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Rezumat: Articolul îºi propune sã identifice cãile prin care pot fi îndeplinite douã obiective
fundamentale ale reþelelor parteneriale. Primul obiectiv se referã la furnizarea primului studiu
naþional complet al nevoilor formative de la nivelul þãrii pe termen scurt/imediat, respectiv pe termen
mediu. Cel de al doilea obiectiv vizeazã elaborarea unor propuneri curriculare ºi metodologice
ofertate de cãtre reþeaua parteneriala educativã. Totodatã, articolul evidenþiazã deosebirea dintre
guvernanþã ºi guvernare ºi prezintã câteva caracteristici specifice guvernanþei. Articolul susþine
faptul cã sistemul de formare profesionalã iniþialã ºi continuã bazat pe parteneriatul societate civilã
ºi formatori/actori economici oferã un instrument naþional, flexibil ºi accesibil, adaptabil la cerinþele
economice locale ºi regionale.

Cuvinte cheie: guvernanþã, reþele de politici, parteneriate, flexicuritate

Abstract: The article seeks to identify the ways to accomplish two basic objectives of
partnership networks. The first objective relates to providing the first comprehensive national survey
of training needs at the national level in the short and medium term. The second objective concerns
the development of curricula and methodological proposals offered by the network of educational
partnerships. Moreover, the article highlights the distinction between governance and government
and presents some specific characteristics of the former. The article argues that the vocational training
system, both initial and life-long, based on partnership between civil society actors and economic
trainers/actors offers a flexible and affordable national instrument, adaptable to the local and regional
economic needs.
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Introducere

Schimbãrile recente în sfera managementului public au oferit prilejul consumãrii unor dezbateri
interactive referitoare la rolul organizaþiilor publice în furnizarea diverselor servicii publice. În ultimele
douã decenii multe guverne vest-europene (Marea Britanie, Germania, Franþa º.a.m.d.) au realizat
faptul cã nu mai au capacitatea de a oferi de unele singure servicii publice de o calitate corespunzãtoare
ºi cu costuri acceptabile. De aceea, acestea au apelat la o soluþie aparent simplã, însã în realitate
destul de complexã, ºi anume instituirea mecanismelor guvernanþei, identificate prin diverse forme
de parteneriate, mai ales cele de tip public privat. Soluþia presupunea cedarea de competenþe ºi
acceptarea unui proces de relaþionare, cooperare ºi coordonare cu diverºi actori neguvernamentali,
fie din domenii orientate cãtre profit (corporaþii, firme º.a.m.d.), fie din sfera nonprofit (organizaþii
nonguvernamentale, biserici, iniþiative cetãþeneºti º.a.m.d.). Drept rezultat, sfera publicã din
respectivele s-a transformat dintr-o sferã monopolistã de oferire a diverselor servicii publice, într-o
sferã coordonatoare a bunului mers de înfãptuire a politicilor publice. În acest sens, Guvernul rãmâne
a fi mecanismul de stat investit cu autoritatea ºi legitimitatea de a acþiona asupra cetãþenilor prin cele
trei mari puteri – legislativã, executivã ºi judiciarã – ºi prin instituþii care concentreazã puterea ºi
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aplicã deciziile în mod raþional ºi comprehensiv.1 În aceastã ordine de idei, Garry Stoker afirmã cã
guvernanþa este o „altfel de guvernare“, o alternativa la acþiunea guvernamentalã, care vizeazã
redistribuirea puterii în spaþiul public printr-o renegociere a autoritãþii ºi printr-o abordare incrementalã
a deciziei în reþele parteneriale2.

De fapt, diferenþa dintre guvernare, aºa cum o cunoaºtem noi în mod tradiþional, ºi guvernanþã
rezidã în modul de înfãptuire a politicilor publice ºi oferire a serviciilor publice, adicã, mai clar spus,
în proces. Un element distinctiv al guvernanþei se referã la aspectul negocierii colective a deciziei,
ceea ce implicã conceptualizarea unei noi perspective asupra puterii. Astfel, guvernanþa creeazã un
context de dependenþã de putere ceea ce implicã ca atât organizaþiile guvernamentale, cât ºi cele
nonguvernamentale, sã accepte acþiuni colective dependente unele faþã de altele, iar în procesul de
atingere a obiectivelor propuse organizaþiile fac schimburi de informaþii ºi resurse ºi negociazã
prioritãþile comune.3 Totodatã, acest proces implicã ºi o dispersare a autoritãþii publice prin reþele
interactive. Procesul se bazeazã pe urmãtoarele principii:

– gestionarea acþiunii colective fãrã intervenþia obligatorie a statului;
– implicarea instituþiilor ºi a actorilor care nu aparþin sferei guvernului;
– implicarea reþelelor de actori autohtoni, mai ales a societãþii civile, a mediului de afaceri

ºi a beneficiarilor;
– acþiunea comunicativã a acestora.4

Este de remarcat cã în procesul de înfãptuire a politicilor publice guvernanþa reprezintã un
spaþiu al acþiunii politice prin care interesele cetãþenilor sunt promovate prin diverse canale de
participare la procesul de consultare ºi influenþare a politicilor ºi serviciilor publice. În realitate,
guvernanþa oferã prilejul de creare a unor platforme instituite din multiple reþele de politici bazate pe
spiritul de reprezentare a intereselor tematice, profesionale, comunitare, politice, economice. În esenþã,
guvernanþa este un cadru de operabilitate, interacþiune ºi negociere dintre reþelele profesionale, reþelele
de producþie, comunitãþile administrative, comunitãþile teritoriale.

Dacã este sã ne referim la nivelul Uniunii Europene atunci trebuie sã remarcãm cã guvernanþa
este consideratã a fi definitorie pentru procesul de înfãptuire a politicilor publice comune. De aceea,
ºefii de stat sau de guvern au recunoscut importanþa guvernanþei pe mai multe niveluri. De exemplu,
la 27 martie 2007, la Berlin, a fost semnatã Declaraþia cu ocazia celei de-a 50-a aniversãri a semnãrii
Tratatului de la Roma, care recunoaºte importanþa guvernanþei la nivelul UE. Trebuie de remarcat
aici ºi Carta Albã a Guvernanþei Europene, care instituie un set de principii privind dezvoltarea
guvernanþei comunitare. Un alt exemplu se referã la Raportul Parlamentului European privind
guvernanþa ºi parteneriatul la nivel naþional ºi regional ºi o bazã pentru proiectele din domeniul
politicii regionale5, document ce schiþeazã mai multe recomandãri în vederea stabilirii mecanismelor
de realizãrii dezvoltãrii regionale la nivel european. În prezent este în proces de dezbatere Strategia
UE 2020, care subliniazã importanþa dezvoltãrii mecanismelor guvernanþei în vederea redresãrii
economiilor naþionale ale statelor membre UE ºi depãºirii crizei sociale. Actuala crizã economicã ºi
socialã scoate în evidenþã importanþa creãrii ºi dezvoltãrii contextelor de guvernanþã, precum ºi
necesitatea implicãrii susþinute a autoritãþilor locale ºi regionale în conceperea ºi execuþia strategiilor
comunitare, având în vedere cã acestea pun în aplicare aproape 70% din legislaþia comunitarã ºi
joacã astfel un rol esenþial în execuþia planului de redresare economicã.

1  Monica Munteanu, Guvernanþa europeanã ºi dinamica formulãrii politicilor publice în România, Sfera Politicii, nr. 125, Bucureºti, 2008,
pp. 31.

2  Garry Stoker, Governance as theory: five propositions, International Social Science Journal, Vol. 50, No. 155, 1998, pp. 17.
3  Idem, pag. 22.
4  Monica Munteanu, Guvernanþa europeanã ºi dinamica formulãrii politicilor publice în România, Sfera Politicii, nr. 125, Bucureºti, 2008,

pp. 31.
5  A se vedea Raportul A6-0356/2008, guvernanþa ºi parteneriatul la nivel naþional ºi regional ºi o bazã pentru proiectele din domeniul

politicii regionale , din 17 septembrie 2008, (A6-0356/2008), accesibil în versiune electronicã la adresa: http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2008-0356+0+DOC+PDF+V0//RO&language=RO.
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Dupã cum considerã Monica Munteanu, „originalitatea oricãrei strategii de schimbare propuse
pe calea guvernanþei reprezintã o alternativa la mecanismele politice si ale politicilor de stat“6.
Astfel, modelului accesului interior pe agenda instituþionala i se opune unul al iniþiativei exterioare,
iar modelului politicilor fãrã public, unul al politicilor cu public. Totodatã, modelului implementãrii
politicilor de sus în jos, i se opune modelul implementãrii de jos in sus.7

Având în vedere cele precizate mai sus, trebuie menþionat faptul cã în esenþã guvernanþa se
construieºte printr-un proces asiduu de reformare a sferei publice, ceea ce implicã responsabilizarea
actorilor din societatea civilã. Crearea parteneriatelor destinate dialogului ºi acþiunilor civice vor
contribui la eficientizarea modului in care societatea civila participa la dezbaterea propunerilor
legislative, la iniþierea modificãrilor textelor de lege, la actul de guvernare democratic, practic la
dezvoltarea guvernanþei.

Criza actualã a societãþii româneºti

Eforturile de depãºire a actualei crize economice sunt mult îngreunate de faptul cã forþa de
muncã nu dispune de flexibilitate ºi adaptabilitate, ceea ce în accepþiunea politicilor UE capãtã înþelesul
de flexicuritate, astfel încât sã poatã acoperi cu uºurinþã direcþiile emergente sau deficitare de pe
piaþa muncii si a mediului de afaceri. Totodatã recentele ºi actualele negocieri privind Legea Educaþiei
Naþionale, Legea salarizãrii unitare ºi Legea pensiilor au evidenþiat cu claritate imaturitatea
dialogului social, cu efecte negative asupra evoluþiei economice a întregii societãþi. În acest sens,
dezvoltarea parteneriatelor, încurajarea iniþiativelor pentru partenerii sociali ºi societatea civilã apar
ca niºte cerinþe absolut obligatorii în vederea fundamentãrii unei societãþi cu adevãrat democratice,
utilizând din plin mecanismele guvernanþei.

Pentru realizarea unei reþele parteneriale cu adevãrat puternice sunt absolut necesare sã fie
înfãptuite urmãtoarele acþiuni strategice8:

– consolidarea capacitãþii organizaþiilor nonguvernamentale în vederea consolidãrii acþiunilor
de relaþionare ºi cooperare cu autoritãþile publice centrale ºi locale, în vederea promovãrii
iniþiativelor comune necesare incluziunii sociale, inclusiv dezvoltarea serviciilor de
voluntariat ºi caritate;

– acordarea de asistenþã ºi sprijin pentru elaborarea unor planuri de acþiune pentru încurajarea
ºi dezvoltarea parteneriatelor;

– creºterea interesului angajatorilor ºi actorilor relevanþi pentru sporirea investiþiilor în
resursele umane ºi transformarea întreprinderilor în organizaþii responsabile social;

– realizarea unor reþele naþionale parteneriale destinate guvernanþei prin dezbateri publice,
dialog social ºi civic, în vederea dezvoltãrii resurselor umane, cu accent pe standarde,
calitate ºi certificare rapid respondente la cerinþele mediului economic si de afaceri;

– acordarea de consultanþã pentru ONG-uri ºi promovarea iniþiativelor legate de ocupare ºi
incluziune socialã.

Astfel, în vederea atingerii obiectivelor mai sus enunþate, principalele grupuri þintã identificate
sunt formate din personalul asociaþiilor IMM-urilor, personalul asociaþiilor profesionale, personalul
camerelor de comerþ ºi industrie, personalul partenerilor sociali ºi personalul organizaþiilor societãþii
civile.

Trebuie specificat faptul cã lipsa participãrii cetãþenilor, a membrilor comunitãþii în procesele
de decizie cu privire la dezvoltarea comunitãþii din care fac parte este o problemã frecvent întâlnitã în
comunitãþile rurale ºi urbane din România. O simplã analizã curentã ºi din ultimii ani evidenþiazã

6  Monica Munteanu, Guvernanþa europeanã ºi dinamica formulãrii politicilor publice în România, Sfera Politicii, nr. 125, Bucureºti, 2008,
pp. 37.

7  Ibidem.
8  Acestea fiind identificate ca obiective prioritare în procesul de implementare a instrumentelor structurale pentru perioada financiarã

29907-2013. A se vedea prioritãþile POSDRU, POSCCE, PODCA.



55

Revista pentru Asigurarea Calitãþii
ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIORVol. 2, Nr. 1, Aprilie 2010

foarte clar influenþa capitalului social vizavi de asociativitatea (participarea indivizilor la nivel de
asociaþii), de gradul de segregare socialã (bazatã pe nivelul de cunoaºtere, de statut sau poziþie socialã
etc.), care poate duce la marginalizare sau chiar la izolare socialã. În „Dialog pentru Societatea
Civilã. Raport asupra stãrii societãþii civile în România 2005“, se prezintã o societate civilã româneascã
ce duce lipsã de structuri asociative, în condiþiile în care comunitãþile locale nu au capacitatea de a
stimula participarea cetãþenilor în a identifica, analiza ºi soluþiona probleme la nivel local. Organizaþiile
societãþii civile, conform aceluiaºi raport, nu sunt rãspândite în mod egal în regiunile din România –
o mare concentrare de organizaþii nonguvernamentale se regãseºte în zonele urbane (2/3), în timp ce
numai 1/3 sunt localizate în zone rurale. Dintre toate regiunile, cea mai mare concentrare este în
Transilvania, urmatã de Bucureºti iar cea mai micã în regiunile din sudul þãrii, ceea ce se explicã prin
diferitele condiþii economice, sociale ºi de infrastructurã caracteristice fiecãrei regiuni în parte. Trebuie
subliniat astfel faptul cã politicile de dezvoltare a capitalului social sunt deosebit de importante în
acest context: sprijinirea ºi promovarea acþiunilor colective, a modului de lucru participativ, facilitarea
accesului la informaþie, asigurarea accesului la educaþie pentru toþi.

Prin urmare, se impune întreprinderea unor acþiuni susþinute în vederea întãririi ºi formãrii
unor reþele parteneriale care sã asigure o guvernanþã activã ºi eficientã capabilã sã se afirme ºi sã
ofere soluþii viabile la probleme centrale ale societãþii româneºti, puternic afectatã de crizã. Aceastã
afirmaþie trebuie susþinutã de o structura componentã partenerialã ºi de specializarea atestatã ºi
recunoscutã a personalului organizaþiilor care se vor implica în aceastã acþiune.

Puternicul dezechilibru formativ legat de neadaptarea ofertei educaþionale la piaþa muncii
poate fi diminuat prin aplicarea metodelor guvernanþei exclusiv cãtre activitatea formativã în vederea
consolidãrii parteneriatului pentru educaþie. Parteneriatul trebuie realizat între organizaþiile
nonguvernamentale ºi instituþiile ºi autoritãþile publice ºi alþi actori economici relevanþi pentru
dezvoltarea si promovarea celor mai bune strategii de educare la nivel naþional, regional ºi local,
precum ºi la nivel sectorial. Parteneriatul în domeniul educaþional ºi profesional trebuie sã vizeze
crearea condiþiilor propice pentru un acces facil la formare profesionalã eficient adaptatã la cerinþele
pieþii ºi mediului de afaceri.

Sintetizând, actuala problema a actului formativ poate fi reprezentatã astfel (fig. 1):

Fig. 1. Guvernanþa ºi metodele specifice pentru îmbunãtãþirea procesului formativ
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Educaþia nu existã prin definiþia ei, ci prin menirea ei: asigurarea unui nivel de trai superior
celor care participa activ la actul educaþional ºi creºterea nivelului de trai al întregii societãþi. Prin
urmare aceste eforturi trebuie sã ofere posibilitatea învãþãrii pe tot parcursul vieþii ºi a schemelor de
învãþare bazate pe muncã pentru creºterea nivelului de ocupare ºi pentru asigurarea competenþelor
necesare pentru o participare corespunzãtoare pe piaþa muncii. La fel, este nevoie de abordat cât mai
asiduu posibil ºi dimensiunea îmbãtrânirii active. Aºa cum subliniazã documentele strategice ºi de
planificare a Programului Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pentru perioada 2007–
2013 obiectivul promovãrii îmbãtrânirii active prezintã beneficii pentru angajatori, prin: implicarea
în echipe mixte a persoanelor cu vârste diferite, care combinã avantajele competenþelor diferitelor
grupe de vârstã, studiile de caz indicã creºterea bunãstãrii, atitudini mai pozitive privind munca ºi
creºterea capacitãþii de ocupare a persoanelor vârstnice. În plus, dupã cum demonstreazã multiple
studii ºi analize longitudinale, existã un impact pozitiv asupra tuturor angajaþilor în ceea ce priveºte
relaþiile dintre generaþii, ºi asupra cunoaºterii ºi atitudinilor faþã de colegii mai vârstnici. În felul
acesta iniþiativele societãþii civile de a asigura implicarea grupurilor vulnerabile îºi gãsesc o soluþie
eficientã ºi convenabilã atât pentru actorii economici, cât ºi pentru societatea civilã.

Un alt aspect ce este luat în seamã ca prioritate pentru anii urmãtori se referã la Provocarea
tehnologicã, ceea ce se constituie într-un deziderat privind accesul tuturor la societatea informaþionalã,
indiferent de categoria socialã ºi de vârstã. Metodele, tehnicile si tehnologiile puse la dispoziþie de
societatea informaþionalã promoveazã un factor important pentru îmbunãtãþirea modalitãþilor de
colaborare, a iniþiativelor ºi parteneriatelor conducând astfel la îmbunãtãþirea competitivitãþii, crearea
de noi locuri de muncã ºi întãrirea potenþialului de îmbunãtãþire a calitãþii vieþii.

Actul de formare profesionalã postliceal, universitar ºi postuniversitar, formarea vocaþionalã
ºi tehnicã ºi cea neprofesionalã au ca principal scop ridicarea nivelului de trai pentru cursanþi. Omul
potrivit la locul potrivit este un proverb a cãrui valabilitate este probatã permanent în cadrul economiei
de piaþã. De aceea, existenþa unei harþi naþionale orientatã pe necesarul de forþã de muncã, pe
termen scurt/imediat, respectiv pe termen mediu, formulat de actorii economici permite o orientare a
performanþelor individului cãtre zona solicitantã a respectivelor performanþe. Acest aspect de migraþie
zonalã este deja o realitate în þãrile avansate. Formarea individului pentru respectiva zonã, implicã de
cele mai multe ori deplasarea acestuia în respectiva zonã ºi depunerea unor eforturi din partea acestuia
pentru a-ºi asigura respectivele competenþe.

Sistemul de formare profesionalã iniþialã ºi continuã bazat pe parteneriatul societate civilã +
formatori-actori economici oferã un instrument naþional, flexibil ºi accesibil, adaptabil la cerinþele
economice zonale. Astfel, efortul de formare profesionalã iniþialã ºi continuã poate fi realizat de
cãtre cursant, fãrã a fi nevoie sã îºi schimbe zona de rezidenþã, urmând ca, dupã ce a dobândit
respectivele competenþe, sã poatã aplica cu succes pentru domeniul economic pentru care s-a pregãtit,
chiar dacã actorul economic solicitant se aflã într-o altã regiune a României. Desigur ca, metodele ºi
tehnicile abordate în cadrul unei astfel de iniþiative, þinând cont ºi de particularitãþile grupurilor
vulnerabile, de particularitãþile persoanelor aflat la vârsta pensiei, pot oferi o experienþã ºi o serie de
instrumente care vor conduce în cel mai scurt timp la o abordare similarã nu numai la nivel naþional,
dar ºi european. Eliminarea graniþelor din Uniunea Europeanã, precum ºi fenomenul de globalizare
a pieþii muncii, sunt elemente care pot fi abordate prin strategia pe care o prezentam în acest articol.
Abordarea aceleaºi tematici la nivelul Uniunii Europene va conduce la o hartã europeanã a necesitãþilor
formative formulate de actorii economici europeni sau corporatiºti, respectiv la implementarea unui
sistem convergent de formare profesionalã de excelenþã bazat pe platformele e-learning. O astfel de
abordare va conduce în mod automat la diminuarea ºomajului la nivel naþional ºi european, printr-o
orientare dinamicã ºi permanentã a forþei de muncã la cerinþele pieþii europene, datoritã formãrii
oferite de curriculumul realizat prin consultarea actorilor economici. Dimensiunile naþionale ºi
europene ale parteneriatelor astfel create vor conduce la o conºtientizare a societãþii civile, a forþei
democratice de care aceasta dispune, prin implicarea ei în politicã ºi conducere, prin sprijinirea ºi
promovarea acþiunilor colective, a modului de lucru participativ, prin facilitarea accesului la informaþie
ºi prin asigurarea accesului la educaþie pentru toþi.
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Obiective fundamentale ale reþelelor parteneriale

Reþelele parteneriale pot fi îndeplinite prin atingerea urmãtoarelor douã obiective:
1. Furnizarea unui studiu naþional complet al nevoilor formative de la nivelul þãrii pe termen

scurt/imediat, respectiv pe termen mediu, studii realizate prin participarea deplinã ºi activã a
principalilor actori economici ºi a organismelor reprezentative ale grupurilor vulnerabile, identificând
astfel harta naþionalã a necesarului formativ de abilitãþi (fig. 2).

Fig. 2. Mecanismul elaborãrii hãrþii privind necesarul de forþã de muncã

Ofertarea acestui studiu, corespunzãtor sintetizat ºi formulat, cãtre instituþiile de învãþãmânt
superior dar ºi tuturor celorlalte organisme implicate în procesul de formare, prin intermediul Camerei
de comerþ ºi industrie va identifica primii beneficiari ai acestei activitãþi din cadrul procesului.

2. Propunerile curriculare ºi metodologice ofertate de cãtre reþeaua parteneriala educativã,
care trebuie sa dispunã de o vastã reþea de specialiºti, recunoscuþi la nivel naþional ºi internaþional,
oferã un rãspuns la modul în care studiul realizat anterior poate fi implementat cu succes în activitãþi
de formare profesionalã, pentru o mare masã de potenþiali beneficiari (fig. 3). Prin urmare, cel de-al
doilea obiectiv este realizarea unui curriculum de formare profesionalã ºi corelarea acestuia cu punctul
de vedere al actorilor economici, în paralel cu realizarea ºi implementarea practicã a unei reþele
formative cu distribuþie naþionalã.
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Guvernanþa reþelelor parteneriale
în domeniul educaþional ºi profesional

Fig. 3. Mecanismul realizãrii curriculumului de formare profesionalã adecvat cerinþelor pieþii muncii

Un element extrem de important al unei astfel de acþiuni este transferabilitatea. Prin
cuprinderea în cadrul reþelei parteneriale a ONG-urilor, IMM-urilor, a unor Camere de Comerþ, dar
ºi a organizaþiilor patronale, a asociaþiilor profesionale ºi a societãþii civile se creeazã un cadru de
cooperare ºi colaborare eficient cu o largã participare, dispunând astfel ºi de experienþa ºi expertiza
specialiºtilor cuprinºi în respectivele organizaþii. În final, se creeazã un sistem de organizare eficient,
sustenabil atât ca organizare cat si financiar care va permite permanenta lãrgire ºi cuprindere a altor
organizaþii, cu precãdere a celor reprezentative pentru grupurile vulnerabile prin transferarea
rezultatelor si experienþei dobândite.

Concluzii

Articolul a urmãrit promovarea educaþiei ºi formãrii profesionale de calitate la toate nivelele,
asigurând un acces mai bun al cetãþenilor la procesul educaþional. Îndeplinirea acestui deziderat nu
se poate realiza fãrã a privi problemele societãþii în ansamblu. Educaþia ºi formarea profesionalã de
calitate trebuie sa fie dependente de cerinþele pieþii muncii. De aceea, trebuie oferitã posibilitatea
învãþãrii pe tot parcursul vieþii. În plus, se impune dezvoltarea ºi perfecþionarea schemelor de învãþare,
pe o curricula adecvatã cerinþelor pieþii muncii. Prin rãspunsurile privind adaptabilitatea formãrii
iniþiale ºi continui la piaþa muncii din partea beneficiarilor direcþi si prin elaborarea de propuneri de
necesitate de formare profesionalã se asigura transferabilitatea rezultatelor cãtre alte grupuri þintã ºi
cãtre alte domenii de activitate cum ar fi sãnãtatea. Crearea parteneriatelor destinate dialogului ºi
acþiunilor civice vor contribui la eficientizarea modului in care societatea civila participa la dezbaterea
propunerilor legislative, la iniþierea modificãrilor textelor de lege, la actul de guvernare democratic.
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Acþiunile propuse corespund intru totul Cãrþii Albe a Guvernanþei Europene, document care
promoveazã o interacþiune mai puternicã între societatea civilã ºi autoritãþile publice locale ºi centrale.
În Romania, cooperarea dintre organizaþiile neguvernamentale ºi guvern, au în acest moment un
cadru instituþional mai mult formal, configurat sub presiunea acquis-ului comunitar ºi al procedurilor
specifice formulãrii politicilor comunitare.9 Trebuie totuºi de menþionat faptul cã ministerele dispun
de reglementãri ºi proceduri in ceea ce priveºte procesul de consultare publicã, în schimb încã nu
funcþioneazã un sistem coerent de cooperare. Prin urmare, realizarea unor reþele parteneriale, cum
sunt prezentate în acest articol, va impune maturizarea organismelor guvernului, care deocamdatã au
un caracter strict formal.
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