A P R O B,

P R I M - M I N I S T R U,
DACIAN-JULIEN CIOLOȘ
MEMORANDUM

IOAN-DRAGOŞ TUDORACHE,
Șeful Cancelariei Prim – Ministrului
De la:
VICTORIA-VIOLETA ALEXANDRU,
Ministrul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic
VASILE DÎNCU,
Viceprim-ministru,
Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Avizatori:

COSTIN BORC,
Viceprim-ministru,
Ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
LAZĂR COMĂNESCU,
Ministrul Afacerilor Externe
PETRE TOBĂ,
Ministrul Afacerilor Interne
MIRCEA DUMITRU
Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice
ACHIM IRIMESCU,
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
MIHNEA-IOAN MOTOC,
Ministrul Apărării Naţionale
CORINA ȘUTEU,
Ministrul Culturii
ANCA-DANA DRAGU,
Ministrul Finanţelor Publice
CRISTIAN GHINEA,
Ministrul Fondurilor Europene
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RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ,
Ministrul Justiţiei
CRISTIANA PAȘCA PALMER,
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
DRAGOŞ-NICOLAE PÎSLARU,
Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
VLAD VOICULESCU,
Ministrul Sănătăţii
IOAN-DRAGOŞ TUDORACHE,
Ministrul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, interimar
ELISABETA LIPĂ,
Ministrul Tineretului şi Sportului
PETRU SORIN BUȘE,
Ministrul Transporturilor

Tema:

Aprobarea Planului național de acțiune 2016 - 2018 pentru implementarea
angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă

Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) este un acord internaţional ce
vizează angajarea guvernelor în promovarea accesului la informații de interes public, participării cetățenilor
la procesul de luare a deciziilor, întărirea integrității profesionale la nivelul sistemului public şi utilizării
noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare şi dialogul cu cetăţenii, prin elaborarea şi
implementarea de politici bazate pe cele trei principii ale guvernării deschise: transparență (date
deschise), participare și responsabilizarea instituțiilor și autorităților publice.
Open Government Partnership a fost lansat în mod oficial în luna septembrie 2011, când 8 state (Brazilia,
Indonezia, Mexic, Norvegia, Filipine, Africa de Sud, Regatul Unit al Marii Britanii, Statele Unite ale Americii)
au semnat Declaraţia pentru o Guvernare Deschisă şi au prezentat planurile naţionale de acţiune în
vederea îndeplinirii obiectivelor propuse.
Guvernul României a aderat la această iniţiativă în anul 2011, iar în aprilie 2012, a aprobat prin
Memorandum participarea României la OGP şi, de asemenea, primul Plan naţional de acţiune iulie 2012 iunie 2014 pentru implementarea angajamentelor asumate.
Potrivit prevederilor Deciziei nr. 105/2013, Cancelaria Prim-Ministrului conduce eforturile privind datele
deschise (open data), dând posibilitatea cetăţenilor să identifice, să descarce şi să utilizeze seturi de date
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publice generate sau deţinute de către administraţia publică și monitorizează implementarea
angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă.
Începând din anul 2015, eforturile au fost completate de Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog
Civic. Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 961/2015, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic,
înființat în luna decembrie 2015 are rolul de elaborare și punere în aplicare a planului de măsuri aferent
Programului de guvernare în domeniul transparenței decizionale, al guvernării deschise și al colaborării cu
societatea civilă. Acesta contribuie la creșterea capacității Guvernului de a pune în practică politici publice
pentru o guvernare deschisă, participativă, responsabilă și performantă, inclusiv privitor la relația cu
organizațiile societății civile și cu cetățenii, în sensul prevederilor legale privind asociațiile și fundațiile,
liberal acces la informații de interes public, și transparența decizională în administrația publică.
Elaborarea Planului Național de Acțiune 2016-2018
Noul Plan național de acțiune 2016 - 2018 a fost elaborat conform criteriilor și calendarului impus de
Comitetul Internațional OGP, pe baza consultării instituțiilor publice și societății civile, proces care s-a
desfășurat în perioada ianuarie – iunie 2016.
Planul urmărește continuarea implementării unor angajamente precum achiziții publice transparente
(open contracting), publicarea studiilor și rezultatelor de cercetare (open access), date deschise (open
data), accesul la informații de interes public, transparență decizională, dar include și angajamente noi în
domenii precum anticorupția, educația, cultura, tineretul, guvernare deschisă la nivel local sau Parlament
deschis.
În același timp, acțiunile se aliniază unor obiective de dezvoltare durabilă precum Peace, Justice and Strong
Institutions, Quality Education, Innovation and infrastructure, Climate Action, No Poverty, Good Health and
Well-Being, Sustainable Cities and Communities.

Structura Planului Național de Acțiune 2016-2018
Angajamentele sunt structurate astfel:
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
3. Publicarea centralizată a proiectelor de acte normative pe platforma consultare.gov.ro
4. Dezvoltare sistem informatizat pentru o mai bună gestionare a dosarului solicitanților de
cetăţenie
5. Bugete pentru cetățeni
Participarea cetățenilor
6. Uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publică
7. Promovarea principiilor Parlament deschis
8. Creșterea gradului de consultare și participare în rândul tinerilor
9. Guvernare deschisă la nivel local
Măsuri anticorupție
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10. Promovarea transparenței procesului de luare a deciziilor publice prin instituirea Registrului
Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)
11. Acces la indicatorii de performanță elaborați și monitorizați în cadrul Strategiei Naționale
Anticorupție
12. Creșterea transparenței privind administrarea bunurilor indisponibilizate
13. Pregătirea anuală obligatorie a funcționarilor publici privind aspectele de integritate
Cultură
14. Creșterea accesului la patrimoniul cultural
Educație
15. Date deschise și transparență în educație
16. Biblioteca Școlară Virtuală și Resurse Educaționale Deschise
Achiziții publice
17. Transparența procesului de achiziții publice
Date deschise
18. Date deschise
Coordonarea și monitorizarea implementării Planului Național de Acțiune 2016 - 2018
În scopul implementării angajamentelor asumate de instituțiile publice în perioada 2016 – 2018, se
instituie Comitetul Național de Coordonare a implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă
(PGD) în România.
Acesta este format, după modelul internațional al Steering Committee OGP Internațional, dintr-un număr
egal de reprezentanți ai autorităților publice și ai societății civile. Reprezentanții instituțiilor publice sunt în
număr de șapte, reprezentarea fiind asigurată la nivel de secretar de stat și membri supleanți din rândul
personalului tehnic.
Instituțiile membre în Comitetul Național PGD sunt: Cancelaria Prim-Ministrului, Ministerul pentru
Consultare Publică și Dialog Civic, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Comunicațiilor și pentru
Societatea Informațională.
Reprezentanții societății civile vor fi desemnați pentru un mandat de 2 ani, printr-un proces organizat de
organizațiile neguvernamentale nonprofit, cu respectarea condiției realizării unui proces deschis față de
toate organizațiile interesate.
Comitetul are rolul de a coordona implementarea acțiunilor vizând realizarea PGD în România. Atribuțiile
sale includ elaborarea și implementarea planurilor naționale, respectiv monitorizarea și evaluarea
implementării acestor planuri.
Întâlnirile comitetului de coordonare vor avea loc lunar. Pot participa cu statut de invitați și alte instituții
publice sau organizații neguvernamentale, în funcție de tematica aflată pe ordinea de zi a ședinței.
Întâlnirile Comitetului de Coordonare PGD sunt deschise publicului.
Propuneri:
1. Aprobarea Planului național de acțiune 2016 - 2018 pentru implementarea angajamentelor asumate prin
Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă;
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2. Publicarea variantei finale a Planului național de acțiune 2016-2018 pe site-ul Open Government
Partnership (www.opengovpartnership.org), în limba engleză, așa cum este impus de Comitetul
Internațional OGP;
3. Dezvoltarea de către instituțiile publice implicate în Planul Național (ministere, inclusiv autorități, agenții
și alte entități centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor) a Planului propriu de acțiuni,
cu un Calendar propriu de implementare, având la bază angajamentele prevăzute în Planul național de
acțiune 2016-2018.
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