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Observații și comentarii privind 

Planul Național de Acțiune Parteneriatul pentru 
Guvernare Deschisă 2016-2018 

I. COMENTARII GENERALE 

1. Rolul societății civile în procesul de co-creare și implementare a angajamentelor 
În cazul mai multor angajamente, este neclar care sunt organizațiile non-guvernamentale care au 

participat efectiv la redactarea angajamentelor și și-au asumat participarea la implementare. Sunt 

folosite enumerări exemplificative sau formulări vagi de tipul „organizații cu experiență în domeniu”. 

Acest lucru pare să indice că sunt mai degrabă angajamente ce aparțin exclusiv agențiilor 

implementatoare respective, nu au rezultat dintr-un real proces de consultare, și cu atât mai puțin unul 

de co-creare. 

2. Unele propuneri ale societății civile au fost ignorate 
Societatea civilă, prin Coaliția pentru Date Deschise, a transmis Guvernului numeroase recomandări de 

amendamente. Acest lucru este menționat în secțiunea privind consultarea publică. Dar doar o parte 

dintre aceste angajamente se regăsesc în Plan. Unele dintre ele au fost respinse în cadrul unor discuții cu 

instituțiile responsabile. Dar o bună parte nu au primit nici un răspuns: au fost complet ignorate. 

În introducerea planului există o referire la câteva domenii în care „nu a existat un răspuns instituțional”. 

Mai exact, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că anumite instituții publice au ignorat cerința de a 

răspunde măcar că nu, nu sunt de acord? Ne aflăm în fața unui sistem feudal în care fiecare șef de 

instituție face ce vrea pe moșia proprie? Guvernul nu este capabil să obțină de la instituțiile din subordine 

nici măcar un refuz politicos, dar argumentat? 

3. Secțiunea introductivă 
Introducerea ar trebui să fie o analiză a contextului, cu accent pe provocările pentru deschiderea 

guvernării și a obiectivelor majore asumate de Guvern. Niciunul dintre aceste elemente nu se regăsește 

în text.  

În secțiunea dedicată eforturilor privind guvernarea deschisă ar trebuie să găsească o analiză a perioadei 

2014-2016, dar cea mai mare parte este dedicată perioadei de câteva luni de la instalarea noului guvern. 

Sunt explicate triumfalist aspecte superficiale, precum eforturi minimale și insuficiente de 

transparentizare a activității guvernului (reamintim în context că majoritatea actelor de pe agenda 

ședinței de guvern NU sunt prezentate public și că minuta ședinței rămâne, integral, secret de stat) și o 

serie de conferințe. În schimb, nu există o evaluare a actualului Plan de Acțiune și, în general, nicio analiză 

a ultimilor ani (notă: există istorie și înainte de instalarea actualului guvern!). 

În ambele secțiuni, accentul cade pe aranjamentul instituțional și introducerea unui nou actor 

guvernamental, MCPDC. Pare că obiectivul principal al Guvernului e să creeze o nouă Comisie, nu să 

atingă niște obiective de interes public. 

Toată secțiunea introductivă a fost realizată de către Guvern, fără a exista nicio consultare cu 

societatea civilă privind conținutul acesteia. Solicităm să fie menționat explicit în text că această 

secțiune reprezintă exclusiv punctul de vedere al Guvernului. 
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II. COMENTARII LA ANGAJAMENTELE PROPUSE 

Creșterea accesului la informații de interes public 

1. Îmbunătățirea cadrului legal și a practicilor privind accesul la  informațiile de interes public  

2.  Publicarea centralizată a informațiilor de interes public pe portalul unic 

transparenta.gov.ro 
 Cele două angajamente derivă din angajamentul 1 din PNA 2014-2016, neimplementat până la 

acest moment. Din această perspectivă, afirmația că primul este un angajament nou este 

inexactă. 

 Anumite acțiuni, legate de monitorizarea și evaluarea paginilor de Internet ale autorităților 

publice, au fost deja demarate și vor fi implementate înainte de aprobarea PNA 2016-2018. Ele 

nu ar trebui să devină puncte-cheie în noul plan. 

 Cele două angajamente sunt abordări complementare ale aceleiași probleme și nu ar trebui să 

fie prezentate separat. Este evident că standardizarea afișării informațiilor va facilita colectarea 

lor pe o platformă unică.  

 Nu este clar care este relația – dacă există vreuna – între cele două platforme propuse: una după 

modelul AsktheEU, cealaltă transparenta.gov.ro. De ce sunt două? De ce sunt implementate de 

echipe diferite? 

 În raportul de autoevaluare a PNA 2014-2016, din septembrie 2015, este menționat că „Site-ul a 

fost realizat, însă nu au fost dezvoltate procedurile de încărcare de către ministere a informațiilor 

de interes public”, cu referire la transparenta.gov.ro. Acum se va realiza un nou site? În general, 

care este evaluarea finală a angajamentului corespunzător din planul anterior și cum se va 

construi pe cele realizate? 

 Pentru ambele angajamente, nivelul de ambiție este extrem de redus. Deși în general nu este 

menționat transparent, ținta lor este doar informațiile de interes public cu obligație de 

publicare din oficiu, adică un set foarte de restrâns de informații. Angajamentele ignoră cu 

desăvârșire problemele majore ale accesului la informații: abuzul în utilizarea excepțiilor, 

respectiv dificultatea și ineficiența căilor de atac împotriva unor refuzuri de comunicare a 

informațiilor. Măcar analiza, dacă nu asumarea rezolvării acestor probleme ar trebui să fie 

obiectivul principal.  

 Este neclar ce organizații neguvernamentale au participat la co-creare și își asumă participarea 

la implementare (vezi observații generale) 

 

3. Promovarea principiilor Parlament deschis 
 Nu poți să discuți de Parlament deschis fără participarea Parlamentului. Un angajament în acest 

sens nu își are locul în Plan până când măcar una dintre cele două Camere își asumă participarea. 

 Această opinie a fost exprimată și la dezbaterea anterioară, dar agenția implementatoare a 

ignorat-o. Nici nu a făcut vreun efort să contacteze organizațiile ce și-au arătat disponibilitatea 

de a participa, pentru a discuta conținutul angajamentului. 

 În aceste condiții, Centrul pentru Inovare Publică nu își asumă participarea la acest 

angajament. 
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4. Dezvoltare sistem informatizat pentru o mai bună gestionare a dosarului solicitanților de 

cetățenie 
 Apreciem deschiderea agenției implementatoare pentru dialog cu societatea civilă. Textul 

propus reprezintă un compromis rezonabil între propunerile noastre și posibilitățile actuale ale 

ANC și ne asumăm participarea la implementarea lui. 

 

Participarea cetățenilor 

5. Uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publică  
 Pentru a crește impactul angajamentului, recomandăm identificarea unor 

recompense/stimulente acordate autorităților publice locale ce vor participa voluntar în 

programul de asistență. Spre exemplu, poate fi conceput un program elaborat de MDRAP ce 

include mini-granturi.  

 În ceea ce privește instituțiile centrale, o minimă cerință de asumare reală, nu de fațadă, ar fi ca 

cel puțin cele trei instituții care își asumă angajamentul să asume, în scris, că vor folosi în toate 

dezbaterile pe care le organizează standardele propuse prin acest angajament. 

 Este neclar ce organizații neguvernamentale au participat la co-creare și își asumă participarea 

la implementare (vezi observații generale) 

 

6. Publicarea centralizată a proiectelor de acte normative pe platforma consultare.gov.ro  
 În acest moment, lucru relevat prin acte normative aflate în dezbatere publică, Guvernul 

pregătește obligativitatea platformei interne pentru urmărirea procesului de politici publice 

(SAUP), ca parte a reformei în acest domeniu. Singura abordare logică este adăugarea unei 

interfețe pentru deschiderea peste public a informațiilor din platforma existentă. Crearea unei 

noi platforme nu face decât să dubleze inutil cheltuirea resurselor și a timpului funcționarilor.  

 Este lesne de intuit și perfect de înțeles că instituțiile vor încărca documentele pe SAUP, pentru 

că e obligatoriu, și vor ignora platforma cu conformare voluntară. De altfel, ca și în cazul 

precedent, nici măcar instituțiile care propun angajamentul nu își asumă că vor folosi platforma! 

 Este neclar ce organizații neguvernamentale au participat la co-creare și își asumă participarea 

la implementare (vezi observații generale) 

 Recomandăm abandonarea angajamentului în această formă și transformarea lui în 

dezvoltarea interfeței publice a SAUP. 

 

7. Bugete pentru cetățeni 
 Apreciem deschiderea MFP, care a acceptat propunerea noastră privind introducerea acestui 

angajament.  

 

8. Creșterea gradului de consultare și participare în rândul tinerilor  
 Angajamentul se referă la acțiuni pe care agenția implementatoare deja și le-a asumat prin alte 

programe proprii, deci se presupune că vor fi oricum implementate.  

 În cazul în care angajamentul nu va fi reformulat să aducă o valoare adăugată reală, față de alte 

acțiuni ale MTS, recomandăm retragerea lui. 

 Este neclar ce organizații neguvernamentale au participat la co-creare și își asumă participarea 

la implementare (vezi observații generale) 
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Guvernare deschisă la nivel local 

9. Guvernare deschisă la nivel local 
 În ceea ce privește programul pilot pentru autorități locale, pentru a îi crește atractivitatea, 

recomandăm identificarea unor recompense/stimulente acordate autorităților publice locale ce 

vor participa voluntar în programul de asistență. Spre exemplu, poate fi conceput un program 

elaborat de MDRAP ce include mini-granturi. 

 Apreciem că agenția implementatoare a preluat ultimul punct-cheie, despre instrumente on-

line, propusă în cadrul rundei anterioare de dezbateri. Dar este dezamăgitoare ambiția redusă 

a angajamentului. În condițiile în care sunt în lucru strategiile și planurile de acțiune 

fundamentale pentru administrația publică, iar Guvernul și-a asumat între principalele puncte 

din program pregătirea reformei administrației, este un moment bun ca MDRAP să își asume 

un astfel de instrument nu doar ca „analiză de oportunitate”, ci ca obiectiv tangibil. 

 Acest angajament trebuie corelat cu #5 și #7, de vreme ce toate propun programe pilot pentru 

administrația locală. 

 

Măsuri anticorupție 

10. Promovarea transparenței procesului de luare a deciziilor publice prin instituirea 

Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)  
 Descrierea punctelor-cheie este foarte vagă: ce înseamnă „testarea RUTI”. Într-o dezbatere 

anterioară, reprezentantul agenției implementatoare a explicat că participarea demnitarilor este 

voluntară. Există măcar un demnitar care își asumă public că va folosi instrumentul? (nb. unul 

care nu face deja ceva asemănător) 

 Ce se întâmplă după evaluarea rezultatelor? Se poate ajunge la concluzia că nu e ceva bun? 

Vorbim de o cercetare pilot cu rezultat incert sau există angajamentul Guvernului că este un 

instrument util? Dacă nici măcar Guvernul nu este convins, de ce a fost propus angajamentul? 

 Este nefiresc ca dezvoltarea platformei să înceapă înainte sau în timpul consultării publice cu 

privire la mecanisme. Consultarea ar trebui să conducă la specificații, iar dezvoltarea să se facă 

pe baza specificațiilor. 

 Recomandăm ca în absența unei asumări autentice din partea Guvernului, reflectată în 

formularea unor milestones măsurabile și ambițioase, să se renunțe la angajament 

 Este neclar ce organizații neguvernamentale sau din mediul privat au participat la co-creare și își 

asumă participarea la implementare (vezi observații generale) 

 

11. Acces la indicatorii de performanță elaborați și monitorizați în cadrul Strategiei Naționale 

Anticorupție 
 Apreciem preluarea recomandărilor făcute de societatea civilă pe parcursul dezbaterii publice și 

includerea lor ca puncte-cheie. 

 

12. Creșterea transparenței privind administrarea bunurilor indisponibilizate 
 Înțelegem și susținem importanța subiectului, chiar dacă în actuala formulare ambiția este 

redusă la implementarea unor dispoziții legale.  



 

Str. Căderea Bastiliei, nr. 33, sector 1, București          www.inovarepublica.ro 

Tel: +40 21 212 11 01                               scrie@inovarepublica.ro 

 Sugerăm ca după dezvoltarea sistemului integrat să fie inclusă o etapă de dezbatere și reflecție 

comună, care ar putea conduce la co-crearea unei continuări a angajamentului. 

 Este neclar ce organizații neguvernamentale sau din mediul privat au participat la co-creare și își 

asumă participarea la implementare (vezi observații generale) 

 

13. Pregătirea anuală obligatorie a funcționarilor publici privind aspectele de integritate  
 Apreciem preluarea recomandărilor făcute de societatea civilă pe parcursul dezbaterii publice și 

includerea lor ca puncte-cheie. 

 Recomandăm identificarea și nominalizarea partenerilor din societatea civilă care au capacitatea 

și disponibilitatea de a livra cursurile pe platforma online. 

 

Cultură 

14. Creșterea accesului la patrimoniul cultural 
 Deși au existat dezbateri deschise pe marginea acestui angajament, versiunea acceptată de 

agenția implementatoare rămâne aproape exclusiv un instrument de e-guvernare ce se 

regăsește și în alte programe ale ministerului.  

 Legătura dintre acest program de digitalizare și deschiderea resurselor culturale ar trebui să fie 

mai bine definită. Astfel, angajamentul OGP ar trebui să fie preponderent despre adăugarea unei 

componente de cultură deschisă programului e-cultura. Formularea vagă și dificil de înțeles a 

celui de-al treilea punct-cheie, din forma actuală a documentului, nu rezolvă problema. 

 

Educație 

15. Date deschise și transparență în educație 

16. Biblioteca Școlară Virtuală și Resurse Educaționale Deschise  

 Apreciem deschiderea agențiilor implementatoare pe parcursul dezbaterii publice și susținem 

formularea actuală, un compromis rezonabil între cerințele societății civile și posibilitățile 

practice ale ministerului. 

 

17. Acces deschis 
 Consiliul Competitivitate din 26-27 mai 2016 a formulat concluzii fără echivoc cu privire la 

avansarea conceptelor Open Science și a formulat un obiectiv ambițios, ca până în 2020 toate 

rezultatele cercetărilor finanțate public să fie cu acces deschis. Consiliul cere statelor membre să 

formuleze pași intermediar pentru perioada 2016-2018.  

 În acest context, constatăm cu dezamăgire completul dezinteres al ANCSI cu privire la subiect. 

Angajamentul propus este ridicol. Sugerăm renunțarea la el. 

 

Achiziții publice 

18. Transparența procesului de achiziții publice 
 Având în vedere că este vorba de reluarea unui angajament anterior și experiența 

(ne)implementării lui, un semn bun cu privire la seriozitatea propunerii ar fi fost dacă instituția 
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selectată pentru proiectul pilot era deja nominalizată. În forma actuală, este reluarea unui 

angajament neîndeplinit și este neclar de ce am avea încrederea că aceleași instituții, în fața 

acelorași promisiuni, vor avea un alt rezultat. 

 

Date deschise 

19. Date deschise 
 Apreciem identificarea unor resurse pentru dezvoltarea portalului național de date deschise și 

sprijinirea instituțiilor publice ce urmează să îl utilizeze. Totuși, e neclar dacă resursele sunt 

disponibile și pentru dezvoltarea și mentenanța portalului în sine. 

 

 


