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BUGETAREA PARTICIPATIVĂ DE TINERET 

PLANUL DE ACȚIUNE ANUALĂ - 2019 

Oraș, țară Cluj-Napoca, Romania 

 

MODELUL GENERAL AL PROCESULUI BPT 

Denumirea procesului de 

bugetare participativă de 

tineret la nivel local 

EN: Com’ON Cluj-Napoca (Participatory Process for Youth in Cluj-Napoca 

RO: Com’ON Cluj-Napoca (Proces Participativ de Tineret în Cluj-Napoca) 

HU: Com’ON Kolozsvár (Ifjúsági Részvételi Folyamat Kolozsváron) 

Cine este principalul grup 

țintă al bugetării 

participative de tineret? 

A. Grupuri informale de tineri (3-16 persoane) 

Limită de vârstă: 14-35 ani 

Obiectivul principal: implicarea grupurilor de tineri 

 

B. Cetățeni care locuiesc, lucrează sau studiază în Cluj-Napoca 

Fără limită de vârstă. 

Obiectivul principal: implicarea cetățenilor în luarea deciziilor 

Ce sunt precedentele 

procesului de bugetare 

participativă la nivel local? 

Com´ON Cluj-Napoca a fost lansat în cadrul programului Capitalei 

Europene a Tineretului în anul 2015. A fost cel mai de succes proiect care a 

permis grupurilor informale pentru tineri să participe la co-crearea 

programului Capitalei Europene a Tineretului. În 2016, proiectul a fost 

repetat. În 2017, în contextul lansării efortului strategic cu alte orașe 

purtătoare ale titlului Capitala Europeană a Tineretului Com’ON Europe 

proiectul a avut o pauză la nivel local. În 2018, procesul a fost reluat. În 

paralel, Primăria Cluj-Napoca a lansat în 2017 un proces general de 

bugetare participativă care vizează deciziile privind investițiile publice. Cea 

de-a treia ediție va fi lansată în 2019. 

 

Cine este implicat în 

coordonarea procesului 

BPT? 

Com’ON Cluj-Napoca este coordonat de Grupul PONT, un ONG înființat la 

Cluj-Napoca al cărui obiectiv principal este inovarea socială prin participare, 
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antreprenoriat și cultură, cu un accent special pe tineret și pe utilizarea 

tehnologiei informației în procesele de inovare. 

Pe parcursul edițiilor din 2015 și 2016, proiectul a fost coordonat 

profesional de către Grupul PONT, în timp ce implementarea tehnică a celor 

mai votate inițiative a fost coordonată de Fundația Comunitară Cluj. 

Municipalitatea a oferit sprijin financiar pentru proces prin mecanismul său 

local de acordare a ONG-urilor. Portofoliul complet de inițiative a fost 

considerat un singur proiect mare. 

Care a fost suma alocată 

pentru BPTîn ultimii ani? 

2015 

• Finanțare pentru coordonarea procesului și gestionarea ediției 2015: 

325.000 lei aprox. 73.000 euro) din EEA Grants în cadrul unui proiect 

coordonat de Grupul PONT și implementat în parteneriat cu 

Municipalitatea Cluj-Napoca. 

• Finanțare pentru implementarea inițiativelor în 2015: 500.000 lei 

(aproximativ 110.000 EUR) - sursa de finanțare: Primăria și Consiliul Local 

Cluj-Napoca). 

2016 

• Finanțare pentru generarea procesului și gestionarea ediției 2016: 75.000 

lei (aproximativ 17.000 euro) de la Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca 

• Finanțare pentru implementarea inițiativelor în 2016: 325.000 lei (aprox. 

67.000 EUR) - sursa de finanțare: Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca). 

2018 

• Finanțare pentru generarea procesului pentru anul 2019: 90.000 lei (aprox. 

19.000 euro) de la P Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca 

• • Fără finanțare pentru implementare. 

 

Cum sunt implementate cele 5 etape principale ale BPT în modelul local? 

(conform spectrului de participare al IAP2)? 

INFORMEAZĂ •  Informarea comunităților tinerilor despre posibilitatea de a propune 

și implementa inițiative la scară mică, axată pe dezvoltarea 

comunității la nivel local. 

CONSULTĂ • • Întâlniri personale cu diferite grupuri de tineri despre nevoile lor în 

oraș. 
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• Consultare online Youth Friendly City despre percepția tinerilor 

asupra orașului, principalele provocări din viața lor și posibila lor 

contribuție la îmbunătățirea calității vieții în oraș. 

IMPLICĂ • • Apel pentru inițiative în bugetarea participativă de tineret 

ComOON Cluj-Napoca ”19  

COLABOREAZĂ • Să se prevadă posibile prevadă colaborări care implică mai multe 

inițiative selectate care au scopuri similare sau propun tipuri de 

activități similare. Un alt aspect urmărit va fi conectarea mai multor 

inițiative prin locuri sau date de implementare similare. 

ÎMPUTERNICEȘTE • Persoanele care locuiesc, lucrează sau studiază în Cluj-Napoca vor 

avea șansa de a participa la luarea deciziilor cu privire la ce proiect 

va fi implementat dintre cele propuse de grupuri informale de tineri. 

 

PERSPECTIVE PE TERMEN MEDIU ÎN PERIOADA 2019-2024 

Obiective generale O1: crearea unui sentiment general de participare la Cluj-Napoca ca parte 

vitală a bunăstării oamenilor și a calității vieții cetățenilor într-o zonă 

urbană, contribuind totodată la recunoașterea internațională 

O2: favorizarea sprijinul pentru grupurile informale de tineri care participă 

la conturarea pe termen mediu a comunității locale 

O3: să contribuie la crearea unei societăți participative la nivel urban 

implicate în furnizarea de informații pentru municipalitate cu privire la 

deciziile cheie sau să ia parte direct la luarea deciziilor 

CC (consolidarea capacităților): consolidarea capacității partenerilor cheie în 

furnizarea de mecanisme consolidate de participare și democrație directă 

pentru tinerii din Cluj și din zona sa urbană mai largă. 

Rezultate așteptate 

(cantitative și calitative) 

CANTITATIVE 

• • Furnizarea proceselor de bugetare participativă de tineret cel puțin 

o data la fiecare doi ani 

• • Creșterea treptată a finanțării bianuale BPT la 100.000 de euro. 

CALITATIVE 

• Îmbunătățirea generală a cadrului Com’ON Cluj-Napoca din 

perspectiva modelului Spectrului de Participare Publică al Asociației 

Internaționale pentru Participare Publică. 
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• Lansarea cel puțin unui proces suplimentar. 

• Dezvoltarea cadrului general pentru planificarea urbană legată de 

tineret și implementarea planurilor locale de acțiune pentru tineret. 

Ce inovare de proces ați 

considera să aplicați pe 

termen mediu? 

• Integrarea suplimentară a proceselor de inițiere și votare a 

proiectelor la nivel urban. 

• Permiterea integrării inițiativelor similare propuse de diferite grupuri 

informale de tineri. 

• Consolidarea cetățeniei electronice printr-un singur punct de acces 

pentru locuitori la diverse mecanisme participative și de tip smart 

city. 

Aveți de gând să 

implementați procese 

participative de tineret 

pentru tineri în viitorul 

apropiat? 

Da. Există un efort pentru îmbunătățirea proceselor de dezvoltare a 

capacității ecosistemului local al tineretului prin diferite instrumente, cum ar 

fi spațiile prietenoase pentru tineret, planificarea acțiunilor anuale legate de 

tineret. De asemenea, există un concept încă foarte de bază privind 

realizarea unui proiect de cooperare între cartierele orașului și cartierele 

comunităților locale din zona metropolitană, care vizează favorizarea 

dezvoltării mai multor interconexiuni în zona metropolitană Cluj-Napoca. În 

plus, prospectăm și un proces de bugetare participativă pentru școli, bazat 

pe alte modele existente în orașele care fac parte din Com´ON Europe. 

 

ACTIVITY PLAN FOR 2019 

Obiective specifice pentru 

anul 2019 

• • O1. Finalizarea procesului BPTde doi ani în cadrul Com´ON Cluj-

Napoca '19. 

• • O2. Lansarea noului ciclu de bugetare participativă pentru 2020. 

• • O3. Integrarea Com´ON Cluj-Napoca cu alte eforturi participative 

în comunitatea locală. 

• • OD (consolidarea capacităților): consolidarea cadrului general al 

bugetării participative de tineret, inclusiv perspective pe termen 

mediu pentru dezvoltarea ulterioară. 

Rezultate așteptate 

(cantitative și calitative) 

• • 50 de inițiative implementate prin procesul Com’ON Cluj-Napoca 

‘19. 

• • Cel puțin 10.000 de voturi provenite de la cel puțin 5.000 de 

persoane în procesul de luare a deciziilor publice. 

• • Un nou ciclu de bugetare participativă lansat cu cel puțin 180 de 

inițiative propuse pentru implementare pentru 2020 în cadrul 

procesului Com’ON Cluj-Napoca '20. 
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Activitate (măsură) 1 Finalizarea procesului de selecție pentru ediția ’19 (evaluare tehnică, 

vot) 

Scurtă descriere După etapa de propunere a inițiativelor pe care am primit-o în ultima parte 

a anului 2019, se va efectua o evaluare tehnică pentru a vedea dacă 

inițiativele propuse pot fi implementate (fără piedici legale sau tehnice). În 

cazul acestor piedici, grupurile informale propuse vor fi susținute în 

adaptarea inițiativelor lor pentru a elimina aceste obstacole. 

 

Activitate (măsură) 2 Alocarea finanțării de către municipalitate pentru implementarea a 50 

de inițiative 

Scurtă descriere Grupul PONT va centraliza și va depune solicitarea de finanțare către 

municipalitate cu privire la sprijinul financiar pentru implementarea celor 

mai votate 50 de inițiative. 

 

Activitate (măsură) 3 Îmbunătățirea proceselor de democrație electronică la nivel local 

Scurtă descriere O atenție specială va fi acordată în prima parte a anului pentru integrarea 

procesului de votare a bugetelor generale participative, furnizate de 

municipalitatea din Cluj-Napoca și Com´ON Cluj-Napoca. Aceasta înseamnă 

un efort tehnic în crearea unei singure platforme de autentificare și votare 

pentru ambele mecanisme participative. 

 

Activitate (măsură) 4 Implementarea celor mai votate inițiative 

Scurtă descriere Această etapă înseamnă furnizarea de sprijin financiar pentru 

implementarea inițiativelor, dar și monitorizarea realizării efective a 

inițiativelor. Grupul PONT va implementa un efort suplimentar de 

comunicare care vizează atragerea unui public mai larg pentru inițiativele în 

contextul principiului accesului deschis la orice eveniment sau activitate, 

astfel cum este definit în regulamentul general al Com´ON Cluj-Napoca. 

 

Activitate (măsură) 5 Pregătirea și lansarea ediției ‘20 
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Scurtă descriere În a doua parte a anului, noul proces PBY va fi lansat în scopul creării 

portofoliului de inițiative propuse pentru 2020 de către grupuri informale 

de tineri. Această etapă pune accentul pe sensibilizarea generală în rândul 

grupului țintă, dar și pe un proces facilitat de dezvoltare a inițiativelor de la 

diferite grupuri informale care au o idee valoroasă, dar au nevoie de sprijin 

pentru dezvoltarea acesteia într-o inițiativă la scară largă. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

Activitate/Lună 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Activitatea 1 X X X          

Activitatea 2 X X X X         

Activitatea 3 X X X X         

Activitatea 4     X X X X X X X  

Activitatea 5        X X X X X 

 

MONITORIZAREA PLANULUI DE ACȚIUNE 

Ce va fi monitorizat? 

(indicatori) 

Cum va fi monitorizat? 

(instrumente de monitorizare, surse 

de date) 

Cine va monitoriza? 

(instituție responsabilă, 

organizație) 

Fonduri alocate pentru proces Consiliul local și deciziile acestora Grupul PONT 

Primăria Cluj-Napoca 

Tinerii implicați în mod direct în 

implementare 

Rapoarte ale grupurilor informale 

Statistici interne 

Grupul PONT 

Reprezentanții grupurilor 

informale 

Persoane implicate în luarea 

deciziilor din comunitatea locală 

Statisticile platformei Cluj-Napoca Grupul PONT  
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Cadru consolidat Rapoarte interne ale organizației Grupul PONT 

 

KNOWLEDGE MARKET 

Ce putem oferi altor părți interesate? Limbă 

Regulamentul Com´ON Cluj-Napoca RO/HU 

Formular de propunere de inițiativă simplificat RO/HU/EN 

Portofoliu de identitate vizuală pentru promovarea procesului BPT local RO/HU 

 

ALTE REFERINȚE 

Nume document 

 

Limbă 

Regulamentul Bugetului Participativ pentru Tineret din Cluj-Napoca (Com´ON 

Cluj-Napoca) 

Română 

Regulamentul Bugetului Participativ pentru Tineret din Cluj-Napoca (Com´ON 

Cluj-Napoca) 

Maghiară 

 

Numele referinței 

online 

Link, URL Limbă 

Site-ul procesului BPT www.comoncluj.ro Română 

Site-ul procesului BPT https://www.comoncluj.ro/?lg=en Engleză 

Site-ul procesului BPT https://www.comoncluj.ro/?lg=hu  Maghiară 

Portofoliu de inițiative 

propuse pentru 2019 

https://www.comoncluj.ro/initiative Română 

 

http://www.comoncluj.ro/
https://www.comoncluj.ro/?lg=en
https://www.comoncluj.ro/?lg=hu
https://www.comoncluj.ro/initiative
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Plan de acțiune finalizat 

de 

András Farkas, PONT Group 

Alți colaboratori Tímea Sebők, Grupul PONT, Cluj-Napoca 

Adrian Chirca, Primăria Cluj-Napoca 

Ágnes Balázsi-Pál, Grupul PONT, Cluj-Napoca 

 

Oraș, țară 

 

Cluj-Napoca, Cluj, Romania 

  

 

Dată 

 

10 decembrie 2018 

 


