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Descrierea problemei pe care urmăriți să o rezolve acest angajament  
 
Din mai multe puncte de vedere, implementarea PNDL 1 și PNDL 2 nu a fost suficient de 
transparentă, iar datele accesibile publicului au fost limitate. EFOR a identificat și analizat 
mecanisme nefuncționale cu privire la colectarea și publicarea informațiilor despre 
implementarea proiectelor de investiții sau cu privire la achiziții publice. OUG 95/2021, care 
reglementează Programul Anghel Saligny rezolvă parțial și teoretic, câteva dintre 
problemele legate de transparență, fără a le soluționa pe cele fundamentale, legate de 
criteriile de alocare a fondurilor. Platforma dezvoltată de MDLPA - investitii.mdlpa.ro - care 
se va folosi la implementarea programului nu are încă o componentă publică, iar normele de 
aplicare a OUG nu cuprind detalii despre dezvoltarea acesteia. 
 
Mai multe concluzii ale EFOR legate de PNDL și Programul Anghel Saligny pot fi consultate la 
https://expertforum.ro/pndl.   
 
Descriere angajament  
 
Angajamentul are scopul de a asigura creșterea transparenței cu privire la implementarea 
programelor PNDL 1 și PNDL 2 până la finalizare și pentru programul Anghel Saligny. Acesta 
continuă angajamentele propuse de Expert Forum în cele mai recente Planuri de Acțiune 
OGP și își propune să crească interacțiunea dintre MDLPA și public cu privire la principalele 
programe de finanțare a autorităților locale din România pentru lucrări de infrastructură.  
 
Astfel, propunem următoarele acțiuni: 
 

- Publicarea în mod sistematic a datelor relevante privind implementarea programelor 
PNDL 1 și PNDL 2 – raport de impact cu indicatori de performanță, date privind 
decontări, liste de proiecte finalizate, informații privind proiecte unde au fost 
identificate nereguli de natură administrativă sau penală 

- Organizarea unei întâlniri publice de către MDLPA cu privire la mijloacele de 
asigurare a transparenței în implementarea Programului Anghel Saligny 

- Instituirea regulii de a publica în mod regulat rapoarte de progres și baze de date cu 
privire la implementarea Programului Saligny 

https://expertforum.ro/pndl


- Publicarea datelor relevante privind implementarea Programului Anghel Saligny – 
liste de proiecte aprobate și 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 administrativă sau penală și orice alte 
informații care pot fi făcute publice și sunt relevante; dezvoltarea unui mecanism de 
export a datelor în formate deschise sau a unui sistem de tip API pentru extragerea 
de date din platformă 

- Publicarea datelor menționate mai sus (și a oricăror alte informații) privind 
implementarea PNDL și a Programului Anghel Saligny, pe portalul data.gov.ro și pe 
site-ul MDLPA 

 
 
Care sunt rezultatele urmărite 
 

Creșterea gradului de interacțiune dintre MDLPA și public; 

Dezvoltarea în mod transparent și prin consultări publice a platformei publice privind 
implementarea programului Saligny și a mijloacelor de export a datelor 

Informarea publicului cu privire la stadiul de implementare PNDL și Anghel Saligny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Denumire organizație 
Expert Forum 
 

Titlu angajament 
Creșterea transparenței finanțării politice 
 
Domeniu 
Transparență, date deschise 
 
Instituție:  
Autoritatea Electorală Permanentă 
 
 
Descrierea problemei pe care urmăriți să o rezolve acest angajament  
 
Angajamentul are scopul de a crește transparența cu privire la finanțarea politică și a facilita 
accesul publicului la date deschise.  
 
Una din problemele principale legate de transparența finanțării politice este utilizarea unor 
sume semnificative din subvenții pentru campanii de promovare, fără a exista obligativitatea 
marcării și raportării transparente a acestor materiale. Chiar dacă AEP a început să publice 
din 2021 categoriile de cheltuieli din subvenții, partidele politice nu sunt obligate să facă 
publice și detalii, inclusiv lista de contracte sau liste cu furnizorii acestor servicii. Având în 
vedere că după campania electorală astfel de liste se publică și cheltuielile se rambursează 
din bani publici, un sistem asemănător ar trebui să se implementeze și pentru finanțarea din 
afara campaniei electorale.  
 
În ultimii ani, odată cu modificările legislative din 2015, partidele politice și Autoritatea 
Electorală Permanentă au început să publice mai multe date în formate care pot fi ulterior 
prelucrate. Cu toate acestea, calitatea și complexitatea acestora poate fi îmbunătățită. Deși 
legea prevede modele pentru rapoartele de venituri și cheltuieli, în practică, nivelul de 
detaliu și formatul diferă de la un partid la altul, un fapt care poate influența transparența 
procesului electoral. De exemplu, partidelor nu li se solicită să marcheze cheltuielile din 
subvenții ca atare în rapoartele anuale (foarte puține marchează separat). În plus, unele 
partide publică veniturile și cheltuielile detaliat, iar altele doar valorile generale. Chiar dacă 
aceste informații detaliate pot ajunge la AEP, considerăm că este necesar ca datele să fie 
accesibile și în spațiul public, cu respectarea legislației privind protecția datelor personale.  
 
În ceea ce privește rapoartele de control realizate de AEP, extrasul care se publică  este 
insuficient. Astfel, ar fi necesare modificări legislative pentru a facilita publicarea rapoartelor 
integrale sau a unor rezumate mai extinse. 
 
Recomandările EFOR legate de finanțarea politică pot fi consultate la 
https://expertforum.ro/recomandari-electorale.  
 
Descriere angajament  
 

https://expertforum.ro/recomandari-electorale


Proiectul implică următoarele aspecte: 
- Organizarea unor întâlniri cu AEP, Curtea de Conturi și partidele politice pentru a 

discuta despre dificultățile și limitările referitoare la colectarea informațiilor legate 
de finanțarea partidelor și campaniilor electorale  

- Publicarea datelor cu privire la alocările și cheltuielile din subvenții în formate 
deschise 

- Modificarea legislației pentru a permite marcarea și raportarea publicității politice și 
în afara campaniilor electorale, inclusiv prin liste cu contracte și furnizori 

- Operaționalizarea unui API pentru accesul publicului la aplicațiile informatice 
dezvoltate sau care vor fi dezvoltate pentru anul 2024 de către AEP, utilizate pentru 
raportare, pentru datele care pot fi făcute publice / exportarea informațiilor în 
formate deschise 

- Modificarea legislației pentru a stabili în mod clar informațiile cu privire la venituri și 
cheltuieli care se vor publica în timpul campaniilor electorale de către competitorii 
electorali, respectiv AEP. Sunt necesare reglementări cu privire la frecvență și format 
(cât mai detaliat), astfel încât această publicare să nu se facă diferit de la un scrutin 
la altul. Chiar dacă aceste date nu pot fi verificate în timpul campaniei electorale, 
publicarea lor este necesară pentru a asigura transparența privind activitatea 
competitorilor  

- Modificarea legislației pentru a permite publicarea integrală sau mai extinsă a 
rapoartelor de control 

 
Care sunt rezultatele urmărite 
 
 
Existența unor mecanisme predictibile pentru publicarea de informații privind fondurile 
competitorilor electorali în timpul campaniei electorale  
 
Uniformizarea datelor publicate de partidele politice și AEP pentru finanțarea anuală și 
campanii electorale 
 
Creșterea numărului de seturi de date publicate în format deschis cu privire la finanțarea 
partidelor politice (inclusiv subvenții) și a campaniilor electorale  
 
Creșterea transparenței cu privire la marcarea și raportarea publicității politice 
 
Contact: Septimius Pârvu, Expert Forum 
septimius.parvu@expertforum.ro, 0787.638.315 
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