Un cetățean implicat este un cetățean mulțumit!

Bugetare
PARTICIPATIVĂ

Platforma de bugetare participativă vine ca un cadru eficient de
creare a unui parteneriat viabil între comunitate și autoritatea
locală.

www.decid.ro

Implicare

Necesitate

Deşi mulţi îl consideră un subiect abstract şi
necesitând o expertiză într-un domeniu foarte
clar delimitat, bugetul localităţii în care ne ducem
viaţa ar trebui să constituie un subiect de interes
pentru fiecare dintre noi.

Dincolo de beneficiile pe care le aduce participarea cetăţenească la procesul de elaborare a
bugetului, reprezentanţii oricărei administraţii
trebuie să conştientizeze, la rândul lor, necesitatea
şi importanţa implicării cetăţenilor în acest proces.

01 PARTENERIAT
Puţini însă, ştiu că măsura în care urmează a fi
realizat un lucru sau altul sau, şi mai mult, modul
în care se acordă prioritate unor investiţii în faţa
altora se stabileşte prin sumele care se alocă
pentru fiecare capitol al bugetului local. Se
poate spune că, atunci când cineva doreşte ca
administraţia să aloce fonduri pentru a rezolva
o problemă sau pentru a veni în întâmpinarea
unei cheltuieli, eforturile sale de a convinge
administraţia să facă acest lucru trebuie să

înceapă prin influenţarea modului în care este
conceput bugetul localităţii. Astfel, şi autorităţile
publice locale ar trebui să dea o mai mare atenţie
consultării publicului atunci când elaborează
bugetul local. În măsura în care îşi doresc cetăţeni
implicaţi şi interesaţi de treburile publice,
autorităţile trebuie să încurajeze participarea
cetăţeanului la stabilirea modului în care sunt
distribuite resursele locale.

02 CUM FUNCȚIONEAZĂ
Vă punem la dispoziție o platformă web cu ajutorul căreia cetățenii localității dumneavoastră pot
depune proiecte de interes pentru comunitate pe care apoi primăria le va implementa.

1 Înregistrare

Cetățenii își crează cont în cadrul platformei

2 Depunere

Cei înregistrați au posibilitatea de a depune
propuneri de proiecte (intervalul depunerii
proiectelor poate fi configurat de către
reprezentanții primăriei)

3 Aprobare

Proiectele vor fi afișate în cadrul platformei
doar după aprobarea lor de către reprezentanții
primăriei, astfel se filtrează conținutul inadecvat

4 Votare și Promovare
5 Implementare

Proiectele aprobate intră în procesul de votare
(intervalul pentru votarea proiectelor poate fi
configurat de către reprezentanții primăriei)
Cetățenii au posibilitatea de a face campanie în
mediul online pentru proiectul preferat
Proiectele cu cele mai multe voturi sunt
desemnate câștigătoare și vor fi implementate de
către administrația locală

* Consiliul local stabilește: regulamentul concursului, bugetul maxim alocat unui proiect
și numărul de proiecte câștigătoare.

Beneficii
Creșterea dialogului dintre administrația locală și cetățeni
Creșterea calității vieții în localitate
Creșterea implicării cetățenilor în comunitate
Transparentizarea activității administrației locale
Conștientizarea efortului de a realiza un proiect/ investiție de către cetățeni
O mai bună înțelegere de către administrație a problemelor/ nevoilor existente în comunitate

03 DEZVOLTARE
Îmbunătățirea relației între administrația publică
și cetățeni implică creșterea calității serviciilor
publice oferite acestora, creșterea capacității
instituției publice
de a
identifica nevoile
comunitare și de a lua decizii în sensul satisfacerii
acestora.
Cunoașterea cât mai exacta a nevoilor, speranțelor
și atitudinilor cetățenilor constituie cheia
succesului în domeniul preocupărilor organismelor
administrative față de cetățean.

Într-o societate modernă este necesar ca
administrația publică să dezvolte sisteme
„prietenoase” cu cetățenii

Domenii de dezvoltare

Îmbunătățirea acestor relații între instituțiile
publice și cetățeni, impune inclusiv crearea
unor servicii inovatoare și a unor standarde
mai ridicate, testate și apoi aplicate înainte de
schimbarea dorințelor și preferințelor cetățenilor.
Punerea de informații la dispoziția cetățenilor și
ascultarea ideilor acestora necesită timp și resurse.
Platforma de bugetare participativă vine ca un
cadru eficient de creare a unui parteneriat viabil
între comunitate și autoritatea locală.
Restabilirea și construirea încrederii cetățenilor
în administrația publică
constituie unul din
beneficiile participării lor în procesul de guvernare
locală. Acesta din urmă permite fiecărui cetățean
să aibă acces la informații cu privire la problemele
ce trebuie rezolvate și ajută instituțiile publice să
identifice nevoile comunității mai repede și cu o
satisfacție mai mare pentru cetățeni.

Oraș digital

Mobilitate,
accesibilitate și
siguranța circulației

Infrastructură culturală
și educațională

Amenajare spații verzi
și locuri de joacă

În acest context trebuie remarcat că, dacă
cetățenilor nu li se cere părerea despre serviciile
oferite, va fi dificil să se aprecieze în ce măsură
acestea corespund așteptărilor populației.
Ca urmare, este indicat să se încurajeze sistemul
de sugestii, prin care cetățenii nemulțumiți de
serviciile oferite de instituțiile statului se pot
exprima.

Amenajare spații
publice

Infrastructură stradală

04 ETAPE
01 DEPUNEREA PROIECTELOR

02 EVALUAREA PROIECTELOR

Oamenii pot fi mobilizați, învățați, conștientizați
cu privire la propriile interese.
Proiectele vor putea fi depuse în platformă prin
autentificarea fiecărui utilizator.
Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor
de depunere on-line procedeul se va desfășura în
baza unui Regulament stabilit și aprobat.

Prima dintre condiţii este ca proiectul depus să
fie de competenţa Primăriei şi să fie de interes
local și să se refere la domeniul public.
Proiectele nu trebuie să fie incompatibile cu
planurile sau proiectele Primăriei aflate deja în
stadiu de proiect sau în execuție.
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03 CAMPANIA ȘI VOTUL
COMUNITĂȚII
Pasul următor este votarea proiectelor. Aceasta
va avea loc într-o perioadă de timp predefinită,
prin intermediul platformei online dedicată
bugetării participative.

04 IMPLEMENTARE ȘI
MONITORIZARE

În această etapă trebuie urmărite proiectele
și modul în care acestea sunt implementate.
Implementarea decurge la fel ca la orice alt
proiect implementat de o instituție publică: cereri
de oferte, achiziții, contracte, implementare
Pentru a limita votul multiplu, accesul cetăţenilor lucrare, respectiv serviciu.
la platforma de vot se va realiza prin intermediul
unui cont individual cu parolă. Fiecare persoană va În această etapă este necesară monitorizarea și
avea dreptul de a vota câte un proiect din cadrul implementarea proiectelor, respectând cât mai
fiecărei categorii.
exact proiectul depus.

05 OPȚIUNI PLATFORMĂ
Bază

Optim

Avansat

Creare cont / Logare securizată
Depunere proiecte
Evaluare proiecte
Preaprobare proiecte înainte de afișare
Perioadă depunere proiecte /
Votare proiecte configurabilă
Galerie foto / video
Distribuire proiecte pe platforme de socializare
Notificări automate către utilizatorii care au depus
proiecte
Funcție de căutare în cadrul proiectelor
Secțiune de știri / Anunțuri
Anexare fișiere de către utilizatori la proiectele
depuse
Împărțire proiecte pe categorii
Limitare număr de proiecte depuse de un utilizator
Limitare număr de voturi pe categorii (proces de
votare configurabil)
Promovare pe platforma Facebook în momentul
lansării sesiunii de depunere proiecte
Promovare pe platforma Facebook în momentul
lansării sesiunii de votare proiecte
Găzduire gratuit 1 an
Domeniu gratuit 1 an
(nume.decid.ro)
PREȚ

LA CERERE | 0740-137.398 | office@oricemedia.ro

* La cerere se pot introduce funcționalități specifice localității dumneavoastră

06 FUNCȚIONALITĂȚI PLATFORMĂ
01 AUTENTIFICARE SECURIZATĂ

02 ADMINISTRARE CONT

03 DEPUNERE PROIECT

04 DESCRIERE PROIECT COMPLEXA

www.decid.ro
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