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Seria editat! de ANBCC, sub titulatura Tu !i noi pentru comunitate!, cuprinde o colec"ie 
de exemple de succes #i lec"ii înv!"ate în procesul de dezvoltare a comunit!"ilor. În cadrul 
acestei colec"ii au ap!rut Cinci pove!ti de democra"ie local#... sau despre cum consilierul local se-
ntâlne!te cu cet#"eanul, Mic compendiu de ecologie rural#. România rural#, România ”verde”! #i 
BCC - un serviciu de informare pentru cet#"eni. Întreba"i, afla"i, alege"i!

ANBCC sus"ine activitatea re"elei de Birouri de Consiliere pentru Cet#$eni (BCC) #i 
ofer! suport comunit!"ilor în care func"ioneaz! BCC astfel încât acestea s! se dezvolte, 
utilizând cele mai potrivite metode de implicare a cet!"enilor în decizia public!.



! Bugetare participativ!

Ce este bugetarea participativ#?

Bugetarea participativ! (Engl: participatory budgeting) reprezint! un proces 
de implicare direct! a cet!"enilor unei comunit!"i în luarea deciziilor privind 
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cheltuirea bugetului local. Ca principiu, aceasta nu implic! schimbarea schemelor bugetare sau a 
reglement!rilor legale, exercitând interven"ie asupra destina"iei cheltuielilor din buget, în baza unui 
proces deliberativ. În baza unui acord al autorit!"ii publice locale #i printr-un proces deliberativ, 
cet!"enii gândesc împreun! solu"ii pentru problemele imediate pe care le au #i propun m!suri de 
interven"ie în acest sens. Cet!"enii identific! nevoile, le sintetizeaz! în proiecte, î#i desemneaz! 
delega"i pentru sus"inerea proiectelor f!cute #i apoi strâng votul comunit!"ii pentru care dintre 
proiectele propuse trebuie finan"ate din bugetul local.

Impact pentru comunit#$i:
Beneficiile proceselor de bugetare participativ! au fost recunoscute de c!tre organiza"ii interna"ionale 
precum Banca Mondial! sau OECD. Dintre aceste beneficii, enumer!m urm!toarele schimb!ri pe 
termen lung: îmbun!t!"irea procesului democratic, l!rgirea particip!rii #i revigorarea rolului 
autorit!$ilor locale, consilierilor locali %i societ!"ii civile %i cre%terea încrederii în institu$iile publice, 
îmbun!t!"irea eficien$ei cheltuielilor publice prin eficientizarea modului în care banii sunt investi"i.

Procesul de bugetare participativ! determin! %i cre%terea cuno%tin$elor autorit!$ilor locale %i 
organismelor publice, atunci când efectueaz! planificarea serviciilor; consolidarea comunit!"ii %i 
sectorului de voluntariat prin investi$ii în servicii esen$iale pentru comunit!$ile s!race, permi$ând 
astfel dezvoltarea lor, prin cre%terea num!rului de persoane care iau parte la procesele democratice 
locale %i construirea capitalului social prin crearea de forumuri pentru grupurile locale pentru a se 
întâlni, negocia %i a lua decizii împreun!.



Cum se deruleaz# procesul?

Condi"ii: prim!ria #i consiliul local decid s! 
implementeze formula participativ! de gestionare a 
bugetului #i decid c! o parte din bugetul local anual 
(fie o sum! fix!, fie un procent, fie o linie de buget) s! fie 
cheltuit a#a cum aleg cet!"enii.
Principii: Cet!"enii iau decizii privind o parte din buget, nu 
este un simplu proces consultativ. Acesta nu este un 
eveniment izolat, ci un proces anual. Bugetarea participativ! nu 
trebuie s! includ! întregul buget al unei autorit!"i, ci o parte din el.

Bugetarea participativ#, pe pa%i:
1. Întâlniri în cartiere pentru identificarea nevoilor prioritare, a echipelor 
de lucru pe cartiere (se selecteaz! voluntari care vor deveni delega"i ai 
cartierelor pe parcursul procesului) #i a regulilor ce vor fi respectate pe 
parcursul implement!rii.
2. Întâlniri ale delega"ilor – prioritizarea nevoilor, transformarea nevoilor în 
propuneri concrete pentru a fi finan"ate. 
3. Revenirea la comunitate – proiectele dezvoltate de delega"i sunt prezentate 
comunit!"ii #i se ajusteaz! conform propunerilor acestora. 
4. Comunitatea voteaz! proiectele pe care le vrea finan"ate din partea de buget alocat! 
bugetului participativ.
5. Consiliul local decide finan"area proiectelor selectate de cet!"eni la pasul anterior. Cet!"enii 
monitorizeaz! implementarea proiectelor.
6. În anul urm!tor, se repet! procesul.



! Contracte comunitare

2Ce sunt contractele comunitare?

Contractele comunitare (Engl: community contracts sau community charters) 
reprezint! un proces prin care serviciile publice sunt oferite în baza 
feedback-ului cet!"enilor. Ca metod!, aceasta presupune responsabilizarea autorit!"ilor cu privire la 
modul în care sunt oferite serviciile publice, iar cet!"enii se transform! din primitori pasivi ai unui 
serviciu în actori relevan"i pentru modul în care acesta este furnizat. Ca principiu, contractele 
comunitare nu presupun o interven"ie asupra procesului de achizi"ie public! în sine, ci mai degrab! 
asupra livr!rii propriu-zise a serviciilor, la nivel de termene, în cadrul aceluia#i cadru contractual.

Impact pentru comunit#$i:
Schimb!rile produse de implementarea metodei contractelor comunitare sunt:&responsabilitatea fa"! 
de servicii mai bune; câ%tiguri de eficien$!; un angajament mai mare al reziden$ilor %i mobilizarea 
reziden$ilor activi; un nivel de satisfac"ie public crescut %i o mai bun! gestionare a a%tept!rilor 
publicului; un comportament schimbat de c!tre cet!$eni al institu"iilor statului; rela$ii mai puternice 
între consilieri, servicii publice %i cet!$eni.

Contractele comunitare reprezint! mecanisme de responsabilizare a furnizorilor de servicii publice #i 
sunt contracte de servicii agreate de c!tre comunitate #i furnizorul de servicii, indiferent dac! acesta 
este entitate public! sau privat!, atâta vreme cât contractul este pl!tit din bani publici. Cet!"enii se 
transform! din primitori pasivi ai unui serviciu în actori relevan"i pentru modul în care acesta este 
furnizat. În baza unui interes comun pentru a îmbun!t!"i calitatea unui serviciu public, cet!"enii se 
mobilizeaz!, elaboreaz! o hart! a nevoilor legate de furnizarea respectivului serviciu, aleg nevoile cele 
mai presante, gândesc solu"ii #i conving autoritatea local! #i/sau prestatorul de serviciu pentru a 
r!spunde mai bine nevoilor identificate.



Cum se deruleaz# procesul?

Condi"ii: exist! poten"ial de colaborare #i stabilire 
de consens între cet!"eni, autorit!"i publice #i 
furnizorii de servicii publice; exist! în"elegere comun! 
asupra faptului c! nu se schimb! obiectul contractelor 
de servicii publice din comunit!"i, ci modalit!"ile în care 
acestea sunt prestate.
Principii: furnizorii de servicii publice î#i asum! feedback-ul de 
la utilizatorii de servicii publice. Scopul final al implement!rii 
contractelor comunitare este acela de a îmbun!t!"i calitatea 
furniz!rii serviciilor publice pe criterii de cost-beneficiu.

Contractele comunitare, pe pa%i:
1. Se identific! serviciile publice locale #i companiile care le presteaz!.
2. Au loc întâlniri cu cet!"enii în care se discut! func"ionarea acestor servicii 
#i se identific! un serviciu public de interes pentru comunitate care poate fi 
îmbun!t!"it.
3. Împreun! cu cet!"enii, furnizorii de servicii #i autorit!"i, se dezbat #i se stabilesc 
principalele chestiuni de îmbun!t!"it în cadrul respectivului serviciu public.
4. Se semneaz! un acord voluntar de îmbun!t!"ire a serviciului între prestator, cet!"eni 
#i autorit!"i.
5. Cet!"enii monitorizeaz! implementarea serviciului conform noilor standarde.

National Association for Neighbourhood Management a sprijinit trei comunit#"i din Marea Britanie 
în a transforma politica de colectare a de!eurilor. Astfel, prestatorul de servicii a schimbat orarul 
s#pt#mânal de colectare !i a introdus un serviciu de solicitare rapid# din partea cet#"enilor, în afara 
orarului stabilit.
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! Finan"are alternativ!: economie 
social! #i fonduri comunitare 

Ce este finan$area alternativ#?

Finan"area alternativ! (economie social! #i fonduri comunitare) presupune 
identificarea de mecanisme pentru complementarea veniturilor astfel încât 
nevoile imediate ale comunit!"ilor s! fie acoperite (accesare de fonduri structurale de c!tre autorit!"i 
sau dezvoltare de ini"ative antreprenoriale de c!tre cet!"eni sau ONG-uri).

Impact pentru comunit#$i:
Schimb!rile produse de recursul la oportunita"ile finan"!rii alternative (economie social! #i fonduri 
comunitare) sunt: rezolvarea nevoilor locale care nu sunt acoperite de resurse publice; dezvoltarea 
spiritului de proprietate local!; diminuarea disparit!"ilor socio-economice între indivizi #i a 
vulnerabilit!"ii acestora; dezvoltarea capitalului social. Finan"area alternativ! reprezint! procesul prin 
care, în interiorul comunit!"ii, se delibereaz! asupra felului în care pot fi rezolvate probleme imediate 
pentru care nu sunt alocate resurse bugetare locale. În practic!, finan"area alternativ! se poate traduce 
prin dezvoltarea de întreprinderi sociale sau prin suplimentarea veniturilor autorit!"ilor publice prin 
intermediul fondurilor comunitare. Aceste mecanisme inovatoare reprezint! o metod! de 
contracarare a discrepan"elor socio-economice dintre indivizi. În aceea#i m!sur!, ele reprezint! o 
alternativ! de r!spuns la nevoi economice #i sociale acolo unde resursele publice sau cele private sunt 
insuficiente sau inexistente.

În New Lodge (Irlanda de Nord) func"ioneaz# Ashton Communtiy Trust (ACT) – o întreprindere social# 
înfiin"at# în 1980 prin investi"ia ini"ial# a membrilor comunit#"ii. Ini"ial, centrul înfiin"at oferea servicii 
primare pentru persoanele marginalizate, reu!ind apoi s# se dezvolte !i s# ofere servicii integrate de ocupare, 
subcontractând de la autoritatea public# local# aceste servicii !i generând venituri din investi"ii imobiliare în 
domeniul locuirii sociale.



Cum se deruleaz# procesul?

Condi"ii: Comunitatea, reprezentat! fie de 
autoritatea local!, fie de cet!"eni, identific! solu"ii 
de finan"are pe care le pune în practic! în vederea 
rezolv!rii problemelor imediate ale grupurilor 
dezavantajate, în special, #i ale comunit!"ii în general.
Principii: fondurile accesate sau profiturile ob"inute se întorc 
în comunitate. Este urm!rit impactul avut asupra comunit!"ii 
#i a membrilor s!i #i nu avantajele imediate ale autorit!"ilor sau 
cet!"enilor direct implica"i în proces. Aceasta pleac! de la premisa 
c! trebuie c!utate solu"ii inovatoare pentru rezolvarea de probleme, 
mai ales în contextul crizei economice #i al reducerilor bugetare.

Finan$area alternativ#, pe pa%i:
1. Sunt organizate întâlniri de evaluare a celor mai stringente probleme de la 
nivel local (reprezentan"i ai autorit!"ilor #i cet!"enilor analizeaz! problemele 
comunit!"ii #i resursele locale sau comunitare disponibile pentru rezolvarea 
acestora).
2. Se formeaz! grupuri de lucru formate din cet!"eni #i autorit!"i #i concentrate în 
jurul tipului de resurse identificate.
3. Au loc întâlniri de dezvoltare de planuri de finan"are alternativ! (grupurile de lucru 
dezvolt! planuri de fructificare a resurselor).
4. Este informat! comunitatea despre oportunit!"ile identificate #i planurile dezvoltate.
5. Grupul se formeaz! într-o întreprindere social! sau acceseaz! fonduri comunitare. 
6. Membrii comunit!"ii monitorizeaz! implementarea planurilor dezvoltate.



Participare la puterea a 3-a: probleme 
locale, solu$ii inovatoare %i comunit#$i implicate!

Proiectul abordeaz! problema echit!"ii aloc!rii resurselor publice la nivel local #i eficien"a sc!zut! a 
cheltuirii banului public, problem! care afecteaz! în primul rând cet!"enii afla"i în situa"ii de 
excluziune economic! #i social!. În acest sens, în cadrul proiectului au fost identificate solu"ii 
inovatoare care au ca #i element comun participarea cet!"enilor la realizarea politicilor publice. 
Pentru ca bugetele locale s! r!spund! mai bine nevoilor comunit!"ilor va fi folosit! metoda 
buget#rii participative. Pentru ca serviciile publice s! r!spund! mai bine nevoilor beneficiarilor 
va fi folosit! metoda contractelor comunitare. Pentru problema lipsei generale a resurselor ne 
propunem, prin demersuri de advocacy, s! convingem autorit!"ile s! acceseze fonduri structurale 
pentru nevoile imediate ale comunit!"ilor #i, pe de alt! parte, s! ajut!m la implicarea cet!"enilor 
exclu#i economic #i social în mici întreprinderi sociale devenind, astfel, activi economic #i 
independen$i fa$# de resursele publice.

Obiectivul  general al proiectului vizeaz! cre#terea capacit!"ii comunit!"ilor locale de a influen"a 
procesul de luare a deciziilor la nivel local, asigurând astfel accesul grupurilor vulnerabile la servicii 
#i resurse. Obiective specifice: promovarea a trei metode inovatoare de participare la luarea 
deciziilor #i incluziune social! (bugetare participativ!; contracte comunitare; finan"are alternativ! - 
economie social! #i fonduri comunitare) în 30 de comunit!"i din România; organizarea #i formarea 
a 6 grupuri de dezbateri #i influen"are a politicilor publice în 6 comunit!"i selectate; implementarea 
a cel pu"in uneia dintre metodele inovatoare promovate, în fiecare dintre cele 6 comunit!"i unde au 
fost organizate grupuri de dezbateri. Activit!"ile vizeaz!, în principal, implementarea celor trei 
metode în 6 comunit!"i din România. Activit!"ile de organizare #i dezvoltare comunitar! vizeaz!, în 
primul rând, persoane apar"inând grupurilor vulnerabile. În cadrul proiectului vom lucra cu grupuri 
de dezbateri în fiecare dintre comunit!"i, iar input-ul beneficiarilor va fi valorificat, transformându-
se, dup! caz, în idei de proiecte care s! fie pe lista proiectelor finan"ate de la bugetul local, în condi"ii 
contractuale mai bune pentru beneficiarii de servicii publice, în idei de întreprinderi sociale sau în 
recomand!ri de politic! public! ce pot fi rezolvate prin accesarea fondurilor structurale.

Detalii despre proiect:



Afl! mai multe despre ini"iativele locale ale ANBCC pe 
blogul: exersamdemocratia.wordpress.com.

Material editat de Asocia$ia Na$ional# a Birourilor de Consiliere pentru Cet#$eni (ANBCC) în cadrul 
proiectului “Participare la puterea a 3-a: probleme locale, solu$ii inovatoare %i comunit#$i 
implicate!”, proiect co-finan"at printr-un grant din partea Elve"iei prin intermediul Contribu$iei 
Elve$iene pentru Uniunea European# extins#. Valoarea total! a proiectului este de 126 181 CHF, din 
care valoarea co-finan"!rii din partea Elve"iei este de 113 563 CHF, iar 12 618 CHF reprezint! contribu"ia 
ANBCC.
$
© Drepturi de autor: Drepturile de autor asupra acestei publica"ii sunt rezervate ANBCC. Bucure#ti, 
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