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Procedura privind Centrul de Inovație
și Inițiativă Cetățenească
Regulament-cardu de organizare şi funcţionare a Centrului de Inovare şi Iniţiativă
Cetățenească

Definiţie
Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului de
Inovare şi Iniţiativă Cetăţeneaască, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local sector 6,
în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
Scopul Centrului de Inovare şi Iniţiativă Cetăţenească
Scopul Centrului de Inovare şi Iniţiativă Cetăţenească constă în preluarea iniţiativelor
cetăţeneşti în vederea dezvoltării unui cadru programativ cât mai apropiat de nevoile
comunităţii.
Principiile care stau la baza funcţionării Centrului de Inovare ş iIniţiativă Cetăţenească
Centrul de Inovare şi Iniţiativă Cetăţenească se organizează şi funcţionează cu
respectarea principiilor generale aplicabile administraţiei publice, stipulate prin Codul
Administrativ (2019):.
• Principiul transparenţei: (1) În procesul de elaborare a actelor normative,
autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a informa şi de a supune consultării
şi dezbaterii publice proiectele de acte normative şi de a permite accesul
cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, precum şi la datele şi
informaţiile de interes public, în limitele legii; (2) Beneficiarii activităţilor
administraţiei publice au dreptul de a obţine informaţii de la autorităţile şi
instituţiile administraţiei publice, iar acestea au obligaţia corelativă a acestora de
a pune la dispoziţia beneficiarilor informaţii din oficiu sau la cerere, în limitele legii.
• Principiul legalităţii: Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, precum şi
personalul acestora au obligaţia de a acţiona cu respectarea prevederilor legale
în vigoare şi a tratatelor şi a convenţiilor internaţionale la care România este
parte.
• Principiul egalităţii; Beneficiarii activităţii autorităţilor şi instituţiilor administraţiei
publice au dreptul de a fi trataţi în mod egal, într-o manieră nediscriminatorie,
corelativ cu obligaţia autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice de a trata în
mod egal pe toţi beneficiarii, fără discriminare pe criteriile prevăzute de lege.
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• Principiul proporţionalităţii: Formele de activitate ale autorităţilor administraţiei
publice trebuie să fie corespunzătoare satisfacerii unui interes public, precum şi
echilibrate din punctul de vedere al efectelor asupra persoanelor. Reglementările
sau măsurile autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice sunt iniţiate,
adoptate, emise, după caz, numai în urma evaluării nevoilor de interes public sau
a problemelor, după caz, a riscurilor şi a impactului soluţiilor propuse.
• Principiul satisfacerii interesului public: Autorităţile şi instituţiile administraţiei
publice, precum şi personalul din cadrul acestora au obligaţia de a urmări
satisfacerea interesului public înaintea celui individual sau de grup. Interesul
public naţional este prioritar faţă de interesul public local.
• Principiul imparţialităţii: Personalul din administraţia publică are obligaţia de aşi exercita atribuţiile legale, fără subiectivism, indiferent de propriile convingeri
sau interese.
• Principiul continuităţii: Activitatea administraţiei publice se exercită fără
întreruperi, cu respectarea prevederilor legale.
• Principiul adaptabilităţii: Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice au
obligaţia de a satisface nevoile societăţii.
Beneficiarii Centrului de Inovare şi Iniţiativă Cetăţenească
1. Beneficiarii Centrului de Inovare şi Iniţiativă Cetăţenească sunt locuitorii
sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
2. Condiţii de accesare a activităţilor
• Domiciliul stabil pe raza sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
• Vârsta minima 18 ani împliniţi
Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale Centrului de Inovare şi Iniţiativă Cetăţenească sunt următoarele:
• de conştientizare a locuitorilor sectorului 6 cu privire la rolul lor în dezvoltarea
comunităţii;
• de valorificare a potenţialului cetăţenilor sectorului 6 în vederea dezvoltării
comunităţii;
• de satisfacere a interesului public plecând de la nevoile identificate în comunitate;
• iniţierea şi propunerea spre adoptare a reglementărilor, strategiei, politicilor
publice şi a măsurilor de către Consiliul Local sector 6 în concordanţă cu nevoile
de interes public şi pe baza evalării impactului previzionat al soluţiilor propuse.;
• evaluarea impactului măsurilor adoptate şi implementate prin Hotărîri ale
Consiliului Local sector 6.
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Pentru realizarea acestor funcţii, Centrul de Inovare şi Iniţiativă Cetăţenească va
realiza următoarele activităţi:
1. Informare şi comunicare pentru cetăţeni cu privire la:

• Strategie şi priorităţile existente la nivel sectorului 6
• Dreptul de a fi consultat în stabilirea priorităţilor şi a strategiei
• Posibilităţile de intervenţie şi limitele în luarea deciziilor la nivel local (în ceea
ce priveşte limitele de competenţă ale Primăriei)

• Stadiul evaluării şi implementării proiectelor de iniţiative cetăţeneşti
2. Preluare inițiative de la cetățeni, evaluare, prioritizare și prelucrare în vederea
aprobării de către CL în funcţie de impact şi oportunitate
3. Prioritizarea investițiilor pe baza nevoilor concrete ale comunităţii – prin
preluarea informaţiilor de la cetăţeni
4. Asigură implementarea şi monitorizarea proiectelor transmise de cetăţeni,
aprobate prin Hotărâri ale Consiliul Local
5. Consultare cetăţeni cu privire la strategie si politici publice la nivel local
6. Facilitarea cooperării, a interacţiunii şi a schimbului de bune practici între
locutorii cartierului
7. Facilitarea relaţionării societăţii civile cu mediul de afaceri
8. Evaluarea impactului ex ante şi ex post a unor Hotărâri aprobate de Consiliului
Local al Sectorului 6.
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