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PODUL 
BUNEI 

GUVERNĂRI



Ce ne dorim

Incurajarea bunei guvernari, prin colaborare bilaterala si transfer de bune practici 
intre Romania si Republica Moldova prin monitorizarea gradului de 
implementarea a legislatiei in trei domenii prioritare: accesul la informatia de 
interes public, transparenta administrativa si antidiscriminare.

Obiective :

1. Cresterea gradului de implementare a legislatiei din domeniul transparentei 
decizionale, a accesului la informatii publice si a antidiscriminarii in Romania si 
Republica Moldova prin realizarea a doua studii comparative si propunerea a cel 
putin 5 recomandari de politici publice si actiuni specifice pentru rezolvarea 
problemelor identificate.

2. Promovarea bunei guvernari si a drepturilor omului in cele doua tari prin 
organizarea a 15 evenimente comune, prin cercetare, formare, schimb de bune 
practici, diseminare si litigatii strategice.

3. Incurajarea cooperarii bilaterale dintre organizatiile non-guvernamentale din 
Romania si Republica Moldova care activeaza in domeniul bunei guvernari prin 
formalizarea coalitiilor in cadrul carora sunt asociate si prin lucrul in echipa.



Buna guvernare pe ambele maluri ale Prutului
* Scopul cercetării

- Cât de mult se respectă legile privind liberul acces la informaţii publice (Legea 544/2001 în 
România şi Legea 982/2000 în Republica Moldova), precum şi eventualele cazuri de bune sau rele 
practici. 

- Cât și cum se respectă legile privind transparenta decizionala în administratia publica in 
Romania si Republica Moldova, respectiv Legea 52/2003 și Legea 239/2008 la nivel central si local.

Metodologia folosită a fost comună ambelor studii.

* Ce am verificat:

Existenta raportului de activitate anual intr-o parte vizibila a site-ului instituției vizate si daca 
continutul raportului de activitate respecta prevederile legii. 

Existenta raportului referitor la transparenta decizionala pe site-ul institutiei vizate si daca 
continutul raportului de activitate respecta prevederile legii. In cazurile in care acest raport nu 
există pe site-ul institutiei, s-au făcut solicitari in baza legilor privind liberul acces la informatii de 
interes public pentru ca acestea sa fie trimise partenerilor din proiect spre a fi analizate.

* Perioada avută în vedere: 

- pentru rapoartele de activitate - întreaga perioadă de când autoritățile și instituțiile au obligația 
depunerii acestora - 2000-2014 pentru Legea 982 din Republica Moldova si 2001-2014 pentru 
Legea 544 din Romania:

- pentru transparență decizională - s-au verificat rapoartele depuse între anii 2013-2014 atât 
pentru Legea 52 din România cât și pentru Legea 239 din Republica Moldova.



Buna guvernare pe ambele maluri ale Prutului

• Număr instituţii și autorități ale căror rapoarte de activitate au fost verificate  = 189

• dintre care 106 din România  - 18 ministere, 41 de consilii judeţene şi 47 de primării ale municipiilor 
reşedinţă de judeţ, inclusiv Bucureşti şi cele 6 sectoare. 

• şi 83 din Republica Moldova  - 16 ministere, 32 de consilii raionare şi 35 de primării ale reşedinţelor de 
raion, plus Chişinău.

• Pentru simplitate, numărul de ministere a fost considerat constant pe toată perioada studiului.

• Cercetarea s-a derulat în perioada iunie-octombrie 2015.

• S-a lucrat exclusiv cu voluntari.

• Numărul maxim de rapoarte anuale care trebuiau publicate = 

• 14 pentru fiecare instituţie dintre cele monitorizate din România

• 12 pentru fiecare instituţie dintre cele monitorizate din Rep. Moldova

O primă CONCLUZIE:

• În total, cele 106 instituţii monitorizate din România ar fi trebuit să publice, în decurs de 14 ani, 1484 de 
rapoarte în total, însă monitorizarea noastră a contabilizat numai 449, adică în jur de 30%. Dintre 
acestea, numai 227 (50,6% din totalul celor publicate şi 15,3% din totalul care ar fi trebuit publicat), au 
respectat prevederile legale şi în materie de conţinut.

• Din anul 2003, cele 83 de instituţii monitorizate din R. Moldova ar fi trebuit să publice 996 de rapoarte de 
activitate conforme cu legea, însă noi am găsit numai 99, ceea ce înseamnă că gradul general de 
conformitate cu legea este de 9,9% pe durata celor 12 ani de când Moldova a fost reorganizată 
administrativ în 32 de raioane.



Ce trebuie să conțină un raport de activitate

România

• Anexa Nr. 6 din normele metodologice ale 
legii 544/2001 prevede că raportul de 
activitate trebuie să conţină următoarele 
informaţii:

• misiunea autorităţii sau instituţiei publice, 
precum şi obiectivele care trebuiau atinse în 
perioada de raportare;

• indici de performanţă, cu prezentarea 
gradului de realizare a acestora;

• scurtă prezentare a programelor desfăşurate 
şi a modului de raportare a acestora la 
obiectivele autorităţii sau instituţiei publice;

• raportarea cheltuielilor, defalcate pe 
programe;

• nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora 
(acolo unde este cazul);

• propuneri pentru remedierea deficienţelor.

Republica Moldova:

„În scopul asigurării transparenţei activităţii 
instituţiilor, eficientizării accesului la 
informaţie, creării condiţiilor pentru 
căutarea, identificarea operativă a 
documentelor şi informaţiilor, autorităţile 
publice, instituţiile publice vor edita, cel 
puţin o dată pe an, o îndrumare ce va 
conţine liste ale dispoziţiilor, hotărârilor, altor 
documente oficiale, emise de instituţia 
respectivă, şi domeniile în care poate furniza 
informaţii, vor pune la dispoziţia 
reprezentanţilor mijloacelor de informare în 
masă date oficiale despre propria activitate, 
inclusiv despre domeniile în care poate 
furniza informaţii”. 



Banii statului s-au cheltuit inutil sau nu?

• Topul instituţiilor a căror activitate este reflectată transparent în rapoarte;

• Topul rușinii - care sunt instituțiile statului care își păstrează secretă 
activitatea față de opinia publică;

• Topul rapoartelor îndoielnice de activitate. Ce scriu instituțiile atunci când 
cred că nu le verifică nimeni;

• Top instituții care respectă recomandările legii în privința conţinutului 
rapoartelor de activitate.

LISTA RUȘINII – ROMÂNIA

Lista ruşinii din România la nivel guvernamental cuprinde 4 ministere: 
Ministerul Culturii, Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei Naţionale 
şi Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de 
Afaceri, care nu aveau publicat niciun raport de activitate la data colectării 
datelor.



Topul rușinii - care sunt instituțiile statului care își păstrează secretă 
activitatea față de opinia publică

• România : 
CJ Bacau, CJ Braila, CJ Brasov, CJ Constanta, CJ Covasna, CJ Neamt, CJ Vrancea, Ministerul 
Culturii, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si 
Mediului de Afaceri, Primaria Alba-Iulia, Primaria Bucuresti Sector 2, Primaria Bucuresti 
Sector 5, Primaria Constanta, Primaria Drobeta-Turnu Severin, Primaria Miercurea Ciuc, 
Primaria Sfantu Gheorghe, Primaria Slatina, Primaria Targoviste, Primaria Pitesti, Primaria 
Tulcea şi Primaria Vaslui.

• Republica Moldova : 
CR Anenii Noi, CR Basarabeasca, CR Briceni, CR Cahul, CR Calarasi, CR Cantemir, CR Causeni, 
CR Cimislia, CR Criuleni, CR Donduseni, CR Drochia, CR Dubasari, CR Falesti, CR Floresti, CR 
Glodeni, CR Ialoveni, CR Leova, CR Nisporeni, CR Ocnita, CR Orhei, CR Rascani, CR Rezina, CR 
Sangerei, CR Soldanesti, CR Soroca, CR Stefan Voda, CR Straseni, CR Taraclia, CR Telenesti, CR 
Ungheni, Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Primaria Anenii Noi, Primaria 
Balti, Primaria Basarabeasca, Primaria Briceni, Primaria Cahul, Primaria Cantemir, Primaria 
Causeni, Primaria Comrat, Primaria Criuleni, Primaria Donduseni, Primaria Drochia, Primaria 
Dubasari, Primaria Edinet, Primaria Falesti, Primaria Glodeni, Primaria Hincesti, Primaria 
Ialoveni, Primaria Nisporeni, Primaria Ocnita, Primaria Rascani, Primaria Rezina, Primaria 
Sangerei, Primaria Soldanesti, Primaria Straseni, Primaria Taraclia, Primaria Telenesti şi 
Primaria Ungheni.
În unele cazuri, instituţiile nu aveau site (Primaria Rascani, Primaria Anenii Noi, Primaria 
Briceni, Primaria Dubasari, CR Floresi sau CR Telenesti), iar în altele, acesta se afla în „pauză 
tehnică” (CR Criuleni).



Topul instituţiilor a căror activitate este reflectată transparent în 
rapoarte (cel puțin 10 rapoarte de activitate publicate pe site)

• Singura instituţie din Rep. Moldova care a publicat cel puţin 10 rapoarte de activitate este Ministerul 
Finanţelor, deşi legea care introduce obligativitatea de a face acest lucru este în vigoare din anul 2000.

Legendă: Situaţie generală a instituţiilor care au publicat cel puţin 10 rapoarte de activitate pe site



Doar 6 instituţii (3,2%) au cel puţin 10 rapoarte de activitate care respectă prevederile legale în ceea ce
priveşte conţinutul. La polul opus se situează instituţiile care au publicat peste 10 rapoarte de activitate
dintre care niciunul nu are conţinutul conform prevederilor legale.

Top respectare a legii privind conţinutul rapoartelor de activitate



Top nerespectare a legii privind conţinutul rapoartelor 
de activitate

• Legendă: Situaţie generală a instituţiilor care au publicat cel puţin 10 rapoarte de activitate 
pe site, dar al căror conţinut nu respectă normele legale (superficialitate).



Cât de rău stăm la calitate

Legendă: Comparaţie pe ani a conformităţii cu legea în România şi Rep. Moldova în 
funcţie de numărul de rapoarte anuale al căror conţinut respectă normele legale, 

raportat la numărul total de rapoarte care trebuiau publicate. Sursă: calculele proprii



România. Perspectivă comparată – analiză 
cantitativă

Legendă: Situaţie pe an a numărului de instituţii din totalul de 106 care au publicat 
rapoartele de activitate pe site-urile proprii şi conformitatea acestor rapoarte cu legea



Situaţia pe ani a procentului de instituţii din totalul de 106 care au publicat 
rapoartele de activitate pe site-urile proprii şi conformitatea 

acestor rapoarte cu legea



Republica Moldova. Perspectivă 
comparată – analiză cantitativă 

Legendă: Situaţie pe an a numărului de instituţii din totalul de 83 care au publicat rapoartele de 
activitate pe site-urile proprii şi conformitatea acestor rapoarte cu legea



Situaţia pe ani a procentului de instituţii din totalul de 83 care au publicat 
rapoartele de activitate pe site-urile proprii şi conformitatea 

acestor rapoarte cu legea

Legendă: Situaţie pe an a procentului de instituţii din totalul de 83 care au publicat
rapoartele de activitate pe site-urile proprii şi conformitatea acestor rapoarte cu legea



Top transparența rapoarte - ministere

Situaţie a numărului de rapoarte de activitate publicate pe site de către ministerele din România care au
cel puţin un raport şi conformitatea acestora cu legea: 77% dintre rapoartele publicate de ministerele din
România respectă legea.



Top transparența rapoarte – consilii județene

Top 10 al consiliilor judeţene din România după numărul de rapoarte de activitate 
publicate pe site şi conformitatea acestora cu legea



Top transparența rapoarte – primării

Top 10 al primăriilor din România după numărul de rapoarte de activitate publicate pe site
şi conformitatea acestora cu legea



CONCLUZII
Cele 106 instituţii monitorizate din România ar fi trebuit să publice, în

decurs de 14 ani, 1484 de rapoarte în total. S-au depus numai 449, adică
puţin peste 30%. Dintre acestea, numai 227 (50,6% din totalul celor 
publicate şi 15,3% din totalul care ar fi trebuit publicat) au respectat 
prevederile legale şi în materie de conţinut. De ce?

• Progres foarte lent în aplicarea legii, grad foarte mare de dezinteres față de obligația 
prezentării opiniei publice a activității prestate din bani publici

• Întârzieri mari în depunerea rapoartelor de activitate

• Dificultăţi majore în respectarea legilor privind liberul acces la informaţii de interes public: 
rapoartele nu sunt vizibile în același loc pe site, uneori poartă denumiri diferite, sunt greu 
accesibile (nu sunt în format deschis)

• Orice persoană ar avea curiozitatea să citească rapoartele de activitate trebuie să investească 
timp să le găsească în secțiuni ascunse

• Lipsesc mecanisme eficiente care să integreze transparenţa în funcţionarea de zi cu zi a 
instituţiilor

• Nu există memorie instituțională, rapoartele ministerelor desființate sau absorbite de-a 
lungul anilor nu se mai regăsesc pe site-uri

• Rapoartele se publică cu întârziere sau întreruperi ; șefii pierd consecvența instituțională (au 
tendința să raporteze doar despre mandatul lor); conformitatea cu legea este mai curând 
excepţie decât normă; conducătorii se pun pe ei în valoare, aproape deloc activitatea 
instituției.
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Vă mulțumim!
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