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Nume proiect:

”E-consultare publică în județul Giurgiu”

Sursa de finanțare:

Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020!

COD SIPOCA 975 / MYSMIS 151317

Buget: 420.999,25 lei, din care valoarea 
eligibilă nerambursabilă 412.579,27 lei 
(98%) și confinanțarea beneficiarului 
8.419,98 lei (2%).

DATE GENERALE 

Perioada de implementare:

1 August 2022 – 30 septembrie 2023

Beneficiar:

Asociația Pro Democrația

Partener administrație

publică locală:

Primăria Municipiului Giurgiu



OBIECTIVUL PROIECTULUI

Implementarea pe termen mediu a unui sistem de e-consultare pentru

luarea deciziilor publice de interes local printr-un parteneriat societate

civilă - administraţie publică care susţine în mod direct interesele şi

iniţiativele cetăţenilor din judeţul Giurgiu.



OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

Dezvoltarea unui sistem de e-consultare publică care va fi funcţional în cadrul 
parteneriatului de dezvoltare locală în municipiul Giurgiu. 

Întărirea capacităţii societăţii civile locale şi a administraţiei publice locale de a se 
implica în dezvoltarea la nivel local prin activităţi de formare în domeniul utilizării 
noilor tehnologii informaţionale în procesele decizionale şi participarea civică, 
promovarea egalităţii de şanse şi nediscriminării şi dezvoltare durabilă. 

Identificarea, dezbaterea şi supunerea la vot prin sistemul de e-consultare a două 
probleme de interes public si de impact asupra unui număr semnificativ de cetăţeni ai 
municipiului Giurgiu.
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ACTIVITĂȚI

• Realizarea unui studiu comparativ despre

sistemele de e-consultare şi e-voting utilizate

în state U.E. în cadrul parteneriatelor ONG-

administraţie publică locală.

• Dezvoltarea soluţiei de e-consultare -

aplicaţie pentru telefonul mobil.

• Tehnologia informațională în procesele

decizionale și participare civica.

• TOT - Train of Trainers.

Dezvoltarea unui sistem de e-consultare publică 

utilizat în cadrul parteneriatelor de dezvoltare 

locală

Cursuri de formare



• 2 campanii de e-consultare.

• Un eveniment de tip conferință de prezentare

a impactului implementării noului sistem de

e-consultare din Municipiul Giurgiu și

perspectivele extinderii acestuia la nivelul

întregului județ.

• 3 evenimente de tip ”masă rotundă” .

• Incheierea de acorduri cu alte APL de pe

raza județui Giurgiu pentru utilizarea

sistemului e-consultare.

ACTIVITĂȚI

Derularea unei campanii de e-consultare, proces 

de vot asupra problemelor de interes local 

identificate în proiect

Organizarea de evenimente pentru realizarea de 

parteneriate cu administrațiile publice locale din 

județul Giurgiu și liderul de proiect în vederea 

utilizării sistemului de e-consultare



• Conferința de lansare

• Conferinta finală de proiect

• Materiale de promovare

ACTIVITĂȚI

Campania de informare și promovare



Rezultat proiect 1: Un sistem de e-consultare publică dezvoltat și utilizat în cadrul parteneriatelor
de dezvoltare locală.

Rezultat proiect 2: Reprezentanți ai ONG-ului solicitant și ai partenerilor sociali formați și certificati
în domeniul tehnologiei informației și Train of Trainers pentru o mai mare implicare în procesele
decizionale și participării civice la nivel local.

Rezultat proiect 3: Campanii de E-consultare și proces de vot pe problemele de interes loca
derulate și aplicate în Municipiul Giurgiu.

Rezultat proiect 4: Evenimente organizate la nivelul Municipiului Giurgiu cu administrația publică
locala și societatea civilă pentru utilizarea sistemului de E-consultare publica.

REZULTATE



GRUP ȚINTĂ



MULȚUMESC!
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Manager proiect

Asociția Pro Democrația

iuliana.iliescu@apd.ro

0751.194.718

mailto:iuliana.iliescu@apd.ro

