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Raportul de autoevaluare OGP 2015

Calendarul de implementare Open Government Partnership impune României publicarea Raportului de
autoevaluare până la data de 30 septembrie 2015. Astfel, în perioada 2-15 septembrie 2015, draft-ul
Raportului a fost publicat online, spre consultare publică, iar, în data de 28 septembrie, a fost organizată
în cadrul Clubului OGP dezbaterea publică, la care au participat 51 de persoane din cadrul instituțiilor
responsabile pentru implementarea angajamentelor, al ONG-urilor implicate în PNA, precum și din
partea altor instituții publice.

Dezbaterea a avut loc, în principal între reprezentanții instituțiilor responsabile, pe de-o parte, și
reprezentanți ai societății civile, implicați sau nu în implementarea angajamentelor discutate:

ANGAJAMENTE PLANUL NAȚIONAL
Publicarea centralizată a
informațiilor de interes public pe
site-ul transparenta.gov.ro
Inventarierea seturilor de date
produse de ministere la nivel central
și la nivelul autorităților din
subordine sau aflate în coordonare

REPREZENTANȚI ADMINISTRAȚIE
Larisa Panait, consilier, DSOD

Angela Benga, consilier, DSOD

Andreea Bereczki, Consilier
personal, Cabinet Secretar de Stat
Asigurarea accesului online gratuit la Diana Voicu, Ministerul Justiției;
legislaţia naţională
Tiberiu Baraian, Director al
Tehnologiei Informației, Ministerul
Justiției
Modificarea şi completarea Legii
Irina Jipa-Teodoros, consilier,
nr.109/2007 privind reutilizarea
Ministerul pentru Societatea
informaţiilor din instituţiile publice
Informațională
Publicarea în format deschis a
Cristian Petcu, Gabriela Cristișor –
datelor colectate la nivelul
Compartimentul pentru Integritate,
sistemului public de sănătate
Ministerul Sănătății
Oana Marc, Consilier juridic,
Direcția Reglementare și
Dezvoltare Operațională – Agenția
Open Contracting
Națională pentru Achiziții Publice;
Gabriel Dumitru, Director Tehnic –
Agenția pentru Agenda Digitală a
României
Bogdan Veleanu, consilier pentru
afaceri europene, Autoritatea
Acces deschis
Naţională pentru Cercetare
Ştiinţifică şi Inovare
Creșterea calității și numărului de
Andrei Nicoară, consilier, CPM
date deschise publicate
Pregătirea persoanelor responsabile
Angela Benga, consilier, DSOD
pentru publicarea datelor deschise
Diseminarea informației

Angela Benga, consilier, DSOD

REPREZENTANȚI COALIȚIA
PENTRU DATE DESCHISE
Ovidiu Voicu / Fundația
pentru o societate
deschisă
Codru Vrabie / Funky
Citizens

Bogdan Manolea /
Asociația pentru
Tehnologie și Internet
Bogdan Manolea /
Asociația pentru
Tehnologie și Internet
Ovidiu Vociu/ Fundația
pentru o societate
deschisă
Elena Calistru/ Funky
Citizens
Valentina Dimulescu/
Societatea Academică din
România
Claudiu Tufiș / Romanian
Quantitative Studies
Association
Nicolaie Constantinescu /
Kosson
Andrei Macsut/ Societatea
Academică din România
Codrina Ilie / geospatial.org
Dan Bugariu/ Asociația
Smart City

În ordinea angajamentelor de mai sus, pe lângă stadiul implementării, problemele ridicate s-au referit
după cum urmează:
Publicarea
centralizată
a Ovidiu Voicu, Fundația pentru o societate deschisă a propus
informațiilor de interes public pe actualizarea listei informațiilor de interes public cuprinsă în
site-ul transparenta.gov.ro
Legea nr. 544/2001, plecând de la jurisprudența actuală din
domeniu. În acest sens, a propus organizarea unui Hackathon de
”data mining” pornind de la deciziile judecătorești existente.
Reprezentanții societății civile (O. Voicu, Codru Vrabie, Dani
Inventarierea seturilor de date
Sandu, Nicolae Constantinescu) au propus ca posibilă soluție
produse de ministere la nivel central inventarierea seturilor de date plecând de la nomenclatoarele
și la nivelul autorităților din
arhivistice existente.
subordine sau aflate în coordonare
O altă propunere (C. Vrabie) a fost stabilirea unor constrângeri
legale, impuse de Guvern, pentru a determina ministerele sa

publice
seturile
de
date
în
timp
util.
(https://docs.google.com/document/d/1x5S1zIUQ35DllcxXS9pUZBQBxr9AQqz33QD5laZX-A/edit)
Din partea Ministerului de Justiție domnul T. Baraian a făcut o
prezentare a proiectului, precizând că numărul de accesări a fost
mult mai mare decât s-a estimat.
Toate datele produse de aplicațiile actuale sunt focusate pe
utilizarea “comercială” și nevoile interne ale fiecărei instituții
care folosește datele respective. Andrei Nicoară, CPM, a precizat
că se dorește o interacțiune prin API-uri, care să folosească date
actualizate în timp real.
Asigurarea accesului online gratuit la
Reprezentanți ai societății civile (Fundația pentru Societate
legislaţia naţională
Deschisă, Asociația pentru Tehnologie și Internet, Dani Sandu) au
menționat o serie de subiecte care trebuie clarificate:
 statutul bazei de date a Monitorului Oficial;
 ce se întâmplă cu actualizarea bazelor de date și
îmbunătățirea facilităților oferite de portal după
finalizarea proiectului din fonduri europene;
cum se poate răspunde la problemele tehnice întâmpinate de
utilizatori.
Reprezentanți ai societății civile (Fundația pentru Societate
Deschisă, Asociația pentru Tehnologie și Internet – Bogdan
Modificarea şi completarea Legii
Manole) au afirmat că este nevoie de o atenție mai mare
nr.109/2007 privind reutilizarea
acordată consultării asupra proiectului de lege. Aceștia consideră
informaţiilor din instituţiile publice
că legea trebuie să includă proceduri mai detaliate privind datele
deshise și au propus continuarea demersurilor de modificare a
legii în Parlament.
Reprezentanții Min. Sănătății au prezentat platforma și câteva
din problemele apărute (spre ex. la nivel de personal, neobișnuit
cu raportarea informatica). C. Petcu, M.S., a precizat că urmează
o campanie de promovare a sistemului de feed-back al
pacienților.
Publicarea în format deschis a
datelor colectate la nivelul
Din partea societății civile s-a stabilit că este nevoie de o
sistemului public de sănătate
implicare mai intensă a publicului și a altor actori direct interesați
pe tema conținutului platformei și de o analiză a eventualelor
probleme/riscuri. De asemenea este nevoie de clarificarea
beneficiilor și impactului acestei campanii asupra pacienților.
(Bogdan Voicu)
Reprezentantul ADR a vorbit despre noua platformă de achiziții
care este momentan în lucru și care va implementa standardul
de date Open Contracting (OCDS). Aceasta va a avea un caracter
colaborativ și va putea fi utilizată de multe alte instituții care au
nevoie de date specifice din sistemul de achiziții publice.
Open Contracting

Elena Calistru, Funky Citizens a subliniat faptul că Open
Contracting se referă la transparentizarea întregului proces de
planificare, contractare și execuție, nu doar partea de achiziție.
Valentina Dimulescu, Societatea Academică Română a prezentat
câteva dintre problemele cu care s-a confruntat în utilizarea
portalului de achiziții și datelor din acesta – interfață greu de
utilizat, bug-uri, seturi de date incorecte, ce nu pot fi utilizate
automat.

B.Veleanu, ANCSI, a anunțat că este în lucru un depozit național,
o bază de date care va fi disponibilă doar celor din mediul
academic / cercetare. De asemenea, există în plan stabilirea unui
calendar de discuții cu societatea civilă și alți stakholderi privind
accesul deschis.

Acces deschis

Creșterea calității și numărului de
date deschise publicate

Pregătirea persoanelor responsabile
pentru publicarea datelor deschise
Diseminarea informației

Claudiu Tufiș, cercetător, a ridicat următoarele probleme: lipsa
de informare privind workshopurile organizate pe această temă,
neclarități privind rolul ANELIS, depozitele existente nu sunt
actualizate sau sunt lipsite de conținut, iar accesul la ele este în
mare parte permis doar cercetătorilor. Alte probleme
menționate au fost: lipsa de dialog între guvern și în măsură să
ajute la implementare (format, metadate, lipsa totala de detalii
privind finantarea acestui proces etc.), lipsa unei abordări
comune a deschiderii datelor în rândul cercetatorilor, accentul
este în prezent pe publicarea unor rezumate nu pe publicarea
rezultatelor propriu-zise.
B. Voicu a propus utilizarea platformelor deja existente la nivel
internațional.
C. Nisioiu a cerut clarificări privind interoperabilitatea cu bazele
de date deja existente.
Codrina Ilie consideră că ANELIS nu înseamnă open access
deoarece baza de date este accesibilă doar printr-un cont
nominal care poate fi făcut doar de doctoranzi/cercetători.
Andrei Nicoară, CPM, a prezentat noutățile legate de portalul
național de date data.gov.ro:
- mecanismul DCAT a fost implementat în versiune de test
– acesta asigură interoperabilitatea între portaluri printrun API;
- a fost realizat Ghidul de publicare a datelor deschise;
- este promovată o valoare ridicată a seturilor de date
publicate pe portal, ceea ce înseamnă un număr mai mic
de seturi acceptate spre publicare.
Din partea societății civile, s-a propus standardizarea
procedurilor de publicare a datelor deschise (modificarea Legii
109/2007), folosirea calității de lider al CPM în domeniul
deschiderii datelor și explicarea mai clară a scopului și
beneficiilor acestui demers.
Codrina Ilie, care a participat din partea Coaliției pentru Date
Deschise la sesiunile de training și informare, a precizat că
diseminarea informației și trainingul trebuie să fie un proces
continuu.

Propunerile și observațiile legate de acțiunile din PNA au fost asumate în varianta finală a Raportului și,
de asemenea, publicate în întregime pe site-ul ogp.gov.ro (http://ogp.gov.ro/rapoarte/).

