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 Ce înseamnă Guvernare Deschisă? 
 De ce este important ca autoritățile publice 

locale/centrale să adopte practici pentru o 
Guvernare Deschisă?

 Care sunt principalele beneficii ale Guvernării 
Deschise? 

 Există vreo legătură dintre Guvernare 
Deschisă și încrederea în guvernare?  



Cercetările demonstrează: cu cît mai mult 
timp o persoană navighează pe internet cu 
atît scade încredere în guvernare și are un 
nivel mai jos de obediență/supunere.
În același timp: aceste efecte negative ale 
Internetului pot fi moderate prin instrumente 
de e-guvernare.
Tobin Im, Wonhyuk Cho, Greg Porumbescu and Jungho Park, 2010

Efectele Internetului 





Guvernare Deschisă vs. E-Guvernare 

Guvernare Deschisă 

E-Guvernare 

Date Deschise 

Aplicații în baza datelor 



6

 Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă-
membră din 2012 

 Angajamente ce țin de transparență, 
combaterea corupției, responsabilizare 
socială, implicarea cetățenilor, TIC și inovații

 Plan Național de Acțiuni pentru o Guvernare 
Deschisă (2012-2013 și 2014) 

 Tendințe pentru Guvernare Locală Deschisă, 
Orașe Deschise, Educație Deschisă, etc.   

Moldova parte a OGP  



 Acțiuni ce implică deschiderea și promovarea 
accesului la informații, decizii, acțiuni, date 
deschise într-un format deschis, clar, 
accesibil, la timp, gratuit, intr-un format care 
intruneste standarte minime pentru date 
deschise. 

 Legea privind accesul la informație (2000)
 Legea privind transparența în procesul 

decizional (2008)
 Metodologia publicării datelor deschise (2014)  

Transparența  



 Bugetare participativă 
 Transmiterea live a ședințelor consiliului
 Prezența pe rețelele de socializare cu informații de ultimă  oră
 Publicarea datelor deschise 
 Procesele consultative deschise cu implicarea tuturor părților interesate 
 Raportare online /pagină dedicată a autorităților cu rubrici, etc
 Raport, Broșură, Notă informativă, Buletin informativ
 Panou informativ, Centru informațional
 E-mail (e-mail grup), Site-ul web (rapoarte saptaminale), Retelele sociale 

(postari zilnice)
 Conferinta de presa, Comunicatul de presa, Istorii de succes, Interviul
 Conferinta/seminar/tirg
 Prezentari video (youtube)
 Intilniri publice (prezentari), Mesaje prin telefon, SMS
 Prin intermediul partenerilor: ONG-uri, Asociații, Media
  

Exemple acțiuni Transparență 



 Acțiuni întreprinse de către autoritățile 
publice centrale sau locale în ceea ce privește 
mobilizarea cetățenilor în dezbateri publice 
(online și offline), în colectare și oferire de 
idei, sugestii, propuneri care sint ulterior 
reflectate in procesele decizionale si care vor 
contribui la procesul de guvernare per 
ansamblu.

 Informare – Consultare – Luarea 
deciziilor – Monitorizare & Evaluare

Implicarea și participarea cetățenilor în 
procesele decizionale 



 Abordare multisectorială (grupuri organizate ce 
reprezintă interesele tuturor grupurilor țintă)

 Multiple canale de comunicare (față în față, Internet, 
Telefon, TV, Radio, rețele sociale)

 Comunicarea ajustată grupului țintă (strategii, 
vocabular și canal specifice grupului țintă)

 Re-inventarea Mass Media (implicarea tinerilor, ONG-
urilor)

 Diversificarea platformelor pentru consultare – online 
și offline și asigurarea calității procesului 

 Oferire de feedback la propunerile parvenite 

Implicarea cetățenilor – principii cheie



 Bugetare participativă (1-2% din buget – 
program de granturi mici)

 Forum civic
 Juriu cetățenesc
 Summit cetățenesc

Implicarea cetățenilor – exemple 



Platforme, mecanisme online și offline care permit cetățenilor 
raportarea problemelor cu care se ciocnesc, sau oferire de feedback pe 
diverse aspecte/probleme cu scopul îmbunătățirii ulterioare a 
serviciilor de către autorități 

Sondaj
Focus grup, ateliere
Audieri publice
Retele sociale (comentarii)
Cutia ”Scrie primarului”
Crearea si sustinerea asociatiilor/grupurilor (tineri, femei, oameni de afaceri, 
locatari, etnice, profesionale, etc)
Comisii (societatea civila si experti)
Forum civic
Evenimente publice
Aplicații în baza datelor deschise sau generate de cetățeni e.g. Alerte.md  

   

Responsabilizare socială:  



 Utlizarea de catre guvern a noilor tehnologii 
și inovații pentru a oferi cetățenilor acces 
sporit la servicii publice mai calitative, rapide, 
cost-eficiente, relevante (inclusiv la 
solicitarea cetatenilor).

 Spectrul larg de e-servicii 

Tehnologie și Inovație   



Implicarea cetatenilor in procesul de elaborare 
a bugetului local (sondaje online si telefon, 
sedinte "deliberative" si intilniri publice cu 
reprezentantii primariilor) contribuie la o 
perceptie mai pozitiva a deciziilor luate de 
municipalitati.
Cetatenii considera deciziile mai  corecte și 
justificate!
Impactul cel mai mare este asupra cetatenilor 
detasati de procesul de guvernare (grupuri 
marginalizate, indecișii la alegeri locale, etc)

Impactul Guvernării Deschise și TIC 



Mulțumesc mult pentru atenție!!! 


