Club OGP
Dialog privind noul Plan național de acțiune (iulie 2014 – iunie 2016)
27 martie 2014, Biblioteca Națională, Sala Mircea Vulcănescu

Cancelaria Primului-Ministru, care coordonează și monitorizează procesul de implementare a
angajamentelor Guvernului României pentru Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, a organizat
a doua întâlnire a Clubului OGP în data de 27 martie 2014, la sediul Bibliotecii Naționale.
La eveniment, au participat 41 de reprezentanți ai societății civile și ai administrației, care au discutat
despre propunerile de angajamente prevăzute în draftul noului Plan național de acțiune (iulie 2014 –
iunie 2016), publicat încă din 13 martie 2014 pe site-ul ogp.gov.ro (http://ogp.gov.ro/planulnational/pna-2014-2016/).
Referitor la Open Contracting, Asociația Funky Citizens a propus următoarele acțiuni:
1. iniţierea de consultări iniţiale şi explorarea posibilităţii de a beneficia de asistenţă tehnică din
partea Băncii Mondiale, coordonator al eforturilor de promovare a open contracting la nivel global;
2. implicarea constantă a tuturor stakeholderilor din sistemul de achiziții din România în dezvoltarea
normelor şi practicilor de open contracting;
3. analiza cadrului instituţional şi legislativ şi evaluarea posibilelor necesităţi de amendare a legislaţiei
pentru a permite implementarea open contracting, mai ales în contextul necesităţii de armonizare a
legislaţiei la noile Directive europene privind achiziţiile publice.
Măsura de modificare şi completare a Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din
instituţiile publice a fost considerată oportună, însă, conform recomandării Asociației pentru
tehnologie și internet, ar trebui să fie o ocazie pentru Ministerul Societății Informaționale și
Cancelaria Primului-Ministru să susțină reglementarea „datelor deschise”.
Reprezentanții societății civile au afirmat că angajamentul de pregătire a resurselor umane din cadrul
instituțiilor publice și angajamentul de promovare trebuie extinse și la nivel local și să conțină
prevederi legate de materialele suport, precum tutorialele video. Transparency International a
recomandat totodată diseminarea informației în rândul tinerilor prin sistemul de învățământ.
Pentru componenta de instruire, reprezentanți ai administrației au afirmat că ar fi util, atât la nivel de
minister, cât și la nivel local, un proiect-pilot cu exemple concrete de bună practică din alte țări, cu
implicarea tuturor factorilor interesați, în vederea identificării datelor de interes și a demersurilor
necesare pentru publicarea și actualizarea datelor.

În același timp, s-a susținut necesitatea implicării mediului de afaceri - nu doar a marilor firme, ci și a
micilor întreprinzători, în utilizarea inovatoare a datelor publicate, iar pentru acest lucru, este
important ca standardele legate de open data să fie foarte clare.
Reprezentanții societății civile au propus următoarele seturi de date pentru o publicare prioritară:
- declarațiile de cheltuieli;
- informațiile de acționariat;
- planurile urbanistice generale;
- proprietățile imobiliare ale statului;
- datele privind mașinile de intervenție în situații de urgență;
- informații publice de transport;
- informații privind dezastrele;
- informații privind criminalitatea.

