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Parteneriatul pentru
Guvernare Deschisă
în România

ogp.gov.ro

Open Government Partnership (OGP)

CONDIȚII DE ADERARE

OGP este un acord internaţional ce vizează angajarea guvernelor în:
promovarea transparenţei (deschiderii) actului de guvernare
promovarea dialogului dintre reprezentanții administrației și cetățeni
utilizarea noilor tehnologii în actul de guvernare şi în dialogul cu cetăţenii

Istoric

2011

2012

2013

ROMÂNIA
în OGP

noiembrie 2011:
anunțul intenției României de
aderare la OGP

Prin aderarea la OGP,
Guvernul României depune
eforturi pentru o
administrație:
mai transparentă
mai eficientă
mai receptivă

2014
august 2014

septembrie 2011
OGP lansat de 8 state:
Statele Unite ale Americii
Brazilia
Indonezia
Mexic
Norvegia
Filipine
Africa de Sud
Regatul Unit al Marii Britanii

adoptarea la nivel înalt a Declaraţiei pentru o Guvernare Deschisă
prezentarea unui plan naţional de acţiune elaborat în urma consultărilor publice
elaborarea și trimiterea periodică a rapoartelor privind progresele înregistrate
respectarea calendarului impus de Comitetul de conducere

64 de ţări participante.

întâlniri anuale pe regiuni

aprilie 2012:
Memorandum de aprobare a
participării României la OGP și a
primului Plan naţional de
acţiune iulie 2012 – iunie 2014

evaluarea anuală a
îndeplinirii angajamentelor
țărilor participante

septembrie 2013:
primul raport de
autoevaluare

ORGANIZARE INSTITUȚIONALĂ

alegerea anuală a noilor
membri ai Comitetului de
Conducere

iulie 2014:

PRINCIPALELE REALIZĂRI 2013-2014
Consultări publice (întâlniri, consultări online) pentru definirea
priorităților referitoare la angajamente

Instituții publice responsabile pentru asumarea și îndeplinirea
angajamentelor: conform Planului național aprobat prin Memorandum

Grupuri de lucru mixte, alcătuite din reprezentanți ai ministerelor și ai
societății civile, în scopul prioritizării datelor destinate publicării în
format deschis

Întâlniri lunare în cadrul Clubului OGP

1. creșterea transparenței și a eficienței
administrației
2. creșterea calității și a numărului de date
deschise publicate de instituțiile publice
3. pregătirea resurselor umane în domeniul
datelor deschise
4. diseminarea informației referitoare la
principiile OGP și promovarea conceptului
de date deschise într-un mod cât mai
accesibil și util

al doilea Plan naţional de
acţiune iulie 2014 – iunie 2016

Cancelaria Prim-Ministrului asigură monitorizarea și coordonarea
procesului de implementare a Planului naţional de acţiune

Platformă colaborativă cu societatea civilă și mediul de afaceri

PLANUL NAŢIONAL DE ACȚIUNE
iulie 2014 - iunie 2016

Lansarea site-ului ogp.gov.ro
Lansarea platformei unice dedicate datelor deschise – data.gov.ro –
peste 150 seturi de date publicate

LEGISLAȚIA ACTUALĂ PRIVIND
TRANSPARENȚA ÎN ADMINISTRAȚIE
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public
Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică
Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea
informaţiilor din instituţiile publice

Maratoane de programare pentru utilizarea datelor publicate
Lansarea site-ului posturi.gov.ro, site-ul care reuneşte toate anunțurile
de funcții publice vacante în autoritățile și instituțiile administrației
publice centrale și locale
Elaborarea celui de-al doilea plan național de acțiune (2014-2016) în
colaborare cu societatea civilă

mai multe informații găsiți la:

ogp.gov.ro

