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A K-01 Crearea unei liste a documentelor și tipurilor de informații pentru publicarea din oficiu a informațiilor și 

documentelor din activitatea ministerelor în gestionarea resurselor publice: publicarea planului de achiziții, a 

contractelor de achiziții, publicarea bugetului de venituri și cheltuieli, inclusiv salariile, publicarea execuției 

bugetare, lista reprezentanților Guvernului în CA etc. 

Poz. Buget (Lei) Nov/2015 Dec/2015

K-02 Crearea unui mecanism la nivelul SAUP de verificare a realizării unei consultări reale înaintea introducerii 

actelor normative în ședințele de Guvern

Poz. Buget (Lei) Nov/2015 Dec/2015

B Promovarea priorităților strategice de guvernare K-03 Selectarea temelor strategice prioritare pentru a fi supuse dezbaterii publice, structurarea și organizarea 

procesului de consultare, pentru preluarea a cât mai multor păreri din spațiul public neguvernamental

buget de stat + 

fonduri externe 

nerambursabile 

Dec/2015 Oct/2016

K-04 Crearea de dezbateri cu structurile din mediul neguvernamental privind procedurile de participare și 

mecanismele de selectare a reprezentanților societății civile în structurile consultative naționale și 

internaționale

Poz. Buget (Lei) Ian/2016 Feb/2016

K-05 Elaborarea de proceduri transparente și eficiente pentru depunerea și selectarea de candidaturi din partea 

societăţii civile în aceste structuri

Poz. Buget (Lei) Ian/2016 Martie/2016

K-06 Identificarea platformelor existente (atât pentru îmbunătățirea managementului intern, cât și pentru 

consultarea și informarea mediului neguvernamental) și evaluarea funcționalității acestora

Poz. Buget (Lei) Dec/2015 Ian/2016

K-07 Colaborarea cu Secretariatul General al Guvernului în scopul creării unei platforme accesibile societății civile, 

„Vocea ta în deciziile Guvernului”, pentru preluarea în timp real a punctelor de vedere exprimate  și integrarea 

acesteia alături de componente de consultare existente ale ministerelor de resort

Poz. Buget (Lei) Aprilie/2016 Iunie/2016

(K-21-K-69)

P-1 Sprijinirea creșterii capacității sectorului 

neguvernamental în a contribui eficient la procesul de 

politici publice

K-21 Inventarierea actualelor posibilități instituționale de sprijinire a sectorului neguvernamental, oferind propuneri 

de îmbunătățire a acestora

buget stat + buget 

SGG

Ian/2016 Martie/2016

K-22 Organizarea unor întâlniri de lucru periodice cu reprezentanții autorităților centrale responsabile cu Legile nr. 

544/2001, nr. 52/2003, dar și departamentele IT ale tuturor ministerelor pentru standardizarea procesului de 

consultare, respectiv al transparenţei  

buget MCPDC + 

completat din 

fonduri externe 

nerambursabile 

Ian/2016 Oct/2016

K-23 Monitorizare a realizării rapoartelor anuale privind transparenţa informaţiilor de interes public şi consultarea 

publică, dar şi oferirea de suport metodologic autorităţiilor centrale 

Poz. Buget (Lei) Ian/2016 Aprilie/2016

K-24 Contribuția, alături de Cancelaria Prim-Ministrului, la implementarea principiilor guvernării deschise, prin 

folosirea noilor tehnologii și a datelor deschise în concordanță cu angajamantele României în cadrul 

Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă

buget MCPDC + 

buget SGG

Ian/2016 Sept/2016

K-25 Crearea unor proceduri/formulare tipizate pentru asigurarea unor procese de consultare eficiente. Poz. Buget (Lei) Ian/2016 Martie/2016

(K-71-K-79)

Poz. Buget (Lei) Ian/2016 Oct/2016

Creșterea transparenței în managementul public și al 

procesului decizional

PROCESE INTERNE (P)

C Creșterea transparenței și a încrederii în procesul de 

selectare a reprezentanților societății civile în structurile 

consultative ale autorităților centrale și în structuri de 

tipul Consiliului Economic și Social

U-1

P-2 Creșterea capacității ministerelor în materia 

transparenței, a consultărilor publice, și a implementării 

unor procese de politică publică participativă

D Dezvoltarea și structurarea unui cadru permanent de  

dialog și consultare cu societatea civilă organizată și cu 

cetățenii

PRIORITĂȚI STRATEGICE (OBIECTIVE GLOBALE)

RESURSE UMANE (U)
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Poz. Buget (Lei) Luna/2016 Luna/2016

(K-81-K-89)

Poz. Buget (Lei) Luna/2016 Luna/2016

Poz. Buget (Lei) Luna/2016 Luna/2016

(K-91-K-99)

K-91 Promovarea unei Hotărâri de Guvern privind accesul publicului la documentele din mapa ședinței de Guvern/ la 

stenograma ședințelor, dar și a legislației privind organizarea ședințelor de Guvern etc, cu excepția 

documentelor clasificate

Poz. Buget (Lei) Dec/2015 Martie/2016

K-92 Inventarierea punctelor de vedere ale societății civile legate de disfuncționalități în practică ale dispozițiilor 

legale în domeniile transparenței decizionale și al accesului la informații de interes public și petiționării, dar și 

inițierea de modificări legislative a cadrului legal 

Poz. Buget (Lei) Ian/2016 Aprilie/2016

PROCESE LEGISLATIVE (L)
L-1 Îmbunătățirea cadrului legal existent și adaptarea lui  

practicilor existente în domeniile transparenței și al 

accesului la informații de interes public

RESURSE FINANCIARE (F)

U-1

F-1
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