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Decizia publică are nevoie de înțelegere și susținere din partea comunității. Vedem 
zilnic zeci de hotărâri publice care nu se respectă. La fel de des vedem servicii publice 
de foarte slabă calitate (apă caldă și căldură, transport public, salubritate, parcuri și 
spații verzi neîngrijite), în timp ce (prea multe) administrații publice alocă resurse 
considerabile pentru mobilier urban scump, publicitate și acțiuni de PR, borduri, iluminat 
public festiv și alte decorațiuni ce consumă inutil banul public și nu se află pe nicio listă 
de priorități. Multe, prea multe achiziții publice nejustificate nici de urgențe, nici de nevoi 
ale comunității.



Distanța, uneori uriașă, între ce vor cetățenii de la administrațiile locale și ce pun 
acestea în practică trebuie să ne îngrijoreze. În ultimii doi ani am lucrat alături de 
patru fundații comunitare locale pentru a documenta această distanță, a vedea ce nevoi 
au cetățenii și a arăta că într-un timp scurt (record pentru administrație) putem 
transforma o nevoie punctuală a comunității în fapte (proiect, campanie, decizie).



Iar în urma acestor fapte avem și câteva soluții care, aplicate de orice manager public de 
bună credință, este imposibil să nu ducă la schimbări relevante. Prezentăm o serie de 
măsuri care, credem noi, ar trebui adoptate de administrațiile publice locale pentru a 
micșora distanța dintre investițiile publice (slab fundamentate) și nevoile, de multe ori 
urgente, ale comunităților locale. Este un to-do, un top 5 măsuri care, aplicate 
sistematic, vor duce la îmbunătățirea relației cetățean - administrație, a serviciilor 
publice, spațiului urban, și ar crește responsabilitatea funcției publice.

Cum putem (re) conecta 
comunitatea cu decizia publică?
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Transparența - este esențială în relația cu comunitatea și sunt administrații locale care au 
făcut eforturi în acest sens. Este nevoie în continuare de publicare de date structurate și 
deschise, de informații explicate pe înțelesul cetățenilor inclusiv din zonele tehnice - 
buget, achiziții, infrastructură, mobilitate urbană, investiții, planuri de urbanism. 
Consultările, prin procedurile de transparență decizională și nu numai, trebuie să fie cu 
adevărat eficiente, inclusive, atent pregătite pentru comunitate, și implicarea celor 
interesați/direct afectați în decizie. În acest fel, nivelul de susținere al populației va fi din 
ce în ce mai bun. Măsurile nepopulare vor atrage critici cărora liderii administrațiilor 
locale trebuie să le răspundă, cu argumente, date, tendințe. Liberul acces la informații 
de interes public trebuie tratat cu prioritate, iar răspunsurile la solicitări trebuie să ajute 
cetățeanul.

TRANSPARENȚA.

Întâlniri sau consultări periodice ale liderilor administrației locale (inclusiv funcționari 
publici cu rang înalt din aparatul tehnic, responsabili pentru departamente/direcții 
esențiale pentru comunitate) cu lideri formali și informali din comunitate, grupuri civice, 
consilii consultative, de cartiere, ale tinerilor, ale seniorilor, cu ONG-uri. Invitarea 
acestora la dezbateri și consultări pe temele majore de la nivel local. Grupurile civice, 
mișcări precum cele ale bicicliștilor ori de sprijinire a persoanelor vulnerabile se pot 
transforma în oportunități pentru administrația locală: există expertiză, resursă, 
entuziasm, disponibilitate a acestor grupuri să sprijine administrația locală. Fără costuri. 
Dialogul cu aceste grupuri este o măsură esențială și va da voce și altor inițiative.


Conectarea la comunitate.

Sondaje și consultări pe priorități cu 
cetățenii.
Investițiile administrațiilor locale tind să fie considerate treaba aleșilor, decizia primarului 
cu majoritatea lui politică, a unor planuri dinainte făcute. Uneori chiar a unor interese 
bine ancorate. De multe ori bugetul nu mai permite decât continuarea unor investiții 
începute pentru care s-a cheltuit deja prea mult ca să poată să fie schimbate. Nici 
măcar dacă vine vorba de proiecte europene, opinia/consultarea cetățeanului nu e 
importantă. Credem că în loc să aloce resurse, co-finanțare și ulterior fonduri pentru 
întreținerea unor obiective care nu sunt necesare, dar pentru care “se dau” bani 
europeni, orice administrație trebuie să afle dacă există o nevoie și susținere. Ideea de a 
atrage fonduri europene pentru a crea parcuri prin păduri, unde se mai pun și rulouri de 
gazon, desigur, nu credem că a fost în intenția obiectivelor de program.
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Nu orice investiție trebuie supusă votului popular. Dar conectarea nevoilor 
comunității la lista de investiții și cheltuieli publice, într-o ordine a priorităților reale, este 
esențială. Astfel nu vom mai ajunge în situații aberante în care trotuare și borduri noi 
sunt înlocuite cu altele mai scumpe, spațiile verzi sunt neîngrijite, dar iluminate cu leduri 
multicolore. Avem mobilier urban foarte scump și fântâni arteziene ce împânzesc 
intersecțiile, în timp ce salubritatea și colectarea selectivă sunt deficitare. Și exemplele 
pot continua.



Orice administrație trebuie să afle unde sunt așteptările, (ne)mulțumirile și nevoile 
cetățenilor. Votul de la alegeri nu înseamnă legitimarea a tot ce face sau ce nu face un 
primar/echipă/majoritatea din consiliul local. De aceea, recomandăm managerilor/ lideri 
politici sau publici ai administrațiilor locale să apeleze la instrumentul consultărilor 
(online, offline, sondaje simple, pe platforme deschise) care să le ajute să afle ce vrea 
cetățeanul, ce știe, cât dorește să sprijine, să se implice. Discutarea rezultatelor 
sondajelor/consultărilor într-o dezbatere publică este de asemenea importantă.
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Întâlnirea managerilor publici cu grupuri 
de cetățeni.
Orice director de instituție publică de interes local, companie care furnizează servicii sau 
de utilități publice, trebuie să ia constant pulsul comunității. Trebuie să își întâlnească 
beneficiarii față în față, să discute cu ei, să le răspundă celor mai apăsătoare 
nemulțumiri, celor mai vechi probleme. Se presupune că ar trebui să le cunoască. Din 
această perspectivă, acești directori de instituții/companii/agenții au nevoie de o 
schimbare culturală care, încet încet, la presiunea unor comunități mai organizate, poate 
să se vadă.

Lansarea de instrumente pentru cetățeni.
centralizarea petițiilor și reclamațiilor legate de calitatea serviciilor publice, aplicarea 
reglementărilor locale, răspunsuri/soluții concrete la cele mai reclamate probleme de 
către cetățeni, bugetare participativă, lansarea unor concursuri de soluții și idei, a unui 
proiect de hub civic sau program comunitar, programe de informare și formare pentru 
cetățeni. Este nevoie de implicarea comunității, iar instrumentele utilizate până acum de 
administrațiile locale sunt și puține, și ineficient folosite (e.g bugetarea participativă cu 
alocări reduse și număr limitat de proiecte finanțate, fără a implica suficient comunitatea 
locală în etapele de design, implementare și monitorizare a programului).
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România are o legislație consolidată în ceea ce privește accesul cetățenilor la 
informațiile de interes public, transparența decizională și de consultare publică. Cu 
toate acestea, există un deficit semnificativ de participare publică a cetățenilor, societății 
civile sau grupurilor civice în procesele de decizie la nivel local, așa cum indică analize 
recente ale societății civile și organismelor internaționale. Mai mult, rapoartele aferente 
Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică indică o 
interacțiune limitată cu comunitatea locală în aproape toate orașele din România.



În teorie, cetățenii și grupurile civice au la dispoziție multe instrumente prin care 
se pot implica în decizia locală, însă, de multe ori, opacitatea administrațiilor 
locale desconsideră sau implementează numai formal aceste mecanisme. 
Dezbaterile privind bugetul local, lista anuală de investiții, prioritățile de la nivel local sau 
calitatea serviciilor publice lipsesc sau, dacă sunt organizate, nu există interesul pentru 
a asigura o participare relevantă a cetățenilor. De asemenea, rămâne limitată practica 
includerii recomandărilor cetățenilor ori adresarea nevoilor indicate de oamenii din 
comunitate în acest proces.



Prioritățile administrației locale și, ca urmare, deciziile de alocare a fondurilor 
publice, sunt rareori parte a unui proces de consultare cu comunitatea locală și, de 
cele mai multe ori, sunt slab fundamentate. Și mai grav, prioritățile spre care sunt 
orientați banii publici nu sunt aceleași cu ale comunității, iar în lipsa consultării reale a 
acestora, prăpastia dintre cei doi actori se adâncește.



Acest lucru duce la o implicare foarte scăzută a cetățenilor în procesele de decizie 
de la nivel local și o lipsă acută de încredere în administrația publică locală. 
Observăm, din ce în ce mai des, implicarea limitată a acestora în interacțiunile cu 
administrația locală (dezbaterile organizate sunt formale, instrumentele tip bugetare 
participativă sau concursuri tip hackathons pentru dezvoltarea de soluții nu sunt 
organizate, implicarea cetățenilor în stabilirea obiectivelor cheie parte a strategiilor de 
dezvoltare locală abia adună câteva sute de voturi la nivelul marilor orașe, numărul de 
consultări publice este foarte mic, iar numărul de cetățeni care participă fie în dezbateri, 
fie prin transmiterea de recomandări privind politicile publice locale, este limitat).



Recâștigarea încrederii comunității se poate face în primul rând printr-o 
deschidere a administrației publice locale către aceștia. Transparentizarea 
procesului și un acces îmbunătățit la informațiile publice, dezbaterea în formate 
interactive și limbaj accesibil a marilor teme de investiții de la nivel local și a bugetului 
sau implicarea cetățenilor prin instrumente tip bugetare participativă sau concursuri de 
soluții ori apeluri competitive. Accent trebuie pus și pe creșterea implicării cetățenilor 
slab reprezentați, social-vulnerabili, care sunt totalmente în afara deciziei publice.



Ceea ce propunem noi în acest ghid reprezintă o serie o serie de direcții ce pot fi 
ușor adoptate de administrațiile locale pentru a asigura o implicare crescută a 
cetățenilor, o deschidere și o transparență sporită, ceea ar duce într-un final la 
politici publice locale mai bine fundamentate, o prioritizare a investițiilor în linie cu 
nevoile urgente ale comunității și soluții ce pot veni de multe ori din afară birourilor 
administrației. Mai multe date, mai multe perspective și, desigur, mai multe posibilități 
de a rezolva nevoia identificată de la nivelul comunității sau a oferi un fundament mult 
mai bine determinat pentru decidenții politici în conturarea viziunii administrației.

UNDE SUNTEM
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În proiectul “Activism civic în practică - sprijin pentru cetățenii activi în susținerea 
unor servicii publice eficiente și transparente la nivel local" am organizat consultări 
locale, în cinci comunități, București - Sectorul 1, Timișoara, Reșița, Buzău și 
împrejurimi, Râmnicu-Vâlcea unde, pe baza voturilor cetățenilor, am avut o listă a celor 
mai dorite și necesare investiții în fiecare oraș/comunitate. Cetățenii au fost invitați să își 
exprime opțiunile dintr-o listă structurată de investiții, elaborată la rândul ei cu suportul 
experților și actorilor relevanți de la nivel local, dintre prioritățile deja asumate de 
administrațiile locale.



Topurile celor mai necesare investiții în fiecare din cele cinci comunități în care am lucrat 
și pe care vă invităm să le descoperiți, pe www.activismcivic.ro sau www.crpe.ro, ne-au 
arătat

 cum văd cetățenii prioritizarea unor investiții
 care este distanța dintre ceea ce vor cetățenii și ceea ce finanțează administrațiile – 

pe direcții prioritare și cum poate fi depistată și evitată risipa banului public ori 
alocări clientelare

 cât de mulțumiți sunt cetățenii de prioritățile de investiții ale administrației locale, 
respectiv serviciile publice oferite

 modul în care cetățenii văd și cer rezolvarea unor probleme este mult mai aproape de 
tendințele urbane din orașele occidentale, de trendurile europene, decât direcțiile în 
care sunt programate investițiile primăriilor.



După consultări și publicarea topului priorităților de investiții, așa cum sunt văzute 
de cetățeni, am adunat inițiative civice inspiraționale și am pregătit în detaliu un 
program de antrenament civic pentru grupuri mai largi de cetățeni din comunități. 
Împreună cu aceștia am organizat campanii locale, am inițiat mișcări de informare, 
conștientizare, apeluri publice pentru o investiție sau acțiune adresate administrațiilor 
locale, am dezbătut public felul în care anumite priorități cheie sunt tratate și cum pot fi 
rezolvate. Am susținut la nivel local programele de bugetare participativă (sau am făcut 
advocacy acolo unde acestea nu se organizau) și am aplicat împreună cu partenerii. O 
parte din proiectele susținute au fost declarate câștigătoare.



Din activitățile și documentarea noastră (cercetare locală pe top investiții, documentare 
investiții și fundamentarea lor, top priorități pe fiecare comunitate, activare comunitară și 
grupuri de lucru la nivel local, campanii de informare, proiecte bugetare participativă, 
documentare proiecte pilot) rezultă câteva idei și direcții de acțiune concrete care pot 
susține un dialog mai eficient între administrația locală și comunitatea.

Ce am făcut noi în proiect

 documentarea relației cetățean 
- administrație în teren
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http://www.acivismcivic.ro
http://www.crpe.ro


Direcții de acțiune: La ce ar trebui să ne uităm în 
colaborarea cetățean - administrație locală

TRANSPARENȚĂ
Acces mai bun la informațiile de interes public și publicarea structurată a 
datelor publice în format deschis.

1. Prezența online. Multe administrații locale au accesat în ultimii ani fonduri europene 
pentru îmbunătățirea prezenței online, în special refacerea portalurilor proprii ori 
dezvoltarea de servicii publice online. Deși activitatea în sine este de lăudat, puține 
administrații locale au folosit acest prilej și pentru (i) o inventariere a datelor proprii și o 
afișare standardizată și ușor accesibilă a acestora de cetățeni (de multe ori acest lucru a 
fost complet ignorat), (ii) crearea de secțiuni funcționale de tip suport chat, (iii) corelarea cu 
paginile instituțiilor subordonate și a celor care sunt responsabile de furnizarea celor mai 
importante servicii publice (transport local, administrarea domeniului public, termoficare, 
furnizarea apei, canalizare, salubritate, locuire, etc.) sau (iv) adaptarea website-urilor 
administrațiilor locale la nevoile persoanelor cu dizabilități. Nu există, de altfel, niciun 
instrument eficient de evaluare și feedback dinspre cetățeni a prezenței online.



În România, Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă la nivel local sau memorandumul 
Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public oferă 
numeroase recomandări și planuri de acțiune. De asemenea, suport se poate obține și de 
la Open Government Partnership, România fiind parte a inițiativei.



2. Tranziție spre publicarea de date în format deschis (inventarierea datelor actuale, 
publicarea noilor date în format deschis, desemnarea unei persoane responsabile). 
Deschiderea seturilor de date poate duce la o mai bună fundamentare a politicilor publice, 
suport din exteriorul administrației și, desigur, o creștere a transparenței administrației.



Observăm la majoritatea administrațiilor locale publicarea datelor de interes pentru 
cetățeni în formate greu de accesat. Este nevoie de o tranziție spre date deschise și 
inventarierea și publicarea cu prioritate a celor mai importante date publice (proiectul de 
buget/execuție bugetară, liste de investiții, achiziții publice, inclusiv la nivelul serviciilor 
subordonate). Este nevoie inclusiv și de utilizarea și popularizarea prerogativelor Legii nr. 
299/2015 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice.



3. Publicarea în format simplificat și ușor de înțeles a bugetului local și listei 
(multi)anuale de investiții. Publicarea bugetelor locale în formate tip pdf sau scanate, 
chiar și lăsate în dezbatere publică timp de 30 zile, nu ajută la o mai bună fundamentare a 
acestora în special din cauza dificultății de înțelegere și urmărire a acestuia de către 
cetățeni. Publicarea unui buget într-un format ușor de înțeles, tip open budget, este o 
soluție utilizată de numeroase administrații locale deschise.



4. Gestionarea unitară a solicitărilor de date în baza Legii 544/2001 și publicarea lor 
structurată pe pagina online. Este nevoie de analiza solicitărilor de date și raportarea 
anuală a principalelor cereri ale cetățenilor în format interactiv pentru utilizarea acestor 
date pentru îmbunătățirea experienței dintre administrație și cetățean. Acestea pot ajuta 
nu doar la fundamentarea deciziilor publice, dar și prioritizarea nevoilor de investiții. 
Actualul format obligatoriu de raportare privind cerințele Legii 544/2001 este utilizat fără 
niciun beneficiu practic, fiind doar o formalitate îndeplinită de responsabilul din cadrul 
administrației.
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Participare publică
Implicarea cetățenilor în luarea deciziilor.

1. Organizarea unei serii de consultări publice înainte de aprobarea bugetului anual 
și a listei de investiții. Prezentarea, în cadrul consultărilor, a bugetului într-o formulă 
simplificată, într-un limbaj accesibil, precum și a principalelor direcții de investiții ale 
administrației locale. Invitarea și asigurarea participării grupurilor civice reprezentative, 
organizațiilor societății civile, mediului de business sau mediului academic. Prezentarea 
fundamentelor direcțiilor de investiții (date disponibile, consultări, sondaje la nivel de 
comunitate, etc.)



2. Organizarea regulată de consultări publice: încurajarea participării și publicarea 
soluțiilor dinspre cetățeni pe principalele direcții de investiții. Marile investiții de la nivel și 
decizii publice trebuie fundamentate pe consultări publice regulate, mai ales cele cu 
impact la nivel întregii comunității. Organizarea de consultări publice și pe cartiere / zone 
ale comunității, în cazul deciziilor cu impact restrâns. Posibilitatea de a angaja/numi 
responsabili per cartiere / zone pentru o eficientizare a procesului.



3. Dezvoltarea unui sistem rapid de răspuns tip feedback prin care să fie preluate 
sugestiile/votul cetățenilor legat de teme prioritare pentru comunitate și serviciile 
publice oferite. Centralizarea bianuală a datelor, utilizarea lor pentru fundamentarea 
deciziilor de la nivel local și publicarea lor în formate accesibile.



4. O mai bună aplicare a Legii 52/2003 privind transparența decizională în ceea ce 
ține de participarea cetățenilor, grupurilor civice și asociațiilor legal constituite la decizia 
publică. Actualul format este rareori utilizat cu un beneficiu practic, fiind doar o 
formalitate îndeplinită de administrație, ceea ce este ușor de subliniat prin numărul 
redus de participări, recomandări primite de administrație și (mai ales) recomandări 
implementate de administrație.



5. Dezvoltarea unor hub-uri civice și pilotarea de concursuri tip hackatons sau 
data challenges pentru identificarea de soluții la principalele nevoi și provocări de la 
nivel local. Hub-uri civice, utilizate cu un succes relativ în unele administrații din 
România, pot ajuta la coagularea comunității și pot fi un instrument facil și mai rapid 
pentru dezbaterea nevoilor și priorităților la nivel local. Concursurile tip hackatons pot 
aduce soluții din afara administrației publice cu costuri mici și sunt ușor de implementat.



6. Lansarea de programe de bugetare participativă - proiecte deschise cetățenilor 
sau grupurilor de cetățeni, pe bază competitivă, transparente și care adresează nevoi 
urgente din comunitate. Cooperarea cu grupurile civice și mediul asociativ în stabilirea 
principiilor bugetării participative și rolului acestora. Pilotarea de programe de 
bugetare participativă la nivel de școli și cartiere, în plus față de programul 
general. Despre acest subiect am scris pe larg în cadrul raportului Bugetarea 
participativă în București – între dezinteres și neîncredere în administrația locală.

Direcții de acțiune: La ce ar trebui să ne uităm în 
colaborarea cetățean - administrație locală
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https://www.crpe.ro/ro/bugetarea-participativa-in-bucuresti-intre-dezinteres-si-neincredere-in-administratia-locala/
https://www.crpe.ro/ro/bugetarea-participativa-in-bucuresti-intre-dezinteres-si-neincredere-in-administratia-locala/


Responsabilizarea și conectarea 
administrației publice

1.Conectarea managementului instituțiilor publice de interes local și companiilor 
municipale cu comunitatea. 



Conducătorii serviciilor publice descentralizate (furnizorii de servicii publice de interes 
general - de la operatorii de salubritate, la administratorii de parcuri și spații verzi, 
companiile de transport public, de gestionare a parcărilor, furnizorii de servicii sociale ori 
medicale pentru care administrația publică locală aprobă bugete și chiar managementul) 
trebuie să fie expuși interacțiunii cu cetățenii. De cele mai multe ori, singura comunicare 
pe care companiile/agențiile locale sau subcontractorii cheie o au este cu administrația, 
și prin ea, numai indirect cu cetățenii. Este nevoie de o schimbare majoră de abordare 
de care managementul acestor regii/agenții/companii nu va avea parte dacă nu 
interacționează direct cu cetățenii.



Există câteva instrumente simple, concrete la care fiecare manager al unei instituții sau 
companii care furnizează servicii de interes local le poate folosi

 Sondaje de opinie pentru cunoașterea nevoilor comunității
 Chestionare de satisfacție / îmbunătățire serviciu public (colectare selectivă, 

salubritate stradală, linii de transport, etc.)
 Centralizare reclamații și petiții și adresarea prioritară a celor mai frecvente   

nemulțumiri, nevoi ale reprezentanților comunității
 Publicarea soluțiilor la cele mai reclamate servicii/situații/probleme
 Rapoarte semestriale/anuale în formate deschise
 Întâlniri consultative periodice, în cartiere, în comunitate cu beneficiarii serviciilor.



2. Publicarea anuală, într-un eveniment deschis cetățenilor, a raportului de 
activitate al primarului. Asumarea de către primar a unui proces transparent de 
prezentare a raportului de activitate. Concomitent, este nevoie de creșterea 
responsabilității consilierilor locali în completarea raportului anual. Un număr 
important de consilieri locali nu doar că ignoră elaborarea unui raport anual sau 
completează fără simț de răspundere (am întâlnit multe cazuri de rapoarte anuale 
copiate între consilieri, inclusiv din partide diferite), dar este nevoie și de prezentarea 
acestora în sesiuni publice cu cetățenii.



3. Publicarea periodică a rezultatelor sondajelor de opinie / consultărilor publice 
privind temele de investiții de la nivelul comunității, respectiv a modului în care 
cetățenii văd/evaluează calitatea serviciilor publice oferite de administrație.



4. Publicarea anuală, într-o formulă simplificată și ușor de citit, a unui raport de 
monitorizare a strategiilor de dezvoltare locală (per obiectiv, măsuri, proiecte – 
inclusiv grad de îndeplinire). Strategia de dezvoltare locală trebuie să reprezinte un 
etalon cheie pentru politica multianuală de investiții și viziunea pe termen lung a 
administrației locale. Asumarea unui mecanism public de monitorizare poate duce la 
responsabilizarea administrației și personalului primăriei în urmărirea, implementarea și 
evaluarea proiectelor și obiectivelor de investiții (și/sau ajustarea proiectelor acolo unde 
este nevoie sau obiectivele nu au fost realiste/fundamentate suficient).

Direcții de acțiune: La ce ar trebui să ne uităm în 
colaborarea cetățean - administrație locală
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Creșterea gradului de 
înțelegere a administrației 
publice locale de către cetățeni

O mai bună interacțiune, cu efecte și măsuri pe termen lung, presupune și 
creșterea nivelului de înțelegere și cunoaștere a modului în care o administrație 
locală funcționează, cum se iau decizii, inclusiv în direcții tehnice precum 
urbanism, mobilitate, servicii de interes public, investiții.



Este nevoie de programe de formare pentru cetățeni, explicarea funcționării 
administrației, dezbateri extinse privind investițiile, planurile urbanistice sau mobilitate 
urbană, care pot (și trebuie) făcute de administrații dacă establishmentul politic înțelege 
plus valoarea și importanța acestei interacțiuni cu cetățeanul și cu grupuri tot mai bine 
organizate de cetățeni. O parte din aceste informări pot fi realizate odată cu lansarea 
programelor anuale de bugetare participativă și prin acțiuni organizate împreună cu 
grupurile civice sau ONG-uri din comunitate.


Direcții de acțiune: La ce ar trebui să ne uităm în 
colaborarea cetățean - administrație locală
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Reconectarea administrației locale

la comunitate.

Direcții de acțiune pentru liderii locali.

Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de
Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui
material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene
2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.
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