Raportul de activitate şi gestiune
pe anul 2006 – sumar executiv
Proiecte derulate

TI-Ro

Relaţii internaţionale

În cursul anului 2006 TI-România a derulat nu mai puţin
de 14 proiecte, pentru a căror implementare a beneficiat
de finantari provenite din granturi, contracte de prestări
servici şi contracte de consultanţă.

Începând cu jumătatea anului 2006, în cadrul TI-Roamnia
a fost desemnată o persoană care să gestioneze relaţiile
interanţionale ale organizaţiei.

Trei dintre aceste proiecte - Combaterea corupţiei şi creşterea
integrităţii publice în justiţie, Participare şi integritate în cadrul
bugetelor locale, Dreptul la buna administrare şi combaterea micii
corupţii de la nivelul şcolilor. Acţiuni la firul ierbii - au fost
iniţiate în anii anteriori, anul 2006 reprezentând doar
momentul final.

Aceasta a asigurat comunicarea cu Secretariatul TI, cu
partenerii externi şi cu alţi potenţiali parteneri. stfel s-a
asigurat continuitate în raporturile cu terţii şi o
comunicare constantă şi frunctuasă cu aceştia. Toate
poziţiile exprimate au fost rezultatul consultărilor cu
Directorul executiv şi cu ceilalţi membrii ai echipei, pe
zona de competenţă a fiecăruia.

Alte patru proiecte - Advocacy and Legal Advise Center,
Percepţia magistraţilor asupra independenţei sistemului judiciar
2006, Conferinţa “Strategii şi Politici Publice de Prevenire a
Corupţiei”, Seminarul „Abordare interdisciplinară a fenomenelor
antisociale cu aplicaţie specială aspura cămătărie - iau fost
derulate integral pe parcursul anului 2006.

Între rezultatele obţinute s-au numărat:



Toate aceste proiecte finalizate au fost acceptate integral
– atât narativ cât şi financiar - de finanţatori, fără
observaţii şi au fost auditate prin rapoarte care certifică
realizarea activităţilor şi execuţia financiară eficientă a
contractelor.




Din perspectiva noilor proiecte, în anul 2006 a fos unul
fructuos, fiind iniţiate alte opt, între care: Integritatea în
sistemul educaţional, Ameliorarea luptei împotriva spălării de bani
şi a corupţiei în România: asistarea Oficiului Naţional pentru
Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în vederea îmbunătăţirii
cadrului de reglementare şi a capacităţii administrative,
Dezvoltarea capacităţii de luptă anticorupţie a organizaţiilor
neguvernamentale locale, Îmbunătăţirea integrităţii publice la
nivelul administraţiei publice locale, Lege şi transparenţă, O
guvernare transparentă şi Campanie natională de informare cu
privire la prevederile legale si deontologice referitoare la
conditionarea primiri de mită in exercitarea functiei publice.




Toate aceste proiecte răspund strategiei TI-Ro pentru anii
2004-2007 şi se suprapun pe domeniile de acţiune ale
Transparency International stabilite prin documentul de
evaluarea a strategiei TI 1993-2003.

menţinerea unei colaborări constante cu Secretariatul
Internaţional al TI, cu privire la evenimentele de
reţea şi alte acţiuni comune;
alegerea partenrilor pentru consorţiile care au aplicat
la licitaţiile deschise de Ministerul Justiţie, finanaţate
din fonduri Europeaid;
asigurarea contribuţiei TI-Romania la Raportul
Global asupra Corupţiei 2007;
asigurarea comunicării cu potenţialii finanţatori şi
negocierea cu cei care au short-listat proiectele TIRomania în vederea aprobării acestora (GOF; CEE
Trust)
recrutarea unui intern german, cu expertiză în
domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor;
furnizarea de informaţii cu privire la expertiza şi
proiectele derulate de TI- Romania pentru
promovarea acesteia ca potenţial furnizor de
expertiză străină pentru filialele TI din Estul Europei
şi din alte state.

Evenimente
TI-Ro şi-a crescut capacitatea de reacţie, şi a devenit unul
dintre observatorii agendei publice căutaţi de media.
Vizibilitatea organizaţiei a fost asigurată atât prin
prezentarea periodică a rapoartelor de reţea CPI, GCR,
GCB cât şi prin participarea la dezbaterile publice ale
subiectelor de interes.

Unele dintre programele derulate de TI-Romania s-au
bucurat de sprijinul partenrilor nostri – organizatii ale
societatii civile, institutii si autoritati publice si specialisti
in domeniile de interes.
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În funcţie de mesaj canalele media predilecte au fost:
rapoartele, studiile şi etapele din proiecte reflectate în
presa scrisă, exprimarea punctelor de vedere faţa de
agenda la zi prin media audio-vizual

Satisfacţia magistraţilor faţă de activitatea Consiliului
Superior al Magistraturii este exprimată prin ponderea
aproape egală a răspunsurilor pozitive şi negative, cea
pozitivă fiind în scădere cu 10% faţă de anul 2005.

Credibilitatea discursul public al TI în faţa media s-a
bazat pe respectarea a trei principii de bază, astfel cum
rezultă ele din art. 3 al Statutului Asociaţiei: TI nu a
participat decât la discutarea subiectelor care se referă la
integritatea publică în diferite sectoare sau care sunt
incidente cu acesta; TI si-a păstrat echidistanţa şi
obiectivitatea fără a intra în jocuri politice; TI si-a
argumentat opiniile pe rapoartele proprii sau pe
concluziile din proiect ori din campaniile de advocacy.

Ambele studii au fost în atenţia Comisie Europene,
concluziile primului fiind incluse în raportul de ţară din
luna mai 2006, iar ale celui de-al doilea urmând a fi
considerate pentru raportul de ţară din primăvara anului
2007.
Conferinţa internaţională “Strategii şi Politici
Publice de Prevenire a Corupţiei” a avut drept scop
propunerea unor soluţii de îmbunătăţire a strategiilor şi
politicilor publice ce vizează prevenirea corupţiei în
regiunile luate în discuţie, pe baza soluţiilor identificate
prin dezbatere şi schimb de expertiză. Conferinţa s-a
bucurat de prezenţa unor înalţi demnitari români Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
Preşedintele Curţii de Conturi, miniştri, consilieri
prezidenţiali, lideri ai grupurilor parlamentare -, fostul
Preşedinte al româniei, domnul Emil Constantinescu,
Ambasadorii Franţei şi Germaniei la Bucureşti,
reprezentanţi ai Ambasadelor Spaniei, Canadei şi Marii
Britanii la Bucureşti, experţi din cadrul Ministerelor de
Interne din Franţa şi Germania, precum şi alţi experţi
naţionali şi internaţionali în materie.

Păstrarea subiectului corupţiei în agenda publică şi
profilarea TI ca lider de opinie pe această tematică a fost
abordată prin bilanţuri asupra combaterii corupţiei, prin
racordarea cercetărilor de reţea la agenda internă, în
parteneriat cu alţi lideri de opinie.
Între evenimentele publice, s-au bucurat de atenţie la
nivel internaţional Raportul Naţional asupra Corupţiei,
lansat pe 1 mai 2006, Conferinţa internaţională “Strategii
şi Politici Publice de Prevenire a Corupţiei”, desfăşurată
pe 10 mai 2006, şi Studiul privind percepţia magistraţilor
asupra independenţei sistemului judiciar 2006, lansat pe
20 decembrie 2006.
RNC 2006 realizează o sinteza selectiva a celor mai
importante evolutii in plan legislativ, institutional si
politic, pe perioada anului 2005. Concluziile cele mai
importante se referă la necesitatea soluţionării problemei
majore a prevenirii corupţiei, mai ales în ceea ce priveşte
monitorizarea
conflictelor
de
interese
şi
incompatibilităţilor, dar şi controlul averilor, precum şi la
faptul că TI-Romania consideră data de 1 ianuarie 2007
ca fiind adecvată pentru aderarea României la UE, dar
este necesară menţinerea presiunii asupra Guvernului,
pentru a continua eforturile în privinţa combaterii
corupţiei şi creşterii nivelului de integritate publică.
Concluziile şi abordarea politică a fost similară cu cea a
Comisiei Europene prezentate Parlamentului European
in luna mai 2006.

Training
În luna iulie 2006, în cadrul TI-Romania a fost înfiinţat
Departamantul de Training a cărui misiune este dată de
aplicarea integrată a unui pachet profesional de cursuri de
formare continuă pentru administraţia publică,
concentrându-se pe atingerea următoarelor obiectivelor
strategice: prevenirea şi combaterea actelor de corupţie;
transparenţa actelor decizionale; planificare strategică şi
bună guvernare; management organizaţional şi
comunicare interinstituţională; dezvoltarea politicilor
publice.

Studiul privind percepţia magistraţilor asupra
independenţei sistemului judiciar 2006 arată că în
privinţa gradului de independenţă a magistraţilor, aproape
jumatate dintre judecători şi procurori indică existenţa cel
puţin sporadică a unor presiuni. Tot jumătate dintre
magistraţi consideră cadrul normativ adecvat pentru
asigurarea independenţei, ceea ce poate fi interpretată ca
o tendinţă autarhică.

Departamentul a derulat în cel de-al doilea semestru al
anului 2006 Programul BUNA GUVERNARE, elaborat
şi structurat în baza necesităţilor de formare la nivel de
administraţie publică centrală şi unităţi deconcentrate.
Programul s-a desfăşurat în cadrul a două sesiuni de
formare în perioadele 03 iulie – 20 august, în staţiunile
Neptun/Venus, şi 30 octombrie – 17 decembrie 2006, în
Poiana Braşov. Fiecare sesiune a cuprins o serie de 7
module de perfecţionare, cu durata de 7 zile.

Un aspect deosebit de alarmant este percepţia
magistraţilor referitor la influenţele asupra sistemului
judiciar, în special percepţia acestora faţă de opinia
publică, 36,1% dintre magistraţi identificând opinia
publică ca având influenţă negativă

Tematicile s-au axat cu prioritate pe dezbateri asupra
unor aspecte de interes imediat în relaţia cetăţean –
administraţie, asigurarea legalităţii emiterii actelor de
competenţă materială administrativă, absorbţia fondurilor
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structurale şi de coeziune economică şi socială,
prevenirea corupţiei şi asigurarea transparenţei bugetare,
creşterea capacităţii manageriale în realizarea obiectivelor
instituţionale, cooperarea inter şi intrainstituţională.

magistraţi, executori judecătoreşti, şi publicul general (i.e.
seminari, materiale informative, etc.).
Rolul TI-Romania în acest proiect este de a elabora o
politică publică privind acordarea de asistenţă juridică
gratuită în România, adoptată de beneficiar (Ministerul
Justiţiei) şi promovată în mediul juridic.

Expertiza programului a fost funizată prin intermediul
participării reprezentanţilor sectorului public (instituţii şi
autorităţi de specialitate), ai societăţii civile (ONG-uri)
precum şi ai mediului universitar de referinţă pentru
specializarea “administraţie publică”.

Programul se deruleată în perioada decembrie 2006 –
martie 2008, în Bucureşti, Cluj şi Iaşi.
 „Public awareness campaign”: „Improving the
fight against corruption” – EuropeAid/122756/D/
SER/RO

Până în prezent au beneficiat de formare continuă în
cadrul acestui Program un număr total de 512 funcţionari
publici şi personal contractual cu funcţii de conducere şi
de execuţie din cadrul autorităţilor centrale,
deconcentrate şi locale.

Raţiunea proiectul constă în acordarea de asistenţă
tehnică pentru Ministerul Justiţiei, în calitate de
beneficiar, pentru crearea şi realizarea unei campanii de
conştientizare publică având ca temă corupţia sub diferite
aspecte: cauze, riscuri, consecinţe, mod de abordare a
luptei împotriva acesteia. Activităţile proiectului se
concentrează asupra educării publicului larg, precum şi a
reprezentanţilor grupurilor ţintă (servicii publice, mediu
de afaceri, şcoli, spitale, sectorul judiciar, etc.) cu privire
la consecinţele negative ale fenomenului corupţiei pentru
democraţie şi dezvoltare socio-economică, informându-i
în acelaşi timp în privinţa responsabilităţii lor legale şi
morale de a lupta împotriva corupţiei, precum şi asupra
metodelor practice de realizare a acestei responsabilităţi

Alte servicii
Tot în cursul anului 2006 TI-Romania a fost aplicant în
două consorţii europene pentru licitaţii pe consultanţă
pentru Ministerul Justiţiei, în cadrul programelor
Europeaid.
Ambele consorţii au fost short-list-ate şi ulterior, pe baza
propunerii tehnice, la care echipa TI-Romania şi-a adus
un aport semnificativ, contractele au fost atribuite
acestora.

Proiectul este derulat de Transparency International
Romania, în consorţiu cu Rambǿll Management – în
calitate de lider , Fundaţia Concept şi SC CAP SRL, în
perioada decembrie 2006 - decembrie 2007, în Bucureşti
şi alte 17 oraşe ce urmează a fi desemnate.

Contractele au fost semnate la jumătatea lunii decembrie,
implelemntarea propriu-zisă urmând a începe în luna
ianuarie 2007.
Cele două programe de consultanţă sunt:
 „Legal Aid”: „Assistance to set up an efficient legal aid
system” – EuropeAid/121719/D/SV/RO

Anul
2004
2005
2006
Total

Mijloace
fixe
29.594,10
20.221,29
49.258,68
99.074,07

Cheltuieli
salariale

Cheltuieli
totale

2004 129.499,61
2005 89.928,96
2006 85.721,00

670.311,73
707.961,55
883.331,95

Anul

Proiectul este derulat de un consorţiu internaţional din
care fac parte GDSI Limited – în calitate de lider, Legal
Aid Board şi Transparency International Romania.
Implementarea proiectului presupune acordarea de
asistenţă tehnică Ministerului Justiţiei în vederea
îmbunătăţiirii cadrului legislativ şi instituţional de
asistenţă juridică gratuită şi a nivelului de conştientizare
de către diverse categorii de populaţia. Între activităţile
propuse se numără evaluarea cadrului legislativ şi
instituţional de asistenţă juridică gratuită în materie civilă
şi penală; organizarea unor workshop-uri pentru
identificare de propuneri bazate pe modele de bune
practici comunitare pentru asigurarea eficacităţii şi calităţii
sistemului de asistenţă juridică gratuită; elaborarea unui
studiu de fezabilitate a propunerilor formulate; derularea
unui program pilot într-o instanţă şi organizarea unei
campanii extinse de conştientizare printre avocaţi,

Date financiare
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Obiecte de
inventar
5.415,00
19.210,31
16.014,24
40.639,55

Total
investitii
35.009,10
39.431,60
65.272,92
139.713,62

Ponderea Drepturi
in
de autor
cheltuieli
totale
19,32% 305.297,77
12,70% 173.341,42
9,70% 225.973,90

Ponderea
in
cheltuieli
totale
45,55%
24,48%
25,58%



Crearea unui mecanism de fructificare a rezultatelor
proiectelor TI-Ro în publicaţii - amânat
 Refacerea paginii WEB a TI-Ro şi găzduirea
dezbaterilor publice periodice
 Înfiinţarea unui periodic al TI-Ro care să cuprindă
monitorizările la zi si informaţii pe tematica
integrităţii publice, luări de poziţie.
 Crearea manualului de identitate vizuală a TI-Ro
 Buletin informativ lunar pentru membrii
 Crearea unui secretariat de organizaţie ca punct nodal
de comunicare între membrii şi Preşedinte, Board,
Adunare Generală, Director Executiv şi care va
consemna minutele şedinţelor şi va face informarea
internă.
 Crearea procedurilor de dezvoltarea a reţelei locale
de parteneriate TI
Aceste obiective au derivat din următoarele obiective ale
strategiei operaţionale adoptate de Adunarea Generală în
aprilie 2006:

Secretariatul organelor colegiale
ale Asociaţiei
Secretariatul organelor colegiale ale Asociaţiei a fost
asigurat de personalul executiv, prin Directorul executiv
şi aisistent-managerul organizaţiei.
Din documentele referitoare la întrunirile acestor organe,
rezultă că în perioada ianuarie 2006-februarie 2007:




au fost convocate 19 şedinţe ale Consiliului Director,
dintre care s-au ţinut 8 şedinţe, pentru restul
neîntrunindu-se quorum-ul. Au fost luate un număr
de 11 decizii din care: 1 de administrare, 6
operationale, 0 strategice şi 5 referitoare la apariţii
publice ale TI.
Au fost convovate 4 şedinţe ale Senatului, ţinându-se
totate patru, fiind luate un număr de 10 decizii dintre
care în materie disciplinară 3, în materie de
reglementări 1, avize 4 şi recomandări 2.



Raportul Directorului executiv

Pe perioada anului 2006 Directorul executiv a avut în
vedere întărirea capacităţii instituţionale a Asociaţiei,
pornind de la Strategia de dezvoltare instituţională,
adoptată în cadrul Adunării generale din 27 aprilie 2006 şi
subsecvent a Planului managerial propus şi adoptat în
Consiliul director din 28 iulie 2006. Planul a fost elaborat
conform Strategiei adoptată prin vot în cadrul AG şi a
angajamentului asumat prin ultimul paragraf al acesteia.




Activităţile au vizat următoarele obiective derivate:




Finalizarea manualului de proceduri interne privind
managementul resurselor umane
Finalizarea manualului de proceduri interne privind
managementul financiar
Introducerea sistemului de gestiune informatică a
documentelor, catalogarea şi arhivarea documentelor
- amânat




Echipa
Transparency International Roamania
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Participarea în consorţii pentru programele finanţate
de UE prin liniile post-aderare cu instituţii publice
din sfera TI de acţiune, cu care a avut relaţii de
colaborare bune (Oficiul pentru Prevenirea şi
Combaterea Spălării Banilor, Consiliul Superior al
Magistraturii, Ministerul Administraţiei şi Internelor).
Introducerea managementului resurselor umane
comutative capabile să preia din responsabilităţile
celorlalţi colegi pentru evitarea dezechilibrelor în
cazul instabilităţii personalului.
Creşterea capacităţii de furnizare a serviciilor pentru
diferiţi beneficiari, autorităţi publice sau organizaţii şi
pentru mediu de afaceri.
Acordarea unui rol crescut departamentului de
trening iniţiat în 2005 pentru acoperirea nevoilor de
instruire în domeniile în care TI are expertiză
recunoscută.
Participarea în mai mare măsură la licitaţiile de
servicii atât din fonduri europene cât şi din fonduri
naţionale anunţate pe tematicile organizaţiei.
Reconfigurarea paginii de web a organizaţiei şi
integrarea acesteia cu sistemul informatic de gestiune
a informaţiei în cadrul TI.

