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  Activism civic în practică: comunitatea are cuvântul  

Sesiune de leadership și program de training pentru inițiative civice  

 
5 comunități locale 

5 consultări publice deschise cetățenilor 
Top priorități pe fiecare comunitate  

 
 

19-20 martie 2022 

Proiect draft de agenda 

AMFITEATRUL COLEGIULUI NAȚIONAL ”TRAIAN LALESCU” REȘIȚA 

 
Ziua 1  
 
09:30-10:00  BUN VENIT! 

Ce ne-am propus să facem în cinci comunități urbane din țară: activism civic în practică  
(prezentarea proiectului, consultărilor, rezultatelor, top priorități, ce urmează)  
Prezentarea participanților  

 Bianca Toma, Centrul Român de Politici Europene 

 
10:00-12:00  Modul 1: Administratie locală cuplată la comunitate – planificare, bugetare, consultare  

și implicare (Rolul și funcțiile unei administrații locale, tipuri de servicii publice locale, construcția 
bugetului, achiziții publice, instrumentele cetățenilor)  
 

 Invitat: Grațian Dobre, director executiv Direcția de Dezvoltare Locală și Instituțională,               
Reșița 

   Emil Achim Bunda, director medical Spitalul Județean de Urgență Reșița 
  Trainer: Septimius Pârvu, Expert Forum  
 
12:00 -13:00  Pauza de prânz 
 
13:00 -14:30 Modul 2: Investiții publice și private  (perspective ale antreprenorilor și investitorilor, 

consultări structurate, așteptări ale mediului de afaceri, exemple de bune practici) 
 
 Invitat: Oana Frențiu – antreprenor local, Reșița 

                                            Carmen Popa - antreprenor local, Reșița  
Trainer: Adelina Dabu, Confederația Patronală Concordia   

   
14:30 -14:40 Pauză de cafea 
 
14:40 -15:30 Sesiune de lucru pentru pregătirea campaniei la nivel local (definirea planului, 

corelarea acestuia cu prioritățile reieșite din consultare, modul de monitorizare și 
evaluare și includere priorităților, campanie de advocacy) 

 Facilitator:  Bianca Toma, Centrul Român de Politici Europene 
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Ziua 2  

 
10:00 – 11:00 Transformarea vieții urbane și investiții sustenabile  

Invitat: Bogdan Demetrescu, arhitect, Reșița 
 
11:00-12:30  Modul 3: Decizii transparente la nivel local și soluții de transparentizare și implicare 

(legislație și practică, obligațiile administrațiilor publice,  exemple de bune practici 
inițiative de advocacy privind transparența, cum pot fi folosite datele publice de către 
cetățeni, soluții pentru transparentizare și o mai bună implicare a cetățenilor) 

   Trainer:  Radu Puchiu, expert date publice deschise  
     
12:30 -13:30  Pauza de prânz 
 
13:30 -15:30 Modul 4: Cum schimbi lucrurile: campanii de succes la nivel local (rolul cetățenilor)   
  
 Invitați:  Roxana Damaschin, Oil Right, Timișoara  
    Cătălin Gavrilă, Bike Attack, Reșița 

Ovidiu Bădescu, SuperTeach, Reșița  
Daniel Grebeldinger, Asociația Nevo Parudimos, Reșița  

 Trainer:    Elisabeta Toma, CeRe, Centrul de Resurse pentru Participare Civică  
    Raluca Boișteanu, Centrul de Resurse pentru Participare Civică   
     
15:30 -15:45 Concluzii 
 
 

 

 

 

Despre eveniment:  

Evenimentul este parte a unui proiect derulat de Centrul Român de Politici Europene în parteneriat cu 
Fundația Comunitară Buzău, Fundația Comunitară Vâlcea, Fundația Comunitară Banatul Montan și 
Fundația Comunitară Timișoara cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de susținere a 
cetățenilor în procesele de decizie de la nivel local, prin îmbunătățirea capacității acestora de a se implica 
în consultări publice, a iniția petiții adresare autorității publice și a acționa și reacționa în promovarea 
unor investiții necesare sau servicii publice de calitate. 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general 
al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre 
cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este 
administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru 
Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care 
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acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al 
Granturilor SEE și Norvegiene.  

Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea 
capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește 
dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul 
său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în 
același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe 
informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru 
mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.” 

 

 

http://www.eeagrants.ro/

