
 

 

Proces – verbal in urma intalnirii de la Racovita in cadrul proiectului 

“Primii pasi spre o democratie participativa moderna” 

- 28 aprilie 2010 – 

 

 

Intalnirea de la Racovita a avut ca scop realizarea unui prim contact cu grupul tinta al consilierilor 

locali, carora li s-a facut prezentarea generala a proiectului si li s-au distribuit dosarele cu documentatia 

proiectului. 

 Mesajul asociatiei noastre fata de cei prezenti, consilieri si cetateni ai comunei, a fost ca noi nu avem 

pretentia de a fi emis o ipoteza noua, originala in ceea ce priveste democratia participativa, ci doar de a fi 

adus mai aproape acest concept de cetatenii comunei si de a fi incitat la constructia unui spatiu de dialog pe 

teme de interes pentru comunitate. 

 Ceea ce li se cere consilierilor este sa adere la proiect si sa transmita cetatenilor un mesaj favorabil 

fata de acesta, cat si fata de utilitatea unui astfel de spatiu de dialog cetatenesc, adica o structura care sa 

asigure feed-back-ul necesar pentru hotararile de consiliu local. 

 Ceea ce poate dori o asociatie ca a noastra dupa implementarea unui astfel de proiect este crearea 

unui grup de persoane resursa in comuna Racovita, disponibile si formate, in vederea colaborarii si in alte 

actiuni si proiecte. Aceste persoane vor putea sa devina parteneri de dialog pentru proiecte de genul centrelor 

de vacanta, intalniri pe teme Leader, schimburi de experinta cu Franta etc.  

A fost reiterata ideea ca unul din obiectivele APIVS este crearea acelui grup de persoane resursa la 

nivelul comunei Racovita care sa poata anima si a cataliza energiile cetatenilor.   

Referitor la numarul participantilor, s-a anuntat de asemenea ca deocamdata, grupul consilierilor este 

de 5(+1), iar cel al cetatenilor de 20, dar, bineinteles, pe parcurs, acestia pot deveni mai numerosi intrucat 

intrarea este libera in acest spatiu de dialog. 

Urmatoarea intalnire va avea loc in momentul in care se vor fi completat fisele de inscriere. 

Asteptam confirmarea din partea comunei Racovita. 

 

Intocmit, 

Anca Ionaşcu – coordonatoare program 
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