
 

 

Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este 

responsabilitatea exclusivă a  „A.O. Comunități Active pentru Democrație Participativă” și nu 

reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene. 

 

 

Programul Amplificator Civic Local 

Agenda instruirii”Accesul la informație” 

(24-26 ianuarie 2020) 

 

 

Vineri (24.01.2020)  

12.00 - 13.00 - cazare  

13:00 - 14:00 - prînz 

14.00 - 15.20 - Prezentarea Asociației Obștești ”Comunități Active pentru 
Democrație Participativă”, a proiectului ”Amplificator Civic Local” și a trainerilor. 
Info logistice și organizaționale.  

15.20 -15.45 - pauză de cafea 

15.45 - 17.30 – Prezentare-prelegere: Dreptul la Informație - Apariția și 
Utilitate  

Blocul 1 Democrația și dreptul de a cunoaște, dreptul la liberă exprimare, asociere, 
întruniri, egalitate de șanse... 

   
Blocul 2 Procesul decizional și formele de participare: activism, asociații de interese, 

advocacy, activitate politică, mass-media etc.  
 

Blocul 3 Transparența ca principiu.  

17.30 - 18.00 - timp liber 

18.00 - 19.00 - cina  

19.00 - 21.00 – întîlnire cu activista locală Diana Grosu.   
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Sîmbătă (25.01.2020) 

8.00 - 9.00 - micul dejun 

9.00 - 10.30 - Cadrul normativ în privința accesului la informație. Drept vs 
Obligație.  

10.30 - 10.45 - pauză de cafea  

10.45 - 12.30 - Domeniile de acces la Informație. Care sunt excepțiile legii cu 

privire la accesul la informație? Cum putem solicita acces la informații? Cazuri 
practice sub aspectul Achizițiilor Publice.  

12.30 - 13.00 - timp liber 

13:00 - 14:00 – prînz  

14.00 - 15.30 - Elaborarea Modelelor de Cereri de acces la informație. 

Blocul 1. Studii de caz 

Blocul 2. Resurse utile  

Blocul 3. Adresarea și Monitorizarea Răspunsurilor cu privire la solicitările de acces 

la informație. 

15.30 - 15.45 - pauză de cafea 

15.45 - 17.30 - Procedura Prealabilă, Contencios și Obligarea la răspuns la 
solicitările de acces la informații. 

17.30 - 18.00 - timp liber 

18.00 - 19.00 - cina  

 

Duminică (26.01.2020) 

8.00 - 9.00 - micul dejun 

9.00 - 10.30- Buget local. Cum se formează? Venituri, cheltuieli, procesul bugetar. 
Achiziții Publice - cum statul cheltuie banii noștri?  

10.30 - 10.40 - pauză de cafea  

10.40 - 11.50 Achiziții Publice - cum statul cheltuie banii noștri? 

12.00 - plecarea   


