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Cuvânt înainte
Anul 2008 a fost pentru Centrul pentru Politici Publice un an cu
rezultate excepţionale, atât din punct de vedere al extinderii actvităţilor
de cercetare şi analiză a politicilor publice cât şi din perspectiva
parteneriatelor încheiate în acest an.
Proiectele implementate în 2008 au fost axate pe elaborarea
politicilor publice locale, contribuind la creşterea transparenţei
instituţiilor publice şi a aleşilor locali. Recomandările de politică publică
transmise de către CENPO consiliilor judeţene din România, în cadrul
proiectului „Consilii Judeţene Transparente!?” au fost adoptate de către
aceste instituţii într-o măsură suprinzătoare. Din punct de vedere al
parteneriatelor, în anul 2008 CENPO a închiat parteneriate cu
numeroase autorităţi publice locale în vederea accesării fondurilor
structurale. În acelaşi timp, am menţinut parteneriatele anterioare şi am
căutat să ne extindem reţeaua de parteneri din ţări membre ale Uniunii
Europene, iar rezultatele acestor parteneriate vor fi vizibile în 2009.
În ceea ce priveşte resursele umane ale organizaţiei, cercetătorii
noştrii au participat în 2008 la diverse conferinţe şi sesiuni de training, la
nivel naţional sau internaţional. Mai mult, începând din acest an CENPO
a iniţiat un program de voluntariat, având în prezent o echipă de
voluntari care se implică constant în proiectele asociaţiei.
Acest raport descrie organizaţia noastră şi activităţile derulate în
2008, incluzând – printre altele – scopul nostru, proiecte specifice,
realizări, finanţatori şi parteneri. Raportul nu este unul exhaustiv, dar
oferă o imagine de ansamblu asupra activităţii din anul anterior, indicând,
de asemenea, direcţia care va fi urmată în viitoarele proiecte.
Daniel POP
Preşedinte CENPO

Centrul pentru Politici Publice
Misiune, obiective şi agendă

Centrul pentru Politici Publice (CENPO), creat în 2003 ca o organizaţie
independentă, non-profit şi non-partinică, întreprinde activităţi care contribuie
la dezvoltarea unor politici publice inclusive şi transparente la nivel local,
contribuind astfel la eficientizarea guvernării locale şi la accentuarea
caracterului democratic al realizării politicilor publice locale în România.

Misiunea Centrului pentru Politici Publice este de a contribui
la îmbunătăţirea procesului de realizare al politicilor publice
prin intermediul iniţierii unor cercetări independente, al
intensificării mecanismului informaţional şi al facilitării
dezbaterilor între diferiţi actori ai scenei publice.
Pentru a realiza această misiune, CENPO şi-a propus următoarele obiective:
• facilitarea, dezvoltarea şi realizarea de cercetări ştiinţifice relevante în
diferite domenii ale politicilor publice;
• promovarea şi susţinerea transferului informaţional, al expertizei în ceea
ce priveşte procesul de creare al politicilor publice;
• iniţierea, dezvoltarea şi facilitarea parteneriatelor în vederea
îmbunătăţirii practicii din domeniul politicilor publice;
•

dezvoltarea şi încurajarea acţiunilor privind participarea directă a
cetăţenilor în procesul de realizare al politicilor publice.

Agenda noastră îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea procesului local de
realizare al politicilor publice, percepţia noastră fiind aceea că democraţia
locală, în prezent slab dezvoltată în România, poate fi eficient construită la
nivel local şi doar în măsura în care acest lucru se întâmplă în fiecare regiune a
ţării, în aşa fel încât democraţia de la nivel naţional să fie cu adevărat
funcţională. Cu toate acestea, impactul activităţii noastre este vizibil dincolo de
grupul sau regiunea ţintă; aceasta are un efect multiplicator, atâta timp cât
rezultatele noastre sunt relevante şi pentru alte regiuni. Mai mult decât atât,
ceea ce întreprindem la nivel sub-naţional poate influenţa politica naţională.
Astfel că, ne propunem să realizăm un proces inclusiv al politicilor publice la
nivel local pentru a contribui la dezvoltarea unui proces democratic în
domeniul politicilor publice în România.

Centrul pentru Politici Publice
Viziune
Cercetare în domeniul politicilor publice şi analiză – realizăm
cercetări şi analize în domeniul politicilor publice pe diferite teme
relevante la nivel local. Astfel, oferim responsabililor cu procesul
decizional un cadrul informaţional vast, abordări alternative şi soluţii
posibile, toate bazându-se pe cercetări temeinice. Aceste cercetări sunt
realizate în colaborare cu instituţii academice, cu cetăţenii, cu organizaţii
cu profil comunitar, cu instituţii ale sectorului privat şi cu instituţii
publice.
Campanii de advocacy – de-a lungul activităţii noastre, am realizat
faptul că, pe lângă expertiza oferită autorităţilor publice, este necesar să
acordăm atenţie problemelor critice legate de politicile publice prin
implicarea în activităţi de advocacy în vederea influenţării schimbărilor
în acest domeniu. Adoptarea unei atitudini pro-active este vitală în
contextul României, unde guvernele locale sunt extrem de vulnerabile
în ceea ce priveşte politicile publice.
Încurajarea personalului academic de a se implica în etapa de
cercetare a politicilor publice – contribuim la dezbaterile academice
prin realizarea unor studii şi prin organizarea de evenimente în cadrul
cărora activitatea noastră de cercetare este discutată într-un context
academic. Această interacţiune cu spaţiul universitar este un mijloc
esenţial prin care abordările novatoare legate de problema politicilor
publice pot fi dezvoltate. Astfel că, obiectivul nostru este acela de a
atrage atenţia studenţilor şi cadrelor universitare asupra importanţei
cercetării din domeniul politicilor publice şi de a-i încuraja să se implice
în astfel de activităţi.
Intensificarea capacităţii participative a cetăţenilor – ne
propunem să creştem rolul de mediator între cetăţeni şi cei care sunt
responsabili cu politicile publice. Acest lucru include atragerea atenţiei
şi informarea cetăţenilor cu privire la problemele comunităţii în care
trăiesc; conştientizarea implicaţiilor pe care diferite activităţi ale
guvernului local le au; încurajarea cetăţenilor de a-şi spune punctul de
vedere în ceea ce priveşte politicile locale; considerarea opiniilor
cetăţenilor în activităţile noastre şi comunicarea lor la nivelul
autorităţilor publice locale, creând astfel o legătură între cetăţean şi
politicile publice.

Programe
În anul 2008, Centrul pentru Politici Publice a continuat

să-şi îmbunătăţească şi să-şi extindă cele trei linii de
programe principale, Procese economice locale, Guvernare
publică locală şi Seria prelegerilor despre democraţie, care
au constituit baza pentru iniţierea şi continuarea diferitelor
proiecte. Programele specifice desfăşurate în anul 2008, şi
care au fost constituite prin intermediul analizei nevoilor în
termeni de politici publice, includ următoarele:

Procese economice locale

1. Migraţie şi dezvoltare
2. Dezvoltarea resurselor umane

Guvernare publică locală
1. Consilii Judeţene transparente!?
2. Creşterea participării şi consultării cetăţeneşti
pentru dezvoltarea politicilor locale în comunităţi
multiculturale
3. Traducerea „CETĂŢENII CA PARTENERI. MANUALUL OECD
PRIVIND INFORMAREA, CONSULTAREA ŞI PARTICIPAREA ÎN
PROCESUL DE ELABORARE A POLITICILOR PUBLICE”

Seria Prelegeri despre democraţie

Program 1 – Procese economice locale 2008
Migraţie şi dezvoltare

The “triple win” of Guest-worker programs?
Evidence from the Work-and-travel USA program in Romani
Scopul acestui proiect este
Întrebări de cercetare:

Oferă participarea la un program work and travel rezultate
acela identificarea efectelor
positive?
programelor de work and

În ce măsură participarea la programele work and travel
travel USA asupra
influenţează dispoziţia de migraţie a studenţilor?
participanţilor la aceste

Măsura în care programele work and travel reduc disparităţile
programe. Efectele avute în
în venituri sau întăresc/ creează noi diferenţe.
vedere sunt atât de ordin
material cât şi atitudinal. În urma proiectului va rezulta o cercetare cantitativă,
bazată pe opiniile participanţilor la acest tip de programe, întărită de o parte
calitativă, realizată prin focus-grup. În urma bazei de date obţinute din
chestionarele completate vom face o analiză statistică prin intermediul căreia
vom încerca să
Rezultate:
răspundem la întrebările

Evaluarea câştigurilor din punct de vedere al experienţei

Estimarea măsurii în care remitenţele revin în ţara-sursă.
de cercetare a

Schimbarea pe termen lung a perspectivelor de migraţie ale
proiectului, întrebări ce
studenţilor participanţi la programele work and
se referă la măsura în
travel.Întrebări de cercetare
care programele work
Oferă participarea la un program work and travel rezultate
and-travel schimbă ceva
positive?

În ce măsură participarea la programele work and travel
în atitudinea studenţilor
influenţează dispoziţia de migraţie a studenţilor?
referitor la posibilitatea

Măsura în care programele work and travel reduc disparităţile migrării, la efectele
în venituri sau întăresc/ creează noi diferenţe.
materiale ale
programului.
Prin acest proiect, Centrul pentru Politici Publice îşi continuă linia de cercetare
privind migraţia forţei de muncă şi efectele acesteia asupra dezvoltării
economice la nivel naţional pe de o parte şi la nivel de dezvoltare a resurselor
umane pe de altă parte.
Finanţator: The Vienna Institute for International Economic Studies
Bugetul total al proiectului: 7,800 EURO

Program 2 – Guvernare publică locală 2008
Consilii judeţene transparente!?

Scopul proiectului Consilii judeţene transparente?! este acela de a evalua
măsura în care autorităţile publice locale de la nivelul judeţelor respectă
reglementările legale privind transparenţa decizională şi accesul cetăţenilor la
informaţiile de interes public, precum şi reglementările privind raportarea
anuală a activităţii de către aleşii locali. Proiectul s-a desfăşurat în perioada 15
martie 2008 – 15 ianuarie 2009.
Obiectivele proiectului sunt: evaluarea situaţiei actuale a raportării
performanţelor în activitatea aleşilor locali la nivelul Consiliilor judeţene din
România;îmbunătăţirea nivelului de conformare cu prevederile legale privind
raportarea anuală a activităţii de către aleşii locali, precum şi a calităţii
rapoartelor de activitate Rezultate obţinute:

4000 de exemplare - “Studiu de politici privind informarea cetăţenilor
ale aleşilor locali, prin
despre activitatea aleşilor locali ”
realizarea şi publicarea

Două CENPO Policy briefs,conţinând recomandări pentru consiliile
unor rapoarte de
judeţene, primul cu privire la includerea în regulamentele de
evaluare;realizarea unei
funcţionare a unei prevederi privind rapoartele individuale de activitate
ale consilierilor judeţeni şi al doilea cu privire conţinutul rapoartelor.
propuneri de politică

Masa rotundă “Calitatea democraţiei locale şi responsabilitatea aleşilor
publică privind
locali”, la care au participat consilieri judeţeni, funcţionari publici de
reglementarea raportării
la nivel local şi central şi reprezentanţi ai organizaţiilor nonactivităţii de către aleşii
guvernamnetale.
locali la nivel de Consiliu  10 consilii judeţene au introdus recomandările CENPO în
judeţean, şi promovarea
regulamentele lor de funcţionare.
acestei propuneri;
creşterea conştientizării
de către opinia publică a
posibilităţii de a evalua performanţele aleşilor locali pe baza rapoartelor.
Principalele activităţi ale proiectului au fost:
• monitorizarea implementării de către consiliile judeţene a prevederilor
legale în domeniu;
• publicarea rapoartelor de activitate ale aleşilor locali pe un portal web;
• elaborarea unui studiu de politici şi a unor propuneri de politică publică
privind raportarea activităţii de către aleşii locali;
• organizarea unei mese rotunde la nivel naţional, pentru promovarea
propunerii de politică publică.
Finanţator: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.
Bugetul total al proiectului: 62 320 USD

Program 2 – Guvernare publică locală 2008
Creşterea participării şi consultării cetăţeneşti
pentru dezvoltarea politicilor locale în
comunităţi multiculturale

Scopul proiectului realizat în parteneriat cu Centrul pentru Diversitate
etnoculturală este creşterea calităţii participării cetăţeneşti prin promovarea şi
implementarea unor practici inovative de elaborare a politicilor locale în 5
comunităţi multietnice din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest: Tăşnad (SM),
Jibou (SJ), Seini (MM), Beclean (BN), Aleşd (BH). Beneficiarii finali sunt
cetăţenii din cele 5 comunităţi multiculturale.
Din punctul de vedere al grupurilor implicate în procesul de elaborare a
politicilor publice, proiectul are în vedere participarea echitabilă a grupurilor
etnice prezente în
Rezultate obţinute:
comunitate. Un alt tip  rapoartele de diagnoză ale celor 5 comunităţi

5 politici publice elaborate în contextul modelului propus
de beneficiari finali

20 reprezentanţi APL instruiţi în ceea ce priveşte valorificarea
vor fi aproximativ 300
resurselor locale, politici publice locale, participare cetăţenească,
de unităţi
incluziune şi participarea minorităţilor în procesul de elaborare a
administrative care vor
deciziilor
beneficia de ghidul de  un kit training privind valorificarea resurselor locale, politici publice
bune practici în
locale, participare cetăţenească, incluziune şi participarea minorităţilor
în procesul de elaborare a deciziilor
implementarea

5 întâlniri comunitare
politicilor publice

cel puţin 3 vizite de schimb de experienţă
locale.

o colecţie modele de bune practici
Activităţile principale  1000 exemplare din Ghid de bune practici în implementarea politicilor
publice locale.
sunt: training APL
(având ca tematică
Valorificarea resurselor locale, Politici publice locale, Participare cetăţenească,
Incluziune şi participarea minorităţilor în procesul de elaborare a deciziilor),
organizarea de întâlniri comunitare, facilitarea aplicării modelului de elaborare
a politicilor publice în cele 5 comunităţi, promovarea schimbului de experienţă.
Finanţator: Uniunea Europeană, programul Consolidarea Democraţiei în
România, Componenta Democraţie, drepturile omului, statul de drept,
independenţa justiţiei şi lupta împotriva corupţiei.
Bugetul total al proiectului: 41,800 EURO

Program 2 – Guvernare publică locală 2008
Traducerea „Cetăţenii ca parteneri. Manualul
OECD privind informarea, consultarea şi
participarea în procesul de elaborare a
politicilor publice”
Obiectvul proiectului este acela de a oferi practicienilor din domeniul
informării cetăţeneşti, consultării şi implicării active în elaborarea politicilor
publice un manual adecvat nevoilor acestora şi un instrument util pentru
iniţierea proiectelor de partciapre publică la luarea deciziilor. Grupul ţintă al
proiectului este format din functionari publici de la nivel local şi central, dar
manualul poate fi utilzat şi de aleşi locali sau de oficiali guvernamentali, de
către studenţi sau cercetători din domeniile administraţiei publice sau ştiinţelor
politice.

Proiectul s-a defăşurat în perioada noiembrie 2008 – martie 2009.
Finanţator: The Network of Institutes and Schools of Public
Administration in Central and Eastern Europe
Bugetul total al proiectului: 3160 USD

Program 3 – Prelegeri despre democraţie
Prelegeri despre democraţie 2008

Proiectul “Prelegeri despre democraţie” a debutat în anul 2006, în
parteneriat cu Universitatea Babeş Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice,
Administrative şi ale Comunicării. Prelgerile organizate în cadrul acestui
proiect sunt publice, iar evenimentele se desfăşoară la sediul Facultăţii de
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării. În anul 2008 au avut loc
următoarele prelegeri:
Mihaela Miroiu, Profesor
Universitar, Şcoala Naţională de
Studii Politice şi Admnistrative –
Moralitate în politică sau politica
moralităţii? „Neo-purificarea” în
România, 3 Aprilie 2008

Dieter Grasediek - European
Integration Can Only Succeed
Through Civic Education - Marti 20
Mai, 2008

Ronald King, Professor and Chair,
Department of Political Science, San
Diego State University -Interpreting
the 2008 U.S. Presidential Elections Miercuri 11 Iunie, 2008

Albert P. Van Goudoever - Islamul
în Europa - Joi 29 Mai, 2008

Evenimente CENPO

“The Effects of International
Labor Migration on Political
Learning”, seminar organizat de
Departamentul de Ştiinţe Politice al
Universităţii Babeş-Bolyai în
parteneriat cu CENPO, 6 – 7 Iunie
2008, Cluj-Napoca.

Calitatea democraţiei locale şi
responsabilitatea aleşilor locali
masă rotundă organizată de CENPO,
26 septembrie 2008, Cluj-Napoca.

Dezvoltare instituţională
Open Society Fellowship
Programul Open Society Fellows este dedicat celor peste 1000 de absolvenţi ai
programelor de burse universitare, post-universitare si de cercetare acordate de
Fundaţie în perioada 1997 - 2005. Programul urmăreşte în egală măsura
crearea unei comunităţi de absolvenţi şi a unui climat de colaborare între
aceştia, cât şi valorificarea cunoştiinţelor dobăndite de absolvenţi prin studiile
în străinatate, în beneficiul societăţii civile şi al instituţiilor publice cheie. În anii
2003 -2006, Fundaţia a acordat finanţări organizaţiilor neguvernamentale
pentru angajarea a 19 absolvenţi, in acelaşi timp de la începutul lui 2005 asistă
o serie de instituţii publice în recrutarea de specialişti din rândul absolvenţilor.
Open Society Fellows îşi propune valorificarea cunoştinţelor absolvenţilor de
studii in străinătate în scopul promovării societăţii deschise in România. În
cadrul acestui proiect, Centrul pentru Politici Publice a angajat un asistent de
cercetare începând cu anul 2007.
Finanţator: Fundaţia pentru o Societate Deschisă, România
Bugetul total al proiectului: 15,690 USD (2007 şi 2008)

Programul de voluntariat
În anul 2008 CENPO a iniţiat un program de voluntariat în parteneriat cu
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale
Comunicării. Programul oferă studenţilor oportunitatea de a câştiga experienţă
în domeniile în domeniilor lor de interes, într-un mediu caracterizat de
interdisciplinaritate. Programul vine ca urmare a viziunii ţi obiectivului
CENPO privind încurajarea studenţilor şi a tinerilor cercetători de a se implica
în analiza şi cercetarea politicilor publice.
În prezent, CENPO are o echipă de patru voluntari implicaţi în activităţi de
cercetare în cadrul proiectelor noastre. Astfel, voluntarii au contribuit
substanţial la publicaţia „Studiu de politici privind informarea cetăţenilor despre
activitatea aleşilor locali”, fiind implicaţi în etapa de analiză calitativă a rapoartelor
de activitate ale consilierilor judeţeni şi în analiza regulamentelor interne ale
consiliilor judeţene.

CENPO Policy Briefs
În 2008 CENPO a iniţiat o serie de documente de politică publică numite
„CENPO Policy Briefs” prin care ne propunem să contribuim la dezvoltarea
politicilor publice la nivel local. Aceste documente tratează aspecte specifice
ale guvernării locale, incluzând atât analize de politici publice cât şi
recomandări. Seria „CENPO Policy Briefs” abordează probleme de politici
care nu necesită rapoarte şi investigaţii exhaustive şi care pot fi rezolvate la
nivel local. Această serie contribuie la eforturile continue ale CENPO de a
dezvolta şi întări capacitatea de elaborare de politici publice la nivel local.
În 2008, seria „CENPO Policy Briefs” a fost distribuită aleşilor locali cu
funcţii de conducere, cum sunt primarii sau preşedinţii consiliilor judeţene. Pe
termen scurt, intenţionăm să transmitem aceste „policy briefs” secretariatelor
autorităţilor publice locale, ONG-urilor, institutelor de cercetare şi
universităţilor cu departamente de profil care desfăşoară activităţi în domeniul
administraţiei publice sau al guvernării locale.
Două „policy briefs” au fost elaborate şi distribuite în anul 2008:
• CENPO Policy Brief din Iunie 2008, care a avut ca subiect
„Reglementarea la nivel local a depunerii de rapoarte de activitate de
către consilierii judeţeni”
• CENPO Policy Brief din Decembrie 2008, care a avut ca subiect
„Recomandări privind conţinutul rapoartelor anuale de actvitate ale
aleşilor locali”

Publicaţii CENPO 2008
CENPO Policy Briefs
• CENPO Policy Brief din Iunie 2008, care a avut ca subiect

„Reglementarea la nivel local a depunerii de rapoarte de activitate de către
consilierii judeţeni”
• CENPO Policy Brief din Decembrie 2008, care a avut ca subiect
„Recomandări privind conţinutul rapoartelor anuale de actvitate ale aleşilor locali

Rapoarte de cercetare
• Daniel Pop, Cristina Stanus, Oana Stoian, Ana Maria Suciu -

“Responsabilizare politica si performanta în guvernarea locala: rapoartele de
activitate ale consilierilor locali din municipiile resedinta de judet”
• Daniel Pop, Cristina Stanus, Oana Stoian, Ana Maria Suciu –
“Democratie locala si activitatea consilierilor judeteni din România: 2004-2007”
• Daniel Pop - “The “triple win” of Guest-worker programs? Evidence from the
Work and Travel USA program in Romania”.

Studii

Ghid de bune practici în implementarea politicilor publice locale,
publicaţie editată de Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală şi
CENPO
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