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Singurele resurse aflate la discreție, de care o societate poate 
dispune sunt legile după care se guvernează. Spre deosebire 

de resursele naturale sau cele umane, legile sunt creația 
directă a societății, deci se pot furniza relativ rapid, în cantități 

nelimitate. Cele de calitate, sunt însă mai greu de produs și 
respectat. 

Cadrul actual în care administrația locală din Tîrgu-Mureș 
funcționează, presupune existența unor normative naționale 

deficitare, care lasă loc de interpretări sau chiar scapă din 
vedere probleme importante. Celălalt taler, care echilibrează 

balanța, este ratificarea de către România a unor tratate 
internaționale care, cel puțin în prezent, garantează 

funcționarea în România a Statului de drept. 
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Folosirea cadrului legislativ existent în scop civic poate fi îmbunătățită 
prin transparentizarea reală a activității Primăriei, care să fie supusă 
constant „amendării” de către societatea civilă. Pe scurt, o infuzie de 

transparență și cunoștințe, un ochi critic-obiectiv a celui neimplicat 
direct dar co-interesat de bunele rezultate ale administrației nu poate 

avea decât efecte benefice pentru cetățean - beneficiar atât al 
serviciilor administrației, cât și al societății civile.

Premise
CEI BUNI. 
AJÓK.



SCOPUL proiectului este îmbunătățirea cadrului legislativ local în vigoare la Tîrgu-Mureș.

OBIECTIVE:
● Transparentizarea reală și totală a activității administrației publice locale
● Monitorizarea tuturor actelor normative produse de autoritatea locală, din cel mai incipient stadiu
● Analiza și amendarea, acolo unde este cazul, a proiectelor de acte normative, înainte de adoptarea lor, 

urmare a unor evaluări independente de autoritatea locală
● Elaborarea de analize a normativelor locale în vigoare și adoptarea de sugestii sau propuneri concrete 

de îmbunătățire, bazate pe opinii profesionale pertinente, independente de autoritatea locală
● Încurajarea cetățenilor să se implice în procesul de luare a deciziilor la nivelul municipalității
● Oferirea de unelte digitale și cunoștințe de specialitate la elaborarea planurilor de dezvoltare pe termen 

lung ale localității (PUG, strategii pe domenii de activitate etc.)
● Informarea, educarea și consilierea actorilor din societatea civilă (atât persoane fizice, cât și juridice) în 

materia drepturilor și libertăților cetățenești
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Biroul de Informare și Drepturi se va constitui și va 
funcționa urmare a două acțiuni ambițioase: 
● Transformarea digitală a funcționării 

executivului în relația cu societatea civilă
● Implicarea pro-bono a societății civile, care se 

va auto organiza în funcție de propriile obiective, 
interese și arii de bună practică.  
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Transformare 
digitală

Informația există, cadrul 
legal există, uneltele open 

source de transparentizare 
a activității administrației 

trebuiesc doar selectate și 
implementate
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Pași de urmat

Selectarea 
tool-urilor Clarificări juridice Implementare 

tehnică Lansare

Se analizează cele 
mai potrivite 

unelte DMS/open 
democracy de 

publicare în timp 
real (la momentul 

generării) a 
documentelor 

publice care se pot 
integra în actuala 
infrastructură IT a 

Primăriei

Cu ajutorul 
aparatului de 
specialitate a 
Primăriei se 

definesc toate 
documentele 

interne ale 
administrației care 
au caracter public, 
conform legislației 

în vigoare

Se licitează 
execuția 

implementării, se 
implementează 
platformele iar 

datele de acces se 
pun la dispoziția 

publicului interesat

Auto organizarea 
corpului civic de 

reacție al societății 
civile pentru:
● Dezbateri 

online
● Lansarea de 

proiecte/prop
uneri

● Generarea de 
poziții publice 
colaborative 
de amendare
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Mod de funcționare

Societate civilă
Input oferit independent, în 

timp real, grație 
transparentizării 

documentelor emise de 
administrație. Rolul reactiv 
poate fi completat de cel 

pro-activ.

Administrație
Ea trebuie doar să creeze 

cadrul, restul fiind în 
sarcina societății civile și a 
modului în care va reuși să 

creeze presiune 
constructivă.
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Mod de funcționare

Dezbateri

Cadrul pentru dezbateri 
constructive 

Vot
Cadrul pentru 

referendumuri locale pe 
anumite teme

Propuneri
Cadrul pentru 

primirea de 
idei/propuneri

Bugetare
Bugetare participativă 
pentru un procent din 

buget

Platforma open 
democracy 

conectată la 
documentele 
publice, dar 

independentă de 
Primărie

Rezultate - legislație 
locală mai bună
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Mod de funcționare

Transparență
O platformă Document Management System (DMS) asigură 
accesul la „materia primă” - toate documentele generate de 
Primărie, accesibile în timp real, fără solicitări suplimentare.

Implicare
BID nu este o instituție și nu presupune realizarea 
unor activități de către personalul angajat al vreunei 
instituții de stat. Tot ce trebuie să facă autoritatea 
este să creeze un cadru pentru ca societatea civilă 
să se poată manifesta 

Comunicare/lobby
Depinde de nivelul de interes și profesionalizare ca 
societatea civilă să se organizeze și să poată crea 
presiunea necesară adoptării celor mai bune normative 
locale.
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PLATFORME OPEN DEMOCRACY
● Consul
● Decidim
● DemocracyOS

ALTE RESURSE 
● The Democracy Foundation
● Open Democracy
● Resilience
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http://consulproject.org/en/
https://decidim.org/
http://democracyos.org/
https://democracy.foundation/similar-projects/
https://www.opendemocracy.net/en/
https://www.resilience.org/


CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by 

Freepik. 

Mulțumesc!
Orice întrebare sau sugestie e bine-venită pe 

adresa de email pol@oameniliberi.com
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http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

