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1. Introducere 

 
Centrul pentru Inovare Publică este o organizație non-guvernamentală care contribuie la consolidarea statului de drept și a unei societăți incluzive și 
promovează modele inovatoare de dezvoltare socială. 
 
2016 este anul în care Centrul pentru Inovare Publică a trecut de la activitatea voluntară la o activitate bazată pe proiecte, preluând o parte din portofoliul 
departamentului de politici publice al Fundației pentru o societate deschisă. Numărul membrilor asociației a crescut de la 3, la 7, în 2016. 
 
Guvernarea deschisă, societatea incluzivă, participarea politică au fost cele trei direcții în care am dezvoltat proiecte.  Principalele noastre activități au fost 
cercetarea socială și monitorizarea politicilor publice. 
 
Cele mai importante reușite ale Centrului pentru Inovare Publică în 2016 au fost : introducerea temei educației deschise printre angajamentele Planul 
Național de Acțiune pentru o Guvernare Deschisă. Acest pas facilitează transparentizarea sistemului educațional și crearea, publicarea și centralizarea 
resurselor educaționale deschise;  acceptarea de către Guvernul României a recomandării de transmitere a solicitărilor de informații de interes public fără 
semnătură olografă și posibilitatea primirii datelor în format deschis, sugestii introduse în normele metodologice ale legii 544/2001; stimularea participării 
politice prin realizarea unui ghid de înființare a unui partid politic; realizarea unei baze de date cu partidele politice înregistrate cu minim 3 membri; 
evaluarea redobândirii cetățeniei române de către cetățenii moldoveni, în vederea unor politici accesibile pentru viitorii solicitanți. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ogp.gov.ro/planul-national/pna-2016-2018/
http://ogp.gov.ro/planul-national/pna-2016-2018/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179920
http://www.inovarepublica.ro/cum-sa-ti-faci-partid/
http://www.inovarepublica.ro/monitorizarea-inregistrarii-noilor-partide-politice/
http://www.inovarepublica.ro/dreptul-la-redobandirea-cetateniei-romane/


 



1. Guvernare deschisă 

1.1. Educație deschisă 

Centrul pentru Inovare Publică promovează transparența sistemului de învățământ, producerea de resurse de învățare 
de calitate, fără restricții de utilizare și accesul egal la educație. Obiectivul nostru, pe termen mediu, este adoptarea 
unei strategii pentru educație deschisă în România.  
 
În anul 2016, CIP s-a concentrat asupra activității de advocacy, reușind să poziționeze tema educației deschise pe 
agenda publică. Cel mai important rezultat a fost includerea a două angajamente despre educație deschisă în Planul 
Național de Acțiune pentru guvernare deschisă 2016-2018, un pas important pentru crearea unui cadru instituțional de 
implementare a principiilor educației deschise. Un alt demers inițiat în 2016 s-a adresat Ministerului Fondurilor 
Europene, cu scopul introducerii unei prevederi contractuale prin care orice beneficiar de fonduri publice, care 
produce resurse educaționale, să facă publice, cu licență deschisă, materialele și să le direcționeze către Biblioteca 
Școlară Virtuală, o platformă prevăzută de Legea Educației Naționale, care nu s-a realizat încă.  
 
În 2016 am organizat a treia ediție a conferinței anuale Educație deschisă România. Principalele teme de discuție au 
fost transparentizarea sistemului de educație prin publicarea datelor pe care Ministerul Educației, inspectoratele și 
școlile le produc și le administrează, accesul deschis la rezultatele cercetărilor finanțate din fonduri publice și crearea și 
publicarea resurselor educaționale deschise, în contextul actualizării planurilor-cadru și a programei școlare. Conferința 
a fost inclusă în seria dezbaterilor organizate sub egida Administrației Prezidențiale, în cadrul programului România 
Educată.   
 
Centrul pentru Inovare Publică este membru al Coaliției pentru Resurse Educaționale Deschise, o comunitate care 
promovează resursele și practicile educaționale deschise și accesul liber la cunoaștere. Centrul pentru Inovare Publică 
își desfășoară activitatea în domeniul educației deschise cu sprijinul unei finanțări din partea Open Society 
Foundations/ Information Program, prin proiectul Towards an OER policy in Romanian public education, 2015-2017.

http://ogp.gov.ro/planul-national/pna-2016-2018/
http://ogp.gov.ro/planul-national/pna-2016-2018/
http://www.inovarepublica.ro/educatie-deschisa-romania/


1.2 Participarea la realizarea Planului Național Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă 2016-2018 

 
România este membră a Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă din anul 2011. În 2016, Guvernul României a adoptat cel de-al 3-lea plan național de 
acțiune, prin care transpune principiile guvernării deschise în angajamente asumate de instituții publice centrale sau locale. Centrul pentru Inovare Publică 
susține transparența instituțiilor publice și colaborarea acestora cu cetățenii și monitorizează participarea României la Parteneriatul pentru o Guvernare 
Deschisă.  
 
În perioada februarie-martie 2016, Centrul pentru Inovare Publică a coordonat eforturile societății civile de a propune angajamente pentru viitorul Plan 
Național de Acțiune. Peste 200 de persoane au contribuit cu sugestii privind conținutul PNA 2016-2018. În urma acestui efort colectiv au rezultat 28 de 
propuneri (21 angajamente redactate și 7 propuneri), care au fost transmise Guvernului. 15 dintre acestea au fost preluate în prima versiune propusă în 
dezbatere publică.  
 
Din cele 18 angajamente ale planului, Centrul pentru Inovare Publică monitorizează în parteneriat cu alte organizații sau prin coalițiile din care face parte, 8 
angajamente (Date deschise, Biblioteca Școlară Virtuală și Resurse Educaționale Deschise, Date deschise și transparență în educație, Creșterea accesului la 
patrimoniul cultural, Acces la indicatorii de performanță elaborați și monitorizați în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție, Guvernare deschisă la nivel local, 
Bugete pentru cetățeni, Dezvoltare sistem informatizat pentru o mai bună gestionare a dosarului solicitanților de cetăţenie). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.opengovpartnership.org/
http://www.inovarepublica.ro/propuneriogp2016/


1.3 Acces la informații de interes public 

 
Accesul la informații de interes public este una dintre componentele esențiale ale 
guvernării deschise. Centrul pentru Inovare Publică a contribuit în 2016, cu sugestii de 
modificare a normelor metodologice ale legii accesului la informații de interes public. 
Două dintre propunerile noastre au fost preluate: eliminarea obligativității semnării 
olograf a cererilor de acces la informații și posibilitatea primirii informațiilor de interes 
public în format editabil, de la autoritățile publice. 
 
În 2016 a fost modificată și Legea 544/2001, a accesului la informații de interes public, 
incluzând în categoria instituțiilor care trebuie să răspundă la cererile de acces la 
informații și partidele politice. Centrul pentru Inovare Publică a utilizat această modificare 
și a trimis tuturor partidelor politice solicitări de acces la informații pentru a afla care sunt 
bugetele acestor organizații. Doar 9 din 54 de partide au răspuns la această solicitare de 
informații de interes public. Doar 3 din cele 9 au oferit informații despre bugete.  
 
O inițiativă complementară cu solicitarea de informații de interes public a fost realizarea 

unei cercetări despre situația cererilor de acces la informații în instanță.  Cercetarea este un ghid pentru cei care doresc să pornească o acțiune în justiție în 
baza Legii 544/2001, astfel încât să își poată defini riscurile și șansele în mod previzibil. Raportul scoate în evidență inconsistențe jurisprudențiale și deficiențe 
ale actului de justiție în domeniu accesului la informații, pentru încurajarea unei abordări coerente și unitare în interpretarea legii. Pentru realizarea acestei 
cercetări au fost analizate doar hotărâri judecătorești definitive, respectiv decizii ale Curților de Apel.  Au fost evaluate 608 decizii ale următoarelor Curți de 
Apel: Suceava, Constanța, Târgul Mureș, Ploiești, Timișoara, Brașov, Pitești și Galați, date în perioada 2011 – 2016, sursa datelor fiind portalul cu acces gratuit, 
www.rolii.ro. Raportul a fost realizat cu o finanțare din partea Open Society Foundations Europe.  
 
În spiritul transparentizării activității companiilor publice din domeniul energiei, în 2016 am făcut o serie de recomandări Ministerului Energiei, printre care și 
publicarea unor seturi de informații de interes public, care să includă date bugetare și date despre componența consiliilor de administrație și durata 
mandatelor. 
 
 

http://www.rolii.ro/
http://www.inovarepublica.ro/pentru-transparenta-energie-nu-stingeti-lumina/


 



2. Participare politică 

2.1 Legea partidelor politice: bariere și oportunități 

 
Modificările aduse de Parlament Legii Partidelor Politice (LPP), prin legea 114/2015, au schimbat 
modul de înregistrare a noilor partide. Oricare 3 cetățeni pot înființa un partid politic. Centrul pentru 
Inovare Publică încurajează asocierea politică și promovează condiții echitabile de participare 
politică pentru partidele cu un număr mic de membri și pentru partidele locale.  
 
Pe durata anului 2016, Centrul pentru Inovare Publică a monitorizat implementarea legii. Am 
centralizat numărul partidelor nou înființate, am analizat programele acestora, rata de succes în 
alegeri, am atras atenția asupra dificultăților pe care le întâmpină comitetele de inițiativă în procesul 
de înregistrare. De la modificarea legii și până la sfârșitul anului 2016, 65 de partide au fost 
înregistrate la Tribunalul București, 30 au participat la alegerile locale, 8 la alegerile parlamentare. În 
cele 2 rapoarte pe care le-am publicat în 2016, Cum să-ți faci partid politic și Schimbarea legii 
partidelor politice: progrese și limite am sintetizat barierele adminstrative: problema înregistrării 
exclusiv la Tribunalul București, depășirea termenelor stipulate de lege, și criteriile restrictive de 
activitate, pe care trebuie să le respecte partidele, care, deși s-au înființat cu numai 3 membri, riscă 
să fie radiate după două tururi de alegeri. Ghidul despre înregistrarea unui partid politic a fost 
preluat pe website-ul Tribunalului București. O resursă utilă pe care am creat-o în 2016 este o bază 
de date cu informații despre dosarele depuse la Tribunalul București, pentru înregistrarea partidelor 
politice cu minim 3 membri. 
 
Activitatea de monitorizare a avut loc în cadrul proiectului „Legea Partidelor Politice : bariere și 
oportunități”, în perioada ianuarie 2016-ianuarie 2017.  Proiectul a fost finanțat prin Fondul pentru 
Inovare Civică. Fondul pentru Inovare Civică este un program dezvoltat de Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile, în parteneriat cu Romanian American Foundation și Trust for Civil 
Society in Central and Eastern Europe. 

http://www.inovarepublica.ro/cum-sa-ti-faci-partid/
http://www.inovarepublica.ro/schimbarea-legii-partidelor-politice-progrese-si-limite-raport/
http://www.inovarepublica.ro/schimbarea-legii-partidelor-politice-progrese-si-limite-raport/
http://tmb.ro/index.php/partide-si-aliante-politice
http://www.inovarepublica.ro/monitorizarea-inregistrarii-noilor-partide-politice/
http://www.inovarepublica.ro/monitorizarea-inregistrarii-noilor-partide-politice/


 



3. Societate incluzivă 

3.1 Integrarea imigranților 

România, alături de alte state din Europa Centrală, și-a asumat în 2015 că va primi, până la 

sfârșitul anului 2017, peste 6000 de refugiați. În acest context, pentru prima dată, Comisia 

Europeană, prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare a finanțat un consorțiu format din 

organizații neguvernamentale și universități din 15 state membre UE, care implementează un 

proiect de cercetare și analiză a sistemelor naționale de integrare – NIEM: Măsurarea și 

îmbunătățirea integrării refugiaților, solicitanților de azil și refugiaților. Centrul pentru Inovare 

Publică este partenerul din România al proiectului NIEM. Proiectul se desfășoară pânâ la 

mijlocul anului 2021 în Bulgaria, Cehia, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Letonia, Olanda, 

Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania și Suedia. 

NIEM identifică cele mai importante probleme și bariere în integrarea refugiațior în cele 15 

state, propune soluții și are ca scop îmbunătățirea colaborării între autoritățile statelor implicate 

în proiect. Proiectul NIEM are două tipuri de activități: (1) de cercetare și analiză comparativă a 

politicilor de integrare din cele 15 țări membre UE; (2) de consultare cu actorii guvernamentali și 

neguvernamentali implicați în procesul de integrare a refugiaților și a persoanelor beneficiare de 

protecție internațională, pentru a testa și îmbunătăți instrumentul de analiză. 

În 2016 am început activitatea de evaluare a politicilor de integrare la nivelul tuturor celor 15 

state, prin dezvoltarea metodologiei de evaluare. Împreună cu Migration Policy Group  (Belgia) 

și cei 16 parteneri am dezvoltat un set de indicatori cât mai relevați și curpinzători pentru 

fiecare dintre statele participante. De asemenea, am organizat întâlniri de planificare a 

strategiilor de advocacy cu UNHCR România și alte organizații din domeniul integrării. Alături de 

22 de organizații non-guvernamentale am solicitat prim-ministrului deblocarea activității 

Comitetului Interministerial Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților. 

http://www.forintegration.eu/
http://www.forintegration.eu/
http://www.inovarepublica.ro/scrisoare-deschisa-coalitia-nationala-pentru-integrarea-refugiatilor/
http://www.inovarepublica.ro/scrisoare-deschisa-coalitia-nationala-pentru-integrarea-refugiatilor/


3.2 Anti-discriminare 

În 2016, împreună cu 77 de organizații non-guvernamentale am solicitat 
plenului Senatului României să respingă propunerea legislativă privind 
redefinirea familiei, întrucât aceasta nu este nici necesară, nici oportună și 
contravine standardelor de drepturile omului asumate de statul român și 
garantate cetățenilor prin articolul 26 din Constituția României, ce 
protejează viața privată și de familie a tuturor. 
 
Ovidiu Voicu, directorul asociației, a trimis Curții Constituționale un 
memoriu referitor la dinamica gradului de acceptare/respingere a 
persoanelor homosexuale în societatea românească, în ultimii 20 de ani, în 
sprijinul dosarului Coman, Hamilton, Asociația Accept vs. Inspectoratul  
General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne.  

 
 

 

3.3 Redobândirea cetățeniei române 

Subiectul redobândirii cetățeniei române de către cetățenii Republicii 
Moldova este unul actual, în contextul dezbaterilor despre drepturile pe 
care le au cetățenii statelor membre ale UE. Centrul pentru Inovare Publică 
a realizat în 2016 o evaluare a politicilor și practicilor de redobândire a 
cetățeniei române și a făcut o serie de recomandări: reglementarea 
situației minorilor din dosarele de redobândire a cetățeniei și din 
Certificatul de Cetățean; renunțarea la solicitarea cazierului judiciar 
românesc; suplimentarea resurselor umane din cadrul ANC sau 
reorganizarea activității acesteia; implementarea cât mai rapidă a unei 
platforme online interactive care să permită viitorilor solicitanți să afle 
informații clare referitoare la procesul depunerii dosarului pentru a preveni 
aglomerarea birourilor ANC și a misiunilor diplomatice. 

 
 

 

http://www.inovarepublica.ro/dreptul-la-redobandirea-cetateniei-romane/
http://www.inovarepublica.ro/dreptul-la-redobandirea-cetateniei-romane/


4.  Consultanță                                                                

 
Voicu, O. coord., Cash, J., Cojocariu, V. (2016).Biserică și stat în Republica Moldova- raport realizat pentru Fundația Soros Moldova 
Voicu, O. coord., Cojocariu, V. (2017).Tinerii: agenți ai schimbării în Republica Moldova. Rolul Fundației Soros. -raport început în 2016, realizat pentru 

Fundația Soros Moldova 
Voicu, O. (2016). Developing a model for Open Government in the EU. Country report: Romania - raport realizat pentru The Open Society European Policy 

Institute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 



5. Coaliții și rețele din care Centrul pentru Inovare Publică face parte 

  

 Coaliția pentru date deschise 
 
 

 Coaliția pentru resurse educaționale deschise 
 
 

 Coaliția Anti-discriminare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inovarepublica.ro/coalitia-pentru-date-deschise/
https://www.facebook.com/groups/REDRomania/
http://www.antidiscriminare.ro/organizatii-membre-ale-coalitiei




6. Apariții media 

Despre participarea la vot 

 Digi24 http://www.digi24.ro/opinii/cum-puteti-sa-va-faceti-rapid-viza-de-flotant-pentru-a-vota-la-alegerile-din-decembrie-618212  

 RFI http://www.rfi.ro/politica-87440-analist-politic-diferenta-intre-candidati-la-urne-se-va-face-emotional  
 
Despre educație 

 Agerpres http://www.agerpres.ro/social/2016/03/11/crearea-bibliotecii-scolare-virtuale-printre-propunerile-pentru-o-educatie-deschisa--12-23-11  
 
Despre partidele politice 

 Agerpres http://www.agerpres.ro/social/2016/03/22/ong-18-formatiuni-au-fost-inscrise-in-registrul-partidelor-politice-in-ultimele-circa-zece-luni-23-
33-15;  

 Hotnews http://www.hotnews.ro/stiri-politic-20884486-ong-18-formatiuni-fost-inscrise-registrul-partidelor-politice-ultimele-circa-zece-luni.htm; 

 Adevărul http://adevarul.ro/news/politica/mizele-alegerilor-locale--8_5735bf5c5ab6550cb8e6e0ab/index.html; 

 Adevărul  http://adevarul.ro/news/politica/analizA-partidele-noi-pericol-radiere-cauza-legislatiei-exemplul-alegerilor-5-iunie-
1_5784cd1f5ab6550cb8c9544a/index.html  

 Realitatea.net http://www.realitatea.net/oferte-de-partide-ca-in-anii-90-cate-forma-iuni-politice-s-au-inscris-la-tribunal-in-2015_1860318.html;  

 România Liberă http://www.romanialibera.ro/opinii/comentarii/ce--mai--reprezinta--in-romania--stanga-si-dreapta---ii--409425  

 Digi24 http://www.digi24.ro/opinii/revitalizarea-politicii-e-impiedicata-de-legislatie-633402  

 Dilema Veche http://dilemaveche.ro/sectiune/la-zi-in-cultura/articol/ce-inseamna-sa-fii-primar-in-romania-dialog-cu-ovidiu-voicu  

 Epoch Times http://epochtimes-romania.com/video/ovidiu-voicu-centrul-pentru-inovare-publica-despre-lipsa-de-transparenta-a-partidelor-din-
romania---1898  

 
Despre finanțarea partidelor politice 

 Mediafax http://www.mediafax.ro/politic/macovei-i-am-cerut-presedintelui-sa-nu-promulge-legea-privind-deblocarea-conturilor-psd-si-pnl-15258796  

 RFI http://www.rfi.ro/politica-85928-ovidiu-voicu-director-cip-partidele-incearca-sa-scape-de-plata-tuturor-datoriilor  

http://www.digi24.ro/opinii/cum-puteti-sa-va-faceti-rapid-viza-de-flotant-pentru-a-vota-la-alegerile-din-decembrie-618212
http://www.rfi.ro/politica-87440-analist-politic-diferenta-intre-candidati-la-urne-se-va-face-emotional
http://www.agerpres.ro/social/2016/03/11/crearea-bibliotecii-scolare-virtuale-printre-propunerile-pentru-o-educatie-deschisa--12-23-11
http://www.agerpres.ro/social/2016/03/22/ong-18-formatiuni-au-fost-inscrise-in-registrul-partidelor-politice-in-ultimele-circa-zece-luni-23-33-15
http://www.agerpres.ro/social/2016/03/22/ong-18-formatiuni-au-fost-inscrise-in-registrul-partidelor-politice-in-ultimele-circa-zece-luni-23-33-15
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-20884486-ong-18-formatiuni-fost-inscrise-registrul-partidelor-politice-ultimele-circa-zece-luni.htm
http://adevarul.ro/news/politica/mizele-alegerilor-locale--8_5735bf5c5ab6550cb8e6e0ab/index.html
http://adevarul.ro/news/politica/analizA-partidele-noi-pericol-radiere-cauza-legislatiei-exemplul-alegerilor-5-iunie-1_5784cd1f5ab6550cb8c9544a/index.html
http://adevarul.ro/news/politica/analizA-partidele-noi-pericol-radiere-cauza-legislatiei-exemplul-alegerilor-5-iunie-1_5784cd1f5ab6550cb8c9544a/index.html
http://www.realitatea.net/oferte-de-partide-ca-in-anii-90-cate-forma-iuni-politice-s-au-inscris-la-tribunal-in-2015_1860318.html
http://www.romanialibera.ro/opinii/comentarii/ce--mai--reprezinta--in-romania--stanga-si-dreapta---ii--409425
http://www.digi24.ro/opinii/revitalizarea-politicii-e-impiedicata-de-legislatie-633402
http://dilemaveche.ro/sectiune/la-zi-in-cultura/articol/ce-inseamna-sa-fii-primar-in-romania-dialog-cu-ovidiu-voicu
http://epochtimes-romania.com/video/ovidiu-voicu-centrul-pentru-inovare-publica-despre-lipsa-de-transparenta-a-partidelor-din-romania---1898
http://epochtimes-romania.com/video/ovidiu-voicu-centrul-pentru-inovare-publica-despre-lipsa-de-transparenta-a-partidelor-din-romania---1898
http://www.mediafax.ro/politic/macovei-i-am-cerut-presedintelui-sa-nu-promulge-legea-privind-deblocarea-conturilor-psd-si-pnl-15258796
http://www.rfi.ro/politica-85928-ovidiu-voicu-director-cip-partidele-incearca-sa-scape-de-plata-tuturor-datoriilor


 



7. Buget 

I. Venituri 2016 

 

Venituri 2016                663,699 RON  

I. Granturi                530,671 RON 

Finanțator Echivalent RON Tip grant Suma 

Fundația pentru o societate deschisă                445,746  Instituțional 445.746 RON 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile                  44,724  Proiect 44.724 RON 

Open Society Initiative For Europe                  40,201  Proiect 10.000 USD 

II. Servicii de consultanță                130,230   

Beneficiar Echivalent RON Tip servicii Suma 

Fundația Soros Moldova                  96,350  Cercetare socială 23.100 USD 

Open Society European Policy Institute                  33,880  Analiză de politici publice 7.500 EUR 

III. Donații                     2,798   

Donator Echivalent RON Tip donație Suma 

Anonim persoane fizice (total)                        798  Mecanismul 2% 798 RON 

SC Hype Media SRL                     2,000  Mecanismul 20% 2.000 RON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. Cheltuieli 2016 

 

Cheltuieli 2016         317,362 RON 

I. Implementare proiecte         238,651 RON 

Proiect Suma cheltuită 

Legea Partidelor Politice: Bariere și Oportunități                  55,954  

NIEM: National Integration Evaluation Mechanism                142,496  

Acces la informații de interes public                  40,201  

II. Execuție contracte servicii                  57,189  

Tip cheltuială Suma cheltuită 

Plăți consultanți                  53,161  

Deplasări                     3,364  

Alte costuri                        664  

III. Cheltuieli operaționale (proiect proprii)                  10,345  

Tip cheltuială Suma cheltuită 

Salarii                     5,911  

Bunuri și servicii                     2,620  

Alte costuri                     1,814  

IV. Cheltuieli administrative                  11,177  

Tip cheltuială Suma cheltuită 

Chirie și utilități                     5,858  

Bunuri și servicii                     4,632  

Costuri bancare                        687  

 



8. Echipa 

Victoria Cojocariu- președinte consiliu director 
Ovidiu Voicu- director executiv, membru consiliu director 
Claudia Iordache- manager comunicare 
Adelin Dumitru- manager de proiect 
 

Membri asociație  

Nicoleta Voicu- membru consiliu director 
Mara Sescu 
Mihaela Ștefănescu 
Andreea Chifan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


