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Expert Forum (EFOR) este un think tank din București, înființat de câțiva 
cunoscuți experți în politici publice și bună guvernare care au activat mai bine de 
un deceniu în societatea civilă, având o cunoaștere excelentă a sectoarelor publice 
pe care le analizează. Domeniile pe care le acoperim includ: reforma 
administrației și integritate; descentralizare și finanțe publice; reforma justiției și 
anticorupție; politici sociale și pensii; energie și transporturi; sănătate.

Experții EFOR au fost implicați în evaluari importante ale reformelor instituționale în 
administrația publică și au analizat mecanismele de elaborare și implementare a 
deciziilor de politici publice în ultimii ani, în România și țările vecine (în special Balcanii 
de Vest si Moldova), prin colaborări cu Comisia Europeană, Consiliul Europei, Banca 
Mondială sau PNUD.

EFOR colaborează cu asociații de business din România pentru analiză de politici 
publice din zona sănătății, fiscalitate, pensii sau e-government. A obținut susținere de la 
parteneri internationali pentru promovarea transparenței și bunei guvernări în România 
și în regiune (Croația, Serbia, Moldova) pentru monitorizarea administrării corecte și 
transparente a bugetelor publice. 

EFOR face parte din Open Government Partnership, cu scopul de a asista guvernele 
pentru o mai bună transparență a informațiilor și deciziilor publice. Membrii săi sunt 
frecvent solicitați să participe în grupuri de lucru pentru structurarea de strategii și 
proiecte legislative de către Guvernul României. La nivel european, Președintele EFOR, 
Sorin Ioniță, este membru al Consiliului Economic și Social European (organ consultativ 
al UE) în secțiunile Transport-Energie și Mediu-Agricultură; Laura Ștefan face parte din 
comisia de 17 experți pentru monitorizarea statelor membre UE privind politicile anti-
corupție și transparență.
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Prin proiectele și activitatea sa curentă, EFOR promovează 

buna guvernare

transparența

folosirea inteligentă a banului public

limitarea corupției si a politicilor 
clientelare sau populiste.
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JUSTIȚIE

ANTICORUPȚIE

Scopul proiectului este consolidarea cooperării între 
instituțiile anticorupție și societatea civilă. DGA și partenerii 
săi vor elabora o analiză referitoare la situația colaborării 
între cele două sectoare și vor propune o serie de 
recomandări pentru consolidarea relației și dezvoltarea de 
parteneriate. Proiectul include două schimburi de 
experiență (Bulgaria și Olanda) pentru a observa modul în 
care funcționează instituțiile de prevenție și luptă împotriva 
corupției și pentru a identifica bune practici în domeniul 
cooperării dintre ONGuri și instituțiile publice. De 
asemenea, vor fi organizate două workshop-uri (România și 
Bulgaria) în cadrul cărora se va analiza structura legală și 
instituțională românească și cea europeană a politicilor 
anticorupție, problemele identificate în colaborările 
anterioare dintre instituțiile publice și societatea civilă, 
soluțiile identificate și rezultatele obținute. 

Ulterior, partenerii vor elabora un ghid de bune practici 
privind colaborarea între societatea civilă și instituțiile 
publice în domeniul politicilor anticorupție, care va fi 
dezvoltat în urma a trei workshop-uri ce vor avea la 
București. Manualul va fi lansat în cadrul unei conferințe 
internaționale. De asemenea, partenerii vor elabora un plan 
de acțiune, bazat pe recomandările anterioare și pe bunele 
practici identificate, după care se vor ghida în activitățile 
comune ulterioare.

Development of the civil society involvement in
drafting, implementing and assessing anticorruption
policies
Comisia Europeană, ISEC

Parteneri: Direcția Generală Anticorupție (DGA)
APD/ Asociatia Pro-Democratia (RO), AID / Asociația pentru
Implementarea Democrației (RO), IPP/ Institutul pentru Politici Publice (RO), 
CJI/ Centrul pentru Jurnalism Independent (RO), Freedom House (RO), 
Centre for Study of Democracy (BG), SAXION University of Applied Sciences (NL)



JUSTIȚIE

Din mai 2012, am monitorizat reformele din 
sistemul judiciar și statul de drept din 
România, în directă legătură cu Mecanismul 
de Cooperare și Verificare (MCV) creat de 
către Uniunea Europeană. Luând în calcul 
evenimentele politice din România, care au 
avut loc în 2012, credem că această inițiativă 
este deosebit de oportună și de interes 
crescut.

Unul dintre proiectele care se încadrează în 
această strategie este 

, care și-a propus 
consolidarea cunoștințelor magistraților cu 
privire la actele de corupție și mecanismele de 
sancționare a acestora și este o continuare a 
Inițiativei pentru o Justiție Curată. Proiectul a 
urmărit creșterea gradului de cunoștințe cu 
privire la faptele de corupție, incluzând 
confiscarea și spălarea de bani ca instrumente 
adiacente. Un alt obiectiv a fost îmbunătățirea 
comunicării dintre magistrați și mass media, 
dar și a rolului societății civile ca actor relevant 
în monitorizarea policilor publice și a 
reformelor din justiție.

Improving the efficiency 
of the criminal justice system

Una dintre problemele cronice ale 
administrației publice românești, strâns legată 
de actele de corupție este existența pregnantă 
a conflictelor de interese. Acest fenomen nu 
este prezent numai în România, dar și în alte 
state din Europa Centrală și de Sud-Est.

 

În acest context, EFOR și-a propus să realizeze 
o analiză care să arate care este situația 
sistemului public din România, Croația și 
Moldova, ilustrând cadrul legislativ și 
instituțional din trei state care sunt în stagii 
diferite de relaționare cu Uniunea Europeană. 
Raportul EFOR, realizat cu sprijinul 
partenerilor din Croația și Republica Moldova 
(Centrul de Jurnalism Independent) analizează 
modul în care s-a construit cadrul legislative și 
instituțional din cele trei state și cum 
funcționează în mod curent, presiunile politice 
care determină deteriorarea sistemele 
anticorupție și modul în care societatea civilă 
a contribuit la dezvoltarea acestora. Raportul a 
fost lansat atât la Bruxelles, cât și în cele trei 
țări supuse cercetării și poate fi consultat aici.

Improving the efficiency 
of the criminal justice system

Ambasada Statelor Unite

Partener: Freedom House

Conflicts of interests and 
incompatibilities in Eastern Europe
Programul Statul de Drept Europa 
de Sud-Est, Konrad-Adenauer Stiftung, 
Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord în România,
Ambasada Finlandei în România, 
British Council.
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TRANSPARENȚĂ
ACCES LA INFORMAȚII

Transparența decizională și accesul la informații de interes public 
reprezintă instrumente esențiale pentru menținerea unui climat de 
integritate publică și prevenție, respectiv de combatare a corupției. 
EFOR le-a utilizat intens în multe proiectele sale și, în același timp, 
a dezvoltat inițiative prin care și-a propus consolidarea accesului 
cetățenilor și a societății civile la actul decizional, atât în România, 
cât și în regiune.

Ambasada UK Croația

Astfel, EFOR a implementat două proiecte în Croația al căror scop 
a fost pregătirea funcționarilor publici și a societății civile pentru a 
utiliza legea accesului la informații de interes public. Proiectul 

 a avut ca obiectiv principal pregătirea funcționarilor din cadrul 
Agenției pentru Protecția Datelor din Croația, a celor din ministere 
și administrația locală responsabili cu implementarea legislației 
pentru a înțelege rolul lor în acest proces și dezvoltarea unui 
mecanism de clasificare a documentelor și înregistrare a 
solicitărilor.

Cel de-al doilea proiect 
 și-a propus dezvoltarea capacității 

organizațiilor neguvernamentale de a monitoriza performanța 
instituțiilor publice prin utilizarea legii accesului la informații de 
interes public și a capacității de a raporta riscurile de corupție din 
instituțiile publice sau din cadrul unor proceduri administrative.

Strengthen the implementation of the new Freedom
of Information Act 

Strengthen the implementation of the new Freedom of Information 
Act

Increase the capacity of Croatian NGOs to 
use access to information

05/
2011

04/
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09/
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2013

Increase the capacity of Croatian NGOs 
to use access to information
Ambasada UK Croația
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BUGETE
PUBLICE

Mecanismele prin care partidele politice aflate 
la guvernare utilizează bugetele publice sunt de 
multe ori obscure și nu sunt supuse dezbaterilor 
publice. Perioadele din jurul alegerilor 
reprezintă unul dintre momentele în care 
partidele se folosesc de fondurile publice 
pentru a-și servi propriile interese, fie pentru 
campania electorală, fie pentru a răsplăti 
fidelitatea politică. În ultimii ani fenomenul 
clientelismului politic pare a deveni tot mai 
pregnant, iar partidele de la putere se folosesc 
de pârghii precum Fondul de Rezervă, un 
mecanism prin care se transferă fondurile între 
diferitele niveluri administrative și pentru care 
nu există reguli clare și transparente de utilizare 
pentru a răsplăti fidelitatea aleșilor din 
administrația publică locală sau dimpotrivă, 
pentru a sancționa opoziția politică. 

Pentru că au existat mituri și scandaluri de-a 
lungul ultimilor ani cu privire la alocarea 
discreționară a fondurilor de la Guvern către 
administrațiile locale, EFOR a identificat 
mecanismele prin care se transferă fondurile și a 
publicat datele complete, construind un indice 
care cuantifică intensitatea clientelismului 
politic. 
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BUGETE PUBLICE

Proiectul a avut 
mai multe componente și s-a desfășurat în 
cinci țări: România, Republica Moldova, 
Croația și Serbia. Identificând probleme 
comune la nivelul tuturor statelor, partenerii 
și-au propus să creeze și să aplice un set de 
indicatori obiectivi pentru a măsura deviația 
de la reguli cu privire la alocări importante de 
resurse, care ar putea fi motivate politic și să 
facă procesul public utilizând o bază de date 
interactivă. Ulterior, partenerii au pus 
rezultatele pe agenda publică, la nivel național 
și european, propunându-și în același timp 
mobilizarea cetățenilor cu privire la practicile 
de proastă guvernare. Obiectivul major al 
proiectului a fost crearea de presiune de jos în 
sus, pentru implementarea corectă a legilor, 
într-un mod transparent. 

Rezultatele inițiale ale proiectului au fost 
lansate în cadrul conferinței

care a 
avut loc la Bruxelles, pe 5 decembrie 2012, în 
prezența organizațiilor partenere și a 
reprezentaților celor mai importante instituții 
europene.

Mai multe detalii pe pagina web 

Clientelism at your fingertips 

 Clientelism in 
politics and administration: Conflicts of interest 
and preferential allocations of resources, 

www.expertforum.ro.

Clientelism at your fingertips
CEET - Central and European Trust
BST - Black Sea Trust
BTD - Balcan Trust for Democracy

http://expertforum.ro/harta-clientelism
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ENERGIE

Sectorul energetic din România este deja notoriu prin 
riscurile crescute de corupție la care este expus. Această 
stare de fapt se datorează în special companiilor deținute 
de stat care domină producția și vând energie în mod 
necompetitiv unor parteneri preferențiali, la un preț redus 
substanțial față de cel al pieței. Aceste nereguli, la care se 
adaugă și alte distorsiuni ale pieței se reflectă în factura 
plătită de publicul larg, vulnerabil la abuzuri.

Prin intermediul acestui proiect, EFOR a continuat 
monitorizarea Autorității Naționale de Reglementare în 
Domeniul Energiei și a avut ca scop creșterea vizibilității 
publice și a presiunii asupra instituției și a decidenților, în 
paralel cu dezvoltarea capacității de intervenție a factorilor 
interesați locali. Astfel, proiectul și-a propus să crească 
interesul și atenția publicului larg cu privire la subiect, dar și 
să mobilizeze alți factori interesați – companii, donatori, 
ambasade – pentru a cere îmbunătățirea calității guvernării 
în sector. 

EFOR a monitorizat și evaluat activitatea ANRE între aprilie 
2011 și octombrie 2012 și a lansat un raport detaliat, la care 
au contribuit și experți internaționali. Noua lege care 
reglementează activitatea ANRE, care a apărut în octombrie 
2012 a inclus 80% din recomandările EFOR.
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ANALIZĂ
DE POLITICI PUBLICE

Acest raport se dorește a fi o contribuție la procesul de elaborare a unui nou proiect de lege a 
sănătății, precum și o sursă de inspirație pentru Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor Publice 
în căutarea unor soluții de creștere a resurselor în sistemul de sănătate. Documentul include o 
radiografie a finanțării sistemului de sănătate din România în context european și o analiză 
detaliată a tendințelor veniturilor și cheltuielilor în ultimii 6 ani. De asemenea, sunt descrise 
principalele caracteristici ale sistemelor de asigurări de sănătate din statele central și est-europene; 
mai mult, prezentăm și un studiu de caz asupra, care a fost invocată în dese rânduri drept un 
exemplu de urmat. 

În ceea ce recomandările pe care le facem, ele sunt grupate în trei categorii: propuneri concrete de 
creștere a veniturilor publice în sistemul de asigurări de sănătate, propuneri de deschidere a 
sănătății către sectorul privat și propuneri de raționalizare pe mai departe a serviciilor medicale și a 
cheltuielilor. Nu în ultimul rând, evaluăm pe scurt modul în care ministerul și casa de asigurări de 
sănătate se achită de obligațiile de transparență prevăzute de legislația în vigoare, concluzionând 
că trebuie să facem mult mai multe eforturi în această privință.

Cartea albă a pensiilor în România  reprezintă o prognoză referitoare la pensii în următoarele trei 
decenii, bazată pe mai multe scenarii. În 2011, mai mult de jumătate din deficitul public al României 
a fost generat de sistemul public de pensii. Pensionarii sunt deja mai numeroși decât cei care 
plătesc contribuții la pilonul 1. Paradoxal, avem aceste dezechilibre majore în timp ce populația 
României este una din cele mai tinere din Europa. Generațiile născute în 1967 și anii imediat 
următori sunt cele mai numeroase, se află la vârstă activă și vor ieși la pensie începând cu 2030. 
Cum va suporta sistemul de pensii acest șoc, dacă are deja dezechilibre majore de pe acum.

Am analizat șapte scenarii de decizie pe pensii și efectele acestora peste 30 de ani. A rezultat că 
pensia medie a decrețeilor va fi de 26% din salariu, dar anumite decizii pot duce chiar la o pensie 
de 17%. Deficitul fondului de pensii va fi de 2,5% din PIB dar anumite decizii populiste pot produce 
chiar un deficit de 8,5% din PIB. 

Studiul a fost realizat cu sprijinul financiar al Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din 
România.

Finanțarea sistemului de sănătate

Cartea albă a pensiilor
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5.73%

20.11%

15.65%

0.49%
10.65%

6.92%

7.53%

13.81%

2.29%

3.65%

1.73% 3.86%
4.41% 0.19%

Venituri 2012: $439,329

Balkan Trust for Democracy

UK Embassy Zagreb

CEE Trust

Freedom House

Local American Working 
Group
APAPR

Black Sea Trust

US Embassy Bucharest

Open Society Institute

ANBR

UK Embassy Bucharest
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