Raportul de activitate şi gestiune
pe anul 2011 – sumar executiv

TI-Ro

La începutul anului 2011, TI-România a obţinut reacreditarea ca Filială naţională a
Transparency International, decizia fiind însoţită de aprecieri pozitive şi felicitări pentru activităţile
desfăşurate.
La începutul anului 2011, TI-România a obţinut recertificarea Sistemului de Management al
Calităţii în conformitate cu noul standard ISO 9001:2008.
Prezentul raport reprezintă centralizarea tuturor programelor şi proiectelor derulate de TIRomania în cursul anului 2011, a progreselor şi rezultatelor înregistrate, precum şi a activităţii
organelor colegiale ale acesteia.

Proiecte derulate
În cursul anului 2011 TI-România a derulat nu
mai puţin de 15 proiecte, pentru a căror
implementare a beneficiat de finanţări provenite
din granturi, contracte de prestări servicii şi
contracte de consultanţă.
Unul dintre acestea este proiect instituţionalizat –
Centrul de Resurse Anticorupţie pentru Cetăţeni - fiind
derulat permanent, independent de existenţa sau
nu a unei surse de finanţare specifice.
Alte patru proiecte multianuale - Acţiune împotriva
corupţiei bazate pe date reale, Proiectul Sistemelor
Europene de Integritate, Promovarea democraţiei
participative prin Centrele de Asistenţă Anticorupţie
pentru Cetăţeni , Implementarea Priorităţilor în Zona
Drepturilor Omului şi Protecţia Grupurilor
Minorităţilor Naţionale în Republica Serbia și
Programul Enel pentru Transparenţă în
România – iniţiate fie în 2009, fie în 2010 s-au
derulat pe parcursul anului 2011, ele urmând a fi
încheiate în cursul anilor următori.
Două proiecte – Studiul privind termenele de
prescripţie pentru faptele de corupţie în spaţiul UE și
Partenerii sociali şi societatea civilă în sprijinul ocupării şi
incluziunii sociale în Regiunea Bucureşti-Ilfov – au fost
finalizate pe parcursul anului 2011: Totodată au
fost derulate integral în anul 2011 patru proiecte,
respectiv Program anticorupție pentru Regional School
for Public Administration, Studiu privind transparenţa
instanţelor, Studiu privind procedura de insolvenţă în
România și Training ROMTELECOM acestea
fiind închise după aprobarea rapoartelor.
Anul 2011 reprezintă de asemenea şi iniţierea
altor patru proiecte - Împreună pentru integritate,

responsabilitate socială și dezvoltare durabilă: Centrul de
Integritate în Business, Formare pentru magistraţii
români în dreptul european al concurenţei, Expertiza
tehnică judiciară – activitate de excelenţă și Studiu cu
privire la fenomenul de corupție, la cauzele,
factorii și riscurile asociate corupției la nivelul
ANAF și al instituțiilor subordonate – proiecte
care s-au derulat parţial pe parcursul anului şi
care vor fi finalizate ulterior, în cursul anului
2012 şi următorii.
Toate proiectele 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.
Toate aceste proiecte răspund strategiei TI-Ro
2015, planului managerial aprobat de Consiliul
Director şi se suprapun pe domeniile de acţiune
ale Transparency International.
Unele dintre programele derulate de TI-Romania
s-au bucurat de sprijinul partenerilor noştri –
organizaţii ale societăţii civile, instituţii şi
autorităţi publice, naţionale şi internaţionale şi
specialişti în domeniile de interes.

Produse ale TI-România
Ca urmare a tuturor activităţilor derulate în
cursul anului 2011, TI-România a obţinut 86 de
produse şi materiale.
Dintre acestea 59 au fost rezultatul proiectelor
derulate, 25 al eforturilor de advocacy şi 2 din
alte activităţi.
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Contribuţii voluntare ale membrilor
la programele şi proiectele TI-Ro
Un număr de 5 membri ai organizaţiei, dintre
care 4 membri şi în organele de conducere ale
Organizaţiei s-au implicat, alături de personalul
angajat, în 7 dintre programele şi proiectele
derulate de TI-Romania.
Nici unul de membri nu a fost remunerat pentru
activităţile prestate în cadrul acestor proiecte sau
programe.

Relaţii internaţionale
În anul 2011 s-au continuat eforturile pentru
asigurarea unei comunicări constante şi
fructuoase cu Secretariatul TI, cu partenerii
externi şi cu alţi potenţiali parteneri. Toate
poziţiile exprimate au fost rezultatul consultărilor
cu Directorul executiv şi cu ceilalţi membrii ai
echipei, pe zona de competenţă a fiecăruia.
Între rezultatele obţinute s-au numărat:


menţinerea unei colaborări constante cu
Secretariatul Internaţional al TI, cu privire la
evenimentele de reţea şi alte acţiuni comune;



participarea TI-România la grupuri de lucru
şi proiecte de reţea ale TI;



participarea reprezentanţilor
evenimente internaţionale



participarea reprezentanţilor TI-Ro la
elaborarea Strategiei 2015 a reţelei TI şi la
Planul de acţiune subsecvent al TI-S

TI-Ro

la



asigurarea
finanţatori;



furnizarea de informaţii cu privire la
expertiza şi proiectele derulate de TIRomania pentru promovarea acesteia ca
potenţial furnizor de expertiză străină pentru
filialele TI din Estul Europei şi din alte state.
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comunicării

cu

potenţialii

furnizarea de expertiză şi rapoarte de analiză
cu privire la sistemul naţional de integritate şi
diverşi piloni din cadrul acestuia, către diferiţi
actori internaţionali, inclusiv Comisia
Europeană;
includerea concluziilor şi recomandărilor TIRomânia în rapoartele de ţară internaţionale

Evenimente
TI-RO şi-a consolidat notorietatea şi
credibilitatea în faţa politicului, experţilor şi a
presei, devenind astfel o sursă permanentă de
informații
anticorupție
pentru
cetăţeni,
funcţionari publici și mediu de afaceri.
Vizibilitatea organizaţiei a fost asigurată atât prin
prezentarea periodică a rapoartelor de reţea CPI,
şi GCB cât şi prin participarea la dezbaterile
publice ale subiectelor de interes. TI-Ro a
continuat să fie unul dintre observatorii agendei
publice căutaţi de media. Credibilitatea discursul
public al TI în faţa media s-a bazat pe
respectarea a trei principii de bază, astfel cum
rezultă acestea 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 proiecte
ori din campaniile de advocacy.
În funcţie de mesaj canalele media folosite au
fost: rapoartele, studiile şi rezultatele proiectelor
reflectate în presa scrisă, exprimarea punctelor de
vedere faţa de agenda la zi prin media audiovizuală.
Păstrarea subiectului corupţiei în agenda publică
şi menținerea 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.
În acest context, în cursul anului 2011, TIRomânia s-a implicat în 29 de evenimente
publice, atât ca organizator cât şi ca invitat.
Dintre acestea 3 au reprezentat conferinţe de
presă, 13 au fost comunicate de presă şi 13 alte
evenimente: dezbateri, conferinţe sau consultări.
Alături de evenimentele asociate proiectelor
derulate, TI-Ro a reacţionat la evenimente de pe
agenda publică, reacţiile sale bucurându-se de
receptivitate în rândul mass-media.
De asemenea, TI-Ro a participat la toate
evenimentele reţelei Transparency International,
care vizau şi România.

Reflectarea TI-România în presă

Transparency International Romania

În decursul anului 2011 activitatea TI-România a
fost reflectată atât în presa națională, cât și în cea
internațională în peste 130 de reportaje și
articole.

Anul
2009
2010
2011
Total

Anul

Mijloace Obiecte de
Casări
fixe
inventar
17.392,89
1.570,99
5.129,00
3.462,00
136.396,00 55.432,00 56883,65
158.917,89 60.464,99

Total active
18.963,88
8.591,00
134.944,35
162.499,23

Ponderea cheltuielilor de
personal in cheltuieli
totale
1325614
39,40%
1017836
52,82%
1880666
55,26%

Cheltuieli Cheltuieli
personal
totale

2009 522.293
2010 537.608
2011 1.039.320*
*Creșterea

cheltuielilor cu salariile este doar în valoare absolută,
simetric cu creșterea volumului contractelor, dar rămâne la
aceeași cotă procentuală.

Raportul Directorului executiv

Training
Datorită reorganizărilor succesive la care au fost
supuse majoritatea instituţiilor publice, precum şi
datorită crizei economice care a afectat alocările
bugetare ale instituţiilor, în cursul anului 2011
TI-România nu a mai organizat cursuri contra
cost pentru acestea. Toate cursurile de formare
au fost organizate în cadrul unor proiecte sau
programe derulate din fonduri nerambursabile.
Astfel, în cursul anului 2011 au fost organizate
un număr total de 15 de traininguri pentru 8
tematici diferite la care au participat 639 de
cursanţi, reprezentanţi ai instituţiilor cu
responsabilităţi în administrarea fondurilor
europene,
ai
primăriilor,
prefecturilor,
ministerelor, inspectorate şcolare şi de muncă,
agenţii pentru ocuparea forţei de muncă, agenţii
de dezvoltare regională, organizaţii ale societăţii
civile, parteneri privaţi şi alţi parteneri sociali.
Tematicile abordate în cadrul cursurilor au
cuprins tehnici de advocacy şi lobby, dialog
social, elaborarea şi implementarea proiectelor
finanţate din Fondul Social European, dezvoltare
organizaţională, integritate în mediul de afaceri şi
altele.

Pe parcursul anului 2011 Directorul executiv a
continuat punerea în aplicare a acţiunilor
propuse pentru această perioadă, pornind de la
Strategia TI 2015, adoptată în cadrul Adunării
generale din februarie 2011 şi, subsecvent de la
Planul managerial.
În perioada de raportare, după aprobarea
Strategiei instituționale, a inițiat elaborarea și
aprobarea strategiilor departamentale și a
planurilor subsecvente de acțiune.
În perioada de raportare, Directorul executiv a
supus aprobării Consiliului Director raportul
privind implementarea acţiunilor din Planul
managerial pentru perioada iulie 2010 – iulie
2011, acesta fiind aprobat în şedinţa din data de
11 iulie ca urmare a îndeplinirii obiectivelor
propuse în proporţie de peste 80%.
La data prezentării prezentului raport, situaţia
îndeplinirii măsurilor propuse pentru calendarul
analizat se menţine la acelaşi nivel.

Activităţile derulate în cursul anului 2011 au vizat
cu precădere:

Date financiare



Dezvoltarea serviciilor de e-learning în
domeniul de acţiune al TI-România
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Participarea la
internaţionale



Recertificarea sistemului de management al
calităţii în conformitate cu ISO 9001:2008



Reacreditarea TI-Ro ca Chapter TI



Continuarea
organizaţiei





licitaţii

naţionale

dezvoltării

şi

expertizei

Secretariatul organelor colegiale ale Asociaţiei a
fost asigurat de personalul executiv, prin
Directorul executiv, directorul adjunct şi
secretarul tehnic al organizaţiei.
Din documentele referitoare la întrunirile acestor
organe, rezultă că în perioada ianuarie –
decembrie 2011:


Elaborarea de propuneri de politici publice
şi documente de strategie pentru
promovarea integrităţii publice în domeniile
de interes ale TI
Derularea de programe dedicate mediului de
afaceri şi tinerilor

Secretariatul organelor colegiale
ale Asociaţiei






au fost convocate 6 şedinţe ale Consiliului
Director, toate acestea având cvorum şi fiind
luat un număr de 20 de decizii.
Au fost convocate două şedinţe ale Senatului,
două dintre acestea având cvorum şi fiind
adoptat un număr de 3 decizii şi
recomandări.
Totodată, în cursul anului 2011 a fost
convocată şi s-a desfăşurat o şedinţă comună
a Consiliului director şi Senatului
În cursul anului 2011 nu a fost convocată
nicio adunare generală extraordinară.

Echipa TI-Romania
 Victor Alistar
 Mihaela Brinzoi
 Elena Calistru
 Iuliana Coşpănaru
 Iulia Drăjneanu
 Ionuţ Gavrilă
 Ioana Lungu
 Radu Mateescu
 Elisaveta Pătraşcu
 Diana Raicu
 Adina Sădeanu
 Traian Vlad

Marian Popa
Preşedinte
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 Iulian Barbu
 Ioana Cărtărescu Petrică
 Valentin Cornăţel
 Bogdan Davidescu
 Cristian Ducu
 Ioana Ionescu
 Miruna Maier
 Ruxandra Mitică
 Viorel Pătraşcu
 Adina Stancu
 Vasile Ţiple
 George Vîlsan

