
Cum se compară transparența bugetară din România cu 
cea a altor țări? 

Scorul României (75/100) e substanțial mai mare decât 
media globală (42) 

-

Cât de comprehensive și utile sunt informațiile furnizate în
documentele bugetare esențiale pe care le publică România?
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• Disponibil Public    • Nu s-a realizat

• Publicat tardiv, nepublicat online sau produs doar pentru uz intern
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  Transparență (OPEN BUDGET INDEX)

OPEN BUDGET SURVEY 2017

LEGISLATIVUL ȘI CURTEA DE CONTURI

supervizarea bugetului

DIN 100 DIN 100

DIN 100 participare publică

TRANSPARENȚĂ  OPEN BUDGET INDEX

63675
România

România oferă posibilități puține 
pentru ca publicul să intervină în 
procesul bugetar

Parlamentul și Curtea de Conturi 
supraveghează în mod adecvat bugetul

Pentru a măsura transparența bugetară, Open Budget Survey 
folosește 109 indicatori (�ecare cu aceeași greutate) care pornesc 
de la criterii acceptate pe plan internațional de organizații 
multilaterale. Indicatorii evaluează dacă guvernul publică online, 
cu promptitudine, opt documente bugetare esențiale și dacă 
aceste documente prezintă informații bugetare într-o manieră 
utilă și comprehensivă. 

Fiecare țară primește un scor compozit (din 100), scor care îi 
determină poziția în Open Budget Index – singurul instrument 
independent din lume pentru măsurarea comparativă a 
transparenței bugetare.  

România furnizează publicului o cantitate  substanțială
de informații despre bugete publice.

Cum a evoluat scorul OBI pentru România? 

Cât de disponibile sunt  documentele bugetare?



Documente bugetare esențiale

Față de 2015, România a făcut mai disponibile informațiile 
bugetare prin: 

Publicarea bugetului pentru cetățeni online. 
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  PARTICIPAre publică

Scorul României de 75/100 din 2017 e egal cu cel din 2015. Față de 
anul 2015, România a făcut mai disponibile informațiile bugetare 
prin publicarea online a unui buget mai pe înțelesul cetățenilor 

Strategia �scal bugetară: relevă parametrii largi ai politicii �scale înaintea 
propunerii de buget făcute de Guvern; schițează previziunile economice ale 
guvernului, dar și veniturile, cheltuielile și datoria care se preconizează. 
Propunerea de buget a Guvernului: trimisă de executiv către legislativ 
pentru aprobare; detaliază sursele de venituri, alocările către ministere, 
propunerile de schimbări de politici și alte informații importante pentru a 
înțelege situația �scală a țării;
Bugetul aprobat: bugetul care a fost aprobat de legislativ 
Bugetul pentru cetățeni: o versiune mai simplă, mai puțin tehnică a 
propunerii de buget a Guvernului sau a variantei aprobată de Parlament, 
creată pentru a livra publicului informații esențiale.

Transparența nu e singurul ingredient necesar pentru a crește 
calitatea guvernării. Participarea publicului în procesul de 
bugetare e vitală pentru îndeplinirea rezultatelor pozitive 
asociate cu o transparență bugetară crescută.

Pentru a măsura participarea publică, Open Budget Survey se 
uită la nivelul la care Guvernul înțelege să furnizeze ocazii ca 
publicul să intervină în procesele bugetare. Aceste ocazii ar 
trebui să �e furnizate de-a lungul ciclului bugetar de către 
executiv, legislativ și Curtea de Conturi.
 
Întrebările care măsurau participarea au fost revizuite pentru a le 
alinia cu noile principii pentru participare publică ale Inițiativei 
Globale pentru Transparență Fiscală, care acum stau la baza 
normelor larg acceptate de participare publică în procesele de 
bugetare națională. Acesta e motivul pentru care datele despre 
participarea publică în bugetare din Open Budget Survey 2017 
nu pot � comparate direct cu datele din edițiile anterioare ale 
Open Budget Survey. 

(prin parteneriatul cu www.openbudget.ro în 2016), dar a și 
pierdut la capitol accesibilității bugetare prin:
     nepublicarea online, cu celeritate, a strategiei �scal bugetare.

Raportări de-a lungul anului: includ informații despre veniturile 
colectate efectiv, cheltuielile efective și datoriile acumulate la diferite 
intervale; publicate lunar sau trimestrial
Raportul semestrial: conține o actualizare comprehensivă a 
implementării bugetului la mijlocul anului �scal; include revizuiri ale 
premizelor economice și o prognoză actualizată a urmărilor bugetare.
Raportul privind execuția bugetară: descrie situația conturilor 
Guvernului la �nal de an �scal și, ideal, o evaluare a progresului făcut 
către atingerea obiectivelor de politică bugetară.
Raport de audit: publicat de Curtea de Conturi, acest document 
examinează soliditatea și integritatea conturilor guvernului la �nal de an.

În ce măsură furnizează diferite instituții din România 
ocazii pentru participarea publicului?

Cum se compară participarea publică în România 
cu cea a altor țări din regiune?
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Cercetarea pentru Open Budget Survey - România a fost făcută de:

Elena Calistru, 

Funky Citizens

Bd. Pache Protopopescu 9

București

Postal code:  031456

Email :  

Mai multe informații
Vizitați  pentru mai multe informații, inclusiv:openbudgetsurvey.org

Raportul Global Open Budget Survey 2017

Exploratorul de date

Raportul despre metodologie

Întregul chestionar

-

METODOLOGIe


