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Guvernare deschisă la nivel local

Unul dintre principiile fundamentale ale Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă urmărește
utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare şi dialogul cu cetăţenii. Astfel, în cadrul
dezbaterii Clubului OGP din 7 aprilie 2016, reprezentanți ai administrației locale, societății civile și
mediului de afaceri au discutat despre despre problemele din interiorul autorităților publice locale, cât și
în relația acestora cu cetățenii sau mediul de afaceri, dar și despre cum pot fi folosite resursele și datele
în procesul de deschidere a guvernării locale.
Creșterea gradului de deschidere a administrației publice locale este o solicitare adresată de societatea
civilă și mediul de afaceri din România, precum și o recomandare din partea Uniunii Europene și a
organizațiilor internaționale. În cadrul OGP, în Raportul Independent Reporting Mechanism pentru
România 2014-2015, se constată: ”Pentru a mări responsabilitatea în cadrul procesului OGP și
direcționarea mai multor resurse către acesta, guvernul ar putea extinde capacitatea instituțională a
DSOD în următorii doi ani, astfel încât să aibă o echipă de bază care să poată colabora mai strâns cu
societatea civilă și administrația, atât la nivel local, cât și la nivel național, pentru o mai bună
implementare a obiectivelor de date deschise și transparență și pentru a oferi părților interesate
relevante o formare corespunzătoare.”
În deschiderea evenimentului, Radu Puchiu, coordonatorul OGP în România a afirmat că prin
deschiderea administrației locale se pot găsi soluții mai bune pentru funcționarea acesteia și mai multe
beneficii pentru cetățeni, inclusiv prin responsabilizarea acestora.

În acest context, ca rezultat al unui proces de consultare pentru Planul Național de Acțiune OGP 20162018, organizat independent de către societatea civilă și coordonat de Centrul pentru Inovare Publică,
Asociația Smart City a propus o serie de angajamente pe tema Guvernare deschisă la nivel local1.
Propunerile au fost sintetizate în cadrul dezbaterii de Denis Kurunczi, reprezentant al Asociației Smart
City, și se referă la:
 Implicarea autorităților locale în OGP;
 Dezvoltarea unui mecanism care să permită formularea de iniţiative din partea cetăţenilor;
 Crearea unui punct de contact OGP la nivelul tuturor primăriilor;
 Proiecte de planificare urbană deschise.

Implicarea primăriilor este considerată esențială pentru o reușită a deschiderii administrației publice,
pentru o transformare în mai bine, în condițiile în care au o legătură directă cu cetățenii, iar o dezvoltare
a democrației participative ar putea conduce la recuperarea decalajelor față de alte state și implicit la
îmbunătățirea imaginii administrației în România.
Din această perspectivă, proiectele prezentate de Tudor-Ioan Turcu , consilier la Primăria Sectorului 6
București, au fost apreciate și considerate un bun exemplu pentru replicare:
 proiectul Campus creativ2;
 Centrul de voluntariat organizat de DGASPC sector 63;
 organizarea dezbaterii publice privind proiectul de buget 2016;
 utilizarea instrumentelor de comunicare online și social media în relația cu cetățenii;
 comunicarea cu grupuri de inițiativă locală (ex: Favorit).
T. Turcu a afirmat că se analizează publicarea din oficiu a acelor informații solicitate cel mai des în baza
Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public și a prezentat statistica și tematica
solicitărilor, conform cărora primele locuri sunt ocupate de investiții, urbanism și buget.

1

http://ogp.gov.ro/planul-national/pna-2016-2018/consultare-publica-pna-2016-2018-etapa-i/
https://campuscreativ.wordpress.com/
3
http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectia-copilului_doc_1634_compartimentul-de-voluntariat-siformare-profesionala_pg_0.htm
2

În același timp, reprezentanții PS6 susțin că, deși informațiile publicate online sunt conform Legii
544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, încă sunt primite petiții ce au drept subiect
respectivele informații publicate pe site. Dintre cei prezenți în sală, s-a afirmat că, într-adevăr, canalele
de comunicare trebuie adaptate la diferitele tipuri de public și că documentele și informațiile publicate
ar trebui să fie cât mai complete și mai variate.
Niște solicitări punctuale referitoare la publicarea constantă, completă și în format deschis de către
primării este aceea de publicare pe site a hotărârilor de consiliu local și a nomenclatorului arhivistic.
În concluzie, propunerile și recomandările au vizat următoarele aspecte:
•
analiza a ceea ce este deja publicat și formatul disponibil;
•
urmărirea cu prioritate a informațiilor cerute/accesate cel mai des de public;
•
implicarea comunității și creșterea participării tuturor actorilor sociali, inclusiv a mediului de
afaceri, ceea ce se poate atinge și prin organizarea de dezbateri publice dincolo de cadrul Legii 52
privind transparența decizională;
•
urmărirea eficientizării propriei activități.

