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Ieșenii se pot înscrie în Forumul Multistakeholder Iași care va crea
planul de acțiune al orașului pentru perioada 2018-2020
În primăvara acestui an, Iașul a devenit membru OGP (Open Government Partnership Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă), alianță internațională din care fac parte
aproximativ 100 de guverne naționale și administrații publice subnaționale care își asumă
să implementeze modele de guvernare participativă și transparentă.
În calitate de partener OGP, Primăria Municipiului Iași se angajează să implementeze în
perioada 2018-2020 un plan local de acțiune creat împreună cu societatea civilă. În acest
scop va configura Forumul Multistakeholder Iași, grup de lucru care va contribui la
elaborarea unor măsuri care să rezolve eficient și participativ unele probleme esențiale cu
care se confruntă Iașul.
Prima sesiune aplicată de informare, în urma căreia urmează să fie înființat Forumul
Multistakeholder, a avut loc pe 12 septembrie și a fost condusă de Brittany Lane,
managerul Programului Local al OGP. Aceasta a discutat cu reprezentanții administrației
locale și societății civile despre beneficiile și responsabilitățile unui partener OGP, iar în
cadrul unei dezbateri organizate la Palatul Roznovanu a prezentat procesul de lucru, rolul
și atribuțiile unui Forum Multistakeholder local.
Primăria Municipiului Iași invită în continuare ieșenii să își exprime interesul de a deveni
membri în Forumul Multistakeholder Iași completând acest formular până pe 28
septembrie. Ieșenii care au luat parte la sesiunea de informare din 12 septembrie se pot
considera ca fiind deja membri ai Forumului, fiind, desigur, liberi să se retragă și să
participe sau nu la viitoarele ședințe ale acestuia.
După încheierea perioadei de înscrieri va fi configurat Forumul Multistakeholder Iași din
care vor face parte funcționari publici și membri ai societății civile, ai mediului academic și
de afaceri, dintre cei care s-au înscris folosind formularul online pus la dispoziție.
Secretariatul Forumului va fi asigurat de Primăria Municipiului Iași. Grupul de lucru va crea
consultativ o serie de măsuri care vor constitui Planul de Acțiune al Iașului, pe care
municipalitatea își asumă să-l implementeze până în 2020. Oprimă ședință a Forumului va
fi organizată în prima decadă a lunii octombrie.
În prima etapă, membrii vor stabili consensual modul de funcționare al forumului și
procedura de luare a deciziilor. Vor crea apoi consultativ un set de măsuri care vor
constitui angajamentele Iașului ca partener OGP. Măsurile identificate, reunite în Planul
Local de Acțiune, vor fi evaluate de Departamentul de Monitorizare Independentă OGP,
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care va verifica dacă au fost create consultativ, dar și eficiența și, respectiv, potențialul lor
de-a transforma relația dintre adminsitrația locală și ieșeni în una colaborativă.
Până la sfârșitul lunii decembrie 2018, Planul de Acțiune Locală va trece prin votul
consilierilor locali, iar până în luna august 2020 va fi implementat de municipalitate.
Membrii Forumului vor susține procesul de implementare corectă a măsurilor adoptate și
vor pregăti configurarea unui nou forum pentru perioada 2020 – 2022.
Aici găsiți mai multe informații despre cum funcționează aceste forumuri în alianța
OGP.
Aici găsiți standardele pe care trebuie să le respecte măsurile din planul de acțiune.
Pe site-ul oficial OGP găsiți informații complete despre istoricul și modul de funcționare a
Parteneriatului.
Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași
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