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Autoevaluare Plan OGP 2014-2016

În data de 15 septembrie 2016, la Club OGP a fost dezbătut modul de implementare a angajamentelor
privind guvernarea deschisă din Planul național de acțiune 2014-2016.
În deschidere, echipa OGP din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului a prezentat pe scurt progresele
realizate, în funcție de angajamentele din zona transparenței și a accesului la informații de interes
public, și cele privind datele deschise.

Primele observații formulate din partea societății civile au fost cele adresate de Codru Vrabie (Funky
Citizens), care a atras atenția asupra faptului că el consideră utilă adoptarea unor indicatori de
monitorizare post-implementare, și de Ovidiu Voicu (Centrul pentru Inovare Publică), care a sugerat ca
Raportul de autoevaluare să fie, asemenea Planului, asumat de Guvern prin Memorandum, astfel încât
să poată fi sancționate neîndeplinirile.
Ultimele realizări ale data.gov.ro au fost susținute de Andrei Nicoară (Cancelaria Prim-Ministrului):
preluarea automată, pentru prima dată pe portal, a datelor referitoare la protecția mediului; primul
hackathon virtual dedicat datelor georeferențial. A.N. a amintit, de asemenea, și o serie de lecții învățate
din punct de vedere tehnic referitor la portal.

Gabriel Dumitru, de la Agenția pentru Agenda Digitală a României, a prezentat un demo privind
secțiunile Open Contracting Data Standards (OCDS) din SICAP cu ajutorul unor membri din echipa de
dezvoltare, și a răspuns întrebărilor din public (date generate, criterii de filtrare, metode de vizualizare,
acord privind reutilizarea comercială și prevederea în termenii și condițiile / instrucțiunile de pe site,
API, păstrarea datelor istorice, trasabilitatea operațiunilor efectuate de a autoritate contractantă chiar și
după schimbarea statutului prin reorganizare sau comasare, urmărirea furnizorilor, cercetarea anumitor
indicatori), precizând că standardul vine în sprijinul prelucrării automate a datelor și că platforma
permite interpretarea datelor. În încheiere, reprezentantul AADR a anunțat intenția de a organiza
sesiuni de prezentări legate de intimitatea sistemului odată cu lansarea oficială a platformei.
C.Vrabie a sugerat Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic să accepte să deruleze episodul
pilot pe noul SICAP în ceea ce privește OCDS.
A doua parte a întâlnirii a fost moderată de Veronica Crețu, Președintele Institutului pentru Guvernare
Deschisă Moldova și membru al Comitetului Director OGP, care a punctat faptul că România reprezintă
un exemplu de bună practică în ceea ce privește modul de implementare a principiilor OGP, în primul
rând datorită dialogului existent între reprezentanții Guvernului și societatea civilă.

La întrebarea dacă există schimbări fundamentale în urma înscrierii în OGP sau, ulterior, în urma rolului
ocupat în Comitetul Director OGP, reprezentanții societății civile au afirmat că acestea nu pot fi calificate
ca fundamentale, ci mai degrabă la nivel restrâns, elitist (Nicolaie Constantinescu – Kosson Initiative).
Din păcate, nu se poate spune nici că a crescut simțitor gradul de implicare a cetățenilor (C.Vrabie).
Pe de altă parte, sunt recunoscute câteva schimbări importante care nu ar fi avut loc fără angajamentele
OGP la nivel de guvern: OCDS, datele deschise, progrese în jurnalismul de investigație cu ajutorul datelor
deschise. Implementarea OGP în parteneriat în România s-a dovedit un proces de învățare reciprocă de
la plan la plan și ceea ce constituie un progres evident este diversificarea tematicii (O.Voicu).
Alte remarci au fost:






trebuie clarificat faptul că există o diferență între demersurile din Planul Național și cadrul
referitor la conceptul de bună guvernare (Mihai Lisețchi - MCPDC);
deschiderea datelor și realizarea de aplicații pot constitui un factor de influență pentru creșterea
gradului de implicare a cetățenilor și cantitatea/calitatea de politici (Mircea Șerdin – Inițiativa
Romînia);
dincolo de nevoia de stimulare a participării cetățenilor, este nevoie de specialiști pentru
identificarea de soluții;
pentru ca impactul să fie mai vizibil, ar fi binevenită asistența tehnică din partea experților OGP
în implementarea angajamentelor naționale (N.Constantinescu).

