Angajament propus de Expert Forum
Creșterea transparenței cu privire la alocări și achiziții din fonduri naționale pentru
investiții
Durata: august 2018 - iulie 2020
Instituția responsabilă
Persoana de contact din cadrul
instituției responsabile
mediul
guvernamental

Parteneri

societate civilă

alții

Descrierea problemei

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice
Nume, Prenume (TBC)
Funcție
Departament
telefon, e-mail
Denumire (TBC)
Persoana de contact
Nume, Prenume
Funcție, Departament
telefon, e-mail
Expert Forum
Septimius Parvu,
septimius.parvu@expertforum.ro
Reprezentanti ai administratiei locale si mediului
de afaceri
Romania investeste sume importante din
Programul National de Dezvoltare Locala, dar
exista relativ putine date privitoare la modul de
alocare a fondurilor, modul de realizare a
achizitiilor publice si de realizare a lucrarilor. In
acest context, impactul real si eficienta PNDL
sunt dificil de cuantificat.
Angajamentul ar trebui să crească numărul de
baze de date publicate și de indicatori colectați și
puși la dispoziția publicului în format deschis. De
asemenea, angajamentul ar trebui sa se
armonizeze cu prevederile Obiectivului specific
1.2 Creșterea transparenței proceselor de
administrare a resurselor publice din Strategia
Națională Anticorupție.

Descrierea angajamentului
ce presupune angajamentul

Angajamentul constă în creșterea transparenței
privind alocările și achizițiile
publice din
Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL),

precum și creșterea numărului de indicatori și
baze de date publicate în format deschis.
Identificarea unui numar mai mare de baze de
date legate de aceste fonduri
Generarea unor discutii publice privind
care sunt rezultatele urmărite
transparenta, eficienta si modul de evaluare a
programului
Publicarea datelor rezultate pe portalul
data.gov.ro si pe site-ul MDRAP
Obiectivul major este cresterea gradului de
care este obiectivul major
transparenta privind fondurile alocate si investite
din PNDL
Responsabil
Data de
Data de
Activități măsurabile (maxim 5)
(instituție/partener)
început
finalizare
1. Identificarea unor seturi de MDRAP, EFOR
August
Octombrie
date care pot fi construite
2018
2018
pornind de la
reglementarile legale si
informatia produsa in
cadrul procedurilor de
alocare, contractare,
implementare și evaluare a
proiectelor de investitii
2. Organizarea unei dezbateri MDRAP, EFOR
Octombrie Ianuarie
publice privind seturile de
2018
2019
date si procedurile
(inclusiv modificările
legislative necesare)
aferente
3. Definirea procedurilor si
MDRAP
Ianuarie
Iulie 2019
publicarea seturilor de
2019
date
4. Actualizarea seturilor de
MDRAP
Iulie 2019 iulie 2020
date
Alte informații
Buget necesar (lei)
(sursa, dacă există deja)
Corelarea cu alte
programe/strategii
guvernamentale

Nu este cazul
Strategia Nationala Anticoruptie

