
HBP - Harta Banilor Publici 
Initiativa Romania / ONG / 24 luni / 14800 RON 

Direcție 
Independența presei și combaterea manipulării presei și a “datelor alternative” 

Consolidarea societății civile, educația și implicarea civică 

 

Localizarea proiectului 
Bucuresti 

 

Descriere sumară / video 
Iniţiativa România a pus la punct un nou proiect. HBP (Harta Banilor Publici), un instrument foarte                
util de monitorizare şi analiză a achizitiilor publice din România adresat cetaţenilor, grupurilor civice,              
jurnaliştilor şi companiilor interesate de licitaţiile publice. 

 

Durată totală proiect 
24 luni 

 

Buget total proiect 
32800 RON 

 

Finanțare solicitată FpD 
14800 RON 

 

Alte finanțări deja contractate (RON) 
18000 RON 

 

https://youtu.be/SpGmKcvv5eA


Detalii alte surse de finanțare 
Donatii, contributii ale membrilor, voluntariat, am castigat un premiu cu aceasta idee in valoare de               
2000 EUR 

 

Grup țintă 
- cetaţeni 

- grupuri civice  

- jurnalişti 

- companii interesate de licitaţiile publice. 

 

Proiecte similare 
In premieră în România, HBP oferă următoarele date statistice : 

- evoluţia numărului de contracte de achiziţii publice (licitaţii + achiziţii directe) per             
instituţie/companie; 

- evoluţia valorii în lei a contractelor de achiziţie publică (licitaţii + achiziţii directe) per               
instituţie/companie ; 

- posibilitatea de a filtra în funcţie de data achiziţiei publice (licitaţii + achiziţii directe), statistici legate                 
de CPV 

 

Obiective proiect 
1. Cresterea nivelului de transparenta cu privire la cheltuielile aferente achizitiilor publice la nivel              
national, prin dezvoltarea si implementarea aplicatiei web pana la sfarsitul trimestrului I, 2018.             
Aplicatia va include functionalitati precum: 

- Cautare, filtrare si reprezentare a datelor (institutii publice, companii si contracte) 

- Statistici, top-uri si pagini informative despre proiect, organizatie si echipa 

 

2. Construirea notorietatii si asigurarea adoptarii aplicatiei in randul a minim 50% din ONG-urile si               
grupurile civice locale in 5 orase tinta (Bucuresti, Iasi, Timisoara, Oradea si Arad) prin intermediul a                
4 evenimente organizate la nivel local pentru instruirea si sensibilizarea grupului tinta de beneficiari. 

 



3. Cresterea gradului de participare a cetateniilor si grupurilor civice in luarea de decizii privind               
prioritatile de cheltuieli ale administratiilor publice. 

 

Rezultate concrete 
Aplicaţia web este accesibilă de pe Android şi iOS. Ea vă permite, ca utilitatori, să faceti propriiile                 
voastre analize privind cheltuirea banului public, fie folosind filtre geografice, de timp, instituţii             
publice, companii sau CPV.  

Se permite folosirea informaţiilor din aplicaţie şi a analizelor pe care le poate oferi HBP în diverse                 
proiecte civice locale şi în investigaţii jurnalistice. 

HBP se doreşte a fi un punct de pornire pentru un dialog susţinut şi informat cu instituţiile publice                  
locale şi/sau naţionale, privind oportunitatea cheltuirii fondurilor publice sau pentru crearea bugetelor            
participative la nivel local. 

 

Structură echipă 
Proiectul a fost efectuat cu ajutorul a 9 voluntari din care 5 cu specialitatea IT, 2 Marketing, 1                  
coordonator de proiect si 1 specialist analiza date. 

 

Activități proiect 
Implementarea tehnica a proiectului este finalizata. Proiectul va avea GoLive in data de 12.06.2018.              
Activitatile pentru care solicitam finantare sunt urmatoarele: 

1. Crearea unui abonament la api firme, Registrul Comertului, termene.ro sau/si listafirme.ro ptr             
investigatii si mai detaliate privind achizitii publice 

2. Roadshow prin tara ptr training-uri cu ONG-uri si grupuri civice si jurnalisti locali ptr folosirea HBP                 
si investigatii achizitii publice locale 

 


