
Ne reprezintă 2.0 

Sumar proiect 
 
Aria de implementare: Iaşi şi un alt oraş din România (în funcţie de motivaţia şi 
disponibilitatea grupurilor/ONG-urilor locale) 
Data de început:            1 octombrie 2017 - 30 aprilie 2018 
Durata: 7 luni 
Suma finanțată de Fond: 19.600 RON 
Buget total proiect: 50.000 RON  
Responsabil proiect: Alexandrina Dinga  
Organizație: Asociatia CIVICA 
 
Conținutul din acest document este cel transmis de aplicantul proiectului și este publicat             
cu acordul acestuia. 

Descrierea ideii inițiale 
NeReprezintă 2.0 Proiectul NeReprezinta urmărește să deschidă administrația publică către          
cetățeni prin: monitorizarea, evaluarea și transparentizarea activității reprezentanților aleși din          
Consiliu Local; informarea cetățenilor, într-o manieră simplă și atractivă, asupra activității           
reprezentanților aleși; facilitarea implicării cetățenilor în actul decizional local, în corectarea           
derapajelor reprezentanților aleși și comunicarea cu aceștia. Ce-am construit până acum:           
NeReprezintă (versiunea 1, www.nereprezinta.ro): În iunie 2016 am lansat prima platformă de            
monitorizare şi transparentizare a activităţii consilierilor locali ieșeni, pe parcursul întregului           
mandat (2012-2016), ca să vedem, înainte de alegeri, cine ne merită votul. Am rezumat              
intervențiile lor, ca orice cetățean să găsească ușor sinopsisul subiectelor pe care s-a pronunțat              
fiecare dintre aleși, timp de patru ani. 

Echipa de proiect 
7 persoane: 

- Manager proiect; 
- Consultant legislație/juridic;  
- Specialist comunicare 
- 3 programatori; 
- 1 web designer. 
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Activități proiect 
I. Octombrie, noiembrie 2017 
Activitatea nr.1: Colectarea și prelucrarea informațiilor despre activitatea celor 27 de consilieri            
locali din mandatul curent (2016-2020) și urcarea lor pe platformă. Indicatori urmăriți: obiective             
mandat, proiecte de hotârâre iniţiate, intervenţii şedinţe, prezenţă şedinţe. De asemenea, vom            
colecta și publica și informații generale despre consilierii locali (ex. CV, declarație de             
avere/interese, rapoarte de activitate). 
Livrabile: platforma www.nereprezinta.ro actualizată cu informaţii la zi despre activitatea          
consilierilor locali ieşeni din mandatul curent (2016-2020) 
 
Activitatea nr.2: Îmbunătățirea designului, a structurii și adăugarea de funcționalități noi pe            
platforma www.nereprezinta.ro pentru interacțiunea cetățean-ales (prin intermediul căreia        
cetățenii pot solicita audiențe, transmite mesaje aleșilor) 
Livrabile: designul și structura platformei îmbunătățite, minim o funcţionalitate nouă de           
interacţiune cetăţean-ales. 
 
II. Decembrie 2017- martie 2018 
Activitatea nr.3: Realizarea metodologiei de replicare a proiectului. Acesta va fi prezentat sub             
forma unui ghid cu pașii de urmat pentru implementarea proiectului. Concret ce este de făcut               
pentru ca alte grupuri de cetăţeni/ONG-uri să poată replica proiectul: cum și ce informații              
colectezi, cum abordezi/contactezi consilierii pentru obținerea altor informați, cum analizezi și           
interpretezi datele ( indicatorii cantitativi și calitativi urmăriți).  
Livrabile: un ghid pentru replicarea proiectului; 
 
Activitatea nr.4: Dezvoltarea interfeței de administrare a platformei www.nereprezinta.ro pentru          
ca iniţiativa să poată fi replicată uşor în alte oraşe, iar urcarea datelor să se facă fără dificultăţi. 
Livrabile: interfață de administrare www.nereprezintă pentru replicarea în alte orașe. 
 
Activitatea nr.5: Vizită de lucru în orașul în care va fi replicat proiectul (sunt deja 4 orașe care                  
și-au manifestat interesul pentru a replica proiectul: Cluj, Oradea, Arad, Brașov). 
Livrabile: workshop (prezentare metodologie, detaliere backoffice platformă pentru urcare date)          
de 2 zile cu grupul civic/ONG-ul cu care vom colabora. 
 
Activitatea nr.6: Asistență constantă pentru grupul/ONG-ul care va replica proiectul. 
Livrabile: minim 20 de ore de asistență (Skype, telefon, e-mail-uri) 
 
III. Ianuarie- aprilie 2018: 
Activitatea nr.7: Realizarea unui set de instrumente de lucru pentru îmbunătățirea activității            
aleșilor (ex. Model raport de activitate, Model registru online de audiențe cu cetățenii, setare de               
obiective smart pe mandat);  
Livrabile: un set de instrumente de lucru pentru consilierii locali. 
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Activitatea nr.8: Pregătirea și desfășurarea a 27 de întâlniri unu la unu cu cei 27 consilieri locali                 
pentru colectare feedback pe instrumentele de lucru propuse, dar și discuții privind activitatea             
desfășurată pe parcursul celor doi ani de mandat (rezultate și dificultăți). 
Livrabile: 27 de întâlniri unu la unu cu consilierii locali ieșeni. Minim 5 consilieri locali care                
adoptă instrumentele de lucru propuse pentru îmbunătăţirea activităţii.  
 
Notă: în lunile iulie - august 2018 vom realiza un raport de analiză privind activitatea aleșilor                
ieșeni în primii doi ani de mandat (iunie 2016 - iunie 2018). 

Grup țintă 
 

A. Cetăţenii ieşeni cu acces la internet şi cei 27 de consileri locali ai Municipiului Iaşi; 
B. Cetăţenii cu acces la internet dintr-un alt oraş din România şi cei X consilieri locali ai                

oraşului respectiv. Avem solicitări de la grupuri de cetăţeni şi ONG-uri din mai multe              
oraşe din ţară care doresc să replice proiectul NeReprezintă (Cluj, Oradea, Arad,            
Braşov). 

Obiective proiect 
1. Actualizarea platformei www.nereprezinta.ro (versiunea 2.0) cu informaţii despre cei 27 de            
consilieri locali ieşeni din mandatul curent (2016-2020) și adăugarea a minimum unei            
funcţionalităţi noi pentru interacțiunea cetățean-ales. 
Perioadă de implementare: Octombrie - noiembrie 2017* 
 *informații despre activitatea consilierilor vor fi actualizate constant pe platformă. 
 
2. Extinderea proiectului NeReprezintă prin replicarea lui într-un alt oraş din România            
(www.numeoraş.nereprezinta.ro) 
Perioadă de implementare: decembrie 2017 - martie 2018  
 
3. Îmbunătățirea activității a minim 5 consilieri locali ieșeni prin adoptarea unui set de              
instrumente/procese de lucru cu cetățenii. 
Perioadă de implementare: ianuarie  - aprilie 2018  
 

Alte resurse necesare (voluntari) 
Sprijin pe comunicare (pentru promovarea proiectului și a impactului său) și pe IT (pentru              
idei/feedback privind interfaţa de administrare a platformei, diverse funcționalități, design etc). 
Buget total proiect 
50 000 
Detaliere cheltuieli 
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Suma totală 
19 600 
 
Sume necesare lunar (pentru proiecte mai lungi de 2 luni) 
Durată implementare proiect 7 luni, însă proiectul continuă și după cele 7 luni.  
Buget total = 50.000 lei 
Buget FpD = 19.600 lei 
În prezent, proiectul nu are o altă sursă de finanţare. Bugetul total este o estimare a contribuției                 
în natură a membrilor echipei de proiect.  
Versiunea iniţială a platformei a fost realizată în regim de voluntariat, iar o nouă versiune               
necesită din nou o investiție mare de timp pentru monitorizarea și actualizarea informațiilor             
despre activitatea consilierilor locali din mandatul curent, dar și îmbunătăţiri ale funcţionalităţilor            
astfel încât aceasta să fie mai interactivă pentru cetăţeni. 
 

Cheltuieli administrative (sediu, transport, logistică, utilități) 
- 5000 lei sediu (chirie și utilități), 5000 = 5 luni x 1000; 
- 600 lei transport vizită de lucru/workshop în orașul în care va fi replicat proiectul, 600 =                

2 pers x 300 lei (bilete dus-întors); 
- 500 lei cazare vizită de lucru/workshop în orașul în care va fi replicat proiectul, 

           500 = 2 pers x 2 nopți x 250 lei;  
 
Cheltuieli de personal 
13.000 lei personal:  
- Manager proiect (contract de muncă): 6000 lei = 857 x 7 luni*  
- Consultant juridic (contract de colaborare): 4000 lei* 
- Specialist comunicare (contract de muncă): 3000 lei = 429 x 7 luni* 
*Sumele vor fi impozitate în funcție de natura contractului 
 
Suma solicitată nu acoperă numărul de ore necesare implementării proiectului, astfel cea mai 
mare parte a implicării echipei va fi în regim de voluntariat 
 
Costuri cu materiale promoționale și birotică 

- 500 lei - costuri promovare Facebook Ads (promovarea platformei www.nereprezinta.ro) 
 
Costuri dezvoltare IT 

- Contribuția programatorilor și web designerului va fi în regim de voluntariat. 
 
Alte costuri 
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