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Introducere 

 

Guvernarea deschisă reprezintă o caracteristică esențială a unui stat democratic și un factor 
important în modernizarea activității publice. Guvernul României se află la al 5-lea Plan Național 
de Acțiune de când a aderat, în anul 2011, la inițiativa internațională Open Government 
Partnership (Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă), continuând astfel să dovedească 
menținerea eforturilor de a angaja politici necesare pentru a deveni un guvern mai deschis, mai 
responsabil și mai eficient prin promovarea transparenţei guvernamentale, încurajarea participării 
civice la viaţa publică, folosirea noilor tehnologii în administrație şi combaterea corupţiei. 

Eforturile României de la momentul aderării până în prezent au fost recunoscute și prin obținerea 
unui al doilea mandat consecutiv în cadrul Comitetului Director al Parteneriatului pentru 
Guvernare Deschisă în aprilie 2018, Guvernul reafirmându-și cu această ocazie angajamentul de a 
respecta principiile OGP și de a le promova la nivel global. 

În același timp, acțiunile aferente Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă sunt concepute în 
vederea susținerii, completării sau complementarității unor strategii naționale cu obiective 
similare, precum Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, Strategia pentru consolidarea 
administrației publice 2014-2020, Strategia națională de cercetare dezvoltare și inovare 2014-
2020, Strategia națională privind Agenda Digitală pentru România 2020, Strategia Națională pentru 
Dezvoltare Durabilă a României 2030, Strategia Națională privind incluziunea socială și reducerea 
sărăciei 2015-2020, Strategia Națională în Domeniul Politicii de Tineret 2021-2027, Strategia 
Dialogului Structurat cu Tinerii.  

Se reconfirmă astfel interesul pentru continuarea implementării angajamentelor deja asumate, cât 
și pentru realizarea unui nou plan de acțiune în colaborare cu societatea civilă, care să 
impulsioneze activitățile aferente unor teme prioritare, precum transparența și consultarea 
publică în procesul decizional, inclusiv la nivel local, asigurarea accesului neîngrădit al cetăţenilor 
la legislaţie naţională consolidată şi actualizată, creșterea transparenței și eficientizării cheltuirii 
banilor publici sau asigurarea accesului deschis în educație și cercetare.  

Pentru elaborarea Planului Național de Acțiune 2020-2022, 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 (Design 
Phase).   

Eforturi pentru guvernare deschisă 
  

În ultimii doi ani, eforturile pentru guvernare deschisă au fost susținute și s-au tradus prin acțiuni 
de promovare a obiectivelor OGP atât la nivel național, cât și la nivel internațional. 

Colaborarea unității guvernamentale OGP cu membri ai societății civile a avut loc atât la nivel de 
consultare, cât și la nivel de implementare și evaluare a angajamentelor. La începutul anului 2020, 
în vederea asigurării unui cadru de dialog permanent, SGG a solicitat tuturor ministerelor numirea 
unui responsabil la nivel de secretar de stat pe domeniul guvernării deschise. Prin această măsură 
s-a urmărit creșterea gradului de responzabilizare în implementarea angajamentelor OGP, dar și 
implicarea constantă a tuturor instituțiilor de la nivel central în inițiativele ce țin de guvernarea 
deschisă. 

Dintre angajamentele implementate cu succes în cadrul PNA 2018-2020 menționăm OGP Local, 
Date deschise și Uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publică . 



 
 

În ceea ce privește angajamentul OGP Local, implementat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, în colaborare cu SGG și partenerii din societatea civilă, acesta s-a 
concretizat în 8 sesiuni de informare privind guvernarea deschisă la nivel local pentru 111 localități 
și peste 200 de funcționari publici, o competiție anuală de promovare și premiere a bunelor 
practici de la nivel local în domeniul guvernării deschise și crearea unei baze de date a inițiativelor 
de la nivelul UAT-urilor. Sesiunile de informare au avut la bază ghidul Recomandări privind 
guvernarea deschisă la nivel local, realizat împreună cu societatea civilă în PNA 2016-2018 și 
actualizat în anul 2019. 

Întrucât angajamentul se aliniază pilonilor agreați pentru strategia OGP Local Program, așa cum a 
fost adoptată de OGP Steering Committee în anul 2019, și în urma corelării cu propunerile venite 
din partea societății civile, s-a agreat continuarea acestuia și în PNA 2020-2022.  

Un alt angajament constant în planurile naționale vizează deschiderea datelor guvernamentale. 
Având în vedere că inițiativa de deschidere a datelor este în curs de maturizare, atât la nivel 
național, cât și european, asumarea unui plan bi-anual de publicare a datelor, precum și a 
activităților conexe de instruire, informare și promovare a publicării și reutilizării datelor contribuie 
la asigurarea unui cadru sustenabil de dezvoltare.  

Prin angajamentul ”Uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publică” s-a propus 
uniformizarea deschiderii proceselor de fundamentare a deciziilor luate de administrația publică 
din România către părţile interesate, care a contribuit la îmbunătățirea calității actelor normative 
și la optimizarea proceselor de implementare a acestora, precum și la responsabilizarea 
autorităților publice, concomitent crescând gradul de integritate a deciziei publice. 

De asemenea, a fost creat la nivelul Secretariatului General al Serviciul pentru Guvernare Deschisă, 
care coordonează și monitorizează implementarea Planului național de acțiune în cadrul 
Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, asigurând secretariatul Comitetului național de 
coordonare împreună cu persoana desemnată punct național de contact.  

Această acțiune reflectă recomandările din cadrul Raportului IRM, respectiv: 

• Consolidarea cadrului instituțional în care are loc procesul OGP; 
• Stabilirea unor mecanisme de participare și deliberare online pentru a interacționa cu 

factorii de decizie și facilitarea răspunderii funcționarilor publici pe teme specifice 
guvernării deschise. 

A fost aprobat memorandumul pentru constituirea forumului multi-partit denumit Comitetul 
Național de Coordonare a Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, pe perioadă nelimitată. 

Comitetul are rolul de a coordona implementarea acțiunilor vizând realizarea Parteneriatului 
pentru Guvernare Deschisă în România. Atribuțiile sale includ coordonarea elaborării și 
implementării planurilor naționale de acțiune, respectiv coordonarea monitorizării și evaluării 
implementării acestor planuri. 

Comitetul este format, conform standardelor Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, dintr-un 
număr egal de reprezentanți ai autorităților administrației publice și ai societății civile. 

Reprezentanții instituțiilor publice care și-au asumat angajamente în Planurile de Acțiune sunt 
membri în cadrul Comitetului Național de Coordonare OGP, reprezentarea fiind asigurată la nivel 
de secretar de stat și membri supleanți din rândul personalului tehnic. 

Pentru mandatul 2020-2022, membrii neguvernamentali ai Comitetului Național de Coordonare 
OGP sunt desemnați printr-un proces de selecție organizat de Secretariatul General al Guvernului, 
cu respectarea condiției realizării unui proces transparent și incluziv.  



 
 

Secretariatul tehnic aferent procesului de coordonare a implementării Parteneriatului pentru 
Guvernare Deschisă, denumit în continuare Secretariatul tehnic, va fi asigurat de către  Serviciul 
pentru Guvernare Deschisă și Punctul de Contact OGP. 

Cheltuielile aferente organizării și funcționării Comitetului Național de Coordonare a implementării 
Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă vor fi asigurate din bugetul Secretariatului General al 
Guvernului. 

Ca parte a Open Government Week 2019, SGG a organizat o serie de înâlniri și dezbateri pe 
temele: Acces deschis la datele din cercetare (pornind de la angajamentul asumat în PNA 2018-
2020), Reuniunea Comitetului Național de Coordonare ce a vizat identificarea de noi partneri din 
rândul societății civile, webinarul Date deschise - portalul național și inițiative locale, lansarea noii 
versiuni a portalului e-consultare.gov.ro ce reunește proiectele de acte normative inițiate la nivelul 
administrației publice centrale, precum și întâlnirea dedicată Youth Participation in the decision 
making process.  

În contextul Open Government Week din mai 2020, Guvernul României a promovat obiectivele 
campaniei Open Response+Open Recovery1, și a organizat în perioada 17 martie – 4 mai, concursul 
de eseuri ”Open State - Perspective de evoluție ale României pentru extinderea guvernării 
deschise2”, la care au participat 84 de studenți din 27 de universități din România. Scopul acestuia 
a vizat familiarizarea tinerilor cu mecanismele guvernării deschise în perspectiva dezvoltării 
spiritului civic al acestora prin implicarea în procesele decizionale și în elaborarea de politici 
publice cu impact la nivelul administraţiei publice centrale și locale.  
 

Procesul de dezvoltare a Planului Național de Acțiune  
 

Draft-ul Planului național de acțiune 2020-2022 a fost elaborat pe baza propunerilor administrației 
publice centrale (ministere, subordonate și instituții autonome) și ale societății civile din perioada 
februarie - mai 2020. 

În 14 februarie 2020, pe site-ul ogp.gov.ro, a fost lansată sesiunea de consultare publică online 
pentru Planul național de acțiune 2020-2022, deschisă timp de 3 luni, până la data de 15 mai 2020. 
În această primă etapă a consultărilor, s-a urmărit să se pună bazele noului plan, sugestiile de 
angajamente primite urmând a fi completate cu propunerile venite din partea instituțiilor publice 
sau din întâlnirile cu organizații neguvernamentale din domeniu. Modalitățile prin care s-au putut 
transmite propuneri și observații au fost: e-mail, formular online completat și forum de discuții, 
prin care părțile interesate au avut posibilitatea de a comenta și propune observații la 
angajamentele deja publicate pe site-ul www.ogp.gov.ro. 

În urma consultării publice, au fost formulate 51 de angajamente de către instituțiile publice și 6 
angajamente din partea organizațiilor non-guvernamentale Centrul pentru Inovare Publică și 
Expert Forum, Asociația SmartCity Timișoara, Asociația pentru Tehnologia Informației și 
Comunicării din România. Propunerile primite au fost publicate pe site-ul ogp.gov.ro și înaintate 
instituțiilor vizate de implementarea respectivelor angajamente pentru formularea unui punct de 
vedere. După transmiterea propunerilor de angajamente atât din partea instituțiilor publice cât și 
din partea societății civile, Secretariatul Tehnic al OGP a selectat angajamentele care s-au încadrat 

 
1 http://ogp.gov.ro/nou/2020/05/29/masuri-in-domeniul-guvernarii-deschise-initiate-in-contextul-combaterii-
pandemiei-covid-19/ 
2  http://ogp.gov.ro/nou/2020/05/04/castigatorii-concursului-open-state-webinar-prezentare-si-desemnare/ 



 
 

în principiile și viziunile OGP. Ulterior au fost constituite grupuri de lucru pentru fiecare 
angajament, din care au făcut parte instituția care a propus angajamentul și organizațiile 
interesate din domeniu. Selecția a fost făcută public, prin intemediul platformei ogp.gov.ro. 

Inițial, întâlnirile grupurilor de lucru au fost planificate a se desfășura în format fizic. Ca urmare a 
noilor condiții din timpul stării de urgență și a recomandărilor OGP, Secretariatul tehnic al OGP a 
desfășurat toate consultările și dezbaterile grupurilor de lucru în format online. Participarea online 
la dezbateri a oferit posibilitatea participării mai multor actori interesați de domeniu, ducând la o 
creștere a grupul de stakeholderi implicați și organizațiilor partenere la procesul de co-creare a 
Planului Național de Acțiune 2020-2022.  

În perioada 22.05.2020 – 01.07.2020 au avut loc consultările în cadrul grupurilor de lucru cu 
organizațiile neguvernamentele interesate în vederea îmbunătățirii angajamentelor. Ulterior 
consultărilor, instituțiile au transmis angajamentele actualizate cu propunerile venite din partea 
societății civile către Secretariatul Tehnic al OGP. 
 

Angajamente 
 

Planul urmărește dezvoltarea unor noi angajamente relevante, dar și continuarea implementării 
unor angajamente din PNA 2018-2020, precum Guvernare deschisă la nivel local sau participarea 
tinerilor la procesele decizionale. 

Domeniile principale ale angajamentelor sunt structurate astfel: 

• Participare și consultare; 

• Transparență;  

• Justiție și integritate; 

• Servicii sociale; 

• Debirocratizare;  

• Date deschise. 

 



 
 

Spațiu civic 
 

1. Coordonarea gestionării proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile 
administrației publice 

Durata: 2020-2022 

Instituția responsabilă 
Secretariatul General al Guvernului - Direcția Generală 
Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare  - 
Serviciul Guvernare Deschisă 

Parteneri 

administrația publică centrală 
și locală 

Autorități și instituții centrale și locale  

societate civilă Centrul pentru Inovare Publică  

Descrierea problemei  

Deși actualul cadru normativ instituie o serie de 
mecanisme legale capabile să stimuleze participarea și 
stabilirea unei relații de colaborare puternice cu 
societatea civilă, de cele mai multe ori, uzul acestor 
mecanisme nu reușește să aducă o contribuție reală la 
îmbunătățirea calității deciziilor și adecvarea deciziilor 
publice.  

Extinderea accelerată a mediului asociativ, fără 
gestionarea unei evidențe în timp real a dinamicii și 
evoluției stakeholderilor interesați, a generat 
probleme de cunoaștere și dificultăți în accesarea 
informației specifice spațiului civic existent, precum și 
discuții cu privire la eficiența pârghiilor prin care 
cetățenii pot fi implicați în elaborarea deciziilor 
administrației publice în funcție de anumite domenii 
de interes. 

Deschiderea administrației către nevoile reale ale 
societății civile trebuie să implice gestionarea 
procesului inovării în sectorul public, pentru a deveni 
capabilă să înțeleagă și încurajeze noile abordări 
necesare în vederea rezolvării problemelor complexe 
ale societății. Funcționarii publici trebuie să 
dobândească noi instrumente, cunoștințe, abilități și 
conexiuni pentru a-i ajuta să exploreze posibilități 
adecvate de interacționare cu publicul larg. 

Descrierea angajamentului 

ce presupune angajamentul 1. Dezvoltarea structurilor pentru relația cu mediul 
asociativ la nivelul ministerelor pentru a dobândi 



 
 

capacitatea de colectare a inițiativelor inovative 
promovate de societatea civilă, pe fiecare domeniu de 
activitate și de a derula uniform practicile de 
consultare și implicare a cetățenilor în actul de 
guvernare.  

2. Dezvoltarea unui instrument digital unic care să 
urmărească sprijinirea comunităților de expertiză 
interesate în elaborarea deciziilor publice și a 
responsabililor din cadrul executivului central care se 
ocupă de relația cu societatea civilă. 

care sunt rezultatele urmărite 

- încurajarea participării la decizia publică și facilitarea 
dialogului între administrația publică și societatea 
civilă prin implicarea societății civile în procesul de 
elaborare a politicilor publice; 
- uniformizarea practicilor de consultare și implicare a 
cetățenilor în actul de guvernare; 
- o mai bună coordonare a deciziilor politice și publice 
în sensul oferirii unor modalități de acțiune inovative 
către societatea civilă; 
- creșterea calității proceselor de consultare prin 
asigurarea accesului ONG-urilor la structurile 
consultative și la informațiile necesare; 
-  construirea de abilități ale funcționarilor publici 
pentru abordarea inovativă a interacțiunii dintre sfera 
publică și stakeholderii interesați. 

care este obiectivul major 

Dezvoltarea unui mecanism de coordonare la nivelul 
SGG care să sprijine autoritățile publice centrale să 
gestioneze procesele inovative necesare în sectorul 
public în vederea interacțiunii adecvate cu societatea 
civilă pentru eficientizarea proceselor participative, 
prin: asigurarea accesului stakeholderilor la structurile 
consultative destinate pe domenii de interes; 
simplificarea și creșterea calității comunicării dintre 
instituții și societatea civilă; facilitarea înțelegerii, 
testării și încorporării unor noi moduri de a 
interacționa cu societatea civilă. 

Activități măsurabile  
Responsabil 
(instituție/partener) 

Data de 
început 

Data de 
finalizare 

Evaluarea la nivelul grupului țintă format din 
autorități și instituții centrale și locale a 
stadiului proceselor de implicare a societății 
civile și a calității relației administrație - sector 
neguvernamental.  

 (chestionar/întâlnire cu instituțiile publice, 
chestionar/întâlnire cu ONG-urile) 

SGG/Instituții publice/ 
ONG-uri 

2021 2021 



 
 

Sesiuni de informare și training cu reprezentații 
instituțiilor din grupul țintă cu privire la 
practicile de consultare și implicare a societății 
civile în procesul decizional. 

(întâlniri cu informare și training instituțiile 
publice) 

SGG/Instituții publice/ 
ONG-uri 

2021 2022 

Stabilirea și implementarea unor funcționalități 
suplimentare pentru platforma CONECT, 
destinate configurării unei hărți naționale a 
distribuției pe regiuni de dezvoltare a 
organizațiilor neguvernamentale, 
responsabililor de la nivelul administrației 
publice și a structurilor consultative. 

(chestionar/întâlnire cu instituțiile publice, 
chestionar/întâlnire cu ONG-urile) 

SGG/Instituții publice/ 
ONG-uri 

2021 2021 

Elaborarea Ghidului pentru abordarea inovativă 
a proceselor de implicare a cetățenilor în 
procesul de luare a deciziilor. 

(chestionare/întâlniri cu ONG-uri, 
chestionare/întâlniri cu instituții publice) 

SGG/Instituții publice/ 
ONG-uri 

2021 2021 

Informarea și diseminarea Ghidului la nivelul 
autorităților administrației publice și societății 
civile, precum și monitorizarea utilizării 
instrumentului digital 

(sesiuni de informare cu ONG-uri și instituții 
publice) 

SGG/Instituții publice/ 
ONG-uri 

2022 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Participare și consultare 

2. Creșterea gradului de dialog cu tinerii, consultare și participare la luarea deciziilor a tinerilor 

Durata: septembrie 2020- august 2022 

Instituția responsabilă Ministerul Tineretului și Sportului 

Persoana de contact din cadrul instituției 
responsabile 

Sabadoș Marcel 

Director 

Direcția Proiecte și Politici pentru Tineret 

marcel.sabados@mts.ro 

Parteneri 

mediul guvernamental Denumire 

Persoana de contact 

Nume, Prenume 

Funcție, Departament 

telefon, e-mail 

societate civilă Grupul Național de Lucru al Dialogului Structurat cu tinerii 
și organizațiile de tineret: Consiliul Tineretului din România 
(CTR),Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), 
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România 
(ANOSR), Federația Forumul Tinerilor din România (FTR), 
Uniunea Studenților din România (USR), Organizația de 
tineret –Blocul Național Sindical (OT-BNS), Federația YMCA 
România.  

alții Denumire 

Persoana de contact (Nume, Prenume) 

Funcție, telefon, e-mail 

Descrierea problemei  

Lipsa unei valorificări depline a dimensiunilor cetățeniei 
active de către tineri din cauza unui grad redus de 
consultare și participare a tinerilor la luarea deciziilor 
privind problemele care îi privesc direct.  

Descrierea angajamentului 

ce presupune angajamentul 

Ministerul Tineretului și Sportului va continua 
implementarea unor mecanisme care să conducă la 
dezvoltarea relației de colaborare și parteneriat dintre 
autorități, tineri și structuri care lucrează cu și pentru tineri, 
pentru a genera strategii, programe, proiecte, metode și 
instrumente, utilizând inclusiv TIC, pentru instituirea 
dialogului, consultării și participării tinerilor.  



 
 

care sunt rezultatele urmărite 

Consolidarea dialogului cu tinerii pentru elaborarea 
politicilor de tineret: 

- elaborarea Strategiei Dialogului Structurat cu Tinerii; 

- elaborarea Strategiei Naționale în Domeniul Politicii de 
Tineret 2021-2027. 

Înființarea a cel puțin 83 de consilii consultative pentru 
tineret la nivel național. 

Participarea și implicarea a 2000 de de tineri în acțiuni de 
consultare, utilizând inclusiv TIC. 

care este obiectivul major 
Realizarea unui proces consultativ și decizional deschis și 
transparent în domeniul politicilor de tineret la nivel 
național. 

Activități măsurabile (maxim 5)  
Responsabil 
(instituție/partener) 

Data de 
început 

Data de 
finalizare 

1. Desfășurare consultări organizate de către 
Grupul Național de Lucru al Dialogului 
Structurat cu tinerii și organizațiile de tineret 
și  Rețeaua națională de lucrători de tineret –
”tineREȚEA”, cu competențe în derularea 
procesului de dialog cu tinerii 

(40 consultări) 

MTS/ ONG-uri partenere 2021 2022 

2. Desfășurare consultări publice privind 
strategii de tineret/programe de finanțare/ 
metodologii ale  Ministerului Tineretului și 
Sportului  

(5 consultări publice) 

MTS/ ONG-uri partenere 2021 2021 

3. Constituirea consiliilor consultative de 
tineret pe lângă consiliile județene și 
primăriile reședințelor de județ 

(83 consilii) 

MTS 2021 2022 

4. Crearea unei  platforme online care să 
cuprindă informații din domenii diverse, de 
interes pentru tineri. De asemenea, 
platforma poate fi utilizată ca suport de 
consultare online a tinerilor 

MTS/ ONG-uri partenere 2021 2021 

5. Participarea și implicarea tinerilor în 
activități specifice dedicate (activități de 
informare, consultare, consiliere, formare 
etc)  

(2000 de participanți, selectați pe baza unor 
criterii obiective și a unor metodologii 
transparente, utilizând instrumente TIC) 

MTS/ ONG-uri partenere 2021 2022 



 
 

Alte informații 

Buget necesar (lei) 

(sursa, dacă există deja) 

1.000.000lei 

 

Corelarea cu alte programe/strategii 
guvernamentale 

Strategia Națională în Domeniul Politicii de Tineret 2015 – 
2020 

Strategia Națională în Domeniul Politicii de Tineret 2021 – 
2027 

Strategia Uniunii Europene pentru Tineret (SUET) 2019-
2027 

Obiectivele Europene pentru Tineret 2019-2027 

Strategia în domeniul tineretului a Consiliului Europei 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Bună guvernare la nivel local în beneficiul cetățenilor 

Durata: 2020 - 2022 

Instituția responsabilă 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - 
Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice 

Persoana de contact din cadrul instituției 
responsabile 

Andreea Grigore 

Director 

Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice 

andreea.grigore@mlpda.ro  

Parteneri 

mediul guvernamental Secretariatul General al Guvernului 

administrația publică locală Consilii Județene/ Primării 

societate civilă 

 

Organizații neguvernamentale 

Descrierea problemei  

La nivelul autorităților administrației publice locale, gradul 
de implicare și promovare a principiilor guvernării deschise 
este relativ redus. Există inițiative și exemple de bună 
practică dar în lipsa unor comunicări și promovări adecvate 
ale acestora, nu sunt replicate la nivelul administrației 
publice locale. Noile tehnologii sunt utilizate doar izolat. 

Descrierea angajamentului 

ce presupune angajamentul 

Pornind de la setul de principii OGP, au fost formulate 
recomandări privind guvernarea deschisă la nivel local și s-a 
deschis o sesiune de înscrieri în cadrul unui progam pilot cu 
peste 100 de unități administrativ-teritoriale. Au fost 
organizate 8 sesiuni de informare a reprezentanților 
administrației publice locale cu privire la principiile 
guvernării deschise, ocazie cu care au fost colectate 
propuneri de măsuri.  

care sunt rezultatele urmărite 

Creșterea numărului de autorități ale administrației publice 
locale care să implementeze principiile OGP; 

Creșterea numărului de actori sociali care să participe la 
procesul decizional. 

care este obiectivul major 

Creșterea gradului de implicare a UAT-urilor în procesul 
OGP, precum și al cetățenilor în procesul decizional al 
autorităților administrației publice locale. 

 

Activități măsurabile  Responsabil Data de Data de 



 
 

(instituție/partener) început finalizare 

1.     Acordarea de asistență UAT-urilor în 
vederea implementării principiilor OGP: 
i. Consultări locale; 

ii. Identificarea unor probleme și priorități 
locale prin participarea tuturor 
stakeholderilor; 

iii. Stabilirea unor echipe locale pentru 
formularea de proiecte/soluții în 
colaborare și realizarea acestora. 

În vederea acordării de asistență tehnică, 
MDLPA și SGG, împreună cu partenerii din 
societatea civilă, vor parcurge următoarele 
etape: 

a.  identifică și documentează (pe scurt) un 
set de modele care să constituie un „meniu” 
de acțiuni pentru autoritățile publice locale, 
în concordanță cu Recomandările privind 
guvernarea deschisă la nivel local; 
b. informează APL-urile despre 
oportunitatea de a participa la programul 
OGP la nivel local.  APL sunt invitate să se 
înscrie în programul OGP la nivel local, 
alegând un set de acțiuni care se vor 
concretiza într-un plan de acțiuni; 

c. un număr de până la 15 UAT-uri sunt 
sprijinite să dezvolte, să adopte și să 
implementeze Planuri locale de acțiune; 
d. cele mai bune inițiative locale vor fi 
premiate în cadrul unui eveniment; 
e. Toți partenerii evaluează rezultatele 
interimare ale programului și, dacă este 
cazul, fac o propunere de extindere prin 
bugetul anului 2022. 

MDLPA, SGG, societatea civilă 2021 Iunie 2022 

2.1.  Dezvoltarea unei platforme dedicate 
administrației publice locale în vederea 
standardizării afișării informațiilor și datelor 
de care dispun autoritățile administrației 
publice locale. 

Se intenționează standardizarea într-un 
format foarte simplu a unor serii de date 
mai des utilizate și de interes pentru 
autoritățile locale (personalul angajat, 
proiectele în derulare, provocările curente, 
evenimentele culturale, punctele de interes, 
serviciile deservite etc). Se poate gândi o 
structură pe bază de spreadsheet sau 

MDLPA, SGG, societatea civilă 2021 2022 



 
 

Airtable care să permită și generarea 
conținutului din website pe baza acestor 
date. Avantajele unei astfel de 
standardizări: 

a. este foarte simplă, toți 
știu să utilizeze un 
spreadsheet; 

b. conținutul modificat în 
spreadsheet se poate 
propaga instant în 
conținutul website-ului; 

c. website-urile primăriilor 
pot avea o structură 
similară, consistentă, pe 
care instituțiile o pot 
primi în mod gratuit, 
fără nevoia de a plăti 
pentru acest serviciu  

d. un astfel de 
spreadsheet 
standardizat poate 
deveni o „bază de date” 
din care autoritățile 
centrale să colecteze în 
mod direct datele la 
nivel central, doar prin 
cunoașterea link-ului la 
care acest fișier este 
disponibil. 

2.2 Realizarea unei platforme de tip „Smart 
Government” care să unească inițiativele 
autorităților administrației publice locale în 
domeniu în scopul promovării de bune 
practici și facilitării accesului la acestea 
pentru unitățile administrativ teritoriale 
mici sau cu resurse limitate. 

3. Realizarea unor programe educaționale, 
online, pe tematica OGP, pentru cel puțin 
100 de persoane: 

- nivel tehnic, pentru responsabilul 
desemnat (10 module de câte 10 minute, cu 
material de lucru, testare a cunoștiștențelor, 
monitorizarea participării); 

- nivel generic, pentru întregul personal (3 
module de 5 minute cu monitorizarea 
participării din partea fiecărei insituții). 

MDLPA, SGG, societatea civilă 2021 2022 

4. Implicarea societății civile, mediului 
academic și a celorlalți cetățeni din 
comunitățile locale prin introducerea în 

MDLPA 2021 2022 



 
 

documentele de fundamentare a actelor 
administrative de la nivel local a unor 
analize/ politici publice care să vină în 
sprijinul unităților administrativ-teritoriale 
în procesul de elaborare/ implementare a 
acestor documente. 

  

5. Continuarea acordării, anual, a premiului 
pentru buna guvernare locală. 

 

MDLPA 2021 2022 

Alte informații 

Buget necesar (lei) 

(sursa, dacă există deja) 

Este necesară obținerea finanțării pentru proiectul „Bună 
guvernare la nivel local în beneficiul cetățenilor”, admis de 
AMPOCA în urma etapei de evaluare tehnico-financiară.  

 

Corelarea cu alte programe/strategii 
guvernamentale 

Strategia Națională Anticorupție 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

Servicii Sociale 
 

 
4. Creșterea accesului cetățenilor vulnerabili la servicii comunitare integrate pentru reducerea sărăciei și 

excluziunii sociale 
Durata  
Septembrie 2020 – ianuarie 2022 

Instituția responsabilă Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

Persoana de contact din cadrul instituției 
responsabile 

Eduard Corjescu 
Secretar General 
telefon, e-mail 

Parteneri 

mediul guvernamental Denumire 
Persoana de contact 
Funcție, Departament, telefon, e-mail 

societate civilă Denumire 
Persoana de contact, Funcție, telefon, e-mail 

alții Denumire 
Persoana de contact, Funcție, telefon, e-mail 

Descrierea problemei  

Abordarea integrată în furnizarea la nivel comunitar a 
serviciilor sociale de bază, educaționale și de asistență 
medicală comunitară este foarte puțin dezvoltată în 
România, deși constituie un obiectiv prioritar urmărit de mai 
mulți ani în strategiile naționale. Serviciile de asistență 
comunitară (SAC), categorie sub care se pot licenția serviciile 
comunitare integrate, sunt furnizate în prezent doar de 23 
de SPAS-uri din cele 3187 de UAT-uri de bază existente în 
România (date extrase din Registrul electronic unic al 
serviciilor sociale, publicat la 10 februarie 2020). Pentru a 
crește accesul populației la servicii sociale de calitate, 
adaptate nevoilor sale și oferite în sistem integrat, este 
nevoie de întărirea capacității autorităților locale în crearea 
și furnizarea  SCI, dar și de o informare mai bună a populației 
cu privire la existența acestor servicii.   

Descrierea angajamentului 

ce presupune angajamentul 

MMPS se angajează să sprijine dezvoltarea rețelei publice a 
serviciilor de asistență comunitară (SAC) și să crească accesul 
populației vulnerabile la servicii comunitare integrate pentru 
reducerea sărăciei și excluziunii sociale în cel puțin 100 de 
UAT-uri cu tip de marginalizare peste medie și severă.  

care sunt rezultatele urmărite 

1. Crearea, licențierea și furnizarea a cel puțin 100 de 
servicii de asistență comunitară de către SPAS-uri aflate 
în comunități cu tip de marginalizare peste medie și 
severă. 

2. Construirea și publicarea hărții interactive a  serviciilor 
comunitare integrate (sociale, educaționale și de 
sănătate) 

3. Colaborarea cu societatea civilă pentru a diversifica 
spectrul de servicii oferite comunităților marginalizate, 
cum ar fi înlesnirea accesului le justiție pentru 



 
 

persoanele vulnerabile. 
 

care este obiectivul major 

Creșterea accesului populației vulnerabile la servicii 
comunitare integrate prin sprijinirea serviciilor publice de 
asistență socială (SPAS) în crearea, licențierea și furnizarea în 
sistem integrat de servicii de asistență comunitară în 
comunitățile marginalizate.  

Activități măsurabile (maxim 5)  Responsabil 
(instituție/partener) 

Data de 
început 

Data de 
finalizare 

1. Acordare de sprijin metodologic 
(informare, consiliere) pentru acreditarea 
serviciilor publice de asistență socială 
(SPAS) ca furnizori de servicii sociale și 
pentru licențierea serviciilor de asistență 
comunitară (SAC). 

MMPS 2021  Ianuarie 
2022 

2. Sprijinirea autorităților administrației 
publice locale din minim 100 de comunități 
marginalizate în crearea echipelor 
comunitare integrate (sprijin în recrutare și 
acordarea unei subvenții asistenților 
sociali/tehnicienilor în asistență socială 
recrutați în echipa comunitară integrată). 

MMPS 2021 Ianuarie 
2022 

3. Elaborarea unui Manual de lucru (pachet 
de metodologii, proceduri și instrumente 
de lucru) care să ghideze și să sprijine 
echipele comunitare integrate  în furnizarea 
SCI; identificarea de către echipa de lucru a 
unor nevoie pentru diversificarea spectrului 
de servicii oferite persoanelor vulnerabile, 
cum ar fi înlesnirea accesului la justiție. 

MMPS 2021 Ianuarie 
2022 

4. Instruirea membrilor ECI în aplicarea 
metodologiilor și instrumentelor de lucru. 

MMPS 2021 Ianuarie 
2022 

5.Crearea și publicarea hărții interactive a 
serviciilor comunitare integrate 

MMPS 2021 Ianuarie 
2022 

Alte informații 

Buget necesar (lei) 
 
(sursa, dacă există deja) 

Activitățile sunt derulate și finanțate în cadrul proiectului 
„Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate 
pentru reducerea sărăciei și excluziunii sociale” (POCU 
122607), implementat de MMPS în parteneriat cu Ministerul 
Sănătății și Ministerul Educației Naționale în perioada 
septembrie 201-ianuarie 2022.  
Buget total eligibil: 113,076,750.09 lei, din care  85 % 
reprezintă valoarea finanțării din fondurile europene (FSE), 
reprezentând cheltuieli totale nerambursabile, iar 15 % 
contribuția proprie, acoperită din Bugetul de Stat. 

Corelarea cu alte programe/strategii 
guvernamentale 

Strategia Națională privind incluziunea socială și reducerea 
sărăciei 2015-2020 
Programul de Guvernare 2018-2020 



 
 

 

Anti-corupție 

5. Transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile 

din fonduri publice conform Legii nr. 350/2005 

Durata: 2020-2022 

Instituția responsabilă 
Secretariatul General al Guvernului - Direcția Generală 
Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare – 
Serviciul pentru Guvernare Deschisă 

Parteneri 

administrația publică 
centrală și locală 

Instituții publice ce oferă finanțări nerambursabile în 
baza Legii nr. 350/2005 

societate civilă 
Centrul pentru Legislație Nonprofit 

Consiliul Tinerilor din România 

Descrierea problemei  

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activități de interes general statuează obligația 
instituțiilor finanțatoare de a publica în Monitorul Oficial 
al României un raport anual cu privire la contractele de 
finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 
fiscal, care va cuprinde programele finanțate, beneficiarii 
și rezultatele contractului. 

Deși obligația de raportare este prevăzută de cadrul legal 
în vigoare, centralizarea informațiilor privind finanțările 
nerambursabile la nivel național este irealizabilă, fapt 
datorat modului de raportare (imposibilitatea căutării 
rapoartelor în M. Of., lipsa accesului liber). Astfel, pot 
exista suspiciuni cu privire la integritatea procedurii de 
finanțare și pot fi afectate eficiența și rezultatele 
acordării finanțării. 

Descrierea angajamentului 

ce presupune angajamentul 

Transparentizarea acordării finanțărilor publice acordate 
în baza Legii nr. 350/2005 prin intermediul unui set de 
măsuri integrate în cadrul unei propuneri de politică 
publică, ce va include realizarea unui instrument digital 
cu rol de centralizare a tuturor informațiilor privind 
finanțările acordate în baza Legii nr. 350/2005. 
(beneficiar, suma, rezultate)   

care sunt rezultatele urmărite 

- Elaborarea unei propuneri de politică publică, 
bazată pe analiza situației actuale , cu scopul de 
uniformizare și eficientizare a mecanismului de finanțare 
în baza legii nr. 350/2005. 



 
 

- Crearea unui mecanism pilot aplicabil grupului 
țintă format din instituții ale administrației publice 
centrale și locale, care să reprezinte punctul unic de 
colectare și publicarea centralizată a datelor referitoare 
la finanțările nerambursabile acordate din fonduri 
publice conform Legii nr. 350/2005, pentru  
îmbunătățirea/creșterea în mod echitabil a gradului de 
accesibilitate a tuturor actorilor potențial interesați. 

care este obiectivul major 
Creșterea gradului de transparență în acordarea 
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, conform 
Legii nr. 350/2005. 

Activități măsurabile  
Responsabil 

(instituție/partener) 
Data de 
început 

Data de 
finalizare 

Evaluarea la nivelul grupului țintă format din 
instituții ale administrației publice centrale și 
locale a gradului de transparență actual 
privind acordarea în baza Legii nr. 350/2005 a 
finanțărilor nerambursabile. 

(chestionar/întâlnire cu ONG-uri, 
chestionar/întâlnire cu instituții publice) 

SGG/Instituții 
publice/ONG-uri 

2021 2021 

În baza evaluării anterioare se va redacta o 
propunere de politică publică , care va fi 
supusă unei seri de consultării cu 
reprezentanții administrației publice și 
sectorului neguvernamental, acesta 
incluzând crearea mecanismului unic de 
colectarea a informațiilor, aplicabil grupului 
țintă. 

(propunere politică publică, 
chestionare/întâlniri cu instituții publice și 
ONG-uri) 

SGG/Instituții 
publice/ONG-uri 

2021 2022 

Stabilirea de funcționalități suplimentare 
platformei CONECT, destinate publicării 
centralizate a finanțărilor nerambursabile 
acordate în baza Legii nr. 350/2005. 

( întâlnire/chestionar cu ONG-uri) 

SGG/ONG-uri 2021 2021 



 
 

Elaborarea și publicarea Ghidului privind 
transparentizarea acordării finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice conform 
Legii nr. 350/2005. 
(chestionare/întâlniri cu ONG-uri, 
chestionare/întâlniri cu instituții publice) 

SGG/Instituții 
publice/ONG-uri 

2021 2022 

Informarea și diseminarea, Propunerii de 
Politică Publica și a Ghidului la nivelul 
autorităților administrației publice și 
societății civile, precum și monitorizarea 
practicilor în domeniul acordării finanțărilor. 

(sesiuni de informare cu ONG-uri și instituții 
publice) 

SGG/Instituții 
publice/ONG-uri 

2022 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TRANSPARENȚĂ 

6. Creșterea transparenței cu privire la alocări și achiziții din fonduri naționale pentru investiții 

Durata: 2020-2022 

Instituția responsabilă 
 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
(MDLPA) 

Parteneri societate civilă Expert Forum 

Descrierea problemei  

Există raportări care pot fi centralizate pentru a putea oferi o 
imagine mai bună asupra implementării Programului Național 
de Dezvoltare Locală (PNDL), informațiile publicate putând fi 
optimizate astfel încât datele din procesul de colectare și 
publicare a acestora, precum și eventualele modificări 
legislative să fie mai ușor de accesat. 

Descrierea angajamentului 

ce presupune angajamentul 

Angajamentul constă în analizarea cadrului legislativ și a 
practicii care guvernează PNDL, creșterea numărului de date 
privind alocările, listele cu obiectivele de investiții și sumele 
alocate acestora pentru finanțarea PNDL, pentru județe, care 
pot fi publicate, precum și intensificarea dialogului dintre 
MDLPA și public pe aceste teme. 

care sunt rezultatele urmărite 

Creșterea gradului de interacțiune dintre MDLPA și public; 

Analizarea prevederilor legale și identificarea posibilelor 
modificări care trebuie realizate; 

Identificarea unui număr mai mare de baze de date legate de 
aceste fonduri și publicarea acestora;  

Publicarea datelor rezultate pe portalul data.gov.ro  și pe site-
ul MDLPA. 

Activități măsurabile  
Responsabil 
(instituție/partener) 

Data de 
început 

Data de 
finalizare 

Organizarea unei dezbateri pentru a 
analiza cadrul legislativ și practica 
referitoare la implementarea Programului 
National pentru Dezvoltare Locală. 

MDLPA, EFOR 2021 2021 

Organizarea unei întâlniri 
 la care să participe toate părțile 
interesate pentru a identifica 
oportunitățile de creștere a numărului de 
baze de date publicate, precum și orice 

MDLPA, EFOR 2021 2021 



 
 

alte mijloace de a valorifica informațiile 
legate de alocarea fondurilor, 
implementarea proiectelor și realizarea 
achizițiilor publice aferente acestora. 
Definirea procedurilor și publicarea 
seturilor de date, actualizarea seturilor de 
date. 

MDLPA 2021 2022 

Organizarea unei dezbateri publice pentru 
a identifica progresele realizate, concluzii 
și pașii următori. 

MDLPA, EFOR 2021 2022 

Alte informații 

Corelarea cu alte programe/strategii 
guvernamentale 

Strategia Națională Anticorupție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Creșterea gradului de informare a cetățenilor din România și Republica Moldova referitor la 
proiectele finanțate de Guvernul României în Republica Moldova, prin digitizarea/publicarea 

informației  
Durata : septembrie 2020 – septembrie 2021 

Instituția responsabilă Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova,  

Parteneri mediul guvernamental Secretariatul General al Guvernului, Direcția IT 

Descrierea problemei  

La ora actuală nu există o bază de date care ar prezenta de o 
manieră exhaustivă toate investițiile pe care România le-a 
făcut în Republica Moldova. Rolul și importanța României în 
susținerea parcursului european al Republicii Moldova, până 
și după semnarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova 
cu Uniunea Europeană, este semnificativ. România a finanțat 
proiecte infrastructurale, mediatice, culturale, academice în 
Republica Moldova, cu impact major. Din păcate, 
comunicarea acestor date și informații, mai cu seamă, 
cetățenilor din Republica Moldova, a fost de-a lungul anilor 
lipsită de abordare sistemică.   

Descrierea angajamentului 

ce presupune angajamentul 

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova va 
cartografia toate finanțările efectuate de Guvernul României 
în Republica Moldova prin elaborarea unei baze de date 
informatizate, care va conține date referitor la documentele 
oficiale în baza cărora au fost efectuate finanțările, sumele 
investite, beneficiarii din Republica Moldova, finanțatorii din 
România (nivel local și nivel central), data finanțării, gradul de 
finalizare a investiției. 

care sunt rezultatele urmărite 

Elaborarea unei hărți digitale interactive a Republicii Moldova, 
grație căreia va fi posibil de vizualizat toate proiectele de 
finanțare realizate de Guvernul României în Republica 
Moldova. 

care este obiectivul major 

Grad crescut de informare sistemică/permanentă și 
conștientizare publică a cetățenilor din Republica Moldova 
referitor la rolul și importanța României în sprijinirea efortului 
de integrare europeană a Republicii Moldova. 

Activități măsurabile  
Responsabil 
(instituție/partener) 

Data de 
început 

Data de 
finalizare 

Elaborarea bazei de date   DRRM 2021 2021 

Completarea Bazei de date DRRM 2021 2021 

Colectarea informației reefritor la 
finanțările non-rambursabile realizate de 

DRRM 2021 2021 



 
 

România către Republica Moldova  

Alte informații 

Buget necesar (lei) 

 

 

Ținând cont de situația critică legată de pandemia Covid-19, 
toate activitățile vor fi realizate din contul bugetului de 
funcționare a DRRM-SGG 

Corelarea cu alte programe/strategii 
guvernamentale 

Strategia Națională pentru Agenda Digitală; 

Legea nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes 
public 

Memorandumul cu tema  Creșterea transparenței și 
standardizarea afișării informațiilor de interes public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Justiție și integritate 

 

8. Diseminarea drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și monitorizarea gradului de 
implementare a legislației în vigoare referitoare la folosirea limbilor minorităților naționale în relația 

cu autoritățile administrației publice locale și serviciile publice deconcentrate  

Durata: 2020-2022 

Instituția responsabilă 
Departamentul pentru Relații Interetnice - Secretariatul 
General al Guvernului  

Parteneri 

Administrația publică 
centrală și locală  

 

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, consilii locale, 
primari, servicii publice deconcentrate - autoritățile 
administrației publice locale și serviciile publice 
deconcentrate prevăzute de Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Societate civilă 
Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților 
naționale membre ale Consiliului Minorităților Naționale 

Descrierea problemei  

Aplicarea necorespunzătoare și insuficientă a drepturilor 
lingvistice ale cetățenilor aparținând minorităților 
naționale. Cadrul legal privind dreptul cetăţenilor 
aparţinând unei minorităţi naţionale de a-şi folosi limba 
maternă în administraţia publică a fost modificat prin 
adoptatea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Descrierea angajamentului 

ce presupune angajamentul 

Componente:  

-Inițierea unei campanii de diseminare a drepturilor 
recunoscute cetățenilor aparținând minorităților 
naționale din România, campanie care va fi postată pe 
pagina web și pe pagina de socializare a DRI, bazată pe 
necesitatea conștientizării existenței și exercitării acestor 
drepturi de către cei cărora acestea le sunt recunoscute. 
Totodată, Campania se adresează cetățenilor aparținând 
și majorității, cunoașterea acestor drepturi fiind 
esențială pentru realizarea unui dialog eficient între 
minoritățile naționale și majoritate.      

-Continuarea procesului de colectare de date inițiat de 
DRI în anul 2017 referitor la aplicarea prevederilor legale 
privind dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi 
naţionale de a-şi folosi limba maternă în administraţia 
publică locală, în localităţile în care pragul cetăţenilor 
aparţinând unei minorităţi naţionale depăşeşte 20% din 
populaţie. DRI va adresa autorităților administrației 



 
 

publice locale, instituțiilor publice aflate în subordinea 
acestora, precum și serviciilor publice deconcentrate o 
serie de întrebări. Întrebările cuprinse în chestionarul 
înaintat acestor entități vor fi formulate în baza 
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Context: angajamentul este parte integrantă a inițiativei 
DRI de diseminare a drepturilor recunoscute cetățenilor 
minorităților naționale – 2020 - 2021 

care sunt rezultatele urmărite 

-conștientizarea de către cetățenii aparținând 
minorităților naționale a importanței existenței și 
aplicării drepturilor recunoscute acestora; sporirea 
încrederii în autoritățile locale și centrale care au 
obligația aplicării acestor drepturi și conștientizarea 
rolului pe care aceste entități îl au în sistemul de 
protecție al minorităților naționale; 

-asigurarea unui punct unic de acces la informații privind 
colectarea și publicarea centralizată a datelor referitoare 
la aplicarea prevederilor care reglementează dreptul 
cetățenilor aparținând minorităților națioanle de a utiliza 
limba maternă în administrația publică locală, cuprinse 
în Codul administrativ cu scopul de a  îmbunătăți /crește 
în mod echitabil gradul de aplicare și exercitare a acestor 
drepturi. 

care este obiectivul major 
Implementarea de către autorități a prevederilor legale 
care reglementează drepturile lingvistice recunoscute 
cetățenilor aparținând minorităților naționale 

Activități măsurabile  
Responsabil 

(instituție/partener) 
Data de 
început 

Data de 
finalizare 

Realizarea unor materiale de informare – 
organizațiile cetățenior aparținând 
minorităilor naționale membre ale Consiliului 
Minorităților Naționale vor fi informate cu 
privire la modificările și cpmpletările aduse 
actelor normative în vigoare în domeniu, la 
evoluția sistemului legislativ în materia 
drepturilor minorităților naționale; se va 
realiza prin intermediul comsiilor de 
specialitate ale CMN și în cadrul plenului 
CMN. Activitatea de informare se va realiza 
permanent, ori de câte ori este necesar, în 
funcție de modificările legislative și de 
aparițiile unor acte normative noi în 
domeniu. 

DRI permanent permanent 



 
 

Realizarea unor mesaje/texte/imagini pe 
”categorii de drepturi”. De ex., drepturile 
lingvistice - dreptul de a învăța în limba 
maternă, dreptul de a exprima în limba 
maternă în faţa instanţelor de judecată, 
dreptul de a li se comunica în limba maternă 
informațiile cu caracter medical, de a folosi 
limba maternă în relațiile cu autoritățile 
administrației publice locale, de a transmite 
sau de a primi informatii în limba maternă.   

DRI 2021 2021 

Transmiterea chestionarelor către 
autoritățile administrației publice locale și 
serviciile publice deconcentrate și colectarea 
datelor transmise de către acestea, ca 
răspuns la chestionar. 

(chestionar/întâlnire/consultări cu instituții 
publice) 

DRI 2021 2021 

Colectarea și realizarea unei analize pe baza 
datelor puse la dispoziție de instituții ale 
administrației publice locale și servicii publice 
deconcentrate, ca răspuns la chestionarul 
transmis 

DRI 2021 2021 

Publicarea datelor și a analizei privind 
monitorizarea aplicării prevederilor care 
reglementează dreptul cetățenilor 
aparținând minorităților națioanle de a utiliza 
limba maternă în admimistrația publică 
locală, cuprinse în Codul administrativ. 

DRI 2021 2022 

Dezvoltarea unei platforme și a unei aplicații 
web și mobile prin care se facilitează 
diseminarea informațiilor despre 
comunitățile minorităților naționale și 
drepturile acestora. Aplicația va conține o 
secțiune dedicată formularelor oficiale în 
limbile minorităților naționale (cu posibilitate 
de completare și semnătură digitală), 
respectiv o funcție de sesizare a încălcării 
drepturilor minorităților naționale 

DRI  2021 2022 



 
 

Promovarea, prin publicarea pe pagina web a 
DRI, a cazurilor de buna practică în domeniu 

DRI 2022 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sănătate și responsabilitate socială 

 

9. Măsuri în contextul pandemiei de Covid-19  

Durata  

septembrie 2020 - septembrie 2021 

Instituția responsabilă 
Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate 

Ministerul  Sănătății 

Descrierea problemei  

Situațiile de criză în sănătate, cum sunt pandemiile, necesită 
măsuri specifice de organizare, prevenție, intervenție, 
monitorizare și reglementare. Unitățile sanitare trebuie să 
facă față situațiilor de urgență sau de necesitate prin 
aplicarea rapidă a măsurilor specifice, în paralel cu activitatea 
curentă a unității sanitare. 

Descrierea angajamentului 

ce presupune angajamentul 

Elaborarea unui set de recomandări, pentru unitățile sanitare, 
astfel încât măsurile specifice să fie cunoscute, desemnați 
responsabilii și stabilite fluxurile, pentru a preveni apariția 
unor dificultăți în furnizarea serviciilor de sănătate sau 
afectarea siguranței pacienților și a personalului medical. 

care sunt rezultatele urmărite 

Cunoașterea responsabilităților colective și individuale, a 
măsurilor specifie și respectarea fluxurilor conduc la creșterea 
vitezei de reacție, evitarea erorilor cauzatoare de vătămare a 
pacienților sau personalului medical, evitarea riscului de 
scădere a calității asistenței medicale cu efect asupra sănătății 
populației. 

care este obiectivul major 
Intervenții eficiente și sigure în situații de urgență, de 
necesitate sau cu risc epidemiologic major, cu impact asupra 
stării de sănătate a populației. 

Activități măsurabile (maxim 5)  
Responsabil 
(instituție/partener) 

Data de 
început 

Data de 
finalizare 

Recomandări pentru unitățile sanitare în situația generată de pandemie 

1. Evaluarea situației din spitale, prin 
administrarea unui chestionar cu privire la 
măsurile de prevenire a contaminării, 
pentru identificarea și conștientizarea 
vulnerabilităților în managementul riscului 
infecțios și măsurile întreprinse pentru 
corectarea acestora. 

ANMCS 

Spitalele publice și private 
acreditate sau aflate în curs 
de acreditare 

2021 2021 

2. Analiza datelor rezultate din raportările ANMCS 2021 2021 



 
 

spitalelor referitoare la planificarea 
activităților de management al cazurilor 
expuse infecției și la asigurarea cu material 
de protecție, medicamente și personal 
precum și alte aspecte specifice perioadei 
de pandemie. 

3. Evidențierea bunelor practici și a 
erorilor în activitățile curente și specifice 
stării de urgență ca urmare a pandemiei 
generate de COVID-2. Cunoașterea 
acestora în eventualitatea apariției unei 
alte situații de criză cu risc epidemiologic. 

ANMCS 2021 2021 

4. Redactarea unor recomandări care să 
stabilească acțiuni specifice, de organizare, 
modalități de intervenție pentru evitarea 
situațiilor generatoare de riscuri precum și 
responsabilitățile în cazul unei crize cu risc 
major epidemiologic. 

ANMCS, 

 

2021 2021 

5. Publicarea recomandărilor, cunoașterea 
gradului de informare și de însușire a 
recomandărilor de către unitățile sanitare 
și a nivelului de pregătire în vederea 
implementării recomandărilor. 

ANMCS 

Spitalele publice și private 
acreditate sau aflate în curs 
de acreditare 

2021 2022 

Publicarea în format deschis a datelor aferente infecției cu noul coronavirus – covid-19, colectate la 
nivelul sistemului public de sănătate 

6. Publicare în format deschis, la 
termenele stabilite, a seturilor de date 
definite 

Ministerul Sănătății 2021 Permanent 

Alte informații 

Buget necesar (lei) 

 

(sursa, dacă există deja) 

Nu necesită buget suplimentar față de bugetul propriu al 
instituției 

Corelarea cu alte programe/strategii 
guvernamentale 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. Factori de risc care afectează siguranța pacientului 

Durata  

septembrie 2020 - septembrie 2021 

Instituția responsabilă 
Autoritatea Națională de Management al Calității în 
Sănătate 

Persoana de contact din cadrul instituției 
responsabile 

Dicu Alexandru 

Consilier 

Compartiment Managementul Calității 

0734.991.442, alexandru.dicu@anmcs.gov.ro 

Parteneri 

mediul guvernamental ANMCS 

societate civilă  

alții Denumire 

Persoana de contact (Nume, Prenume) 

Funcție, telefon, e-mail 

Descrierea problemei  

Evenimentele adverse asociate asistenței medicale (EAAAM), 
reprezintă, conform studiilor internaționale, a treia cauză de 
mortalitate după boile oncologice și cardiovaculare.  

Comisia UE a recomandat în anul 2014, cinci direcții de acțiune 
pentru prevenirea acestora. În anul 2014, în România nu se 
implementase niciuna. ANMCS a inițiat o serie de activități 
conforme cu aceste direcții. 

Descrierea angajamentului 

ce presupune angajamentul 

Formarea profesioniștilor din sănătate pentru idenitficarea și 
analiza evenimentelor adverse ascoiate asitenței medicale pentru 
identificare cauzelor „rădăcină” și învățarea din erori. Informarea 
pacienților asupra modului în care pot contribui la reducerea 
riscurilor asociate asistenței medicale. 

care sunt rezultatele urmărite 

Implementarea sistemului de raportare, fără caracter 
acuzator, în Registrul Național al EAAAM, înființat de ANMCS, 
la nivelul tuturor spitalelor. 

Implementarea învățării din erori în procesul de educație 
medicală continuă.  

Reducerea evenimentelor indezirabile grave. 

care este obiectivul major 
Îmbunătățirea siguranței pacientului prin sprijinirea profesioniștilor 
din sănătate și al populației pentru o cultură a transparenței în 
evaluarea calității serviciilor medicale. 

Activități măsurabile (maxim 5)  Responsabil Data de Data de 



 
 

(instituție/partener) început finalizare 

1. Colectarea informațiilor referitoare la 
EAAAM din unitățile sanitare. 

ANMCS, unități sanitare 
publice și private acreditate 

2021 2021 

2. Analiza și corelarea datelor pentru 
întocmirea unor situații centralizate. 

ANMCS 2021 2021 

3. Întocmirea hărții situației EAAAM. ANMCS 2021 2021 

4. Difuzarea rezultatelor în cadrul unor 
workshop-uri, dezbateri, întalniri cu 
asociații ale pacienților etc. 

ANMCS 2021 2021 

Alte informații 

Buget necesar (lei) 

(sursa, dacă există deja) 

Nu este necesar buget separat de bugetul instituției. 

Corelarea cu alte programe/strategii 
guvernamentale 

Strategia ANMCS pentru perioada 2020-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Debirocratizare 

 

11. Elaborarea unui mecanism sustenabil de debirocratizare la nivelul administrației publice centrale 

Durata: 2020-2022 

Instituția responsabilă 

Secretariatul General al Guvernului prin Direcția Tehnologia 
Informației și Digitalizare, Serviciul Guvernare Deschisă și Direcția 
generală politici publice, strategii și control intern managerial 

 

Cancelaria Prim-Ministrului prin Secretarul de stat pentru 
debirocratizare 

Parteneri 

administrația 
publică centrală 
și locală 

Ministere 

societate civilă ONG-uri interesate 

Descrierea problemei  

În prezent, toate domeniile de activitate din România sunt 
afectate direct de birocraţia din instituţiile publice. Principalele 
probleme create de birocraţia greoaie care se face resimțită la 
nivelul administrației centrale (eficiența limitată a funcţionarilor 
publici, lipsa transparenței în luarea deciziilor, cheltuielile 
semnificative pe care birocrația le impune asupra cetățenilor și 
mediului privat, comunicarea defectuoasă la nivel intern şi extern 
a instituțiilor publice, suprapunerea multor norme și reglementări 
ce îngreunează buna desfăşurare a activităţilor instituţiilor publice 
şi implicit activitățile din mediul privat) pot fi ameliorate sau chiar 
eliminate prin introducerea unor mecanisme ce au menirea de a 
reduce birocrația actuală și de a preveni o parte din birocrația 
viitoare.  

Descrierea angajamentului 

ce presupune angajamentul 

Identificarea și eliminarea unor procedee birocratice greoaie, 
inutile sau redundante de la nivelul administrației publice centrale, 
precum și crearea unui mecanism mixt guvern-societate civilă care 
să asigure sustenabilitatea implementării noilor măsuri.  

care sunt rezultatele 
urmărite 

- Elaborarea unei modalități continue de evaluare a formularelor 
și a altor proceduri administrative destinate interacțiunii 
cetățenilor și operatorilor economici cu administrația publică 
centrală, prin crearea unei metodologii de scalare a 



 
 

costurilor/beneficiilor aduse de existența acestora; 
- Crearea unui mecanism colaborativ mixt guvern-societate civilă 

cu un înalt nivel de independență și sustenabilitate, urmată de și 
elaborarea unei metodologii de evaluare a nivelului birocrației 
existente în diverse instituții ale administrației publice. 

care este obiectivul major 

Creșterea gradului de eficiență a funcționalității administrației 
publice centrale, precum și facilitarea demersurilor de interacțiune 
a societății civile și a operatorilor economici în relația cu 
administrația centrală. 

Activități măsurabile  
Responsabil 
(instituție / 
partener) 

Data de 
început 

Data de 
finalizare 

Evaluarea, la nivelul grupului țintă format din 
instituții ale administrației publice centrale, a 
cadrului actual de proceduri administrative utilizate 
la nivelul ministerelor și instituțiilor subordonate 
acestora. 
(Chestionare/Întâlniri directe) 
Rezultate propuse:  
- scoring privind costul și beneficiile generate, la 

nivelul întregii societăți românești, de 
formularele și procedurile destinate interacțiunii 
cetățenilor & operatorilor economici cu 
administrația publică centrală;  

- mecanism de actualizare a parametrilor și 
variabilelor utilizate în evaluarea 
costurilor/beneficiilor, parametri proveniți de la 
ministere și instituțiile subordonate acestora; 

- publicare dashboard cu evaluarea realizată 
- asigurarea sustenabilității mecanismului. 

DCPP 
Ministere/ONG-

uri 
 

2021 2022 

Crearea unui mecanism colaborativ mixt guvern - 
consorțiu ONG-uri de monitorizare a nivelului 
birocrației  
Rezultate propuse:  
- mecanism colaborativ mixt guvern - consorțiu 

ONG-uri;  
- elaborarea unei metodologii de evaluare a 

nivelului birocrației din cadrul fiecărui minister și 
a instituțiilor subordonate acestora în colaborare 
cu consorțiul propus 

- evaluarea periodică și publicarea rezultatelor 
evaluării efectuate pe baza metodologiei, inclusiv 

SGD/  
ONG-uri 

2021 2021 



 
 

pe site-urile respectivelor ministere și instituții 
subordonate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12. Date deschise 

Durata: 2020 - 2022 

Instituția responsabilă 

Secretariatul General al Guvernului (Direcția pentru Tehnologia 
Informației și Digitalizare) 

 

Parteneri 

Autoritatea pentru Digitalizarea României  

Ministere, autorități din subordine și/sau în coordonare, 
conform Anexă (TBD) 

Expert Forum 

Civic Net 

Asociația Civica Iași 

Digital Citizens Romania 

Sabin Chiricescu 

HERE Technologies 

Asociația pentru Tehnologia Informației și Comunicării 

Geo-spatial.org 

Descrierea problemei  

Publicarea datelor deschise gestionate de autoritățile și 
instituțiile publice constituie unul dintre mijloacele moderne 
de creștere a transparenței și eficienței în domeniul 
administrativ, însă acest proces se desfășoară cu greutate. Pe 
de-o parte, administrația nu oferă date deschise în cantitate 
apreciabilă, iar pe de altă parte societatea nu le 
utilizează/reutilizează pe cele deja existente. 

Descrierea angajamentului 

ce presupune angajamentul 
Publicarea centralizată pe data.gov.ro de seturi de date 
deschise, conform Anexei (TBD). Seturile de date pot fi noi sau 
actualizări ale unor seturi de date mai vechi. 

care sunt rezultatele urmărite 

Creșterea calității și a numărului de seturi de date deschise 
publicate de instituțiile publice 

Creșterea gradului de reutilizare a datelor deschise 

care este obiectivul major 
Creșterea transparenței și eficienței în domeniul administrativ, 
precum și stimularea gradului de participare a tuturor actorilor 
societății în reutilizarea datelor publicate în format deschis.  

Activități măsurabile 
Responsabil 
(instituție/partener) 

Data de 
început 

Data de 
finalizare 

1. Publicarea de seturi de date deschise conform Anexă 2021 2022 



 
 

(conform Anexă) 

2. Analiza cadrului legislativ în vigoare și în 
pregătire, în vederea uniformizării și 
clarificării atribuțiilor de coordonare și 
procedurilor de colectare, publicare și 
actualizare a datelor 

Rezultat propus: Lege transpunere Directivă 
și reglementări conexe necesare (Hotărâre 
de Guvern, Strategie Date Deschise) 

SGG/ADR/societate civilă 2021 2021 

3. Organizarea de grupuri de lucru bi-lunare,  
inclusiv cu participarea comunității, pentru 
identificarea seturilor de date cu valoare 
ridicată, a progreselor în domeniu, nevoilor 
de la nivelul instituțiilor, dar și al comunității, 
susținerea reutilizării datelor deschise 

Rezultat propus: organizarea a minim 6 
grupuri de lucru anual 

SGG/ Ministere, autorități din 
subordine și/sau în coordonare 

/societate civilă 

2021 2022 

4. Implementarea în portalul național de 
date deschise a unui mecanism de publicare 
a seturilor de date derivate, așa cum au fost 
prelucrate de reutilizatori 

SGG 2021 2021 

5. Organizarea unei competiții anuale de 
reutilizare a datelor deschise – RO Datathon  

Rezultat propus: 2 ediții – 2021 și 2022 

SGG / societate civilă / mediul 
privat / mediul academic 

2021 2022 

6. Identificarea și centralizarea seturilor de 
date publicate pe portaluri ale instituțiilor și 
care ar trebui să fie accesibile și din portalul 
național, în vederea asigurării 
interoperabilității la nivel european 

SGG / societate civilă permanent permanent 

 


