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1. Introducere
Guvernul României s-a alăturat inițiativei internaționale Open Government Partnership încă
din primul an, afirmându-și angajamentul de a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil
și mai eficient prin promovarea transparenţei şi combaterea corupţiei, încurajarea participării
civice la viaţa publică și folosirea noilor tehnologii în administrație.
Aceste obiective s-au reflectat atât în primul Plan național de acțiune 2012-2014, cât și în
Planul de acțiune 2014-2016, ambele fiind rezultate ale consultării și comunicării
administrației centrale cu reprezentanți ai societății civile.
Eforturile echipei OGP1 din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului – Direcția Servicii Online și
Design, care asigură din anul 2013 coordonarea și monitorizarea implementării
angajamentelor asumate la nivel guvernamental, au fost întărite de sprijinul acordat de
organizații non-guvernamentale, în special organizații partenere ale proiectului Coaliția
pentru date deschise2.

2. Procesul de dezvoltare a Planului Național de Acțiune
A. Consultare pe parcursul elaborării PNA
Draft-ul Planului național de acțiune 2014-2016 a fost elaborat pe baza propunerilor
administrației centrale și ale societății civile, urmărindu-se calendarul comunicat atât pe siteul ogp.gov.ro, cât și în cadrul primei consultări publice din februarie 2014. Materialele care au
stat la baza discuțiilor și consultărilor au fost încărcate în timp util, pe site-ul ogp.gov.ro.
În perioada 7-31 mai 2014, s-a derulat procesul de consultare publică asupra draftului final al
noului Plan național de acțiune, iar observațiile primite au fost luate în considerare în varianta
finală a Planului. Deși comentariile și recomandările primite au fost publicate în draftul PNA,
nu a fost elaborat un raport detaliat privind modul în care au fost luate în calcul în varianta
finală, explicațiile fiind date în cadrul unei întâlniri organizate cu reprezentanții societății
civile care au formulat comentarii și recomandări.
Perioada de consultări pentru noul Plan a coincis cu decizia Cancelariei de a pune bazele
Clubului OGP, concretizat prin organizarea de întâlniri lunare, unde să aibă loc dezbateri
1

http://ogp.gov.ro/

2

http://datedeschise.fundatia.ro/
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publice despre deschiderea administrației și a actului de guvernare, printr-un dialog informal,
și la care să participe reprezentanți ai administrației, societății civile, sectorului public și
privat, mediului academic, programatorilor și alți stakeholderi.
B. Consultare în timpul implementării
Începând din iulie 2014, consultările au vizat teme specifice ale angajamentelor din Plan și au
avut loc în cadrul dezbaterilor Clubului OGP (transpunerea Directivei privind reutilizarea
informațiilor din sectorul public; legislație, justiție și date deschise; comunicare online în
administrație; open contracting data standard s.a.), online (consultare publică pe ogp.gov.ro
privind Ghidul pentru publicarea datelor deschise) sau prin corespondență electronică.
Cu sprijinul Coaliției pentru Date Deschise, colaborarea echipei guvernamentale OGP cu
membrii societății civile a depășit stadiul de consultare, ajungându-se la implementarea
anjagamentelor în parteneriat. Coaliția a sprijinit acțiunile administrației și a colaborat la
organizarea și desfășurarea evenimentelor OGP, a sesiunilor de informare și training, la
elaborarea materialelor-suport, la promovarea prin intermediul social media s.a.
C. Descrierea perioadei de consultare pentru Raportul de autoevaluare
Reprezentanți ai Coaliției și echipa OGP au stabilit modul de pregătire a draft-ului Raportului
de autoevaluare, luînd decizia de a completa pe rând stadiul și modul de implementare a
angajamentelor din Plan și de a supune ulterior Raportul spre consultare publică.
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. Cele mai multe comentarii au fost primite cu ocazia dezbaterii publice
la Club OGP, iar 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/).

3. Recomandările IRM
Pentru elaborarea Planului național de acțiune 2014-2016, au fost valorificate, în primul rând,
lecțiile învățate din implementarea planului de acțiune anterior, însă acestea au fost
completate de recomandările prezentate în raportul Independent Reporting Mechanism al
OGP și de prioritățile agreate atât de reprezentanții Guvernului, cât și de societatea civilă.
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Astfel, în urma consultărilor publice, s-a stabilit ca unele dintre angajamentele nefinalizate să
fie reanalizate și continuate, iar altele să fie abandonate. În consecință, planul de față continuă
măsuri din planul anterior într-o formă revizuită și, de asemenea, prevede angajamente noi
mai țintite, cu obiective și acțiuni mai clare, cu durată de implementare în perioada urmărită
de plan (iulie 2014- iunie 2016).

4. Implementarea angajamentelor
Angajamentele sunt structurate în patru mari componente:
I. creșterea transparenței și a eficienței administrației;
II. creșterea calității și a numărului de date deschise publicate de instituțiile publice;
III. pregătirea resurselor umane în domeniul datelor deschise;
IV. diseminarea informației referitoare la principiile OGP și promovarea conceptului de date
deschise într-un mod cât mai accesibil și util.
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I. CREȘTEREA TRANSPARENȚEI ȘI EFICIENȚEI ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE

PUBLICAREA CENTRALIZATĂ A INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC PE
SITE-UL TRANSPARENTA.GOV.RO
INSTITUȚIA
RESPONSABILĂ
PERSOANA
CONTACT
FUNCȚIA,
DEPARTAMENTUL

Cancelaria Primului-Ministru
DE Larisa Panait

Consilier,
Direcția Servicii Online și Design,
Cancelaria Primului-Ministru
EMAIL
larisa.panait@gov.ro
TELEFON
021.314.34.00/int.1367
ALŢI
GUVERN
Instituții publice
ACTORI
SOCIETATE Coaliția pentru Date Deschise
IMPLICAŢI CIVILĂ
OBIECTIVUL MAJOR
Creșterea gradului de transparență a administrației publice
DESCRIERE
Prin intermediul site-ului, instituțiile vor publica centralizat
informațiile care fac obiectul obligaţiei de comunicare din oficiu
potrivit Legii nr. 544/2001.
RELEVANȚA
PENTRU Acces
la Asumarea
Participare Tehnologie
PROMOVAREA
informații
responsabilității
publică
și inovare
PRINCIPIILOR OGP
da
nu
nu
nu
Transparența și încurajarea acesteia în mediul guvernamental
constituie obiective principale ale OGP. Proiectul de față dorește
să respecte acești doi piloni, oferind publicului, pe un site unic,
date despre instituțiile publice în format electronic, ușor de
accesat.
AMBIȚIA
Îmbunătățirea serviciilor publice prin asigurarea accesului mai
DEMONSTRATĂ ÎN
rapid la informații despre instituțiile publice.
ÎMBUNĂTĂȚIREA
ACTULUI
DE
GUVERNARE
STADIUL
DE Neînceput
Parțial
Avansat
Finalizat
IMPLEMENTARE

DESCRIEREA REZULTATELOR
1.
Dezvoltarea Site-ul a fost realizat, însă nu au fost dezvoltate procedurile de
procedurilor de încărcare încărcare de către ministere a informațiilor de interes public.
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de către ministere a
informațiilor de interes
public, inclusiv în format
deschis,
pe
site-ul
transparenta.gov.ro
(septembrie 2014)
2. Lansarea oficială a siteului,
cu
prezentarea
scopului,
a
funcționalităților și a
posibilității
de
completare treptată cu
noi tipuri de informații,
care vor rezulta din
consultarea instituțiilor
publice, dintr-o analiză a
practicii instanțelor de
judecată și din consultări
cu societatea civilă și
mediul de afaceri
(octombrie 2014)
3. Publicarea pe portalul
unic transparenta.gov.ro,
de
către
instituțiile
publice,
a
tuturor
informațiilor care fac
obiectul obligaţiei de
comunicare din oficiu
potrivit
Legii
nr.
544/2001
(actualizare obligatorie
anuală sau când este
cazul)
4. Redefinirea listei de
informații de interes
public,
în
urma
consultării
instituțiilor
publice, analizei practicii
instanțelor de judecată și
în urma consultării cu
societatea civilă și mediul
de afaceri
(septembrie 2015)
5.
Modificarea
și
completarea Legii nr.
544/2001 cu noua listă
de informații de interes
public și actualizarea
platformei

-

-

-

-
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(iunie 2016)
DATA DE FINALIZARE
ALTE INFORMAȚII
(posibile probleme sau
riscuri)

iunie 2016
Întârzierile au apărut din cauza unui blocaj de ordin
administrativ: lipsa de resurse umane și a unui cadru normativ
care să asigure ministerelor încărcarea informațiilor pe site-ul
transparenta.gov.ro și actualizarea constantă a acestora.
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INVENTARIEREA SETURILOR DE DATE PRODUSE DE MINISTERE LA NIVEL
CENTRAL ȘI LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR DIN SUBORDINE SAU AFLATE ÎN
COORDONARE
INSTITUȚIA
RESPONSABILĂ
PERSOANA DE CONTACT
FUNCȚIA,
DEPARTAMENTUL
EMAIL
TELEFON
ALŢI
GUVERN
ACTORI
SOCIETATE
IMPLICAŢI CIVILĂ
OBIECTIVUL MAJOR

Instituții publice
Angela Benga
consilier,
Direcția servicii online și design,
Cancelaria Primului-Ministru
angela.benga@gov.ro
+4 021 314 34 00/int.1367
Cancelaria Primului-Ministru
Coaliția pentru Date Deschise

Creșterea gradului de transparență a administrației publice și
creșterea numărului de date și informații publicate în format
deschis
DESCRIERE
Prin angajamentul de față, ministerele - la nivel central și la
nivelul autorităților din subordine sau aflate în coordonare vor elabora, publica și actualiza inventarul seturilor de date
produse, atât publicate, cât și nepublicate.
RELEVANȚA
PENTRU Acces
la Asumarea
Participare Tehnologie
PROMOVAREA
informații
responsabilității publică
și inovare
PRINCIPIILOR OGP
da
da
da
da
Creșterea gradului de transparență și eficiență a administrației
publice
AMBIȚIA DEMONSTRATĂ Creșterea integrității publice și administrarea mai eficientă a
ÎN
resurselor publice.
ÎMBUNĂTĂȚIREA
ACTULUI DE GUVERNARE
STADIUL
DE Neînceput
Parțial
Avansat
Finalizat
IMPLEMENTARE

DESCRIEREA REZULTATELOR
1.
Elaborarea
Ghidului Direcția Servicii Online și Design, în colaborare cu membri ai
privind seturile de date Coaliției pentru Date Deschise, au elaborat Ghidul pentru
deschise
publicarea datelor deschise în perioada februarie-martie 2015.
(septembrie 2014)
Ghidul a fost trimis ministerelor spre diseminare și, de
asemenea, publicat online pe pagina principală a site-ului
ogp.gov.ro.
Întrucât publicarea Ghidului a întârziat, a fost stabilit un nou
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calendar, comunicat prin adresă oficială ministerelor în aprilie
2015:
 elaborarea şi implementarea procedurilor interne
pentru inventarierea și publicarea seturilor de date: 31
mai 2015;
 întocmirea listei seturilor de date publicabile în format
deschis, produse atât la nivel central, cât şi de
autorităţile din subordine: 31 august 2015;
 trimiterea listei către Direcția Servicii Online și Design:
30 septembrie 2015.
2. Conducerea ministerelor Întrucât publicarea Ghidului a întârziat, termenul de elaborare
va dispune, la nivel central a procedurilor a fost prelungit până la 31 mai 2015. La data de
și la nivelul autorităților din 31 august, stadiul se prezintă astfel:
subordine sau aflate în
coordonare, elaborarea şi
 ministere cu proceduri finalizate: 4
implementarea
(MAPN, MFP, MFE, MMFPSPV)
procedurilor
interne
 ministere cu proceduri în lucru: 11
necesare
pentru:
a)
identificarea
tuturor
(MAE, MAI, MC, MDRAP, MECT, MECS, MJ, MS, MSI, MTS,
seturilor de date produse
MT)
care pot fi publicate în
 ministere cu proceduri neîncepute: 2
format
deschis;
b)
(MADR, MMSC)
reanalizarea şi actualizarea
seturilor de date la intervale
regulate.
(decembrie 2014)
3. Ministerele vor întocmi
lista seturilor de date
produse
publicabile
în
format deschis, inclusiv cele
nepublicate încă. Aceste
liste vor include atât
seturile produse la nivel
central, cât şi cele produse
de
autorităţile
din
subordine.
(aprilie 2015)
4. Listele vor fi centralizate
de Cancelaria PrimuluiMinistru într-un inventar
unic la nivel de guvern, care
să cuprindă denumirea
setului,
instituţia
care
deţine setul (minister sau
autoritate în subordine),
formatul
electronic
al
datelor, data la care ar
putea fi iniţiată publicarea

Întrucât publicarea Ghidului a întârziat, termenul de întocmire
a listelor a fost prelungit până la 31 august 2015, iar stadiul se
prezintă astfel:
 finalizat: 1 minister (MAPN);
 în lucru: 14 ministere;
 neîncepute: 2 ministere (MADR, MMSC).

Întrucât publicarea Ghidului a întârziat, termenul pentru
trimiterea listelor către Cancelarie a fost amânat pentru 30
septembrie 2015.
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în format deschis, precum şi
perioada propusă pentru
actualizare.
Acest inventar va fi publicat
online
pe
ogp.gov.ro/transparenta.go
v.ro și, pe baza solicitărilor
online, prin intermediul
unui formular de pe site, ale
cetățenilor, societății civile
sau mediului privat, va
putea fi utilizat pentru
prioritizarea
publicării
seturilor de date.
(decembrie 2015)
DATA DE FINALIZARE
decembrie 2015
ALTE INFORMAȚII
Schimbările de personal de la nivelul instituțiilor produc
(posibile probleme sau întârzieri în elaborarea și actualizarea inventarului de date.
riscuri)
Membri ai Coaliției au făcut în cadrul dezbaterii publice din 28
septembrie o serie de recomandări cu privire la acțiunile de
inventariere, sintetizate într-un document publicat online:
https://docs.google.com/document/d/1x5S1zIUQ35DllcxXS9pUZBQBxr9AQqz33QD5laZX-A/edit.
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ASIGURAREA ACCESULUI ONLINE GRATUIT LA
LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ
INSTITUȚIA
RESPONSABILĂ
PERSOANA DE CONTACT
FUNCȚIA,
DEPARTAMENTUL
EMAIL
TELEFON
OBIECTIVUL MAJOR
DESCRIERE

Ministerul Justiției
Tiberiu Baraian
Director,
Direcția Tehnologia Informației

tiberiu.baraian@just.ro
+4 0372 04 11 49
Asigurarea accesului online gratuit la legislaţia naţională
Dezvoltarea aplicației electronice de legislație (Portalul legislativ) care
permite accesul gratuit la baza de date legislativă națională, în formă
actualizată și consolidată, al cetățenilor și al entităților publice sau
private atât din România, cât şi din spaţiul comunitar, prin
interconectarea cu portalul european comun al legislațiilor naționale NLex.
RELEVANȚA
PENTRU Acces
la Asumarea
Participare
Tehnologie
și
PROMOVAREA
informații
responsabilității
publică
inovare
PRINCIPIILOR OGP
da
Asigurarea accesului neîngrădit al cetăţenilor la legislaţia naţională,
consolidată şi actualizată.
AMBIȚIA
Îmbunătățirea serviciilor publice: aplicația electronică de legislație
DEMONSTRATĂ ÎN
(Portalul legislativ) pune la dispoziție inclusiv un serviciu web
ÎMBUNĂTĂȚIREA
(legislatie.just.ro) prin intermediul căruia orice persoană fizică sau
ACTULUI
DE juridică va putea accesa legislația din baza de date și o va putea reutiliza.
GUVERNARE
STADIUL
DE Neînceput
Parțial
Avansat
Finalizat
IMPLEMENTARE

DESCRIEREA REZULTATELOR
1.
Dezvoltarea
unei Ministerul Justiției a lansat, în 12 noiembrie 2014, versiunea beta a
aplicaţii electronice de Portalului legislativ (legislatie.just.ro), versiunea oficială a acestuia fiind
legislaţie, ce va permite lansată la 23 ianuarie 2015.
accesul în formă gratuită
al cetăţenilor şi al altor
entităţi, la o bază de date
legislativă naţională
(decembrie 2014)
2. Testarea externalizată a Testarea a fost realizată cu succes.
funcționării
aplicației
electronice de legislație
dezvoltate
(februarie 2015)
3.
Interconectarea Baza de date legislativă națională a fost interconectată cu portalul
aplicaţiei electronice de european comun al legislațiilor naționale N-Lex, din cadrul căruia poate
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legislaţie (bazei de date
legislative) cu portalul
european de legislaţie NLex
(februarie 2015)
DATA DE FINALIZARE
PAȘII URMĂTORI

fi accesată la următoarea adresă:
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/legis_ro/rodb_form_en.htm
De asemenea, baza de date legislativă națională poate fi accesată și prin
intermediul unui serviciu de tip API, detalii se pot gasi la adresa:
http://legislatie.just.ro/ServiciulWebLegislatie.htm
Iunie 2015
Trebuie încurajată realizarea de aplicații specifice anumitor domenii
bazate pe datele furnizate de portal via API.
ALTE INFORMAȚII
Reprezentanți ai societății civile (Fundația pentru Societate Deschisă,
(posibile probleme sau Asociația pentru Tehnologie și Internet) au menționat o serie de subiecte
care trebuie clarificate:
riscuri)
 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.
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MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR.109/2007 PRIVIND
REUTILIZAREA INFORMAŢIILOR DIN INSTITUŢIILE PUBLICE
INSTITUȚIA
RESPONSABILĂ
PERSOANA
CONTACT
FUNCȚIA,
DEPARTAMENTUL

Ministerul pentru Societatea Informaţională
DE Irina Jipa-Teodoros

EMAIL
TELEFON
ALŢI
GUVERN
ACTORI
SOCIETATE
IMPLICAŢI CIVILĂ
OBIECTIVUL MAJOR

Consilier pentru Afaceri Europene,
Direcția Generală Societatea Informațională
irina.jipa@msinf.ro
+4 021 311 41 60
Ministerul Justiției
Asociația pentru Tehnologie și Internet
Fundația pentru o Societate Deschisă

Utilizarea în condiţii optime a informaţiilor din sectorul public și
sporirea interacţiunii dintre guvern, cetăţeni şi mediul de afaceri
DESCRIERE
Prin transpunerea noii legislații, se urmărește asigurarea unui
cadru legislativ pentru publicarea datelor publice de către
administrație în format deschis, reutilizabil și sub licență liberă.
RELEVANȚA
PENTRU Acces
la Asumarea
Participare Tehnologie
PROMOVAREA
informații
responsabilității
publică
și inovare
PRINCIPIILOR OGP
da
nu
nu
da
Utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare
şi dialogul cu cetăţenii, în special prin elaborarea şi
implementarea de politici în domeniul datelor publice deschise
AMBIȚIA
Îmbunătățirea serviciilor publice: crearea de noi servicii și
DEMONSTRATĂ ÎN
aplicații pentru cetățeni, administrație și mediul privat.
ÎMBUNĂTĂȚIREA
ACTULUI
DE
GUVERNARE
STADIUL
DE Neînceput
Parțial
Avansat
Finalizat
IMPLEMENTARE

DESCRIEREA REZULTATELOR
Angajamentul MSI vizează În luna martie 2015, Ministerul pentru Societatea Informaţională
transpunerea
a lansat online, în consultare publică, proiectul de lege pentru
prevederilor
Directivei modificarea şi completarea Legii nr.109/2007 privind
2013/37/UE
de reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice; în 6 martie
modificare a Directivei 2015, a avut loc și o dezbatere publică la sediul instituției.
2003/98/CE,
respectiv
modificarea
Legii În data de 28 iulie 2015, Guvernul a aprobat proiectul de lege
nr.109/2007
privind pentru modificarea și completarea Legii 109/2007 privind
reutilizarea
informaţiilor reutilizarea informațiilor din instituțiile publice.
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din sectorul public.
La sugestia societății
civile, vor fi analizate
propunerile de creare a
unui cadru legal pentru
datele deschise.
(iunie 2015)
DATA DE FINALIZARE
ALTE INFORMAȚII
(posibile probleme sau
riscuri)

Proiectul de lege a fost transmis spre analiză și aprobare
Parlamentului și se estimează aprobarea acestuia până la sfârșitul
lunii octombrie 2015.

iunie 2015
Reprezentanți ai societății civile (Fundația pentru Societate
Deschisă, Asociația pentru Tehnologie și Internet) au afirmat că
este nevoie de o atenție mai mare acordată consultării asupra
proiectului de lege. Aceștia consideră că legea trebuie să includă
proceduri mai detaliate privind datele deshise și au propus
continuarea demersurilor de modificare a legii în Parlament.
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PUBLICAREA ÎN FORMAT DESCHIS A DATELOR COLECTATE LA NIVELUL
SISTEMULUI PUBLIC DE SĂNĂTATE ÎN URMA MONITORIZĂRII
ACHIZIȚIILOR DIN UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE ȘI A ACTIVITĂȚII
CONSILIILOR ETICE DIN UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE
INSTITUȚIA
RESPONSABILĂ
PERSOANA
DE
CONTACT
FUNCȚIA,
DEPARTAMENTUL
EMAIL
TELEFON
ALŢI
GUVERN
ACTORI
SOCIETATE
IMPLICAŢI CIVILĂ
OBIECTIVUL MAJOR
DESCRIERE

Ministerul Sănătății
Cristian Petcu
Coordonatorul Compartimentului de integritate
cristian.petcu@ms.ro
+4 021 307 25 41
Coaliția pentru Date Deschise

Creşterii transparenţei activităților Ministerului Sănătăţii
Ministerul va elabora modelul de platformă informatică pentru
monitorizarea achizițiilor unităților sanitare publice și modelul
de platformă informatică pentru monitorizarea activității
Consiliilor Etice din unitățile sanitare publice, iar rezultatele vor
fi publicate în format deschis.
RELEVANȚA
PENTRU Acces
la Asumarea
Participare Tehnologie
PROMOVAREA
informații
responsabilității
publică
și inovare
PRINCIPIILOR OGP
da
nu
da
Ministerul Sănătăţii a acordat o mare importanţă activităţilor
Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, manifestând
deschidere pentru dialogul cu societatea civilă și publicând date
în format deschis produse și gestionate inclusiv de unităţile aflate
în coordonarea sau subordonarea ministerului.
AMBIȚIA
Publicarea în format deschis a datelor colectate la nivelul
sistemului public de sănătate constituie un pas important în
DEMONSTRATĂ ÎN
promovarea transparenţei și combaterea corupţiei, dar, mai ales,
ÎMBUNĂTĂȚIREA
pentru recuperarea încrederii cetățenilor în sistemul de sănătate.
ACTULUI
DE
GUVERNARE
STADIUL
DE Neînceput
Parțial
Avansat
Finalizat
IMPLEMENTARE

DESCRIEREA REZULTATELOR
A) DEFINIREA CADRULUI LEGAL
Elaborarea propunerilor A fost semnat Ordinul OMS nr. 1182/2014, privind aprobarea
legislative
pentru implementării Mecanismului de feedback al pacientului într-un
reglementarea
proiect pilot în unitățile sanitare.
monitorizării achiziţiilor
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unităților sanitare publice A fost semnat Ordinul 145/2015 pentru aprobarea componenţei
și pentru monitorizarea şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul
activității Consiliilor Etice spitalelor.
din unitățile sanitare
publice.
(decembrie 2014)
Aprobarea propunerilor decembrie 2015
legislative
pentru
reglementarea
monitorizării achiziţiilor
unităților sanitare publice
și pentru monitorizarea
activității Consiliilor Etice
din unitățile sanitare
publice.
(decembrie 2015)
B) ELABORAREA PLATFORMELOR INFORMATICE
Elaborarea modelului de A fost elaborat modelul de platformă informatică
platformă
informatică
pentru
monitorizarea
achiziţiilor
unităților
sanitare publice și a
modelul de platformă
informatică
pentru
monitorizarea activității
Consiliilor
Etice
din
unitățile sanitare publice.
(decembrie 2014)
Pilotarea modelelor de Până în prezent, a fost implementat programul de instruire
platformă, cu consultarea pentru personalul din Direcţiile de Sănătate Publică şi
societății civile, în scopul reprezentanţii autorităţilor publice locale care au în administrare
îmbunătățirii
unităţi sanitare publice.
funcționalităților
Au fost identificate criterii şi indicatori care pot fi utilizaţi pentru
(decembrie 2015)
colectarea şi analiza datelor colectate de la nivelul unităţilor
sanitare publice cu paturi.
Compartimentul Integritate desfăşoară şi activităţi consultative
cu experţii AID pentru perfecţionarea modelului de platformă
informatică în scopul asigurării utilizării acesteia cât mai facile, a
colectării de date realiste, şi pentru generarea de analize utile
definirii de politici in cadrul sistemului de sănătate.
Finalizarea modelelor de ianuarie 2016
platformă
pentru
monitorizarea achizițiilor
unităților sanitare publice
și pentru monitorizarea
activității Consiliilor Etice
din unitățile sanitare
publice.
(ianuarie 2016)

17

Raport de autoevaluare OGP România 2015
Utilizarea modelelor de iulie 2016
platformă
pentru
monitorizarea achizițiilor
unităților sanitare publice
și pentru monitorizarea
activității Consiliilor Etice
din unitățile sanitare
publice
(iulie 2016)
C) PUBLICAREA REZULTATELOR ÎN FORMAT DESCHIS
DATA DE FINALIZARE
2016
ALTE INFORMAȚII
Este nevoie de o implicare mai intensă a publicului și a altor
(posibile probleme sau actori direct interesați pe tema conținutului platformei și de o
riscuri)
analiză a eventualelor probleme/riscuri.

18

Raport de autoevaluare OGP România 2015

PUBLICAREA ÎN FORMAT DESCHIS A DATELOR COLECTATE LA
NIVELUL SISTEMULUI PUBLIC DE SĂNĂTATE ÎN URMA MONITORIZĂRII
MĂSURILOR PREVENTIVE DIN CADRUL STRATEGIEI NAȚIONALE
ANTICORUPȚIE 2012-2015
INSTITUȚIA
RESPONSABILĂ
PERSOANA
DE
CONTACT
FUNCȚIA,
DEPARTAMENTUL
EMAIL
TELEFON
ALŢI
GUVERN
ACTORI
SOCIETATE
IMPLICAŢI CIVILĂ
OBIECTIVUL MAJOR
DESCRIERE

Ministerul Sănătății
Cristian Petcu
Coordonatorul Compartimentului de integritate
cristian.petcu@ms.ro
+4 021 307 25 41
Coaliția pentru Date Deschise

Creșterea integrității în unitățile publice descentralizate
Ministerul va elabora o platformă informatică pentru
colectarea datelor aferente obiectivelor Strategiei Naționale
Anticorupție de la nivelul unităţilor publice descentralizate,
iar rezultatele vor fi publicate în format deschis.
RELEVANȚA PENTRU Acces
la Asumarea
Participare Tehnologie
PROMOVAREA
informații responsabilității publică
și inovare
PRINCIPIILOR OGP
da
nu
da
Creșterea transparenței
AMBIȚIA
Asigurarea stabilităţii cadrului legislativ şi instituţional
DEMONSTRATĂ ÎN
anticorupţie şi alocarea resurselor adecvate pentru o
ÎMBUNĂTĂȚIREA
funcţionare eficientă a instituţiilor publice în serviciul
ACTULUI
DE cetăţeanului.
GUVERNARE
STADIUL
DE Neînceput Parțial
Avansat
Finalizat
IMPLEMENTARE

DESCRIEREA REZULTATELOR
1. Elaborarea modelului A fost elaborată platforma unică de raportare la nivelul
de
platformă spitalelor şi a direcțiilor județene de sănătate publică, iar
informatică
pentru modelul a fost deja activat în luna iunie.
monitorizarea
măsurilor
preventive
din cadrul Strategiei
Naţionale Anticorupţie
(decembrie 2014)
2. Pilotarea modelelor În luna iunie, a început pilotarea platformei informatice în 5
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de
platformă,
cu unităţi sanitare:
consultarea
societății
1. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore
civile,
în
scopul
Alexandrescu;
îmbunătățirii
2. Spitalul Universitar de Urgență Bucureşti;
funcționalităților
3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Sibiu;
(iunie 2015)
4. Institutul Oncologic Cluj;
5. Spitalul de Recuperare Borşa.
Unităţile incluse în sistemul pilot au introdus în baza de date
informatii referitoare la mecanismul de feedback al
pacientului şi al sesizărilor primite de la aceştia.
În urma procesului de pilotare a platformei informatice,
împreună cu reprezentanţii spitalelor, au fost identificate
modalităţile de îmbunătăţire ale acesteia.
3. Finalizarea modelului Sunt în curs de finalizare parolele de acces pentru toate
de
platformă unităţile sanitare din ţară şi procedurile de demarare a
informatică
pentru platformei informatice la nivel naţional (350 de spitale).
monitorizarea
măsurilor
preventive
din cadrul Strategiei
Naţionale Anticorupţie
iulie 2015
4. Utilizarea modelului ianuarie 2016
de platformă pentru
monitorizarea
măsurilor
preventive
din cadrul Strategiei
Naţionale Anticorupţie
ianuarie 2016
5.
Publicarea iulie 2016
rezultatelor în format
deschis
iulie 2016
DATA DE FINALIZARE 2016
ALTE INFORMAȚII
Este nevoie de promovare a proiectului și de o implicare mai
(posibile
probleme intensă a publicului și a altor actori direct interesați pe tema
sau riscuri)
conținutului platformei (ex: ONG-uri, cetățeni, asociații ale
pacienților, mediul academic, programatori s.a), precum și de
o analiză a eventualelor probleme/riscuri.
A fost semnalată problematica personalului neobișnuit cu
raportarea informatică.
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OPEN CONTRACTING
INSTITUȚIA
RESPONSABILĂ
PERSOANA
DE
CONTACT
FUNCȚIA,
DEPARTAMENTUL
EMAIL
TELEFON
ALŢI
GUVERN
ACTORI
IMPLICAŢI
SOCIETATE
CIVILĂ
OBIECTIVUL MAJOR

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP)*
Cristina Dumitrache

Consilier juridic superior,
Direcția Reglementare și Dezvoltare Operațională
cristina.dumitrache@anrmap.ro
+4 0755.07.8025
Ministerul Societății Informaționale (Agenția pentru Agenda
Digitală a României - AADR), Ministerul Fondurilor Europene,
Ministerul Finanțelor Publice
Asociația Funky Citizens,
Fundația pentru o Societate Deschisă
Creșterea integrității publice și administrarea mai eficientă a
resurselor publice
DESCRIERE
Angajamentul urmărește colaborarea cu societatea civilă și cu alți
stakeholderi pentru a îmbunătăți transparentizarea procedurilor
de achiziții publice.
RELEVANȚA
PENTRU Acces
la Asumarea
Participare Tehnologie
PROMOVAREA
informații
responsabilității
publică
și inovare
PRINCIPIILOR OGP
da
nu
da
Creșterea transparenței și eficientizării cheltuirii banilor publici
AMBIȚIA
Implicarea cetățenilor în procesul de achiziție: pregătirea,
atribuirea, executarea, performanţa şi finalizarea contractelor
DEMONSTRATĂ ÎN
publice.
ÎMBUNĂTĂȚIREA
ACTULUI
DE
GUVERNARE
STADIUL
DE Neînceput
Parțial
Avansat
Finalizat
IMPLEMENTARE

DESCRIEREA REZULTATELOR
1. Iniţierea de consultări În data de 12 septembrie 2014, a avut loc o videoconferinţă cu
iniţiale şi explorarea specialiştii Băncii Mondiale pe tema Open Contracting, la care au
posibilităţii de a beneficia participat 8 reprezentați ai guvernului (CPM, ministere și agenții
de asistenţă tehnică din din subordine) și ai societății civile.
partea Băncii Mondiale
iulie 2014
2. Consultarea tuturor ANRMAP
stakeholderilor – cetățeni, În contextul publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.
societate civilă, diverse L94/28 martie 2014, a noului pachet legislativ de modernizare a
instituții implicate în normelor europene privind achizițiile publice, România urmează
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sistemul de achiziții, în
scopul
analizei
contextului, problemelor,
identificării
nevoilor,
resurselor
necesare,
pașilor necesari pentru
inițiativa
open
contracting. Constatările
și concluziile se vor
concretiza într-un Raport,
însoțit de recomandări de
implementare.
septembrie 2014-martie
2015

3. Realizarea unui proiect
pilot de open contracting
pentru
a
analiza
modalităţile de adaptare
ale principiilor globale la
contextul
românesc.

să transpună în legislația națională prevederile noilor Directive.
Demersul privind transpunerea noilor directive europene în
domeniul achizițiilor publice în legislația națională se înscrie în
contextul mai larg al elaborării ”Strategiei Naționale în domeniul
achizițiilor publice”, al cărei obiectiv general este reforma globală
a sistemului achiziţiilor publice, pornind de la un inventar al
tuturor problemelor semnalate, cu identificarea tuturor soluţiilor,
a avantajelor şi dezavantajelor ce se pot identifica în practică şi cu
o amplă consultare a tuturor actorilor implicaţi în sistem.
În urma procesului de consultare publică încheiat la data de 31
august 2015, proiectul de lege privind achiziţiile clasice şi
proiectul de lege referitor la remediile şi căile de atac privind
atribuirea contractelor de achiziţii publice au fost finalizate și
urmează să fie supuse aprobării guvernului.
AADR
În noiembrie 2014, a fost lansat Open Contracting Data Standard
(OCDS) – un standard dedicat descrierii cât mai complete a
procesului de achiziție sub forma unor date prelucrabile automat.
Acest standard va fi implementat de către Agenția pentru Agenda
Digitală din România (AADR) – operatorul platformei naționale
de achiziții e-licitatie.ro – cu ocazia lansării următoarei versiuni a
platformei, programată pentru decembrie 2015, proiect aflat în
derulare. În prezent, a fost finalizată etapa de analiză și s-a trecut
la dezvoltarea sistemului.
Seturile de date conform schemei OCDS ar urma să fie publicate
pe portalul național data.gov.ro.
CPM/ Fundația pentru Societate Deschisă
Cu sprijinul Fundației pentru Societate Deschisă, Tim Davies,
Electronics and Computer Science, Faculty of Physical Sciences
and Engineering University of Southampton – United Kingdom, și
membru al echipei care a elaborat standardele pentru date
deschise privind achizitiile publice – Open Contracting Data
Standard – a susținut o prezentare privind standardele privind
datele deschise de achiziții.
De asemenea, au fost efectuate demersuri pentru posibilitatea de
a introduce principiile open contracting în noua legislație privind
achizițiile publice.
În luna februarie 2015, reprezentanți ai echipei OGP, Fundației
pentru Societate Deschisă și Funky Citizens au purtat discuții cu
AM-POCA, în eventualitatea derulării episodului pilot în cadrul
instituției, însă calendarul încărcat al instituției, precum și noua
legislație privind achiziţiile publice au afectat concretizarea
acestui proiect pilot.

22

Raport de autoevaluare OGP România 2015
Reprezentanți ai societății
civile vor participa la
organizarea
și
monitorizarea proiectului
pilot.
aprilie – septembrie 2015
4. Analiza și prezentarea
rezultatelor
în
urma
proiectului pilot. Raportul
de evaluare a proiectului,
elaborat de reprezentanții
instituțiilor responsabile
și
reprezentanți
ai
societății civile, va fi
prezentat
într-o
conferință publică.
octombrie 2015
5. Elaborarea propunerii
de modificare a legislaţiei
pentru
a
permite
implementarea
open
contracting, dacă este
cazul,
în
urma
concluziilor Raportului de
evaluare a proiectului
pilot.
noiembrie 2015
DATA DE FINALIZARE
ALTE INFORMAȚII
(posibile probleme sau
riscuri)

octombrie 2015

noiembrie 2015

iunie 2016
*Atribuţiile şi personalul Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice au fost
preluate de noua structură - Agenţia Naţională pentru Achiziţii
Publice, cf. H.G. nr. 634/2015.
În ceea ce privește datele privind achizițiile publice, Societatea
Academică din România a formulat o serie de observații privind
setul de date de achiziții publicat pe data.gov.ro și o serie de
recomandări cu privire la noul sistem de achizitii publice (SICAP).
Aceste comentarii au fost înaintate instituțiile responsabile și vor
fi publicate pe http://ogp.gov.ro/rapoarte/.
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ACCES DESCHIS
INSTITUȚIA
RESPONSABILĂ
PERSOANA
CONTACT
FUNCȚIA,
DEPARTAMENTUL

Ministerul Educației și Cercetării Științifice
DE 1. Bogdan Veleanu
2. Octavian Rusu

1. Consilier pentru afaceri europene
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare
2. Profesor Doctor Inginer
Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică
pentru Educație și Cercetare
EMAIL
1. bogdan.veleanu@ancs.ro
2. octavian@iasi.roedu.net ; octavian@roedu.net
TELEFON
1. +4 021 318 30 65
2. +4 0744632339
ALŢI
GUVERN
Consiliul Național al Rectorilor,
ACTORI
Federația Națională Sindicală Alma Mater
IMPLICAŢI SOCIETATE Fundația pentru o Societate Deschisă,
CIVILĂ
Transparency International,
Kosson Initiative
OBIECTIVUL MAJOR
Optimizarea impactului cercetării științifice finanțate din fonduri
publice
DESCRIERE
Prin acest angajament, se urmărește publicarea studiilor şi a
rezultatelor cercetărilor finanţate din fonduri publice, precum și
realizarea cadrului care să permită adoptarea la nivel național a
unor politici în acord cu Recomandarea Comisiei Europene
C(2012) 4890.
RELEVANȚA
PENTRU Acces
la Asumarea
Participare Tehnologie
PROMOVAREA
informații
responsabilității
publică
și inovare
PRINCIPIILOR OGP
da
nu
nu
Creşterea nivelului de transparenţă a cercetării din fonduri
publice
AMBIȚIA
Rezultatele cercetării științifice finanțate din fonduri publice pot
fi diseminate mai repede și mai larg, în folosul cercetătorilor,
DEMONSTRATĂ ÎN
industriei, inovării și cetățenilor.
ÎMBUNĂTĂȚIREA
De asemenea, accesul deschis poate oferi IMM-urilor acces rapid
ACTULUI
DE
prin intermediul internetului la cele mai recente date științifice,
GUVERNARE
asigurându-se astfel un impact privind transferul cunoașterii, cât
și dezvoltarea spiritului antreprenorial inspirat de cei care
generează cunoașterea.
STADIUL
DE Neînceput
Parțial
Avansat
Finalizat
IMPLEMENTARE

DESCRIEREA REZULTATELOR
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1.
Monitorizarea
integrării
principiilor
accesului
deschis
în
programele
românești
pentru cercetare finanțate
integral
din
fonduri
publice
(proces continuu)

2.
Elaborarea
de
recomandări
pentru
crearea
și
operarea
depozitelor instituționale
în regim deschis și
asigurarea
integrării
acestora într-un director
la nivel național
(decembrie 2015)

3.
Formularea
de
propuneri referitoare la
elaborarea
politicii
publice privind Accesul
Deschis
(decembrie 2015)
DATA DE FINALIZARE
PAȘII URMĂTORI

Principiile accesului deschis sunt integrate în Strategia Națională
pentru Cercetare Dezvoltare și Inovare 2014-2020, aprobată
prin HG nr.929/2014.
În HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de
cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020
(PNCDI III), a fost introdusă obligativitatea autorilor lucrărilor
finanţate prin PNCDI III de a afişa pe pagina electronică
rezumatele publicaţiilor rezultate din cercetări finanţate integral
sau în parte din fonduri publice, într-un interval de maximum 1
an de la publicare.
Conducerea PNCDI III intră în responsabilitatea autorităţii de stat
pentru cercetare-dezvoltare (ANCSI).
Activități suport și recomandări pentru Open Access au avut loc
în cadrul unor workshop-uri și sesiuni de pregătire organizate de
AnelisPlus în perioada 2014-2015.
La evenimentul cu tema "Depozit Național și Depozite
Instituționale - Probleme specifice", organizat de AnelisPlus, în
care s-au discutat avantajele și oportunitățile privind înființarea
depozitelor instituționale. La această întâlnire au participat
reprezentanți din peste 80 de instituții: universități, institute de
cercetare, biblioteci.
S-a terminat organizarea/conversia și verificarea arhivelor
depozitului național, baza de date fiind în momentul actual în faza
de testare. Aceasta va putea deveni accesibilă comunității
academice și de cercetare la data de 15 noiembrie 2015.
În prezent, există depozite instituționale operaționale la
Biblioteca Centrală Universitară din București, Universitatea
Valahia Brașov, platforma SCIPIO și ROMDOC.
În luna mai 2015, Ovidiu Voicu (Fundația pentru o Societate
Deschisă) a elaborat o propunere privind pașii următori de lucru
în scopul elaborării de politici. Această propunere a fost în
principiu agreată de reprezentanții ANCSI, sub rezerva
identificării surselor de finanțare necesare implementării
măsurilor propuse.
iunie 2016
În luna septembrie, membri ai echipei OGP și ai Coaliției pentru
Date Deschise s-au întâlnit cu reprezentanți ai ANCSI și ai
AnelisPlus pentru a discuta referitor la următorii pași necesari
pentru elaborarea politicii publice privind Accesul Deschis și au
convenit următoarele:
1. Stabilirea unui calendar de evenimente destinate societății
civile și comunității de cercetare cu următoarele obiective:
a. prezentarea avantajelor implementării principiilor Open
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Access pentru toate categoriile de utilizatori: autori, instituții și
societatea civilă;
b. informarea autorilor privind jurnalele peer-reviewed care
publică Open Access, factorul de impact asociat și costurile de
publicare;
c. prezentarea avantajelor înființării de depozite instituționale în
cadrul universităților și a instituțiilor de cercetare pentru
publicarea rezultatelor cercetării științifice în format “copia
autorului”, precum și a altor materiale știintifice (rapoarte de
cercetare, teze de doctorat, teze de dizertație);
d. identificarea revistelor științifice naționale pentru care ar
putea fi adoptat modelul Open Access (ex: Analele Științifice ale
Universităților);
e. înregistrarea depozitelor institutionale în directoarele
internaționale Open Acces (ex: DOAJ) pentru vizibilitate la nivel
internațional.
2. Elaborarea de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice
a unui set de recomandări privind implementarea principiilor
Open Acces în acord cu HG 583/2015 și Recomandarea Comisiei
C(2012) 4890 din 17.07.2012 cu privire la accesul si păstrarea
informației științifice.
ALTE INFORMAȚII
Partenerii din Coaliția pentru Date Deschise consideră necesar
(posibile probleme sau menținerea unui dialog direct constant între instituția
riscuri)
responsabilă și ceilalți actori implicați din administrație și din
societatea civilă cu privire la acțiunile prevăzute în angajament.
În același timp, ANCSI consideră necesară includerea în
proiectele finanțate din fonduri publice a unui capitol pentru
plata articolelor publicate în jurnale peer-reviewed de tip Open
Acces cu factor de impact, astfel încât autorii să poată beneficia
de activitatea științifică în carieră.
ANCSI afirmă faptul că publicarea în depozite instituționale Open
Acces prezintă următoarele probleme principale:
a) avantajele publicării într-un depozit instituțional nu sunt
cunoscute de către autori, fiind necesară o informare a a acestora;
b) lipsa fondurilor necesare la nivelul instituțiilor pentru
înființarea și operarea depozitelor instituționale;
c) lipsa personalului calificat în instituțiile de cercetare pentru
înființarea și operarea acestor facilități;
d) înființarea de depozite de date necesită o perioadă de
documentare pentru a consulta rezultatele altor proiecte de nivel
internațional și a beneficia de best practices.
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II. CREȘTEREA CALITĂȚII ȘI NUMĂRULUI DE DATE DESCHISE
PUBLICATE
INSTITUȚIA
RESPONSABILĂ
PERSOANA DE CONTACT
FUNCȚIA,
DEPARTAMENTUL
EMAIL
TELEFON
ALŢI
GUVERN
ACTORI
SOCIETATE
IMPLICAŢI CIVILĂ

Cancelaria Primului-Ministru

Andrei Nicoară
Consilier,
Cancelaria Primului-Ministru
andrei.nicoara@gov.ro
+4 021 314 34 00/int.1018
ministere și autorități din subordine
ActiveWatch,
Funky Citizens,
Asociația Pentru Tehnologie și Internet,
Fundația pentru o Societate Deschisă
OBIECTIVUL MAJOR
Creșterea calității și a numărului de date deschise publicate
DESCRIERE
Se urmărește publicarea în mod centralizat, pe data.gov.ro, a
unui număr cât mai mare de date deschise de calitate furnizate
de instituţiile publice, considerate prioritare pentru cetățeni și
mediul de afaceri.
RELEVANȚA
PENTRU Acces
la Asumarea
Participar Tehnologie
PROMOVAREA
informații
responsabilității
e publică și inovare
PRINCIPIILOR OGP
da
da
da
da
Creșterea integrității publice și administrarea mai eficientă a
resurselor publice
AMBIȚIA DEMONSTRATĂ Utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de
ÎN
guvernare: Publicarea a cât mai multe date deschise a devenit
ÎMBUNĂTĂȚIREA
un etalon al administrației moderne, însă ea trebuie completată
ACTULUI DE GUVERNARE de stimularea pieţei pentru utilizarea inovatoare a acestor date.
Efortul de a publica date deschise trebuie să se transforme în
ceva util cetățenilor, administrației și, nu în ultimul rând,
mediului economic.
STADIUL
DE Neînceput
Parțial
Avansat
Finalizat
IMPLEMENTARE

DESCRIEREA REZULTATELOR
1. Crearea, în cadrul 2014
Direcției Servicii Online și
Design,
Cancelaria
Primului-Ministru, a unui
serviciu care să asigure
suportul tehnic pentru
portalul data.gov.ro
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(2014)
2. Elaborarea, publicarea pe
internet și diseminarea
Ghidului de date deschise.
Ghidul
va
putea
fi
completat, în funcție de
necesitățile sau observațiile
celor implicați.
(septembrie 2014)
3. Guvernul României a
publicat deja seturi de date
aparținând
celor
14
domenii identificate de G8
Open Data Charter și va
continua
eforturile
de
completare și actualizare
constantă a acestora.
(permanentă)
4. Publicarea de către
structura
centrală
a
ministerelor, pe data.gov.ro,
a cca. 100 seturi de date,
conform
termenelor
declarate
5. Monitorizarea stadiului
de publicare seturilor de
date considerate de interes
de societatea civilă.
Lista seturilor de date
solicitate de societatea
civilă este publicată pe siteul ogp.gov.ro, la secțiunea
Date deschise, și
va fi
completată
în
urma
solicitărilor formulate în
scris în atenția DSOD, iar
stadiul publicării acestora
va fi actualizat în mod
constant.
Instituția
responsabilă
pentru
publicarea seturilor de date
solicitate
va
comunica
DSOD termenul estimat
pentru publicarea în format
deschis
și
eventualele
probleme
sau
blocaje
întâmpinate
(permanentă)
6.
Implementarea
în

Ghidul a fost publicat cu întârziere în luna martie 2015.

Guvernul României a continuat eforturile de completare și
actualizare constantă a seturilor de date aparținând domeniilor
identificate de G8 Open Data Charter: 302 seturi de date
deschise publicate pe data.gov.ro.

Au fost publicate 100 din cele 114 seturi de date angajate de
instituții, conform anexei. Din cele 14 seturi de date încă
nepublicate, 3 seturi au termen luna iulie 2016.

DSOD nu a primit solicitări suplimentare în scris pentru seturi
de date specifice decât cu ocazia organizării unor maratoane de
programare pe o anumită temă. Solicitarea a fost avansată
instituțiilor responsabile.
Solicitările verbale au fost, de asemenea, înaintate instituțiilor
responsabile și, acolo unde a fost nevoie, Cancelaria a organizat
întâlniri între acestea și membrii ONG pentru clarificări.

În luna august 2015, mecanismul a devenit public în scopul
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portalul
național
data.gov.ro a mecanismului
necesar colectării și stocării
metadatelor
obligatorii
definite prin DCAT-AP (Data
Catalogue vocabulary)
(2015)
7.
Implementarea
în
portalul
național
data.gov.ro
a
unui
mecanism
automat
de
evaluare a completitudinii
unui set de date la
momentul
publicării
acestuia
(2015)
8. Crearea și armonizarea
vocabularelor naționale cu
cele ale Uniunii Europene
(2018)
9.
Analiza
tuturor
programelor
de
informatizare/digitalizare
aflate în derulare sau în
pregătire și introducerea
conceptului
de
date
deschise
(inclusiv
a
restricțiilor referitoare la
protecția
datelor
cu
caracter
personal)
în
specificațiile tehnice, astfel
încât,
la
finalizarea
programului,
fiecare
instituție să poată exporta
datele din propriul sistem
către portalul național
(2016)
10.
Instituirea
unui
mecanism
prin
care
instituția publică poate
primi direct recomandări cu
privire la seturile de date
publicate și la care instituția
publică să răspundă în
termen de 30 de zile
(2015)
DATA DE FINALIZARE
ALTE INFORMAȚII
(probleme/ riscuri)

testării funcționării acestuia. În acest context, a fost anunțată
disponibilitatea DCAT-AP în scop de evaluare în cadrul
platformei data.gov.ro și programatorii au fost invitați să
acceseze http://data.gov.ro/catalog.ttl.

-

-

-

2015

2016
Cu ocazia maratoanelor de programare organizate de Guvern și
Coaliția de Date Deschise, programatorii au identificat o serie
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de probleme legate de calitatea informațiilor din seturile de
date, care au fost supuse atenției instituțiilor responsabile.
Acestea din urmă vor folosi recomandările pentru a asigura pe
viitor o mai bună calitate a datelor.
În contextul extinderii procesului de colectare de date deschise
de la nivel local, orașe spre exemplu, s-a sugerat din partea
Asociației Smart City (http://ogp.gov.ro/rapoarte/) că poate ar
fi nevoie ca DSOD să pună la dispoziția autorităților locale
proceduri mai simple pentru încărcarea datelor deschise.
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III. PREGĂTIREA PERSOANELOR RESPONSABILE PENTRU
PUBLICAREA DATELOR DESCHISE
INSTITUȚIA
RESPONSABILĂ
PERSOANA DE CONTACT
FUNCȚIA,
DEPARTAMENTUL
EMAIL
TELEFON
ALŢI
GUVERN
ACTORI
SOCIETATE
IMPLICAŢI CIVILĂ
OBIECTIVUL MAJOR

Cancelaria Primului-Ministru
Angela Benga
consilier,
Direcția servicii online și design,
Cancelaria Primului-Ministru
angela.benga@gov.ro
+4 021 314 34 00/int.1367
instituții publice
Coaliția pentru Date Deschise

Creșterea gradului de pregătire a persoanelor responsabile de
publicarea datelor deschise și a posibililor utilizatori de date
deschise
DESCRIERE
Întrucât există o slabă înțelegere a utilității și a necesității
publicării datelor deschise, se urmărește pregătirea, într-o
primă fază, a personalului deja implicat la nivelul ministerelor
în publicarea datelor deschise.
RELEVANȚA
PENTRU Acces
la Asumarea
Participar Tehnologie
PROMOVAREA
informații
responsabilității
e publică și inovare
PRINCIPIILOR OGP
da
da
da
da
AMBIȚIA DEMONSTRATĂ Îmbunătățirea serviciilor publice, creșterea integrității publice
ÎN
și administrarea mai eficientă a resurselor publice
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTULUI
DE GUVERNARE
STADIUL
DE Neînceput
Parțial
Avansat
Finalizat
IMPLEMENTARE

DESCRIEREA REZULTATELOR
1. Elaborarea materialelor Au fost elaborate materiale de prezentare, broșuri, Ghidul de
suport pentru sesiunile de date deschise; acestea au fost publicate pe site, diseminate prin
training.
Materialele e-mail, printate sau prezentate în cadrul sesiunilor de
educaționale
vor
fi
informare sau training, al conferințelor s.a.
disponibile
în
format
deschis, la distanță.
(septembrie 2014)
2. Publicarea calendarului de Anunțurile privind datele sesiunilor au fost publicate pe site cu
pregătire
cel puțin două săptămâni înainte.
(septembrie 2014)
3. Derularea a 10 sesiuni de În perioada septembrie 2014 - mai 2015, cu sprijinul Coaliției
training
privind
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Managementul
datelor
deschise. 4 sesiuni de
training se vor derula cu
sprijinul Coaliției pentru
Date Deschise.
(septembrie 2014 - iunie
2016)

pentru Date Deschise, în cadrul celor 8 sesiuni de informare
organizate de DSOD pentru instituțiile prefectului, au fost
secțiuni dedicate datelor deschise.

Alte 3 sesiuni au fost destinate reprezentanților Ministerului
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (2
decembrie 2014), Bibliotecii Naționale (5 februarie 2015) și
personalului din cadrul Ministerului Culturii (29 iunie 2015).
4.
Implementarea
unui proiect pilot cu o instituție
publică, în care vor fi
implicați cât mai mulți
factorii
interesați:
administrație,
societate
civilă,
programatori,
jurnaliști, cetățeni obișnuiți,
în
vederea
identificării
datelor de interes și a
demersurilor
necesare
pentru
publicarea,
actualizarea și utilizarea
datelor.
Prin intermediul acestui
proiect pilot, se va urmări
implementarea exemplelor
de bună practică din alte țări.
Etape:
 selectarea instituției;
 instruirea factorilor
implicați;
 identificarea datelor
de
interes,
cu
prezentarea
argumentelor
de
către public cu privire
la importanța datelor
solicitate
(posibile
aplicații,
anchete
jurnalistice, analize
utile cetățenilor etc);
 publicarea datelor de
către instituție;
 analiza și prezentarea
rezultatelor în urma
utilizării datelor.
Rezultatele proiectului vor fi
împărtășite prin conferință
publică.
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(martie-iunie 2015)
DATA DE FINALIZARE
2016
ALTE INFORMAȚII
Atât reprezentanții administrației, cât și cei ai societății civile
(posibile probleme sau sunt de acord că procesele de instruire și diseminare pe tema
riscuri)
datelor deschise sunt esențiale pentru derularea oricăror
activități pe această temă.
Succesul acestor procese depinde însă și de gradul de
înțelegere a oamenilor cu privire la scopul deschiderii datelor
și eforturile ce trebuie depuse.
În acest sens, așa cum recomandă și reprezentanții Asociației
Smart City (http://ogp.gov.ro/rapoarte/), ar fi util un program
de training și motivare a stakeholderilor în funcție de profilul
acestora: funcționar public, cadru universitar, membru al
comunității IT, IMM etc.
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IV. DISEMINAREA INFORMAȚIEI REFERITOARE LA PRINCIPIILE
OGP ȘI PROMOVAREA CONCEPTULUI DE DATE DESCHISE ÎNTR-UN
MOD CÂT MAI ACCESIBIL ȘI UTIL
INSTITUȚIA
RESPONSABILĂ
PERSOANA DE CONTACT
FUNCȚIA,
DEPARTAMENTUL
EMAIL
TELEFON
ALŢI
GUVERN
ACTORI
SOCIETATE
IMPLICAŢI CIVILĂ
OBIECTIVUL MAJOR

Cancelaria Primului-Ministru
Angela Benga
consilier,
Direcția servicii online și design,
Cancelaria Primului-Ministru
angela.benga@gov.ro
+4 021 314 34 00/int.1367
ministere
Coaliția pentru Date Deschise

Creșterea gradului de informare în rândul reprezentanților
administrației publice, cetățenilor, societății civile și mediului
privat și, implicit, creșterea gradului de implicare în procesul
de modernizare și eficientizare a administrației
DESCRIERE
Prin actualul angajament, se încearcă avansarea eforturilor de
diseminare și promovarea conceptului în același timp cu
prezentarea rezultatelor obținute și a beneficiilor pe termen
lung.
RELEVANȚA
PENTRU Acces
la Asumarea
Participar Tehnologie
PROMOVAREA
informații
responsabilității
e publică și inovare
PRINCIPIILOR OGP
da
da
da
da
AMBIȚIA DEMONSTRATĂ Îmbunătățirea serviciilor publice, creșterea integrității publice
ÎN
și administrarea mai eficientă a resurselor publice
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTULUI
DE GUVERNARE
STADIUL
DE Neînceput
Parțial
Avansat
Finalizat
IMPLEMENTARE

DESCRIEREA REZULTATELOR
1. Organizarea a 17 sesiuni Au fost organizate 3 sesiuni de informare pentru personal din
de informare în cadrul cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
ministerelor și a autorităților Persoanelor Vârstnice, Ministerului Culturii și Ministerului
din
subordine
și
în
Economiei.
coordonare, în colaborare cu
persoanele
responsabile
pentru publicarea datelor
deschise
(iunie 2016)
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2.
Organizarea
a
17
workshop-uri cu grupuri de
lucru mixte, alcătuite din
reprezentanți
ai
administrației
și
reprezentanți ai societății
civile și ai mediului privat,
pentru
discutarea
problemelor, identificarea de
soluții
și
promovarea
exemplelor de bună practică
(iunie 2016)
3. Organizarea a 8 sesiuni de
informare pentru instituțiile
prefectului
iunie 2016
4. Organizarea a 2 sesiuni de
informare pentru Asociația
Orașelor din România
(iunie 2016)
5. Organizarea a 2 sesiuni de
informare pentru Asociația
Comunelor din România
(iunie 2016)
6. Organizarea a 2 sesiuni de
informare pentru IMM-urile
din România
(iunie 2016)
7. Organizarea lunară a
conferințelor publice în
cadrul Clubului OGP
(iunie 2016)

8. Actualizarea site-ului
național
ogp.gov.ro:
explicarea principiilor de
bază,
furnizarea
informațiilor cu privire la
desfășurarea procesului de
implementare,
publicarea
documentelor referitoare la
OGP în format reutilizabil
(planul național, rapoarte de
monitorizare, rapoarte de

În perioada septembrie 2014 - mai 2015, au fost organizate 8
sesiuni de informare la care au participat cca. 100 de
reprezentanți ai instituțiilor prefectului din toate județele.
În data de 18 martie 2015, a avut loc în muncipiul Oradea o
sesiune de informare referitoare la principiile OGP și datele
deschise.

În perioada iulie 2014 – septembrie 2015, Cancelaria a
organizat întâlniri lunare în cadrul Clubului OGP, la care au
participat reprezentanți ai administrației publice, ai societății
civile și ai mediului de afaceri. Tema și invitațiile au fost
comunicate pe site și pe mail cu cel puțin o săptămână înaintea
evenimentului, iar rezumate ale întâlnirilor și materialele
aferente au fost publicate pe site, în Arhiva Clubului OGP
(http://ogp.gov.ro/club-ogp/arhiva/).
Pe ogp.gov.ro, sunt publicate în mod regulat informaţii,
materiale şi noutăţi referitoare la Parteneriatul pentru o
Guvernare Deschisă şi Planul Naţional de Acțiune.
De asemenea, site-ul găzduiește sesiuni de consultări publice,
invitații la dezbateri, rezumatele ale întâlnirilor, rapoarte de
activitate s.a.
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evaluare și autoevaluare,
invitații la dezbateri publice
și conferințe, utilizarea ca
platformă de comunicare
pentru
Clubul
OGP),
publicarea de articole sau
știri
referitoare
la
evenimentele legate de date
deschise
(iunie 2016)
9. Organizarea de activități
de
publicitate:
broșuri,
tutoriale video, interviuri,
social media, discuții online
s.a.
(iunie 2016)

Materiale, prezentări, broșuri privind OGP și datele deschise au
fost elaborate, publicate online și diseminate în cadrul
evenimentelor.
În noiembrie 2014, a fost lansată și pagina oficială de Facebook
a OGP România, unde sunt publicate cele mai recente informații
despre
Parteneriatul
pentru
Guvernare
Deschisă:
facebook.com/ RomaniaOGP.
Ca un mod de recunoaștere și încurajare a eforturilor depuse în
parteneriat de administrație, societate civilă și mediul de
afaceri pentru respectarea principiilor Parteneriatului, DSOD a
organizat în decembrie 2014 Premiile OGP România. Pe pagina
dedicată evenimentului (ogp.gov.ro/concurs2014), au fost
anunțate categoriile de premii, criteriile de selecție și juriul, și
au fost publicate formularele pentru propunerile din partea
publicului.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Datelor Deschise, Cancelaria și
Coaliția au creat și diseminat broșuri, afișe, tricouri pentru
hackathon, pagină social media dedicată evenimentului Open
Data Day, au acordat interviuri. În plus, cu sprijinul PrimMinistrului Guvernului României și al ambasadorilor Statelor
Unite ale Americii, Regatului Marii Britanii și Regatului Ţărilor
de Jos, au promovat 4 videoclipuri cu mesaje de susținere a
datelor
deschise.
(http://ogp.gov.ro/noutati/mesaje-desustinere/).
În cadrul Programului de internship al Guvernului României, a
fost organizată în data de 6 august 2015 o sesiune de informare
pentru 30 de persoane.
DATA DE FINALIZARE
2016
ALTE INFORMAȚII
Atât reprezentanții administrației, cât și cei ai societății civile
(posibile probleme sau sunt de acord că procesele de instruire și diseminare pe tema
riscuri)
datelor deschise sunt esențiale pentru derularea oricăror
activități pe această temă.
Succesul acestor procese depinde însă și de gradul de
înțelegere a oamenilor cu privire la scopul deschiderii datelor
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și eforturile ce trebuie depuse.
Se impune astfel, așa cum au observat și reprezentanții
Asociației
Smart
City
(http://ogp.gov.ro/rapoarte/)
configurarea unui sistem de comunicare cu stakeholderii în
funcție de profilul acestora: funcționar public, cadru
universitar, membru al comunității IT, IMM etc.
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5. Schimb de experiență și exemple de bună practică
Cancelaria Prim-Ministrului, cu sprijinul Băncii Mondiale, a organizat patru videoconferințe cu
experți World Bank și reprezentanți ai guvernelor Croației și Indoneziei, care au împărtășit
reprezentanților administrației publice centrale și ai societății civile din România experiențele
și cele mai bune practici privind modul de implementare a planurilor de acțiune OGP: modul
de organizare instituțională pentru colaborarea dintre guvern și societatea civilă; experiența
extinderii implementării OGP la nivel local; standardele globale privind Open contracting,
precum și cele mai bune practici din domeniu, pentru a îmbunătăți transparentizarea
procedurilor de achiziții publice; prioritățile legate de angajamentele din noul Plan.
Membri ai echipei OGP au prezentat stadiul componentelor deschise în România (date
deschise, acces deschis, open contracting) la workshopurile organizate în Lisabona și în
Timișoara în cadrul SHARE-PSI, rețeaua europeană dedicată schimbului de experiență și idei
în legătură cu implementarea politicilor publice legate de datele deschise. Aceasta unește
instituții guvernamentale, organisme de standardizare, instituții academice, organizații
comerciale, asociații de comerț si grupuri de interese, în vederea identificării aspectelor
nefuncționale, nepractice, a lucrurilor care pot fi îndeplinite sau nu de către toate părțile
implicate.
În data de 1 aprilie 2015, DSOD a organizat o întâlnire cu echipa proiectului Comsode
(http://www.comsode.eu/), proiect de cercetare derulat de un consorțiu paneuropean ce are
drept scop redactarea unui pachet de aplicații software și proceduri menite să susțină
deschiderea și publicarea datelor guvernamentale. La întâlnire, au putut participa și
reprezentanți ai administrației centrale și ai societății civile.
De asemenea, experiența României în cadrul OGP a fost împărtășită în luna mai 2015, în
cadrul unui workshop la a treia Conferinţă Internaţională pe tema datelor deschise de la
Ottawa.
În data de 2 iulie 2015, echipa guvernmentală OGP din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului a
împărtășit experiența României în Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă reprezentanților
administrației centrale și ai organizațiilor non-guvernamentale din Armenia și Georgia; s-a
vorbit despre pașii realizați în perioada 2011-2015, despre progrese, dar și despre
problemele întâmpinate.
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6. Concluzii
A. Lecții învățate
Implementarea primului plan de acțiune a oferit o serie de lecții de învățat tuturor actorilor
implicați, iar una dintre principalele concluzii trase este aceea că, pentru a crea un mecanism
eficient al guvernării deschise, este nevoie de un angajament mai solid cu privire la
parteneriatul și dialogul între administrație și societate civilă/mediu privat/cetățeni/media.
Eficiența administrației poate fi o consecință directă a unei mai bune comunicări între
instituțiile publice, precum și a funcționarilor publici cu ceilalți stakeholderi.
Alte fapte evidente sunt nevoia de diseminare a informației și de extindere a procesului de
consultare la nivel local, precum și de dezvoltare a formelor de comunicare și dialog cu
cetățenii.
Administrația trebuie să depună eforturi pentru a crește gradul de informare și de stimulare a
implicării cetățenilor în dezvoltarea serviciilor publice prin informare, consultare, oferire de
feedback, utilizare și reutilizare a datelor.
Organizarea maratoanelor de programare este o oportunitate pentru actorii implicați:
administrația găsește noi modalități de utilizare/reutilizare a datelor pe care le deține, își
poate îmbunătăți chiar bazele de date; participanții pot găsi mijloace necesare pentru startupuri de succes.
Tema guvernării deschise a creat așteptări din ce în ce mai ridicate din partea societății civile
cu privire la dezvoltarea acțiunilor care fac obiectul afirmațiilor de mai sus și solicită
Cancelariei să-și exercite mai intens calitatea de lider pentru a impulsiona instituțiile publice
să accelereze implementarea angajamentelor asumate de Guvern și să extindă cercul de actori
implicați în proces.
B. Alte inițiative
Ca un mod de recunoaștere și încurajare a eforturilor depuse în parteneriat de administrație,
societate civilă și mediul de afaceri pentru respectarea principiilor OGP, Cancelaria a acordat
în decembrie 2014 premiile OGP România. Pe pagina dedicată evenimentului ogp.gov.ro/concurs2014, au fost anunțate categoriile de premii, criteriile de selecție și juriul,
și au fost publicate formularele pentru propunerile din partea publicului.
În plus, DSOD a sprijinit mai multe evenimente referitoare la tematica guvernării deschise:
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 începând din octombrie 2014, lansarea și întâlnirile Clubului DigiGov - rețeaua de
networking dedicată comunicatorilor din instituțiile publice românești
(digitaldiplomacy.ro/digigov-retea-de-networking-dedicata-comunicatorilor-dininstitutiile-publice-romanesti/);
 30 septembrie 2014: dezbaterea Guvernare deschisă și date publice deschise, cu ocazia
lansării primului studiu din noua serie a Rapoartelor Societății Deschise
(datedeschise.fundatia.ro/dezbatere-guvernare-deschisa-si-date-publice-deschise-inromania/);
 Conferinţa anuală anticorupţie, în data de 7 octombrie 2014. Cancelaria, prin DSOD, a
organizat la Biblioteca Națională, în colaborare cu Ministerul Justiției, o secțiune
despre Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă și date deschise. În prima parte a
evenimentului, membrii panelului, reprezentanți ai administrației centrale și ai
societății civile, au urmărit principalele etape, realizările și nerealizările
angajamentelor asumate de Guvernul României prin aderarea la OGP, dedicând a doua
parte unor rezultate concrete ale datelor publicate online de instituțiile publice
(onoratainstanta.ro, nuvasuparati.info, expertforum – harta alocării de fonduri de la
guvern către administrațiile locale);
 hackathon-ul organizat de comunităţile IT din Timișoara în 17 octombrie 2014
(hacktm.ro), unde s-au realizat și aplicații folosind date deschise oferite de Primăria
Timișoara și portalul data.gov.ro;
 susținerea și participarea activă la workshop-ul Open Geodata Initiative în data de 12
decembrie 2014, organizat de Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane în
cadrul proiectului de cercetare GEOIDEA.ro, cu privire la rolul datelor spațiale cu acces
liber în România;
 promovarea Zilei Internaționale a Datelor Deschise în perioada 20-22 februarie 2015
în parteneriat cu societatea civilă, mediul de afaceri și mediul diplomatic, printr-o serie
de dezbateri publice si un maraton de programare. Astfel, în 20 februarie, Cancelaria
Primului-Ministru și Coaliția pentru Date Deschise, cu sprijinul Ambasadei Statelor
Unite, Ambasadei Marii Britanii și Ambasadei Olandei, au organizat Conferința Open
Data Day, găzduită de Biblioteca Națională a României, la care au participat peste 200
de reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor non-guvernamentale și mediului
de afaceri, experți naționali și internaționali. Pentru prima dată, a fost exprimat un
mesaj direct și clar al Prim-Ministrului Guvernului României de susținere a
demersurilor privind datele deschise. (http://ogp.gov.ro/noutati/mesaje-desustinere/). În următoarele două zile - weekeendul 21-22 februarie 2015, a fost
organizat Open Data Hackathon, eveniment găzduit de Facultatea de Cibernetică din
cadrul Academiei de Studii Economice. La concurs, au participat 17 echipe de
programatori cu experiență, studenți, web-designeri, activiști, care au reușit să
dezvolte aplicații și platforme utile cetățenilor;
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 parteneri în organizarea de către Coaliția Resurse Educaționale Deschise a celei de-a
doua ediții a conferinței Open Education (10 martie 2015);
 susținerea și participarea activă la workshop-ul internațional Open Data Priorities and
Engagement, organizat în cadrul proiectului Share-PSI 2.0n zilele de 16-17 martie
2015, la Timișoara;
 s-a alăturat în zilele de 2 și 3 iulie 2015, la București, organizatorilor evenimentului
TechSparency & TechVocacy HUB: Institutul pentru Politici Publice și Black Sea Trust,
Analytical Centre on Globalization and Regional Cooperation – din Armenia, și
Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development – din Georgia. Evenimentul
regional a susținut creșterea transparenței deciziilor publice și implicarea cetățenilor
în viața publică prin folosirea tehnologiei: aplicații online, website-uri interactive,
bloguri etc.
 în 8 iulie 2015, echipa guvernamentală OGP România a participat la ședința Health –
Committee, organizată de AmCham Romania (The American Chamber of Commerce in
Romania), unde a prezentat contextul datelor deschise în România și a răspuns
întrebărilor adresate de reprezentanții mediului de afaceri cu privire la transparența
datelor din sistemul de sănătate.

C. Pașii următori
Întrucât au apărut întârzieri în implementarea anumitor acțiuni, recuperarea acestora va fi
considerată prioritară în următoarele luni.
Prezenta autoevaluare, alături de raportul IRM, va constitui un punct de pornire pentru
formularea angajamentelor din următorul plan național de acțiune pentru 2016-2018.

D. Concluzie privind impactul pozitiv al acțiunilor
Guvernul României a depus eforturi în îndeplinirea obiectivelor OGP și, în mod specific, a
angajamentelor din planurile de acțiune. De altfel, experiența României în OGP a primit un
semn de încredere din partea colaboratorilor din țară, dar și din partea celorlalte state
membre, după cum s-a dovedit cu ocazia alegerilor din luna iulie 2015 pentru noii membri ai
Comitetului Director, când România a devenit membru.
În primul rând, mecanismul de dialog constant cu reprezentanții organizațiilor nonguvernamentale a avut în mod evident un impact pozitiv asupra tuturor acțiunilor
desfășurate.
Au fost înregistrate progrese semnificative în domeniul datelor deschise, dovedite de:
îmbunătățirea portalului național, creșterea numărului de instituții publice care încarcă sau
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și-au manifestat interesul în a publica seturi pe portalul unic – inclusiv de la nivel local,
demersurile de standardizare a procedurilor, aplicații pentru demonstrarea utilității seturilor
de date, informare și training la nivel central și local etc.
România se numără printre primele state care și-au manifestat interesul pentru
implementarea Open Contracting Data Standard, ca un instrument de transparentizare a
achiziţiilor publice și, în același timp, de transpunere cât mai corectă a directivelor europene.
Mai sunt pași de făcut în acest domeniu, însă, în prezent, Agenţia pentru Agenda Digitală a
României lucrează la soluţiile tehnice, astfel încât standardul să fie funcțional la sfârşitul
anului 2015.
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