
Asociaţia Ille et Vilaine - Sibiu 
Centrul de Resurse pentru Participare Publică 

(CeRe) - Bucureşti 

 

Proiectul "Democraţie participativă" 

Noţiuni elementare în sprijinul membrilor unui consiliu cetăţenesc  

din mediul rural 
 

Organizarea sesiunilor de formare la Turnu Rosu 
 

Obiectiv general: 
Crearea cadrului structural pentru exercitarea democraţiei participative în comunele Racoviţa şi Turnu 

Roşu din judeţul Sibiu. Crearea unui spaţiu de informare, exprimare, propunere şi reflecţie pentru 

cetăţeni şi administraţia locală. 

 

Obiectivele specifice ale sesiunilor: 
� Dezvoltarea competenţelor de analiză şi comunicare pentru reprezentanţii consiliilor locale şi 

pentru persoanele-resursă ale societăţii civile din comunele Turnu Roşu şi Racoviţa; 

� Asigurarea de cunoştinţe şi deprinderi necesare pentru utilizarea spaţiului enunţat mai sus; 

� Dezvoltarea competenţelor de utilizare a cadrului propus prin cel puţin trei situaţii concrete. 

 

Joi, 17 iunie 2010   

14:30 - 14:45 Deschiderea sesiunii de formare. Prezentarea formatorului şi a participanţilor. 

Descrierea pe scurt a sesiunilor de formare. 

14:45 - 15:30 Participarea publică: definiţii şi clarificări. Cadru legal. 

Democraţia participativă şi activismul civic. Treptele participării publice. 

15:30 - 15:45 Pauză de cafea 

15:45 - 16:30 Etapele procesului decizional la nivel local şi rolul cetăţenilor in acest proces. 

Aplicaţie practică 

16:30 - 17:30 Elemente de bază în comunicare. Analiza factorilor interesaţi. 

Aplicaţie practică 

 

Vineri, 18 iunie 2010   

14:30 - 15:30 Recapitularea zilei precedente. 

Metode de informare a cetăţenilor şi factorilor interesaţi. 

15:30 - 15:45 Pauză de cafea 

15:45 - 16:45 Metode de consultare a cetăţenilor şi factorilor interesaţi. 

Aplicaţie practică 

16:45 - 17:30 Instrumente de facilitare în procese participative de planificare. 

Prezentare generală şi aplicaţie practică 

 

Sâmbătă, 19 iunie 2010  

14:30 - 15:30 Recapitularea zilei precedente. 

Metode participative de analiză a nevoilor comunităţii. 

15:30 - 15:45 Pauză de cafea 

15:45 - 16:30 Analiza participativă a nevoilor comunităţii: metode deliberative şi non-

deliberative. 

16:30 - 17:15 Elaborarea planului de acţiune pentru perioada dintre sesiunile de formare. 

Prezentarea şi discutarea planurilor. 

 

17:15 - 17:30 

Planificarea temelor / obiectivelor celei de-a doua sesiuni de formare (iulie 

2010). Sfârşitul primei sesiuni de formare. 

 


