oferi câteva repere pentru fiecare dintre cele patru
metode menþionate la începutul acestei secþiuni.

1. Folosiþi dreptul de acces la informaþiile publice

Solicitaþi administraþiei publice locale informaþii bazate pe
urmãtorii cel puþin patru indicatori care se concretizeazã în
categorii diferite de cereri de informaþii publice:

 Accesul la informaþii ºi transparenþa procesului
decizional

 Participarea publicului
 Integritatea publicã
 Alocarea bugetarã ºi cheltuielile: achiziþiile publice

Aceºtia sunt indicatorii pe baza cãrora Transparency
International România a realizat un sondaj de opinie în
primãvara anului 2004 în 12 oraºe care fãceau parte la acea datã
din proiectul „Îmbunãtãþirea Integritãþii în Administraþia
Publicã Localã”. Raportul complet legat de acest sondaj, inclusiv
capitolele referitoare la fiecare dintre oraºele implicate, a fost
prezentat de Transparency International România.

Accesul la informaþii ºi transparenþa procesului decizional.
Tipuri de informaþii care pot fi cerute pe baza acestui indicator:
venitul mediu al consilierilor aleºi sau al primarului, respectarea
termenelor de furnizare a informaþiei, tipurile de departamente
din cadrul administraþiei locale ºi modul lor de funcþionare,
numãrul reglementãrilor consiliului local înaintate pentru
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consultãri publice, organizarea dezbaterilor publice la iniþiativa
administraþiei locale, anunþurile referitoare la adoptarea
reglementãrilor, afiºarea anunþurilor etc.

Participarea publicului. Tipurile de informaþii care pot fi
cerute pe baza acestui indicator includ o serie de întâlniri
lunare cu consiliile locale, rata de participare a consilierilor
locali la aceste întâlniri ºi a comitetelor de conducere,
numãrul de invitaþi din rândul personalului care lucreazã în
primãrie, ONG-uri sau cetãþeni care sã ia parte la deliberãrile
consiliului local, publicarea rapoartelor de activitate anuale
ale consilierilor locali, numãrul de parteneriate încheiate între
primãrie ºi alte grupuri de decizie etc.

Integritatea publicã. Tipurile de informaþii care pot fi
cerute pe baza acestui indicator: stabilitatea ºi promovarea /
retrogradarea funcþionarilor pubici, dezvãluirea ºi controlul
bunurilor, dezvãluirea ºi controlul intereselor, a cadourilor
primite, declaraþiile de interes etc.

Alocarea ºi cheltuielile bugetare ºi achiziþiile publice:
Tipurile de informaþii care pot fi cerute pe baza acestui
indicator: proceduri de alocare a cheltuielilor prin achiziþii
publice; cereri de oferte etc.

Acordurile încheiate pe baza acestor indicatori au drept
punct de referinþã prevederile în vigoare din România ºi
urmãresc sã sublinieze conformitatea autoritãþilor publice cu
respectivele reglementãri legislative, prin raportarea rezultatelor
obþinute la standardele legale existente. Cu alte cuvinte,
informaþiile obþinute mãsoarã gradul de adecvare la standardele
legale în vigoare.

Care sunt rezultatele preconizate ?

Potrivit celui mai optimist scenariu, rãspunsurile la
cererile depuse ar trebui sã fie rapide ºi complete, în
conformitate cu procedurile specifice fiecãrei administraþii
publice ºi cu prevederile legale în vigoare.

Dar este posibil ca informaþiile primite sã fie incomplete (nu
oferã o înþelegere completã a modului în care se realizeazã
achiziþiile publice ºi nu clarificã faptul cã fiecare ofertant are
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ºanse egale de a obþine contractul respectiv; cã existã riscul unei
situaþii nesatisfãcãtoare a integritãþii; sau alocarea cheltuielilor
prin achiziþii publice favorizeazã proceduri vulnerabile în faþa
corupþiei ºi ineficienþei: negocieri cu o singurã ofertã, achiziþie
directã etc.) sau administraþia publicã poate folosi drept scuzã
lipsa sistemului logistic ºi/sau a personalului pentru a nu furniza
rãspunsurile solicitate. Pot avea loc întârzieri în furnizarea
rãspunsurilor cerute. Refuzul de a oferi rãspunsuri la timp sau
furnizarea rãspunsurilor incomplete sunt indicatori ai
integritãþii care pot fi analizaþi prin metode diferite.

Ca o regulã generalã, administraþiile publice locale nu ar
trebui sã se simtã ameninþate de astfel de cereri de informaþii,
dat fiind faptul cã ele sunt înaintate pe baza regulilor ºi a
reglementãrilor în vigoare ºi cã transparenþa funcþionãrii
administraþiei publice ar trebui consideratã un indiciu al unei
comunitãþi locale puternice. Într-o astfel de situaþie se pot
folosi metodele prezentate mai jos pentru a dezvolta ºi sprijini
investigaþia legatã de situaþia integritãþii.

2. Realizarea interviurilor deschise cu persoanele
selecþionate

Consultaþi persoane care au contacte frecvente cu
administraþia publicã localã: oameni de afaceri în legãturã cu
experienþa legatã de licitaþiile contractelor cu administraþia
localã, cetãþeni care, de exemplu, au nevoie de o aprobare de
construcþie (întrebaþi-i în ce mãsurã au avut sentimentul cã au
fost trataþi corect de cãtre administraþia localã), reprezentanþi
media locali, reprezentanþi ai administraþiei locale (funcþionari
publici sau membri ai consiliilor locale) ºi ONG –uri locale etc. 

Interviurile ar trebui structurate pe sistemul alegeri
multiple, cu întrebãri deschise. Scopul lor este de identifica
modul de percepþie ºi experienþele (pozitive sau negative) ale
persoanelor relevante pentru integritatea ºi transparenþa
administraþiei publice locale. Interviurile ar trebui sã fie
confidenþiale. ªi, ceea ce este cel mai important, scopul lor nu
este de a permite exprimarea unor acuztaþii, ci de a stabili
mecanismele care dãuneazã integritãþii locale ºi care
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diminueazã încrederea cetãþenilor ºi credibilitatea autoritãþilor
locale în general.

Pentru mai multe informaþii legate de desfãºurarea
interviurilor, realizarea chestionarelor ºi analizarea rezultatelor,
vezi secþiunile 6.8 ºi 6.9.

Care sunt rezultatele preconizate ?

Persoanele intervievate pot fi mai mult sau mai puþin
sincere; mai mult sau mai puþin deschise; pot sugera soluþii
pozitive sau nerealiste; rãspunsurile lor pot fi inadecvate
datoritã interacþiunilor lor personale (pozitive sau negative)
cu administraþia publicã localã, nivelul de competenþã ºi de
informaþii pe care îl deþin poate fi diferit etc.

Nu trebuie trecut cu vederea cã astfel de interviuri
calitative nu se bazeazã pe eºantioane sociologice ºi, în
consecinþã, interpretãrile rezultatelor nu trebuie generalizate.
Însã ele rãmân un instrument calitativ care poate înregistra
modul în care este perceputã administraþia publicã localã.

3. Analizarea informaþiei în media localã

Sistemul mediatic local va realiza cu frecvenþã articole,
anunþuri ºi investigaþii legate de deciziile administraþiei publice
locale. Mesajele extinse pe o anumitã perioadã de timp legate
de un subiect anume pot fi colectate ºi apoi analizate. Aceste
mesaje pot constitui punctul de plecare pentru investigaþii
ulterioare, împreunã cu alte metode adiþionale descrise în
prezentul manual.

Care sunt rezultatele preconizate ?

Raporturile sistemului mediatic local cu administraþia
localã pot fi uneori problematice, deoarece nu toate instituþiile
mediatice sunt independente ºi nu opereazã în conformitate
cu regulile unui jurnalism sãnãtos. Dimpotrivã, la cealaltã
extremã, anumite instituþii media pot fi percepute negativ de
cãtre cetãþeni sau de cãtre administraþia publicã localã, iar
informaþiile furnizate de acestea ca fiind pãrtinitoare.
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4. Organizarea unei audieri publice

Toþi cetãþenii sunt invitaþi sã ia parte la audierile publice. Ei
îºi pot exprima îngrijorãrile cu privire la integritatea din
administraþia publicã localã. Cu toate acestea, o astfel de întâlnire
publicã se deruleazã pe baza unei agende de lucru, la iniþiativa
oricãrui factor de decizie local, persoanã individualã sau grup,
sau urmãrind sã punã în discuþie cel puþin câteva subiecte
propuse înaintea desfãºurãrii întâlnirii. O audiere publicã este o
modalitate adecvatã de identificare a sectoarelor în care
integritatea pune cele mai mari probleme pentru cetãþeni. ªi de
a afla care sunt prioritãþile pe care cetãþenii considerã cã
administraþia ar trebui sã le aibã în ceea ce priveºte integritatea.
Reprezentanþii administraþiei publice locale (primarul,
funcþionarii publici, oficiali) ar trebui invitaþi ca auditori sau chiar
ca vorbitori pentru a rãspunde întrebãrilor cetãþenilor.

O astfel de audiere publicã ar trebui sã fie anunþatã în
media (localã sau chiar naþionalã). Rezultatele, sau cel puþin o
sintezã a discuþiilor purtate, ar trebui sã fie fãcute publice
pentru a transmite informaþiile tuturor segmentelor de cetãþeni
(inclusiv administraþiei publice) – o metodã de a eficientiza
comunicarea între administraþia publicã localã ºi cetãþeni.

În mãsura în care va fi posibil, o astfel de audiere publicã
poate fi combinatã cu calendarul alegerilor locale. Atât cetãþenii
cât ºi oficialii locali ºi candidaþii electorali vor fi mult mai motivaþi
sã ia parte activ ºi sã sugereze soluþii ºi îmbunãtãþiri viabile. În
consecinþã se poate realiza monitorizarea promisiunilor fãcute
de cãtre oficiali pe parcursul acestor dezbateri publice (pentru
metode, vezi secþiunea 9 a acestui capitol).

Pentru mai multe informaþii legate de organizarea
audierilor publice, cât ºi a întâlnirilor ºi dezbaterilor publice,
vezi secþiunile 6.4 – 6.7).

Care sunt rezultatele preconizate ?

O audiere publicã poate fi extrem de beneficã pentru
administraþia localã, cât ºi pentru: a recepþiona reacþiile
cetãþenilor, aºteptãrile, dorinþele ºi soluþiile lor; îmbunãtãþirea
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comunicãrii cu societatea civilã în general iar deschiderea faþã
de soluþiile propuse duce la îmbunãtãþirea performanþei ºi a
structurii organizaþionale. Rezultatele ºi sugestiile rezultate în
urma audierilor publice pot fi utilizate în continuare (ºi chiar
materializate, vezi urmãtoarele capitole) prin organizarea
unor întâlniri cu funcþionari publici sau alþi oficiali pentru a
discuta în detaliu anumite aspecte problematice.

Nivelul de prezenþã a cetãþenilor la audierile publice poate
fi uneori problematic. Atunci când dominantã este apatia ºi
lipsa de interes a cetãþenilor în activitatea administraþiei locale,
se pot organiza campanii de publicitate cu câteva zile înainte de
audierea programatã pentru discutarea unor aspecte sensibile.

Difuzarea informaþiilor în mijloacele de informare media
este extrem de importantã.
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Datele legate de situaþia integritãþii la nivel local

În primul rînd, datele legate de situaþia integritãþii la nivel
local trebuie analizate ºi verificate ºi apoi fãcute publice sub forma
unui raport. Scrieþi acest raport din punctul de vedere al grupului
civic care este dispus sã soluþioneze problemele împreunã cu APL.
Nu îl redactaþi dintr-un punct de vedere jurnalistic, care, de
exemplu, urmãreºte sã demaºte actele de corupþie. 

În al doilea rând, este recomandabil sã discutaþi rezultatele
acestuia cu reprezentanþii APL. Aceasta se constituie ca parte a
efortului depus pentru a stabili o relaþie solidã cu administraþia
publicã localã. Totuºi, þineþi cont cã raportul trebuie sã prezinte
fapte ºi, în consecinþã, nu poate fi supus nici unei forme de
negociere.

Îm al treilea rând, datele obþinute vor putea fi folosite pe
parcursul altor etape ale proiectului:

Vã vor ajuta în elaborarea strategiei, în identificarea celor
mai grave probleme de integritate ºi vã vor ajuta sã
stabiliþi o ierarhie a prioritãþilor.
Vã vor ajuta în discuþiile pe care le veþi purta cu APL
pentru a convinge autoritãþile de problemele existente,
sau cel puþin în legãturã cu imaginea pe care o au acestea.
Vã vor ajuta în a face publicã problema integritãþii ºi vã
vor sprijini în a legitimiza elaborarea strategiei.



Sprijinul specialiºtilor

GIL poate apela la ajutorul specialiºtilor pe parcursul
acestui pas. Specialiºtii sunt consideraþi a fi persoanele care au
mai multe cunoºtinþe sau abilitãþi legate de o anumitã secþiune
sau problemã a proiectului decât cele de care dispun membrii
Grupului de Integritate Localã. Ei pot sã aparþinã comunitãþii
sau sã provinã din medii exterioare.

Pe parcursul acestui pas este posibil sã aveþi nevoie de
ajutorul unui expert pentru activitãþile de moderare ale
audierilor publice. Sau puteþi avea nevoie de un specialist pentru
întocmirea unui chestionar sau de specialiºti financiari ºi juridici.

Dacã membrii GIL considerã necesar, ar trebui solicitat
sprijinul specialiºtilor. Dacã în oraº sau în vecinãtãþi existã o
universitate, acesta este locul potrivit de unde sã solicitaþi ajutorul
unor experþi. Însã acest ajutor poate veni ºi din interiorul
comunitãþii din care faceþi parte, de la persoane experimentate,
care posedã cunoºtinþele ºi deprinderile necesare.

Dar ar trebui sã se þinã în permanenþã cont de faptul cã
un astfel de proiect este în primul rând un proiect al
cetãþenilor, care, în cooperare cu APL, încearcã sã gãseascã
soluþii pentru problemele cu care se confruntã.

Sprijinul acordat de cãtre specialiºti nu contrazice aceastã
idee, dacã sunt îndeplinite anumite condiþii:

Sã specificaþi clar atribuþiile specialiºtilor. Faceþi acest
lucru prin întrebãri clare ºi lipsite de ambiguitate.
Ei trebuie sã îºi prezinte ideile ºi opiniile în faþa
participanþilor la proiect. ªi trebuie sã facã acest lucru
într-un limbaj accesibil celor care iau parte la proiect.
Ultimul cuvânt privind problemele avute în vedere
aparþine participanþilor la proiect.

Ceea ce trebuie fãcut ºi ceea ce trebuie evitat:

NU prezentaþi public datele de cercetare (atunci când existã)
fãrã a anunþa în prealabil APL despre acest demers.
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Solicitaþi ºi utilizaþi date despre problemele de integritate de la
nivelul APL. Nu ezitaþi sã consultaþi presa localã, alþi membri
ai unor ONG-uri locale, juriºti locali ºi membri din APL.

3.4. Pasul 3. Realizarea unui plan
comunicaþional. Colaborarea cu
media

 Informarea cetãþenilor în legãturã cu începerea
proiectului

 Informarea cetãþenilor în legãturã cu etapele
proiectului

 Comunicarea cu media

Un astfel de proiect este considerat a fi rezultatul unui
efort de colaborare dintre administraþia publicã localã ºi
cetãþeni ºi, în consecinþã, este indispensabil ca el sã se bazeze
pe un plan comunicaþional coerent. În primul rând toþi
cetãþenii ar trebui sã fie informaþi în legãturã cu proiectul ºi cu
scopul acestuia. Acest lucru trebuie realizat astfel încât nici un
cetãþean sã nu poatã afirma cã nu a fost informat în legãturã
cu proiectul.

Apoi, dupã începerea proiectului, cetãþenii ar trebui
informaþi cu regularitate despre fazele sale de derulare.
Cetãþenii ar trebui cel puþin sã ºtie cum pot obþine informaþii
despre desfãºurarea proiectului, activitãþile ºi rezultatele sale.

Prezentarea raportului legat de situaþia integritãþii la
nivel local este un moment bun pentru începerea informãrii
cetãþenilor. Apoi ar trebui sã le oferiþi în mod regulat
informaþii legate de proiect. 

Specificaþi în planul comunicaþional care vor fi strategiile
pe care le veþi folosi pentru informarea cetãþenilor.

În primul rând ar trebui sã folosiþi canalele obiºnuite de
comunicare ale administraþiei locale. Anunþaþi întâlnirile ºi
rapoartele prin panouri în interiorul primãriilor. Dacã
primãria distribuie un buletin informativ regulat, încercaþi sã
publicaþi un articol sau un anunþ în fiecare numãr al publicaþiei.
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Apoi ar trebui sã construiþi o relaþie bunã cu mijloacele de
informare în masã (ziare, radio, cablu TV). Ei pot realiza o bunã
parte din comunicarea cu cetãþenii. Pãstraþi contactul cu media
prin publicarea unui comunicat de presã la intervale regulate,
invitarea reprezentanþilor media de a lua parte la întâlnirile din
cadrul proiectului (doar dacã nu sunt motive serioase de a nu
face acest lucru), furnizarea de informaþii legate de proiect etc.

Ar trebui luate în considerare ºi alte canale de
comunicare, de tipul pliantelor, panourilor, publicarea unei
broºuri etc. Încercaþi sã veniþi cu idei creative pentru a realiza
acestui demers.

1. Realizarea unui plan comunicaþional 

Realizarea unui plan comunicaþional presupune trei lucruri:
1. Rãspunsurile la întrebãrile: pe cine doriþi sã

informaþi, despre ce anume, când ºi cu ce scop ?
Rãspunsurile la aceste întrebãri sunt obiective ale
planului comunicaþional.

2. Realizaþi un inventar al mijloacelor de comunicare care
vã stau la dispoziþie.

3. Relaþionaþi mijloacele de comunicare disponibile cu
obiectivele planului comunicaþional.

Iatã câteva posibile principii ºi obiective pentru planul
comunicaþional:

1. Ca primã etapã a proiectului va fi nevoie sã informaþi
toþi locuitorii oraºului în legãturã cu experimentul de
democraþie participativã care se va desfãºura ºi în
legãturã cu subiectul sau tema proiectului. Nici un
cetãþean nu ar trebui sã poatã spune cã nu a fost
informat în legãturã cu proiectul.

2. Va trebui sã identificaþi persoanele cu putere de decizie
(vezi secþiunea 8.3) ºi sã-i invitaþi sã participe la proiect.

3. Va trebui sã oferiþi informaþii legate de rezultatele
activitãþilor celor care au luat parte la aceste activitãþi.
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4. Va trebui sã informaþi ºi publicul larg asupra
rezultatelor activitãþilor. Astfel îi veþi stimula sã participe
la activitãþile viitoare.

5. Imediat ce va fi finalizat raportul fie asupra proiectului
în întregime fie asupra unei anumite faze a lui, el trebuie
fãcut cunoscut nu doar participanþilor, dar ºi publicului
larg.

6. Va trebui ca discuþiile legate de rezultatele proiectului sã
fie publice. Fiecare cetãþean ar trebui sã poatã asista la
aceste discuþii sau sã fie informat în legãturã cu ele.

7. Va trebui sã informaþi publicul asupra procesului de
implementare a proiectului. Ce s-a realizat dupã ce
consiliul local a aprobat rezultatele proiectului ? Va fi
dus la el la îndeplinire ? Când ?

8. La final va trebui sã evaluaþi proiectul ºi rezultatele lui. Ar
trebui sã ascultaþi pãrerile persoanelor cu putere de
decizie în legãturã cu rezultatele sale.

Vom oferi câteva repere pentru realizarea unui plan
comunicaþional efiecient.

Aceasta nu este o listã completã a tuturor principiilor ºi
obiectivelor planului comunicaþional. Dar pe baza acestei liste
veþi putea realiza propria listã care sã rãspundã nevoilor
voastre specifice.

Care sunt instrumentele de care dispuneþi pentru
realizarea planului comunicaþional? În ultima parte a acestei
secþiuni este prezentatã o listã de posibile instrumente. Ea nu
este însã completã. De asemenea, este posibil ca nu toate
instrumentele din aceastã listã sã fie aplicabile cazului vostru
specific. Este o idee bunã sa apelaþi la o ºedinþã de brainstorming
(vezi secþiunea 6.1) legatã de alte instrumente posibile ºi
modalitatea de a le folosi într-un mod creativ.

Modalitãþi de informare a cetãþenilor

ziare
programe ºi anunþuri radiofonice ºi televizate

ªtirile pot fi de mare ajutor proiectului. Au o audienþã largã,
ºi fiecare informaþie publicatã sau transmisã prin mijloacele de
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informare media va atrage atenþia unui public mare. În orice
caz, ele nu se constituie în instrument de propagare,
reprezentanþii media vor publica ceea ce vor considera adecvat
ºi vor omite anumite informaþii. Prin urmare este necesar sã
existe relaþii strânse cu mass-media. Pentru mai multe informaþii
vedeþi urmãtoarea secþiune. Dacã veþi atrage media de partea
voastrã, veþi putea beneficia de sprijinul sãu pentru realizarea
fiecãrei etape a proiectului.

Comunicate de presã
Conferinþe de presã

Comunicatele ºi conferinþele de presã sunt principalele
instrumente de comunicare cu presa. Un comunicat de presã
oferã informaþii factuale. Totuºi, acesta ar trebui sã fie concis
(maximum o paginã A4). Dacã doriþi sã oferiþi informaþii
suplimentare, sau atunci când anticipaþi mai multe întrebãri
din partea reporterilor, organizaþi o conferinþã de presã.

Verificaþi ºi reverificaþi întotdeauna cu mai mulþi oameni
dacã mesajul textului este bine înþeles, dacã nu este ambiguu,
dacã nu creeazã divergenþe inutile, dacã nu conþine informaþii
inutile, pe scurt, dacã este clar ºi concis.

Este util sã începeþi fiecare comunicat nou de presã cu un
paragraf standard care sã conþinã informaþii generale asupra
proiectului.

Pentru mai multe detalii, vezi secþiunea urmãtoare.

Pliante ºi fluturaºi
Buletine informative ºi postere

Pliantele ºi fluturaºii conþin un numãr relativ scãzut de
informaþii. Ele sunt instrumente bune pentru anunþarea
anumitor evenimente ºi întâlniri ºi pentru a le face o scurtã
prezentare. Avantajul lor este cã pot fi produse în cantitãþi
mari, însã asiguraþi-vã cã textul este clar ºi concis. Din nou,
verificaþi ºi reverificaþi.

Gâdiþi-vã cu atenþie la modul în care vor fi distribuite.
Distribuiþi-le la toate locuinþele dintr-un anumit cartier. Sau în
locurile foarte frecventate. De exemplu, distribuiþi-le în
primãrie, poºtã, piaþã sau garã.
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Buletinele informative ºi posterele conþin ºi mai puþinã
informaþie. Mesajul trebuie redus la un simplu slogan.
Asiguraþi-vã cã sloganul este bine înþeles ºi cã el conþine
punctele esenþiale ale proiectului. Principalul lor scop este de
a suplimenta alte mijloace de comunicare.

Anunþuri informative
Broºuri

Prin anunþurile informative ºi broºuri puteþi oferi mult
mai multe informaþii decât prin pliante. Însã numai în mod
excepþional veþi putea sã le produceþi în cantitãþi mari. Astfel
încât în majoritatea situaþiilor ele vor fi disponibile doar
pentru a fi reproduse. Le puteþi distribui prin CIC (vezi mai
jos), sau le puteþi oferi acelor cetãþeni care se aboneazã la acest
tip de informaþie.

În general, buletinele informative ºi broºurile sunt
modalitãþi bune de a oferi informaþii acelor persoane cu
adevãrat interesate de derularea proiectului (atât factori de
decizie cât ºi alte persoane direct interesate), însã publicarea lor
trebuie susþinutã prin alte mijloace (pliante, anunþuri în media).

Principala diferenþã dintre anunþurile informative ºi
broºuri este aceea cã anunþurile informative sunt publicate la
intervale de timp regulate. Broºurile sunt sporadice. Nu
începeþi un anunþ informativ dacã nu sunteþi siguri cã aveþi
suficientã informaþie, timp ºi buget pentru a realiza unul, sã
spunem, la o lunã sau la douã luni.

Website
Paginile web pot conþine mai multe informaþii decât

broºurile sau rapoartele lunare. Ele pot fi folosite pentru a
pune la dispoziþia celor interesaþi materialele legate de
proiect. Mai mult decât atât, puteþi menþine pe termen lung
accesibilitatea informaþiei furnizate: paginile web sunt
instrumente eficiente pentru informarea cetãþenilor care, din
variate motive nu mai dispun de informaþiile pe care le-aþi
oferit într-o fazã incipientã a proiectului. Impedimentul pe
care îl presupune pagina web este desigur acela cã el poate fi
accesat doar de cei care sunt conectaþi la Internet.
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Nu pierdeþi din vedere cã unul din punctele tari ale
paginii web este posibilitatea de a avea link-uri cãtre alte pagini
web. Extindeþi reþeaua de link-uri cât mai mult cu putinþã.

Întâlnirile publice
Întâlnirile publice (vezi secþiunile 6.4 ºi 6.7. pentru mai

multe informaþii) sunt cu siguranþã cel mai bun mijloc de a
oferi explicaþii despre natura proiectului. Puteþi cere informaþii
de la cetãþeni din alte oraºe în legãturã cu proiectele
desfãºurate în oraºele în care ei locuiesc. Sau puteþi solicita
acest lucru din partea unor reprezentanþi ai grupurilor de
interese diferite pentru a explica implicaþiile proiectului etc.
Cetãþenii care participã la astfel de întâlniri publice pot fi
relativ uºor stimulaþi sã se implice ºi în alte activitãþi corelate.

Însã va trebui mai întâi sã gãsiþi modalitãþi de a-i stimula
pe cetãþeni sã ia parte la întâlnirile publice.

Centre de Informare a Cetãþenilor
Puncte de Informare

Dacã în primãrie existã un Centru de Informare a
Cetãþenilor, ar trebui sã apelaþi la acesta pentru a distribui
informaþiile legate de proiect. De fapt toate informaþiile legate
de proiect ar trebui sã fie disponibile la CIC. Pe lângã CIC,
sau în cazul în care la primãrie nu existã nici un CIC, ar trebui
sã încercaþi sã înfiinþaþi unul sau mai multe puncte de
informare care sã punã la dispoziþie aceleaºi informaþii.
Pentru locaþia acestor puncte de informare puteþi lua în
considerare ºcolile, teatrele, birourile APD ºi alte locaþii
frecventate de populaþie.

2. Colaborarea cu mass media

Mijloacele de informare media (ziare, radio, televiziune)
sunt foarte importante pentru orice proiect de democraþie
participativã. Într-un fel sau altul, ele ajung la majoritatea
cetãþenilor. Astfel încât ceea ce este publicat sau transmis prin
mijloacele de informare media va fi cunoscut de o mai mare
parte a publicului.
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Însã, mijloacele de informare sunt, sau ar trebui sã fie,
independente. Ceea ce înseamnã cã reprezentanþii media nu
sunt obligaþi sã publice sau sã transmitã informaþiile pe care le
furnizaþi, sau sã le publice ºi sã le transmitã în forma furnizatã.
Au libertatea de a-ºi construi propria versiune. Nu puteþi
considera de la sine înþeles cã mijloacele de informare în masã
vã vor susþine proiectul necondiþionat, dar pe de altã parte
nici cã vor avea doar o atitudine criticã.

Pentru a rezolva aceastã „incertitudine”, va trebui sã aveþi in
vedere patru aspecte:

1. Sã fiþi convinºi cã proiectul ºi acþiunile implicate sunt în
folosul comunitãþii în ansamblul ei. Acesta nu este un
argument explicit, însã el ar trebui sã stea la baza tuturor
contactelor pe care le aveþi cu mijloacele de informare
media ºi cu reprezentanþii lor.

2. Stabiliþi relaþii bune cu mijloacele de informare media ºi cu
reprezentanþii lor. Familiarizaþi-vã cu reporterii care se vor
ocupa de proiect, sau cel puþin asiguraþi-vã cã veþi lucra cu
unul ºi acelaºi reporter de fiecare datã.

3. Mijloacele de informare în masã lucreazã sub presiunea
termenelor fixe, ºi vor avea nevoie de timp pentru a
„traduce” informaþiile pe care le furnizaþi. Aflaþi aceste
termene de limitã ºi asiguraþi-vã cã vã încadraþi în timp.

4. Informaþiile pe care le oferiþi trebuie sã fie întotdeauna
clare, concise ºi oneste.

Repere pentru colaborarea cu mass media

A. Reprezentantul relaþiilor cu media
Este de dorit sã desemnaþi ca reprezentant al relaþiilor cu media

pe unul dintre membrii comitetului de conducere. Sarcinile acestui
reprezentant sunt:

Sã fie principala persoanã de contact cu mijloacele de
informare în masã.
Sã-i cunoascã pe toþi reporterii care se vor ocupa de proiect.
Nu vã temeþi sã le puneþi întrebãri legate de ei înºiºi, despre
felul în care îºi fac meseria etc. Stabiliþi o relaþie cu ei.

CINE SE TEME DE INTEGRITATE ?

80



Sã fie echitabili în relaþiile stabilite cu media. Evitaþi
favoritismele.
Sã ofere mijloacelor de informare media informaþii de bazã
despre proiect. Despre ce este vorba în proiect ? Care sunt
planificãrile temporale ? Ce activitãþi ar trebui sã aibã loc ºi
când anume ? Care sunt rezultatele aºteptate ?
Sã redacteze la timp ºi succint comunicate de presã care sã
ofere informaþii legate de deciziile ºi schimbãrile importante ºi
sã se asigure cã acestea ajung la timp.
Sã furnizeze ºtiri periodice despre etapele sau evenimentele
importante care au loc pe parcursul derulãrii proiectului.
Sã fie pregãtiþi pentru întrebãrile dificile, de tipul suspiciunii
asupra competenþei, confidenþialitate, informaþii care induc în
eroare, de ce anumiþi cetãþeni sau categorii de cetãþeni nu
sunt implicaþi în proiect  ?
Sã faciliteze ºi pentru alþi parteneri relaþiile cu media. Sã li se
ofere pregãtirea ºi instrucþia necesarã.
Sã-i ajute pe ceilalþi parteneri sã anticipeze întrebãrile care ar
putea fi puse ºi (dacã este posibil) sã ofere ocazia unei
repetiþii, astfel încât rãspunsurile lor sã fie clare ºi la obiect.
Sã se asigure cã toþi reprezentanþii media sunt informaþi
despre conferinþa de presã.
Sã fie bine informaþi pentru întâlnirea cu presa. Sã se
pregãteascã pentru aceste ocazii.

B. Strategii de relaþii cu media
Strategia de relaþii cu mass-media ar trebui sã fie o parte

constitutivã a planului de acþiune general al proiectului. Aceasta ar
trebui sã indice:

Care informaþii ºi care puncte ar trebui prezentate mass-
media.
Când va fi informatã aceasta ºi asupra cãror aspecte ale
proiectului.
Prin ce mijloace se va face informarea (comunicat de presã,
conferinþã de presã, invitaþia de a realiza o înregistrare etc.).
Cine va oferi informaþiile ºi cine va fi responsabil de
prezentarea lor ?
Apoi: începeþi cu o conferinþã de presã pentru a oferi
informaþiile de bazã despre proiect ºi pentru a prezenta
planul de acþiune al proiectului.
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În relaþiile cu mass media se poate vorbi ºi despre spontaneitate.
Existã momente în care va trebui sã faceþi faþã unei crize de moment.
În orice caz, faptul de a avea o strategie bine gânditã va reduce criza
ºi vã va ajuta sã vã creaþi ocazii favorabile.

C. Comunicatele informative
Un comunicat informativ sau un comunicat de presã este un

document scris care oferã informaþii asupra unui anumit eveniment sau
asupra unei anumite secþiuni a proiectului. Comunicatele informative:

Trebuie sã fie clare, fãrã ambiguitãþi, bazându-se pe fapte;
Ar trebui sã menþioneze numele reprezentantului de relaþii cu
mass media (sã se specifice numãrul de telefon ºi adresa de
e-mail) pentru a putea fi contactat pentru mai multe informaþii;
Trebuie sã indice data ºi ora de la care informaþiile pot fi
folosite de media;
Trebuie sã ofere informaþii standard, de bazã, despre proiect.
Este recomandabil sã existe un paragraf standard pentru
toate comunicatele informative.

În general, mijloacele de informare media ar trebui sã fie
capabile sã foloseascã imediat informaþiile dintr-un comunicat, însã
pot fi ºi excepþii. De exemplu, aþi terminat un raport ºi vreþi sã îl
prezentaþi mai întâi primarului, dar, pe de altã parte, doriþi sã se scrie
în mass media despre acest raport cât mai curând posibil. În acest
caz, puteþi emite un comunicat informativ înainte de prezentarea
raportului, cu specificarea cã informaþia nu poate fi folositã înainte
de data ºi ora planificatã pentru prezentare.

Dacã informaþia pe care vreþi sã o oferiþi este factualã, atunci
comunicatul informativ va fi o modalitate eficientã de prezentare.
De exemplu, ar trebui organizatã o conferinþã de presã atunci când
vã aºteptaþi sã aparã întrebãri legate de informaþiile pe care le oferiþi.

D. Conferinþa de presã
Câteva sugestii pentru conferinþele de presã:

Vorbiþi din punctul de vedere al interesului publicului, nu
din propriul punct de vedere. Definiþi în primul rând
punctul de vedere al publicului.
Prezentaþi mai întâi cele mai importante fapte – acestea sunt
cele de care oamenii îºi vor aduce aminte.
Dacã nu vreþi sã fiþi citat, mai bine pãstraþi tãcerea. Un
jurnalist are libertatea de a vã cita cuvintele.
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Nu intraþi în conflict cu reprezentanþii mass-media; încercaþi
sã clarificaþi întrebarea sau divergenþele care apar.
Dacã cineva pune o întrebare în aparenþã criticã, încercaþi sã
nu vã apãraþi, ci mai degrabã sã consideraþi situaþia drept o
oportunitate de a clarifica un anumit aspect sau de a corecta
o neînþelegere. Evitaþi orice formã de luptã.
Rãspundeþi direct întrebãrilor directe, dar adãugaþi explicaþii
suplimentare dacã este necesar.
Dacã va trebui sã spuneþi „nu ºtiu”, nu lãsaþi rãspunsul în
aceastã formã. Promiteþi cã veþi rãspunde întrebãrii cât mai
curând posibil. ªi asiguraþi-vã cã acest rãspuns va fi dat
Nu exageraþi. Spuneþi adevãrul, chiar dacã el deranjeazã.
Aveþi întotdeauna în vedere principalul scop al proiectului ºi nu
vã lãsaþi ispitiþi de tentaþia de a discuta prea mult timp detaliile.

E. Discursurile publice
Discursurile publice reprezintã o parte importantã a unei

conferinþe de presã. Iatã câteva aspecte care ar trebui luate în
considerare:

Deschiderea. Spuneþi-vã numele ºi funcþia (de exemplu,
responsabil pentru relaþiile cu mass-media), subliniaþi punctele
importante ale programului. Explicaþi scopul conferinþei. De ce ne
aflãm acolo ? Când se va încheia, ce vreþi sã subliniaþi prin prezentarea
proiectului ?

Conþinutul. Folosiþi fapte clare, numere, referinþe, exemple,
analogii, citate etc. Asiguraþi-vã cã prezentarea este bine structuratã,
logicã ºi uºor de urmãrit. Cel mai bine ar fi sã vã închipuiþi cã trebuie
sã daþi explicaþii unui copil de 14 ani. Acesta este mai mult sau mai
puþin nivelul unei audienþe generale. Adresarea unui public extins
este diferitã de discuþia cu un numãr restrâns de persoane. Avem
de-a face cu situaþia în care vã adresaþi unui corp colectiv, iar nivelul
sãu intelectual este semnificativ mai scãzut decât nivelul intelectual
mediu al fiecãrui individ care formeazã acest corp !

Suporturi vizuale. Când este posibil, folosiþi suporturi vizuale, de
tipul prezentãrilor în Power Point. Însã: prezentãrile vizuale trebuie
sã fie simple, uºor de urmãrit ºi de înþeles – un panou publicitar – ºi
sã conþinã unul sau douã puncte-cheie. Folosiþi imagini, desene,
grafice, tabele ºi pie charts. Este de preferat sã folosiþi culori.
Suporturile vizuale ar trebui sã clarifice, sã simplifice ºi sã atragã
atenþia. Dacã folosiþi un proiector, asiguraþi-vã cã imaginea este
îndeajuns de mare încât toþi cei prezenþi sã o poatã vedea.
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Interesul. Atrageþi interesul ºi menþineþi-l. Folosiþi întrebãri,
demonstraþii, declaraþii, anecdote, glume (dacã este firesc),
suporturi vizuale, analogii, exerciþii, studii de caz, exemple etc. 

Convingerea. Fiþi sinceri, calzi ºi prietenoºi. Vorbiþi cu
argumente, convingere ºi entuziasm. Insuflaþi credibilitate.

Contactul privirii. În timpul discursului, stabiliþi contacte
vizuale cu diferite persoane – între trei ºi cinci secunde. Contactul
vizual este cheia stabilirii legãturii cu publicul, îl menþine atent ºi vã
ajutã sã dobândiþi credibilitate în faþa acestuia. Nu vã uitaþi insistent
la podea, tavan, la însemnãrile pe care le aveþi, la ecran sau în gol.
Nu scrutaþi audienþa. Miºcaþi-vã privirea prin încãpere, fixând-o
scurt asupra a cât mai multor oameni cu putinþã, însã într-un mod
firesc ºi informal. Dacã este un public foarte mare, fixaþi-vã privirea
asupra unor persoane din diferite sectoare ale publicului.

Vocea. Vocea trebuie sã fie fermã, clarã, articulatã ºi sincerã.
Variaþi tonul ºi cadenþa. Nimic nu este mai plictisitor decât un ton
egal. Evitaþi ticurile de tipul „uh”, „ãã”, „o.k, o.k”.

Finalul în forþã. În ultimele douã minute ale prezentãrii faceþi
un exerciþiu de memorie ºi recapitulaþi principalele puncte
discutate.

Este bine sã se ia în considerare aceste aspecte în cazul oricãrei
prezentãri publice. Dacã prezentarea nu are loc în contextul unei
conferinþe de presã, vorbitorul poate stabili o mai strânsã legãturã
cu publicul ºi poate folosi tehnici adiþionale, cerând reacþii din
partea publicului ºi încheind prezentarea cu o acþiune.

Ceea ce trebuie fãcut ºi ceea ce trebuie evitat:

NU consideraþi cã o strategie pentru integritate, chiar dacã
este foarte ambiþioasã, va întâmpina ostilitate din partea
primarului sau a consilierilor. Practica aratã cã, în peste 90%
din cazuri, problemele þin de comunicare.
Nu uitaþi cã rezolvarea majoritãþii problemelor þine de modul în
care reuºim sã comunicãm ºi sã convingem. Stabiliþi canale de
comunicare cu presa localã, cu alte ONG-uri, cu reprezentanþi
ai altor instituþii publice sau private.
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3.5. Pasul 4. Identificarea grupurilor de
decizie

Grupurile de decizie sunt toþi acei cetãþeni, sau grupuri de
cetãþeni, incluzând organizaþiile non-guvernamentale, firmele
de afaceri, ºcolile, care sunt interesate de tema sau subiectul
proiectului ºi/sau de rezultatul lui.

Grupurile de decizie vã pot fi utile în mai multe moduri:
Vã pot oferi informaþii legate de situaþia integritãþii locale
din propriul lor punct de vedere;
Vã pot ajuta în selectarea celor mai grave ºi urgente
probleme legate de integritate;
Pot veni cu idei de soluþionare a acestor probleme;
Discuþiile purtate cu aceºtia vã pot oferi mãsura fezabilitãþii
soluþiilor propuse.

Ceea ce înseamnã cã vã puteþi folosi de consultanþa oferitã
de grupurile de decizie în special în cazul problemelor urgente
(pasul 5), în încercarea de a identifica obiectivele ºi atunci când
doriþi sã supuneþi discuþiilor instrumentele de soluþionare a
problemelor selectate (pasul 6); pentru a sprijini strategia
propusã (pasul 7); în monitorizarea implementãrii propunerii
dupã ce aceasta a fost aprobatã de consiliul local (pasul 9).

Se pot distinge diferite categorii de grupuri de decizie:
a. Acei cetãþeni care, respectând anumite criterii obiective,

pot fi consideraþi a se constitui în grupuri de decizie; 
b. Acei cetãþeni, sau grupuri de cetãþeni, care se identificã

drept grupuri de decizie.

Grupurile de decizie din grupa a pot fi subdivizaþi:
grupurile de decizie care beneficiazã de pe urma
proiectului ºi a rezultatului sãu;
grupuri de decizie care ar putea pierde ceva ca urmare a
acestui proiect ºi a rezultatului sãu final;
persoanele individuale sau organizaþiile care pot coopera la
punerea in aplicare a unei soluþii.
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Grupurile de decizie din grupa a trebuie identificate ºi nu
trebuie ignorate. Membrii lor ar trebui sã primeascã o
invitaþie personalã pentru a lua parte la proiect. 

Grupurile de decizie din grupa b sunt toþi acei cetãþeni sau
grupuri de cetãþeni care se considerã a avea anumite interese
în acel proiect. Ei sunt invitaþi sã ia parte la proiect prin
campania generalã de informare. 

Identificarea grupurilor de decizie

1.
Oamenii pot aparþine unor grupuri de decizie din mai multe
motive:

Deoarece vor beneficia de pe urma proiectului sau a
efectelor lui.
Deoarece vor fi afectaþi negativ de proiect sau de efectele lui.
Deoarece au aptitudini, bani sau alte resurse pentru a
sprijini derularea proiectului ºi pentru a pune în aplicare
rezultatele lui.
Deoarece pot influenþa luarea deciziilor legate de proiect ºi
de efectele lui.
Deoarece pot pune piedici proiectului ºi efectelor lui.

2.
Factorii de decizie pot proveni din diverse domenii de
activitate. O potenþialã listã a domeniilor unde pot fi identificaþi
factorii de decizie este urmãtoarea:

Administraþia Publicã Localã, consiliul local, (vice)
primarul, diferitele departamente ale APL;
Alte organizaþii guvernamentale (eg: consiliul judeþean) ºi
alte organizaþii publice (Serviciul de Sãnãtate Publicã, ºcoli,
poliþia, asociaþiile de locatari etc.);
Cetãþenii în general;
Grupuri specifice de cetãþeni, care au un anumit interes în
integritatea APL;
Companii în general, inclusiv magazine;
Companii care au un anumit interes în integritatea APL;
Societatea civilã, ONG -uri;
Experþi.
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3.
Faceþi o listã cu posibilele grupuri de decizie, folosind lista de
verificare de la punctul 2 ºi posibilele motive descrise la
punctul 1.

4.
Pentru fiecare factor de decizie prezent în listã indicaþi rolul
pe care îl deþine în derularea proiectului sau a rezultatelor
sale:

Este el un potenþial susþinãtor sau opozant ?
Este implicat în derularea proiectului ºi a rezultatelor sale ?
Este organizator sau factor de decizie ?
Etc.

5.
Care este influenþa proiectului asupra intereselor fiecãrui
grup de decizie din listã ? Într-o ordine ascendentã.

6.
Cum contribuie fiecare grup de decizie din aceastã listã la
succesul proiectului ?

7.
Recapitulaþi rezultatele paºilor anteriori într-un tabel. Prima
coloanã ar trebui sã indice lista grupurilor de decizie, iar
celelalte coloane ar trebui sã indice datele pe care le-aþi gãsit
respectând punctele 4, 5 ºi 6.

O datã ce grupurile de decizie ale unui anumit proiect au
fost identificate, iar interesele lor au fost structurate ca în
tabelul menþionat mai sus, acestea pot fi invitate sã ia parte la
interviuri, sesiuni de brainstorming, focus grupuri ºi analize,
astfel încât ideile ºi opiniile lor sã poatã fi integrate în proces.
Chiar ºi persoanele care se opun unei anumite activitãþi pot fi
atrase sã se implice activ, dacã vor fi implicaþi în procesul de
organizare sau de decizie ºi vor avea ocazia sã-ºi exprime ºi
sã-ºi elucideze îndoielile legate de proiect, de exemplu prin
sesiuni de brainstorming împreunã cu directorii de proiect.
Aceastã implicare le poate oferi sentimentul apartenenþei la
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proiect, ceea ce adesea poate conduce la un sprijin ulterior
sau cel puþin la neutralitate.

Alegerea de a face parte într-un anume grup de decizie
nu depinde decât de propria percepþie a fiecãruia: oamenii se
asociazã acestuia deoarece cred cã au un anumit interes în
proiect sau în efectele lui. Ceea ce înseamnã cã o parte din cei
identificaþi anterior nu se vor considera ca aparþinând unui
anumit grup de interes. Însã alþii, chiar dacã nu au fost
identificaþi anterior, se vor considera astfel. Acesta este unul
dintre motivele pentru care activitãþile trebuie fãcute
cunoscute nu doar grupurilor de decizie identificate, ci ºi unui
public extins.

3.6. Pasul 5. Gãsirea problemelor ºi
selectarea problemelor urgente

Punctul de plecare pentru acest pas îl reprezintã situaþia
integritãþii la nivel local. Pe parcursul acestei etape trebuie
îndeplinite douã elemente:
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Definirea problemelor identificate
Selectarea celor mai urgente probleme

Strategie sau proiecte punctuale ?

Au existat în proiectele derulate douã tipuri de abordãri. Pe
de o parte, o serie de GIL-uri s-au concentrat pe proiecte
punctuale, care derivau din problematica semnalatã în faza de
cercetare iniþialã sau proiecte care au fost considerate prioritare.
Spre exemplu, iniþierea unui birou unic la primãrie, modificãri
la regulamentul declarãrii cadourilor, elaborarea unui cod de
conduitã etc. Alte GIL-uri s-au concentrat asupra unor strategii
generale, în care, eventual, era enumeratã o serie posibilã de
acþiuni concrete, însã alãturi de obiective generale, principii,
instrumente de intervenþie etc. Strategiile vizeazã întotdeauna o
problematica mai largã, o perioadã de timp mai mare ºi o anume



Raportul prezintã fapte. Dar aceste fapte nu sunt încã
transformate în probleme. Ele vor deveni astfel dacã le vom
compara cu regulile ºi normele aplicabile. O problemã se
defineºte prin discrepanþa dintre situaþia prezentã (faptele) ºi
situaþia pe care ne-am dori-o (o situaþie în conformitate cu
regulile ºi normele acceptate). Sau, cu alte cuvinte, este
diferenþa dintre “ceea ce este” ºi “ceea ce ar trebui sã fie”.

Situaþia prezentã poate fi observatã ºi stabilitã într-un mod
obiectiv. Situaþia pe care „noi” ne-am dori-o þine de opinia ºi
preferinþele noastre personale. Ceea ce însemnã cã ceea ce
„eu” mi-aº putea dori poate fi radical diferit, sau cel puþin
contradictoriu, cu ceea ce „tu” þi-ai putea dori. În consecinþã,
un singur fapt poate genera definiþii diferite ºi chiar
contradictorii ale problemei.

Sã urmãrim un exemplu care sã clarifice cele expuse mai
sus. Sã presupunem cã raportul asupra situaþiei integritãþii la
nivel local afirmã cã existã cazuri în care cetãþenii care depun
o cerere pentru un certificat de construcþie trebuie sã
plãteascã bani suplimentari (în afarã de tariful legal pentru o
astfel de aprobare) pentru a accelera procesul de aprobare.
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structurare a activitãþilor. Ideea de a promova o strategie este
mai ambiþioasã, dar nu este lipsitã de riscuri. În primul rând,
trebuie sã ne gândim la riscul de a nu realiza în final schimbãrile
scontate. Cu alte cuvinte, dacã strategia este elaboratã în termeni
foarte generali, existã riscul ca ea sã nu genereze schimbãrile pe
care le dorim la nivelul practicilor APL. 

Pe de altã parte, este la fel de adevãrat, o problemã
punctualã, chiar dacã este rezolvatã, este posibil sã nu aibã
efectele scontate. Aceasta pentru cã problematica transparenþei ºi
a integritãþii este suficient de complexã, pentru ca o acþiune
centratã pe un obiectiv particular sã nu aibã forþa unei schimbãri
structurale care sã ne asigure o optimizare a administraþiei. 

Recomandarea noastrã este de a elabora strategii, iar în
cadrul acestora se pot dezvolta ulterior proiecte particulare.
Strategia are ca obiectiv central construirea unei infrastructuri
care sã fie operaþionalã pe termen lung ºi care sã nu aibã doar
funcþia de rezolvare a unor probleme, ci ºi o funcþie, mai ales o
funcþie de prevenþie.



Dacã nu ar aplica aceastã strategie, procedurile de aprobare
s-ar putea extinde la nesfârºit.

Aceasta este realitatea, dupã cum am fost informaþi în
nenumãrate rânduri de cãtre cetãþeni, ºi tindem sã credem cã
spun adevãrul. Nu este însã o certitudine, în sensul în care nu
avem dovezi legate de numãrul cazurilor în care s-a oferit mitã sã
spunem, în ultimii doi ani. Poate fi un procent de 5% sau de 50%.

Deºi poate suna ciudat, acest fapt ca atare nu reprezintã o
problemã. Este ciudat deoarece încadrãm acest fapt cu
repeziciune în categoria normelor ºi a regulilor. O regulã
relevantã în acest caz este aceea cã funcþionarilor publici nu li
se permite sã primeascã bani suplimentari pentru acele
activitãþi care fac parte din responsabilitãþile lor profesionale.
Pentru a fi mai clari, problema este: „Contrar regulilor ºi
legilor acestei þãri, unii funcþionari publici acceptã bani
suplimentari pentru a întreprinde anumite acþiuni care sunt
deja incluse în responsabilitãþile lor profesionale.”

S-ar putea spune: Dacã existã funcþionari publici care acceptã
mitã, înseamnã cã existã ºi cetãþeni care oferã aceºti bani. Când
aceastã practicã dãunãtoare va înceta, problema va dispãrea ºi ea.
Nu funcþionarii publici ar trebui blamaþi în primul rând, ci mai
degrabã cetãþenii. Astfel încât adevãrata problemã este: „Unii
cetãþeni considerã cã este în beneficiul lor sã ofere mitã pentru
serviciile la care au dreptul contra unor tarife oficiale.”

S-ar putea de asemenea spune cã, deºi este adevãrat cã
existã o relaþie reciprocã de oferire ºi primire a mitei profund
dãunãtoare, frecvenþa acestei forme de deviaþie este atât de
scãzutã încât sunt multe alte probleme care ar necesita o atenþie
mai mare. În viziunea unei astfel de persoane, acest fenomen
nu ridicã nici o problemã sau cel puþin nu una urgentã.

Astfel încât, un singur fapt, aºa cum am arãtat în exemplul
anterior, genereazã trei definiþii ale problemei. Este important
sã se înþeleagã cã fiecare dintre aceste definiþii conduce la
soluþii diferite. Datã fiind prima definiþie a problemei, ar trebui
sã se ia mãsuri împotriva funcþionarilor publici implicaþi. A
doua definiþie a problemei presupune cã ar trebui sã încercaþi
sã îi convingeþi pe cetãþeni cã oferirea mitei nu este utilã, pe
termen lung. Iar cu a treia definiþie a problemei nu se poate
întreprinde nimic, cel puþin pentru moment.
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Strategia – între rezolvarea unor probleme punctuale ºi
tratament preventiv.

În fine, trebuie sã mai menþionãm faptul cã pânã ºi
numele strategiei a creat reacþii adverse. În primul rând
pentru cã în majoritatea localitãþilor consilierii locali au
considerat cã adoptarea unei strategii pentru integritate ar
consemna tacit cã existã o astfel de problemã la nivel local.
Iatã încã un motiv pentru care cercetarea iniþialã a
problemelor de integritate este nu numai necesarã, dar ºi
funcþionalã, în mãsura în care este validatã inclusiv de
membrii APL. Din acest motiv considerãm cã este necesarã
întotdeauna o componentã a strategiei care sã punã accentul nu doar
pe rezolvarea unor probleme  punctuale, ci ºi pe ideea “modernizãrii”
administraþiei locale. În majoritate localitãþilor membrii GIL au
înþeles pe parcursul derulãrii proiectului cã este necesar
mãcar la nivel informal sã adauge o astfel de componentã. 

Nu doar pentru optimizarea relaþiei cu consiliul local sau
cu primarul este necesarã o astfel de componentã, ci ºi pentru
cã normal ºi funcþional este ca strategia sã aibã o componentã majorã
preventivã, componentã care se referã la crearea cadrului necesar
pentru prevenþia actelor de corupþie. 

Pe de altã parte, problemele punctuale pot sã fie rezolvate
rapid sau cel mai adesea sã fie lansatã o promisiune de
rezolvare urgentã a lor de cãtre APL ºi, astfel, membrii GIL îºi
epuizeazã rapid sarcina ºi, implicit, raþiunea de a exista. În
Timiºoara, parþial ºi în Arad, proiectul a fost blocat, spre
exemplu, mult timp pentru cã la problemele semnalate,
reprezentanþii APL au spus cã vor lua imediat mãsurile
respective ºi deci nu mai apãrea necesarã elaborarea unei
strategii. Acest lucru s-a întâmplat la Timiºoara ºi pentru cã
primele probleme semnalate erau relativ simple ºi fãrã o
importanþã majorã pentru APL.

Pentru a defini problemele ºi a le selecta pe cele urgente
va trebui sã luaþi în considerare urmãtoarele elemente:

1. Faceþi o listã a faptelor prezentate în raport care ar
putea genera una sau mai multe definiþii ale problemei
respective;
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2. Scrieþi cât mai multe definiþii ale problemei pentru
fiecare dintre aceste fapte;

3. Supuneþi discuþiilor fiecare dintre aceste fapte ºi
identificaþi definiþia cea mai potrivitã a problemei, cu
alte cuvinte soluþionarea cãror probleme va avea cel
mai mare impact în vederea îmbunãtãþirii intergitãþii;

4. Selectaþi douã sau trei dintre problemele cele mai
urgente. O problemã este extrem de urgentã dacã:

Existã o mare discrepanþã între situaþia existentã
ºi cea doritã;
Implementarea soluþiei va avea un impact
considerabil asupra îmbunãtãþirii integritãþii.

Din cele menþionate mai sus reiese cu claritate cã definirea
ºi selectarea problemelor urgente nu se realizeazã pe criterii
obiective. De aceea este recomandabilã organizarea uneia sau a
mai multor sesiuni de brainstorming sau aplicarea Tehnicii
Grupului Nominal pe parcursul acestei etape a procesului
(pentru mai multe informaþii vezi secþiunile 6.1. ºi 6.2.). Punctele
2, 3 ºi 4 ar trebui supuse discuþiilor cu factorii de decizie.

Despre definirea problemei ºi selectarea problemelor
urgente

O problemã poate fi definitã ca fiind: discrepanþa dintre
„ceea ce este” ºi „ceea ce ar trebui sã fie”. 

„Ceea ce este” se referã la faptele legate de o situaþie
prezentã ºi pot avea în vedere originea ºi/sau cauzele lor. Dacã
nu se ajunge la o înþelegere comunã a „ceea ce este”,
divergenþele se pot rezolva prin analiza atentã a situaþiei
prezente ºi printr-o cercetare de profunzime.

Pe de altã parte, „ceea ce ar trebui sã fie” se referã la norme
ºi valori. Dezacordul în ceea ce priveºte „ceea ce ar trebui sã fie”
este o consecinþã a normelor ºi valorilor diferite la care aderã
oamenii. Un astfel de dezacord nu poate fi rezolvat doar
printr-o cercetare mai atentã. Cei care nu sunt de acord cu
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„ceea ce ar trebui sã fie” vor încerca sã îi convingã pe ceilalþi de
dreptatea lor. Dacã acest lucru se va dovedi a fi imposibil,
singura soluþie va fi gãsirea unui compromis sau o sintezã mai
bunã.

Iatã un exemplu care ilustreazã diferenþa dintre
compromis ºi sintezã.

„Este vorba despre douã surori care aveau o portocalã.
Ambele voiau acea portocalã. Dupã multe discuþii, ele ajung la
un compromis. Portocala este tãiatã în douã ºi fiecare dintre
surori primeºte o jumãtate de portocalã.

Dupã ce au ajuns la acest compromis, una dintre surori
preseazã partea ei de portocalã, bea sucul ºi aruncã coaja. Cea
de-a doua sorã foloseºte coaja portocalei pentru o prãjiturã.
Aruncã miezul portocalei, inclusiv sucul acesteia.”

În mod evident ceva nu a funcþionat în mod corespunzãtor
în aceastã istorisire. Pentru cele douã surori era evident ceea ce
doreau sã obþinã, însã nu ºi motivul pentru care doreau
aceasta. Dacã cele douã surori ºi-ar fi explicat motivele pentru
care doreau fiecare în parte portocala, ambele ar fi obþinut
ceea ce-ºi doreau. Aceasta este ceea ce înþelegem prin sintezã
în comparaþie cu compromisul.

Din definiþia problemei se pot trage urmãtoarele concluzii:
O problemã este o comparaþie între douã lucruri cu un

statut diferit. Una dintre ele este factualã (ceea ce este);
cealaltã (ceea ce ar trebui sã fie) este normativã.
Aflaþi în aceeaºi situaþie problematicã, oamenii pot ajunge
la definiþii diferite ale problemei. Dezacordul dintre ei
poate rãmâne nesoluþionat, chiar ºi dupã analize ºi
deliberãri complexe.
Nu existã o definiþie obiectivã a problemei.

Se pot distinge diferite tipuri de probleme. Schema urmãtoare
oferã o prezentare a acestor tipuri.
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Dacã certitudinea este ridicatã (dacã ºtim aproape totul
despre situaþia problematicã cu care ne confruntãm, cauzele
acesteia) ºi dacã consensul asupra normelor ºi valorilor este
ridicat (dacã toþi actorii implicaþi sunt de acord asupra
principalelor norme ºi valori), atunci problema este structuratã.
În astfel de cazuri probabilitatea gãsirii unei soluþii acceptabile
pentru toþi este foarte mare.

Dacã avem de-a face cu situaþia contrarã (certitudinile
sunt scãzute, consensul asupra normelor ºi valorilor este mic)
problema este nestructuratã. În astfel de cazuri ºansele de
identificare a unei soluþii acceptabile pentru toþi cei implicaþi
sunt minime.

În practicã ne confruntãm cu mai multe probleme
nestructurate decât cu probleme structurate. Procesul de
identificare a problemei este în mod esenþial procesul de
transformare a unei probleme nestructurate într-o problemã
structuratã. În ceea ce priveºte lipsa de certitudini legate de
nivelul de cunoaºtere, acesta poate fi soluþionat prin cercetãri
aprofundate. În ceea ce priveºte lipsa consensului legat de
norme ºi valori, va trebui sã îl soluþionaþi prin deliberãri ºi
discuþii. Etapele unei astfel de discuþii au fost deja descrise în
secþiunea 2.5.

Cum se poate ajunge la un consens în privinþa definirii
problemelor ?

Se pot distinge patru etape:
1. Cereþi participanþilor/factorilor de decizie propria definire a

problemei. Cereþi-le sã explice motivele pentru care, dupã
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Consens asupra normelor ºi valorilor

Problemã structuratã Problemã politicã
(ne)structuratã

Problemã de cercetare
(ne)structuratã

Certitudinea
cunoaºterii

înalt

înaltã

scãzut

scãzutã Problemã
nestructuratã



pãrerea lor, aceasta este definirea „realã” a problemei.
Ceilalþi participanþi pot, la rândul lor, sã punã întrebãri, dar
þineþi cont de faptul cã în aceastã etapã fiecare definiþie
individualã a problemei este la fel de valoroasã ºi
importantã. Pe parcursul acestei etape nu se poate ignora
nici o definiþie a problemei.

2. În practicã, atunci când sunt 100 de participanþi nu vor
exista 100 de definiþii diferite ale problemei. Unii dintre
participanþi vor fi de acord cu definiþiile care deja s-au
formulat. Sã spunem cã identificaþi 30 de definiþii ale
problemei. Dar chiar ºi atunci unele dintre ele vor fi
asemãnãtoare. Astfel încât se poate realiza o sistematizare a
definiþiilor dupã caracteristicile lor principale. Aceasta este
urmãtoarea etapã a procesului. Încercaþi sã grupaþi toate
definiþiile în cel mult cinci categorii ºi sã formulaþi o
definiþie a problemei care sã le cuprindã pe toate. În acest
demers încercaþi sã nu omiteþi una sau mai multe dintre
definiþiile enunþate ale problemei.

3. Al treilea pas este ºi cel mai dificil. Se poate ajunge la o
definiþie a problemei care sã fie acceptatã de cãtre toþi
participanþii ? Sau va trebui sã stabilim prioritãþile ? O
definiþie a problemei care sã fie acceptatã poate consta din
elementele comune ale fiecãrei definiþii din cele cinci
selectate. Stabilirea prioritãþilor înseamnã ca toþi
participanþii sã fie de acord cã una dintre probleme
trebuie cu necesitate sã fie soluþionatã. Astfel, rezolvarea
celorlalte probleme este amânatã pentru o etapã
ulterioarã. Asiguraþi-vã cã toþi participanþii la prima etapã
vor avea posibilitatea de a-ºi exprima opiniile ºi în aceastã
etapã de derulare a procesului.

4. Dupã ce s-a ajuns la o definiþie a problemei pe parcursul
celei de-a treia etape, va trebui sã aflaþi în ce mãsurã fiecare
participant este satisfãcut de rezultatele procesului derulat.

Ce trebuie fãcut pentru a selecta cele mai urgente
probleme ?

Vor rãmâne nerezolvate foarte multe probleme chiar în
urma discuþiilor ºi dezbaterilor care au avut loc în
conformitate cu cei patru paºi menþionaþi mai sus. Bineînþeles
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cã este tentant sã încercaþi sã gãsiþi soluþii pentru fiecare dintre
aceste probleme. Însã þineþi cont cã fiecare soluþie trebuie
pusã în aplicare, iar acest proces necesitã timp ºi energie, de
care dispuneþi doar într-o micã mãsurã. Problemele care
rãmân nesoluþionate pot fi reluate în cadrul altor proiecte
viitoare. De aceea va trebui sã alegeþi pentru soluþionare doar
cele mai urgente probleme.

Alegerea celei mai urgente probleme este un demers mai
mult sau mai puþin arbitrar; cu toate acestea se pot aplica trei
criterii:

1. O problemã este mai urgentã decât alta atunci când
existã o diferenþã mare între „ceea ce este” ºi „ceea ce ar
trebui sã fie”. Aceasta este direct legatã de numãrul de
încãlcãri ale normelor ºi valorilor, dar ºi de gravitatea
acestor încãlcãri.

2. O problemã este mai urgentã decât alta atunci când ea
are un impact mare asupra situaþiei integritãþii.
Soluþionarea unei probleme poate avea consecinþe în
lanþ. Dacã astfel stau lucrurile, problema trebuie sã fie
consideratã a fi urgentã.

3. O problemã este mai urgentã decât alta atunci când ea
îºi poate gãsi o soluþionare eficientã. (Acest criteriu va fi
elaborat în urmãtoarea etapã a proiectului).

Ceea ce trebuie fãcut ºi ceea ce trebuie evitat:

NU aºteptaþi finalizarea strategiei pentru a o face publicã.
Prezentaþi permanent date despre procesul de elaborare ºi
numai aºa veþi avea informaþii ºi sprijin extern. 
Consultaþi legislaþia privitoare la administraþia localã, cooptaþi
un jurist sau un membru APL ori apelaþi la consultanþa acestora
înainte de a vã gândi la o strategie. Este posibil ca unele lucruri
la care vã gândiþi sã existe deja, sau, în caz opus, sã fie ilegale.
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3.7. Pasul 6. Cãutarea unei soluþii

O datã identificatã definiþia unei probleme, urmãtorul pas
este gãsirea unei soluþii pentru acea problemã. Gãsirea unei
soluþii este un proces care constã din trei pãrþi:

Ce ne propunem sã obþinem ºi ce cost au mizele
proiectelor ?

Aºa cum am precizat mai de vreme au existat în
programul desfãºurat în 2005 propuneri extrem de variate,
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1. Stabilirea þintei sau obiectivelor. Scopurile sunt
situaþiile la care trebuie sã se ajungã. Ele sunt definite
în aºa fel încât, atunci când sunt atinse, problema sã
fie soluþionatã. (sau: sunt create condiþiile pentru
soluþionarea problemei).

2. Gãsirea instrumentelor ºi a activitãþilor prin care aceste
scopuri vor fi atinse Instrumentele sunt adesea doar
activitãþi, adicã demersurile care trebuie fãcute pentru
a se atinge scopurile propuse. Unele dintre aceste
activitãþi pot fi îndeplinite de cãtre APL, altele trebuie
duse la bun sfârºit de alþi actori. Unele dintre aceste
activitãþi trebuie realizate o singurã datã, altele trebuie
sã fie îndeplinite în mod continuu, de exemplu
menþinerea a ceea ce deja a fost construit.

3. Testul de fezabilitate. Activitãþile vor conduce cu adevãrat
la îndeplinirea scopurilor propuse ? Cei implicaþi in
proces vor fi capabili ºi îºi vor dori sã le implementeze ?
Vor avea ei suficient timp ? Vor avea ei destule
cunoºtinþe ? Suficiente fonduri ? Suficientã informaþie ?
ªi, mai mult decât atât: vor fi capabili ºi vor fi dispuºi sã
respecte procedurile presupuse de îndeplinirea acestor
activitãþi ? ªi, în cele din urmã, vor exista în viitor
suficiente modalitãþi de susþinere a proiectului ? Testul
de fezabilitate nu reprezintã altceva decât rãspunsurile
sistematice date acestor rãspunsuri.



care au mers de la mize relativ mici sau neproblematice
(propunerea unor mãsuri care erau de fapt prevãzute de lege,
mãsuri care erau dorite, sau cel puþin se aflau în programele
electorale ale primarilor, mãsuri punctuale care nu ridicau
probleme semnificative membrilor APL) pânã la mize mult
mai mari, în cazul propunerii unor coduri de conduitã pentru
consilierii locali, sau a unor strategii ambiþioase nereductibile
la douã trei mãsuri punctuale.

Cum este mai bine ? Este foarte greu de stabilit o linie de
demarcaþie. Experienþa acumulatã în program ne-a arãtat cã
majoritatea proiectelor ambiþioase nu au fost aprobate, în
timp ce cele punctuale au avut o ºansã mult mai mare de a fi
adoptate. Cu alte cuvinte trebuie sã ºtim de la bun început cã
existã o dilemã în faþa membrilor GIL. Un proiect de mare
amploare, de impact major, are ºanse relativ mari sã nu poatã
fi adoptat ºi astfel sã nu se poatã realiza în final nimic sau
aproape nimic. Un proiect cu o mizã micã, care nu are impact
major asupra problemelor locale, are în schimb ºanse mult
mai mari sã fie aprobat ºi sã poatã genera schimbãri la nivelul
realitãþii, chiar dacã aceste schimbãri nu sunt unele cruciale
pentru comunitatea localã.

Ieºirea din aceastã dilemã nu se poate face decât încercând
sã ne raportãm într-o manierã diferitã la program. Importantã
de fapt nu este aprobarea, cât transpunerea în realitate a unor mãsuri.
Schimbãrile de la nivelul practicilor, în direcþia integritãþii, sunt de
fapt singurele care conteazã. Iatã de ce, aproape paradoxal,
obiectivul major nu trebuie sã fie adoptarea unei hotãrâri de
cãtre consiliul local, cu orice preþ (adicã cu preþul unui proiect
care are o mizã mult prea micã în raport cu problemele locale),
ci generarea unor schimbãri la nivelul realitãþii. Aceste
schimbãri pot sã meargã, este adevãrat, dupã modelul paºilor
mici, iar uneori este chiar recomandabil acest lucru.

Cu alte cuvinte obiectivele foarte ambiþioase pot ridica
mari probleme, dar acesta nu înseamnã cã trebuie sã
renunþãm la ele. Un astfel de proiect trebuie însã gândit
stadial, în mai mulþi paºi, capabili sã asigure diminuarea
rezistenþelor instituþionale.
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Spre exemplu, în unele localitãþi s-au propus, cel puþin
iniþial, proiecte de “Coduri de conduitã” pentru consilierii
locali. Peste tot acest tip de proiect a funcþionat prost, în
primul rând pentru cã reacþia naturalã a unor structuri, care
au rol legislativ legitim, ne aºteptãm sã fie reticentã faþã de
propunerea de adoptare a unor coduri normative care privesc
direct activitatea ºi moralitatea acestora. În unele localitãþi
membrii GIL s-au adaptat la aceastã situaþie ºi au încercat sã
redefineascã proiectul iniþial în alþi termeni, prin obþinerea
unui acord din partea consiliului local de a discuta ºi a-ºi
elabora propriul cod de conduitã.

Nu recomandãm niciodatã o mizã maximalã iniþialã pentru un
grup de tip GIL, atât timp cât acest grup este la început, nu are
notorietate ºi nici legitimitate ºi, prin urmare, are nevoie de timp pentru
a avea forþa de a trata proiecte majore de tipul codului de conduitã. 

O strategie care prevede etapele de implementare a unor
mãsuri, care prevede mai întâi crearea unui cadru de acþiune
este mult mai indicatã, chiar dacã ia mai mult timp.

Nu vrem sã se creadã cã proiectele care au o mizã micã nu
ar fi deloc utile. Dacã ele se realizeazã real ºi nu declarativ, pot
reprezenta un pas înainte, iar dacã sunt urmate ºi de alte
proiecte, chiar punctuale, avem alþi paºi, care pot fi ºi ei foarte
utili. Paºii mici sunt chiar mai siguri ºi mai temeinici, însã doar o
strategie poate sã dea coerenþã ºi unitate unui astfel de demers,
pentru ca în final eforturile sã aibã rezultate cumulative.

Stabilirea obiectivelor
Vom continua exemplul analizat în secþiunea anterioarã.
Sã presupunem cã am cãzut de acord cã cea mai

importantã problemã este prima pe care am discutat-o în
secþiunea 4.5 „Contrar legilor ºi normelor acestei þãri, anumiþi
funcþionari publici acceptã mitã pentru a face servicii care
sunt incluse în responsabilitãþile lor profesionale”.

Este clar cã definiþia problemei nu se constituie încã
într-un obiectiv sau un set de obiective. Obiectivele trebuie sã
fie identificate astfel încât atingerea acestora va duce la
soluþionarea problemei.
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Existã cu precãdere douã tipuri de obiective care trebuie
atinse atunci când miza este îmbunãtãþirea integritãþii. Ele pot
fi numite obiective „represive” si obiective „preventive”.

În primul rând veþi încerca sã creaþi o situaþie ºi/sau o
procedurã care va determina ca ocurenþa unei astfel de fraude
sã nu mai treacã neobservatã ºi se vor lua mãsuri coercitive
faþã de cei gãsiþi vinovaþi. Acestea sunt obiectivele represive.

Deºi aceste obiective represive sunt în majoritatea cazurilor
indispensabile, obiectivele preventive sunt mult mai importante.
Ceea ce înseamnã cã ar trebui sã generaþi o situaþie în care sã nu
mai fie posibilã apariþia unei astfel de fraude. Cum poate fi
descrisã o astfel de situaþie ? Existã mai multe posibilitãþi. Una
dintre ele ar fi: reduceþi contactele directe între cetãþeni ºi
funcþionarii publici care gestioneazã cererile acestora.

Cum stabiliþi obiectivele ?

Un obiectiv poate fi definit ca o situaþie pe care doriþi sã o
realizaþi pentru a soluþiona o problemã. Cu alte cuvinte: atunci
când aþi realizat obiectivul propus, se presupune cã veþi
soluþiona ºi problema avutã în vedere. Un obiectiv nu este doar
o formulare negativã a problemei. Obiectivele trebuie intuite.

Cu siguranþã cã realizarea unui obiectiv nu conduce la
soluþionarea problemei. În multe situaþii va fi nevoie sã
realizaþi mai multe obiective pentru a soluþiona problema cu
care vã confruntaþi.

Procesul de stabilire a obiectivelor constã din doi paºi:
1. Descoperirea a cât mai multe contexte concrete cu

putinþã, legate de problemele formulate.
2. Organizarea ºi structurarea aceste obiective.

Ad 1. Existã mai multe metode de identificare a obiectivelor.
Printre ele se numãrã: 

Interviuri cu factorii de decizie sau specialiºtii;
Brainstorming;
Puneþi-vã întrebarea: ce ar face alþii în situaþii similare ?
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Ad 2. Sã presupunem cã aveþi o lungã listã de obiective
posibile, urmãtoarea sarcinã va fi de a le organiza într-o
structurã coerentã. Pentru a realiza acest lucru, puneþi-vã
urmãtoarele întrebãri:

Care sunt obiectivele similare existente în lista pe care aþi
realizat-o ? Ceea ce înseamnã cã descriu, deºi în cuvinte
diferite, aceeaºi situaþie. Alegeþi unul dintre aceste obiective.
Existã obiective care descriu situaþii diferite, dar aceste
situaþii sunt atât de asemãnãtoare încât aceste obiective
pot fuziona ?
Existã obiective care de fapt sunt subdiviziuni ale altor
obiective ? O subdiviziune descrie doar o parte sau un
aspect al unui alt obiectiv. Consideraþi aceastã subdiviziune
ca fiind subordonatã obiectivului mai larg.

Identificarea mijloacelor ºi a instrumentelor
O datã stabilite obiectivele, va trebui sã treceþi la pasul

urmãtor ºi sã identificaþi instrumentele adecvate pentru
îndeplinirea acestor obiective. Capitolul 4 al acestui manual
oferã o prezentare a instrumentelor care s-au dovedit utile în
fazele anterioare ale proiectului. Unul dintre instrumentele
discutate în capitolul 4 este înfiinþarea unui birou de lucru cu
publicul. Cetãþenii depun cererile la biroul de lucru cu publicul
din primãrie. Funcþionarul public de la birou trimite cererile
altor colegi însãrcinaþi cu rezolvarea acestora ºi cu luarea unor
decizii în legãturã cu cererile primite. Este evident cã un birou
de lucru cu publicul minimalizeazã contactul dintre cetãþeni ºi
funcþionarii publici ºi în consecinþã minimalizeazã riscul ca
funcþionarii publici sã pretindã mitã de la cetãþeni.

Deºi capitolul 4 prezintã un spectru larg de instrumente,
este posibil ca situaþia specificã din oraºul în care locuiþi sã
necesite aplicarea unui instrument care nu este analizat în
capitolul 4. În astfel de cazuri va trebui singuri sã gãsiþi
instrumentele adecvate.

Dupã stabilirea obiectivelor politicii publice, urmãtorul
pas constã în identificarea modalitãþilor ºi a instrumentelor
care sã ducã la realizarea acestor obiective. O modalitate sau
un instrument poate fi definit ca o acþiune care trebuie
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întreprinsã pentru a realiza situaþia specificatã în obiectivele
politicii propuse. Acþiunile sunt întotdeauna realizate de cãtre
cineva, pe care îl vom numi actor. Nu existã acþiune fãrã actor.
Pentru a acþiona, actorul îºi modificã comportamentul. Acei
actori care trebuie într-o anumitã mãsurã sã îºi modifice
comportamentul pentru a aplica un instrument de îndeplinire
a obiectivelor propuse reprezintã grupul þintã.
(Existã o diferenþã între grupurile de interese ºi membrii
grupului þintã. Nu toþi factorii de decizie vor face parte din
grupul þintã. Un membru al grupului þintã poate sã nu fie
factor de decizie încã de la începutul derulãrii procesului,
însã, de îndatã ce a fost identificat ca membru al grupului
þintã, va deveni factor de decizie)

Grupul þintã joacã un rol important în stabilirea
instrumentelor politicii publice. În partea care a rãmas din
aceastã secþiune vom descrie metoda generalã de identificare
a instrumentelor politicii publice.

1. Identificarea grupului-þintã a unei politici publice.
2. Realizarea unei descrieri a modificãrilor de comportament

ale grupului þintã (cu alte cuvinte a eforturilor pe care le
fac) în vederea îndeplinirii obiectivelor politicii publice.

3. Pe baza punctelor 1 ºi 2, ar trebui ca rãspunsul la
urmãtoarele întrebãri sã fie posibil:

a. Este uºor sau dificil sã se identifice dacã membrii
grupului-þintã ºi-au modificat comportamentul ?

b. Grupul-þintã este extins sau restrâns ?
c. Este uºor sau dificil pentru membrii grupului-þintã

sã-ºi modifice comportamentul pentru a îndeplini
obiectivul politicii publice ?

4. Distingem trei tipuri de instrumente politice:
a. Reglementãrile (R): legi, reguli, contracte, mãsuri de

guvernare etc.
b. Stimuli financiari (F), atât pozitivi cât ºi negativi.
c. Comunicarea de orice tip (C).

Fiecare tip de instrumente are avantaje ºi dezavantaje.
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Avantajul legilor ºi al regulilor este acela cã este
obligatoriu ca membri unui grup þintã sã îºi modifice
comportamentul. Dezavantajul reglementãrilor este acela cã
ar trebui sã existe posibilitatea ca ele sã fie puternic susþinute.
În general, o reglementare care nu poate fi susþinutã în
concret este mai dãunãtoare decât absenþa oricãrei reguli.
Reglementãrile (ca instrumente de politicã publicã) nu ar
trebui niciodatã sã ducã la un rezultat negativ.

Avantajul stimulilor financiari este acela cã membrii
grupului þintã au un interes direct în modificarea compor-
tamentului lor. Dezavantajul este cã aceste instrumente au
adesea consecinþe bugetare. Mai mult decât atât, existã
întotdeauna riscul de a fi greºit folosite. În general, este mai
bine sã-i convingeþi pe membri unui grup þintã sã îºi modifice
comportamentul decât sã îi obligaþi sã o facã.

Comunicarea, ca instrument al politicii publice, are drept
scop convingerea membrilor grupului þintã. Dezavantajul
acestui instrument este acela cã nu puteþi avea nici o garanþie
a eficienþei lui. Totuºi, unii guvernanþi sunt foarte abili în
transmiterea mesajelor lor cãtre public. Oamenii îi ascultã ºi
astfel ei ajung adesea sã fie consideraþi modele de
comportament.

5. Rãspunsurile la cele trei întrebãri de la punctul 3
determinã tipul de instrument cel mai adecvat, în funcþie
de urmãtoarea schemã:

6. Schimbarea comportamentului
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Identificabilã Mãrimea grupului
þintã

Grade de
dificultate

Tipul de
instrument

Uºoarã

Grea

Mic

Mare

Mic

Mare

Uºor
Dificil
Uºor
Dificil

Uºor
Dificil
Uºor
Dificil

R, C
F (R)

R
F (R)

C
C, F

C
?



7. Stimulare ºi descurajare. În majoritatea cazurilor este
preferabilã combinarea instrumentelor în perechi. Cu
unul dintre instrumente veþi stimula modificarea doritã a
comportamentului. Cu celãlalt instrument ar trebui sã
descurajaþi comportamentul prezent al membrilor
grupului þintã.

Testarea fezabilitãþii

Ultimul pas constã în testarea fezabilitãþii ceea ce presupune
analiza instrumentelor alese pentru a afla dacã ele funcþioneazã
corect sau dacã vor conduce la efectele pe care mizaþi.

Presupunerea de bazã a testãrii fezabilitãþii este cã un
anumit numãr de persoane îºi va modifica comportamentul
pentru ca instrumentul sã fie eficient. Pe parcursul testului de
fezabilitate veþi face o listã a persoanelor, dar ºi a motivelor
pentru care ele ar trebui sã îºi modifice comportamentul. Apoi
veþi încerca sã aflaþi dacã aceste modificãri sunt posibile sau nu.

Cum se testeazã fezabilitatea ?

Pânã în prezent procesul de formulare a strategiei a fost
descris pornind de la vârful piramidei. Începeþi prin
definirea problemei, apoi stabiliþi obiectivele ºi în cele din
urmã instrumentele prin care vã puteþi îndeplini
obiectivele. Testarea fezabilitãþii unei strategii este o
verificare, menitã sã rãspundã întrebãrii: ”Va fi ea
funcþionalã ? Modul de analizare este ascendent:

1. Se porneºte de la grupul þintã.
2. Îºi vor schimba membrii grupului-þintã compor-

tamentul în sensul celui stabilit de politica adoptatã,
ºi de ce ar face aceastã modificare ?

3. Dacã membrii grupului þintã îºi vor modifica
comportamentul în sensul presupus de politica
adoptatã se vor îndeplini prin aceasta obiectivele
propuse ?
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4. Dacã vor fi îndeplinite obiectivele propuse se va
ajunge ºi la soluþionarea problemei ?

5. Testarea fezabilitãþii include ºi schimbãri ale politicii
adoptate în mãsura în care rãspunsurile la întrebãrile
mai sus menþionate sunt (parþial) negative.

În cele ce urmeazã ne vom concentra asupra întrebãrii 2:
Pentru a rãspunde la aceastã întrebare vom parcurge ºase
paºi:

1. Identificarea grupului þintã. Identificaþi modificãrile
de comportament pe care le aºteptaþi de la membrii
grupului þintã. Analizaþi gradul de dificultate pe care
îl presupune aceastã schimbare pentru membrii
grupului þintã.

2. Este dificultatea acestei schimbãri de comportament
similarã pentru toþi membrii grupului þintã, sau existã
diferenþe ? Identificaþi subgrupuri ale grupului þintã
pe baza diferenþelor dintre tipul ºi gradul de
dificultate întâmpinatã.

3. Specificaþi modificãrile de comportament care
aºteptaþi sã se producã în cadrul fiecãrui subgrup.

4. Care sunt factorii (alþii decât politica adoptatã)
care vor influenþa decizia (de a-ºi modifica compor-
tamentul sau nu) membrilor fiecãrui subgrup.

5. Care sunt motivele care i-ar putea determina pe
membrii fiecãrui subgrup ai grupului þintã sã îºi
modifice comportamentul pentru a realiza obiectivele
propuse ?

6. Sunt necesare instrumente suplimentare pentru a se
realiza modificarea de comportament aºteptatã ?

În cadrul acestei liste, pasul 5 este extrem de important.
Pe parcursul paºilor 1 ºi 4 acumulaþi informaþii pentru a
rãspunde întrebãrii din pasul 5. Dacã rãspunsul la aceastã
întrebare va fi: existã suficiente motive pentru a se
produce schimbarea de comportament, veþi putea trece la
pasul urmãtor. În caz contrar, pasul 6 vã determinã sã
identificaþi modalitãþi sau instrumente alternative pentru
a realiza schimbarea doritã de comportament. 
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Ceea ce trebuie fãcut ºi ceea ce trebuie evitat:

NU încercaþi sã fiþi creativi în elaborarea strategiilor, pentru
cã veþi pierde un timp preþios. Cãutaþi modele ºi strategii
existente, adaptaþi-le la contextul dumneavoastrã local.
Scopul nu este sã ai o strategie “creativã”, ci sã înregistrezi
rezultate reale la nivelul APL.
Elaboraþi o listã cu tipurile de activitãþi posibile, care pot fi
incluse în strategie, analizaþi-le pe fiecare în parte ºi
documentaþi-vã în privinþa lor. Consultaþi un specialist dacã
simþiþi nevoia. Fiþi realiºti în ceea ce propuneþi. Definiþi paºii
în care strategia ar putea fi aplicatã.

3.8. Pasul 7. Lobby/Pregãtirea deciziei

Flexibilitate ºi realism în derularea proiectelor

Nici un proiect final nu este ideal. Nimeni nu ne poate
garanta cã un document pe care l-am elaborat este cel mai
bun posibil. Din acest motiv trebuie sã fim deschiºi oricãror
propuneri care vin în direcþia reconsiderãrii oricãror aspecte
care ar putea sã nu fie funcþionale. Trebuie sã fim flexibili atât
în privinþa propunerilor venite din spaþiul public, cât ºi celor
venite din partea APL. De altfel, GIL nu poate sã propunã decât
un proiect care ar trebui supus dezbaterii locale. Pe de altã parte,
anumite componente ale strategiei pot înregistra rezistenþe
foarte mari (din motive diverse, inclusiv juridice) ºi atunci este
preferabil sã le redefinim pentru a putea impune totuºi
mãsuri ºi a nu ne bloca ºi a pune întregul proiect în pericol. 

Pe de altã parte trebuie sã fim realiºti în raport cu
propunerile pe care le facem. Unele propuneri nu pot fi puse
în practicã pentru simplul motiv cã nu existã infrastructura
necesarã, în alte cazuri propunerile pot viza obiective greu de
acceptat de cei implicaþi ºi atunci este de preferat o strategie a
paºilor mãrunþi, capabilã sã permitã cel puþin demararea unui
program pentru integritate. Este necesar sã fim realiºti ºi
atunci când trebuie sã facem distincþia între situaþiile în care
vrem sã promovãm cadrul unor practici care sã elimine
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activitãþile ilegale ºi situaþiile în care dorim sã promovãm
mãsuri care nu þin de încãlcãri ale legislaþiei. Una este sã
propui un mecanism prin care sã fie monitorizat conflictul de
interese (care este un aspect ilegal) ºi alta este sã ceri anumite
declaraþii de la consilieri sau funcþionarii APL, care nu sunt
solicitate de actualul cadru legal. Trebuie sã înþelegem cã
solicitãrile noastre nu pot fi fãcute în acelaºi fel atunci când
este vorba de legalitate ºi atunci când este vorba de o regulã
care are doar o funcþie preventivã, iar ea poate fi legitim
refuzatã de cãtre membrii APL, nefiind prevãzutã legal.

Dupã ce s-a finalizat discutarea celor doi paºi anteriori
(Gãsirea problemei ºi Cãutarea unei soluþii), rezultatul
proiectului va trebui prezentat consiliului local ºi primarului.
Este evident cã nu este suficientã simpla trimitere a înregistrãrii
celor discutate la întâlnirile care au avut loc. Ar trebui sã
prezentaþi rezultatele proiectului într-o manierã clarã ºi concisã.
O prezentare eficientã include urmãtoarele elemente:

O bunã prezentare presupune:
1. O propunere clarã la care consiliul local poate rãspunde

prin „da” sau „nu”. Ceva de genul: „Pentru a rezolva
problema A, vã propunem sã adoptaþi B”. Lãsaþi cât mai
puþin loc interpretãrilor.

2. O explicaþie a propunerii. De ce este adecvatã definiþia
problemei. De ce decizia propusã va soluþiona problema.
Care sunt efectele secundare pozitive ? etc.

3. Un buget, în care se specificã atât cheltuielile, cât ºi
încasãrile, dacã existã aºa ceva, care rezultã din
implementarea deciziei propuse.

4. Schema unui plan de implementare (cine ºi ce trebuie sã
facã ?) pentru a demonstra fezabilitatea deciziei de
implementare. Vezi pasul 9.

5. O recapitulare a paºilor parcurºi pe parcursul proiectului
pânã la momentul respectiv (lista de activitãþi ºi
participare, o scurtã descriere a punctelor principale de
discuþie, grupurile participante (ONG-urile), membrii
comitetului de conducere, CCC etc.).
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Pregãtirea unei prezentãri bune a propunerilor este doar
începutul acestui pas. O datã realizatã aceastã prezentare ar
trebui sã începeþi procesul de lobby. Ceea ce presupune: va
trebui sã aflaþi dacã primarul sau majoritatea (preferabil
marea majoritate) membrilor consiliului local sunt dispuºi sã
vã accepte propunerile. Dacã anumiþi membri ai consiliului
local nu sunt dispuºi sã vã accepte propunerile, încercaþi sã îi
convingeþi în acest sens. Dacã nu veþi reuºi, încercaþi sã gândiþi
schimbãri în propunerea pe care aþi înaintat-o pentru a obþine
sprijinul acestora. Bineînþeles cã nu puteþi accepta orice
schimbare a proiectului, astfel încât, înainte de începerea
procesului de lobby ar trebui sã identificaþi care pãrþi ale
proiectului sunt cruciale ºi nu pot fi alterate.

Activitatea GIL –  între think tank ºi grup de lobby. Cum
ºi cui ne prezentãm strategia ?

Membrii GIL au acþionat iniþial dupã principiile unui
grup de lucru generator de idei (de tip think tank), adicã un
grup cu un obiectiv precis, acela de a propune, în baza unor
date privitoare la funcþionarea unei instituþii, o strategie sau
anumite modele de intervenþie la nivelul instituþiei publice
respective. Mulþi dintre membrii GIL au gândit rolul lor în
acest sens ºi din acest motiv unii chiar s-au retras din aceste
grupuri o datã ce strategia a fost elaboratã. 

Indiscutabil aceasta este o funcþie majorã a GIL-ului însã,
dacã se opresc doar la aceste principii de funcþionare, aceste
grupuri este greu sã poatã funcþiona ºi în perspectivã ºi sã obþinã
în timp autoritate ºi legitimitate. Strategia, odatã elaboratã,
trebuie supusã unui proces de validare publicã, de adoptare legalã
de cãtre structurile administraþiie locale, altfel ea nu reprezintã
practic nimic altceva decât un document oarecare.

În majoritatea cazurilor, doar un singur om (de regulã
coordonatorul GIL) s-a ocupat de susþinerea proiectului în
vederea adoptãrii lui. GIL-ul trebuie gândit ºi ca un grup de
lobby, adicã un grup care se gândeºte ºi la promovarea
strategiilor ºi acþioneazã inclusiv în aceastã direcþie. În
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realitate, sarcina membrilor GIL nu se opreºte, ci mai degrabã
începe în momentul finalizãrii strategiei, pentru cã abia în acel
moment încep eforturile de promovare a acesteia, iar mai
apoi, din momentul transpunerii ei în practicã, activitãþile de
monitorizare ºi de intervenþie în direcþia optimizãrii
activitãþilor derivate din strategie. 

Trebuie sã înþelegem cã efortul conceperii unei strategii
pentru integritate nu este ºi nici nu este necesar sã fie unul
major. Putem apela la modele de strategii, putem apela la
modelele altor GIL-uri, putem apela la consultanþi. Nu existã
cerinþe sã fim originali, ci doar acelea de a concepe strategii,
sau a adapta strategii la datele noastre locale. Esenþial este sã
putem promova strategia finalã la nivel local ºi evident la
nivelul APL, pentru ca ea sã fie adoptatã ºi transpusã în
practicã. Toþi membrii GIL trebuie de la bun început sã aibã
o astfel de viziune asupra rolului lor în proiect.

Trebuie sã înþelegem cã este la fel de necesar ca strategia
sã fie prezentatã publicului larg (prin intermediul presei) ºi
aceastã activitate a fost una funcþionalã oriunde s-a înregistrat
în proiect. Mai mult, ar fi utile chiar dezbateri cu caracter
public asupra ei, atât pentru a fi corijatã, cât ºi pentru a aduce
în agenda populaþiei problematica respectivã. Pe de altã parte
strategia ar trebui propusã consiliului local dupã ce în
prealabil a existat o campanie de comunicare (ºi de prezentare
a acesteia) la nivelul primarului ºi al tuturor consilierilor.
Amânarea aprobãrii strategiilor s-a produs în unele cazuri ºi
datoritã faptului cã o parte importantã din consilieri au aflat
doar în ºedinþa respectivã despre strategie. O atenþie specialã
trebuie acordatã primarului, care de regulã are o putere
majorã asupra consiliului local ºi care poate fi un factor major
de susþinere a strategiei.

Ar trebui sã purtaþi astfel de discuþii cu primarul ºi cu vice-
primarii, cu toate partidele politice reprezentate în consiliul
local, dar ºi cu alte persoane care pot influenþa decizia
consiliului local. În acest din urmã grup se situeazã funcþionarii
publici importanþi cât ºi factori de decizie din exteriorul
administraþiei publice locale.
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În primul rând discutaþi propunerea cu acei membri ai
consiliului local ºi cu alte persoane care la prima vedere par a
vã sprijini demersul. Apoi cu cei care par mai puþin a fi dispuºi
sã vã sprijine. ªi încheiaþi cu cei care vã sunt mai degrabã
adversari. În fiecare dintre aceste discuþii succesive puteþi
spune cã deja vã puteþi baza pe un sprijin substanþial pentru
propunerea fãcutã.

Uneori este preferabil sã exercitaþi o anumitã presiune în
discuþiile purtate cu membrii consiliului. Puteþi face acest
lucru cu ajutorul factorilor de decizie pe care i-aþi identificat
deja sau prin organizarea unei audieri publice.

Este nevoie de un suport local pentru strategie ? Cadrul
coaliþiei de susþinere

Este extrem de util sã ne gândim, odatã cu finalizarea
strategiei, la construcþia unui cadru de susþinere a ei. Este vorba
de încercarea de a da consistenþã proiectului prin susþinerea sa
de cãtre diverse structuri sau personalitãþi locale, altele decât
cele care s-au implicat în elaborare (care nu au fãcut parte din
GIL, dar susþin acest proiect). Este vorba de presa localã, alte
ONG-uri locale, personalitãþi care ocupã anumite poziþii
importante în localitate (directori de ºcoli, spitale, parlamentari
etc.) În acest cadru, în care se construieºte o coaliþie pentru
susþinerea strategiei sunt invitaþi desigur ºi reprezentanþii APL
(primari, viceprimari, consilieri locali) Ideea este aceea de a
crea imaginea cã o parte semnificativã din elita localitãþii
respective este apropiatã de un astfel de proiect ºi este alãturi
de iniþiatori. În acest mod strategia ºi problema adoptãrii ei
intrã în agenda localã ºi poate fi astfel mult mai uºor susþinutã
ºi adoptatã la nivelul consiliului local.

În programul derulat în 2005 nu a fost proiectatã o astfel
de etapã, însã în mod natural s-au realizat asemenea eforturi
care au ºi avut succes. De altfel în majoritatea cazurilor în care
primarii sau consilierii locali au considerat cã propunerile
GIL erau unele valorizate pozitiv de cãtre populaþie ei au
acþionat semnificativ în susþinerea acestor proiecte.
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Ceea ce trebuie fãcut ºi ceea ce trebuie evitat:

NU depuneþi strategia la APL fãrã o campanie de
comunicare ºi dezbatere publicã.

NU consideraþi proiectul dumneavoastrã ca fiind ideal, orice
idee poate fi adãugatã pentru a-i creºte valoarea.

NU fiþi preocupaþi de adoptarea strategiei, ci de scopul final
al proiectului, acela de a înregistra schimbãri reale în
integritate la nivelul funcþionãrii APL.
Cãutaþi sã aduceþi în agenda publicã localã strategia înainte
de a fi prezentatã în consiliul local ºi nu dupã o eventualã
amânare sau în cazul unui refuz. Cu cât problematica
strategiei atrage mai mult atenþia publicã, cu atât mai mult
puteþi sã gãsiþi sprijin în consiliul local.

3.9. Pasul 8. Luarea deciziei. Rolul
consiliului local
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Perseverenþa

Este un aspect la prima vedere normal, aproape banal.
Perseverenþa însã în acest tip de proiecte trebuie sã fie un atribut
major al activitãþilor GIL. Pe de o parte un astfel de proiect are o
posibilitate majorã de a fi blocat din diverse motive, la diferite
nivele (spre exemplu în regimul de aprobare a sa la nivel de
comisii), pe de altã parte amânarea repetatã poate sã fie o
modalitate de reacþie a consiliului local, la care trebuie sã ne
aºteptãm ºi sã o luãm în calcul. Birocraþia APL poate sã punã ºi ea
probleme chiar la nivelul funcþionarilor ºi din acest motiv pot sã
survinã întârzieri ºi de aici.

Din aceste motive perseverenþa în susþinerea proiectului este
esenþialã. Cu cât vom persevera mai mult în susþinerea strategiei
sau a documentelor propuse, indiferent de reacþiile pe care le
întâmpinãm, care ni se pot pãrea juste sau injuste, cu atât mai
mult avem ºanse sã obþinem dezbaterea asupra proiectului de
strategie ºi adoptarea sa în consiliul local. Proiectele elaborate de



Ar trebui subliniat faptul cã rezultatul proiectului nu este
nici mai mult, nici mai puþin decât o propunere adresatã
consiliului local. Consiliul local are dreptul de a accepta
propunerea, dar are ºi dreptul de a o respinge.

În mod formal, aceasta este tot ceea ce ar trebui spus
despre acest pas.

În mod informal, el reprezintã mai mult decât atât. Un
proiect de îmbunãtãþire a integritãþii nu este pur ºi simplu o
altã modalitate de a gãsi o soluþie la o anumitã problemã.
Astfel, decizia consiliului local nu este o simplã problemã care
trebuie rezolvatã. Integritatea are o calitate în plus: ea este
capabilã de a îmbunãtãþi încrederea dintre cetãþeni ºi APL.
Acest proiect este susþinut cel puþin de cãtre acei cetãþeni care
au luat parte la proiect.

Ceea ce înseamnã cã respingerea de cãtre consiliul local a
unei propuneri care este în mod evident susþinutã de
participanþii la proiect poate degenera cu uºurinþã lipsã de
încredere între cetãþeni ºi APL.

Astfel, admiþând dreptul pe care consiliul local îl are de a
respinge rezultatul proiectului de îmbunãtãþire a integritãþii,
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GIL s-au adoptat de consiliile locale, practic în toate cazurile în
care a existat o perseverenþã deosebitã a membrilor GIL în
susþinerea lor. În unele cazuri în care nu s-au validat aceste
proiecte, una din cauze a fost ºi lipsa perseverenþei de susþinere
pe termen lung a proiectelor de strategii elaborate.

Trebuie sã înþelegem cã o strategie, odatã depusã la primãrie,
nu ne absolvã de efortul de presiune ºi de responsabilitatea
aprobãrii ei. Consiliile locale au un numãr mare de acte normative
ºi activitãþi pe care le desfãºoarã, iar strategia pentru integritate nu
este neapãrat cea mai importantã activitate a lor. Dacã noi nu am
construit ºi nu construim o presiune, care sã demonstreze nevoia
ºi urgenþa adoptãrii strategiilor sau documentelor pe care le
propunem, probabilitatea ca ele sã fie adoptate în termen scurt
este foarte micã. Pentru a urgenta adoptarea ºi mai apoi
implementarea strategiei, este nevoie de multã perseverenþã din
partea tuturor actorilor implicaþi în proiect, însã în primul rând
din partea membrilor GIL.



el nu ar trebui sã abuzeze de acest drept fãrã motive foarte
întemeiate. Mai mult decât atât, în astfel de cazuri, consiliul
local are datoria de a explica cetãþenilor decizia luatã, ºi în
primul rând participanþilor la proiect.

Ar trebui sã subliniaþi aceste aspecte chiar ºi dupã
procesul de lobby, dacã este necesar

În afarã de oportunitatea de promovare a strategiei, va
trebui luat în considerare un alt element. Va trebui sã
monitorizaþi întregul proces decizional la nivelul consiliului
local. Începând cu prezentarea, apoi discuþiile din cadrul
comitetelor speciale ºi încheind cu discuþia finalã din cadrul
consiliului local.

Monitorizarea procesului decizional

Acest pas priveºte direct activitatea consiliului local. Cu
toate acestea activitatea GIL este necesarã, dincolo de
depunerea proiectului de strategie. În proiectul derulat în
2005, o parte semnificativã a întârzierilor s-a datorat tocmai
absenþei unei monitorizãri ºi a susþinerii pe aceastã perioadã a
proiectului. Trebuie sã ºtim mai întâi cã sistemul birocratic din
APL lucreazã de regulã în defavoarea noastrã, în ceea ce
priveºte fluxul comunicaþiilor interne, care presupune ca un
proiect sã treacã prin mai multe filtre, aºa cum sunt spre
exemplu comisiile de specialitate, avizele juridice eventual etc. 

Prin urmare, trebuie monitorizat întregul proces pentru a
elimina blocajele care pot sã aparã. Spre exemplu, secretarul
primãriei sau membrii comisiei juridice pot aduce anumite
obiecþii faþã de forma redactãrii sau faþã de un element
punctual al proiectului, care poate fi contrar unor acorduri
sau prevederi instituþionale sau juridice. Regula uzualã a
oricãrui sistem birocratic de tipul APL conduce într-o astfel de
situaþie la o amânare. De obicei, membrii GIL nu aflã despre
aceasta decât relativ târziu, dacã nu monitorizeazã procesul.
Prin urmare, trebuie susþinut proiectul pe toatã durata, de la
depunere ºi discuþia asupra lui, la aprobarea în consiliul local.
Desigur, este posibil sã se producã dezbaterea ºi aprobarea ºi
în cadrul primei ºedinþe de consiliu de dupã depunerea
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proiectului, dar aceasta este mai de grabã o excepþie. De
regulã, documentele dezbãtute ºi aprobate în consiliile locale
sunt suficient de numeroase, iar fãrã susþinerea GIL, internã
(faþã de consilieri) ºi externã (în spaþiul public), strategia
pentru integritate riscã sã nu fie o prioritate ºi, de aici, existã
un motiv în plus de amânare.

Ceea ce trebuie fãcut ºi ceea ce trebuie evitat:

NU vã bazaþi pe mecanismul propriu al consiliului local
pentru informarea tuturor consilierilor. Contactaþi direct ºi
trimiteþi proiectul la toþi consilierii.
Dupã ce strategia este depusã asiguraþi-vã cã ea ajunge la
toate comisiile prevãzute de regulamentul intern ºi la toþi
consilierii. Nu ezitaþi sã contactaþi direct consilierii ºi sã aveþi
întâlniri cu ei, inclusiv în faza de elaborare. Nu vã aºteptaþi sã
aveþi o susþinere totalã, dar vã trebuie o majoritate.
În cazul unei amânãri verificaþi ºi analizaþi cauzele. Reluaþi
procesul ori de câte ori este nevoie în condiþiile în care
consideraþi cã existã motive întemeiate pentru a considera cã
este posibilã aprobarea.

3.10. Pasul 9. Monitorizarea
implementãrii strategiilor

Soluþia ar trebui implementatã imediat ce consiliul local
va accepta propunerea. În cele din urmã, simpla decizie a
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consiliului local nu reprezintã automat ºi soluþionarea
problemei. Soluþia va fi realã doar atunci când decizia
consiliului local va fi executatã sau implementatã.

Toate acestea necesitã un plan detaliat de implementare.
Realizarea unui astfel de plan de implementare nu este sarcina
APL. Iar simplul fapt cã strategia a fost adoptatã de cãtre
consiliul local implicã asumarea responsabilitãþii admninistraþiei
locale faþã de implementarea acesteia. Primarul sau în unele
cazuri vice-primarul este politic rãspunzãtor de punerea în
aplicarea a strategiei.

Desigur, în cazuri excepþionale administraþia publicã
localã poate cere sprijinul GIL pentru elaborarea planului de
implementare. Principala sarcinã a GIL în aceastã etapã a
proiectului este de a monitoriza implementarea strategiei.
Dacã va ajunge la concluzia cã procesul de implementare este
inadecvat sau neeficient sau prea mult amânat, va trebui sã
încerce aducerea procesului de implementare în parametrii
prevãzuþi iniþial. Acest lucru se poate realiza prin discutarea
problemelor ºi a posibilelor soluþii cu funcþionarii publici
responsabili de punerea în aplicare a planului. Sau îl puteþi
informa pe primar sau pe membrii consiliului local pentru a
lua mãsurile necesare.

Un plan de implementare eficient include urmãtoarele
elemente:

1. O prezentare a tuturor activitãþilor necesare pentru a
pune în aplicare soluþia gãsitã. În acest sens planul de
implementare este o elaborare a deciziei consiliului local.

2. Actorii (individuali sau organizaþii) care sunt responabili
pentru fiecare dintre aceste activitãþi 

3. Planificarea fiecãrei activitãþi. Când trebuie sã înceapã
fiecare dintre ele ? Când trebuie sã fie finalizate ? Nu uitaþi
cã cel puþin unele dintre activitãþi vor fi interdependente.
O anumitã activitate nu poate începe decât atunci când o
altã activitate s-a încheiat.

4. Actorul (sau actorii) care sunt responsabili de
implementarea procesului în totalitate, i.e managerul de
proiect etc.

CINE SE TEME DE INTEGRITATE ?

115



Monitorizarea implicã:
1. Analizarea planului de implementare; ar trebui sã fie

coerent ºi fezabil ºi sã includã toate cele patru elemente
menþionate mai sus;

2. Informarea asupra procesului de implementare. Obþineþi
informaþii legate de procesul de implementare ºi faceþi o
evaluare a acestor informaþii:

Sunt acþiunile adecvate; sunt cele prevãzute în
strategia propusã ?
Sunt acþiunile eficiente ?
Acþiunile se încadreazã în termenele de timp stabilite ?

3. Luaþi mãsuri de îndatã ce observaþi deviaþii de la planul
propus:

În primul rând discutaþi cu coordonatorul de proiect;
Discutaþi problemele apãrute cu primarul sau cu vice-
primarul sau cu membrii consiliului local
Sugeraþi modalitãþi de îmbunãtãþire a strategiei.

Implementarea se poate derula pe o perioadã lungã de
timp care depinde de complexitatea acþiunilor care trebuie
întreprinse. În general implementarea poate avea o marjã de
timp cuprinsã între câteva luni ºi un an.

Strategia a fost prezentatã sub forma unui document scris.
Consiliul local are nevoie de acest document pentru a lua o
decizie. În practicã planul de implementare poate, la rândul
sãu, sã fie prezentat sub forma unui document. Însã, în multe
cazuri planul de implementare este constituit din o serie de
acorduri realizate în rândul funcþionarilor publici sau între
politicienii locali ºi funcþionarii publici. Pentru a monitoriza
adecvat implementarea procesului în astfel de cazuri, GIL va
trebui sã „reconstruiascã” planul de implementare.

Douã exemple de implementare a strategiei

Existã multe modalitãþi de implementare a strategiei o datã ce a
fost aprobatã. De exemplu, la Bacãu s-a propus constituirea unui
grup nou care va detalia strategia în activitãþi concrete ºi va
monitoriza implementarea acestora. Grupul va avea membrii
GIL, dar ºi reprezentanþi ai primãriei, precum ºi alte persoane
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din elita localã. În acest mod, noua structurã va avea chiar ºi
legitimitate în ceea ce priveºte activitatea de evaluare a
integritãþii la nivelul APL.

O altã soluþie avem la Turda, unde se intenþioneazã
reformarea GIL, din care, dimpotrivã, ies reprezentanþii
din APL (care aici au fost foarte importanþi în proiectarea
ºi susþinerea strategiei), în ideea cã GIL ar trebui, o datã
aprobatã strategia, sã devinã o structurã perfect autonomã
în raport cu primãria.

Iatã cã pot exista viziuni ºi abordãri diferite. Esenþial este ca
mecanismul pe care îl proiectãm sã fie unul funcþional ºi sã
asigure atât credibilitate publicã, cât ºi eficienþã în susþinerea
transparenþei ºi integritãþii la nivelul APL.

Repere pentru monitorizarea implemenãrii strategiilor
Pentru monitorizarea strategiei puteþi aplica urmãtorii paºi:

1. Cercetaþi dacã existã un plan de implementare scris. Dacã
existã, încercaþi sã îl obþineþi. Dacã nu existã (sau dacã nu vi
se permite accesul la acesta) încercaþi sã refaceþi planul de
implementare. Puteþi face acest lucru prin intervievarea
funcþionarilor publici însãrcinaþi cu implementarea sau cu
anumite segmente ale acesteia. Întrebaþi-i ce intenþioneazã sã
întreprindã, care este planificarea acþiunilor etc.

2. Cel mai adecvat mod de evaluare a unui plan de
implementare este comparaþia cu acþiunile pe care le-aþi
întreprinde dacã sarcina implementãrii strategiei aprobatã de
consiliul local v-ar fi fost încredinþaþã chiar dumneavoastrã.
Ceea ce ar putea presupune cã va trebui sã gândiþi un plan
propriu de implementare ca termen de comparaþie. Veþi
putea face acest lucru bazându-vã pe punctele 3 ºi 4.

3. Imaginaþi-vã situaþia care s-ar crea o datã cu finalizarea
procesului de implementare. De exemplu: va exista un cod
de conduitã care este, pe cât posibil clar ºi succint. Acest cod
de conduitã va fi cunoscut de cãtre toþi cei implicaþi în proces,
iar majoritatea se vor încadra în prevederile acestui cod de
conduitã. Vor exista o serie de proceduri care vor fi aplicate
atunci când vor exista încãlcãri ale acestui cod de consuitã ºi
un sistem care va identifica aceste încãlcãri.
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4. Faceþi o listã a acþiunilor care trebuie întreprinse pentru a
se crea aceastã situaþie, apoi stabiliþi prioritãþile. Punctele
cheie ale fiecãrei strategii reflectã într-o mai micã sau mai
mare mãsurã aceste acþiuni. Ele vor fi formulate sub forma
unor întrebãri.

5. Evaluaþi planul de implementare, aºa cum a procedat ºi
primãria. Þineþi cont de faptul cã întotdeauna vor exista mai
multe modalitãþi de a obþine aceleaºi rezultate, astfel încât
nu înseamnã neapãrat cã modalitatea de implementare
propusã de primãrie trebuie sã fie identicã cu ceea pe care
o propuneþi dumneavoastrã. Însã rezultatele ar trebui sã fie
similare.

6. Dacã deja în aceastã etapã consideraþi planul de
implementare al primãriei ca fiind inadecvat ºi ineficient, ar
trebui sã discutaþi acest aspect cu conducãtorul de proiect
sau cu alþi reprezentanþi ai primãriei. Argumentaþi punctul
de vedere pe care îl expuneþi ºi sugeraþi apoi o revizuire a
planului de implementare.

7. Dupã realizarea planului de implementare va începe
derularea implementãrii propriu-zise. Obþineþi cât mai
multe informaþii legate de acest proces. În general existã
trei modalitãþi de a obþine aceste informaþii. Aplicaþi-le în
ordinea prezentatã mai jos:

a) apelaþi la media localã, citiþi buletinele informative
distribuite de primãrie, verificaþi pagina de internet a
primãriei ºi alte site-uri conexe, citiþi procesele
verbale ale întâlnirilor consiliului local, cercetaþi
anunþurile expuse în primãrie etc. Pe scurt obþineþi
informaþiile disponibile independent de activitãþile
de monitorizare pe care le derulaþi.

b) Luaþi interviuri unor reprezentanþi ai primãriei.
Printre aceºtia, dacã este posibil, luaþi un interviu
coordonatorului de proiect responsabil de strategia
de implementare. Realizaþi aceste interviuri în mod
regulat, o datã pe lunã sau o datã la douã luni.

c) Folosiþi-vã de dreptul de a avea acces la anumite
informaþii.

8. Evaluaþi informaþiile obþinute:
S-a acþionat în sens corespunzãtor, sunt acþiunile
întreprinse eficiente, care sunt rezultatele, este
satisfãcãtor rezultatul obþinut ?
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Rãspunsul la aceste întrebãri ar trebui sã fie afirmativ
pentru ca procesul de implementare sã se desfãºoare
în parametrii prevãzuþi.
Dacã rãspunsul la aceste întrebãri este negativ înseamnã
cã existã disfuncþiuni. Puteþi identifica care sunt aceste
disfuncþiuni ºi care este cauza lor ? Este posibil sã aveþi
nevoie de informaþii suplimentare în acest sens.

Dacã veþi avea certitudinea cã aþi identificat cauzele
disfuncþionalitãþii apãrute în procesul de implementare,
puteþi decide acþiunile care trebuie luate pentru a restabili
buna desfãºurare a procesului. În general aceasta presupune
cã va trebui din nou sã apelaþi la nivelul politic al pimãriei.

Repere pentru monitorizarea a douã mãsuri specifice

Cele opt puncte mai sus menþionate sunt procedurale, ele
au în vedere desfãºurarea activitãþilor. Nu sunt oferite criterii
pentru stabilirea eficienþei unei anumite acþiuni ºi a
rezultatelor obþinute. Desigur cã aceste criterii depind de tipul
de rezultate pe care doriþi sã le obþineþi.

Vom oferi exemple de astfel de criterii pentru douã
instrumente de îmbunãtãþire a integritãþii.

A. Sã presupunem cã unul dintre elementele acestei
strategii este introducerea unui Cod de Conduitã pentru
funcþionarii publici ºi/sau consilierii locali. Criteriile de
evaluare ar putea fi:

 Codul de conduitã este complet ºi publicat ?
 A fost distribuit tuturor membrilor consiliului ºi/sau

funcþionarilor publici avuþi în vedere ?
 Au fost oferite explicaþii legate de semnificaþia codului

de conduitã ºi consecinþele lui ? În ce modalitate ?
(doar în scris, workshop, întâlniri)

 Existã un sistem de monitorizare a respectãrii codului
de conduitã ?

B. Sã presupunem cã unul din elementele strategiei se referã
la transparenþa decizionalã ºi în special la transparenþa în
cazul achiziþiilor publice. Criteriile de evaluare ar putea fi:
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 Existã o procedurã standard pentru achiziþiile
publice, este ea publicatã ? Aceasta procedurã este în
conformitate cu legile române în vigoare ºi cu
regulamentele Uniunii Europene ?

 Se aplicã aceastã procedurã în toate cazurile ? Sau
existã dovezi cã a fost omisã în anumite cazuri ?

 Este transparentã aplicarea procedurii ? Printre
altele: pãrþile interesate obþin informaþii legate de
desfãºurarea procedurii ?

 Este rezultatul procedurii corect ?

Ceea ce trebuie fãcut ºi ceea ce trebuie evitat:

NU consideraþi cã activitatea în GIL se terminã o datã cu
adoptarea strategiei de cãtre consiliul local. Activitatea GIL
abia începe, pentru cã este necesarã monitorizarea
schimbãrilor prevãzute de strategie, dar ºi corecþii pentru
ceea ce nu funcþioneazã.
Presaþi ºi menþineþi atenþia asupra strategiei dupã adoptarea
ei. Asiguraþi-vã cã ea este pusã în practicã. Gândiþi-vã dacã nu
este posibil un parteneriat GIL – APL în acest sens.

3.11. Pasul 10. Evaluarea
proiectului/Acþiuni

Þineþi cont cã o evaluare are sens doar dupã
implementarea soluþiei. Consecinþa imediatã ar fi faptul cã
evaluarea poate fi fãcutã doar la aproximativ un an dupã ce
decizia a fost adoptatã de consiliul local. Acesta este un motiv în
plus pentru a-i informa pe participanþi la intervale mai mult sau
mai puþin regulate despre progresul implementãrii.

Iatã câteva întrebãri în ceea ce priveºte evaluarea:
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Ce s-a modificat semnificativ ca urmare a proiectului ?
Constituie fiecare dintre aceste modificãri îmbunãtãþiri
ale situaþiei integritãþii locale ?
Dacã nu, ce nu a funcþionat corespunzãtor ºi care sunt
cauzele ?
De ce nu au fost implementate anumite aspecte ale
deciziei consiliului ?
Situaþia integritãþii în ansamblul ei necesitã
îmbunãtãþiri ulterioare ?
Aþi luat în considerare modalitãþile de rezolvare a
rãspunsurilor rãmase legate de integritate ? Este
actualul GIL în mãsurã sã rezolve aceste întrebãri ?
Sau ar trebui înfiinþat un alt GIL ?
Ce se întâmplã cu procesul în sine ? Ce a funcþionat
adecvat ºi ce ar fi putut fi realizat pentru a fi mai
eficient ?
Sunt ceilalþi participanþi din proiect mulþumiþi de
rezultatele obþinute ? Aplicaþi aceleaºi întrebãri ca mai
sus.

Elaborarea evaluãrii

Evaluarea unui proiect de democraþie participativã va lua
forma unor întâlniri cu persoanele cu putere de decizie.
Atunci când este de aºteptat ca grupuri diferite de persoane
cu putere de decizie sã aibã reacþii diferite asupra rezultatului
proiectului, este de preferat sã stabiliþi întâlniri diferite cu
aceste grupuri. Altfel va fi suficientã o singurã întâlnire.

Ar trebui sã pregãtiþi o listã de întrebãri, þinând cont de
faptul cã evaluarea are douã scopuri:

A vedea dacã proiectul a avut rezultatele aºteptate de
grupurile de decizie. Au fost îndeplinite obiectivele
proiectului ? S-a rezolvat astfel problema iniþialã ? În ce
mãsurã ?
Pentru a vedea dacã, aºa cum cred grupurile de interes,
se pot aduce îmbunãtãþiri. ªi dacã da, ce se poate face
pentru a fi aduse aceste îmbunãtãþiri.

CINE SE TEME DE INTEGRITATE ?

121



O modalitate bunã de a organiza o întâlnire de evaluare
este folosirea Tehnicii Grupului Nominal, discutatã în
secþiunea 5.5:

Împãrþiþi întreg grupul în alte grupuri mici, de cinci
pânã la nouã persoane.
Oferiþi-le lista de întrebãri ºi lãsaþi-le timp de gândire
pentru rãspunsuri sau pentru a face însemnãri.
Discutaþi rãspunsurile la întrebãri unul câte unul;
asiguraþi-vã cã fiecare participant are ocazia de a-ºi
exprima opinia. Ar fi bine dacã s-ar putea ajunge la un
consens, dar nu exageraþi prea mult în aceastã direcþie.
Diferenþele de opinie sunt permise.
Dupã ce se încheie discuþiile cu grupurile mici, începeþi
întâlnirea în plen. În aceastã parte, fiecare dintre
grupurile mici vor trebui sã-ºi prezinte concluziile. Va
urma o discuþie generalã.
Ar trebui fãcut un raport despre întâlnirea de evaluare,
care ar trebui sã fie accesibil tuturor participanþilor.
În cazul în care acest raport include una sau mai multe
sugestii de îmbunãtãþiri, luaþi în considerare viitoarele
elaborãri ale acestor sugestii.

Dacã va fi nevoie sã întreprindeþi alte acþiuni depinde de
rezultatele evaluãrii. Unele dintre motivele acestor acþiuni sunt:

Implementarea strategiei nu este completã ºi se pot
aduce îmbunãtãþiri.
Strategia pe care aþi propus-o nu a luat în considerare toate
problemele de integritate identificate. Implementarea de
succes a strategiei oferã ocazia de a aborda ºi problemele
integritãþii.
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CAPITOLUL 4

INSTRUMENTE DE SPRIJINIRE A
INTEGRITÃÞII

Brede Kristensen





4.1. De ce avem nevoie de instrumente
de sprijinire a integritãþii ?

Punerea în aplicare ºi întrebuinþarea instrumentelor este
necesarã ºi importantã, însã nu suficientã pentru a menþine
integritatea în administraþia publicã localã. Dacã aceste
instrumente sunt combinate cu o atitudine adecvatã faþã de
normele ºi valorile integritãþii, ele se vor constitui într-o solidã
modalitate de sprijinire a integritãþii. În absenþa unei atitudini
adecvate, instrumentele integritãþii vor avea doar un impact
scãzut. Ele pot stimula creativitatea pentru a descoperi noi
modalitãþi de funcþionare a „dezintegritãþii convenabile”.

Analiza pertinentã a problemelor ºi a cauzelor problemelor
care afecteazã APL este un proces indispensabil pentru alegerea
adecvatã a instrumentelor care urmeazã sã fie aplicate. Fiecare
þarã ºi primãrie poate fi caracterizate printr-o situþie unicã,
particularã, definitã prin propriile probleme ºi oportunitãþi. Cu
toate acestea, existã similitudini între majoritatea primãriilor.

Se poate spune cã transparenþa (absenþa ei) ºi informaþiile
sunt factori cruciali în ceea ce priveºte integritatea. Dacã se
poate stabili un flux transparent de informaþii, abuzul de
putere ºi abuzul de funcþie pot fi diminuate ºi se poate asigura
menþinerea integritãþii.

Care sunt demersurile pe care primãriile le pot
întreprinde pentru a îmbunãtãþi ºi asigura integritatea ?

În acest capitol vom analiza câteva dintre cele mai utile
instrumente. Nu vom oferi însã reþete de aplicare a acestor
instrumente. În acest scop vom face referiri la publicaþii de
specialitate, de tipul celor furnizate de Transparency
International. Ne vom mãrgini la a menþiona principalele
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instrumente, la explicaþia semnificaþii celor mai relevante ºi a
obiectivelor pe care le pot îndeplini.

Putem distinge trei tipuri de instrumente:

Notã: nu acceptaþi mãsuri de tipul codurilor de conduitã sau
mãsuri disciplinare sau regulamente care nu pot fi puse
în aplicare. Neputinþa de a pune în aplicare mãsurile
specifice conduce la indiferenþã, cu efecte negative
asupra altor sectoare ale societãþii.

4.2. Instrumente legate de informaþii ºi
transparenþã

Sfat general:
Fiþi clari în ceea ce promiteþi, faceþi cunoscute condiþiile
care trebuie întrunite, care sunt documentele care trebuie
pregãtite, care sunt destinaþiile ºi termenele limitã, care
este suma care trebuie plãtitã ºi care este timpul de
aºteptare pentru obþinerea anumitor servicii. Cu alte
cuvinte: nu lãsaþi pe nimeni în necunoºtinþã de cauzã.
Îndepliniþi-vã promisiunile fãcute ºi, dacã, dintr-un motiv
sau altul, nu sunteþi în mãsurã sã vã þineþi promisiunile
fãcute, oferiþi informaþii legate de locul unde se pot
depune plângeri. Organizaþiile profesionale moderne vor
funcþiona þinând cont de aceste principii.

a. Standarde de calitate

1.Proceduri de inventariere, îmbunãtãþire ºi testare
„Ne-integritatea” începe acolo unde înceteazã sã

funcþioneze standardele, procedurile ºi responsabilitatea ºi
fiecare îºi îndeplineºte îndatoririle „cât poate de bine”.
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Consecinþa este cã nimeni nu îºi cunoaºte cu exactitate
responsabilitãþile ºi rãmâne suficient spaþiu de speculare a
situaþiilor în interes propriu. ªi, cu siguranþã, calitatea
serviciilor va lãsa mult de dorit.

Cum poate fi îmbunãtãþitã calitatea ?
Ar trebui ca toate serviciile oferite de administraþia localã sã

fie fãcute publice ºi sã fie stabilite standarde de calitate.
Standardele de calitate ar trebui sã includã (acolo unde este
posibil): standarde de timp, de tipul timpului maxim de
aºteptare, limita de timp pentru depunerea solicitãrii, timpul de
furnizare, condiþiile furnizãrii, criterii de eligibilitate, costuri
implicate, modalitãþi de platã, rezultate etc. Standardele de
calitate ar trebui sã includã ºi locaþiile la care se pot depune
plângeri în cazul în care, din diverse motive, standardele de
calitate nu au fost îndeplinite.

În primul rând, ar trebui explicate procedurile legate de
serviciile oferite, apoi aº sugera sã se efectueze urmãtorul
exerciþiu împreunã cu funcþionarii publici implicaþi: analizaþi
critic actualele proceduri, formale sau informale, ºi încercaþi
sã le simplificaþi ºi sã le reduceþi la ceea ce este cu adevãrat
necesar din punct de vedere administrativ ºi legal, lãsaþi la o
parte tot ceea ce nu este cu adevãrat necesar, redefiniþi aceste
structuri ºi asiguraþi-vã cã semnificaþia lor este accesibilã
oricãrui cetãþean. Asiguraþi-vã cã funcþionarii publici îºi
cunosc îndatoririle ºi le îndeplinesc cu rãspundere. 

Moto-ul de calitate ar putea fi: redu, renunþã,
reorganizeazã.

Simpla elaborare a standardelor de calitate nu este
suficientã. Standardele ar trebui verificate ºi monitorizate
intern ºi evaluate cu regularitate de cãtre un agent extern.

Dupã ce aþi stabilit standardele ºi aþi demarat punerea lor
în aplicare, iniþiaþi o întâlnire cu toþi funcþionarii publici ºi
testaþi gradul lor de eficienþã. Este recomandabilã continuarea
monitorizãrii acestora. O evaluare profesionistã ar trebui
efectuatã dupã un an sau doi.
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2. Capacitatea de a oferi servicii de calitate

Va trebui sã vã asiguraþi cã aceste servici sunt oferite de
funcþionari publici care deþin calitatea adecvatã de a-ºi
îndeplini sarcinile profesionale. Nici o calitate fãrã capacitate.
Procesul de selecþionare trebuie desfãºurat cu înþelepciune, va
trebui supravegheat ºi va trebui sã oferiþi programe de
perfecþionare regulate, astfel încât sã vã asiguraþi cã toþi
funcþionarii publici deþin capacitatea, experienþa, cunoºtinþele
ºi informaþiile necesare pentru a putea oferi servicii de calitate.

Lipsa calitãþii este aproape întotdeauna cauzatã de
diferitele forme de politicizare a administraþiei, având drept
rezultat încurajarea favoritismului. 

În Italia împãrþirea puterii administrative între partidele
politice care submineazã sistemul se numeºte ‘lottizzazione’.
Partidele îºi numesc membri în diferite funcþii administrative
doar ca o modalitate de rãsplatã. În alte þãri, dimpotrivã,
partidele politice numesc în funcþii publice personalitãþi ºi
marginalizeazã funcþionarii publici, printr-un sistem opus
celui descris anterior. În ambele cazuri adminitraþia este slabã
ºi de o calitate scãzutã.

Cu alte cuvinte selecþia ar trebui fãcutã pe criterii
profesionale, iar acolo unde nu existã specialiºti, oferiþi
programe de perfecþionare.

b. Informaþii legate de servicii: informaþii legate de
standardele de calitate

Standardele trebuie aduse la cunoºtinþa publicului într-un
mod clar ºi accesibil, prin broºuri, pliante, anunþuri publicitare,
pagini web.

Cetãþenii au dreptul de a fi informaþi în legãturã cu
serviciile care li se oferã. Neinformarea lor este echivalentã cu
o lipsã a calitãþii.

În general cetãþenii apreciazã informaþiile, ceea ce duce la o
creºtere a încrederii acestora în sistemul administraþiei publice.
Primind informaþiile adecvate, cetãþenii vã vor oferi reacþii legate
de calitatea serviciilor. Acest lucru se poate face prin chestionare
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scurte, pentru a afla dacã serviciile oferite au fost într-adevãr de
calitate sau nu. Aceste informaþii pot fi folosite în vederea
monitorizãrii calitãþii serviciilor ºi îmbunãtãþirii acestora. 

Concluzii. Dacã:
Standardele de calitate sunt stabilite,
Toþi funcþionarii publici sunt informaþi în legãturã cu
aceste standarde,
Clienþilor (publicul, companii) li se aduc la cunoºtinþã
serviciile care le sunt oferite,
Clienþii au dreptul sã-ºi exprime pãrerile în legãturã cu
serviciile furnizate,

DACÃ toate aceste condiþii sunt îndeplinite, calitatea ºi
integritatea serviciilor sunt aproape garantate !

De fapt aceleaºi principii se aplicã ºi în cazul clienþilor
instituþionali, a companiilor, bãncilor, ONG-urilor etc.

c. Principii de transparenþã

1. Aplicarea legii privind
„deschiderea sistemului de guvernare”

Legea românã oferã un cadru util pentru aplicarea
principiilor de deschidere a sistemului de guvernare. Cetãþenii
au dreptul sã obþinã informaþii despre sistemul de guvrnare
central sau local iar primãriile ar trebui sã poatã oferi aceste
informaþii cu uºurinþã.

2. Cultura deschiderii.

Transparenþa comunicãrii. Cu cât administraþia este mai
comunicativã, cu atât ºansele intergitãþii cresc mai mult. Acest
aspect este în special relevant în ceea ce priveºte procedurile
ºi deciziile. Pentru a putea da dovadã de deschidere în
situaþiile particulare cu care vã confruntaþi, va trebui sã puneþi
în aplicare principiile deschiderii. Deschiderea ar trebui sã fie
multi-stratificatã:

Prin intermediul spaþiilor de birouri deschise, a uºilor din
sticlã;
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Prin intermediul serviciilor de intranet deschise, accesibile
pentru funcþionarii publici;
Printr-o comunicare bidirecþionatã, ceea ce înseamnã cã
partenerii (interni ºi externi !) ai comunicãrii trebuie sã-ºi
doreascã sã fie implicaþi activ;
Pagina web pentru informarea publicului;
Prin crearea oportunitãþii de a pune întrebãri ºi de a obþine
informaþii;
Prin stabilirea unor standarde stricte ºi rezonabile pentru
clasificarea informaþiei ca fiind confidenþialã;
Prin runde de solicitãri deschise ºi criterii de selecþie clare,
deschise pentru oricine îºi depune solicitarea de angajare;
Prin deschiderea faþã de media ºi printr-o monitorizare
criticã;
Practicarea principiilor deschiderii la nivelul tuturor
relaþiilor profesionale din primãrii.

d. Motivarea funcþionarilor publici

1. Motivare

Dar aceasta nu este suficient. Un bun conducãtor,
guvernator sau primar trebuie sã fie, la rândul sãu, motivat ºi
sã aibã atât capacitatea de a-i motiva pe ceilalþi cât ºi de a-i
determina sã punã în aplicare misiunea, viziunea, valorile,
standardele ºi normele companiei. Cu alte cuvinte, motivarea
trebuie sã vinã de din vârful ierarhiei ºi trebuie sã fie
împãrtãºitã de întreaga structurã organizaþionalã.

Informaþiile legate de valori, standarde ºi norme sunt
insuficiente. Oamenii trebuie motivaþi. Acest proces funcþioneazã
dupã principii cercuale. Persoanele motivate au tendinþa de a fi
deschise faþã de compania pentru care lucreazã ºi de a-i stimula
ºi pe ceilalþi. Împreunã creeazã o atmosferã de deschidere ºi
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transparenþã care nu lasã loc secretelor. Ceea ce, la rândul sãu,
are drept efect creºterea încrederii publicului.

Misiunea administraþiei locale este centratã în jurul a trei
factori principali:

Standardele morale publice,
Cultura profesionalã,
Dedicare.
Aceºti factori sunt strâns legaþi între ei.

2. Profesionalism versus politicizare

Una dintre principalele probleme ale administraþiei locale
este tendinþa de politicizare.

Acolo unde gradul de politicizare este ridicat, corupþia îºi
face apariþia la nivelul partidelor politice ºi a politicienilor.
Chiar în cazul sistemelor relativ necorupte, existã modalitãþi
prin care partidul finanþator are tendinþa de a accepta corupþia.
Politicienii pot atrage firme din sectorul public pentru
finanþarea propriilor cheltuieli organizaþionale sau electorale. ªi
invers, funcþionarii publici vor accepta aceastã situaþie ca pe o
ocazie de a obþine o promovare sau de a-ºi pãstra serviciul.

Într-un sistem slab din punct de vedere profesional
politicienii sunt tentaþi sã contacteze firme internaþionale,
naþionale sau locale pentru a obþine contracte guvernamentale
(ceea ce implicã o tranzacþie coruptã cu oficialii publici) în
schimbul unor plãþi compensatorii.

De asemenea, politicizarea are un puternic impact negativ
asupra procedeelor de selecþie ºi promovare, favorizând
persoanele care nu au trãsãturile adecvate pentru anumite
funcþii, ceea ce conduce la lipsa de profesionalism a întregului
sistem administrativ. Este evident cã fiecare funcþionar public
care a fost selecþionat prin intervenþia unui partid politic va
ajunge sã „plãteascã” într-un fel sau altul favorul fãcut.
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4.3. Instrumente pentru asigurarea
fluxului de informaþii ºi sprijinirea
transparenþei ºi a integritãþii

Sfat general:
creaþi condiþiile necesare pentru a vã duce la îndeplinire
promisiunile fãcute, pentru a fi deschiºi ºi transparenþi.
Aceasta nu este o situaþie care se va crea de la sine. Va trebui
sã depuneþi eforturi, sã vã instruiþi, sã vã perfecþionaþi, sã
monitorizaþi ºi sã evaluaþi sarcinile pe care le aveþi.

a. Creºterea salariilor

Adesea se motiveazã cã salariile mici sunt cauza corupþiei.
De aceea, o creºtere a salariilor pentru funcþionarii publici ºi
autoritãþi ar duce automat la o creºtere a integritãþii. Din
nefericire, acesta este un raþionament defectuos. Nu existã nici
un fel de dovezi empirice care sã demonstreze cã salariile mai
mari ar motiva oamenii sã respecte standardele de integritate.
Dimpotrivã, cu cât sunt mai bine plãtiþi ºi mai bogaþi, cu atât
mai puþin le este suficient standardul pe care l-au atins.

Ceea ce nu înseamnã cã în multe þãri, ºi acesta este ºi cazul
României, salariile funcþionarilor publici nu ar trebui mãrite
substanþial. Ar trebui sã se ajungã la salarii decente, inclusiv
pentru funcþionarii publici.

În multe þãri salariile sunt foarte mici ºi funcþionarii publici
se descurcã foarte greu fãrã „bacºiºuri” de la cei pe care îi
deservesc. Este o situaþie total nesãnãtoasã, care determinã lipsa
claritãþii, inegalitate ºi un obicei nociv capabil sã genereze
condiþii de dezvoltare a unei foarte puternice corupþii. Salariile
ar trebui mãrite, însã, în aceeaºi mãsurã, ar trebui ca cetãþenii
sã înþeleagã cã bacºiºul nu mai este o necesitate. Va trebui stabilitã
foarte clar linia de demarcaþie dintre mãrirea salariilor ºi
dispariþia mitei.

Problema inegalitãþii va trebui luatã în considerare. O
inegalitate materialã prea accentuatã poate submina
integritatea ºi vor trebui luate mãsuri pentru limitarea
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inegalitãþii din cadrul administraþiei, în mãsura posibilului.
Inegalitatea conduce la necesitatea de a-i copia pe cei care
câºtigã mai mult, ºi de aici cãutarea unor modalitãþi ilegale de
a împlini aceastã dorinþã.

b. Biroul de lucru cu publicul

Un birou de lucru cu publicul, unde cetãþenii pot obþine
toate informaþiile de care au nevoie ºi care mediazã serviciile
pe care adminitraþia publicã le oferã, de la eliberarea unui
paºaport la acordarea asistenþei sociale, este o modalitate
eficientã de a combate corupþia ºi de a îmbunãtãþi integritatea.
Nu va mai fi nevoie sã contactaþi un funcþionar public influent
ºi nu va mai exista tentaþia de a încerca încheierea unei afaceri
în interes personal. Biroul de lucru cu publicul este înfiinþat
tocmai pentru a-i deservi pe cetãþeni ºi pentru a se asigura cã
birourile din cadrul diverselor departamente îºi îndeplinesc
atribuþiile eficient.

Este extrem de important ca birourile din cadrul
diverselor departamente sã îºi cunoascã cu exactitate
îndatoririle. Comunicarea dintre biroul de lucru cu publicul ºi
celelalte birouri trebuie sã fie perfectã. Cetãþenii agreeazã acest
tip de birou pentru cã le uºureazã demersurile administrative.
Cetãþeanul intrã în primãrie ºi la recepþie este informat unde
se aflã biroul de lucru cu publicul.

Birourile moderne de lucru cu publicul funcþioneazã ca
un call center sau ca un web center. Le puteþi contacta ºi obþine
informaþii telefonic. În anumite oraºe serviciul este foarte
prompt ºi nu va trebui sã aºteptaþi mai mult de câteva minute
pentru a lua legãtura cu o persoanã care vã poate furniza
informaþiile necesare.

În alte oraºe se introduce sistemul e-guvernare sau e-office,
prin care multe servicii pot fi accesate prin internet. Este
foarte probabil ca în viitor aceasta sã fie norma generalã.
Biroul fizic de lucru cu publicul va fi mai mult un punct de
colectare a documentelor.

CINE SE TEME DE INTEGRITATE ?

133



c. Codul de conduitã

A devenit o modã adoptarea unui cod de conduitã. Mii de
astfel de coduri sunt preluate la nivel internaþional.

1. Tipuri de coduri

Existã diferite coduri de conduitã, fiecare cu trãsãturile
sale distinctive.

În primul rând, existã un „Cod Etic”, în care principiile de
conduitã sunt stabilite pe baze morale. Exemple de astfel de
principii:

„Vom respecta ºi vom perfecþiona angajaþii” ºi, „Vom
pune înainte de toate Interesul Public” ºi aºa mai
departe.

Al doilea tip de cod este „Codul Comportamental”, în care
anumite comportamente sunt interzise sau încurajate:

„Jignirile ºi intimidãrile nu sunt tolerate” ºi,
„Selecþionarea ºi promovarea personalului se va face
pe merit”.

Al treilea tip de cod este „Codul de activitate” în care veþi
descoperi, adesea foarte detaliat, standardele ºi practicile
operaþionale cerute de cãtre administraþie:

„Conflictele de interes potenþiale trebuie anunþate” ºi
„Nemulþumirile clienþilor vor fi fãcute cunoscute în
termen de trei zile ºi un rãspuns complet va fi oferit
în termen de 21 de zile”.

Urmãtoarele repere sunt folositoare ºi aplicabile:
O declaraþie a reperelor valorice, împreunã cu
Viziunea ºi Misiunea organizaþiei,
Care sã fie puse în practicã prin codul compor-
tamental,
Care, la rândul sãu, sã se concretizeze în codul de
activitate.
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2. Eficienþa codului

Eficienþa codului depinde de gradul în care funcþionarii
publici îl asimileazã ca fiind propriul cod de conduitã. Cu toate
acestea, este inutilã simpla adoptare a unui astfel de cod de
conduitã. Codurile de conduitã ar trebui fie sã fie puse în
aplicare chiar de cãtre funcþionarii publici în cadrul
administraþiei (existã metode eficiente de tip workshop), fie un
cod deja elaborat ar trebui discutat în sesiuni workshop de cãtre
funcþionarii publici. Sentimentul apartenenþei este o condiþie
necesarã pentru a deveni eficient. Codurile de conduitã ar
trebui elaborate, discutate ºi re-analizate cu regularitate de
cãtre funcþionarii publici. Eficienþa codului ar trebui sã facã
obiectul ºi unei evaluãri externe.

d. Campania de responsabilizare

Pentru a combate corupþia, multe oraºe ºi þãri au iniþiat o
campanie intensã de responsabilizare, pentru a informa
publicul despre standardele de calitate, normele ºi valorile care
trebuie aplicate în relaþia cu agenþiile publice ºi cu funcþionarii
publici. Un impact semnificativ par a avea posterele, spoturile
tv, website-urile, broºurile ºi anunþurile la birourile
funcþionarilor publici de tipul „Nu accept mita”.

Funcþionarii publici ºi administraþia publicã nu existã
independent de climatul social în care se manifestã. Ei fac
parte dintr-un cadru social. Atingerea standardelor integritãþii
nu se realizeazã doar prin intermediul funcþionarului public
sau al administraþiei publice. Ea poate fi realizatã doar printr-o
abordare dualã.

Este bine dacã aþi stabilit împreunã un cod de conduitã ºi
dacã aveþi sentimentul, atât individual cât ºi colectiv, cã este
serios ºi onest. Este un pas important înainte, dar dacã nu
existã o transformare ºi în mediul social, este forte posibil sã
nu se înregistreze nici un progres. Astfel încât va trebui sã
aveþi în vedere ca ºi mediul social sã fie mobilizat, conºtientizat
de necesitatea integritãþii, sã fie dornic sã coopereze, sã
monitorizeze critic, sã-ºi exprime criticile ºi sã cearã
întreprinderea acþiunilor potrivite.
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Toate acestea pot sã parã cerinþe foarte ridicate, ceea ce
este adevãrat. Va trebui însã sã existe un început. Cel mai bine
este sã porniþi de la fundamentul tuturor schimbãrilor sociale,
de la responsabilizare ºi conºtientizare. Cu alte cuvinte, prin a
încuraja mediul social sã fie conºtient de necesitatea integritãþii
ºi de eforturile pe care le faceþi în acest sens.

Aþi putea începe o campanie de responsabilizare ºi
conºtientizare. Pare a fi simplu, dar în fapt este un proces dificil.
S-ar putea sã fie necesar sã apelaþi la sfatul unui specialist în
comunicare, care sã vã ajute sã determinaþi:

Ce sã spuneþi
Cum sã spuneþi
Unde sã spuneþi
Când sã spuneþi, ºi
Când sã repetaþi

Comunicarea este prin definiþie reciprocã. Nu reprezintã
niciodatã doar emiþãtorul care trimite informaþii cãtre
receptor. Emiþãtorul are întotdeauna un anumit public în
minte, cu anumite întrebãri, idei preconcepute, aºteptãri,
standarde ºi aºa mai departe.Aceste presupoziþii ar putea fi
corecte sau eronate; ele vor trebui testate, ceea ce presupune
cã va trebui sã acordaþi atenþie faþã de ceea ce spune sau
gândeºte publicul ºi, ca urmare a actului comunicativ, va
trebui sã acordaþi atenþie modului de a reacþiona al audienþei.
Este crucial sã fiþi deschiºi faþã de rãspunsurile audienþei ºi va
trebui sã faceþi cunoscut acest lucru.

Ce sã spuneþi ?
Lasaþi-i pe funcþionarii publici sã decidã împreunã ce sã
spunã ºi ce sã nu spunã, deoarece, o datã ce aþi afirmat un
anumit lucru, publicul se va aºtepta ca acesta sã fie adevãrat,
sã vã þineþi cuvântul dat !
Discutaþi cu ei în legãturã cu aºteptãrile pe care le poate avea
publicul, cetãþenii. De exemplu, luaþi hotãrârea sã îi anunþaþi
cã nu vor mai trebui sã plãteascã nimic în plus faþã de
preþul oficial al serviciului oferit. Sau, „aºteptãm sã înaintaþi
plângeri dacã existã motive întemeiate pentru aceasta ºi vom
lua în considerare cu seriozitate plângerile depuse”.
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Cum sã spuneþi, unde sã spuneþi, când sã spuneþi ºi când sã
accentuaþi poate fi decis de specialistul în comunicare. Acesta vã va

spune cum, cu ce cuvinte ºi prin ce mijloace (o broºurã
informativã, un program radio sau tv, un site web, o
întâlnire publicã, un articol de ziar ºi aºa mai departe).

e. Programe de analizã a dilemelor morale

Aparent funcþionarii publici fie nu sunt conºtienþi de
anumite dileme morale, considerând normal sã ia decizii în
funcþie de propriile lor interese, sau nu ºtiu cum sã le
analizeze. Mulþi funcþionari publici au de-a face zilnic cu astfel
de dileme. Sesiunile de dileme morale sunt utile pentru a
aduce în discuþie integritatea ºi codul de conduitã. Un alt
rezultat pozitiv al sesiunilor de training pe dileme morale este
acela cã funcþionarii publici se pot sprijini reciproc în situaþii
care implicã dileme morale.

Training-ul va pune accent pe întrebãri de tipul „Ce
reprezintã aceastã cerere ? Ce dilemã implicã ? Care este
decizia corectã din punct de vedere moral ? Care sunt
demersurile care trebuie fãcute ? Un training pe dileme
morale le oferã participanþilor instrumente de analizã ºi
dezbatere care îi va ajuta în deciziile morale pe care trebuie sã
le ia în situaþii concrete.

Obiectivele training-ului pot fi:
Familiarizarea cu conceptele analizei morale;
Familiarizarea cu politica organizaþiei, inclusiv standardele
morale de bazã, codurile de comportament ºi modalitãþile
de aplicare în propriul mediu profesional;
Familiarizarea cu capcanele ºi problemele presupuse de
practicile amorale sau imorale;
Înþelegearea modului în care dimensiunea moralã ºi
conflictele joacã un rol important în viaþa de zi cu zi;
Dobândirea obiºnuinþei de a analiza aspectele morale ale
fiecãrei acþiuni în parte;
Abilitatea de a analiza problemele morale, de a discuta
deciziile luate cu colegii ºi de a gãsi soluþii care sã fie corecte
ºi justificate din punct de vedere moral.
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Un training pe dileme morale adecvat se va folosi
permanent de analize ale unor cazuri concrete. Nu va fi un curs
de teorie. Este un curs practic, care doreºte sã ridice problema
responsabilitãþii morale ºi a calitãþii serviciilor profesionale.

f. Evitarea conflictelor de interese

1. Ce înseamnã un conflict de interese ?

Un conflict de interese implicã pe de o parte un conflict
între responsabilitãþile publice ºi pe de altâ parte între
interesele ºi relaþiile personale (legate de responsabilitãþile
publice) ale unui funcþionar public, astfel încât interesele ºi
relaþiile personale pot influenþa responsabilitãþile oficiale
într-un mod inadecvat.

Pornind de la aceastã definiþie, un conflict de interese
poate fi un conflict real sau potenþial. Prin contrast, un conflict
de interese potenþial se poate dezvolta acolo unde pare a
exista o relaþie problematicã între responsabilitãþile publice ºi
interesele ºi relaþiile personale. Aceasta este o situaþie nedoritã
pentru cã poate submina încrederea.

Acolo unde un interes personal a compromis performanþa
activitãþilor oficiale publice, se poate vorbi despre abuz în
serviciu, sau chiar corupþie, mai degrabã decât despre un
„conflict de interese”.

Conform acestei definiþii, conflictul de interese nu se
limiteazã la interesele financiare. Un conflict de interese poate
implica relaþii ºi asocieri personale, legãturi familiale sau chiar
de prietenie. Aceste interese ºi relaþii nu sunt nocive atâta
timp cât nu sunt implicate în responsabilitãþile publice.

2. Ce trebuie fãcut ? 

Trebuie sã începem prin a preciza cã, într-o anumitã
mãsurã, apariþia conflictelor este inevitabilã. Nu existã nici o
persoanã care sã nu sã nu interfereze cu responsabilitãþile
publice. De multe ori astfel de interferenþe sunt posibile. Nici
o societate nu funcþioneazã în absenþa intereselor ºi a relaþilor. 
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Provocarea constã în modul în care funcþionarii publici îºi
folosesc relaþiile într-un mod pozitiv. Provocarea constã ºi în
identificarea acelor relaþii ºi interese care pot avea un efect nociv.

De fapt este nevoie de transparenþã ºi claritate. O persoanã
care aspirã la o funcþie publicã ar trebui sã fie deschisã faþã de
public ºi sã ofere informaþii. Testul constã în imparþialitate !
Dacã o anumitã persoanã are relaþii ºi interese care sunt în
legãturã directã cu responsabilitãþile sale publice, sau par a fi
astfel, aceasta nu ar trebui sã urmãreascã deþinerea acelei
poziþii, deoarece imparþialitatea va fi dificil de pãstrat.

Cazurile extreme sunt de obicei clare. Discuþia se
concentreazã asupra unei zone extinse incerte, cu multe
argumente pro ºi contra. Sugerãm sã aibã loc discuþii publice
permanente asupra acestor aspecte. ªi accentuãm discuþii
continue deoarece se poate ajunge la situaþia în care un
funcþionar public pare a fi potrivit pentru o anumitã funcþie sau
beneficiazã de prezumþia de nevinovãþie în pofida anumitor
relaþii pe care le are, însã, pe parcursul exercitãrii funcþiei, este
posibil ca aceste relaþii sã dobândeascã o importanþã din ce în ce
mai ridicatã ºi sã-i afecteze performanþele în sensul imparþialitãþii
de care dã dovadã.

Pe parcursul perioadei în care o anumitã persoanã îºi
exercitã funcþia publicã se poate ajunge la favoritism
deoarece acea funcþie:

Îi permite accesul la informaþii speciale, pe care este
tentat sã le foloseascã în interes propriu;
Îi permite sã-ºi creeze noi relaþii, care se implicã în
responsabilitãþile sale publice;
Cauzeazã dependenþã de acea funcþie, ceea ce îl poate
determina sã fie pãrtinitor ºi sã cauzeze probleme
oligarhice.

Cele mai multe conflicte de interese ºi pãrtinire sunt legate
de reþelele externe create cu administraþia localã. Aceste reþele
profitã de pe urma faptului cã au legãturi cu persoane din
interiorul administraþiei. Pentru a combate dezvoltarea
conflictelor de interese, trebuie sã se ia în considerare atât
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administraþia cât ºi reþelele externe acesteia. Ambele vor trebui
sã conºtientizeze cã, pe termen lung, imparþialitatea ºi
integritatea sunt în interesul publicului. Corupþia este
întotdeauna dãunãtoare din punctul de vedere al publicului.

Imparþialitatea este o condiþie sine qua non pentru
calitatea ºi integritatea oricãrei administraþii. Pentru a lupta
cu corupþia cauzatã de conflicte de interese este recomandat
un început pozitiv, accentuîndu-se necesitatea imparþialitãþii,
transparenþei ºi a schimbului liber de informaþii.

Este nevoie de claritate în ceea ce priveºte conflictele de
interese, trãsãturile lor, cauzele ºi simptomele acestora.

Toþi factorii de decizie ar trebui informaþi, i.e funcþionarii
publici, cetãþenii, media, lumea de afaceri ºi aºa mai departe.
Claritatea poate fi dobânditã astfel:

- Oferiþi definiþii clare ale tipurilor de conflicte de interese,
- Descrieþi circumstanþele care pot conduce la conflicte de

interese,
- Realizaþi o politicã a conflictelor de interese care va fi inclusã

în codul de conduitã,
- Asiguraþi-vã cã aceastã politicã este sprijinitã de strategiile ºi

practicile organizaþionale,
- Asiguraþi-vã cã oficialii publici sunt informaþi în legãturã cu

responsabilitãþile lor legate de identificarea ºi definirea
situaþiilor de conflicte de interese,

- Asiguraþi-vã cã politica conflictelor de interese este fãcutã
publicã ºi înþeleasã la scarã largã,

- Asiguraþi-vã cã vã sunt cunoscute situaþiile potenþiale de
conflicte de interese cu risc ridicat. De exemplu, puteþi cere
unui expert extern sã identifice aceste situaþii,

- Stabiliþi reguli clare legate de responsabilitãþile oficialilor
publici în rezolvarea situaþiilor de conflicte de interese ºi
legate de mãsurile care trebuie luate,

- Nu împiedicaþi niciodatã media ºi publicul sã punã întrebãri ºi
sã obþinã informaþii. Piedicile puse acþioneazã ca un
bumerang atât pe termen scurt cât ºi pe termen lung.
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g. Transparenþa financiarã.

Situaþiile financiare personale ale funcþionarilor publici
ar trebui sã fie transparente. În anumite þãri, ele trebuie
fãcute cunoscute la începutul ºi la finalul carierei publice.
Situaþia financiarã a partidelor politice inclusiv informaþiile
legate de cadouri ºi contribuþii ar trebui sã fie transparente ºi
chiar publice.

Mãsurile organizaþionale includ:
Publicarea bugetului administraþiei;
Audit financiar regulat ºi publicarea rezultatelor;
Împãrþirea clarã a responsabilitãþilor ºi a persoanelor
rãspunzãtoare legal;
Stabilirea unui sistem pentru a rezolva plângerile ºi
a-i proteja pe cei care depun plângeri.

h. Structura organizaþionalã

O problemã majorã a organizaþiilor este informaþia ºi
puterea. Informaþia înseamnã putere, înseamnã riscul abuzului
de putere, lipsa integritãþii, riscul corupþiei. Astfel încât, care
sunt mãsurile care se pot lua împotriva acestor factori ?

1. Pe parcursul procesului de angajare puneþi în aplicare
standarde critice, pentru a vã asigura cã nici o persoanã nu
este numitã într-o funcþie care implicã un potenþial conflict
de interese. Selecþionarea transparentã ºi corectã este
obligatorie, inclusiv acordurile ºi potenþialele surse externe
care privesc conflictele de interese.

2. Introduceþi o rotaþie a funcþiilor regulatã pentru a preveni
tendinþele oligarhice ºi abuzul de putere.

3. Asiguraþi-vã cã responsabilitãþile ºi îndatoririle sunt clar
definite. Funcþionarii publici sunt responsabili în raport cu
obligaþiile lor ºi ar trebui sã fie traºi la rãspundere. În caz
contrar, îºi vor asuma mai multe responsabilitãþi prin
dobândirea ºi manipularea informaþiilor, fãrã a fi traºi la
rãspundere.
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4. Introduceþi discuþii regulate de evaluare a performanþei cu
toþi funcþionarii publici ºi introduceþi în agenda discuþiei
gestionarea informaþiilor ºi a responsabilitãþilor.

5. Stabiliþi un sistem de lucru în echipã în cazul problemelor
sensibile din punctul de vedere al integritãþii, de tipul
decizilor de achiziþii.

6. Înainte de semnarea unui contract cu o companie sau
instituþie (selecþionatã dupã procedurile de achiziþie standard)
asiguraþi-vã cã acea companie are o reputaþie bunã. Nu faceþi
afaceri niciodatã cu o companie controversatã. Sunteþi
responsabili în faþa cetãþenilor de a face o investigaþie
anterioarã selcþionãrii unei anumite companii.

7. În general, sarcinile legate de finanþe sau care includ
acorduri financiare cu alte pãrþi ar trebui sã fie întotdeauna
îndeplinite de doi funcþionari publici; de asemenea,
sarcinile legate de implementare ºi de control ar trebui
separate cu stricteþe.

8. Introduceþi un agent de confidenþialitate în organizaþie care
poate fi contactat dacã apar probleme legate de integritate

9. Asiguraþi-vã cã toþi funcþionarii publici sunt conºtienþi de
dilemele morale ºi de potenþialele conflicte de interese care
pot apãrea, prin training-urile oferite ºi prin discuþii
deschise cu conducerea organizaþiei.

10. Procedurile de sancþionare internã pentru a rezolva
abuzurile în funcþie ºi abuzurile de putere.

i. Instrumente de monitorizare

Adesea guvernatorii sau funcþionarii publici cu înalte
funcþii ierarhice nu sunt conºtienþi de ceea ce se întâmplã pânã
când cineva ia decizia de „a sparge gheaþa”, prin atenþionarea
presei ºi mobilizarea publicului împotriva administraþiei. De
aceea monitorizarea este extrem de importantã. Toate
departamentele ar trebui sã monitorizeze gradul în care reuºesc
sã acþioneze în conformitate cu standardele stabilite (vezi
Standardele de Calitate) ºi sã raporteze lunar. Dacã existã
probleme, se pot face schimbãti în timp util. Puteþi evalua dacã
standardele sunt concrete ºi mãsurabile.

Funcþionarii publici pot îndeplini procesul de monitorizare
chiar ei, dar, în plus, pot cere clientului (cetãþenii, compania) sã
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completeze un scurt formular în legãturã cu calitatea serviciilor.
Rezultatele chestionarelor ar trebui sã facã parte din raportul
de monitorizare.

Prin monitorizarea regulatã ºi discutarea rapoartelor,
administraþia se transformã într-o „learning organization”.

j. Audit de calitate

Evaluarea externã a calitãþii serviciilor poate fi
implementatã în conformitate cu procedurile standard ºi
raportate public ca un „audit de calitate” oficial care sã fie
prezentat consiliului ºi publicului. Multe oraºe realizeazã ºi
publicã anual un audit de calitate. Existã metode speciale
pentru realizarea unui astfel de audit. Un audit de calitate
oficial va determina prezenþa continuã a problemei integritãþii
în agenda politicã.

În principal auditul de calitate se elaboreazã pornind de
la standardele care au fost stabilite de cãtre administraþie.
Acesta încearcã sã identifice:

Dacã serviciile au fost monitorizate permanent ºi corect;
Dacã s-au luat mãsuri atunci când serviciile nu au fost conforme
cu standardele de calitate ºi dacã acþiunile întreprinse au fost
adecvate ºi eficiente;
Mãsura în care s-au realizat standardele, folosindu-se
indicatorii formulaþi chiar de cãtre administraþie;
Dacã existã zone în care nu s-au stabilit standarde de calitate
ºi unde existã aceastã necesitate;
Dacã cetãþenii, companiile sau alte instituþii care se folosesc de
serviciile administraþiei au depus plângeri ºi ce consecinþe au
avut aceste plângeri;
Cum îºi evalueazã funcþionarii publici propriile servicii;
Modul în care diversele grupuri de clienþi (cetãþeni
individuali, companii ºi alte instituþii) evalueazã serviciile
administraþiei locale;
Dacã structura organizaþionalã este adecvatã din punctul de
vedere al integritãþii.

Existã diverse chestionare care pot fi folosite pentru
realizarea unui audit.
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4.4. Intrumente pentru soluþionarea
problemelor ºi plângerilor

a. Servicii de urgenþã

Serviciile de urgenþã sunt serviciile care se oferã atunci
când existã disfuncþionalitãþi.

Pot apãrea diferite tipuri de întâmplãri neprevãzute care
necesitã tipuri diferite de servicii de urgenþã.

Absenþa unui funcþionar public, fie din pricina bolii, a unor
motive personale, vacanþã, transferul sau schimbul funcþiei.
Întotdeauna va trebui sã existe un suplinitor, care sã aibã
acces la informaþiile relevante ºi care sã aibã dreptul de a lua
decizii în numele funcþionarului public care este absent,
pentru a asigura calitatea serviciilor.

Greºeli fãcute de aministraþia publicã. Principiul „noi nu
facem greºeli niciodatã” nu se aplicã lumii reale în care trãim.
Fiecare echipã ar trebui sã se întâlneascã regulat pentru a
discuta greºelile fãcute ºi pentru a evalua acþiunile întreprinse.
Echipele ar trebui sã propunã diferite acþiuni corective
aplicabile pentru anumite tipuri de greºeli.

Ceea ce înseamnã cã serviciile trebuie elaborate astfel încât
sã poate soluþiona problema apãrutã în cazul în care un
cetãþean individual sau un client instituþional (o companie) nu
au fost deserviþi în conformitate cu standardele de calitate sau
au devenit victime ale lipsei de integritate. Anumite servicii de
urgenþã pot fi foarte costisitoare, în special atunci când intervin
curtea de justiþie ºi judecãtorii. Toþi funcþionarii publici ar
trebui sã fie conºtienþi de riscurile implicate de slaba calitate a
serviciilor ºi de lipsa de integritate.
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b. Avocatul Poporului 

1. Ce reprezintã Avocatul Poporului ?

Avocatul Poporului este oficialul public însãrcinat cu
investigarea plângerilor cetãþenilor împotriva agenþiilor
guvernamentale sau a funcþionarilor publici.

De unde provine aceastã idee ? În tradiþia legislativã
islamicã se regãseºte ideea unui înalt oficial care se ocupã de
plângerile oamenilor. Ei pot sã facã o plângere cãtre conducãtor.
Regele suedez Karl Gustav XII a introdus aceastã idee în Suedia
dupã ce a a fost oaspete sau prizonier (este neclar) la curtea
Împãratului turc la începutul secolului al 18-lea.

Ideea modernã de Avocat al Poporului a fost pusã în
practicã în Suedia prin reforma constituþionalã din 1809.
Parlamentului i s-a oferit dreptul de a alege un Avocat al
Poporului al Justiþiei care trebuia sã fie total independent de
rege, de guvern sau de administraþie. Ideea principalã era de
a oferi Avocatului Poporului dreptul de a supraveghea
legalitatea procedurilor admnistrative, ºi serviciul furnizat
cetãþenilor. Acesta nu era însãrcinat doar cu investigarea
plângerilor, trebuia sã aibã iniþiative personale.

Avocatul Poporului ar trebui sã acþioneze într-un mod
transparent. Dosarele sale ar trebui sã fie accesibile pentru
oricine doreºte sã le cerceteze. Avocatul Poporului este ales
pentru o perioadã de timp limitatã, însã poate fi reales dacã
performanþele sale sunt satisfãcãtoare.

ªi alte þãri au luat exemplul Suediei, în primul rând celelalte
þãri scandinave ºi, mai recent, multe alte þãri, Bangladesh,
Belgia, Bulgaria ºi aºa mai departe, care activeazã la nivel
naþional sau local. Raporturile profesionale dintre Avocatul
Poporului ºi sistemul juridic variazã de la þarã la þarã, însã ideea
generalã este cã el este însãrcinat cu investigarea plângerilor
cetãþenilor legate de serviciile administraþiei pentru care nu se
poate apela la tribunal. Astfel, este un instrument foarte puternic
pentru asigurarea integritãþii ºi a calitãþii serviciilor, pentru a
asigura cã funcþionarul public este ceea ce se presupune cã el
este, adicã un funcþionar în folosul cetãþenilor.
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2. Ce ar trebui sã facã un Avocat al Poporului ?

În conformitate cu definiþia datã de International Bar
Association din 1974, am sugera:

„O funcþie garantatã de constituþie sau de cursul acþiunilor
unei administraþii centrale sau locale (condusã de un oficial
independent, aflat la un nivel ierarhic ridicat) care primeºte de
la persoane nemulþumite plângeri împotriva instituþiilor
guvernamentale, a oficialilor, a angajaþilor sau care deþine
puterea de a investiga, recomanda acþiuni corective ºi de a
întocmi rapoarte.”

Pe parcursul Conferinþei Instituþiei Avocatului Poporului
din 21 octombrie 1996 în Buenos Aires s-au discutat situaþiile în
care biroul Avocatului Poporului a reprezentat un succes: „în
cele din urmã, testul final îl constituie gradul de independenþã
în analizarea procedeelor guvernamentale, în capacitatea de a
trage la rãspundere guvernul pentru greºelile comise ºi de a
dobândi credibilitate ºi încredere atât la nivelul celor care
guverneazã cât ºi la al celor care sunt guvernaþi”.

ªi am putea adãuga: dacã guvernarea localã se abþine de
la demiterea Avocatului Poporului ºi va lua mãsuri pentru
îmbunãtãþirea servicilor cãtre cetãþeni într-o manierã total
transparentã.

Ar trebui subliniat cã nici un Avocat al Poporului nu poate
reorganiza ºi reforma o administraþie publicã sau sã o înlocuiascã
cu una mai bunã. Dar un birou activ ºi implicat al Avocatului
Poporului poate mãri calitatea administraþiei prin îmbunãtãþirea
dialogului dintre cetãþeni ºi administraþie, ajutându-i pe cetãþeni
sã obþinã serviciile ºi informaþiile la care au dreptul.

Biroul Avocatului Poporului ar trebui sã fie un birou
extern administraþiei ºi foarte uºor accesibil

c. Persoana de încredere

1. De ce este nevoie de un agent de confidenþialitate ?

Este recomandat sã numiþi o persoanã de confidenþialitate
care deþine o poziþie înaltã în ierarhia administrativã. Aceasta
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poate sã aibã normã întreagã sau parþialã, în funcþie de
structura administraþiei. Însã este foarte util ca o astfel de
persoanã sã fie accesibilã în cazul în care apar probleme.
Agentul de confidenþialitate nu primeºte în audienþã cetãþeni,
doar oficiali publici care au sentimentul cã se exercitã presiuni
asupra lor pentru a acþiona pãrtinitor sau chiar ilegal. Agentul
de confidenþialitate îi va sfãtui în legãturã cu acþiunile care
trebuie întreprinse, ºi de asemenea poate decide necesitatea
unor discuþii purtate cu persoanele implicate, în prezenþa
agentului de confidenþialitate.

Este evident cã agentul de confidenþialitate joacã un rol
crucial. Primul, ºi probabil cel mai dificil pas, este identificarea
unei persoane potrivite pentru aceastã funcþie. Este extrem de
importantã numirea unei persoane care se bucurã de respectul
general ca fiind incoruptibilã, onestã ºi bine informatã.

2. Stabilirea unui comitet de investigaþii

De multe ori interesele implicate sunt extrem de mari. În
astfel de cazuri agentul de confidenþialitate poate sugera
înfiinþarea unui comitet de investigaþii, compus dintr-un numãr
mic (app 3) de persoane independente, care în majoritatea
cazurilor provin din afara administraþiei. Comitetul va începe
investigarea cazului, va intervieva persoanele implicate ºi va
raporta rezultatele agentului de confidenþialitate ºi consiliului
local.

Identificarea candidaþilor potriviþi pentru comitetul de
investigare este o sarcinã dificilã. Efortul de a înfiinþa un astfel
de comitet de investigaþii este justificat, datoritã costurilor
corupþiei ºi a deserviciilor enorme pe care le aduc vieþii
politice ºi calitãþii administraþiei pe termen scurt ºi lung.

O atribuþie importantã a agentului de confidenþialitate
este de a proteja funcþionarul public care a luat cuvântul,
deoarece, mai devreme sau mai târziu se vor resimþi
repercursiunilor actelor sale.

Comitetele de investigaþii sunt mult mai puþin vulnerabile
faþã de presiunile exterioare decât un funcþionar public
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individual care a luat decizia de a lua cuvântul. Ca regulã, un
comitet de investigaþii va fi luat relativ în serios de cãtre
consiliul local ºi dacã acest lucru nu se întâmplã, fie comitetul
fie funcþionarul public pot decize sã implice presa.

3. Purtãtorul de cuvânt

Rezultatul dezvãluirilor este extrem de nesigur ºi depinde în
mare parte de dinamica politicii loacle. În pofida unor mãsuri
legale de protecþie ºi a promisiunilor, bine sau rãu intenþionate,
cei care iau cuvântul sfârºesc prin a fi marginalizaþi.

Aduceþi-vã aminte cã adesea purtãtorii de cuvânt sunt
foarte admiraþi ºi sprijiniþi de public iar politicienii ºi partidele
politice care rãmân indiferenþi vor candida la urmãtoarele
alegeri. Aceasta este forþa celui care vorbeºte.

Guvernatorii care au decenþa de a le acorda atenþie
purtãtorilor de cuvânt meritã sã fie admiraþi ºi sprijiniþi de
public. Adesea agentul de confidenþialitate va fi cel care va
încerca sã îl convingã pe guvernator, primar sau alte persoane
cu rãspundere sã acorde atenþie purtãtorilor de cuvânt.

d. Sancþiunile

Existã patru tipuri de sancþiuni:

Avertizarea;
Transferul într-o altã funcþie sau amînarea promovãrii;
Concedierea;
Acþiuni legale.

Este important sã comunicaþi tuturor angajaþilor cã astfel
de sancþiuni existã ºi vor fi puse în aplicare dacã vor exista
cazuri de lipsã de integritate.

Existã trei aspecte de care trebuie sã se þinã cont pentru a
decide tipul de sancþiune care trebuie aplicat:

1. severitatea relativã a cazului; acceptarea unui cadou din
partea cuiva pentru a i se oferi servicii de calitate este diferit
de cazul în care se perimesc milioane de euro pentru
aprobarea unui contract;
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2. gradul în care reputaþia funcþionarului public în particular
ºi a administraþiei în general este afectatã de actul comis.
Recurenþa joacã un rol important în acest caz. Dacã un
anume act se repetã de mai multe ori, chiar dacã este un act
de o importanþã minorã, poate aduce deservicii majore
pentru reputaþia administraþiei;

3. dacã funcþionarul public a acþionat sau nu conform legii.
Numirea unui prieten pe baze neclare nu reprezintã un act
ilegal, însã întrebuinþarea fondurilor publice pentru a
sprijini o campanie electoralã sau un partid politic se
constituie ca un act ilegal.

În primul caz o avertizare este suficientã.
În al treilea caz va fi necesarã intentarea în judecatã.
Pentru cazul 2 se aplicã transferul sau amânarea promovãrii
pentru funcþionarul public respectiv.
Cererea demisiei se poate aplica în cazul 2.

Trebuie subliniat cã sancþiunile sunt importante, deoarece
sentimentul dreptãþii cere pe de o parte sã se ia mãsuri iar pe
de altã parte deoarece publicul are dreptul sã vadã acest lucru.
În cele din urmã administraþia este plãtitã din bani publici ºi
este de aºteptat ca ea sã fie pusã în slujba publicului. Lipsa
mãsurilor luate va aduce deservicii reputaþiei sale ºi va diminua
încrederea de care se bucurã.

Final

La final trebuie subliniat cã integritatea va rãmâne
problematicã în orice þarã în care mass media ºi justiþia nu sunt
în totalitate independente.

Astfel, sarcina de a îmbunãtãþi integritatea este dificilã ºi de
aceea este întâmpinatã cu neîncredre ºi suspiciune. Existã o
zicalã în Tao Te Tjing: „marile lucruri pot fi fãcute doar dupã
ce reuºeºti sã faci un început mãrunt, apoi altul, apoi altul.
Astfel încât un bun conducãtor nu trebuie sã se lupte cu
lucrurile mari. Fãcând paºi mãrunþi, va ajunge la marile
realizãri” (capitolul 63; un sfat care ne aminteºte de faimoasa
abordarea a schimbãrilor sociale a lui Karl Popper).
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CAPITOLUL 5

METODE ªI TEHNICI

Henk van de Graaf





A. Lucrul în grupuri mici
În aceastã secþiune vom discuta unele metode de lucru cu

grupuri mici. Aceasta înseamnã cã numãrul celor care fac parte
din aceste grupuri este limitat, numãrul maxim de participanþi
depinzând de metoda aplicatã. Focus grupurile sunt cele mai
mici. Ele nu ar trebui sã aibã mai mult de 12 participanþi. În
sesiunile de brainstorming puteþi lucra cu pânã la 20 de
participanþi. Dacã veþi folosi tehnica grupului nominal, veþi lucra
cu subgrupuri. Ceea ce înseamnã cã numãrul participanþilor
relativ la grupul total este în principiu nelimitat, dar în practicã
va fi foarte dificil sã lucraþi cu mai mult de 35-40 de participanþi.

Sesiunile de brainstorming ºi Tehnica Grupului Nominal
(TGN) pot fi folosite atunci când vreþi sã stimulaþi noi idei ºi/sau
sã le evaluaþi. Veþi dori sã aflaþi diferite abordãri ale problemei,
sau veþi dori sã aveþi idei alternative pentru soluþionarea unei
anumite probleme. Aceste metode vizeazã în primul rând crearea
diversitãþii ºi apoi gãsirea celor mai importante sau relevante
probleme. Sesiunile de brainstorming sunt, într-o anumitã
mãsurã, mai eficiente pentru stimularea ideilor. Dacã accentul
cade asupra evaluãrii ideilor, va fi preferatã metoda TGN. Focus
grupurile sunt destul de diferite. Ele nu au în vedere atât
generarea ideilor, cât testarea lor. Atunci când veþi dori sã aflaþi
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Acest capitol prezintã metodele ºi tehnicile care pot fi
utilizate pe parcursul diferitelor etape ale proiectului.
Secþiunile capitolului 4 indicã situaþiile în care se aplicã
fiecare din metodele ºi tehnicile analizate în capitolul de faþã.

Structura capitolului conþine trei pãrþi: partea A
analizeazã lucrul în grupuri mici, partea B, lucrul în
grupuri mari (de 100 sau mai multe persoane). Partea C
prezintã lucrul în grupuri extinse, în care se folosesc
chestionare ºi interviuri.



dacã cetãþenii vor sprijini activ o anumitã soluþie, focus grupurile
sunt cea mai bunã modalitate de a afla acest lucru.

Rolul moderatorului
Fiecare sesiune de lucru cu grupuri mici necesitã un

moderator, a cãrui sarcinã principalã este aceea de a încuraja
derularea procesului. În primul rând moderatorul va trebui sã
se asigure cã discuþiile se desfãºoarã într-o atmosferã favorabilã.
Aceasta este prima condiþie pentru ca participanþii sã ia parte la
discuþii într-un mod creativ ºi dezinhibat. Moderatorul trebuie
sã se asigure cã fiecare participant are ocazia de a-ºi exprima
opiniile. Rolul moderatorului constã ºi în recapitularea ºi
sintetizarea contribuþiilor participanþilor, sau la sintetizarea
concluziilor la care se ajunge în urma discuþiilor. Însã
moderatorul nu îºi va exprima propriile opinii ºi nu-ºi va arãta
preferinþa pentru o anumitã pãrere în defavoarea alteia.

Este de preferat sã fie prezent ºi un asistent al moderatorului,
a cãrui sarcinã este de a face însemnãri.

Sesiunile de brainstormig sunt relativ uºor de moderat.
Moderarea unei întâlniri TGN necesitã o pregãtire complexã.
Pentru moderarea unui focus grup veþi avea nevoie de o
persoanã instruitã special pentru aceastã situaþie.

Trebuie subliniat cã, atunci când organizaþi o întâlnire de
grup, primul lucru care trebuie fãcut este sã decideþi scopul
întâlnirii: Ce tip de rezultat ar trebui sã genereze întâlnirea.
Metoda pe care o veþi folosi va depinde de acest scop. Metodele
pe care le vom descrie în urmãtoarele trei secþiuni pot fi înþelese
drept exemple pentru modul în care aþi putea proceda. Nu
sunt paºi strict de urmat. Dacã nici una dintre aceste metode nu
se potriveºte scopului întâlnirii pe care o organizaþi, va trebui sã
aplicaþi o altã metodã.

5.1. Brainstorming
Sesiunile de brainstorming sunt menite a genera idei.

Accentul cade pe diversitate. Motto-ul lor este: „Cu cât mai
multe idei, cu atât mai bine”.

Sesiunile de brainstorming pot fi folosite în diferite etape
ale proiectului, în special în cãutarea ºi gãsirea unei soluþii.
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Într-o sesiune de brainstorming puteþi identifica atât diversele
abordãri ale problemei, cât ºi soluþiile alternative. Ideile
generate în cursul unei sesiuni de brainstorming vor trebui
analizate ºi evaluate pe parcursul unor sesiuni cu un caracter
diferit (vezi urmãtoarea secþiune).

Eficienþa sesiunilor de brainstorming constã în faptul cã
participanþii se vor stimula unii pe alþii. O datã ce unul dintre
participanþi a avut o idee, ceilalþi o vor folosi ca stimul pentru
a oferi o alternativã, o idee care i se va opune sau care ar putea
fi chiar contradictorie faþã de prima. ªi aºa mai departe.

Pentru a stimula creativitatea participanþilor, o sesiune de
brainstorming este alcãtuitã din trei pãrþi:

1. Prima parte este sesiunea de brainstorming efectivã.
Participanþii vin cu idei pe care le vor nota pe o foaie de
hârtie. Folosiþi câte foi de hârtie va fi nevoie. În aceastã
parte a întâlnirii, ideile nu sunt supuse criticii: fiecare
idee este potenþial la fel de bunã ca oricare alta. Este
permis sã dezvoltaþi ideile pe care altcineva le-a propus
deja. Aceastã parte a sesiunii ar trebui sã dureze pânã
când fluxul de idei noi se va opri.

2. A doua parte a sesiunii este dedicatã clarificãrii ideilor.
Fiecare participant poate sã punã întrebãri care sã
clarifice oricare dintre ideile deja exprimate. Nu trebuie
fãcute remarci critice, ci doar de clarificare ! Persoana
care a avut ideea este ºi cea care o va clarifica prima datã.
Dupã care ºi alþi participanþi pot dezvolta explicaþia deja
oferitã. Aceastã parte a sesiunii ar trebui sã dureze pânã
în momentul în care fiecare participant va înþelege toate
ideile expuse.

3. În aceastã ultimã parte sunt evaluate ideile. Ar trebui
discutate avantajele ºi dezavantajele fiecãrei idei în
parte. La final, participanþii vor selecta acele idei care
par a fi cele mai promiþãtoare.

Numãrul participanþilor la o sesiune de brainstorming nu
ar trebui sã fie prea mic, dar nici prea mare. Un numãr între
8 ºi 20 de participanþi.
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Existã câteva modalitãþi de a-i invita pe participanþi la o
sesiune de brainstorming:

1. Îi puteþi invita individual, pentru cã intuiþi cã acei
oameni ar putea avea idei interesante legate de tema
sesiunii.

2. Puteþi publica o invitaþie într-un ziar. Asiguraþi-vã, în
acest caz, cã participanþii se vor înscrie pentru a lua
parte la sesiune. Dacã se înscriu mai mult de 20 de
oameni, luaþi în considerare posibilitatea de a organiza
douã sau mai multe sesiuni separate.

3. Puteþi face invitaþiile la finalul unei întâlniri mai mari
care are o temã (sau mai multe) similarã (e).

O sesiune de brainstorming trebuie sã aibã un moderator.
Sarcina moderatorului este:

a. De a explica tema întâlnirii;
b. De a explica importanþa acestei întâlniri ºi ce ar

trebui fãcut cu rezultatele ei;
c. De a facilita desfãºurarea ei ºi de a se asigura cã

toþi participanþii respectã regulile;
d. De a se asigura cã toþi participanþii se simt liberi de

a-ºi exprima ideile ºi de a le discuta argumentat.

5.2. Tehnica Grupului Nominal

Tehnica Grupului Nominal are mai mult sau mai puþin
aceleaºi scopuri cu cele ale sesiunii de brainstorming: aceea de
a genera idei, accentul cãzând pe procesul de stabilire a
prioritãþilor. Aceastã metodã pare a fi mai eficientã în ceea ce
priveºte procesul de stabilire a prioritãþilor. Un alt avantaj este
acela cã se poate lucra cu un numãr mai mare de participanþi.
Pe de altã parte, organizarea ºi moderarea este mai complicatã
decât în cazul sesiunilor de brainstorming.
Procesul se desfãºoarã dupã cum urmeazã:

1. Grupul plenar este divizat în subgrupuri de cinci sau
nouã participanþi. Fiecare subgrup îºi are propriul
sãu moderator. Fiecare subgrup are o individualitate
proprie.
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2. Moderatorul general începe prin a prezenta ºi explica
întrebãrile sau temele care se vor discuta pe parcursul
întâlnirii. La fel cum ar fi trebuit sã facã ºi în cazul
sesiunii de brainstorming.

3. Participanþii au la dispoziþie (individual sau pe perechi)
10-15 minute pentru a gãsi rãspunsuri ºi idei ºi pentru
a le nota pe o foaie de hârtie (hârtia ºi pixurile trebuie
puse la dispoziþie de cãtre organizatori). Dupã aceea,
moderatorul subgrupului îi întreabã pe participanþi
despre ideile pe care le-au avut ºi le noteazã pe un
carnet, câte una pentru fiecare participant. Este permis
ca participanþii sã prezinte idei pe care nu au avut încã
timp sã le noteze. Ei pot fi stimulaþi sã-ºi prezinte
ideile, prin prezentãrile celorlalþi participanþi.

4. Similar sesiunii de brainstorming, ideile trebuie
clarificate. Aceastã etapã ar trebui sã dureze pânã în
momentul în care fiecare dintre participanþi va crede
cã a înþeles semnificaþia fiecãrei idei în parte.

5. Participanþii sunt rugaþi sã selecteze ºi sã noteze un
numãr limitat de idei pe un carneþel. Sã spunem cinci.
Ei vor nota cu „5” ideea preferatã, „4” urmãtoarea ºi
aºa mai departe.

6. Moderatorul subgrupului va centraliza notele ºi
pentru fiecare dintre idei se va determina nota finalã.
Vor fi selecþionate cele cinci idei care obþin scorul cel
mai ridicat.

7. Subgrupul va discuta avantajele ºi dezavantajele
fiecãrei idei în parte dintre cele selecþionate, încercând
sã ajungã la un acord asupra ideii preferate de întreg
subgrupul. Aceasta nu este în mod necesar ideea cu cel
mai ridicat scor obþinut anterior ! Discuþiile pot duce la
concluzii care sã modifice ierarhia originalã. Acesta va fi
rezultatul discuþiilor subgrupului, care va fi prezentat
în sesiunea plenarã.

8. Ultimul pas vizeazã atingerea consensului în grupul
plenar, urmând aceleaºi proceduri ca în cazul
subgrupurilor.
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În principiu nu existã nici o limitã legatã de numãrul
participanþilor la o întâlnire TGN. Invitaþiile pentru întâlnirile
TGN pot fi fãcute în acelaºi mod ca în cazul sesiunilor de
brainstorming.

Trebuie sã existe moderatori pentru fiecare subgrup
constituit. Sarcina lor este de a facilita bunul mers al discuþiilor
în cazul fiecãrui subgrup.

Trebuie sã existe ºi un moderator general, a cãrui sarcinã
este de a:

a. Explica tema întâlnirii;
b. Explica importanþa întâlnirii ºi modul în care trebuie

folosite rezultatele ei.

5.3. Focus grupurile

În timp ce sesiunile de brainstorming ºi metoda TGN
urmãreau generarea ºi evaluarea ideilor, focus grupurile sunt
menite a testa ideile. Dacã aþi gãsit o soluþie pentru o anumitã
problemã, însã vreþi sã aflaþi atitudinile pe care un anumit grup
de decizie le are faþã de acea soluþie, atunci focus grupul va fi
un instrument util. Îi puteþi întreba pe membrii focus grupului
dacã sentimentele lor faþã de soluþia gãsitã sunt pozitive sau
negative, dacã o vor susþine sau nu; dacã sunt pregãtiþi sã se
implice activ în soluþionarea problemei sau nu.

Este important ca toþi membrii focus grupurilor sã facã
parte din acelaºi grup de decizie (de exemplu, profesori de
liceu, oameni de afaceri etc). Dacã veþi dori informaþii legate de
diferite grupuri de decizie, va trebui sã organizaþi focus grupuri
separate pentru fiecare din aceste grupuri în parte.

În mod esenþial, la întâlnirile focus grupurilor fiecare
participant trebuie sã rãspundã unui set prestabilit de întrebãri.
Întrebãrile sunt formulate în aºa fel încât ele sã-i ghideze
dinspre formularea problemei înspre soluþionarea ei. De aceea
acest pas se numeºte „algoritmul întrebãrilor”.

„Algoritmul întrebãrilor” din chenarul urmãtor, care a
fost folosit la Râmnicu Vâlcea, este un exemplu bun.
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Acest exemplu indicã urmãtoarele aspecte:

Toate întrebãrile rãmân deschise. Nu se poate
rãspunde cu „da” ºi „nu”.
Ultima întrebare este cea mai importantã. Întrebarea
care se pune este de fapt: Sunteþi dispuºi sã sprijiniþi
activ soluþia pe care am formulat-o ?
Prima întrebare este o reformulare a problemei
iniþiale pentru care a fost gânditã.
Întrebãrile intermediare reprezintã parcursul
gândirii de la problemã la soluþie.
Toate întrebãrile sunt neutre în formulare. Ele nu
sugereazã un rãspuns direcþionat.
Numãrul de întrebãri este limitat. Numãrul optim de
întrebãri este între 7 ºi 10.
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Acesta este un algoritm al întrebãrilor folosit la
Râmnicu Vâlcea pentru a dezvãlui atitudinile legate de
reciclarea deºeurilor ºi pentru a genera idei legate de
modul în care oamenii ar putea fi interesaþi de procesul
de reciclare.

1. Haideþi sã vedem ce cunoaºtem noi, ca grup,
despre problema deºeurilor din oraº.

2. Ce spuneþi de propria voastrã experienþã legatã de
deºeurile menajere ºi de cele din vecinãtatea casei?
Sã vorbim despre sistemul de eliminare a deºeurilor
ºi despre problemele pe care le întâmpinaþi.

3. Ce tipuri de gunoaie aruncaþi? Deocamdatã sã
discutãm acest aspect.

4. Ce ºtiþi sau ce aþi auzit despre reciclarea gunoaielor ?
5. Ce reciclaþi, în cazul în care faceþi acest lucru ?
6. Ce avantaje ºi ce dezavantaje vedeþi în cazul

reciclãrii ?
7. Ce v-ar determina sã reciclaþi gunoaiele ?



Este evident cã întrebãrile din „algoritmul întrebãrilor”
trebuie pregãtite cu multã atenþie. O bunã cunoaºtere a
procesului de elaborare a soluþiei, cât ºi experienþa legatã de
dinamica grupului sunt indispensabile.

Dupã o introducere în care membrii focus grupului se
familiarizeazã unii cu alþii ºi se stabileºte tonul discuþiei,
moderatorul poate începe cu prima întrebare. El trebuie sã se
asigure cã fiecare participant va oferi un rãspuns. Apoi vor avea
loc discuþii pe marginea rãspunsurilor. Moderatorul ar trebui sã
cearã explicaþii ºi/ sau elaborãri ale rãspunsurilor. Participanþilor
li se dã voie sã-ºi modifice rãspunsurile ca rezultat al discuþiilor.
Când nu se mai emit noi opinii, moderatorul declarã închise
discuþiile asupra primei întrebãri. (Consensul nu este necesar !).
Moderatorul va continua cu aceeaºi procedurã pentru a doua
întrebare ºi aºa mai departe. O alternativã la aceastã procedurã
este ca moderatorul sã înmâneze o listã de întrebãri, iar
participanþii sã scrie în 10-15 minute primele reacþii la întrebãrile
puse. Dupã aceea se va proceda ca mai sus.

Ar trebui sã fie elaborat un raport cuprinzãtor asupra
întâlnirilor focus grupurilor. De acea este nevoie de un
moderator asistent. Sarcina moderatorului asistent este de a
face însemnãri ºi de a întocmi raportul. Raportul trebuie sã
ofere o prezentare detaliatã asupra tuturor opiniilor exprimate.
Este de preferat sã existe o înregistrare pe bandã a întregii
întâlniri, însã acest lucru poate fi fãcut doar cu acceptul tuturor
participanþilor. Existenþa înregistrãrii nu înseamnã cu nu mai
trebuie fãcute însemnãri, ea fiind realizatã doar pentru a ajuta
la scrierea raportului pe baza însemnãrilor fãcute.

Pentru a fi siguri cã fiecare participant va avea suficient
timp sã-ºi exprime punctul de vedere, numãrul de
participanþi trebuie limitat. Numãrul optim este de 7-12
participanþi. Participanþii dintr-un focus grup ar trebui sã facã
parte din acelaºi grup de interese. De aceea, ei ar trebui sã fie
invitaþi individual. Participarea celor care nu au fost invitaþi
nu este permisã.
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Este de dorit organizarea unei a doua întâlniri a focus
grupului alcãtuit din membrii aceluiaºi grup de interese. Acest
nou grup va veni cu opinii diferite. În principiu, ar trebui
continuate aceste întâlniri pânã când nu mai apar opinii noi.

Moderatorul unui focus grup ar trebui:

Sã faciliteze desfãºurarea întâlnirii. În cazul întâlnirii unui
focus grup, aceasta înseamnã în special faptul cã
moderatorul trebuie sã se asigure cã fiecare participant are
suficient timp pentru a-ºi exprima opiniile. Cel care
faciliteazã acest lucru ar trebui, într-o manierã prietenoasã
ºi amabilã, sã-i opreascã pe acei participanþi care
monopolizezã discuþia ºi sã-i stimuleze pe cei care par a
rãmâne în umbrã.
Sã fie un conducãtor de discuþii experimentat;
Sã fie bine informat în legãturã cu tema întâlnirii;
Sã aibã o atitudine deschisã ºi sã fie foarte interesat de
opiniile celorlalþi;
Sã se abþinã de la exprimarea propriilor opinii asupra
subiectului pus în discuþie, exceptând cazul în care membrii
grupului par a se conforma sau a se „revolta”;
Sã aibã un cuvânt de spus în structurarea „algoritmului
întrebãrilor”.
Pentru a modera o întâlnire a unui focus grup, este nevoie
de pregãtire extensivã, sau ar trebui sã apelaþi la un
moderator profesionist.

B. Lucrul cu grupuri extinse
Atunci când invitaþi grupuri mari de cetãþeni sã ia parte la

o întâlnire, va trebui sã luaþi în considerare faptul cã ar putea
veni mai multe persoane decât cele care au fost invitate.
Aceasta nu este o certitudine, dar va trebui sã fiþi pregãtiþi
pentru situaþie.

În cazul întâlnirilor cu mai mult de 50 de participanþi, sã
spunem întâlniri cu sute de participanþi, nu vor putea fi
aplicate metodele ºi tehnicile discutate în partea A a acestui
capitol.
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Distingem trei tipuri de întâlniri, pe care le vom discuta în
secþiunile urmãtoare:

Întâlniri Publice, pentru un schimb general de opinii
ºi idei.
Audieri Publice în vederea audierii opiniilor cetãþenilor
asupra unor planuri mai mult sau mai puþin
structurate.
Dezbateri Publice, în care atât organizatorul dezbaterii
(în cele mai multe cazuri GIL) ºi ceilalþi participanþi îºi
pot exprima opiniile sau argumentele în favoarea sau
împotriva unui anumit plan.

În secþiunea 6.7. vom oferi câteva repere pentru
organizarea acestui tip de întâlniri.

5.4. Întâlnirile Publice

Spre deosebire de Audierile Publice ºi Dezbaterile Publice,
Întâlnirile Publice sunt cel mai informal tip de întâlniri cu un
numãr mare de participanþi. Subiectele abordate în aceste
întâniri ar trebui sã acopere o arie largã de interes. Întâlnirile
Publice reprezintã un început bun al proiectului. De exemplu,
este binevenitã organizarea unei Întâlniri Publice pentru
stabilirea situaþiei integritãþii la nivel local.

Scopul întâlnirii este de a explica participanþilor în ce
constã proiectul, care sunt termenele de îndeplinire a
proiectului etc. Nu ar trebui sã pierdeþi ocazia de a le cere
participanþilor o implicare activã în proiect. Încercaþi sã realizaþi
o listã de înscrieri pentru participarea la sesiunile de
brainstorming etc. În aceeaºi mãsurã scopul Întâlnirilor Publice
este acela de a asculta comentarile participanþilor legate de
proiect ºi de agenda lui, de a le oferi ocazia de a sugera
completãri ºi/sau modificãri.

O întâlnire publicã este un schimb de informaþii
bi-direcþionat
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Repere pentru organizarea unei Întâlniri Publice:
Întâlnirea Publicã ar trebui organizatã de cãtre GIL.
O întâlnire publicã este deschisã tuturor cetãþenilor. Nu
doar celor pe care i-aþi identificat a fi factori de decizie. O
întâlnire publicã este un instrument adecvat pentru a le
permite cetãþenilor sã se identifice ca factori de decizie.
În general nu este nevoie de un moderator pentru
Întâlnirea Publicã. Este de preferat ca preºedintele GIL
sã îºi asume rolul de moderator.
O întâlnire publicã ar trebui anunþatã în prealabil. De
preferat cu aproximativ o lunã înainte. Atunci când
planificaþi o întâlnire publicã la începutul proiectului,
anunþurile preliminare ar trebui sã facã parte din
campania de informare.
Asiguraþi-vã cã aveþi pregãtitã o scurtã descriere a
proiectului (sau orice altceva doriþi sã obþineþi ca urmare
a întâlnirii). Atunci când este posibil, aceastã foaie de
hârtie ar trebui multiplicatã înainte de întâlnire, dar ar
trebui sã fie disponibilã ºi înainte de începerea întâlnirii.
Stabiliþi o planificare pentru întâlnire, indicând subiectele
ce urmezã a fi discutate. Permiteþi participanþilor sã
adauge noi subiecte care ar putea fi discutate.
Explicaþi tuturor participanþilor care este modalitatea în
care vor fi folosite rezultatele întâlnirii. Ar trebui ca
rezumatul întâlnirii sã fie disponibil la scurtã vreme
dupã încheierea întâlnirii. Explicaþi participanþilor cum
pot obþine aceste rezumate.

5.5. Audierile Publice

Audierea Publicã are un caracter mai formal decât cel al
unei Întâlniri Publice. O Audiere Publicã se bazeazã pe un plan
elaborat, bine definit sau pe douã sau mai multe planuri
alternative. Scopul unei Audieri Publice este acela de a asculta
comentariile cetãþenilor, menite sã aducã îmbunãtãþiri planului
deja existent. În cazul în care existã douã sau mai multe planuri
alternative, scopul este acela de a identifica preferinþele
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cetãþenilor pentru unul din acestea. Audierile Publice sunt
organizate de Grupurile de Integritate Localã. Rolul GIL în
cadrul Audierilor Publice este de a lua cunoºtinþã de pãrerile
cetãþenilor. Rolul lor nu este acela de a-ºi apãra „propriul” plan.
Din acest punct de vedere, Audierile Publice sunt o modalitate
de comunicare uni-direcþionatã.

Realizarea unei Audieri Publice este o idee binevenitã
pentru sfârºitul pasului 6 al proiectului, pentru momentul în
care se elaboreazã strategia (sau se elaboreazã strategii
alternative), însã aceasta se aflã într-o formã care poate fi
perfecþionatã.

Repere pentru organizarea unei Audieri Publice:
Audierea Publicã ar trebui organizatã de cãtre GIL.
O audiere publicã este deschisã tuturor cetãþenilor. Nu
doar celor care au luat parte la proiect într-un anumit
moment al desfãºurãrii sale. Este totuºi recomandat ca
acestor persoane sã li se trimitã invitaþii speciale.
O audiere publicã are nevoie de un moderator neutru,
pentru a demonstra cu claritate cã orice comentariu la
cele discutate este binevenit. Moderatorul ar trebui sã
aibã o oarecare experienþã în rezolvarea situaþiilor dificile
care ar putea apãrea. Prezentarea pe care o va face ar
trebui sã înlãture, sau cel puþin sã diminueze, tensiunile
care ar putea lua naºtere pe parcursul audierii.
O audiere publicã ar trebui sã aibã loc într-un spaþiu
neutru. De exemplu, o ºcoalã. De preferat nu în cadrul
primãriei.
O audiere publicã ar trebui sã fie anunþatã în prealabil.
Aproximativ cu o lunã înainte.
Asiguraþi-vã cã aveþi suficiente informaþii despre plan
(sau planuri) înainte de începerea întâlnirii. Aveþi nevoie
de cel puþin un rezumat clar. Tuturor participanþilor ar
trebui sã li se aducã la cunoºtinþã modul în care pot
obþine o versiune completã a planului. Rezumatele ar
trebui sã fie disponibile chiar pe parcursul audierii. Cel
puþin pentru cei care le-au „pierdut”.
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O audiere publicã ar trebui sã înceapã cu o „rundã
generalã”. Pe parcursul acestei pãrþi a audierii, fiecare
participant va avea ocazia sã facã comentarii. Fiecare
comentariu este în egalã mãsurã binevenit. Astfel, nu vor
fi permise comentarii la comentarii. Moderatorul ar
trebui sã facã o listã cu toþi cei care vor sã intervinã cu noi
comentarii. Dupã ce se va completa lista, se va decide
timpul maxim de care va dispune fiecare vorbitor. De la
douã la cinci minute (în funcþie de numãrul vorbitorilor).
Moderatorul poate cere ca ºi alþi participanþi sã participe
la aceste comentarii.
Dupã aceastã primã etapã, moderatorul selecteazã tema
pentru urmãtoarea discuþie. Astfel, va încerca sã satisfacã
o arie cât mai mare de comentarii. Aceste subiecte sunt
dezbãtute în ordinea stabilitã de moderator. În aceastã
etapã va fi nevoie ca moderatorul sã-ºi foloseascã
abilitãþile ºi experienþa dobînditã anterior.
Explicaþi fiecãrui participant cum vor fi folosite
rezultatele întâlnirii. La scurtã vreme dupã încheierea ei
ar trebui sã fie disponibile cel puþin rezumatele
întâlnirii. Informaþi participanþii asupra modului în care
pot ajunge în posesia acestor rezumate. În afarã de
rezumat, comitetul de conducere ºi/sau CCC vor trebui
sã facã un raport asupra audierii. În acest raport vor
indica cum vor fi folosite anumite comentarii; care este
motivul pentru care nu vor putea folosi alte comentarii;
de ce anumite comentarii sunt deja incluse în plan etc.

5.6. Dezbaterile Publice

Dezbaterile Publice sunt diferite de Audierile Publice prin
faptul cã ele formeazã o modalitate de comunicare bi-
direcþionatã. La fel ca în cazul Întâlnirilor Publice ºi a
Audierilor Publice, ele sunt organizate de cãtre Grupul de
Integritate Localã. Similar cu Audierile Publice, Debaterile
Publice sunt formale, în sensul în care ele sunt structurate dupã
un plan bine definit, elaborat, sau un alt document care este
rezultatul activitãþilor elaborate dintre alte grupuri. Cu toate

CINE SE TEME DE INTEGRITATE ?

165



acestea, organizatorul (GIL) va putea avea intervenþii legate de
comentarile care sunt fãcute în cadrul Dezbaterilor Publice.

Organizarea fie a unei audieri publice, fie a unei dezbateri
publice va depinde de situaþia concretã cu care vã confruntaþi.
Va fi preferatã o audiere publicã în cazul în care veþi considera
cã sunt prea multe detalii tehnice care nu pot fi prevãzute pe
parcursul unei întîlniri cu atât de mulþi participanþi. Altfel, va
fi preferatã organizarea unei dezbateri publice.

În general, este o bunã idee organizarea unei dezbateri
publice la sfârºitul pasului în care se descoperã problema
(pasul 5), sau ca parte a strategiei de evaluare (pasul 10).

Reperele pentru organizarea unei dezbateri publice sunt
similare celor folosite pentru organizarea unei audieri publice,
cu o excepþie:

Similar cazului audierilor publice, participanþii vor avea ocazia
sã facã comentarii. Însã organizatorii vor trebui sã îºi exprime
reacþiile imediat. Moderatorul va selecta temele pentru
urmãtoarele discuþii doar dupã ce îºi va manifesta reacþiile.

Conducerea unei dezbateri publice nu este uºoarã.
Asiguraþi-vã cã preºedintele este o persoanã experimentatã ºi
respectatã. Este important ca dezbaterea sã fie structuratã,
pentru ca anumite persoane sã nu abuzeze de dreptul lor la
cuvânt, în defavoarea altora. Astfel încât preºedintele ar trebui
încã de la început sã specifice cã în faza dezbaterilor se vor
aloca x minute pentru a pune o întrebare sau a face o remarcã
ºi y minute pentru a oferi rãspunsuri.

5.7. Câteva repere pentru organizarea
întâlnirilor, audierilor sau
dezbaterilor publice

Alegeþi tipul de întâlnire pe care vreþi sã îl organizaþi, fie
întâlniri publice, audieri publice sau dezbateri publice.
Nu organizaþi o astfel de întâlnire decât atunci când veþi
fi pregãtiþi sã fructificaþi rezultatele obþinute. Dacã
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cetãþenii vor afla cã au luat parte la întâlniri care nu au
avut nici un fel de consecinþe ulterioare, ei nu vor mai fi
dispuºi sã participe la alte viitoare întâlniri.
Dupã ce aþi decis ce tip de întâlnire vreþi sã organizaþi,
gândiþi-vã la scopul întâlnirii. Ce tip de informaþie vreþi sã
obþineþi ºi ce tip de informaþie vreþi sã oferiþi. Cum
intenþionaþi sã folosiþi informaþia pe care o veþi obþine ?
Anunþaþi întâlnirea cu mult timp înainte. Cu
aproximativ o lunã înainte de data planificatã.
Asiguraþi-vã cã existã suficientã publicitate pentru
întâlnire, folosind drept intermediari ziarele ºi alte
mijloace de informare media, dar ºi ºcolile sau
organizaþiile non-guvernamentale. Aveþi grijã sã fie
reamintitã data întâlnirii cu câteva zile înainte.
Înainte de întâlnire pregãtiþi cu grijã informaþiile care
vor fi distribuite. Nu ar trebui sã ocupe prea mult spaþiu
(maximum 4 pagini A4), dar ar trebui sã acopere toate
subiectele de pe agenda întâlnirii. În cazul în care existã
informaþii suplimentare, informaþi publicul despre
metodele prin care le pot obþine.
Când organizaþi o audiere publicã sau o dezbatere
publicã, apelaþi la un moderator experimentat ºi neutru.
Dacã acesta face parte din comunitate, asiguraþi-vã cã
are reputaþia de a fi neutru.
La aceste întâlniri trebuie sã fie prezent ºi un moderator
asistent, pentru a face însemnãri.
Publicaþi însemnãrile sau raportul întâlnirii cât mai
curând posibil dupã încheierea întâlnirii. Dupã ce va
trece o sãptãmânã, majoritatea participanþilor vor þine
încã minte întâlnirea ºi vor fi interesaþi de rezultatele ei.
Dupã trei sãptãmâni, interesul unei mari categorii de
participanþi va dispãrea. Sau mai rãu ! Tot ceea ce vor
þine minte va fi faptul cã nu au existat informaþii,
verificãri ºi cã promisiunile nu au fost þinute. Ceea ce cu
siguranþã veþi dori sã evitaþi.
Anunþaþi modalitãþile prin care participanþii pot intra în
posesia însemnãrilor sau a raportului întâlnirii. Stabiliþi
o listã cu acei participanþi care doresc sã primeascã acasã
însemnãrile sau raportul.
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Pentru cei mai mulþi dintre participanþi, o astfel de
întîlnire va fi doar un pas al derulãrii proiectului. Oferiþi
explicaþii legate de modul în care vor decurge paºii
ulteriori. Ce se va întâmpla cu rezultatele întâlnirii ? Când
ºi unde va avea loc urmãtoarea activitate ? Astfel de
întâlniri sunt deschise pentru public în general ºi ar trebui
sã fie anunþate în consecinþã. În orice caz, ar trebui sã
trimiteþi invitaþii speciale acelora a cãror prezenþã prezintã
o importanþã deosebitã. Întâlnirea ar trebui sã aibã loc
într-un loc neutru, de exemplu o ºcoalã. Estimaþi numãrul
de persoane care ar putea lua parte la întâlnire. Cãutaþi un
loc îndeajuns de spaþios. Ar trebui sã evitaþi situaþia în care
locul de întâlnire este fie prea mic, fie prea mare.
La începutul întâlnirii explicaþi care sunt regulile de
bazã ale întâlnirii.

C. Interviuri ºi chestionare
Existã douã tipuri de interviuri care urmãresc obiective

diferite. Existã interviuri cu întrebãri deschise sau închise.
Atunci când doriþi sã aflaþi diferitele opinii exprimate de

membri unui anumit grup decizional, va fi preferat un
interviu cu întrebãri deschise. Pe de altã parte, în cazul în care
cunoaºteþi deja opiniile existente în rândul participanþilor, dar
vreþi sã ºtiþi câþi membri ai grupului de decizie sprijinã o
anumitã idee ºi câþi sprijinã o alta, atunci modalitatea de a afla
acest lucru este interviul cu întrebãri închise, numit ºi sondaj
de opinie.

Întrebãrile deschise sunt formulate astfel încât sã nu se
poatã rãspunde doar cu un simplu „da” sau „ nu”, sau  „sunt
de acord”.  Întrebãrile deschise necesitã un rãspuns detaliat,
iar cei care rãspund întrebãrilor sunt provocaþi sã-ºi exprime
opiniile ºi sã le argumenteze. 

Întrebãrile închise sunt astfel formulate încât interlocutorii
sã poatã selecta rãspunsurile dintr-un set prestabilit. În funcþie
de contextul întrebãrii, acesta poate fi „da” sau „nu”, sau poate
varia de la „sunt în totalitate de acord” pânã la „sunt cu totul
împotrivã”.
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Interviuri si chestionare

În timp ce un interviu cu întrebãri deschise are un
caracter calitativ, un chestionar are un caracter cantitativ.

Un interviu cu întrebãri deschise urmãreºte sã lãrgeascã ºi sã
aprofundeze informaþiile. El reprezintã o modalitate de a
produce noi informaþii, noi opinii cu care nu eraþi familiarizaþi
pânã atunci. De asemenea, este un instrument adecvat pentru
aprofundarea informaþiei pe care o deþineþi, prin întrebãri
referitoare la motivele care stau la baza anumitor opinii. “De
ce credeþi acest lucru ?”, “Ce motive aveþi pentru un astfel de
raþionament ?”. Pe scurt: un interviu cu întrebãri deschise
produce informaþii noi. Numãrul de interviuri pe care va
trebui sã le realizaþi nu poate fi determinat de la bun început.
În principiu ar trebui sã continuaþi interviurile pânã în
momentul în care nu se mai produc informaþii noi. În practicã
totuºi, timpul este limitat ºi va trebui sã decideþi numãrul
maxim de interviuri pe care le veþi realiza.

Chestionarele de opinie (cu întrebãri închise) oferã în
principiu o modalitate de mãsurare a sprijinului de care se
bucurã o anumitã opinie deja expusã. Sau sprijinul de care se
bucurã o anumitã soluþie propusã. Singura informaþie nouã
pe care o aduce un chestionar de opinie este legatã de gradul
de susþinere pentru o anumitã opinie sau soluþie. Numãrul de
interviuri ar trebui stabilit înainte de începerea acestora. Însã,
mai important decât numãrul de interviuri realizate este
modul se selecþionare al celor intervievaþi.

Ca parte constitutivã a proiectului de îmbunãtãþire a
integritãþii în administraþia publicã localã întrebãrile se
dovedesc a fi adecvate pe parcursul etapei de identificare a
problemei, dar ºi atunci când încercaþi sã gãsiþi idei pentru
posibile soluþii etc. Acest tip de interviu poate fi realizat cu
membrii grupurilor de decizie dar ºi cu specialiºti.

Interviurile cu întrebãri deschise reprezintã, mai mult sau
mai puþin, o alternativã la sesiunile de brainstorming sau
pentru aplicarea Tehnicii Grupului Nominal. Bineînþeles cã
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pe parcursul interviurilor nu existã interacþiuni cu ceilalþi
factori de decizie, aºa cum se întâmplã în cazul sesiunilor de
brainstrorming sau a întâlnirilor TGN.

Chestionarele de opinie sunt adecvate pentru cazul în
care doriþi sã stabiliþi gradul de susþinere oferit pentru
diferitele soluþii alternative propuse. Chestionarele de opinie
(sau cel puþin chestionarele cu întrebãri închise) pot fi folosite
pentru a evalua întâlnirile publice.

5.8. Interviuri ºi chestionare cu întrebãri
deschise

Pentru a pregãti un interviu, va trebui sã respectaþi urmãtoarele
condiþii:

1. În primul rând, decideþi care este scopul lui. Realizaþi
o descriere cât se poate de clarã a ceea ce doriþi sã
aflaþi ca urmare a interviului.

2. Faceþi o listã a persoanelor pe care vreþi sã le invitaþi.
Aceastã listã este provizorie, pe parcursul interviurilor
s-ar putea sã consideraþi cã ar trebui sã intervievaþi ºi
alte persoane.

3. Realizaþi un chestionar scurt. Nu mai mult de 6-8
întrebãri care sã acopere toate subiectele pe care doriþi
sã le discutaþi. (În principiu, ordinea întrebãrilor este
ordinea în care doriþi sã le discutaþi cu interlocutorii;
cu toate acestea, s-ar putea ca pe parcursul
interviurilor sã consideraþi cã o altã ordine ar fi mai
adecvatã. De exemplu, intervievatul începe sã discute
o întrebare care se aflã pe listã, dar pe care nu aþi
apucat încã sã o puneþi).

4. Selectaþi persoanele intervievate. Ele ar trebui sã fie
familiarizate cu proiectul, cu conþinutul ºi cu
desfãºurarea lui. Vor trebui sã fie conºtiente de scopul
interviului ºi sã aibã o idee clarã asupra lui.
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Pe parcursul interviului:

1. Explicaþi interlocutorului scopul ºi durata acestuia
(durata nu ar trebui sã depãºeascã 30 pânã la 60 de
minute).

2. Explicaþi cum vor fi folosite rãspunsurile ºi ce tip de
oameni vor fi intervievaþi.

3. Menþineþi durata stabilitã a interviului.
4. Determinaþi interlocutorul sã se relaxeze ºi sã se simtã

confortabil pe parcursul interviului. El nu trebuie sã
se simtã intimidat ºi trebuie sã aibã simþul umorului.

5. Folosiþi tehnica întrebãrilor cu rezultat deschis pentru
a-i determina pe interlocutori sã îºi exprime pãrerile.
Ceea ce însemnã cã nu ar trebui sã folosiþi întrebãri
al cãror rãspuns poate fi „da” sau „nu”, un nume sau
un numãr.

6. Evitaþi sã influenþaþi rãspunsurile. Cu alte cuvinte,
nu conduceþi interlocutorul înspre un anumit
rãspuns dorit.

7. Faceþi însemnãri. Este o idee bunã sã faceþi
înregistrãri ale interviurilor. Dar va trebui sã obþineþi
acceptul explicit al interlocutorului.

8. Fiþi clari în indicaþiile pe care le daþi altor oameni sau
grupuri care ar trebui intervievaþi.

Dupã interviu:

1. Persoana care ia interviurile ar trebui sã realizeze un
raport asupra lor cât mai curând posibil dupã ce
sesiunile de interviuri s-au încheiat ºi ar trebui sã-ºi
bazeze raportul pe însemnãrile ºi înregistrãrile fãcute.
Este de preferat ca dupã fiecare interviu sã fie realizat
un raport, înainte de trecerea la urmãtorul interviu,
astfel încât materialul sã fie clar ºi raportul adecvat.

2. Acordaþi atenþie eventualei dorinþe de confidenþialitate
a interlocutorului. Nu daþi nume dacã acest lucru nu
este dorit de cãtre cei intervievaþi. Dacã raportul
asupra interviurilor este fãcut public, asiguraþi-vã cã va
fi protejatã confidenþialitatea celor intervievaþi.
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5.9. Sondajele de opinie. Chestionare cu
întrebãri închise

În primul rând un avertisment: Organizarea sondajelor
de opinie este foarte complicatã. Ea ar trebui realizatã de
experþi. Dacã dispuneþi de fonduri, este foarte recomandat sã
angajaþi un grup de experþi care sã efectueze sondajul pentru
voi. Acesta poate fi un grup provenind din mediul universitar
sau o firmã de consultanþã în domeniu. Dacã nu, asiguraþi-vã
cã aveþi un expert cu rolul de consultant. Discutaþi cu el
diferitele pãrþi ale procesului de sondare a opiniei.

1. Scopul sondajului de opinie

Clarificaþi ºi notaþi ceea ce doriþi sã ºtiþi. De exemplu: Existã
douã soluþii posibile la o anumitã problemã ºi doriþi sã ºtiþi care
dintre ele este preferatã de un anumit grup de cetãþeni. Dar sã
presupunem cã o soluþie poate fi pusã în practicã doar cu un
anumit preþ. Mai este preferatã acea soluþie propusã sau, în
condiþiile date, participanþii ar adopta mai degrabã o alta ?

Sã presupunem cã doriþi sã folosiþi rezultatele sondajului de
opinie pentru a selecta una dintre soluþii, dar se va dovedi cã
ambele soluþii sunt preferate de 50% dintre cei care au rãspuns
sondajului. Cum puteþi lua o hotãrâre în acest caz ? Astfel, veþi
dori sã aflaþi cât de puternicã este convingerea unei pãrþi a
intervievaþilor ºi în ce mãsurã ei resping soluþia alternativã.

Ce opinii doriþi sã cunoaºteþi ? Opinia tuturor cetãþenilor
sau doar a unui anumit grup din ceea ce, în termeni tehnici,
se numeºte populaþie. Dacã soluþiile au în vedere de exemplu
„pãrinþii cu copii”, accentul ar trebui pus tocmai pe aceastã
parte a populaþiei. Ceea ce înseamnã cã trebuie sã discerneþi
între diferitele subpopulaþii existente.

Înainte de a trece la urmãtorul pas, va trebui ca aceste
întrebãri sã vã fie lãmurite. Dacã în aceastã etapã veþi face o
greºealã pe care o veþi descoperi mai târziu, va trebui de fapt
sã reluaþi întreg procesul.
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2. Construirea unui chestionar

Rezultatele sondajelor vor fi tot atât de valabile ca ºi
întrebãrile. Astfel, este necesar sã structuraþi cu grijã întrebãrile.
Accentul trebuie sã cadã pe simplitate, specificitate, concizie ºi
logicã. Simetria este ºi ea importantã – ceea ce înseamnã cã
formatul întrebãrilor ar trebui sã fie similar ºi cã întrebãrile
contradictorii trebuie eliminate.

O datã îndeplinite aceste cereri, desfãºurarea chestionarului
se dovedeºte a fi un proces dificil, care implicã un grup mic de
oameni. Întrebãrile trebuie sã fie clare ºi fãrã ambiguitãþi ºi sã
evite falsele probleme sau opþiunile care se suprapun.
Întrebãrile trebuie sã fie închise. Ceea ce înseamnã cã fiecare
dintre ele trebuie sã aibã un numãr limitat de rãspunsuri
posibile.

La finalul chestionarului, este posibil sã mai existe ºi alte
întrebãri deschise, dar este greu de crezut cã rãspunsurile la
aceste întrebãri mai pot fi folosite în analizã.

Chestionarul trebuie sã fie „auto-explicativ”. Cu alte
cuvinte, atunci când cel care ia interviul citeºte întrebãrile
interlocutorului, acestea trebuie sã fie clare. La fel ºi tipul de
rãspuns aºteptat. Dacã o întrebare necesitã explicaþii
suplimentare, atunci rezultatul va fi invalidat.

Testaþi chestionarele. Acest lucru poate fi fãcut folosind
un grup de probã sau focus grupuri. Dacã este necesar, faceþi
corecturile care se impun ca urmare a rezultatelor testului.
Testul nu se referã la conþinutul, cât mai degrabã la claritatea
întrebãrilor ºi a structurii chestionarului.

Majoritatea sondajelor de opinie vor începe printr-un
paragraf explicativ care va indica scopul sondajului, va oferi
informaþii contextuale ºi va certifica anonimatul persoanei
care va completa sau va rãspunde întrebãrilor chestionarului.
Asiguraþi-vã cã anonimatul este garantat de structura
chestionarului.
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3. Selectarea ºi instruirea celor care iau interviuri

Cei care iau interviuri trebuie instruiþi pentru a nu-i
intimida ºi pentru a fi capabili sã creeze un context confortabil
ºi relaxant pentru interlocutori. Ei trebuie sã demonstreze cã
deþin cunoºtinþele necesare, dar cã nu li se permite sã dea
explicaþii suplimentare asupra chestionarului, decât dacã acest
lucru este explicit menþionat.

Cei care iau interviurile nu trebuie sã fie rude sau cunoºtinþe
ale interlocutorilor. Acest lucru ar putea duce la rãspunsuri
„dorite”: interlocutorul va da anumite rãspunsuri pentru cã va
crede ce acelea sunt cele dorite de cel care ia interviul.

Aceºtia, la rândul lor, trebuie avertizaþi asupra reacþiilor
pe care ar trebui sã le aibã în cazul în care un participant nu
vrea sã rãspundã întrebãrilor puse. Reveniþi într-un alt
moment, stabiliþi o altã întâlnire ºi aºa mai departe. Metoda
persoanelor fizice care iau interviul este preferabilã altor
metode - trimiterea chestionarelor prin poºtã ºi returnarea lor
ulterioarã. Toate celelalalte metode vor avea probabil drept
rezultat un procent ridicat al lipsei de rãspunsuri.

4. Selectarea interlocutorilor: stabilirea unui eºantion

Prima întrebare care se pune în aceastã fazã este legatã de
determinarea tipului de populaþie cãreia i se adreseazã interviul
- oamenii ale cãror opinii vã intereaseazã. Dacã aceastã populaþie
este relativ micã, sã spunem nu mai mult de 200 de persoane,
puteþi lua în considerare intervievarea întregii populaþii. Dacã
populaþia este mai mare, câteva mii sau chiar mai mult, atunci va
trebui sã vã bazaþi pe un eºantion reprezentativ, ceea ce
înseamnã cã veþi intervieva doar o parte a populaþiei, eºantionul,
dar veþi considera opiniile acestuia ca fiind reprezentative
pentru întreaga populaþie.

Acest lucru poate fi fãcut doar atunci când fiecare
membru al populaþiei are ºanse egale de a face parte din acel
eºantion. Acesta este principiul eºantionului. Mai mult decât
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atât, atunci când se lucreazã cu eºantioane, trebuie sã se ia în
considerare o anumitã marjã de eroare.

Secretul uneui eºantion bun nu constã atât în mãrimea lui,
cât în gradul de reprezentabilitate pentru populaþia care este
supusã testului. Nu existã avantaje speciale pentru eºantioanele
mari. La o analizã statisticã, marja de eroare se micºoreazã doar
foarte puþin dacã mãrimea eºantionului depãºeºte 400 de
persoane. Aceastã mãrime a eºantionului dã o marjã de eroare
de 5% sau mai puþin – îndeajuns de exact pentru majoritatea
scopurilor propuse. Pentru izolarea fiecãrui subgrup, de
exemplu „familiile cu copii care merg la ºcoalã”, este nevoie de
cel puþin 200 de chestionare completate. Astfel, dacã avem
de-a face cu cinci subgrupuri, mãrimea eºantionului va trebui
sã fie de cel puþin 500, dacã sunt ºase grupuri, atunci vor fi 600
ºi aºa mai departe.

Pentru structurarea eºantioanelor este esenþialã obþinerea
asistenþei profesioniste, deoarece calitatea eºantionului este
crucialã pentru calitatea ºi reprezentabilitatea rezultatelor
sondajelor. Iatã câteva exemple de eºantioane greºite:

Un sondaj care este trimis prin poºtã tuturor locuitorilor
oraºului. Cei care îl primesc sunt rugaþi sã îl returneze, ºi
doar 10% o fac. Acest sondaj va oferi un eºantion
reprezentativ doar pentru cei care au timpul ºi înclinaþia de
a acorda atenþie problemelor societãþii civile.
Un sondaj care se bazeazã pe un eºantion ales din lista de
telefoane sau din înregistrãrile de maºini. Acesta va
produce un eºantion care îi reprezintã pe cei cu o situaþie
economicã bunã.
Un sondaj care este oferit pe stradã unor persoane aleatoriu
întâlnite. Chiar dacã vor returna sondajul câteva sute de
persoane, acesta va oferi informaþii limitate de diferiþi
factori. În cel mai rãu caz, eºantionul nu-i va include pe
bãtrâni ºi pe persoanele care suferã de disfuncþii.
Un sondaj condus de un ziar, o revistã sau un site pe
Internet: este publicat un sondaj în alb ºi toþi cei care doresc
sã îl returneze sunt invitaþi sã facã acest lucru. Eºantionul îi
va reprezenta pe cei care împãrtãºesc punctul de vedere al
celui care a publicat sondajul.
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5. Conducerea interviurilor
Persoanele care iau interviuri ar trebui sã aibã instrucþiuni

precise despre cei pe care urmeazã sã îi intervieveze (nume ºi
adrese). Ei nu ar trebui lãsaþi sã se abatã de la aceste instrucþiuni.

Numãrul celor care vor lua interviuri depinde de (i)
numãrul interlocutorilor; (ii) lungimea interviurilor; (iii)
timpul pe care doriþi sã îl acordaþi luãrii de interviuri.

Dacã doriþi ca toate interviurile sã fie finalizate în trei
sãptãmâni ºi estimaþi cã fiecare dintre cei care vor lua
interviuri vor completa câte douã în fiecare searã, având 400
de interlocutori, veþi avea nevoie de aproximativ 15 persoane
care sã ia interviuri.

6. Analiza ºi rezultatele
Ceea ce poate fi fãcut este numãrarea rãspunsurilor date

fiecãrei întrebãri în parte. Aceasta va oferi repere credibile
asupra primelor rezultate ale sondajului de opinie. Pentru o
analizã mai detaliatã, veþi avea nevoie de ajutorul unui expert.
Acest expert vã poate informa ºi asupra efectelor lipsei de
rãspuns.
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