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A venit momentul ca Guvernul 

României să transforme modul în care 

oferă și ceea ce oferă cetățenilor

Fără schimbare, 

Guvernul României 

se va 

lupta să guverneze 

în mod eficient și 

proactiv în fața 

provocărilor și a 

nevoilor în evoluție 

ale cetățenilor. 

În contextul pandemiei COVID-19 și al impactului crizei de securitate din Ucraina 

(afluxul rapid de refugiați și incertitudine), Guvernul României a fost mobilizat la 

capacitate maximă și și-a demonstrat potențialul de a lucra diferit și în mod 

colaborativ, în cadrul Guvernului și în toate sectoarele, pentru a oferi soluții 

inovatoare, eficiente și cu impact, într-o perioadă de schimbări rapide și 

incertitudine. 

Acest tip de acțiune inovatoare, care contestă status-quoul, este crucial pentru 

Guvernul României pentru a-și atinge ambițiile curente și viitoare, cum sunt, de 

exemplu, stabilirea unui sistem electronic de sănătate, servicii continue, tranziția 

spre energie curată, reforma fiscală și reînnoirea sistemului de sănătate. 

Multe dintre aceste ambiții sunt sprijinite cu ajutorul unei finanțări de 29 de miliarde 

de euro din Planul de redresare și reziliență. În esență, aceste ambiții pretind 

soluții noi care necesită metode noi de guvernare și de elaborare de politici –

aceasta este inovația.

DE CE SĂ INOVĂM?

Inovația este necesară pentru ca eforturile de reformă ale Guvernului României 

să funcționeze, să reziste și să își atingă ambițiile propuse. 

Guvernul României se străduiește să mențină încrederea cetățenilor (67 % dintre 

români nu au încredere în executiv). Guvernul are nevoie de încrederea cetățenilor 

pentru a-și îndeplini ambițiile și a obține rezultate cu impact. Abordările inovatoare, 

cum ar fi cele participative, iterative și sistemice, vor oferi cetățenilor soluții mai 

personalizate și mai reflexive, care vor contribui la consolidarea încrederii și a 

satisfacției în instituțiile publice. 

România înregistrează aproape cele mai ridicate niveluri globale de emigrare (17,1 

% dintre români părăsesc țara pentru oportunități în altă parte). Adoptarea unei 

abordări inovatoare, o abordare care ia în considerare în mod holistic soluțiile 

politice contemporane, va contribui la creșterea calității vieții în România și 

la condiții economice îmbunătățite.

Atingerea competitivității la nivel european și internațional nu este posibilă 

fără o acțiune inovatoare, ceea ce va ajuta România să câștige un statut și 

recunoaștere la nivel global. Motivul pentru care țările nu se bucură de 

recunoaștere la nivel global este pentru că fac ceea ce s-a făcut întotdeauna; 

exemple, precum serviciile digitale perfecte ale Estoniei, succesele de mediu ale 

Danemarcei și sistemul de sănătate olandez au arătat ce se poate întâmpla atunci 

când guvernele depășesc limitele a ceea ce își imaginează că este posibil.

https://oecd-opsi.org/about/


OCDE colaborează cu Guvernul României pentru a-și consolida capacitatea de inovare - astfel încât să poată 

inova în mod eficient pentru a obține rezultate. Raportul recent de evaluare, elaborat pe baza unor cercetări 

ample și a implicării a peste 150 de părți interesate, prezintă principalele oportunități și provocări care 

influențează capacitatea guvernului de a-și atinge ambițiile.

Harta calorică de mai jos evidențiază aceste provocări principale care trebuie abordate și punctele forte pe care 

trebuie să le valorificăm - este demonstrată o nevoie clară de acțiune.

SCOP PENTRU 

INOVARE

Crizele, șocurile și standardele globale stimulează 

inovarea, dar aceasta nu este suficient de bine 

valorificată pentru a atinge obiectivele prezentate în 

planurile strategice instituționale și în programul de 

guvernare.

Liderii politici și guvernamentali trebuie să ofere un 

mandat explicit cu privire la motivul, momentul și 

modul de utilizare a inovării. 

Persoanele fizice nu au stimulente clare pentru a 

contesta status-quoul și pentru a lucra în moduri 

diferite.

POTENȚIAL PENTRU 

INOVARE

Mediul legislativ complicat, toleranța limitată la risc, 

controlul extern și procesele de luare a deciziilor pe 

mai multe niveluri îngreunează apariția unor 

metode noi și cu impact în ceea ce privește 

furnizarea de politici și servicii guvernamentale.

Liderii joacă un rol important în crearea unei culturi 

și în modelarea mecanismelor de guvernare pentru 

a le face propice pentru a lucra în mod diferit și 

pentru a identifica și implementa soluții noi.

IMPACTUL 

INOVĂRII

În ciuda eforturilor pentru dezvoltarea indicatorilor, 

impactul politicilor și al serviciilor este deseori 

necunoscut. Acest lucru face dificilă identificarea 

momentului în care soluțiile ineficiente și ineficace 

trebuie înlocuite sau transformate pentru a conduce la 

rezultate mai bune. 

Utilizarea unor abordări de evaluare iterativă va 

contribui la asigurarea unei investiții eficiente și la 

demonstrarea valorii inovării pentru rezultate.

CAPACITATEA PENTRU 

INOVARE

Nevoile de inovare trebuie să fie fezabile și 

integrate în activitatea de zi cu zi a sectorului public 

din România.

Există o lipsă de sprijin clar pentru inovare, cum ar 

fi diverse competențe, structuri, finanțare și 

resurse. 

Pentru a crea oportunități pentru ca personalul să 

propună, să testeze și să ofere soluții noi, este 

nevoie atât de sprijin explicit (strategie de inovare, 

centru de inovare, formare), cât și de sprijin implicit 

(flexibilitate a legislației, resurse umane, sprijin din 

partea conducerii etc.). 

SISTEM

ORGANIZAȚIE

PERSOANĂ FIZICĂ

Optimizare

Încorporare

Gestionare

Dezvoltare

Emergent

O viziune asupra capacității actuale a 

administrației publice române de a 

utiliza inovația pentru a obține rezultate

http://oe.cd/ROMINNOVATES


Valorificarea capacității de inovare

pentru a livra cetățenilor

Observatorul OCDE pentru inovare în sectorul public colaborează cu Guvernul României pentru a-și consolida 

capacitatea de inovare. Constatările cercetării cuprinse în raportul de evaluare a capacității de inovare au scos 

la iveală șapte teme transversale care vor încadra recomandările din planul de acțiune ulterior.

TEMELE TRANSVERSALE PENTRU A MODELA ACȚIUNEA

Este nevoie de inovare 

pentru a atinge ambițiile și 

obiectivele majore, iar 

status-quoul nu va fi 

suficient.

Inovarea nu este valorificată 

pentru a atinge ambițiile 

României, cum ar fi reforma 

sistemului de sănătate, 

realizarea tranziției digitale 

și îmbunătățirea rezultatelor 

în domeniul bunăstării 

sociale

Liderii trebuie să 

demonstreze și să 

comunice faptul că 

inovarea este necesară și 

trebuie să conducă 

schimbarea pentru a o 

face posibilă.

Creșterea flexibilității 

abordărilor juridice și de 

reglementare, a normelor de 

lucru, a procesului de luare a 

deciziilor și a culturii locului 

de muncă vor contribui la 

transformarea mediului din 

sectorul public într-unul în 

care inovarea este mai 

degrabă așteptată decât 

excepțională.

Îmbunătățirea capacității 

de inovare va necesita o 

abordare sistemică.

Combinația de sprijin explicit 

pentru inovare (de ex., 

strategia de inovare și 

centrul de inovare) împreună 

cu sprijinul încorporat în 

cadrele de guvernare din 

România (de ex., 

reglementări, resurse 

umane, guvernare digitală) 

pot contribui la o schimbare 

transformatoare în ceea ce 

privește modul în care 

guvernul oferă cetățenilor 

politici și servicii eficiente și 

cu impact.

Recrutarea și formarea 

unei forțe de lucru diverse 

este crucială în 

schimbarea traiectoriei 

actuale.

Recrutarea de personal 

divers și consolidarea 

competențelor personalului 

vor contribui la dotarea forței 

de muncă din sectorul public,

cu capacitățile necesare 

pentru a dezvolta, testa și 

pune în aplicare abordări 

inovatoare.

Date mai bune și o mai bună

cunoaștere a rezultatelor vor

contribui la identificarea

oportunităților de 

îmbunătățire a impactului și

de reducere a costurilor

Prin colectarea unor date și

informații mai bune cu privire la 

impactul politicilor (inclusiv al 

abordărilor tradiționale și al celor

inovatoare) și prin utilizarea

acestora pentru a elabora

practicile viitoare, există

oportunitatea de a obține o 

eficiență mai mare și de a 

îmbunătăți satisfacția generală a 

cetățenilor în ceea ce privește

politicile și serviciile

guvernamentale.

Transformarea digitală va 

necesita competențe, 

mentalități și abordări

inovatoare.

Construirea unor procese și seturi

de competențe inovatoare va

contribui la succesul eforturilor de 

transformare digitală și de inovare

tehnologică.

Captarea cunoștințelor din 

mai multe sectoare va extinde

gama de posibilități din 

România.

Crearea unor mecanisme

explicite de colaborare între

sectoare poate ajuta România să

atingă ambiții și obiective (de 

ex., obiective de dezvoltare

durabilă) care nu ar fi posibile

doar în cadrul sectorului public.
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Încălcarea status-quoului pentru a îndeplini 

ambițiile: Cum procedăm?

Transformarea cu succes a sectorului public din România, astfel încât acesta să 

poată fi inovator, cu impact și cu înaltă performanță în viitor, va necesita ca 

politicienii, conducerea ministerială, personalul tehnic, actorii din toate sectoarele și 

cetățenii să conteste ceea ce este normal și posibil. Persoanele care iau decizii 

trebuie să stabilească tonul și mediul potrivit pentru ca personalul să gândească și să 

lucreze în moduri noi pentru a dezvolta soluții mai bune care să aibă un impact 

semnificativ.

Acest lucru se află în centrul consolidării capacității de inovare: să stimuleze și să 

dirijeze un serviciu public inovator care își poate îndeplini ambițiile, să câștige 

încrederea cetățenilor și să se ridice în lumina reflectoarelor la nivel global.

Acest raport de evaluare reprezintă un punct de pornire pentru a identifica modul în 

care se poate stimula și dirija schimbarea într-un mod holistic, pragmatic și care să 

utilizeze cât mai bine resursele disponibile. Acesta va fi urmat de dezvoltarea unui 

plan de acțiune și a unui centru de inovare pentru a sprijini schimbarea.

STIMULAREA SCHIMBĂRII

Guvernul României 

trebuie să găsească 

un echilibru între 

conformitate și 

integritate oferind 

cele mai bune soluții

pentru cetățeni. 

Inovarea este 

fundamentală pentru 

obținerea unor 

rezultate mai bune.

Consolidarea 

încrederii și a 

sprijinului în rândul 

publicului necesită ca 

funcționarii publici și 

liderii români să 

conteste status-

quoul.

Liderii cu cel mai 

mare succes și 

impact sunt cei care 

văd o lume mai bună 

și ajută la crearea 

acesteia: liderii 

trebuie să gestioneze 

inovația și să o 

sprijine prin mandate, 

finanțare, resurse, 

politici și capacități.

Questions regarding this project can be directed to opsi@oecd.org. Further information about the project and 

the work of the OECD Observatory of Public Sector Innovation can be found at https://oecd-opsi.org/ and on 

the OECD OPSI’s Twitter and LinkedIn pages.

The content of this publication (text, photos, video) does not reflect the official opinion of the Program 

Operator, the National Contact Point or the Financial Mechanism Office. The information and opinions 

expressed are the sole responsibility of the authors. 
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