Transparență GOV
Sumar proiect
Direcție:
Aria de implementare:
Data de inceput:
Durata:
Suma finanțată de Fond:
Buget total proiect:
Responsabil proiect:
Organizatie:

Consolidarea societății civile
Online / Național
Mai 2017
1 an
1.218 RON
1.218 RON
Alexandra Florea&Amalia Burulea
Grup informal de inițiativă

Conținutul din acest document este cel transmis de aplicantul proiectului și este publicat
cu acordul acestuia.

Descrierea ideii inițiale
Ca un prim pas, dorim să facem publice două baze de date deschise (open data) care să
conțină un ”full record” pentru: 1. declarațiile de avere și 2. declarațiile de interese ale
politicienilor români din instituțiile publice centrale (aprox. 517 documente fiecare pentru miniștrii
în funcție, parlamentari și consilieri prezidențiali + Președinte). Ca dezvoltare de conținut și
comunicare, dorim să creăm un portofoliu vizual privind: legislația în vigoare în jurul declarațiilor
de avere, procesul instituțional și instituțiile responsabile de primirea, verificarea și amendarea
declarațiilor de avere, cât și analize și vizualizări privind conținutul declarațiilor de avere (analize
macro, nu țintite pe persoane individuale).
Scop: Data-based awareness privind banii în politică, cu un focus pe transparentizarea averilor
și intereselor personale ale politicienilor
Obiective: Două baze de date deschise (pilot) și analizabile privind declarațiile de avere și
interese ale politicienilor români în funcție, acompaniate de documentație, white papers, cât și
comunicare vizuală accesibilă publicului larg.
Riscuri: online security & privacy pentru membrii echipei și datele la care au acces pe durata
proiectului
Implementarea a început pe 11 Februarie 2017. În acest moment avem o bază de date
completă cu declarațiile de avere (aprox. 517 documente digitalizate), și suntem în faza de
verificare a conformității datelor cu documentele din care au fost colectate. Pe declarațiile de

avere, urmează una sau mai multe runde de standardizare (datele sunt foarte ”murdare” --- a se
citi ”dificil de standardizat”). Pe declarațiile de interese, așteptăm o versiune raw a datelor în
zilele următoare (obținute prin OCR pe documentele originale), urmând să facem un call pentru
voluntari pentru verificarea acurateței datelor.

Echipa de proiect
4 persoane:
Alexandra: Community management, data management (cleaning + error mapping), data
literacy promotion
Amalia: Community management, IT infrastructure, management data collection
Ana: Web design
Bogdan: Comunicare (+ visual)

Activități proiect
11.02.2017- 11.02.2018
Activități:
- 2 postări pe blog în fiecare lună, din mai 2017 (despre date, despre curățarea datelor, despre
tooluri/softuri pe care le folosim și cum etc.);
- newsletter pentru subscribers/voluntari; 4-6 / an;
- FB updates 2-3/săptămână;
- data entry 1 lună x 4 per bază de date;
- data verification 1 lună x 4 per bază de date;
- data standardisation 1 luna x 4 per bază
de date;
- 5 campanii de recrutare de voluntari (mai, septembrie, decembrie) pentru introducere și
verificare de date.
Livrabile:
- white paper based on error mapping (la jumătatea proiectului);
- baza de date declarații de avere actualul legislativ - iunie;
- raport baza de date 1 - sfârșitul lunii iunie;
- baza de date declarații de interese actualul legislativ - iulie/august;
- raport baza de date 2 - sfârșitul lunii august;
- baza de date declarații de avere legislativ trecut- octombrie/noiembrie;
- raport baza de date 3 - sfârșitul lunii noiembrie;
- baza de date declarații de interese legislativ trecut- ianuarie/februarie;
- raport baza de date 4 - februarie;
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Grup țintă
Cetățeni, jurnaliști, sociologi, data-scientists, alte organizații cu interese similare.
Implicare: - informatii generale pe FB - campanii de recrutare de voluntari - blog - documentarea
procesului de introducere, verificare, deschidere a datelor - newsletter - voluntari/engaged
public - knowledge sharing cu alte organizații.

Obiective proiect
Scopuri:
<Transparentizarea> datelor cu privire la averile și interesele demnitarilor (aceste declaraţii, desi
accesibile, sunt imposibil de prelucrat/analizat în formatul livrat actual de instituţii). Digitalizarea
acestor declaraţii va face posibilă analiza datelor și va ușura consultarea lor.
<Implicarea civică> Dorim să digitalizăm aceste date cu ajutorul voluntarilor. Prin faptul că
participă activ în proiectul nostru, voluntarii devin conștienți de aceste date, de calitatea lor și pot
fi inspirați să demareze proiecte similare.
<Informarea publicului> prin documentație, white papers, cât și comunicare, toate accesibile
public și gratuit.
Obiective:
1. Până la 20 iunie 2017: deschiderea/publicarea în formate digitale multiple a setului de date
referitor la <declaratiile de avere 2017> ale demnitarilor (miniștri, parlamentari, consilieri
prezidențiali);
2. Până la 30 iunie 2017: un raport preliminar privind continutul setului de date 1;
3. Până la 15 august 2017: deschiderea în format digital multiplu a setului de date referitor la
<declarațiile de interese 2017> ale demnitarilor (miniștri, parlamentari, consilieri prezidențiali);
4. Până la 30 august 2017: un raport preliminar privind conținutul setului de date 2;
5. Până la 15 noiembrie 2017: deschiderea în format digital multiplu setului de date referitor la
<declarațiile de avere 2012> ale demnitarilor (miniștri, parlamentari, consilieri prezidențiali);
6. Până la 30 noiembrie 2017: un raport preliminar privind conținutul setului de date 3;
7. Până la 20 ianuarie 2018: deschiderea în format digital multiplu a setului de date referitor la
<declaratiile de interese 2012> ale demnitarilor (miniștri, parlamentari, consilieri prezidențiali);
8. Până la 10 Februarie 2018: un raport preliminar privind conținutul setului de date 4;
9. Până la 15 august 2018: white paper privind sursele de eroare în date și recomandări.

Colaborări cu alte organizații
Ne-a plăcea să colaborăm cu: Funky Citizens, Code for Romania, Median Research Centre
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Alte resurse necesare (voluntari)
Sprijin juridic ocazional (întrebări despre legislație prelucrare de date cu caracter personal etc.);
Sprijin în dialogul cu instituțiile.

Buget total proiect
1218 RON + "cofinanțare" în <timp> din partea participanților (echipa de implementare,
voluntari) aprox. 5000 h de muncă

Detaliere cheltuieli
Suma totală
1218 RON

Sume necesare lunar (pentru proiecte mai lungi de 2 luni)
Anual: web hosting 54,19€/an; căsuța poștală 200 RON/an; MailChimp 120€ /an; FB Ads:
50€/an

Cheltuieli administrative (sediu, transport, logistică, utilități)
MailChimp (€10/lună); Căsuța poștală (17 RON/lună)

Cheltuieli de personal
Nu este cazul

Costuri cu materiale promoționale și birotică
Facebook Ads (pentru recrutarea voluntarilor): €10/recrutare

Costuri dezvoltare IT
Web hosting: €4,5/lună

Alte costuri
Nu este cazul

3

