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Ideea inițială
Proiectul NeReprezintă urmărește să deschidă administrația publică către
cetățeni prin: monitorizarea, evaluarea și transparentizarea activității
reprezentanților aleși din Consiliul 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.

Rezultate
Datorită complexității proiectului, perioada de desfășurare/implementare a fost
prelungită de comun acord, astfel încât obiectivele asumate inițial să poată fi
îndeplinite.
În iunie 2016 a fost lansată prima platformă de monitorizare şi transparentizare a
activităţii consilierilor locali ieșeni, pe parcursul întregului mandat (2012-2016).
Aceasta a fost prima variantă a platformei nereprezinta.ro.
În cadrul proiectului sprijinit de Fondul pentru Democrație au fost următoarele
realizări:
1. Actualizarea platformei www.nereprezinta.ro cu informaţii despre activitatea
consilierilor locali ieşeni din mandatul curent (2016-2020): obiective mandat
(primii consilieri din România care şi-au stabilit obiective de mandat), proiecte de
hotărâre iniţiate, intervenţii şi prezenţă şedinţe.
De asemenea, au fost colectate și publicate informații generale despre consilierii
locali (ex. CV, declarație de avere/interese, rapoarte de activitate, program
audienţe pentru cetăţeni).

2. Au fost îmbunătățite designul, structura și s-a adăugat o funcționalitate nouă pe platforma www.nereprezinta.ro pentru interacțiunea
cetățean-ales (prin intermediul acesteia cetățenii pot solicita audiențe și
transmite mesaje aleșilor).
3. A fost realizată metodologia de replicare a proiectului. Aceasta este
prezentată sub forma unui ghid cu pașii de urmat pentru implementarea
proiectului. Ghidul prezintă în 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).
4. Interfața de administrare a platformei www.nereprezinta.ro este într-un
proces continuu de dezvoltare și optimizare pentru ca iniţiativa să poată fi
replicată uşor în alte oraşe, iar urcarea datelor să se facă fără dificultăţi.
5. S-a realizat o structură de raport de activitate şi un model de Registru
online pentru o evidenţă structurată şi transparentă a audienţelor cu cetăţenii şi
a statusului privind soluţionarea lor. Acestea au fost transmise acestora cu titlu
de recomandare urmărind uniformizarea/standardizarea categoriilor de
informații aduse la cunoștința cetățenilor de către membrii Consiliului Local.
6. Este planificată o serie de interviuri unu la unu cu cei 27 de consilieri locali
din Iaşi. Până în acest moment s-au realizat 3 interviuri cu 3 dintre consilierii
locali, interviuri care urmează să fie publicate pe platformă, urmând ca pe
parcursul anului 2019 să fie realizate și celelalte interviuri.

Au fost prevăzute o serie de vizite de lucru (workshopuri) și ședințe de asistență
pentru grupurile care și-au manifestat interesul pentru replicarea proiectului (este
vorba despre orașele Cluj, Arad, Oradea, Brașov). Având în vedere că aceste
activităţi sunt legate de interfaţa de administrare a platformei (back-end)
www.nereprezinta.ro şi de metodologia de replicare a proiectului, nici realizarea
vizitei de lucru, respectiv acordarea asistenţei organizaţiei interesate de
replicarea platformei, nu au mai fost posibile.

Concluzii
NeReprezintă a pornit ca un proiect cetățenesc de monitorizare, evaluare
și transparentizare a activității aleșilor din Consiliul Local Iași cu scopul de
a-i responsabiliza pe aceștia să-și asume mai ferm, rolul de reprezentanți ai
societății ieșene.
Cele mai importante rezultate legate de proiect sunt:
- determinarea celor 23 din 27 consilieri locali din Iaşi să-şi stabilească
obiective de mandat;
- monitorizarea constantă a activității consilierilor locali din Iaşi şi
actualizarea platformei la zi cu intervenţiile şi prezenţa la şedinţe;
- realizarea rezumatelor şedinţelor de Consiliu Local într-o formă mult
mai accesibilă publicului larg;
- comunicarea publică pe pagina de Facebook a proiectelor și
subiectelor ce urmează a fi dezbătute în şedinţele de CL.
De asemenea, prin activitatea de monitorizare s-a putut interveni la timp
pentru a semnala diverse probleme identificate în câteva proiecte de
hotărâre ce urmau să intre în Consiliul Local:
- Schimbul de terenuri dintre Primăria Iaşi şi M CHIM SRL în Parcul Elena
Doamna care ar fi putut avea ca finalitate ridicarea unor clădiri turn;
- Un alt schimb de terenuri dintre Primăria Iași și M CHIM SRL fără o

dezbatere a oportunităţii acestuia şi cu suspiciuni în privinţa evaluării
terenurilor propuse spre schimb.

Detalii pe larg despre acest proiect se găsesc pe siteul Fondul pentru
Democrație www.fondulpentrudemocratie.ro, în secțiunea <Proiecte
selectate>.

