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Mesaj
Buna ziua,
Pentru proiectul supus dezbaterii publice din data de 05.11.2021, am urmatoarele sugestii:
- specificarea clara a principiilor etice si de comportament care trebuie respectate de catre grupul de
lucru
- autoevaluarea sa fie facuta cel putin trimestrial, nu doar anual sau la sfarsitul perioadei de
implementare, pentru a se putea imbunatati procedurile din planul de actiune
- initiativele cetatenesti sa fie incluse in procesul de dezbatere publica
- proiectele care implica politici publice si servicii publice sa fie introduse in procesul de dezbatere
publica
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O zi buna!
=anonimizat=
Buna ziua,
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Ma numesc =anonimizat=, sunt student in anul II la Masterul de Politici Publice si Advocacy
Doresc sa particip la dezbaterea publica online organizata in data de 05.11.2021, ora 17.00. Interventia
mea va fi axata pe urmatoarele intrebari:
1. Ce fonduri ați prevăzut pentru realizarea Proiectului de guvernare participativă la nivelul
Municipiului Timișoara, având în vedere multitudinea domeniilor care sunt cuprinse în Metodologia
acestui proiect?
2. Care este planul de promovare a acestei inițiative unui simplu cetățean?
Adresa de e-mail la care as dori sa primesc link-ul de conectare la dezbaterea publica este urmatoarea:
kosmin.kondan80@e-uvt.ro
Cu increderea intr-o participare publica eficienta si cu stima,
=anonimizat=
Bună ziua,
doresc să particip la dezbaterea publică online organizată în data de 05.11.2021, ora 17.00.
Propunerea pe care doresc să o dezvolt este următoarea:
Participarea, din partea societății civile, a studenților din anii de licență și masterat, din cadrul
Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării. Suntem un centru universitar
important, cu o resursă neutilizată la adevăratul ei potențial, și o colaborare deschisă poate aduce
doar beneficii tuturor părților implicate și interesate. Un liant perfect între societatea civilă și
administrația publică, pentru că înțeleg limbajul administrației publice și îl pot transmite societății
civile, din care fac parte, intr-un mod articulat.
Adresa de e-mail la care as dori sa primesc link-ul de conectare, la dezbaterea publica, este
urmatoarea: =anonimizat=
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Cu incredere in participare publica eficienta,
=anonimizat=

Raspuns Grup OGP/PMT
Buna ziua,
1. Principiile OGP sunt cele preluate si de grupul de lucru. Modul specific in care acest grup de lucuru va opera si va imbratisa si alte principii,
reguli, instrumente, poate face obiectul unui ROF (Regulament de Organizare si Functionare). ROF-ul va fi creat de primul grup de lucru, plecand
de la ROF-ul Comitetului National de Coordonare OGP.
2. Procesul de autoevaluare si recalibrare este unul care consuma resurse consistente. Vom considera autoevaluarea cu frecventa mai mare ca si
o sugestie de buna practica.
3. In contextul implementarii OGP la nivel local prin intermediul unor Planuri Locale de Actiune, initiativele cetatenesti sunt esentiale si vor fi
corelate cu etapele specifice in care aceste initiative/idei pot influenta crearea angajamentelor din plan si implementarea lor. Dezbaterea publica
este esenta OGP-ului.
4. Speram ca nu exista situatii in care acest lucru se intampla. Proiectele care implica politici si servicii publice ar trebui sa treaca toate prin
procesul de dezbatere publica. Problema este modul in care acest proces este organizat. Sigur ca este loc de mai bine si speram ca platforma
decidem,primariatm.ro sa vina cu imbunatatiri consistente.
Metodologia propusa prin acest proiect de hotarare este mecanismul prin care vom genera un plan local de actiune (PLA), il vom implementa si
monitoriza. Practic, PLA-ul va fi procesul care va trebui finantat. Ca parte din exercitiul de propunere a PLA-ului, vom face o estimare de resurse
pentru fiecare activitate inclusa in PLA si vom propune CL sa finanteze prin bugetul local acele resurse. Bineinteles, o sursa de finantare sunt si
alte fonduri, gen PNRR, care are o reforma consacrata acestui domeniu, dar inca nu stim cand vor fi accesibile acele fonduri.
Referitor la a doua intrebare, o activitate pe care o avem in vedere in PLA este si operationalizarea unei strategii de comunicare pe subiectul
guvernarii deschise.
Mentionam ca PLA-ul va fi subiectul unui nou HCL in Ianuarie 2022 si acesta va contine informatii mai detaliate legat de cele doua aspecte
mentionate de dvs.

Implementarea principiilor guvernării deschise implică crearea oportunității de implicare a tuturor celor interesați. Din această perspectivă,
implicarea studențlor, a mediului academic în general, reprezintă o contribuție valoroasă la buna desfășurare a procesului.

Implementarea principiilor guvernării deschise implică crearea oportunității de implicare a tuturor celor interesați. Din această perspectivă,
Bună ziua,
implicarea studențlor, a mediului academic în general, reprezintă o contribuție valoroasă la buna desfășurare a procesului.
Mă numesc =anonimizat=, sunt studentă la masterul Politici Publice și Advocacy de la UVT, în anul doi,
iar adresa mea de email este =anonimizat=
Aș dori să particip online la dezbaterea publică pe marginea "Proiectului de hotărâre privind
aprobarea metodologiei pentru operaționalizarea guvernării participative la nivelul Municipiului
Timișoara”. Propunerea mea, după citirea metodologiei, este de a oferi o importanță sporită implicării
tinerilor din mediul academic la etapa de alocare a resurselor umane necesare implementării PLA, în
acest mod, putem contribui la oferirea une experiențe pe cât de unice pe atât de folositoare, tinerilor
care doresc să activeze în domeniul administrației publice sau în cel al societății civile. Mai mult de
atât, în acest mod putem contribui la creșterea atractivității ideii de guvernanță participativă în rândul
generației tinere, de asemenea diseminarea informațiilor între tineri se realizează cu o viteză crescută,
astfel amplificăm vizibilitatea acțiunilor întreprinse în cadrul PLA.
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Vă mulțumesc,
Cu stimă,
=anonimizat=
Bună ziua,
prin prezentul e-mail vă aduc la cunoștință faptul că doresc să particip la dezbaterea publică online,
organizată în data de 05.11.2021, ora 17:00, pe marginea „Proiectului de hotărâre privind aprobarea
metodologiei pentru operaționalizarea guvernării participative la nivelul Municipiului Timișoara”.
Propunerea pe care doresc să o transmit cu privire la proiectul supus dezbaterii:
Implicarea societății civile în procesul decizional este un proces aflat în continuă dezvoltare, care
necesită adoptarea unor măsuri concrete, menite a înlătura anumite practici limitative specifice
etapelor de consultare publică. În acest sens, consider oportună crearea în cadrul Repository,
platforma electronică unde vor fi stocate informațiile și dovezile cu privire la planul local de acțiune
(PLA), a unei secțiuni dedicate propunerilor venite din partea societății civile. Acest jurnal virtual ar
urma să prezinte într-un mod transparent numele/denumirea celui care face propunerea, conținutul
acesteia și răspunsul administrației publice locale, care poate fi în sensul integrării propunerii în cadrul
PLA sau respingerii ei, cu precizarea motivului. Implementarea acestei secțiuni în site-ul web va
încuraja participarea civică și va susține, într-un mod direct, accesul liber la informațiile de interes
public.
Adresa de e-mail la care aș dori să primesc link-ul de conectare la dezbaterea publică este
următoarea: =anonimizat=
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
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=anonimizat=

Ne bucuram sa avem un raspuns practic la interpelarea dvs. Cu title de "versiune in testare" avem deja o platforma numita decidem.primariatm.ro
Daca o parcurgeti veti afla mai multe despre ce se va putea face prin acest instrument de guvernare participativa. Una dintre functionalitati este
crearea unor grupuri de lucru care apoi pot defini procese participative si modalitatile de consultare publica in functie de domeniul vizat. Un
exemplu este chiar procesul de operationalizare a guvernarii deschise creat de grupul local de guvernare deschisa: https://decidem.primariatm.
ro/processes/procesul-open-government-partnership/steps
Va dorim lecturare placuta si nu ezitati sa ne dati feedback si acolo!

În atenția Doamnei Camelia Crișan,
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Democrația participativă și guvernarea deschisă presupun ca autoritățile locale și cetățenii să joace
un rol important în comunitate în calitate de parteneri, cetățenii fiind stimulați să fie responsabili civic
și apartenenți comunității; platformele participative dezvoltate facilitând co-crearea între cetățeni si
autoritate.
În contextul dezbaterii privind aprobarea metodologiei pentru operaționalizarea guvernării
participative la nivelul Municipiului Timișoara vă sugerez să includeți în structura platformei
participative un spațiu colaborativ ce conectează cetățenii cu ONG urile locale în vederea unor acțiuni
comune bazate pe disponibilitate si interes. Vă mulțumesc.
Cu stimă,
=anonimizat=
Bună ziua! Vă atașez mai jos o întrebare pentru dezbaterea publică de mâine 05.11.2021 de la ora 17:
00, dar și o sugestie cu privire la ”Proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei pentru
operaționalizarea guvernării participative la nivelul Municipiului Timișoara”.
Potrivit protocolului de elaborare, la implementarea protocolului, punct. 4.5 este descris faptul că la
ședințele lunare pot fi invitați anumiți experți independenți sau reprezentanți ai altor instituții publice
sau private pentru a lua parte la ședință. Totodată întreg proiectul are la bază anumite principii după
care se ghidează, cel mai important din punctul meu de vedere fiind transparența față de cetățeni, dar
importantă fiind și relația de încredere între cetățean și stat.
SUGESTIE: Pentru o mai bună cooperare cu cetățenii și o transparență liberă și de încredere față de
aceștia, în ședințele menționate în protocol să se implementeze un paragraf în care să se menționeze
participarea a 3-4 cetățeni simpli, dar capabili și informați ai localității Timișoara pentru a fi prezenți și
pentru a aduce noi opinii, idei și diferite sugestii pentru diferitele proiecte ale orașului. Astfel, cred că
aici se va vedea și aportul cetățenilor în luarea decizilor pentru dezvoltarea orașului Timișoara.
ÎNTREBARE: Sunteți dispuși ca pentru un proiect cu o valoare destul de mare, vorbind de milioane de
euro, înainte să se înceapă demarările pentru aprobarea, implementarea și realizarea acestuia să
discutați cu cetățenii și la implementarea proiectului să țineți cont de opiniile și părerile acestora?
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O zi bună!
=anonimizat=

Ne bucuram sa avem un raspuns practic la interpelarea dvs. Cu title de "versiune in testare" avem deja o platforma numita decidem.primariatm.ro
Daca o parcurgeti veti afla mai multe despre ce se va putea face prin acest instrument de guvernare participativa. Una dintre functionalitati este
crearea unor grupuri de lucru care apoi pot defini procese participative si modalitatile de consultare publica in functie de domeniul vizat. Un
exemplu este chiar procesul de operationalizare a guvernarii deschise creat de grupul local de guvernare deschisa: https://decidem.primariatm.
ro/processes/procesul-open-government-partnership/steps
Va dorim lecturare placuta si nu ezitati sa ne dati feedback si acolo!

Legat de sugestie: prezența unor reprezentanți ai cetățenilor, ca parte pasivă (nu are putere de decizie), în calitate de beneficiari ai deciziei
publice, în procesul de elaborare al deciziei publice este o recomandare de bună practică ce contribuie la creșterea legitimității deciziei atunci când
nu există alte forme de implicare a cetățenilor în proces. Pe de altă parte, guvernarea deschisă este un proces în care gestionarea puterii de
decizie este partajată în mod egal de către reprezentanți ai autorității publice și ai comunității (prin organizațiile societății civile implicate în proces).
Pe scara participării publice mai sus de co-decizie ca grad de legitimitate a deciziei publice, mai există doar o singură formă de relaționare
autorități publice-cetăteni (delegarea completă a puterii de decizie). În acest context, prezența altor cetățeni (parte pasivă) pe lângă reprezentanții
OSC (parte activă) nu este justificată.
Legat de întrebare: da, desigur, toate procesele din cadrul guvernării deschise (nu doar cele de decizie)
se fac cu participare publică, in regim de co-creare

Buna seara Doamna Crisan,

Foarte bune sugestiile specifice managementului organizational.
1. Ne-ar fi de ajutor suportul cu expertiza pentru a imbunatati in timp procesele de lucru, calitatea angajamentelor si eficienta implementarii. Sper

Numele meu este =anonimizat=, de profesie Senior Manager in IT&C , student master politici publice si sa va putem avea alaturi pentru acest deziderat. Grupul de lucru este responsabil sa creeze in primul mandat un ROF in cadrul caruia sa surprinda
si aspecte legate de imbunatatirea continua a procesului de lucru. Ar putea ca acest rezultat sa fie urmarit printr-unul dintre angajamentele
advocacy UVT.
Doresc sa particip la dezbatere privind aprobarea metodologiei pentru operationalizarea guvernării
participative la nivelul Municipiului Timișoara si va trimit urmatoarele opinii pe care le recomand spre
discutie:
- asigurarea unui plan de calitate si resursele necesare pe tot parcursul proceselor OGP prin activitati
de tip “quality control” si “quality assurance” si colectarea de puncte de imbunatatire a proceselor si
activitatilor corelate din sub capitolul: standardele de lucru

primului PLA.
2. Pentru managementul documentelor va fi utilizat un Repository/depozit de date, care sa permita colaborarea petru crearea mai multor versiuni
si partajarea documentelor. Acest repository exista si contine toate documentele create de grupul de lucru, de-a lungul timpului. Folosim Google
Drive.
3. Pentru ca OGP-ul este interesat in mod special de datele publice care pot fi deschise fara restrictii, nu am acordat suficienta atentie acestui
aspect. Vom cere ca o persoana din cadrul PMT responsabila de GDPR si Data Protection sa participe periodic la intalnirile grupului de lucru.
4, 5 si 6. Aceste sugestii la fel ca si punctul anterior necesita timp de implementare/realizare si, in consecinta, sunt candidate bune pt a fi incluse in
angajamentele primului PLA. Vezi similar si raspunsul de la punctul 1.

- asigurarea unui sistem de management central al documentelor si datelor colecatate , utilizate,
create de tip “ data management system”
- asigurarea unui plan de aplicare a GDPR si necesitatea rolului Data Protection officer pt OGP Mun
Timisoara
- detalierea planului de invatare ( set de obiective de invatare initiala si invatarea pe parcurs) pentru
toti “stakeholderii” implicati direct in realizarea planului de actiuni si nu numai
- aplicarea unui proces de tip risk management pe tot Cadrul de practici OGP , cu focus pe nivelurile si
etapele implicarii cetatenilor de catre autoritatile publice
- asigurarea unui plan de tip marketing cu obiective mapate pe “Mun Timisoara citizen persona”
pentru a atrage cetateanul in procesul decizional
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Cu respect si interes
=anonimizat=
Bună seara!
Vin cu o propunere cu privire la dezbaterea de vineri pe tema Guvernării participative este eficiența și
îmbunătățirea relației cu cetățenii.
Cum anume va fi realizat acest lucru?
Sectorul public poate să adopte politici mai bune și să ofere servicii mai receptive bazate pe
perspectivele cetățenilor și pe dovezi empirice. Administratorii trebuie să fie conștienți de rolul pe
care îl poate juca dinamica puterii la un moment dat. Măsurarea în mod regulat a satisfacției
cetățenilor și a preferințelor poate ajuta managerii publici să monitorizeze performanța sectorului
public, să îmbunătățească continuu furnizarea serviciilor și să măsoare impactul reformelor și al
activităților de îmbunătățire a serviciilor asupra cetățenilor.
Altfel spus, o idee prin care putem spori spiritul de apartenență a cetățenilor la guvernarea orașului ar
fi crearea unei rubrici fie pe pagina de socializare a primăriei, fie pe site unde oamenii au acces la toate
informațiile legate de întâlnirile de pe ordinea de zi, cele care evident îi privesc în mod direct și unde
aceștia pot sa-și scrie mențiunile, propunerile, sugestiile cu privire la subiectele dezbătute, iar liderii
pot menține legătura permanent.
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=anonimizat=

Multumim pentru recomandarile trimise. Intradevar este necesara o monitorizare mai atenta a nevoilor si preferintelor cetatenilor si o adaptare mai
facila la realitatea curenta a serviciilor administratiei publice locale.
Prin acest demers al implementarii guvernarii deschise la nivel local ne dorim sa cream premisele pentru cresterea gradului de trasparenta si
pentru o implicare mai activa a cetatenilor in deciziile publice. Unul dintre instrumentele folosite in acest sens este platforma decidem.primariatm.ro
unde orice cetatean poate urmari ;i participa la procesele participative supuse consultarii publice.
In cadrul Strategiei de Smart City si Transformare Digitala a Municipiului Timisoara au fost identificate si alte instrumente care ajuta la o
comunicare mai buna intre autoritatea locala si cetateni. Puteti urmari mai multe detalii aici: https://decidem.primariatm.ro/processes/smart-citystrategy

Buna ziua,
Salut initiativa consultarii directe a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor publice si va adresez 4 propuneri
concrete de introdus in metodologie:
1.Cum o sa preluati propunerile venite de la cetateni cu privire la metodologia supusa dezbaterii publice ?
Propun mea e ca sa existe o comisie mixta paritara, cu prezenta societatii civile,iar in urma analizarii modificarilor
sa supuneti votului democratic amendamentele primite.
2 Temele de elaborare a strategiilor de dezvoltare durabila,cele de mobilitate urbana ori cele referitoare la PUG,
ar trebui sa se stabileasca in urma consultarii cetatenilor .
3.Proiectele de dezvoltare viitoare, propun sa fie dezbatute public inaintea comandarii studiilor de prefezabilitate
sau de fezabilitate si apoi redezbatute public inaintea includerii lor in Strategia de dezvoltare durabila.Trimestrial
sa fie afisat public-pe site-stadiul executiei fata de grafic si sumele cheltuite fata de cele bugetate.
4.La sedintele C.L sa fie asigurata neconditionat prezenta a 2-3 membrii desemnati de societatea civila,fara drept
de vot dar cu rol de a supraveghea aplicarea recomandarilor insusite de comisia mixta de analiza-cea prevazuta
in metodologia propusa.
Astept raspuns scris pe adresa de mail:consiliulcivic@gmail.com.
Cu respect,
10 =anonimizat=

1. In acest moment, grupul de inițiativă care și-a asumat introducerea guvernării deschise în Timișoara include atât reprezentanți ai autorității
publice, cât și ai unor ONG
2 Da, desigur!
3. Toate deciziile de politică publică, inclusiv cele enumerate, ar trebui să fie adoptate respectând principiile transparenței decizionale, participării
publice și al autoresponsabilizării față de comunitate. Modalitățile concrete prin care se realizează comunicarea cu cetățenii trebuie să fie calibrate
în raport cu capacitățile diverselor grupuri-țintă identificabile în masa cetățenilor
4. E o propunere interesantă, dar depășeste tema supusă consultării (metodologia de implementare a guvernării deschise în Timișoara). Dar ar
putea să devină un angajament în planul de acțiune ce va fi elaborat

Bună ziua,
În legătură cu acest proiect, aș dori să fac următoarele propuneri:
- o mai bună informare a societății civile și a cetățenilor despre proiectele care urmează a fi
implementate;
- realizarea de proiecte care să vizeze dezvoltarea cunoștințelor de bază din domeniul educației civice
și politice a cetățenilor, având în vedere faptul că marea majoritate a cetățenilor nu le cunosc, dar și
faptul că încrederea acestora în autoritățile locale și centrale este foarte scăzută în acest moment,
ceea ce duce la neparticiparea la dezbateri sau alte evenimente organizate de autorități.
Vă mulțumesc.
Toate cele bune.
11 =anonimizat=

Sunt propuneri interesante și oportune, dar depășesc tema supusă consultării (metodologia de implementare a guvernării deschise în Timișoara). Dar ar putea să dev

Propunerea mea cu privire la „Proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei pentru
operaționalizarea guvernării participative la nivelul Municipiului Timișoara” pentru dezbaterea publică
din 5 noiembrie 2021 este legată, în primul rând de legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public; și nr. 52/2003 ce privește transparența decizională în administrația
publică. Astfel, propunerile mele sunt următoarele:
Digitalizarea procedurilor administatrive, pentru o mai bună cooperare între instituții și cetățeni. De
exemplu, o platformă online în care să li se permită cetățenilor Municipiului Timișoara să aibă acces
la deciziile la care se referă la guvernarea participativa, adică transparența să fie utilizată direct. O altă
idee, legată tot de domeniul digital, ar putea fi posibilitatea cetățenilor să execute diferite proceduri
care să le fie de folos atât lor, cât și instituției(cetățenii demonstrându-și implicarea în domeniul
politic).

Student masterand Politici Publice și Advocacy, UVT
12 =anonimizat=

Ne bucuram sa avem un raspuns practic la interpelarea dvs. Cu title de "versiune in testare" avem deja o platforma numita decidem.primariatm.ro
Daca o parcurgeti veti afla mai multe despre ce se va putea face prin acest instrument de guvernare participativa. Una dintre functionalitati este
crearea unor grupuri de lucru care apoi pot defini procese participative si modalitatile de consultare publica in functie de domeniul vizat. Un
exemplu este chiar procesul de operationalizare a guvernarii deschise creat de grupul local de guvernare deschisa: https://decidem.primariatm.
ro/processes/procesul-open-government-partnership/steps
Va dorim lecturare placuta si nu ezitati sa ne dati feedback si acolo!

Bună ziua,
atașat aveți un set de propuneri/întrebări referitoare la Proiectului de hotărâre privind aprobarea
metodologiei pentru operaționalizarea guvernării participative la nivelul Municipiului Timișoara și
intenția mea de a participa la această dezbatere publică.
=anonimizat=
Adresa de e-mail pentru transmiterea invitației online în vederea participării prin intermediul
platformei online: =anonimizat=
1. În cadrul planului local de acțiune(PLA), unde este notat faptul că acest plan trebuie să fie produsul
unui proces de co-creare în cadrul căruia părțile interesate- guvernamentale și neguvernamentalecolaborează pentru a realiza viziunea strategică și angajamentele aferente se produce un blocaj între
părțile interesate și nu se ajunge la un consens, care este alternativa pentru a lucra eficient și a evita
potențialele dezacorduri între părțile interesate?
2. Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească, mai exact, membri grupului de lucru? Care
este modul de selectare al membrilor grupului de lucru?
3. În contextul atribuțiilor responsabilului de monitorizare, care sunt sancțiunile concrete pentru cei
care nu respectă angajamentele pe care le-au notat în proiect? Care este mecanismul de sancționare
pentru cei care se abat de la textul proiectului și nu respectă angajamentele notate în acest text?

1. PLA încă nu există. El va fi creat pe baza metodologiei puse în discuție în prezent. In metodologie, co-crearea este menționată de 41 de ori.
Alternativa la consens este votul.
2. Membrii grupului de lucru, conform metodologiei, este format din membrii Forumului Părților Interesate (FPI) și orice altă persoană, din partea
administrației publice locale sau reprezentant al societății civile care își exprimă intenția de a susține activitățile de guvernare deschsă, dețin o
expertiză utilă în procesul OGP și respectă principiile de etică și comportament discutate anterior, pentru membrii FPI. Cu alte cuvinte, o parte
dintre membrii Grupului de lucru sunt membrii de drept (pe baza calității de membri ai FPI), iar altă parte devin membri prin exprimarea opțiunii în
acest sens.
3. Nerespectarea angajamentului asumat conduce la excluderea proiectului din cadrul PLA

Vă mulțumesc frumos și vă doresc toate cele bune!
13 =anonimizat=
Propunere privind „Proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei pentru operaționalizarea guvernării
participative la nivelul Municipiului Timișoara”
În temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
și Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică propun următoarele referitor la
proiectul mai sus menționat:
1.Realizarea unei platforme online în cadrul site-ului Primăriei Municipiului Timișoara în care cetățenii
Municipiului Timișoara să aibe acces la toate proiectele care se referă la guvernarea participativă la nivel de
Municipiu și unde se pot informa despre noutățile și beneficiile aduse de guvernarea participativă, procedurile
fiind astfel transparente;
2. În cadrul aceleași platoforme să existe un loc unde cetățenii Municipiului Timișoara să își poată expune
părerile, dorințele referitoare la problemele municipiului, participarea cetățenilor la implementarea proiectelor fiind
ușurată cu ajutorul acestei platforme;

Ne bucuram sa avem un raspuns practic la interpelarea dvs. Cu title de "versiune in testare" avem deja o platforma numita decidem.primariatm.ro
Daca o parcurgeti veti afla mai multe despre ce se va putea face prin acest instrument de guvernare participativa. Una dintre functionalitati este
crearea unor grupuri de lucru care apoi pot defini procese participative si modalitatile de consultare publica in functie de domeniul vizat. Un
exemplu este chiar procesul de operationalizare a guvernarii deschise creat de grupul local de guvernare deschisa: https://decidem.primariatm.
ro/processes/procesul-open-government-partnership/steps
Va dorim lecturare placuta si nu ezitati sa ne dati feedback si acolo!

Student masterand Politici Publice, UVT
14 =anonimizat=

Bună ziua!
În calitate de cetățean, vă propun să vă axați mai mult pe proiectul privind "bugetarea participativă",
decât pe proiectul "guvernării participative".
Ok, principiul transparenței în democrație este esențial, dar în perioada aceasta de pandemie ar trebui
să primeze mai mult bugetarea participativă a cetățenilor timișoreni.

Cu stimă,
15 =anonimizat=

Bugetarea participativa face parte din obiectivele noastre si va fi operationalizata in curand. In prezent lucram la a definitiva regulamentul pentru
acest demers si la identificarea unor parteneri locali care sa ne ajute sa implementam un proces inclusiv.

Bună ziua,
Mă numesc Mădălin PĂTRAȘCU și am o întrebare pe baza subiectului enunțat în titlul e-mailului:
Am observat în metodologie enunțați pașii necesari pentru elaborarea PLA, dar nu am observat
referințe la perioade de timp necesare. Care este perioada de timp estimată în care se poate dezvolta
un astfel de PLA.
În plus, cum pot primi cetățenii informații periodice și invitații la întâlnirile de lucru (lunare)?

1. PLA-urile au o durata de 2 ani, interval de timp in care sunt acoperite toate fazele (elaborare, implementare, monitorizare, evaluare)
2. Folosim deja platforma decidem, in care sunt vizibili toti pasii si consultarile periodice aferente. Comunicarea lor va fi realizata si prin intermediul
altor canale de comunicare (newsletter, social media, presa). Orice sugestie pentru imbnatatirea modului de comunicare este binevenita.

O zi frumoasă!
-=anonimizat=
Student PFC - Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării
Master: Politici Publice și Advocacy
OSUT - Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest Timişoara
Coordonator General StudentFest 2014-2016
Membru în Senatul Universității de Vest din Timișoara 2015-2016
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Întrebare pentru dezbaterea publică pe marginea „Proiectului de hotărâre privind aprobarea
metodologiei pentru operaționalizarea guvernării participative la nivelul Municipiului Timișoara”.

În metodologie este menționat de un Repository (este un site web, o pagină web sau o altă platformă
electronică în care informațiile și dovezile legate de planul de acțiune (inclusiv procesul și
implementarea) sunt stocate public, organizate, actualizate și diseminate), care va avea informații
actualizate periodic. Cât de des vor fi actualizate aceste date? Și cine se va ocupa de actualizarea
datelor?
-=anonimizat=
master, anul II, Politici Publice și Advocacy
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării
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Buna ziua,
Repository-ul va contine 3 elemente:
- website (foarte posibil ogp.primariatm.ro) cu informatii generale despre implementarea guvernarii deschise in Timisoara
- Google Drive cu toate documentele colectate de grupul de lucru (pt versionare, partajare, colaborare)
- decidem.primariatm.ro unde sunt vizibile activitatile grupului de lucru, etapele planului, dezbaterile si rezultatele lor ect
Actualizarea datelor trebuie facuta cel putin lunar. Grupul de lucru va identifica persoana din grup care se va asigura ca acest lucru se intampla.
DE obicei aceasta persoana este un reprezentant din partea administratiei publice.

“Metodologia de implementare” OGP la nivel local are la bază o întreagă bibliografie/manuale de
lucru, asa cum rezultă chiar din materialul introductiv. În acest sens e mai degraba inutil sa venim cu
propuneri de modificare a textelor cuprinse in material, avand in vedere ca ni se prezinta doar o
insiruire de definitii si concepte pur teoretice incluse in bibliografia prezentata ( 1. Participation and
Co-Creation Toolkit, Handbook Rules and Guidance, Participation & Co-creation Standards,
Multistakeholder Forum Handbook, National Handbook
Local Handbook, Planul Național de Acțiune (PNA) OGP, Recomandările pentru implementarea OGP la
nivel local, Organizarea și funcționarea Comitetului OGP Național, Selecția membrilor Comitetului
OGP).
Prin urmare, ca și masterand la Politici publice și ADVOCACY ma asteptam la un
regulament/metodologie practica, care sa poata sa includa chestiuni si idei concrete care sa
imbunatateasca relatia administratie/cetatean/societate civila. Or, in cazul de fata ni se cere ca
cetateni sa venim cu propuneri in a modifica definitii si proceduri care sunt incluse în lucrările mai sus
menționate?
-=anonimizat=
Student la Admnistratie Publica, anul III
Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii
Universitatea de Vest din Timisoara
18 =anonimizat=

Buna ziua,
Metodologia face referire, in mod transparent la toate resursele pe care grupul de lucru le va utiliza si structureaza (speram noi) cele mai
importante elemente pe care sa le poti lectura intr-un timp rezonabil. Orice document care depaseste 10-15 pagini devine o bariera de intrare prea
mare pentru cei mai putin cunoscatori ai subiectului.
Regulamentele sunt mai volatile si folosesc, de obicei, ROF-urile pentru a suprinde modul in care sunt rezolvate lucrurile. Vom avea un astfel de
document pentru grupul de lucru.
Intrebarea este pertinenta. Prin aceasta discutie am urmarit sa popularizam metodologia si prin discutiile cu dvs sa observam aspecte pe care leam omis (orice sinteza poate pierde din vedere elemente esentiale) sau care nu ar trebui sa isi aiba locul intr-o metodologie, ci mai degraba intr-un
ROF.
Planul local de actiune, care va fi creat plecand de la metodologia discutata si toate celelalte documente disponibile) este instrumentul pe care il
folosim ca sa imbunatatim continuu relatia dintre administratie si cetatean.
In consecinta metodologia va fi ulterior insotita de regulamente de organizare si functionare care sa reglementeze modul de lucru.

