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Minuta sesiunii de facilitare din Giurgiu 

27-28 august 2015 

 

 

Preambul: 

Urmărind problematica cetățeniei active de la nivelul comunităților locale și concentrandu-ne, în 
principal, pe multiplele aspecte care determină gradul redus de guvernanță locală și de 
participare a cetățenilor alături de reprezentanții administrației publice și mediului de afaceri, la 
dezvoltarea locală a propriilor comunității, Institutul pentru Democrație Participativă Euro 
Qvorum și Asociația Bene Merenti implementează în municipiul Giurgiu proiectul ”Idei pentru 
Comunitate”1. 
 
Ne propunem astfel să stimulăm implicarea cetățenilor, a ONG-urilor și a reprezentanților 
mediului privat în procesul decizional de la nivelul județului Giurgiu pentru ameliorarea și 
soluționarea unor probleme concrete din comunitate. Metoda de lucru abordată este crearea 
unui Grup de Inițiativă Civică cu membri reprezentantivi pentru cele 3 sectoare amintite anterior. 
 
 
Context&Scop: 
 
În cadrul acestui proiect în perioada aprilie – august 2015 au avut loc o serie de întâlniri de lucru, 
formări și informări cu reprezentanți ai sectorului ONG, ai mediului privat și ai instituțiilor publice 
cu rol decizional la nivel local (Primărie, Consiliul Județean, Prefectura). Scopul acestora a fost 
atât de a disemina informația cu privire la acest proiect, dar și pentru a ralia cât mai mulți 
membri în Grupul de initiativă locală Giurgiu. 
 
Sesiunea de facilitare din 27-28.08.2015 a avut loc la sediul Camerei de Comerț Giurgiu, unul 
dintre partenerii locali ai proiectului, și a avut ca scop reunirea cetățenilor giurgiuveni care 
doresc să se implice în comunitatea lor și  formarea Grupului de Inițiativă Civică Giurgiu. 
 
 
13 persoane au participat la sesiunile de lucru din cele 2 zile. Obiectivul lucrărilor fiind identificarea 

unor serii de probleme locale și măsurile concrete aferente de rezolvare a acestora. 

 

 

                                                           
1
 Titlul oficial: „Dezvoltarea locală este responsabilitatea comunității. Fii și tu implicat!” 
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Structura și rezultatele sesiunii de facilitare: 

 

Modulul 1: Identificarea problemelor 
 
Obiectivul acestui modul este acela de a îi îndruma pe participanți să identifice problemele din 
comunitatea Giurgiu. 
 
Metoda de lucru: 
Facilitatorii comunitari au împărțit grupul în 2 echipe de lucru. Metoda utilizată pentru identificarea 
și structurarea problemelor  este Affinity Diagram. 
 
Rezultate: 
 

Probleme identificate de Grupa 1  Fotografii 

- Necesitatea unui adăpost pentru 
animalele comunitare  

- Lipsa spațiilor pentru petrecerea timpului 
liber; 

- Lipsa unui cinematograf; 
- Lipsa curățeniei în spațiile publice; 
- Lipsa coșurilor de gunoi; 
- Nevoia de asfaltarea și amenajare a 

drumurilor publice 
- Crearea de piste pentru bicicliști, 

Amenajarea pistei de alergat în Parcul 
fară nume; 

- Modernizarea și întreținerea acestuia 
sistemului de iluminat public; 

 

 

Probleme identificate de Grupa 2  

- Aspectul monumentelor din oraș – 
intrarea în oraș, cetate, alei; 

- Infrastructura – lipsa asfaltului în zona 
străzii Bălănoaiei, lipsa asfaltului Cimitir 
Smârda; 

- Prezența numeroasă a câinilor 
comunitari – adăpostul de câini nu are 
locuri; 

- Locuri de petrecere pentru tineret – 
existența unui cinematograf, lipsa 
cluburilor sportive pentru tineret, lipsa 
locurilor de joacă pe timp de iarnă 
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Modulul 2: Identificarea măsurilor de acțiune 

Obiectivul acestui modul este acela de a identifica cele mai oportune măsuri de acțiune pentru  

soluționarea problemelor identificate de către membrii Grupului de Inițiativă Civică Giurgiu în 

comunitatea lor. 

Metode aplicate: 

În vederea abordării eficiente a acestor probleme, facilitatorii au folosit instrumentele  ”Power of 

voting” și ”Traffic Light scoring”, astfel încât fiecare participant a acordat un anumit număr de voturi 

problemelor identificate și a măsurilor de rezolvare propuse. Participanții au avut în vedere, în cadrul 

acestui proces, ca măsurile votate să răspundă următoarelor cerințe:  

- Rezultate concrete și vizibile; 

- Realizabil cu resurse locale; 

- Realizabil în 3-6 luni; 

- Produce un impact în comunitate pentru toate categoriile; 

 

 

 

 

 

Măsuri identificate de Grupa 1 Măsuri identificate de Grupa 2 
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Cele 8 măsuri astfel identificate vor compune planul de acțiuni al Grupului de Inițiativă Civică 

Giurgiu. 

Pentru a eficientiza aceste demersuri, au fost alese 4 dintre acestea care vor fi abordate în 

perioada imediat următoare: 

- Continuarea lucrărilor la pista de alergat din Parcul fără nume; 

- Suplimentarea coșurilor de gunoi în zonele publice; 

- Montarea unor stâlpi de iluminat în dreptul trecerilor pentru pietoni; 

- Campanie de conștientizare - adăpost pentru animele, adopții; 

 

Facilitatorii i-au îndemnat pe participanți să contruiască echipe de lucru cu sarcini concrete pentru 

fiecare dintre măsurile propuse. Se utilizează metoda de management ”Pfeiffer`s 6 Questions” prin 

care se stabilește cine este responsabil, cu ce echipă, în ce interval de timp, cu ce resurse și cu ce 

indicatori de succes. 

 

 

 

Principalele măsuri votate de către participanți folosind metoda Traffic Light Scoring au fost: 

- Continuarea lucrărilor la pista de 
alergat din Parcul fără nume; 

- Montarea unor stâlpi de iluminat 
în dreptul trecerilor pentru 
pietoni; 

- Plimbări cu vaporașul pe Dunăre; 
- Sesizarea autorităților printr-un 

document de poziție pe tema 
nevoii de a suplimenta coșurile de 
gunoi în zonele publice; 

- Campanie de conștientizare - 
adăpost pentru animele, adopții; 

- Înființarea de plimbări cu 
hidrobiciclete pe canal; 

- Amenajarea unui teren de sport în 
Parcul Alei; 

- Asfaltarea gropilor din jurul șoselei 
Bălănoaiei; 
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Primele 2 măsuri pentru care s-au început demersurile în cadrul Grupului de Inițiativă Civică Giurgiu 

sunt: 

Suplimentarea coșurilor de gunoi în zonele 

publice 

 

Montarea unor stâlpi de iluminat în dreptul 

trecerilor pentru pietoni  

 

 

 

Concluzii&follow-up: 

Grupul de Inițiativă Civică Giurgiu s-a format în perioada 27-28 august. Membrii săi sunt 

reprezentativi pentru cele 3 sectoare: public, privat și societate civilă. Aceștia și-au setat un plan de 

acțiune de dezvoltare locală cu 8 măsuri concrete de rezolvare a problemelor comunitare 

identificate. 

În primă etapă, atenția membrilor Grupului este orientată asupra a 2 dintre acestea pentru care au 

fost deja începute primele demersuri: 

- Suplimentarea coșurilor de gunoi în zonele publice 

- Montarea unor stâlpi de iluminat în dreptul trecerilor pentru pietoni . 

 

În vederea implementării planului de acțiune, facilitatorii Institutului Qvorum și Asociației Bene 

Merenti vor organiza periodic întâlniri de lucru cu Grupul de Inițiativă Civică Giurgiu. 
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Date de contact facilitatori: 

Rucsandra Topoloiu (Filloreanu) 

E-mail: rucsandra.topoloiu@qvorum.ro  

 

Iulia Manole (Popescu) 

E-mail: iulia.popescu@qvorum.ro 

 

Adrian Kanovici 

E-mail: adrian_ase_rei@yahoo.com  

 

 

 

 

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. 

Titlul proiectului: Dezvoltarea locală este responsabilitatea comunității. Fii și tu implicat! 

Institutul Qvorum, 8 septembrie 2015. 
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