
 
 
 
 

Politici publice locale participative și relevante 
 

ATELIERE PENTRU INVESTIGAREA BUGETELOR LOCALE  
ȘI ACHIZIȚIILOR PUBLICE 

 
București, 4-5 iunie 2022 

 
Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. 

 
 
Sâmbătă, 4 iunie 
 

9.45 – 10.15 Prezentarea proiectului și a atelierului  
Prezentarea și cunoașterea 
participanților 

Septimius Pârvu - expert electoral 
& clientelism politic, Expert 
Forum 
 

10.15 – 12.45 Bugete locale  
- Cum se formează și cum le 

urmărim 
- Cum se aprobă și cum urmărim o 

investiție? 
- Bune practici legate de investiții 

locale – transparență, consultare, 
deschidere către comunitate 

 
       

Sorin Ioniță - expert administrație 
publică, Expert Forum 
 
 
Reprezentanți ai administrației 
locale - TBC 

12.45 – 13.30 Pauză de masă 
13.30 – 15.15 Bugete locale  

 
- Oportunitatea unei investiții 
- Clientelism politic: programe 

naționale de investiții la nivel local, 
mecanismele de alocare fonduri și 
implementare PNDL/Anghel 
Saligny – date, hărți, instrumente 
de monitorizare 

 

Otilia Nuțu - expert politici 
publice, Expert Forum 
 
Septimius Pârvu - expert electoral 
& clientelism politic, Expert 
Forum 
 

15.15 - 15.30 Pauză de cafea 
15.30 – 16.30 Investigații legate de bani publici și 

achiziții  
- Studii de caz 

Attila Biro - jurnalist de 
investigație / Context 
Investigative Reporting Project  
 

 
Duminică, 5 iunie  

https://ro.linkedin.com/in/biro-attila-84748b13
https://ro.linkedin.com/in/biro-attila-84748b13


 
 
 
 
9.45 – 10.00 Scurtă recapitulare 
10.00 – 12.45 Achiziții publice  

- Concepte de bază 
- Cum urmărim o achiziție în 

SEAP  
- Instrumente alternative de 

monitorizare a achizițiilor 
publice 

- Principalele riscuri legate de 
achiziții  

 
Analiza datelor publice  

- Cum facem profilul unei 
firme 

- Cum găsim date despre 
contracte și proiecte 

- Cum realizăm un profil 
politic al unei persoane 

- Cum căutăm în registre 
publice 

- Alte instrumente de 
monitorizare 
 
+ exercițiu 

Septimius Pârvu, Expert 
Forum  
 

12.45 – 13.30 Pauza de masă 
13.30 – 15.30 Continuarea sesiunii & pașii 

următori 
Septimius Pârvu, Expert 
Forum 
 

 
Proiect derulat de: 

 
Proiectul ”Politici publice locale participative și relevante” este derulat de Asociația Expert Forum, în 
parteneriat cu Asociatia Română Pentru Locuințe Casa Plus, Euroland Banat, Centrul pentru 
Resurse Civice și Colegiul Național „Mircea Eliade” Resița 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.  
 
Mai multe detalii despre proiect regăsiți aici: https://expertforum.ro/politici-publice-relevante/ 

http://www.eeagrants.org/
https://expertforum.ro/politici-publice-relevante/

