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CONTEXT 
 

Guvernarea deschisă reprezintă cheia menținerii unei democrații funcționale într-o societate 

modernă și incluzivă. Guvernul României a elaborat cel de-al 6-lea Plan Național de Acțiune 

(PNA), de când a aderat, în anul 2011, la inițiativa internațională Open Government Partnership 

– OGP (Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă)1. România își reafirmă astfel determinarea în 

a promova, susține și dezvolta politici specifice unei guvernări deschise, în care transparența, 

digitalizarea administrației, combaterea corupției, participarea civică, incluziunea și 

responsabilitatea instituțională reprezintă valori hotărâtoare în elaborarea, pe baze 

democratice, a politicilor la nivelul guvernului, prin respectarea agendei cetățeanului. 

Eforturile României de la momentul aderării până astăzi au fost remarcate la nivel internațional, 

în special prin exercitarea a două mandate consecutive în cadrul Comitetului Director al 

Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, în perioada 2015-20212. Guvernul României a 

valorificat astfel oportunitatea respectării valorilor OGP și promovării acestora la nivel global, 

subliniind, totodată, progresele înregistrate de România datorită noilor măsuri dedicate 

construirii unei democrații consolidate, bazată pe creșterea, în mod real, a încrederii cetățenilor 

în instituții. În același timp, rezultatele angajamentelor anterioare asumate de România au 

confirmat sporirea capacității instituționale a administrației publice de a juca un rol esențial în 

asigurarea infrastructurii necesare implementării principiilor guvernării deschise, independent 

de evoluțiile la nivel de asumare politică. 

Acțiunile aferente Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă sunt întemeiate pornind de la 

coroborarea principiilor referitoare la o societate democratică funcțională și prosperă, reiterate 

de strategii naționale cu obiective similare, precum Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, 

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. 

Design-ul noului Plan Național de Acțiune 2022-2024 tinde să respecte formatul elaborat până 

în prezent, cel al păstrării unei coerențe și al unei evoluții cauzale firești, între țintele și mizele 

angajamentelor anterioare implementate de România, respectiv cele actuale, realizate în 

colaborare permanentă cu societatea civilă. Aceasta din urmă a avut, de altfel, un rol covârșitor 

în identificarea activităților aferente unor teme prioritare, precum deschiderea administrației 

către nevoile reale ale societății civile prin gestionarea proceselor inovative în sectorul public, 

creșterea transparenței și eficientizării acordării de finanțări nerambursabile către mediul 
 
 
 

1
 http://ogp.gov.ro/nou/2021/09/06/bilant-10-ani-de-ogp-romania/. 

2
 https://www.opengovpartnership.org/news/argentina-france-nigeria-and-romania-elected-to-lead-open- 

government-partnership/. 

http://ogp.gov.ro/nou/2021/09/06/bilant-10-ani-de-ogp-romania/
https://www.opengovpartnership.org/news/argentina-france-nigeria-and-romania-elected-to-lead-open-government-partnership/
https://www.opengovpartnership.org/news/argentina-france-nigeria-and-romania-elected-to-lead-open-government-partnership/
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asociativ sau abordarea integrată în furnizarea la nivel comunitar a serviciilor sociale de bază, 

educaționale și de asistență medicală comunitară. 

Astfel, în procesul de elaborare a noului PNA 2022-2024, au fost valorificate, în primul rând, 

lecțiile învățate din implementarea planului de acțiune anterior, acestea fiind completate de 

recomandările prezentate în raportul Independent Reporting Mechanism al OGP. 

 
 

DEMERSURI REALIZATE PENTRU CONSOLIDAREA GUVERNĂRII DESCHISE ÎN 

ROMÂNIA 

În ultimii doi ani, demersurile pentru consolidarea guvernării deschise au fost concretizate prin 

acțiuni de promovare a obiectivelor OGP, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. 

La nivel guvernamental, Secretariatul General al Guvernului a asigurat un permanent proces de 

consultare cu membrii societății civile, eforturile comune vizând atât implementarea, cât și 

evaluarea angajamentelor. Atât la nivelul anului 2020, dar și cu ocazia schimbării formulelor 

guvernamentale ulterioare, Secretariatul General al Guvernului a solicitat ministerelor 

desemnarea, sau, după caz, reconfirmarea desemnării unui responsabil la nivel de secretar de 

stat privind domeniul guvernării deschise3. Acest demers a avut ca scop un bun control al 

procesului de implementare a angajamentelor OGP, dar și o cunoaștere adecvată de către 

instituții a stadiului gradelor de implementare, prin echipe de specialiști cooptate în grupuri de 

lucru mixte, alături de membrii reprezentanți de la nivelul societății civile. De altfel, Manualul 

Național OGP4 identifică patru etape principale în procesul de co-creare a planurilor: 

planificarea procesului, activități de informare și implicare a actorilor și publicului interesat, 

dezvoltarea planului de acțiune și feedback (informarea tuturor participanților asupra 

rezultatului final). 

Dintre angajamentele implementate cu succes în cadrul PNA 2020-2022 pot fi menționate 

“Coordonarea gestionării proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile 

administrației publice”, “Transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice conform Legii nr. 350/2005” și “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”5. 

În ceea ce privește angajamentul dedicat creșterii capacității de inovare la nivelul administrației 

publice, rezultatul nucleu a constat în elaborarea Ghidului pentru abordarea inovativă a 

implicării cetățenilor în procesul decizional, Secretariatul General al Guvernului beneficiind de 

 
3
 http://ogp.gov.ro/nou/2021/04/08/intalnire-introductiva-cu-reprezentantii-desemnati-responsabili-cu- 

problematica-ogp-din-cadrul-ministerelor/. 

4
 https://www.opengovpartnership.org/documents/ogp-national-handbook-rules-and-guidance-for-participants- 

2022/. 

5
 http://ogp.gov.ro/nou/pna2020/. 

http://ogp.gov.ro/nou/2021/04/08/intalnire-introductiva-cu-reprezentantii-desemnati-responsabili-cu-problematica-ogp-din-cadrul-ministerelor/
http://ogp.gov.ro/nou/2021/04/08/intalnire-introductiva-cu-reprezentantii-desemnati-responsabili-cu-problematica-ogp-din-cadrul-ministerelor/
https://www.opengovpartnership.org/documents/ogp-national-handbook-rules-and-guidance-for-participants-2022/
https://www.opengovpartnership.org/documents/ogp-national-handbook-rules-and-guidance-for-participants-2022/
http://ogp.gov.ro/nou/pna2020/
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expertiza furnizată de Observatorul pentru Inovare în Sectorul Public (OPSI) din cadrul OCDE 

(Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), urmare a colaborării instituționale 

constante desfășurate pe parcursul anului 2021. Ghidul vizează sprijinirea autorităților publice 

centrale în gestionarea proceselor inovative necesare interacțiunii adecvate cu societatea civilă 

pentru eficientizarea proceselor participative, urmărind, totodată, să reprezinte o sursă de 

inspirație și pentru părțile interesate de la nivelul societății civile, punând accent pe 

conștientizarea relevanței construirii unui parteneriat durabil între stat și cetățeni. 

Procesul elaborării și diseminării Ghidului a inclus o serie de eforturi anterioare desfășurate în 

parteneriat cu experții OPSI, cei ai OCDE și din societatea civilă, care au constat în elaborarea a 

două chestionare cu titlul ”Evaluarea practicilor administrației publice centrale și locale în 

procesul de luare a deciziei și asigurării accesului la informații de interes public ”, aplicate atât 

administrației publice centrale și locale (ministere și consilii județene), cât și societății civile. 

Analiza a relevat faptul că reconfigurările necesare privind ierarhia priorităților din administrația 

publică sunt corelate, în orizontul anilor viitori, cu multiplicarea metodelor inovative de a 

interacționa cu reprezentanții societății civile, iar managementul instituțional va fi orientat 

progresiv către o nouă „birocrație a datelor”, în care avansul digitalizării va conferi informații de 

interes public ușor prelucrabile, stocabile, diseminate rapid, accesibile tuturor cetățenilor 

interesați. 

Tot la nivelul Secretariatului General al Guvernului, urmare a analizei rezultată în baza cercetării 

realizată la începutul anului 2021, destinată evaluării practicilor privind acordarea de finanțări 

nerambursabile din fonduri publice la nivelul administrației publice centrale și locale, a fost 

implementat angajamentul „Transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice conform Legii nr. 350/2005”. Având ca parteneri Centrul pentru Legislație 

Nonprofit, respectiv Consiliul Tineretului din România, angajamentul a inclus elaborarea unei 

propuneri de politică publică în domeniul finanțărilor nerambursabile, alături de stabilirea unor 

funcționalități suplimentare platformei CONECT, destinate publicării centralizate a finanțărilor 

nerambursabile acordate în baza Legii nr. 350/2005. 

Propunerea de politică publică vizează creșterea gradului de transparență în acordarea 

finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, conform Legii nr. 350/2005, Secretariatul 

General al Guvernului lansând în consultare publică documentul cu scopul de a primi 

sugestii/propuneri din partea reprezentanților administrației publice și sectorului 

neguvernamental. Varianta consolidată și aprobată a propunerii de politică publică a fost 

ulterior supusă unui proces extins de informare și de diseminare, alături de Ghidul privind 

transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice conform Legii nr. 

350/2005. 

Nu în ultimul rând, un exemplu de reușită privind implementarea PNA 2020-2022, cu rezultate 

măsurabile și cu efecte pozitive și de impact la nivelul societății l-a reprezentat angajamentul 

„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”. Prin acest angajament a fost creată interfața hărții interactive a României și 
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Republicii Moldova, pe pagina web a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova 

(drrm.gov.ro). Astfel, au fost create legături între parteneri din cele două state, cu posibilitatea 

accesului direct la următoarele informații: nume instituții, tipul de acord de parteneriat, 

cuantumul finanțării, proiectul finanțat, etc; în același timp, a fost construită funcția de căutare 

a beneficiarilor și furnizorilor de finanțare. De asemenea, sunt preconizate optimizări ale 

interfeței hărții, respectiv ale funcției de căutare pentru harta interactivă. 

În vederea implementării eficiente și calitative a angajamentelor, conform standardelor trasate 

de către Comitetul Director OGP, Secretariatul General al Guvernului a asigurat, prin 

Secretariatul tehnic al Comitetului Național de Coordonare, împreună cu punctul național de 

contact, coordonarea și monitorizarea implementării Planului Național de Acțiune, România 

respectând astfel 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. 

În linia respectării principiului de implementare a angajamentelor OGP prin intermediul unui 

cadru instituțional solid, Comitetul Național de Coordonare a Parteneriatului pentru Guvernare 

Deschisă are rolul de a elabora și de a implementa planurile naționale de acțiune, respectiv de a 

coordona monitorizarea și evaluarea implementării acțiunilor specifice acestor planuri, acesta 

fiind 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 au fost desemnați printr-un proces de selecție organizat de către Secretariatul General al 

Guvernului, cu respectarea realizării unui proces transparent și incluziv6. 

Secretariatul tehnic OGP aferent procesului de coordonare a implementării Parteneriatului 

pentru Guvernare Deschisă este asigurat de către Serviciul pentru Guvernare Deschisă și 

Punctul Național de Contact OGP. 

 
 

PROCESUL DE ELABORARE A PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNE 2022-2024 

Draft-ul Planului Național de Acțiune 2022-2024 a fost elaborat pe baza propunerilor 

administrației publice centrale (ministere și agenții subordonate ministerelor) și ale societății 

civile din perioada februarie - mai 20227. 
 
 

6
 http://ogp.gov.ro/nou/cnc-2021-2022/. 

http://ogp.gov.ro/nou/cnc-2021-2022/
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Întregul proces de formulare, elaborare, consultare și asumare a angajamentelor a inclus un set 

complex de dezbateri și consultări, prin cooptarea partenerilor interesați, inițiate la nivelul 

Secretariatului General al Guvernului, în vederea identificării priorităților și liniilor de acțiune 

care au putut genera angajamente ambițioase și pe deplin realizabile, pornind de la priorități 

stringente din societate, pe diferite sectoare și/sau domenii. 

Un prim demers privind scanarea și identificarea de către autoritățile administrației publice și 

reprezentanții societății civile a eventualelor idei și priorități cu potențial de propunere a unor 

variante provizorii de angajamente a constat în inițiativa Secretariatului General al Guvernului 

de a organiza activități de informare și de implicare a actorilor și publicului interesat în etapa 

prealabilă procesului de elaborare a PNA 2022 – 2024. Astfel, Secretariatul General al 

Guvernului a organizat, în perioada septembrie 2021 – ianuarie 2022, 4 reuniuni/dezbateri sub 

egida Club OGP, teme precum: spațiul civic8, digitalizarea9, anticorupția10 și cultura 

organizațională11. Dezbaterile au avut drept scop încurajarea autorităților publice și a societății 

civile de a colabora și elabora în parteneriat potențiale angajamente pentru PNA 2022 - 2024, 

care să potențeze acțiunile guvernamentale. 

Ulterior, în perioada februarie - martie 2022 a avut loc etapa propriu-zisă de consultare publică 

online dedicată elaborării de noi angajamente, precum și de solicitare/primire de propuneri de 

la instituții publice (ministere, agenții și autorități din subordine/coordonare, autorități centrale 

autonome) și de la membrii Comitetului Național de Coordonare. Mai mult, Secretariatul tehnic 

OGP a inițiat și organizat 32 de întâlniri online cu reprezentanții instituțiilor pentru informarea 

mai detaliată asupra priorităților OGP, a resurselor disponibile în vederea identificării de 

angajamente relevante și ambițioase12. Ulterior, Secretariatul tehnic OGP a centralizat și 

publicat toate propunerile de angajamente primite pe site-ul www.ogp.gov.ro și le-a transmis 

către membrii Comitetului Național de Coordonare. 

Totodată, Secretariatul tehnic OGP a propus către Comitetul Național de Coordonare o 

prioritizare a celor 74 de propuneri de angajamente13 din partea societății civile și instituțiilor 

publice considerate ambițioase și relevante și a propus și un calendar de întâlniri comune 

pentru dezvoltarea acestora (12 întâlniri) în luna aprilie 2022. Reprezentanții societății civile au 

avut posibilitatea să invite la aceste întâlniri experți pe subiectele specifice supuse discuțiilor. În 

conformitate cu cerințele OGP, această etapă a inclus analiza propunerilor primite, definirea 

 
7
 http://ogp.gov.ro/nou/calendar-2022/. 

8
 http://ogp.gov.ro/nou/2021/09/30/ogp-club-factori-favorizanti-pentru-implicarea-spatiului-civic-in-romania-2/. 

9
 http://ogp.gov.ro/nou/2021/11/08/ogp-club-digitalizarea-administratiei-publice-3-noiembrie-2021/. 

10
 http://ogp.gov.ro/nou/2021/12/13/ogp-club-integritate-si-transparenta-continuarea-eforturilor-anticoruptie-in- 

romania/. 

11
 http://ogp.gov.ro/nou/2022/01/28/ogp-club-cultura-organizationala-a-guvernarii-deschise-27-ianuarie-2022/. 

12
 http://ogp.gov.ro/nou/consultare-2022/. 

13
 http://ogp.gov.ro/nou/propuneri-primite-2022/. 

http://www.ogp.gov.ro/
http://ogp.gov.ro/nou/calendar-2022/
http://ogp.gov.ro/nou/2021/09/30/ogp-club-factori-favorizanti-pentru-implicarea-spatiului-civic-in-romania-2/
http://ogp.gov.ro/nou/2021/11/08/ogp-club-digitalizarea-administratiei-publice-3-noiembrie-2021/
http://ogp.gov.ro/nou/2021/12/13/ogp-club-integritate-si-transparenta-continuarea-eforturilor-anticoruptie-in-romania/
http://ogp.gov.ro/nou/2021/12/13/ogp-club-integritate-si-transparenta-continuarea-eforturilor-anticoruptie-in-romania/
http://ogp.gov.ro/nou/2022/01/28/ogp-club-cultura-organizationala-a-guvernarii-deschise-27-ianuarie-2022/
http://ogp.gov.ro/nou/consultare-2022/
http://ogp.gov.ro/nou/propuneri-primite-2022/
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problemelor, lucrul la soluții și redactarea angajamentelor. Angajamentele rezultate în urma 

acestor întâlniri comune au fost publicate și supuse unei noi sesiuni de consultare publică, 

orientată asupra variantelor consolidate ale angajamentelor din Planul Național de Acțiune 

2022-202414. 

 
 

DOMENIILE VIZATE DE ANGAJAMENTE 
 

Planul Național de Acțiune 2022-2024 pentru implementarea Parteneriatului pentru Guvernare 

Deschisă urmărește dezvoltarea unor noi angajamente ambițioase în domenii precum: 

● spațiu civic; 

● transparență; 

● justiție și integritate; 

● digitalizare; 

● participare publică și consultare; 

● incluziune și egalitate de gen; 

● date deschise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14
 http://ogp.gov.ro/nou/2022/05/16/lansarea-celei-de-a-doua-etape-de-consultare-privind-pna-2022-2024/. 

http://ogp.gov.ro/nou/2022/05/16/lansarea-celei-de-a-doua-etape-de-consultare-privind-pna-2022-2024/
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ANGAJAMENTE 
 

Spațiu civic 

1. Standardizarea procedurilor administrative privind recunoașterea statutului de utilitate 

publică 

Durata: 2022-2024 

 
Instituția responsabilă 

Secretariatul General al Guvernului - Direcția 

Generală Guvernare Deschisă, Relații Publice și 

Cooperare - Serviciul pentru Guvernare Deschisă 

 
 

Parteneri 

administrația publică 

centrală 
Autorități și instituții publice centrale 

societate civilă 
Se vor identifica pe parcursul derulării 

angajamentului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrierea problemei 

Deși actualul cadru normativ instituie o serie de 

prevederi legale privind condițiile ce trebuie 

îndeplinite în vederea obținerii statutului de 

utilitate publică de către persoanele juridice fără 

scop patrimonial interesate, autoritățile și 

instituțiile administrației publice centrale 

inițiatoare de proiecte de hotărâri de guvern de 

acordare a statutului de utilitate există o serie de 

dificultăți/probleme în aplicarea unitară a 

cadrului normativ în vigoare. 

În prezent, în cadrul fiecărei autorități și instituții 

inițiatoare de proiecte de Hotărâri de guvern, nu 

există o structură desemnată pentru gestionarea 

cererilor de acordare a statutului de utilitate 

publică. 

Având în vedere faptul că procedura de acordare, 

monitorizare și evaluare a statutului de utilitate 

publică este îndeplinită de responsabilii fiecărei 

instituții inițiatoare în mod subiectiv, într-o 

manieră neunitară, prea puțin transparentă este 

necesar să fie clarificate etapele procedurilor de 

obținere a statutului publică. 

Reprezentanții din cadrul structurilor autorităților 

și instituțiilor administrative responsabile trebuie 

să dobândească noi instrumente, cunoștințe, 

abilități și conexiuni pentru a-i ajuta să exploreze 

posibilități adecvate de interacționare cu publicul 

larg. 
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 În lipsa uniformității în aplicarea prevederilor din 

O.G. nr. 26/2000 privind statutul utilității publice, 

un model standardizat, însoțit de criterii sau 

indicatori devine util pentru autoritatea 

administrației publice centrale care evaluează 

cererea și inițiază un proiect de H.G. de acordare 

a statutului de utilitate publică, în prezent 

existând un subiectivism în procesarea cererilor 

de acordare a cererilor de acordare a statutului 

de utilitate publică. 

Personalul din cadrul autorităților și instituțiilor 

publice a semnalat necesitatea unei colaborări 

interministerială, crearea unui grup de lucru între 

co-inițiatorii proiectelor de H.G. de acordare a 

utilității publice pentru organizațiile care 

desfășoară activități complexe ce sunt incluse în 

sfera de competență a două sau mai multe 

autorități și instituții în vederea elaborării notei 

de fundamentare. 

Descrierea angajamentului 

 
 
 
 
 

 
ce presupune angajamentul 

1. Dezvoltarea și implementarea unor 

instrumente de lucru la nivelul autorităților și 

instituțiilor publice în vederea uniformizării 

practicilor în materia recunoașterii statutului de 

utilitate publică. 

2. Dezvoltarea unui instrument digital unic care să 

urmărească sprijinirea comunității de expertiză 

interesată în elaborarea deciziilor privind 

gestionarea cererilor de acordare a statutului de 

utilitate publică și a responsabililor din cadrul 

executivului central care se ocupă de relația cu 

societatea civilă. 

 
 
 
 

care sunt rezultatele urmărite 

- încurajarea reprezentanților persoanelor 

juridice fără scop patrimonial de a de a participa 

la digitalizarea procesului de depunere a cererilor 

de acordare a statutului de utilitate publică și 

facilitarea interacțiunii între administrația publică 

și societatea civilă; 

- uniformizarea, transparentizarea și digitalizarea 

practicilor autorităților și instituțiilor publice 

centrale în domeniul utilității publice; 
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 - o mai bună coordonare a deciziilor publice în 

sensul încadrării în termenele prevăzute de O.G. 

nr. 26/2000, cu modificările și completările 

ulterioare a cererilor de acordare a statutului de 

utilitate publică; 

- posibilitatea urmăririi stadiului de soluționare a 

cererilor depuse; 

- creșterea calității proceselor prin facilitarea 

accesului ONG-urilor la informațiile necesare și la 

structurile responsabile de gestionarea cererilor 

de acordare a statutului de utilitate publică din 

cadrul autorităților și instituțiilor publice; 

- construirea de abilități ale funcționarilor publici 

pentru abordarea unitară și transparentă privind 

instrumentele de lucru utilizate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

care este obiectivul major 

Dezvoltarea unui mecanism de coordonare la 

nivelul SGG care să sprijine autoritățile și 

instituțiile publice centrale să gestioneze 

procesele de acordarea a statutului de utilitate 

publică în vederea optimizării interacțiunii cu 

reprezentații persoanelor juridice fără scop 

patrimonial care doresc obținerea statutului de 

utilitate publică prin: asigurarea posibilității 

depunerii online; simplificarea și creșterea 

calității comunicării interinstituționale, pe de o 

parte și dintre instituții și societatea civilă, pe de 

altă parte; digitalizare în vederea eficientizării 

activității autorităților și instituțiilor publice, pe 

toate cele trei planuri: la nivel interinstituțional, 

intra instituțional și la nivel extern, în relația cu 

societatea civilă (având în vedere volumul mare al 

documentației depuse de ONG-uri și gestionarea 

greoaie a acesteia la nivel interinstituțional). 

Activități măsurabile 
Responsabil 

(instituție/partener) 

Data de 

început 

Data de 

finalizare 

Organizarea de întâlniri periodice cu 

reprezentații instituțiilor din grupul țintă cu 

privire la uniformizarea practicilor și 

implementarea instrumentelor de lucru la 

nivelul autorităților și instituțiilor publice 

SGG/Instituții publice/ 2022 2023 

Organizarea de întâlniri periodice cu Reprezentanți din 2022 2023 



12 
 

Reprezentanți din cadrul societății civile și 

mediului asociativ – preluarea și 

centralizarea propunerilor venite din 

partea acestora privind îmbunătățirea 

instrumentelor de lucru standardizate 

propuse de SGG pe de o parte și a 

funcționalităților platformei pe de altă 

parte 

cadrul societății civile 

și mediului 

asociativ/ONG-uri 

  

Evaluarea la nivelul grupului țintă format 

din autorități și instituții centrale a stadiului 

proceselor de implicare a societății civile și 

a calității relației administrație - sector 

neguvernamental. 

(chestionar/întâlnire cu instituțiile publice, 

chestionar/) 

SGG/Instituții publice/ 2023 2024 

Stabilirea și implementarea 

funcționalităților pentru platforma 

destinată depunerii online a cererii în 

vederea obținerii statutului de utilitate 

publică 

(chestionar/întâlnire cu instituțiile publice, 

chestionar/întâlnire cu ONG-urile) 

SGG/Instituții publice/ 

ONG-uri 

2022 2024 

Crearea bazei de date cu acces către 

secțiunile din cadrul site-urile autorităților și 

instituțiilor publice unde se regăsesc 

instrumentele standardizate și publicarea 

datelor în format deschis pe portalul 

data.gov.ro, inclusiv evidența unică a 

persoanelor juridice fără scop patrimonial 

cu statut de utilitate publică cu inserarea 

formei finale a H.G. de acordare/retragere a 

statutului de utilitate publică 

SGG/Instituții publice 2022 2024 

Elaborarea ghidului privind depunerea 

online a cererii și a încărcării documentației 

pe site-ul SGG 

(chestionare/întâlniri cu ONG-uri, 

chestionare/întâlniri cu instituții publice) 

SGG/Instituții publice/ 

ONG-uri 

2022 2024 
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Informarea și diseminarea Ghidului la 

nivelul autorităților și instituțiilor 

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 

2024 2024 

Sesiuni de informare și training cu 

reprezentații instituțiilor din grupul țintă cu 

privire la uniformizarea practicilor, 

implementarea instrumentelor de lucru la 

nivelul autorităților și instituțiilor publice 

utilizarea instrumentului (platformei) 

digitale 

SGG/Instituții publice/ 2023 2024 



14 
 

Transparență 

2. Program pilot - Transparentizarea procesului bugetării participative 

Durata iulie 2022 - iunie 2024 

 
Instituția responsabilă 

Secretariatul General al Guvernului - Direcția 

Generală Guvernare Deschisă, Relații Publice și 

Cooperare - Serviciul pentru Guvernare Deschisă 

Persoana de contact din cadrul 

instituției responsabile 

Patrichi Ana-Maria - Consilier 

Serviciul pentru Guvernare Deschisă 

ana.patrichi@gov.ro 

 
 

Parteneri 

mediul guvernamental Curtea de Conturi a României 

societate civilă Se vor identifica pe parcursul derulării 

angajamentului 

alții Autoritățile administrației publice locale (APL-uri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrierea problemei 

În prezent, cultura organizațională la nivelul 

administrației publice din România necesită o serie 

de ajustări în privința proceselor participative, în 

general, dar, mai ales, privind alocările bugetare din 

fonduri publice. Modul de alocare al banilor publici 

necesită o exigență ridicată în ceea ce privește 

transparentizarea, dar și implicarea directă a 

cetățenilor în toate etapele procedurale specifice 

acestui domeniu. 

Creșterea practicilor bugetării participative la nivelul 

autorităților publice din România poate reprezenta 

un factor esențial pentru buna repartizare a 

fondurilor publice, pentru creșterea legitimității 

utilizării banilor publici și, în special, pentru creșterea 

încrederii cetățenilor. 

Aceasta din urmă poate fi identificată printr-o serie 

de disfuncționalități la nivelul administrației publice, 

cum ar fi: lipsa informațiilor sau informații 

incomplete cu privire la procesul de bugetare 

participativă, alocări insuficiente de fonduri și fără o 

recurență anuală. 

Descrierea angajamentului 

 

 
ce presupune angajamentul 

Scopul angajamentului este de a identifica modul în 

care pot fi optimizate procesele de bugetare 

participativă și eventualele modificări legislative care 

trebuie realizate. 

Angajamentul   constă    în    analizarea    practicilor 

mailto:ana.patrichi@gov.ro
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 existente la nivel național, realizarea unor practici 

unitare în ceea ce privește procesul de bugetare, 

organizarea de schimburi de bună practică și de 

sesiuni de instruire cu autoritățile publice dar și 

realizarea unui ghid orientativ/recomandări cu 

privire la procesul bugetării participative. 

 
 
 
 

care sunt rezultatele urmărite 

Creșterea numărului de autorități ce alocă buget 

participativ 

Creșterea numărului de proiecte depuse de 

societatea civilă 

Crearea unui catalog online pe platforma CONECT cu 

autoritățile publice ce alocă buget participativ la 

nivel național 

Creșterea numărului   de   utilizatori   ai   platformei 

CONECT 

 
care este obiectivul major 

Transparentizarea procesului de alocare și de 

utilizare a bugetului participativ anual al 

autorităților publice 

Activități măsurabile (maxim 5) 
Responsabil 

(instituție/partener) 

Data de 

început 

Data de 

finalizare 

1. analiza situației actuale 

(impedimente, dificultăți în oferirea 

bugetelor participative, inconstanță în 

desfășurarea programelor, etc.). Se va 

transmite către autoritățile publice 

locale un chestionar ale cărui întrebări 

vor răspunde la problemele menționate 

anterior cât și cu privire la 

disponibilitatea autorităților de a se 

implica în acest proces de bugetare 

participativă. În funcție de răspunsul 

acestora se va putea stabili un număr 

exact de autorități ce vor participa la 

întâlnirile de lucru și implicit la sesiunile 

de instruire. Totodată, se va aplica și un 

chestionar la nivelul ONG-urilor 

reprezentative de la nivelul fiecărui 

județ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SGG/ Curtea de Conturi a 

României/APL-uri/ONG- 

uri 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iulie 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Octombrie 

2022 

2. organizarea a 4 întâlniri de lucru cu 

scopul prezentării de modele de bună 

practică de la nivel național. Întâlnirile 

SGG/ Curtea de Conturi a 

României/Autorități 

Publice Locale 

Noiembrie 

2022 

Martie 

2023 
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vor avea și rolul de a impulsiona 

autoritățile publice locale să ofere 

bugete participative și automat să 

atragă societatea civilă în cadrul acestui 

program. 

(APL)/ONG-uri   

3. organizarea a 8 sesiuni de instruire 

moderate de autoritățile publice care 

implementează cu succes bugete 

participative și Curtea de Conturi a 

României. În cadrul acestor întâlniri, 

autoritățile publice locale vor putea 

învăța pas cu pas etapele bugetării 

participative (realizarea bugetului 

instituției, modul de desfășurare al 

ședințelor, selecția priorităților, 

realizarea ghidurilor de finanțare, fișe 

de proiect etc.) 

SGG/ Curtea de Conturi a 

României/APL-uri 

Aprilie 

2023 

Decembrie 

2023 

4. crearea unui catalog (baze de date) ce 

se va publica pe platforma CONECT. Va 

cuprinde informații oferite de 

autoritățile publice și se actualiza 

permanent. 

SGG Iulie 

2022 

Iunie 

2024 

5. Elaborarea unui ghid 

orientativ/recomandări cu privire la 

procesul de bugetare participativă 

destinat atât autorităților publice cât și 

societății civile. 

SGG/ Curtea de Conturi a 

României/APL-uri/ONG- 

uri 

Ianuarie 

2024 

Iunie 

2024 

Alte informații 

Buget necesar (lei) 

(sursa, dacă există deja) 

Bugetul de stat (SGG) 
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Justiție și integritate 

3. Creşterea gradului de transparentizare, debirocratizare şi integritate a serviciilor deconcentrate 

ale Ministerului Culturii 

Durata: august 2022 - decembrie 2023 

Instituția responsabilă Ministerul Culturii 

 
Persoana de contact din cadrul instituției 

responsabile 

Diaconescu Andrei 

Manager public 

Compartimentul Managementul Instituțiilor de Cultură 

andrei.diaconescu@cultura.ro 

 
 

Parteneri 

mediul guvernamental Direcţiile Judeţene pentru Cultură, respectiv a 

Municipiului Bucureşti 

societate civilă Asociația Română pentru Transparență / Transparency 

International România (TI-Ro) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrierea problemei 

La ora actuală, la nivelul serviciilor deconcentrate ale 

Ministerului Culturii gradul de transparentizare/ 

debirocratizare este relativ redus. Există elemente de 

bună practică în domeniu, însă acestea nu sunt 

implementate la nivelul tuturor serviciilor 

deconcentrate. Principalele probleme create de 

birocraţia existentă, pot fi ameliorate/prevenite prin 

introducerea unei standardizări eficiente a activităţii 

de specialitate a serviciilor deconcentrate. 

Totodată, ţinând cont de specificitatea domeniului 

cultural, care nu dispune de reglementări legale 

specifice privind prevenirea incidentelor de integritate 

şi a vulnerabilităţilor la corupţie, este necesară 

elaborarea unui ghid privind integritatea instituţională 

în domeniul conflictelor de interese şi a 

incompatiblităţilor. 

Descrierea angajamentului 

 

 
ce presupune angajamentul 

Angajamentul constă în analizarea cadrului legislativ 

și a practicii care guvernează activitatea de 

specialitate a serviciilor deconcentrate, în vederea 

eficientizării activităţii, precum şi în vederea reducerii 

vulnerabilităţilor acestora. 

 

 
care sunt rezultatele urmărite 

Creşterea gradului de transparentizare / 

debirocratizare al activităţii de specialitate a 

serviciilor deconcentrate. 

Elaborarea   de   proceduri   operaţionale   unitare   la 

nivelul direcţiilor judeţene pentru cultură, respectiv a 

mailto:andrei.diaconescu@cultura.ro
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 Municipiului Bucureşti, pentru activitatea de 

specialitate. 

Elaborarea unui ghid privind evitarea conflictelor de 

interese şi a incompatibilităților la nivelul serviciilor 

deconcentrate. 

Standardizare informaţiilor de specialitate aflate pe 

paginile de internet ale serviciilor deconcentrate. 

Publicarea procedurilor unitare pe paginile de 

internet ale serviciilor deconcentrate, precum şi pe 

pagina de internet a Ministerului Culturii. 

 
care este obiectivul major 

Elaborarea şi implementarea de proceduri 

operaţionale având conţinut cadru unitar la nivelul 

serviciilor deconcentrate ale ministerului. 

Activități măsurabile (maxim 5) 
Responsabil 

(instituție/partener) 

Data de 

început 

Data de 

finalizare 

1. Realizarea unor analize cu privire la: 

a) cadrul legislativ în vigoare; 

b) procedurile formalizate existente la 

nivelul serviciilor deconcentrate; 

c) informaţiile de specialitate aflate pe 

paginile de internet ale serviciilor 

deconcentrate: 

d) vulnerabilităţile la corupţie; 

e) bunele practici în domeniu. 

precum şi elaborarea unor rapoarte în acest 

sens. 

 

 
Ministerul Culturii 

Serviciile deconcentrate 

TI-Ro se  va  implica 

alături  de MC în 

realizarea analizelor şi 

elaborarea rapoartelor 

respective 

 
 
 
 
 
 

01.08.2022 

 
 
 
 
 
 

31.12.2022 

2.1. Organizarea de sesiuni de 

informare/consultare cu reprezentanţii 

serviciilor deconcentrate în urma analizelor 

de la punctul 1 

2.2. Organizarea de sesiuni de training în 

domeniul integrității cu accent pe asigurarea 

transparenței, evitarea conflictelor de 

interese, protecția avertizorilor în interes 

public, identificarea, evitarea și 

managementul riscurilor de corupție, pentru 

salariaţii serviciilor deconcentrate 

Ministerul Culturii 

Serviciile deconcentrate 

TI-Ro va furniza experți 

și programe de formare 

în domeniul integrității 

cu accent pe asigurarea 

transparenței, evitarea 

conflictelor de interese, 

protecția avertizorilor în 

interes public, 

identificarea, evitarea și 

managementul 

riscurilor de corupție 

 
 
 
 
 
 
 

01.01.2023 

 
 
 
 
 
 
 

31.03.2023 

3. Elaborarea şi adoptarea de proceduri cu 

conţinut cadru unitar, precum şi a unui ghid 

Ministerul Culturii 

TI-Ro va furniza 
01.04.2023 31.07.2023 
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privind integritatea exemple de bună 

practică la nivel 

național și internațional 

  

4.Informarea şi diseminarea procedurilor şi a 

ghidului la nivelul serviciilor deconcentrate, 

în vederea aplicării, precum şi publicarea 

acestora pe paginile de internet ale 

ministerului şi ale serviciilor deconcentrate 

 

Ministerul Culturii 

 

 
01.08.2023 

 

 
31.08.2023 

5. Standardizarea informaţiilor de 

specialitate aflate pe paginile de internet ale 

serviciilor deconcentrate, precum şi 

publicarea în format deschis a acestora 

 
Ministerul Culturii 

Serviciile deconcentrate 

 

01.09.2023 

 

31.12.2023 

Alte informații 

Buget necesar (lei) 

 
(sursa, dacă există deja) 

Vor fi   analizate   oportunităţile   de   finanţare   prin 

programele de finanţare nerambursabilă /activitățile 

vor fi realizate din bugetul Ministerului Culturii 

Corelarea cu alte programe/strategii 

guvernamentale 

Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025, aprobată 

prin H.G. nr. 1.269/2021 
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Digitalizare 

4. Dezvoltarea unui sistem informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din 

infracțiuni 

Durata: 2022 –2024 

Instituția responsabilă 
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate (ANABI) & Ministerul Justiției 

 

Persoana de contact din cadrul 

instituției responsabile 

Cornel-Virgiliu Călinescu 

Director General, Agenția Națională de Administrare a 

Bunurilor Indisponibilizate 

cornel.calinescu@just.ro 

Parteneri 
mediul guvernamental Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 

societate civilă  

 
 
 
 
 
 

Descrierea problemei 

Având în vedere faptul că anterior anului 2015 nu 

existau la nivel național evidențe statistice coordonate, 

care să ofere o imagine clară a stadiului și gradului de 

recuperare a prejudiciilor și a produsului infracțiunii, au 

fost necesare reglementări legislative care să prevadă 

dezvoltarea unui sistem integrat. Astfel, potrivit art. 38 

alin. (1) din Legea nr. 318/2015, ANABI dezvoltă și 

gestionează sistemul informatic național integrat de 

evidență a creanțelor provenite din infracțiuni ca sistem 

unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate 

și valorificate în cadrul procesului penal. 

Descrierea angajamentului 

 
 
 
 
 
 
 

 
ce presupune angajamentul 

Sistemul informatic național integrat de evidență a 

creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS) 

reprezintă o bază de date centralizată, care va furniza 

informații cu privire la diferite etape ale procesului de 

recuperare a creanțelor, începând cu primele faze de 

identificare și urmărire a bunului, urmate de 

sechestrarea produselor infracțiunii și a altor tipuri de 

bunuri, până la implementarea procedurilor finale de 

executare a măsurilor de siguranță de confiscare 

specială sau extinsă, repararea prejudiciilor, încheierea 

acordurilor internaționale de partajare a bunurilor 

rezultate din săvârșirea infracțiunilor sau luarea deciziei 

privind reutilizarea în interes public sau social a 

imobilelor confiscate. 

Sistemul va spori transparența în procesul de recuperare 

mailto:cornel.calinescu@just.ro
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 a creanțelor, punând la dispoziția publicului seturi de 

date în format deschis. Analiza acestora va oferi o 

imagine a eficienței procesului de recuperare a 

creanțelor provenite din infracțiuni, putând să conducă 

la identificarea, de către persoanele interesate, inclusiv 

organizațiile non-guvernamentale, a domeniilor 

prioritare pentru dezvoltarea politicilor și strategiilor 

care au ca scop creșterea eficienței în procesul de 

recuperare a creanțelor în România, precum și la 

formularea unor propuneri concrete în acest sens. 

Prin intermediul ROARMIS, ANABI va colecta date 

statistice pe care le transmite anual Comisiei Europene, 

în aplicarea prevederilor art. 11 din Directiva 

2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea 

instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în 

Uniunea Europeană. 

Astfel, realizarea sistemului informatic va contribui la 

îndeplinirea obligației legale a Agenției, de autoritate 

națională competentă să centralizeze datele primite de 

la autorități în ceea ce privește măsurile asigurătorii, 

confiscările speciale și confiscările extinse dispuse în 

cursul procedurilor judiciare penale, potrivit art. V din 

Legea nr. 228 din 2 noiembrie 2020 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative din domeniul penal 

în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii 

Europene. De asemenea, datele statistice colectate prin 

intermediul ROARMIS, sunt susceptibile de a fi publicate 

în format deschis. 

Sistemul este realizat în cadrul proiectului ”Dezvoltarea 

sistemului informatic național integrat de evidență a 

creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 763. 

Totodată, în Planul Național de Redresare și Reziliență 

este prevăzută interconectarea ROARMIS cu Ecris 5, cu 

un buget estimat de 435.000 euro, asigurându-se astfel 

sustenabilitatea pe termen lung a proiectului anterior 

menționat. 

 
 

care sunt rezultatele urmărite 

 Dezvoltarea unui sistem de lucru care să conducă la 

unificarea practicii la nivel național în materia 

evidenței creanțelor provenite din infracțiuni prin 

colectarea și agregarea  standardizată a datelor și 
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 indicatorilor relevanți. 

 Consolidarea capacității instituționale a sistemului 

judiciar în vederea recuperării creanțelor provenite 

din infracțiuni. 

 Consolidarea capacității instituționale a ANABI, 

precum și a cooperării între instituțiile cu atribuții în 

domeniul sechestrării, administrării, confiscării, 

valorificării și reutilizării creanțelor provenite din 

infracțiuni, prin modernizarea și eficientizarea 

proceselor de lucru. 

 Interconectarea ROARMIS cu ECRIS 5. 

 
 

 
care este obiectivul major 

Dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic 

modern și eficient privind evidența creanțelor provenite 

din infracțiuni, la nivelul instituțiilor din sistemul 

judiciar, precum și la nivelul instituțiilor publice cu 

atribuții în domeniul sechestrării, administrării, 

confiscării, valorificării și reutilizării creanțelor provenite 

din infracțiuni. 

Activități măsurabile (maxim 5) 
Responsabil 

(instituție/partener) 

Data de 

început 

Data de 

finalizare 

1. Dezvoltarea sistemului național 

integrat de evidență a creanțelor 

provenite din infracțiuni. 

ANABI/PÎCCJ 2021 2022 

2. Sesiunea de formare inițială pentru 

personalul ANABI și reprezentanți ai 

principalilor beneficiari (PICCJ, instanțe 

judecătorești, MAI, ANAF, etc.) 

ANABI/PÎCCJ 2022 2022 

3. 14   sesiuni   de   instruire   (întâlniri 

regionale) pentru utilizatorii finali ai 

sistemului ROARMIS 

ANABI/PÎCCJ 2022 2022 

4. Interconectarea ROARMIS cu ECRIS 5 ANABI/Ministerul Justiției 2023 2023 

5. Publicarea seturilor de date 

gestionate în materia evidenței 

creanțelor provenite din infracțiuni, în 

format deschis pe portalul național de 

date deschise data.gov.ro. 

ANABI 2023 2024 

Alte informații 

Buget necesar (lei) 

 
(sursa, dacă există deja) 

Activitățile sunt derulate și finanțate în cadrul 

proiectului „Dezvoltarea sistemului informatic național 

integrat de evidență a creanțelor provenite din 
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 infracțiune”, în parteneriat cu Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție. 

Valoarea totală a proiectului este de 3.912.146,40 lei, 

din care: 

 3.218.611,31 lei – valoare eligibilă 

nerambursabilă din Fondul Social European; 

 613.805,09 lei – cofinanțare eligibilă a 

beneficiarului și partenerului; 

 79.730,00 lei - Valoarea neeligibilă a proiectului. 

Corelarea cu alte programe/strategii 

guvernamentale 

Strategia națională privind recuperarea creanțelor 

provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 – 

„Criminalitatea   nu   este   profitabilă!”,   aprobată   prin 

Hotărârea Guvernului nr. 917/2021. 
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Participare publică și consultare 

5. Administrarea responsabilă a ariilor naturale protejate 

Durata: septembrie 2022 - septembrie 2024 

Instituția responsabilă Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate 

 
Persoana de contact din cadrul 

instituției responsabile 

ANANP - Serviciul Monitorizare arii naturale 

protejate, Relația cu comunitățile locale, Proceduri 

certificare de marcă, Parcuri 

ananp@ananp.gov.ro 

 
 
 
 
 
 

Parteneri 

 
 
 
 

mediul guvernamental, 

administrația publică 

locală etc. 

Structuri de administrare special constituite, cu 

personalitate juridică, aflate în coordonarea/ 

subordinea, după caz, a unor regii autonome, 

companii și societăți naționale, autorități ale 

administrației publice locale, servicii descentralizate 

ale administrației publice centrale, instituții științifice 

de cercetare și de învățământ din sectorul public și 

privat, asociații de dezvoltare intercomunitară, 

muzee, constituite potrivit legii și aflate în relație 

contractuală cu Agenția Națională pentru Arii 

Naturale Protejate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrierea problemei 

Ariile naturale protejate din România sunt esenţiale 

în conservarea capitalului natural şi cultural întrucât 

includ cele mai reprezentative şi semnificative zone 

din punct de vedere al biodiversităţii și al valorilor 

naturale, respectiv a valorilor culturale asociate 

acestora. Lista cu inventarul celor 1574 de arii 

naturale protejate poate fi vizualizată la adresa URL: 

http://ananp.gov.ro/wp- 

content/uploads/inventar_arii_Ro_v1-00000003.pdf. 

Administrarea acestor arii naturale protejate şi a 

celorlalte bunuri ale patrimoniului natural aflate în 

reţeaua naţională de arii naturale protejate necesită 

și structuri de administrare special constituite. Prin 

structuri de administrare special constituite măsurile 

de management în ariile naturale protejate trebuie 

să fie elaborate şi implementate în aşa fel încât să se 

menţină sau chiar să se refacă, acolo unde este 

nevoie, ecosistemele naturale şi populaţiile de specii 

sălbatice, menţinându-se în acelaşi timp sau 

căutându-se   soluţii   pentru   utilizarea   durabilă   a 

resurselor naturale. De asemenea, pentru asigurarea 
 

mailto:ananp@ananp.gov.ro
http://ananp.gov.ro/wp-content/uploads/inventar_arii_Ro_v1-00000003.pdf
http://ananp.gov.ro/wp-content/uploads/inventar_arii_Ro_v1-00000003.pdf
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 transparenței în procesul de atribuire în administrare 

a ariilor naturale protejate în comisiile aferente 

sesiunilor de atribuire vor fi cooptați și reprezentanţi 

ai societății civile și/sau din partea organizaţiilor 

neguvernamentale cu preocupări în domeniul 

protecţiei naturii reprezentanți. 

Descrierea angajamentului 

 
 
 
 

ce presupune angajamentul 

1. ANANP își propune în următoarea perioadă, 

ținând cont și de limitările de natură logistică și 

financiară, să atribuie în administrare arii naturale 

protejate ce necesită structuri de administrare 

special constituite. 

2. De asemenea, pentru asigurarea unui 

management unitar și eficient, ANANP va asigura 

cadrul privind corelarea/actualizarea contractelor de 

administrare aflate în derulare. 

 
 
 
 
 

 
care sunt rezultatele urmărite 

1. Transparentizarea etapelor parcurse în cadrul 

fazelor premergătoare sesiunilor de atribuire. 

2. Asigurarea unui cadru omogen în organizarea 

modului de corelare/actualizare a contractelor de 

administrare aflate în derulare. 

3. Uniformizarea procedurilor în cadrul procesului de 

administrare a ariilor naturale protejate. 

4. Organizarea de sesiuni de atribuire în administrare 

a ariilor naturale protejate prin implicarea societății 

civile, cu rol de observator, în cadrul comisiilor de 

evaluare a dosarelor si comisiilor de analizare a 

contestațiilor. 

 
 

 
care este obiectivul major 

1. Atribuirea în administrare a parcurilor naturale 

către structuri de administrare special constituite în 

vederea asigurării unui management unitar și 

eficient al rețelei naționale de arii naturale protejate 

și a patrimoniului natural. 

2. Corelarea/actualizarea tuturor contractelor de 

administrare aflate în desfășurare 

Activități măsurabile (maxim 5) 
Responsabil 

(instituție/partener) 

Data de 

început 

Data de 

finalizare 

1.Consultare cu potențiali beneficiari și 

factori interesați, asigurând 

reprezentarea echilibrată și 

ANANP/ regii autonome/ 

companii și societăți 

naționale/ autorități ale 

 
2022 

 
2024 
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transparență în cadrul procedurii de 

atribuire a ariilor naturale protejate. 

 
(cel puțin 4 consultări) 

administrației publice locale/ 

servicii descentralizate ale 

administrației publice 

centrale/ instituții științifice 

de cercetare și de 

învățământ din sectorul 

public și privat/ asociații de 

dezvoltare intercomunitară/ 

muzee. 

  

2. constituirea de comisii de evaluare şi 

comisii de contestaţii aferente 

metodologiei de atribuire în 

administrare a ariilor naturale protejate 

per sesiune organizată. (cel puțin 4 

comisii) 

ANANP, GNM, RNP-Romsilva, 

Autorități publice  locale, 

Reprezentanţi  din partea 

organizaţiilor 

neguvernamentale   cu 

preocupări  în  domeniul 

protecţiei naturii. 

 
 

 
2022 

 
 

 
2024 

3.Organizarea și desfășurarea de sesiuni 

de atribuire a ariilor naturale protejate 

protejate prin implicarea societății 

civile, cu rol de observator, în cadrul 

comisiilor de evaluare a dosarelor si 

comisiilor de analizare a contestațiilor. 

(cel puțin 2 sesiuni) 

 
 

 
ANANP 

 
 

 
2022 

 
 

 
2024 

4.Promovarea și publicarea de anunțuri 

privind sesiunile de atribuire pe site-ul 

propriu al ANANP. (cel puțin 2 anunțuri) 

 
ANANP 

 
2022 

 
2024 

5.Organizarea de întâlniri de lucru cu 

actualele structuri de administrare 

special constituite. (cel puțin 6 întâlniri) 

 
ANANP/RNP-Romsilva 

 
2022 

 
2024 

Alte informații 

Buget necesar (lei) 

(sursa, dacă există deja) 

 

Corelarea cu alte programe/strategii 

guvernamentale 

Corelare cu programul de guvernare 

Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 
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Transparență și date deschise 

6. Creșterea transparenței privind alocările din fonduri naționale pentru investiții 

Durata 2022-2023 

Instituția responsabilă 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației 

Persoana de contact din cadrul 

instituției responsabile 

Serviciul Analize Teritoriale și Baze de Date 

Parteneri societate civilă Asociația Expert Forum (EFOR) 

 
 
 

Descrierea problemei 

În implementarea PNDL, datele accesibile publicului au 

fost limitate și nu au avut întotdeauna un format ușor 

de folosit de către utilizatorii potențiali. Astfel, este 

necesară creșterea transparenței privind 

implementarea programelor de finanțare a 

obiectivelor de investiții 

Descrierea angajamentului 

 

ce presupune angajamentul 

Angajamentul are scopul de a asigura creșterea 

transparenței cu privire la implementarea programelor 

PNDL 1 și PNDL 2 până la finalizare și pentru 

programul național de investiții Anghel Saligny. 

 

 
care sunt rezultatele urmărite 

Creșterea gradului de interacțiune dintre MDLPA și 

public; Informarea publicului cu privire la stadiul de 

implementare PNDL și Anghel Saligny; dezvoltarea 

platformei de implementare a programului Saligny și a 

mijloacelor de export a datelor 

 
care este obiectivul major 

Publicarea de date deschise privind implementarea 

programelor de finanțare a dezvoltării locale (PNDL, 

PNI Anghel Saligny) 

Activități măsurabile (maxim 5) 
Responsabil 

(instituție/partener) 

Data de 

început 

Data de 

finalizare 

1. Organizarea unei întâlniri publice de 

către MDLPA cu privire la mijloacele 

de asigurare a transparenței în 

implementarea Programului Anghel 

Saligny 

MDLPA, Expert Forum Iunie 2022 Septembrie 

2022 

2. Publicarea în mod sistematic a 

datelor relevante privind 

implementarea programelor PNDL 1 și 

PNDL 2 – date privind decontări, liste 

de    proiecte    finalizate,    informații 

MDLPA Septembrie 

2022 

Decembrie 

2023 
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privind proiecte unde au fost 

identificate nereguli de natură penală 

   

3. Publicarea în mod regulat pe site-ul 

MDLPA și pe portalul data.gov.ro a 

datelor relevante privind 

implementarea Programului Anghel 

Saligny – liste de proiecte aprobate, 

criteriile aplicate, achiziții publice și 

liste de furnizori, date privind 

decontări, liste de proiecte finalizate, 

informații privind proiecte unde au 

fost identificate nereguli de natură 

penală și orice alte informații care pot 

fi făcute publice și sunt relevante. 

Se va explora de asemenea 

posibilitatea de dezvoltare a unui 

mecanism de export a datelor în 

formate deschise sau a unui sistem de 

tip API pentru extragerea de date din 

platformă 

MDLPA Septembrie 

2022 

Permanent 

Alte informații 

Buget necesar (lei) 

(sursa, dacă există deja) 

Activitățile pot fi incluse în demersul de monitorizare 

al Programului Național de Investiții Anghel Saligny 

Corelarea cu alte programe/strategii 

guvernamentale 

- 
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Date deschise 

7. Publicare seturi de date deschise 

Durata: iulie 2022 - iunie 2024 

Instituția responsabilă 
Secretariatul General al Guvernului 

Autoritatea pentru Digitalizarea României 

Persoana de contact din cadrul 

instituției responsabile 

Larisa Barac, consilier, DTID, SGG 

Monica Chiffa, șef serviciu, ADR 

 
 
 

 
Parteneri 

mediul guvernamental Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

Institutul Național de Administrație 

Institutul Național de Statistică 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

societate civilă Comunitate de reutilizatori, în funcție de domeniile 

vizate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrierea problemei 

Subiectul datelor deschise a fost inclus în toate 

planurile naționale OGP asumate și implementate de 

România până în acest moment. Aceste angajamente 

au avut ca obiectiv susținerea demersului 

guvernamental, dar și reutilizarea datelor, prin 

acțiuni concrete, ce au completat în multe cazuri 

lipsa unor reglementări clare sau suficiente pentru 

dezvoltarea inițiativei. 

Începând cu anul 2022, luna mai, prin adoptarea de 

către Parlament a proiectului de lege ce transpune 

Directiva 1024/2019 privind datele deschise și 

reutilizarea informațiilor din sectorul public, cadrul 

legislativ a fost completat și vine cu noi obligații 

pentru instituțiile administrației publice. 

Astfel, prin implementarea prevederilor Legii 

nr.183/2022 privind datele deschise și a proiectului 

Dezvoltarea capacității la centrul guvernului, realizat 

de Guvernul României cu OECD, din fonduri 

norvegiene, vor fi acoperite o serie de acțiuni 

(milestones) sau angajamente rămase nerealizate 

sau realizate incomplet din planurile anterioare. În 

PNA 2020-2022, angajamentul propus a fost doar 

parțial implementat din cauza lipsei de resurse. 

Pentru a asigura implementarea ambițioasă a Legii 

privind datele deschise, dar fără a include acțiuni 
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 deja obligatorii conform prevederilor legii, acest 

angajament a fost gândit ca incluzând măsuri 

practice complementare și de susținere a acestora. 

Spre deosebire de Planurile precedente, 

angajamentul de față nu mai include o anexă cu lista 

de seturi de date pe care instituțiile și le-au 

asumat/propus spre publicare, deoarece Legea 

identifică o serie de seturi de date cu valoare ridicată 

pe 17 domenii, pe care instituțiile vor fi obligate să le 

deschidă, inclusiv publicarea de planuri de publicare 

pe baza acestora, în 6 luni de la publicarea legii. 

Astfel, s-a urmărit evitarea dublării acestui demers, 

cu focus pe implementarea corectă a legislației. 

Conform Open Data Maturity Report realizat la 

nivelul UE, inițiativa de deschidere a datelor în 

România a stagnat în ultimii ani, față de situația din 

alte state membre. Problemele identificate vizează 

cadrul de reglementare incomplete, calitatea slabă a 

datelor, precum și nivelul scăzut de reutilizare și 

impact. Angajamentul se va corela cu concluziile și 

recomandările OECD din cadrul Digital Government 

Review (secțiune Data-driven Public Sector and Open 

Government Data), pentru stabilirea de măsuri 

practice și de reglementare necesare. 

Descrierea angajamentului 

 
 
 

ce presupune angajamentul 

Angajamentul urmărește facilitarea colaborării între 

instituțiile coordonatoare ale initiative de date 

deschise, cele care dețin date și comunitatea de 

reutilizatori pentru creșterea numărului și calității 

datelor publicate, precum și a gradului de reutilizare 

și impact. 

 
care sunt rezultatele urmărite 

Organizarea de   grupuri   de   lucru   mixte   pentru 

identificarea nevoilor și măsurilor de avansare a 

initiative de date deschise în România 

 
care este obiectivul major 

Implementarea ambițioasă și eficientă a Legii privind 

datele deschise, cu scopul de a crește impactul 

publicării și reutilizării datelor deschise 

Activități măsurabile (maxim 5) 
Responsabil 

(instituție/partener) 

Data de 

început 

Data de 

finalizare 

1.   Publicare   date   deschise,   conform 

planurilor   de   publicare   asumate   de 

MAI, INS, MMSS, alte 

instituții 

2022 2024 
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agenții și suplimentar, date identificate 

ca prioritare pentru publicare 

   

2. Organizarea de grupuri de lucru 

interinstituționale și mixte pentru 

elaborarea normelor de aplicare a Legii 

nr.183/2022 privind datele deschise și 

pentru realizarea planurilor de publicare 

aferente prevederilor Legii 

SGG, ADR, instituții, 

societate civilă (comunitate 

reutilizatori) 

2022 2022 

3. Organizare grup de lucru mixt 

(instituții, comunitate reutilizatori) 

pentru identificarea de noi seturi de 

date cu valoare ridicată (altele decât 

cele incluse în Lege, respective actul de 

aplicare al Directivei) și de măsuri 

necesare pentru creșterea calității și 

numărului seturilor de date publicate. 

Demersuri interinstituționale pentru 

asigurarea aplicării principiului ”open by 

design and by default” în administrația 

publică. 

ADR, SGG, societate civilă, 

reutilizatori date 

2023 2024 

4. Organizarea de webinare cu 

instituțiile și reutilizatorii pentru 

promovarea exemplelor de bune 

practici în publicare și reutilizare. 

Deși această activitate a fost inclusă și în 

angajamentul PNA 2020-2022, fiind 

realizată avansat, ea face parte dintr-un 

demers permanent de formare a 

ecosistemelor de date (publishers, 

reusers), adaptată la reglementările în 

vigoare (respective noile reglementări și 

nevoi identificate). 

SGG, ADR, instituții, 

reutilizatori 

2022 2024 

5. Oferirea   de cursuri de formare 

certificate pe subiectul date deschise 

INA / SGG 2022 2024 

Alte informații 

Buget necesar (lei) 

(sursa, dacă există deja) 

 

Corelarea cu alte programe/strategii 

guvernamentale 
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Incluziune și egalitate de gen 

8. Participarea echilibrată a femeilor și bărbaților la procesul de decizie în viața publică și 

politică 

Durata 2023 - 2024 

Instituția responsabilă 
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între 

Femei și Bărbați (ANES) 

 
 
 
 

Persoana de contact din cadrul 

instituției responsabile 

Gianina DIMITRESCU 

Director - Direcția Strategii, Politici, Programe și 

Monitorizare pentru Egalitate de Șanse 

E-mail: gianina.dimitrescu@anes.gov.ro 

Andreea PASCU 

Sef Serviciu - Serviciul Strategii, Politici, Programe și 

Monitorizare pentru Egalitate de Șanse 

E-mail: andreea.pascu@anes.gov.ro 

 

Parteneri 
mediul guvernamental  

societate civilă Asociația Expert Forum 

 
 
 
 

 
Descrierea problemei 

În continuare sunt îngrijorător de puține femei în 

posturi de conducere: în politică, în administrația 

publică, în instanțele supreme sau în consiliile de 

administrație ale Companiilor (entităților private). 

Acest lucru este valabil chiar dacă la nivelurile 

inferioare există o paritate de gen. Faptul că, de mult 

timp, pozițiile de top management au fost deținute 

exclusiv de bărbați influențează modelele de 

recrutare pentru succesori, în unele cazuri numai ca 

urmare a unor prejudecăți neconștientizate. 

Descrierea angajamentului 

 
 
 
 
 

 
Ce presupune angajamentul 

Pentru a răspunde provocărilor complexe cu care se 

confruntă astăzi factorii de decizie este nevoie de o 

conducere favorabilă incluziunii și variată. Sporirea 

gradului de incluziune este esențială pentru a putea 

prezenta idei noi și abordări inovatoare, care să 

răspundă mai bine așteptărilor unei societăți 

dinamice și prospere. Faptul de a le permite 

cetățenilor din toate mediile să participe în mod 

semnificativ la societate este o condiție prealabilă 

necesară pentru o democrație funcțională și are ca 

rezultat    elaborarea    unor    politici    ancorate    în 

realitatea de zi cu zi, reglementări legislative în acest 

mailto:gianina.dimitrescu@anes.gov.ro
mailto:andreea.pascu@anes.gov.ro
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 sens, strategii și planuri de acțiune. 

În vederea îmbunătățirii participării femeilor în 

poziții de decizie sunt necesare analize cuprinzătoare 

privind participarea echilibrată a femeilor și 

bărbaților în poziții de decizie la nivelul 

administrației publice centrale, participarea femeilor 

și bărbaților în procesele electorale, ocuparea forței 

de muncă, salarizarea și pensiile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Care sunt rezultatele urmărite 

Crearea și publicarea de baze de date privind femeile 

și bărbații aflați în poziții de decizie la nivelul 

administrației publice centrale, procesele electorale, 

ocuparea forței de muncă, rata șomajului. 

Datele vor fi centralizate de la nivelul instituțiilor cu 

atribuții în domeniu prin intermediul colaborării 

interinstituționale și a protocoalelor de colaborare. 

Acestea vor fi publicate la nivelul ANES și vor fi 

diseminate tuturor instituțiilor colaboratoare și 

societății civile (ONG, mediul academic, sindicate, 

patronate). 

Se are în vedere organizarea de dezbateri și 

seminarii care să adreseze rezultatele analizelor și 

care să genereze propuneri de îmbunătățire a 

politicilor publice în domeniu. Un alt obiectiv al 

acestui angajament este identificarea bunelor 

practici care pot îmbunătăți echilibrul privind 

participarea femeilor la decizie în mediul public și 

mediul privat. 

 
 
 

Care este obiectivul major 

Promovarea participării echilibrate a femeilor și 

bărbaților la procesul de decizie și conducere, 

participarea echilibrată pe piața muncii și 

îmbunătățirea transparenței rolurilor femeilor și 

bărbaților în administrația publică, procesele 

electorale și de muncă. 

Activități măsurabile (maxim 5) 
Responsabil 

(instituție/partener) 

Data de 

început 

Data de 

finalizare 

1. Realizarea de analize privind 

participarea echilibrată a femeilor și 

bărbaților în poziții de decizie la nivelul 

administrației publice centrale 

ANES anual  

2. Realizarea de analize privind 

participarea femeilor și bărbaților în 

ANES 

AEP 

Anual, 

pentru 
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procesele electorale. EXPERT FORUM anii 

electorali 

 

3. Realizarea de analize periodice a 

echilibrului dintre femei și bărbați pe 

piața forței de muncă 

ANES 

MMSS 

ANOFM/AJOFM 

2023 2024 

Alte informații 

Buget necesar (lei) 

(sursa, dacă există deja) 

Finanțare de   la   bugetul   de   stat,   prin   bugetele 

instituțiilor responsabile. 

Corelarea cu alte programe/strategii 

guvernamentale 

Strategia națională privind promovarea egalității de 

șanse și de tratament între femei și bărbați și 

prevenirea și combaterea violenței domestice pentru 

perioada 2022-2027. 
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Incluziune și egalitate de gen 

9. Asigurarea accesului victimelor violenței domestice și violenței de gen la justiție 

Durata 2022 – aprilie 2024 

Instituția responsabilă 
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între 

Femei și Bărbați (ANES) 

Persoana de contact din cadrul 

instituției responsabile 

Cîrstea Monaliza - Director - Direcția Prevenirea și 

Combaterea Violenței Domestice 

monaliza.cirstea@anes.gov.ro 

 
 

 
Parteneri 

mediul guvernamental  

societate civilă Consorțiu de ONG-uri Centrul de Formare și 

Evaluare în Asistență Socială (CFCECAS), Fundația 

Sensiblu, Asociaţia Necuvinte, Fundația Centrului de 

Mediere și Securitate Comunitară (CMSC) și 

Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio- 

Economică - CATALACTICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrierea problemei 

În ultimii ani în România au fost adoptate și 

implementate măsuri corespunzătoare pentru a 

combate violența domestică. Schimbările legislative 

intervenite la nivel național, în special, prin Legea nr. 

174/2018, care modifică și completează Legea nr. 

217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței 

domestice, au marcat introducerea măsurilor 

suplimentare de protecție – ordinul de protecție 

provizoriu, în regim de urgență, aplicabil imediat și 

la fața locului de către polițist, în situațiile de pericol 

iminent, însă, un aspect deficitar în aplicarea 

măsurilor de protecție continuă să fie informare 

insuficientă cu privire la prevederile legale, mijloace 

de intervenție, servicii sociale existente (multe 

dintre victime nu știu despre existența ordinului de 

protecție şi despre cum pot obține un asemenea 

ordin). 

Una dintre cele mai importante provocări actuale în 

implementarea legislaţiei în vigoare, o reprezintă 

imposibilitatea asigurării (în special din lipsa 

resurselor financiare) a formării continue a 

personalului cu atribuții în prevenirea violenței 

domestice în intervenția multidisciplinară pentru 

reabilitarea victimelor violenţei domestice, acesta 

reprezentând un obstacol important în acordarea 

mailto:monaliza.cirstea@anes.gov.ro
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 serviciilor specializate în domeniu. 

Descrierea angajamentului 

 
 
 
 
 

 
ce presupune angajamentul 

ANES prin acest program se angajează să 

îmbunătăţească accesul la justiție pentru victimele 

violenței domestice și violenței de gen și a copiilor 

afectați, oferind sprijin şi informare în ceea ce 

priveşte drepturile şi libertăţile fundamentale, 

competențele instanțelor judecătoreşti, ale 

parchetelor și poliției, procedurile judiciare (divorț, 

încredinţarea minorilor, exercitarea autorităţii 

părinteşti, ordin de protecție etc.), precum şi 

informații și orientare pentru a beneficia de 

asistență juridică gratuită și mecanisme de 

garantare a nediscriminării pe criteriul de sex. 

 
 
 
 
 
 
 

 
care sunt rezultatele urmărite 

În cadrul acestui proiect specific, vor fi formați 

specialiștii care activează la nivel local în 

combaterea violenței domestice, respectiv a 

specialiștilor din cadrul Direcțiilor Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului/Direcțiilor de 

Asistență Socială/ Serviciilor Publice de Asistență 

Socială și vor fi dezvoltate instrumente de lucru care 

vor sprijini și eficientiza activitatea acestora. 

Totodată, va fi elaborat un studiu care va analiza 

situația la nivelul județelor în ceea ce privește 

strategiile și planurile de acțiune locale în domeniu, 

bugetarea de gen, evoluția fenomenului, practicile și 

tendințele, serviciile sociale, măsurile de protecție 

(PPO/PO), consiliere juridică, sprijin psihologic, piața 

forței de muncă etc. 

 

care este obiectivul major 

Dezvoltarea unui program de informare, orientare și 

sprijin în materie juridică pentru a facilita victimelor 

violenței domestice și violenței de gen și copiilor 

afectați accesul la justiție. 

Activități măsurabile (maxim 5) 
Responsabil 

(instituție/partener) 

Data de 

început 

Data de 

finalizare 

1. Elaborarea unei metodologii unitare 

cu privire la informarea şi orientarea în 

materie juridică a victimelor violenței 

domestice și violenței de gen și a copiilor 

afectați,   care   va   conţine   informaţii 

despre     drepturi     şi     obligaţii,     alte 

ANES / Parteneri consorțiu 

ONG-uri 

2022 2024 
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prevederi legale incidente, modalităţi de 

consiliere și orientare efectivă, în raport 

de demersurile pe care victima alege să 

le exercite. De asemenea, metodologia 

va cuprinde secțiuni integrate dedicate 

problemelor specifice privind violența 

domestică și violența bazată pe gen 

împotriva femeilor de etnie romă. 

Metodologia va fi realizată cu 

participarea reprezentanților ANES, cu 

implicarea activă a reprezentanților 

DGASPC/DAS/SPAS, reprezentanți ai 

altor instituții relevante cu 

responsabilități în domeniu (polițiști, 

procurori, judecători, avocați specializați 

în cauze cu incidență în domeniul 

violenței domestice). 

Activitatea privind elaborarea 

metodologiei va fi asigurată de către un 

Consorțiu de ONG-uri, în calitate de 

partener, constituit din Centrul de 

Formare și Evaluare în Asistență Socială, 

Fundația Sensiblu, Asociaţia Necuvinte, 

Fundația Centrului de Mediere și 

Securitate Comunitară. 

   

2. Organizarea unui nr. de 8 sesiuni de 

instruire, la care vor participa consilieri 

juridici din cadrul DGASPC-urilor și DAS- 

urilo, alți profesioniști din alte instituții și 

autorități cu atribuții în domeniul de 

referință, specialiști ai Consorțiului de 

ONG-uri constituit din Centrul de 

Formare și Evaluare în Asistență Socială, 

Fundația Sensiblu, Asociaţia Necuvinte, 

Fundația Centrului de Mediere și 

Securitate Comunitară, precum și alți 

membri activi ai societății civile. 

ANES/ Parteneri consorțiu 

ONG-uri 

2022 2024 

3. Organizarea unui nr. de 5 ateliere de 

lucru locale la care să participe minim 

100 reprezentanți de la nivelul    ANES, 

DGASPC-urilor, alți specialiști din cadrul 

ANES/ Parteneri consorțiu 

ONG-uri 

2022 2024 
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Direcțiilor de Asistență Socială/ 

Serviciilor Publice de Asistență Socială, 

precum și reprezentanți ai Centrului de 

Formare și Evaluare în Asistență Socială, 

Fundației Sensiblu, Asociaţia Necuvinte, 

Fundației Centrului de Mediere și 

Securitate Comunitară. 

   

4. Organizarea de evenimente de 

networking la nivel regional/ local/ 

national, la care să participe atât 

reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții 

în domeniul violenței domestice, cât și 

ONG-uri și reprezentanti ai barourilor, 

magistraţi cu scopul de a conștientiza 

nevoia, problema și de a pune bazele 

unor parteneriate viitoare. 

ANES/ Parteneri consorțiu 

ONG-uri 

2022 2024 

5. Elaborarea Barometrului național în ANES/ Parteneri consorțiu 2022 2024 

funcție de indicatorii specifici axați pe ONG-uri   

situația la nivelul fiecărui județ, și se va    

concentra asupra diferitelor forme de    

violență împotriva femeilor, cu accent    

pe violența dintre soţi/parteneri și copiii    

martori la situații de violența domestică.    

Barometrul național   are   ca   principal    

scop identificarea unor elemente    

importante, care vor sprijini dezvoltarea    

pe termen mediu și lung a politicilor    

publice centrale și locale privind    

prevenirea și combaterea violenței    

domestice și a violenței împotriva    

femeilor și dezvoltarea intervenției și    

serviciilor specializate pentru facilitarea    

accesului victimelor la măsurile de    

sprijin necesare și adecvate. Barometrul    

va fi realizat în funcție de indicatorii    

specifici și va fundamenta orientările    

necesare pentru autoritățile locale în    

elaborarea bugetului local, strategiilor și    

planurilor de prevenire și combatere a    

violenței domestice.    

Indicatorii vor fi realizați în consultare    
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deschisă cu reprezentanți ai ANES și 

reprezentanți ai altor instituții relevante 

cu responsabilități în domeniu şi vor 

cuprinde un segment cu privire la 

situația femeilor de etnie romă. Aceşti 

indicatori vor fi validaţi de ANES pentru 

a fundamenta Baromentrul naţional. 

Rezultatele Barometrului în domeniul 

violenței domestice și al violenței de gen 

vor fi diseminate prin comunicate de 

presă, postări pe pagina de Facebook 

ANES /parteneri, postări pe site-urile 

ANES/parteneri, conferințe/ 

videoconferințe. 

De asemenea, Barometrul va fi difuzat în 

format electronic către instituții cu 

responsabilități relevante în domeniu, 

cu scopul de a fi utilizat de 

reprezentanții ministerelor și instituțiile 

publice locale cu responsabilități în 

domeniu, specialiștii de la nivelul 

furnizorilor de servicii sociale publice și 

privați pentru victime ale violenței 

domestice, profesioniști care lucrează la 

nivelul autorităților locale, organizațiilor 

neguvernamentale, judecători, 

procurori, ofițeri de poliție, avocați. 

   

Alte informații 

Buget necesar (lei) 

 
(sursa, dacă există deja) 

Activitățile sunt derulate în cadrul proiectului 

predefinit „VERA - Positive change through 

integrated action in turbulent times!”, implementat 

de ANES, cu mai multe ONG–uri constituite în 

consorțiu, prin Programul „Justiție” finanțat prin 

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021. 

Bugetul total este în valoare de 231.988 euro. 

Corelarea cu alte programe/strategii 

guvernamentale 

Strategia națională privind promovarea egalității de 

șanse și de tratament între femei și bărbați și 

prevenirea și combaterea violenței domestice pentru 

perioada 2022-2027. 

Programul de Guvernare 2021 – 2024. 
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Transparență 

10. Pregătirea aderării României la Extractive Industries Transparency Initiative / EITI 

(Inițiativa pentru Transparența Industriilor Extractive) 

Durata iulie 2022 - iunie 2024 

Instituția responsabilă Ministerul Energiei 

Persoana de contact 
instituției responsabile 

din cadrul 
Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție 

 

Parteneri 

mediul guvernamental  

societate civilă Se vor identifica 
angajamentului 

pe parcursul derulării 

alții  

 
 
 
 
 
 
 

Descrierea problemei 

EITI este un standard global care urmărește 
transparența și responsabilitatea statelor în 
exploatarea petrolului, gazelor naturale și resurselor 
naturale. Standardul EITI urmărește aceste obiective 
pe întregul lanț de producție: alocarea licențelor, 
extracție, beneficiarii reali ai companiilor din 
domeniu, prevederile fiscale, și felul în care 
guvernele folosesc banii din redevențe și alte taxe 
pentru îmbunătățirea vieții comunităților. 
La acest moment, standardul EITI a fost adoptat de 
51 de țări, aflate în diverse faze de implementare. 
Chiar dacă inițial EITI s-a adresat mai ales țărilor a 
căror economie depinde de astfel de resurse, el s-a 
extins treptat către țări în care resursele extractive 
reprezintă un factor important în economie, fără a fi 
dominant. 

Descrierea angajamentului 

 

ce presupune angajamentul 
Pregătirea aderării României la EITI în anul 2024, 
prin consultarea și informarea actorilor relevanți din 
sectorul public, industrie și societatea civilă. 

care sunt rezultatele urmărite 
Angajamentul vizează aderarea României la EITI – 
Extractive Industries Transparency Initiative. 

care este obiectivul major Creșterea transparenței în industriile extractive. 

Activități măsurabile 
Responsabil 
(instituție/partener) 

Data de 
început 

Data de 
finalizare 

Transmiterea unei scrisori de exprimare 
a interesului (non-binding) din partea 
României, prin Ministerul Energiei, către 
secretariatul EITI, în vederea cooperării 
pentru eventuala aderare a României la 
EITI. 

 

 
Ministerul Energiei 

 
 

Septembrie 
2022 

 
 

Septembrie 
2022 

Organizarea unui grup de lucru tripartit 
– instituții publice, industrie, societatea 

Ministerul Energiei / 
SGG / societatea civilă 

Octombrie 
2022 

Decembrie 
2022 



41 
 

civilă – care să coordoneze activitățile de 
consultare și informare pe tema 
standardului EITI. Secretariatul grupului 
va fi susținut în comun de către 
ministerele implicate și de către SGG 
(prin Secretariatul tehnic OGP România), 
astfel încât să se mențină legături cu 
ambele inițiative internaționale 
complementare (EITI și OGP). 

   

Organizarea unor sesiuni de informare, 
susținute de reprezentanții EITI și OGP, 
cu participarea reprezentanților 
instituțiilor publice, ai industriei și ai 
societății civile din România, despre 
standardul EITI și cerințele acestuia. 

Ministerul Energiei Ianuarie 
2023 

Iunie 
2023 

Organizarea unor întâlniri bilaterale între 
Grupul de coordonare și reprezentanți ai 
unor țări membre EITI (recomandări: 
Norvegia, Germania, Ucraina), pe tema 
aplicării EITI și a beneficiilor acestuia în 
țările respective. 

Ministerul Energiei Ianuarie 
2023 

Iunie 
2023 

Organizarea unor dezbateri tematice 
(gaze, petrol, cărbune, resurse minerale) 
naționale și locale, privind posibila 
aplicare a standardului EITI în domeniile 
respective. 

Ministerul Energiei Iulie 
2023 

Noiembrie 
2023 

Organizarea conferinței naționale 
privind transparența în industriile 
extractive, cu participare la nivel înalt, în 
care să fie prezentate concluziile 
etapelor anterioare. 

Ministerul Energiei Noiembrie 
2023 

Noiembrie 
2023 

Redactarea, de către Grupul de lucru, a 
unui document tehnic de poziție privind 
implementarea standardului EITI în 
România, care va include și un plan de 
acțiune pentru implementare. 

Ministerul Energiei Noiembrie 
2023 

Martie 
2024 

Decizie politică privind aderarea la EITI 
(într-un sens sau altul). 

Ministerul Energiei Aprilie 2024 Iunie 2024 

Alte informații 

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

 

 


