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PROCEDURĂ DE
INFORMARE ȘI COMUNICARE
Preambul
În cadrul proiectului „Primărie fără hârtie și implicarea cetățenilor în planificarea
strategică a Sectorului 6”, finanțat prin POCA/470/2/1, a fost înființat în subordinea
Primăriei sectorului 6 Centrul de Inovare și Inițiativă Cetățenească.
Centrul de Inovare şi Iniţiativă Cetăţenească îndeplineşte următoarele funcţii:
• 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 satisfacerea 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.;
• evaluare a impactului măsurilor adoptate şi implementate prin Hotărîri ale
Consiliului Local sector 6.
Pentru realizarea acestor funcţii, Centrul de Inovare şi Iniţiativă Cetăţenească va
realiza următoarele activităţi:
• Informare şi comunicare pentru cetăţeni cu privire la:

- Strategie şi priorităţi de la nivel de sector
- 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
• Preluare iniţiative de la cetăţeni, evaluare, prioritizare şi prelucrare în vederea
aprobării de către Consiliul Local în funcţie de impact şi oportunitate
• Prioritizarea investiţiilor pe baza nevoilor concrete ale comunităţii – prin preluarea
informaţiilor de la cetăţeni
2 din 5

• Asigură implementarea şi monitorizarea proiectelor transmise de cetăţeni,
aprobate prin Hotărâri ale Consiliul Local
• Consultare cetăţeni cu privire la strategie si politici publice la nivel local
• Participă la elaborarea bugetului local, în funcţie de nevoile identificate de la
cetăţeni

• Facilitarea cooperării, a interacţiunii şi a schimbului de bune practici între locutorii
cartierelor din sectorul 6
• Facilitarea relaţionării societăţii civile cu mediul de afaceri
• Evaluarea impactului ex ante şi ex post a unor Hotărâri aprobate de Consiliului
Local al Sectorului 6.
Scopul procedurii
Procedura de informare şi comunicare se utilizează în cadrul Centrului de Inovare şi
Iniţiativă Cetăţenească şi stabileşte modalităţile de informare şi comunicare cu
cetăţenii sectorului 6, cu privire la atribuţiile centrului, activităţile desfăşurate, modul de
implicare în dezvoltarea comunităţii.
Descrierea procedurii
Procedura de informare şi comunicare descrie modul în care locuitorii sectorului 6 vor
fi informaţi cu privire la:
• strategia şi priorităţile la nivelul sectorului 6;
• modalităţile de consultare a comunităţii în stabilirea priorităţilor de dezvoltare şi a
strategiei locale;
• posibilităţile de intervenţie şi limitele în luarea deciziilor la nivel local;
• stadiul evaluării şi implementării proiectelor iniţiate de cetăţeni;

- Strategie şi priorităţi la nivel de sector
- Dreptul de a fi consultat în stabilirea priorităţilor şi a strategiei
Derularea operaţiunilor
Informarea şi comunicarea vizează
Obiective generale de comunicare:
• asigurarea unui grad de vizibilitate a limitelor de competență și a atribuțiilor și
activităților Centrului de Inovare și Inițiativă Cetățenească;
• conștientizarea cetățenilor sectorului 6 cu privire la rolul pe care îl pot avea în
dezvoltarea comunității din care fac parte;

3 din 5

Obiective specifice de comunicare:
• informarea cu privire la modalitățile de implicare în identificarea de soluții și
inițierea de proiecte prin care problemele identificate se pot rezolva;
• informare cu privire la statusul implementării și a impactului proiectelor aprobate
prin Hotărâri ale Consiliului local al Sectorului 6;

Reguli de comunicare:
• Toate acțiunile întreprinse, având ca scop informarea si comunicarea, vor
respecta principiul transparenței și dreptul la informare al cetățenilor
• Toate mesajele vor fi distribuite prin canalele de comunicare predefinite
• Toate comunicările critice vor fi discutate și avizate în prealabil de către
coordonatorul Centrului de Inovare și Inițiativă Cetățenească
• Mesajele vor fi adecvate, astfel încât să răspundă nivelului de înțelegere și de
interes a stakeholderi-lor
Activitatea de informare și comunicare se va realiza prin următoarele canale de
comunicare:
• la sediul Centrului de Inovare și Inițiativă Cetățenească pentru persoanele care
se vor adresa – persoanele interesate vor putea solicita informații verbal sau în
scris. Pentru solicitarea de informații în scris, se va utiliza formularul tip Cerere
de solicitare de informații (Anexa 1);
• prin utilizarea instrumentelor și modalităților de comunicare on-line – pagina web
a Centrului de Inovare și Inițiativă Cetățenească, pagina web a Primăriei
sectorului 6, paginile de socializare ale celor 2 instituții;
• în cadrul evenimentelor de comunicare organizate (întâlniri, workshop-uri, sesiuni
de dezbatere a inițiativelor locale, conferințe etc).
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Anexa 1
Procedura de informare și comunicare

Cerere solicitare informații

Susemnatul......................................................................... domiciliat în București,
sectorul 6, ..................................................................................... vă rog să-mi furnizați
informații cu privire la:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
................................................

Data

Semnătura
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