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Câteva considerații generale 

Raportul de evaluare a relației dintre comunitatea de rudari și autoritățile publice 

locale din Merișani a apărut grație colaborării dintre Asociația Partener pentru Tine 

(APT) și National Democrat Institute (NDI) în cadrul Programului Participarea Politică a 

Romilor Ediția 2011-2012. În cadrul programului, APT a beneficiat de asistența tehnică 

din partea NDI în elaborarea metodologiei de cercetare, instruirea operatorilor de 

interviu și definitivarea raportului de cercetare.  

Demersul APT a avut ca obiectiv general creșterea capacității a 50 de cetățeni de etnie 

romă-rudari de a evalua performanțele și realizările aleșilor locali, relaţia de 

comunicare și relaționare dintre comunitatea de rudari și Administraţia Publică Locală 

Merişani  

Premisele de la care am plecat la drum în această cercetare au fost: 

 comunitatea de rudari nu este consultată în procesul de elaborare a 

proiectelor administrației publice 

 comunitatea de rudari nu este reprezentată în Consiliul Local Merișani (prin 

consilier local sau delegat sătesc) 

 mijloacele de informare publică sunt insuficiente și folosite în mod 

defectuos 

 comunitatea este expusă la discriminare și excluziune socială 

Cercetarea s-a desfășurat în satul Malul Vânăt din comuna Merișani unde trăiește o 

importantă comunitate de rudar1, în perioada august- decembrie 2012. 

Domeniile abordate în procesul de culegere de date au vizat: relaţia de comunicare 

dintre părți, raporturile de reprezentare, nivelul de participare și implicare publică, 

agenda comunităţii, atitudinea aleșilor și funcționarilor publici față de comunitatea 

romă. 

S-au folosit următoarele instrumente de cercetare: chestionar pentru respondenții 

rudari, interviul pentru autoritățile publice, grilă de monitorizare a modului de folosire 

a instrumentelor de comunicare publică. 

                                                
1 Din datele furnizate de Primărie aici trăiesc aproximativ 900 de persoane de etnie romă-rudari, deși potrivit 
recensământului aproximativ 50 de persoane din Malul Vanat s-au declarat romi.  



Au fost intervievați 50 de cetățeni rudari din satul Malul Vânăt dintre care 46% au fost 

bărbați, 54% femei. 86% din cei intervievați nu aveau nicio ocupație (contract individual 

de muncă) la momentul chestionării. În ceea ce privește autoritățile, au fost intervievați 

2 funcționari publici, primarul Comunei și 12 consilieri locali. 

 

Fără să aiba pretenția unei cercetări minuțioase, cu respectarea ad-literam a normelor 

statistice, lucrarea de față prezintă în oglindă percepțiile comunității de rudari 

față de activitatea administrației versus opiniile și mentalitatea aleșilor locali 

față de această minoritate.  

 

La finele efortuiui nostru de a întreba, transcrie, centraliza și interpreta ceea ce gândește 

și simte fiecare dintre cele Două Părți ale aceluiași loc despre cealaltă parte constatăm 

că, după două decenii de democrație și nenumărate mandate electorale, există diferențe 

majore de percepție între cele două categorii de intervievați date de: nivelul de trai, 

putere, pozitie, educație, apartenență, cultură, bunul simț și omenie. 

Disprețul și nepăsarea manifestate de autorități în comparație cu nevoile și așteptările 

comunității de rudari sunt imagini triste ale “conviețuirii” politice și comunitare 

prezentate în raportul de față. 

 

Asociația Partener pentru Tine 

 
 
 

Mulțumim celor cinci voluntari din comunitatea de rudari (Casandra, Cristina, Ionica, 

Petruța și Robert) care și-au asumat rolul de operatori de interviuri în satul Malul Vânăt. 

De asemenea, mulțumim doamnei Oana Preda pentru sfaturile pe care ni le-a dat privind 

tehnica sondajului de opinie și, nu în ultimul rând, NDI pentru că a avut încredere în noi 

și ne-a călăuzit în această cercetare.  
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Capitolul 1- Raport interviuri cu aleșii locali ai Comunei Merișani și funcționari 

publici 

 

Problemele comunităţii de rudari. Metode abordate de aleşii locali şi 

autorităţi pentru identificarea problemelor rudarilor. 

 
Î. Cu ce probleme se confruntă comunitatea de rudari? Cum le-aţi identificat pe acestea? 
 

Consilierii locali 

Percepţia consilierilor locali intervievaţi asupra problemelor cu care se confruntă 

comunitatea de rudari este variată şi surprinzătoare. Întrebaţi fiind care sunt 

problemele comunităţii de rudari, consilierii locali enunţă 23 de răspunsuri, o parte 

din acestea fiind de fapt consecinţe, efecte ale unor probleme. De exemplu, „nu 

plătesc taxe, impozite, amenzi”; „fură lemne şi cereale”; „aruncă gunoaie” versus 

„venituri scăzute”; „sărăcie”; „nu există ghene de gunoi”; „educaţie slabă”.  

 

Surprinderea vine din faptul că o parte din răspunsurile consilierilor reflectă o 

abordare simplificată în alb şi negru şi un ton acuzator: „nu au probleme”; „s-au 

învăţat cu ajutorul social”; „nu au probleme, îşi permit luxul, maşini străine, 

sfidează românul”; „delăsare, nu sunt bine organizaţi”; „nu vor să muncească”; 

„sunt puturoşi, deci nu au probleme” etc. 

 

Cea mai mare problemă care pare să fie recunoscută de majoritatea consilierilor 

intervievaţi este lipsa locurilor de muncă. Pe locul următor în topul problemelor 

recunoscute se află lipsa apei potabile, urmată de problema lipsei infrastructurii 

de canalizare. O altă problemă care se regăseşte în opinia mai multor consilieri se 

referă la problema caselor contruite ilegal pe izlazul comunal. 



 

Întrebaţi fiind cum au identificat problemele comunităţii de rudari, cei mai mulţi 

consilieri precizează surse ambigue de felul „prin comportamentul lor”; „trecând pe 

la ei prin sat”; „prin activitatea lor de zi cu zi”; „din furturile multe”; „de la alţi 

oameni”; „din sedinţele primăriei”. Există doar câţiva consilieri care spun că au avut 

„contact direct cu ei” . 

 

Primarul 

Și în viziunea primarului, pe primul loc se regăseşte problema lipsei locurilor de 

muncă, următoarele două probleme fiind educaţia precară şi condiţiile de trai 

(igienă precară care pune în pericol sănătatea şi starea deplorabilă a locuințelor).  

Cea mai importantă sursă de identificare a problemelor comunităţii de rudari 

precizată de primarul comunei este programul de audienţe. 

 

Funcţionarii publici 

În opinia funcţionarilor intervievaţi, lipsa apei potabile, lipsa terenurilor pentru 

construirea locuinţelor şi situaţia financiară precară sunt problemele comunităţii 

de rudari. În legătură cu metodele de identificare a problemelor comunităţii de rudari, 

funcţionarii 

intervievaţi oferă 

răspunsuri mult mai 

tehnice de felul - din 

cererile adresate 

primăriei, din petiţiile 

adresate primăriei, 

numărul dosarelor de 

ajutor social -, de 

altfel, lucru firesc 

datorită relaţiei 

profesionale, directe 

pe care aceştia o au cu persoanele care apelează la serviciile primăriei. 

 

 Agenda comunităţii rudarilor aşa cum a fost ea prezentată de cei 

intervievaţi are un corespondent real în agenda rudarilor, în sensul că, 

potrivit răspunsurilor oferite de cetăţenii rudari intervievaţi pe acelaşi 

subiect, problemele lor sunt legate de infrastructura precară (apă curentă, 

canalizare, drumuri /uliţe nepietruite şi neamenajate), lipsa locurilor de 

muncă, nivelul de trai scăzut, imposibilitatea economică de a intra în 

legalitate cu casele construite pe domeniul public. 
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 Problema apei curente este una din problemele pe care oamenii o aduc 

atât în atenţia autorităţilor cât şi în atenţia organizaţiei noastre. Trebuie 

precizat că prin satul Malul Vânăt trece o conductă de apă2 cu 

infrastructură (cişmele amenajate pe lângă drumul principal), de care 

rudarii se folosesc pentru alimentarea cu apă. Dincolo de faptul că apa nu 

este pompată după un program clar, această sursă de apă nu este indicată 

consumului ca atare de către oameni, ci poate fi folosită doar pentru alte 

activităţi gospodăreşti (spălat, apă pentru animale, udat grădini). În lipsa 

apei potabile, rudarii din Malul Vânăt folosesc această apă şi pentru băut. 

Posibilitatea ca rudarii să-şi facă propriile fântâni este împiedicată de 

costurile foarte mari pe care le-ar presupune forarea la mari adâncimi 

(peste 100m). Acest lucru se datorează în principal aşezării geografice, 

cătunul fiind aşezat pe un deal înalt, deasupra lacului de acumulare 

Vâlcelele. 

 Pe de altă parte, din experienţa acumulată ca urmare a proiectelor APT, 

putem spune că problemele acestei comunităţi au fost prea puţin abordate 

de aleşii locali în mandatele politice ce s-au succedat în ultimii 12 ani.  În 

niciunul din mandatele politice anterioare, comunitatea de rudari nu s-a 

bucurat de vreun plan de redresare a situaţiei economice sau de existenţa 

unor politici publice locale care să abordeze problemele de natură socială şi 

educaţională. Dimpotrivă, desfiinţarea de după anul 2000 a unor industrii3 

care aduceau venituri populaţiei de rudari, încercările şubrede de 

reformare a învăţământului şi ineficienţa politicilor sociale corelate cu lipsa 

investiţiilor în zonă (şi deci a locurilor de muncă), toate pe fondul unei 

puternice atitudini de discriminare, nu au făcut decât să acutizeze şi mai 

mult problemele acestei comunităţi.  

 Vis a vis de sursele de informare folosite de cei intervievaţi pentru 

cunoaşterea agendei comunităţii la care se face referire, trebuie semnalate 

insuficienţa şi convenţionalismul metodelor folosite. În principiu, au fost 

precizate ca metode doar programul de audienţe al primarului comunei şi 

extrem de evazivul „contactul cu ei” ceea ce ne face să credem că rămân 

fără acoperire şi fără voce acei cetăţeni care nu intră nici în audienţe şi nici 

nu apelează constant la serviciile primăriei. 

 Din observaţiile directe ale membrilor organizaţiei APT- niciun consilier 

local nu are o locaţie stabilită pentru discuţii cu cetăţenii sau program de 

                                                
2 Conducta de apă este de fapt a fostului parc petrolier existent în apropierea comunităţii de rudari. 
Autorităţile au explicat oamenilor că nu este bună de băut şi că aceasta poate fi folosită doar 
pentru alte activităţi din gospodărie.  
3 Industria petrolieră, extracţie de gaze, industria de automobile, cele două ferme de păsări 
existente în comuna Merişani. 



audienţe afişat, iar pe de altă parte comunitatea de rudari nu are  

reprezentant ales sau delegat sătesc în Consiliul local.  

 

Guvernare locală       

Consiliul local 

Î.: Care a fost agenda de lucru a grupului de consilieri locali ai partidului … în mandatul 2008-

2012 pentru categoriile dezavantajate de cetăţeni din Malul Vânăt? 

Consiliului Local Merişani are în componenţă 6 consilieri din partea PSD (inclusiv 

viceprimarul Comunei), 3 consilieri PDL, 2 consilieri PNL, 1 consilier PNŢCD şi 1 

independent. 

Iată care au fost obiectivele partidelor politice şi ale candidatului independent în 

mandatul 2008-2012: 

 
 
Î. : Dintre problemele propuse, care au fost soluţionate cu succes? 

Agenda consilierilor PSD în mandatul 
2008-2012 

 
- acordarea ajutoarelor de încălzire 

(lemne) 

- asfaltare drumuri  

- introducerea reţelei de apă şi canal  

- găsirea unor soluţii pentru rezolvarea 

caselor construite ilegal pe izlazul comunei 

- integrarea în societate  

- consolidarea grădiniţei şi a şcolilor  

Agenda consilierilor PNL în 
mandatul 2008-2012 

 
- “am propus problemele lor în 
cadrul şedintelor”   

Agenda consilierilor PDL în mandatul 
2008-2012 

 
- acordarea ajutoarelor de încălzire 

(lemne) 

- consiliere pentru întocmirea actelor 

necesare ajutorului social 

- asfaltare drumuri  

- introducerea reţelei de apă şi canal  

- s-a pus problema dărâmării caselor 

construite ilegal  

- consolidarea grădiniţei şi a şcolilor  

Agenda consilierului PNŢCD în 
mandatul 2008-2012 

 
- ghiozdane şi rechizite  

- acordarea ajutoarelor de 

încălzire (lemne)  

Agenda consilierului 
independent în mandatul 

2008-2012 
 

- drumuri asfaltate   

- grădiniţe, scoli consolidate 

- acordarea ajutorului pt lemne  
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Problemele soluţionate de consilierii locali sunt:  
 

 
 

Există câtiva consilieri locali (3 consilieri) care declară că nu au fost soluţionate 

problemele comunităţii de rudari pe parcursul mandatului 2008-2012. Aceştia invocă 

insuficienţa resurselor financiare ale bugetului local precum şi procedurile greoaie de 

accesare a fondurilor europene. 

 

 Din agendele partidelor politice reprezentate în Consiliul Local se poate 

observa că există obiective comune pentru care consilierii, indiferent de 

partidul politic din care au făcut parte, au militat în actualul mandat politic.  

 Obiectivele asumate de consilierii locali şi implicit realizarea sau 

nerealizarea lor sunt fie obiective ale întregii comune (introducerea reţelei 

de apă şi canal, asfaltare, pachete la sfârşitul anului şcolar), fie obiective 

care ţin de respectarea drepturilor persoanelor vulnerabile (acordarea de 

ajutor social persoanelor cu venituri mici, acordarea ajutoarelor de 

încălzire). Un singur obiectiv pare să fie specific comunităţii de rudari şi 

anume cel referitor la rezolvarea problemei acelor familii care şi-au 

construit casele pe domeniul public. 

 Din declaraţiile consilierilor intervievaţi precum şi din observaţia membrilor 

APT la faţa locului, se poate constata că în perioada prezentului mandat 

şoseaua care traversează comunitatea de rudari a fost asfaltată pe 

tronsonul: Merişani - Malul Vânăt – Vâlcelele - Crâmpotani. Rămân însă 

neamenajate şi nepietruite de foarte mult timp 4 uliţe din comunitatea de 

rudari. 

 Obiectivul de introducere de apă potabilă şi canal, obiectiv comun tuturor 

cetăţenilor din Merişani, este parte dintr-un proiect integrat de 

- construirea unei Şcoli la Malul Vânăt şi reparaţii la vechea 

Şcoala de la Malul Vânăt 

- acordarea periodică a ajutoarelor de încălzire şi a unor burse 

sociale 

- pachete la sfârşit de an şcolar 

- asfaltarea drumurilor 

- acordarea ajutoarelor sociale 

- demersuri pentru punerea în legalitate a caselor construite pe 

izlazul public fără autorizaţii şi fără acte de proprietate 



infrastructură depus de către Primăria Merişani spre finanţare pe Măsura 

3224. La momentul de faţă, proiectul este în curs de evaluare. 

 Construirea Şcolii de la Malul Vânăt - obiectiv şi realizare declarată a unor 

consilieri intervievaţi s-a realizat totuşi în mandatul anterior, adică 

mandatul 2004-2008. De fapt, este vorba despre construirea unui Centru 

Social multifuncţional pe fonduri europene în care elevii claselor I-IV din 

satul Malul Vânăt îşi desfăşoară programul şcolar.  

 

 

Î.: Cum a funcționat sistemul de consultări (trimestriale) cu cetăţenii? 

 
Consilierii intervievaţi sunt mulţumiţi de modul în care a funcţionat sistemul de 

consultări cu cetăţenii rudari. Calificativul de a funcţionat bine îl regăsim aproape în 

toate răspunsurile consilierilor. Sunt indicate şi câteva metode de consultare: „prin 

întâlniri cu ei, oriunde şi oricând”; „eu discut cu toţi oamenii personal, nu oficial”; „tot 

timpul suntem în mijlocul lor”. 

 

 Este salutar modul direct, neoficial de a vorbi cu oamenii despre 

problemele cu care aceştia se confruntă. Orice „aplecare” spre problemele 

cetăţenilor, fie că este instituţionalizată sau nu, publică sau privată va 

contribui la întărirea relaţiei de comunicare dintre cele două părţi - 

autorităţi şi cetăţeni. Însă, organizarea unor întâlniri publice periodice, cu o 

agendă de discuţii potrivită nevoilor cetăţenilor este semnul maturizării 

relaţiei dintre aleşi şi cetăţeni și al profesionalismului reprezentanților aleși.   

 Consultarea cu cetăţenii nu înseamnă numai a discuta cu ei oriunde şi 

oricând, ci este o etapă importantă şi planificată dintr-un proces de 

participare a cetăţenilor la deciziile publice. A-i consulta pe cetăţeni 

înseamnă a-i informa despre ce urmează să decizi, a le cere opinia despre 

modul în care gândeşti să decizi şi a le integra opiniile, într-o formă sau 

alta,  în decizia finală. Mai mult, potrivit legii administraţiei publice locale, 

„consilierii locali sunt obligaţi ca, în îndeplinirea mandatului, să organizeze 

periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe”5.  De asemenea, 

potrivit legii 393/2004 privind statutul aleșilor locali, art. 50, al.2  “Aleșii 

locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, 

cel puțin o data pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și 

                                                

4 Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală. Măsura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale". 
 
5 Legea 215/2001 Legea administraţiei publice locale, art. 51 al. 3. 
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să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la 

intâlnirea cu cetățenii”. 

 

 
Primar  

Fiind întrebat care din problemele enunţate au fost şi abordate în actualul mandat, 

Primarul Comunei Merişani afirmă că toate cele trei probleme (lipsa locurilor de 

muncă, educaţia precară, condiţiile de trai) au fost abordate. Fireşte că la felul în 

care au fost enunţate putem să credem că abordarea a fost parţială, rezolvarea totală 

a acestora fiind aproape imposibilă într-un singur mandat. De altfel, primarul declară 

că a ales aceste trei probleme  pe criteriul gravităţii şi a impactului lor şi „poate că nu 

au fost rezolvate cu succes, dar cel puţin au fost stagnate şi/sau ameliorate”. 

 

Provocări specifice administraţiei publice locale într-o localitate multietnică  

Î.: Ce caracteristici (provocări) sunt specifice administraţiei la nivel local într-o localitate 
multietnică / care are mai multe grupuri etnice, cum este Merişani? 

 

Consiliul Local  

Provocările cu care se confruntă o administraţie publică locală într-o localitate 

multietnică, aşa cum le văd consilierii locali sunt: fenomenul de discriminare  şi faptul 

că etniile nu au reprezentanţi care să le susţină şi promoveze intresele pe agenda 

publică. 

Există în rândul consilierilor şi opinii cum că, având etnii, infracţionalitatea este 

mai mare („datorită lor, avem infracţiuni la nivelul gospodăriilor şi din pădurile 

private şi publice...au defrişat pădurile şi izlazurile” ) şi opinii de felul că: „nu avem 

provocări”; „primesc ajutoare sociale cei care nu merită - adică cei de etnie 

romă”; „nu ştiu să răspund, nu cunosc”.  

 

Primarul 

Cea mai mare provocare a administraţiei publice locale într-o localitate multietnică 

este riscul de a discrimina - aşa cum mărturiseşte primarul. Este un efort considerabil 

să judeci cu „aceeaşi unitate de măsură pentru toţi”, „să fii primarul tuturor”. 

Cu toate acestea, primarul declară că nu există etnie pentru dânsul, relaţiile 

interumane sunt normale şi că nu se lasă îndoctrinat. 

 

Funcţionarii publici 

În vederea soluţionării problemelor comunităţii de rudari, coordonarea dintre 

funcţionarii publici şi rudari se realizează în principal prin activităţi de informare vis-à-

vis de anumite decizii şi hotărâri care se iau şi care privesc interesele comunităţii 

respective. Funcţionarii recunosc că nu există un interes din partea consilierilor pentru 



comunitatea de rudari şi că aceştia nu au proiecte pentru rezolvarea vreunei 

probleme a acestei comunităţi.  

 

Provocările administraţiei semnalate de funcţionarii publici intervievaţi sunt pe de o 

parte „dorinţa de a-i ajuta şi pe cei de altă etnie să aibă o viaţă mai bună”, iar 

pe de altă parte aceea de a-i face să înţeleagă că au deopotrivă drepturi şi 

obligaţii. Discuţia şi lămurirea acestor oameni este o muncă continuă - declară 

funcţionarii intervievaţi. 

 

 Este, fără îndoială, o atitudine de discriminare, un mod de a gândi preconceput 

atunci când se consideră că prezenţa mai multor etnii pe teritoriul unei 

localităţi creşte nivelul de infracţionalitate, mai cu seamă în lipsa unor analize 

clare (sau măcar informaţii de la Poliţia locală) care să arate că 

infracţionalitatea este o tară a etniei rudarilor. În mod normal, etniile aduc un 

plus de cultură, tradiţie şi valoare economică localităţilor multietnice6.  

 

 

 

 Există probabil riscul de a deveni 

mult mai îngăduitori cu cei 

defavorizaţi, în cazul studiului de 

faţă, rudarii - de a nu mai depune 

acelaşi efort de încasare a taxelor 

şi impozitelor locale, de a închide 

ochii la gunoaiele aruncate aiurea 

în spaţiul public, de a întârzia 

dărâmarea caselor construite 

ilegal pe spaţiul public, de a pune 

absenţe copiilor care întârzie la 

scoală din varii motive etc., în 

fine, de a lua o decizie fermă, la momentul potrivit.  Contexul însă reflectă 

de cele mai multe ori un caz social, iar rezolvarea sau cel puţin abordarea 

programatică a cauzelor care determină astfel de comportamente 

necomunitare rămâne poate cea mai grea provocare a administraţiei publice, 

instituţiilor locale (şcoală, biserică, poliţie, dispensar) şi a celorlalţi actori 

                                                
6 Rudarii din Malul Vânăt încă mai practică meşteşuguri (împletituri) pe scară redusă, obicei 

care la acest moment nu le asigură decât o mică parte de venituri. 
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publici (lideri comunitari, organizaţii neguvernamentale, alte structuri 

asociative, patronate). 

 

Soluţii pentru o bună guvernare într-o localitate multietică 

Î.: Cum consideraţi că se poate face o bună guvernare, o guvernare eficientă, într-o 

localitate ca Merişani, care este multietnică / are mai multe grupuri etnice? 

 

 

 
 

Realizări ale aleşilor şi autorităţilor publice  

Î.: Pentru ce realizări sau activităţi consideraţi că vă apreciază comunitatea de rudari din Malul 

Vânăt?  

 

Consiliul Local  

O parte din consilierii locali intervievaţi consideră că rudarii din Malul Vânăt ar trebui 

să-i aprecieze pentru modul în care s-au implicat în rezolvarea problemelor lor: 

Soluţiile propuse de consilierii intervievaţi 

- este indicat ca etnia rudarilor să aibă un reprezentant 
- să aibă o asociaţie 
- să nu mai fie influenţaţi politic 
- să nu mai fie mituiţi  
- colaborare, comunicare şi implicare din partea tuturor 
- Administraţia Publică Locală să întreţină un dialog permanent cu 

ei 
- Fonduri suplimentare pentru a dezvolta comunitatea de rudari din 

punct de vedere cultural, economic 
- Să se aplice legea indiferent de etnie 
- Să nu mai fie protejaţi 
- Etnia sa fie unită 
- Să-i punem la muncă pentru ajutoarele sociale 
- Să-i înţelegem 
- Să le ascultăm problemele şi să încercăm să le rezolvăm 
- Să se formeze sfatul bătrânilor 

 
  

Soluţiile propuse de Primarul Comunei Merişani 

 „înglobând toate forţele, dialog cu oamenii permanent, să fim tot timpul în 
mijlocul comunităţii, sfatul bătrânilor” 

Soluţiile propuse de funcţionarii publici  
• „o bună guvernare se face prin prioritizarea problemelor, rezolvarea 

problemelor rudarilor a fost impusă, rudarii sunt o prioritate prin 
prisma faptului că sunt defavorizaţi” 

• „răbdare şi înţelepciune” 



iluminat public stradal, acordarea lemnelor pentru încălzirea locuinţelor şi aprobarea 

construirii unor locuinţe sociale7.  

Există şi consilieri care sunt convinşi că rudarii ar trebui să-i aprecieze pentru: 

„sufletul meu bun”; „pentru că nu îi resping şi pentru că îi ascult”, „pentru că i-am 

servit cu ce am putut”; „pentru că sunt un om corect” ; „pentru că i-am ajutat cu ce 

am putut şi nu am reclamaţii de la ei” etc.. 

 

Primarul Comunei Merişani consideră că rudarii ar trebui să-l aprecieze pentru: 

construirea unui şcoli multifuncţionale în comunitatea lor, pentru iluminatul public şi 

pentru corectitudinea şi verticalitatea sa. 

Cât priveşte funcţionarii publici intervievaţi aceştia consideră că merită aprecierea 

comunităţii de rudari pentru modul în care îi informează în legătură cu anumite 

probleme (anchete sociale, adeverinţe, întocmire de acte gen cereri), pentru modul în 

care îi consiliează şi îi asistă din punct de vedere social, uman şi juridic. 

 

De ce ar fi nemulțumiți rudarii? 

Nemulţumirile comunităţii de rudari aşa cum sunt ele văzute de aleşii locali 

Î.: Care consideraţi că le sunt nemulţumirile referitoare la activitatea Dvs.? 

 

Cei mai mulţi consilieri cred că rudarii nu ar trebui să fie nemulţumiţi, nu au motive 

să fie nemulţumiţi de prestaţia lor. Cealaltă parte a consilierilor cred că nemulţumirea 

rudarilor vine de la faptul că „nu le dăm mai mult”. 

Cea mai mare nemulţumire a comunităţii de rudari faţă de activitatea Primarului – 

aşa cum o percepe Primarul comunei - vine de la faptul că acesta a decis aplicarea 

legii în cazul acelor familii de rudari care şi-au construit casele fără autorizaţii pe 

spaţiul public şi fără consultarea factorilor de decizie.  

Funcţionarii publici consideră că „meseria noastră este să aplicăm legea, iar 

aplicarea acesteia conduce la nemulţumiri!”. 

 

 Dacă rudarii sunt realizaţi sau nerealizaţi, mulţumiţi sau nemulţumiti par să fie 

doar nişte raportări subiective în opinia autorităţilor intervievate. Evaluarea 

obiectivă a nivelului de mulţumire şi satisfacţie ar trebui să plece de la lista cu 

probleme a satului Malul Vânăt şi lista de hotărâri adoptate şi implementate de 

autorităţi.  

 Din observaţiile noastre la faţa locului, lucrurile care s-au schimbat în satul 

Malul Vânăt în mandatul 2008-2012 sunt: reabilitare drumului care 

traversează şi satul Malul Vânăt şi iluminat public „la stradă”. Celelalte 

                                                
7 În mandatul 2004-2008 Primăria a construit 4 locuinţe sociale în Malul Vănăt. Continuarea acestei 
lucrări nu a mai fost posibilă – din declaraţiile autorităţilor- din motive financiare. 
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realizări, dacă există, nu sunt într-atât de vizibile încât să fie observate de la 

faţa locului. 

 

Participarea rudarilor la procesul de luare a deciziilor 

Î.: Cum aţi stimulat participarea comunităţii de rudari în procesul de luare a deciziilor sau, în 

general, la viaţa comunităţii? 

 

Din răspunsurile oferite de consilierii intervievaţi nu reiese clar cum au fost stimulaţi 

rudarii să participe la procesul de luare a deciziilor (ex. „prin atenţia şi ajutorul oferit”, 

„să respecte legile, sunt dezinteresaţi, nu participă la şedinţe…nu i-am văzut la faţă”; 

„prin comunicare”; „am judecat cerinţele lor, iar deciziile au fost luate în avantajul 

lor” etc.). Un răspuns interesant care atrage atenţia asupra modului în care sunt luate 

deciziile vine din partea unui consilier: „nu trebuie să-şi dea cu părerea cetăţenii, 

pentru că hotărârile sunt luate oricum de către primar”.  

Există şi o opinie pozitivă în rândul celor intervievaţi - cum că rudarii ar trebui să-şi 

desemneze un reprezentant pentru participarea la procesul de luare a deciziilor. 

 

Primarul comunei declară că „nu i-a stimulat... nu merită... niciun om care nu 

munceşte şi nu îşi dă interesul”.   

 

 Participarea publică la procesul de luare a deciziilor râmăne încă un deziderat8 

pentru cetăţenii comunei. Pentru o parte din autorităţile intervievate, 

participarea publică pare să însemne „atenţia acordată”, „judecarea cerinţelor 

rudarilor” şi în ultimă instanţă dreptul celor care muncesc şi care îşi dau 

interesul. Pentru o altă parte din autorităţile intervievate, neparticiparea  

publică este o stare de fapt convenabilă.  

 Potrivit legii, proiectele de hotărâri care afectează întreaga comunitate, înainte 

ca acestea să fie discutate de comisia de specialitate, trebuie să fie afişate şi 

puse în dezbatere publică. Acest lucru trebuie să se întâmple cu cel puţin 30 

de zile înainte de a fi discuta în consiliul local.  

 

Percepţia aleșilor despre modul de relaționare cu membrii comunității de rudari  

Î.: Din interacţiunea dvs. cu cetăţeni rudari 

din Malul Vânăt, ce aţi observant? Dar în 

momentul în care aceştia se adresează 

Primăriei sau dumneavoastră cu diverse 

probleme? 

 

                                                
8 Vezi observaţiile la faţa locului ale monitorului APT 
 din capitolul 2 



Când se vorbeşte despre modul în care administraţia şi rudarii interacţionează, 

părerile sunt împărţite. În funcţie, probabil, de experienţele lor personale cu rudarii, 

sunt intervievaţi din rândul consilierilor locali care au o opinie negativă - rudarii 

sunt recalcitranţi, nerăbdători, milogi, needucaţi, murdari.  

Există însă şi consilieri care apreciază anumite progrese comportamentale şi de 

acţiune ale rudarilor: „au început să respecte administraţia”, „sunt oameni 

paşnici, însă nu cunosc legea”, „uneori se comportă frumos, depinde de ce au 

nevoie”. 

Merită precizat aici şi faptul că etnia rudarilor produce o oarecare înduioşare şi 

empatie în rândul câtorva consilieri locali: „sunt oameni amărâţi care au nevoie de 

sprijin”; „sunt săraci, dar eu nu am puterea de a-i ajuta”. La polul opus, există şi 

opinii de dispreţ şi nepăsare: „consider că o duc bine, căci umblă din cârciumă în 

cârciumă”; „cer prea mult fără a face în schimb nimic”. 

Cât priveşte opinia Primarului Comunei Merişani, acesta apreciază că majoritatea 

cetăţenilor de etnie romă sunt de bună credinţă, „populaţia vârstnică fiind cea mai 

conştincioasă”. În opinia Primarului, rudarilor „nu le place să muncească”, dânsul 

spunând că le-a „oferit locuri de muncă şi ei nu au vrut să muncească”. Ca aşteptare 

declarată, Primarul îşi doreşte de la rudari mai multă responsabilitate şi mai multă 

voinţă de schimbare. 

Şi funcţionarii publici intervievaţi remarcă faptul că rudarilor nu le place munca, 

trăiesc doar pentru ziua de azi. De asemenea, în opinia lor, rudarii sunt şi uşor de 

manipulat. În relaţia cu ei, atunci când apelează la serviciile publice, rudarii au 

dificultăţi de comunicare, de exprimare şi de comportament: „nu ştiu să se exprime 

sau să se comporte”, „se victimizează”. 

 

Sugestiile consilierilor, funcţionarilor şi Primarului 

Î.: Pentru a exista o mai bună relaţie pe viitor între APL şi comunitatea de rudari din Malul 

Vânăt, ce se poate face? Ce sugestii le-aţi face pentru a avea o relaţie mai bună cu primăria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să respecte legea şi autorităţile, să se implice mai mult 
- să se informeze 
- să se organizeze şedinţe publice 
- APL să-şi respecte atribuţiile 
- Să fie mai civilizaţi 
- Să înţeleagă că legea trebuie respectată 
- Să-şi reactiveze vechile lor meserii 
- APL să le bage apă şi să le ofere locuri de muncă 
- Să meargă la școală 
- Să fie băgaţi mai mult în seamă 
- Să aibă un reprezentant care să vină o dată la două şedinţe să spună 

problemele din comunitatea rudarilor 
- Să-şi caute locuri de muncă 
- Să aibă un lider care să le reprezinte interesele 
- Ong-urile să deruleze proiecte pentru integrarea lor în societate 
- Să se încadreze în colectivitatea comunei fără abateri de la ordinea publică şi 

convieţuirea comună 
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 Viitorul sună bine! Autorităţile au aşteptări şi de la ele şi de la comunitatea 

de rudari, ambele părţi fiind îndreptăţite să-şi imagineze şi să-şi 

construiască o relaţie cât mai bună. Probabil că va fi nevoie de multă 

disponibilitate de schimbare din ambele părţi, mult exercițiu de comunicare 

directă. Existenţa şi folosirea corectă a unor metode instituţionalizate de 

comunicare şi consultare publică ne vor oferi tuturor garanţia că lucrurile 

sunt pe cale să se îndrepte. 

 

 

Capitolul 2 - Monitorizarea instrumentelor de comunicare publică 

 

În comunitatea de rudari - Sat Malul Vânăt 

În perioada 16 ianuarie 2011– 4 martie 2012, trei monitori locali, voluntari în cadrul 

proiectului de faţă, au observat în propriul lor sat, pe baza unei grile de monitorizare9, 

dacă Administraţia Publică Locală din Merişani: 

• Afişează agenda şedinţelor lunare ale consiliului local 

• Organizează întâlniri publice şi alte evenimente în comunitatea de rudari 

• Se întâlneşte, prin reprezentanţii săi, cu cetăţenii rudari pentru discuţii pe 

probleme de interes 

În niciuna din cele 7 săptămâni monitorizate, nu au fost afişate informații despre 

şedinţele consiliului local, nu au fost organizate întâlniri publice, dezbateri sau alte 

evenimente în comunitatea de rudari.  

 

La Primăria Merişani 

Avizierele publice aflate în incinta Primăriei au fost observate de monitorul Asociaţiei 

Partener pentru Tine în 17 februarie, 20 februarie, 27 februarie şi 2 martie. Iată ce am 

constatat: 

• La avizierul public aflat în incinta Primăriei nu au fost publicate 

anunţuri referitoare la şedinţele consiliului local, dezbaterea pe buget şi 

alte evenimente de intres public (gen întâlniri publice) 

• Nu a fost afişat bugetul local pe 2012 

• Este afişat programul de audienţe al Primarului Comunei 

• Consiliul Local Merişani nu are afişat un program de audienţe  

 

Ziarul local „Informaţia de Merişani” 

În perioada decembrie 2011-februarie 2012, echipa de proiect a monitorizat ziarul local 

„Informaţia de Merişani” pentru a constata dacă: 

                                                
9 Anexa 2 Grila de monitorizare 



• Administraţia Publică Locală furnizează informaţii referitoare la agenda 

şedinţelor Consiliului Local şi a hotărârilor adoptate 

• Există proiecte ale administraţiei pentru comunitatea de rudari sau cu impact 

asupra comunităţii de rudari 

• Sunt publicate informaţii utile pentru comunitatea de rudari din Malul Vânăt 

În comunitatea de rudari, ziarul local este distribuit în fiecare lună prin intermediul 

agenţilor economici din zonă.  

Ziarele monitorizate au fost: numărul 9 din luna decembrie 2011, numărul 10 din luna 

ianuarie 2012 şi numărul 11 din luna februarie 2012. 

 

În luna decembrie 2011 au fost publicate 7 hotărâri ale Consiliului Local fără a fi 

precizat în cadrul cărei şedinţe publice au fost adoptate. Una dintre acestea, hotărârea 

nr. 59, se referă la „rectificarea bugetului general centralizat al Comunei Merişani”. 

De asemenea, a fost publicat un articol intitulat „Razie printre ţiganii din Merişani” în care 

suntem informaţi despre o acţiune 

comună a jandarmilor şi 

reprezentanţilor Electrica pentru 

descoperirea, pedepsirea şi 

combaterea racordurilor ilegale la 

reţeaua de energie electrică a 

cetăţenilor de etnie romă din comuna 

Merişani şi Comuna Băiculeşti. 

Tot în aceeaşi lună, a apărut un articol 

intitulat „Către cetăţenii Comunei 

Merişani care construiesc case sau anexe fără atutorizaţie de construire” – articol prin 

care, pe de o parte, sunt anunţate etapele ce trebuie parcurse pentru obţinerea 

autorizaţiilor de construire, iar, pe de altă parte, sancţiunile pentru cei care nu respectă 

legea. 

 

În luna ianuarie două articole sunt destinate comunităţii de rudari. Primul articol „Apel 

către cetăţenii comunei Merişani” prin care suntem informaţi despre contravenţiile în 

cazul nerespectării legislaţiei pentru construcţii şi, în paralel, ne este prezentat un caz de 

demolare (un imobil care aparţinea lui Bercea Mondial) pentru că nu au fost respectate 

cerinţele legii privind construcţiile. În fotografiile care însoţesc articolul recunoaştem 

două case ale rudarilor din Malul Vânăt construite fără acte pe izlazul public. 

Al doilea articol intitulat „Important pentru 

beneficiarii de ajutor social” sunt publicate 

modificările aduse Legii 416/2001  privind venitul minim 

garantat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 124/27 
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decembrie 2011. De asemenea, cetăţenii sunt informaţi cu privire la actele necesare 

obţinerii ajutoarelor sociale. 

În luna februarie cea mai bună veste pentru comunitatea de rudari este obţinerea de 

către Primăria Merişani a unui microbuz 

ce va facilita transportul copiilor din Malul 

Vânăt şi Borleşti la şcoală. 

În acelaşi număr, apare apelul Primăriei 

adresat cetăţenilor de a respecta legislaţia 

privind construcţiile, „Nu mai construiţi 

fără autorizaţie” . 

 

În februarie, pe o pagină sunt publicate anunţuri de angajare necesare persoanelor aflate 

în căutarea unui loc de muncă. 

 

 Privitor la avizierele publice, semnalăm că acestea sunt insuficient folosite. 

Conform legii administraţiei publice locale şi legii transparenţei decizionale 

şedinţele consiliului local sunt publice, ceea ce presupune că, lună de 

lună, la avizierele Primăriei ar trebui să vedem afişată ordinea de zi a 

fiecărei şedinţe publice. Conform legii transparenţei decizionale art. 6, al. 1) 

şi 2), proiectele de hotărâre cu caracter normativ - care afectează întreaga 

comunitate, trebuie anunţate public cu 30 de  zile înainte de supunerea 

spre analiză, avizare şi adoptare. Anunţul trebuie să conţină „o notă de 

fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare 

privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al 

proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în 

care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare 

de recomandare privind proiectul de act normativ”. Tot la avizierele publice ar 

trebui să vedem lună de lună procesele verbale ale şedinţelor consiliului 

local şi hotărârile adoptate. 

 Apreciem faptul că la unul din avizierele primăriei apare lista consilierilor locali 

cu fotografiile şi telefoanele personale – acest lucru contribuind la vizibilitatea 

Consiliului Local Merişani și la dialogul cu cei interesați. 

 Comunitatea de rudari nu este străbătută de reprezentanţii Administraţiei 

Publice Locale, monitorii noştri nu au constatat nicio „deplasare”  în zonă a 

autorităţilor fie ea oficială sau reglementată de lege, fie neoficială. 

 Apreciem editarea ziarului local ca fiind un pas important în informarea 

cetăţeanului din Merişani. În ceea ce priveşte relevanţa informaţiilor publicate 

pentru agenda comunităţii de rudari, putem constata că rudarii nu sunt tocmai 

uitaţi de autorităţile publice: avem informaţii utile pentru rudari (acte necesare 



obţinerii ajutorului social), avem realizări (proiectul microbuz pentru copii), 

însă avem şi un soi de ameninţare constantă de demolare. Aceasta din urmă 

este cu atât mai surprinzătoare cu cât consilierii intervievaţi au declarat că 

primăria depune eforturi pentru rezolvarea caselor construite pe izlazul 

comunal, mai precis, că primăria a realizat demersuri cadastrale pentru 

punerea în posesie a rudarilor.  

 

 

Capitolul 3- Centralizarea chestionarelor aplicate  

 

Componenta1: Relaţia de comunicare  

 

1. Cum aţi caracteriza relaţia dumneavoastră cu cei care lucrează în Primaria Merişani? 

 

    a. Foarte bună     b. Bună        c.Satisfăcătoare         d. Rea          e. Foarte rea 

 

 
 

2. În ultimul an v-aţi dus cu vreo treabă la Primărie? 

       

   a. Da                      b. Nu                         c. Nu răspund/ Nu îmi amintesc 
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2a. Dacă da, pentru ce aţi apelat?  

cele mai frecvente răspunsuri ale intervievaților 

• întocmire acte pentru ajutor social/ suplimentul de alocație 

• acte de proprietate, autorizații 

• acte de indentitate 

• ajutoare materiale 

• să sesizeze lipsa apei potabile  

 

3. De obicei, la cine apelaţi când sunt probleme de rezolvat în satul Malul Vânăt? 

 

a. Primar    b. Vice-primar     c. Consilier local   d.Funcţionari publici/angajaţi ai 

primăriei        e. Fundaţii/asociaţii      f. Vecini        g. Prieteni        

h. Altcineva. Cine…………. 

 
 

 

4. Cum se poartă cei din Primărie când mergeţi la ei cu o problemă?  
transcriere răspunsuri 

 

 

 

 

 

 

• nu au o atitudine corepunzătoare când  apelează la ei cu vreo 
problemă  

• au un comportament de respingere, îi tratează cu distanță,  

• nu ascultă problemele cetățenilor 

• nu au răbdare să le asculte problemele 

• nu vor să îi înțeleagă că sunt cetățeni cu probleme  

• nici nu îi ia în seamă, rareori îi ascultă. 



 

 

5. Cum vi se pare atitudinea domnului Primar atunci când apelaţi la dânsul cu o anumită 

problemă? Detaliaţi!  
transcriere răspunsuri 

• este sfidătoare;  

• este indiferent și pasiv la problemele rudarilor, atunci când se apelează la el 
cu diferite probleme;  

• nu îi ia în seamă, nici măcar nu îi lasă să intre in birou;  

• face promisiuni fără a îndeplini niciuna;  

• este nervos și ridică tonul vocii la lume fără rost;  

  
 

6. Pentru ca relaţia dumneavoastră cu Primăria să fie mai bună, ce sugestii le-aţi face 

reprezentanţilor Primăriei? 
 

transcriere răspunsuri 

• să fie mai înțelegători  cu cetățenii care apelează cu diferite probleme la ei;  

• să îi asculte pe fiecare în parte pentru că au probleme unice;  

• să încerce să îi înțeleagă și să comunice mai mult cu cetățenii;  

• să fie interesați de problemele cetățenilor rudari;  

• să nu facă discriminări între minoritari și majoritari;  

• să vorbească frumos și să-și respecte promisiunile pentru a căpăta încrederea 

cetățenilor;  

• să fie cât mai aproape de problemele oamenilor;  

• să bage apă potabilă, canalizare și să facă podul de la Vâlcele... dacă acestea vor 

fi îndeplinite, relația lor va fi mai bună și vor fi mulțumiți cu toții.  

 

7. Pentru ca relaţia cetăţenilor satului Malul Vânăt cu Primăria să fie mai bună, ce sugestii 

le-aţi face cetăţenilor? 

 
                  transcriere 

răspunsuri 

 

 

 

 

 

 

Componenta 2: Reprezentare şi participare 

 

1. Rudarii din Malul Vânăt au un reprezentant în Consiliul Local Merişani? 

• să se comporte civilizat atunci când apelează la serviciile primăriei, 
să vorbescă frumos și calm cu reprezentanții primăriei; 

• să nu ridice tonul atunci când vorbesc;  
• să fie deschiși cu problemele lor; 
• să se înțeleagă cu lumea și cu vecinii;  
• să insiste pentru a se ține întâlniri sau ședinte fără ordine de zi cu 

reprezentanții primăriei pentru a se dezbate problemele lor. 
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    a. Da       b. Nu         c. Nu ştiu 

 

 

 
 

 

1a. dacă da, pe cine? …………………………..  

Sunt mentionate două persoane care însă nu dețin funcții în cadrul aparatului 

administrativ al Primăriei Merișani.  

 

1b. dacă nu, din ce cauză credeţi că rudarii nu au un reprezentant în cadrul Consiliului 

Local Merişani? 

 

Majoritatea rudarilor intervievați spun că nu au un reprezentant în Consiliul Local 

Merișani deoarece: “nu a câștigat alegerile posibilul reprezentant al comunității de etnie 

romă”; ”partidele politice nu doresc un reprezentant al romilor în Consiliul Local”; „au 

votat pentru banii promiși și băutură, într-un cuvânt s-au vândut”; „rudarii nu au 

capacitatea de a reprezenta satul”; “că sunt needucați”; „de invidioși și dușmănoși” etc. 

 

 

2. Există vreo persoană din comunitatea dumeavoastră care v-ar putea pe viitor 

reprezenta interesele în Consiliul Local Merişani?  

(Se va nota şi numele persoanei dacă cetăţeanul intervievat nominalizează pe cineva) 

 

Sunt nominalizate două persoane, dintre care una este menționată de 14 respondenți, iar 

cealaltă de un singur respondent. 

 

3. Aţi participat vreodată la şedintele Consiliului Local? 

 



   a.  Da          b.  Nu    c. Nu ştiu/nu îmi amintesc 

 

 

 
 

 

3a. dacă da, pentru ce motiv aţi participat? Cu ce ocazie aţi participat? …………………………..  

pentru a discuta despre 

• problema lipsei apei potabile 

•  ajutorul social 

 

3b. dacă nu, de ce nu aţi participat? ………………………….. 

• nu au fost invitați/anunțați/ chemați 

• nu au fost interesați de aceste ședinte  

• locul nostru nu este acolo 

• nu ne primește etc. 
 

4. Vă contactează consilierii locali cu întrebări despre problemele din satul Malul Vânăt? 

 

   a.  Da          b.  Nu   c.Nu ştiu/nu îmi amintesc 

 

 



 

25 
 

 

 

5. Când şi unde discutaţi problemele din satul Malul Vânăt cu consilierii locali? 

• la primaria Merisani 

• pe șosea 

 

6. Sunteţi interesat de deciziile care se iau la Primăria Merişani pentru comunitatea 

dumneavoastră?  

 

    a. Da       b.Nu         c. Aşa şi aşa 

 

 

 

 
 

 

7. Cine ia decizia la Primăria Merişani pentru comunitatea dumneavoastră?  

□  Primarul         □  Consiliul Local           □  Funcţionarii (angajaţi ai Primăriei)         

□  Altcineva. Cine?.....................          □ Nu ştiu 

 



 

Componenta 3: Agenda comunităţii  

 

1. Gândindu-vă la satul dumneavoastră, menţionaţi ce vă place şi ce nu vă place. 

Le place: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu le place: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Care sunt cele mai urgente probleme întâlnite la dumneavoastră în comunitatea de 

rudari? Enumeraţi 3-5 probleme! 

TOP 5 

 

1. lipsa apei potabile 

2. lipsa canalizării 

3. costurile foarte mari pentru racordarea gospodăriilor la rețeaua de gaze 

4. lipsa locurilor de muncă 

5. lipsa terenurilor de construit locuințe 

 

drumul comunal asfaltat 

că există iluminat public 

cetățenii se înțeleg totuși bine 

că este liniște 

că avem electricitate 

că avem resursele naturale 

că este frumoasă și cu potențial turistic 

că e liniște, nu sunt scandaluri 

este totuși o comună pusă la punct 

cetățenii se înțeleg cât de cât bine 
 

că nu au apa curentă 

că nu au canalizare 

că nu dețin terenuri de construit case 

lipsa locurilor de muncă 

că oamenii sunt dușmănoși și se ceartă între ei 

că se fură 
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Altele menționate: 

- lipsa titlurilor/actelor de proprietate  

- procedurile pentru obținerea ajutoarelor sociale 

- starea precară a ulițelor 

- deteriorarea podului de la Vâlcelele  

- lipsa transportului pentru copiii care merg la școală 

- infracțiunile, furturile  

- curățenia pe șanțuri 

- educația oamenilor 

- alunecările de teren din zonă 

- lipsa unui teren de fotbal 

- condițiile de alocare a ajutorului social 

- lipsa unui parc de joacă pentru copii și tineret 

- lipsa curentului electric 

- serviciile de asistență socială 

 

3. Ce reprezentanţi ai Primăriei ar trebui să vă rezolve problemele enumerate la 

întrebarea de mai sus? 

88% dintre intervievați consideră că primarul este cel care ar trebui să rezolve 

problemele, 4% - consilierii, 4% - funcționarii publici, 2% - mediatorul școlar, 2% - 

mediatorul sanitar. 

 

4. Transmiteţi problemele urgente din Malul Vânăt către Primar sau către consilierii 

locali? 

 

60% le transmit, 22% dintre cetățenii intervievați au răspuns că nu transmit 

problemele lor către consilierii locali, iar 18% nu răspund la această întrebare. 



 

5. Dumneavoastră ce aţi vrea să schimbaţi în comunitatea în care trăiţi? 

 

 

 

Componenta 4: Perspectiva asupra alegerilor locale din 2012 

 

1. Când au fost alegeri, aţi mers la vot? 

    a. Da                               b. Nu                        c. Nu răspund 

 

 
 

2. Vi s-au oferit vreodată bani sau alimente/produse în schimbul votului dumneavoastră? 

    a.Da                                b. Nu                        c. Nu răspund 

atitudinea localnicilor 

eu nu aș vrea să se schimbe nimic 

vreau să poată fi găsită o soluție pentru noi locuri de muncă deoarece comuna 

noastră are potențial 

să fie lumea mai bună și înțelegătoare 

înțelegerea între oameni 

să fie mai curat 

aș vrea să trăim într-o lume mai buna și să nu mai fie oameni săraci 

atitudinea cetățenilor 

un primar mai bun 

vice-primarul 

consilierii locali 

 



 

29 
 

 
 

 

3. Vă rugăm să descrieţi pe scurt cum ar trebui să fie primarul perfect (cu alte 

cuvinte, cum ar fi cel mai bun primar pentru Merişani)? 

spicuim din răspunsuri 

 

• „un om înțelegător, comunicativ și sociabil cu cetățenii 

• să fie interesat de problemele tuturor cetățenilor, indiferent de etnie și 

nivel de cultură  

• primarul ar trebui să fie din rândul comunității locale 

• să se poarte frumos cu oamenii săraci  

• să facă ceea ce promite și să fie capabil să conducă o comunitate 

• primarul ar trebui să fie un om gospodar și deștept  

• să fie mai ascultător și mai calm 

• un om integru și comunicativ cu cetățenii 

• să fie sociabil, să arate interes pentru comună, să lupte pentru apă 

potabilă și canalizare, să nu fie fals” 

 

4. Vă rugăm să descrieţi pe scurt cum ar trebui să fie consilierul local perfect? 

 

Consilierul Local ar trebui să fie: 

spicuim din răspunsuri 

 

 “înțelegător; cuminte; cinstit; bun; să îi ajute pe cei cu probleme; să îi țină la curent cu 

ceea ce se întâmplă în primărie; să se intereseze de viața comunității; să nu fie subiectiv; 

să meargă mai des prin comunitate pentru a sta de vorbă cu cetățenii.”  

 



 

5. În opinia dumneavoastră, de ce probleme ar trebui să se ocupe viitorul Primar, 

cel care va fi ales în 2012?  

cele mai frecvente răspunsuri 

v “lipsa apei potabile; de canalizare; lipsa terenurilor de construit case; locuri de 

muncă, teren de joacă pentru copii, infracționalitatea la nivelul comunei” 

 

 

 

Date statistice ale celor care au răspuns la chestionar 

Studii  

Dintre cele 50 de persoane intervievate, 42% dintre ele au frecventat clasele gimnaziale, 

28% au terminat liceul; 16% au terminat ciclul primar; 8% au terminat o școala 

profesională; 4% nu au urmat nicio formă de învățământ, iar 2% dintre intervievați au 

terminat o post liceală. 

Sex     a. Masculin = 23 persoane                                  b. Feminin=27 persoane 

Ocupaţie  a. Da= 14%     b. Fără ocupaţie= 86% 

 

 

***Sfârșit*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 

Echipa de voluntari: 

Sorina Duță- Bunescu- coordonator proiect, director APT 

Floarea Casandra Munteanu- operator de interviuri 

Oana Preda- trainer tehnica sondajului de opinie 

Robert Puiu-operator de interviuri 

Răducu Marsilena- corectura, membru APT 

Luminița Stana- asistent proiect, operator de interviuri 

Cristina Tamas- operator de interviuri 

Ionica Vasile- operator de interviuri 

Petruța Vasile- operator de interviuri 

 

 

Misiunea APT: 

sprijinirea comunităților din România, în special cele din mediul rural, pentru dezvoltarea 

spiritului civic, comunitar și atitudinii antreprenoriale.  

APT s-a înființat în anul 2006, este o organizație non-guvernamentală, apolitică ce 

activează în domeniul dezvoltării comunitare și are sediul în comuna Merișani.  

 

 

Contacte: 

www.partenerpentrutine.ro, telefon 0723 580 231, email sorinabunescu@yahoo.com; 

asociatia_apt@yahoo.com 

 

 


