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Îndrăznește să crezi în
România
Gruparea legislației într-un Cod
Economic care va include Codul
Fiscal, Codul de procedură
fiscală, Legea evaziunii fiscale,
Legea societăților comerciale și
într-un Cod Administrativ care
va cuprinde legislația națională și
legislația locală din domeniul
administrativ: Statutul
funcționarului public, Legea
administrației publice locale etc.
Plăți și depuneri online
începând cu 1 decembrie 2018.
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PLATFORMELE PRINCIPALELOR PARTIDE
cu privire la

ADMINISTRAȚIE

Reclădire națională
Dereglementarea şi
debirocratizarea reducerea numărului de
impozite şi taxe.
Implementarea ghişeului
electronic.
Crearea de baze de date
complementare, dar
interconectate şi
interoperabile.

În sfârşit ai cu cine
Simplificarea interacțiunii antreprenoriatului cu
administrația publică. Scăderea numărului de
instituţii contradictorii sau redundante. Evaluarea
periodică a departamentelor și a funcționarilor
publici.
Stabilirea consensuală de strategii naționale pe
domeniile cheie: educație, sănătate, reforma
administrației, transporturi, cu planuri operaționale
clare, publicate pe site-urile ministerelor de resort.
Instituirea de standarde prin care instituțiile
statului, centrale și locale, să fie obligate să publice
constant informaţiile aferente funcționării lor în
format electronic structurat - trebuie să includă cel
puțin: bugetele; cheltuielile; organigramele, toate
numirile și promovările; semnarea, amendarea prin
acte adiționale precum şi închiderea și momentele

Redăm România Românilor
Creșterea gradului de
accesibilitate al informațiilor.
Interoperabilitate
instituțională a bazelor de
date.
O administrație publică
eficientă și transparentă,
bazată pe tehnologia
informației.
Facilitarea obţinerii
autorizaţiilor de securitate la
incendiu.
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Reducerea numărului de
documente/formulare de
raportare cerute firmelor.
Analiză și propunerea de măsuri
pentru creșterea indicatorilor de
competitivitate (ex. „doing
business”).
Publicarea pe website-ul
Guvernului a Nomenclatorului
tuturor taxelor din România.
Restrângerea la jumătate a
numărului de taxe fiscale și
nefiscale. Nu se va solicita
firmelor un document care se află
la o instituție publică (ex. Cazier).
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principale ale execuției tuturor contractelor cu furnizorii
de servicii și bunuri.
Modernizare a fluxurilor informatice și a sistemelor
informatice din administrația publică.
Agenda digitală a României trebuie să conțină ca
prioritate absolută operaţionalizarea Coordonatorului
pentru Tehnologia Informației (CTI) şi a task forceului de simplificare administrative.
Adoptarea unei strategii comprehensive de dezvoltare
și asigurare a interoperabilităţii sistemelor informatice
publice şi implementarea cât mai rapidă a conceptului
de CTI la toate nivelele – guvernamental, ministerial,
local.
Standardizarea preţurilor la care autoritățile publice
pot achiziționa bunuri şi servicii de uz curent.
Aplicarea strictă a unei “liste negre” care să conțină
firmele și acționarii acestora care au fraudat deja statul.
Implementarea sistemelor de analiza automatizată
constantă a achizițiilor făcute de diferite instituții ale
statului pentru a detecta anomalii cum ar fi diferențe
semnificative de preț pentru aceleași bunuri sau
servicii, cantități foarte diferite de aceleași bun pe cap
de locuitor, sau detectarea situațiilor când o companie
domină o anumită categorie de achiziții publice, și
publicarea acestor informații.
Contractele de achiziții și lucrări publice trebuie să aibă
prevederi clare legate de livrabilele așteptate, de modul
de lucru între executanți și consultanți, etape clare de
realizare cu informări publice periodice privitor la stadiul
de realizare și raportarea spre public a rezultatelor
după completarea proiectului.
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