Raportul de activitate şi gestiune pe anul
2013 – sumar executiv

TI-RO

TI-România a obţinut recertificarea Sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu
standardul ISO 9001:2008.
Prezentul raport reprezintă centralizarea tuturor programelor şi proiectelor derulate de TIRomânia în cursul anului 2013, a progreselor şi rezultatelor înregistrate, precum şi a activităţii
organelor colegiale ale acesteia.

Proiecte implementate
În cursul anului 2013 TI-România a derulat un
număr de 8 proiecte, pentru a căror implementare
a beneficiat de finanţări provenite din granturi,
contracte de prestări servicii şi contracte de
consultanţă.
Unul dintre acestea este proiectul instituţionalizat
– Centrul de Resurse Anticorupţie pentru Cetăţeni fiind derulat permanent şi independent de
existenţa unei surse de finanţare specifice.
Alte proiecte derulate pe parcursul anului 2013
includ:
Împreună
pentru
integritate,
responsabilitate socială și dezvoltare durabilă:
Centrul de Integritate în Business; Formare pentru
magistraţii români în dreptul european al
concurenţei; Creşterea integrităţii şi eficacităţii
confiscării bunurilor obţinute în mod ilegal –
abordări europene; Studiu privind Protecţia
Avertizorilor de Integritate în Europa; Uniţi contra
Corupţiei; „No Impunity!” (Fără impunitate!) și
Programul Enel pentru Transparenţă în România.
Proiectele implementate sau aflate în curs de
implementare răspund strategiei TI-RO 2015,
planului managerial aprobat de Consiliul Director şi
se suprapun pe domeniile de acţiune ale
Transparency International.

Contribuţii voluntare ale membrilor la
programele şi proiectele TI-RO
Membri ai organizaţiei s-au implicat în mod
voluntar, alături de personalul angajat, în
programele şi proiectele derulate de TI-România.
Printre acestea menţionăm următoarele: proiectul
“Formare în dreptul european al concurenţei
pentru
magistraţii
români”;
conferinţa
“Integritatea în mediul de afaceri: cheia pentru
dezvoltare durabilă şi prosperitate” şi iniţiativa “No
Impunity”.
Nici unul de membri nu a fost remunerat pentru
activităţile prestate în cadrul acestor proiecte sau
programe.

Relaţii internaţionale
În anul 2013 s-au continuat eforturile pentru
asigurarea unei comunicări constante şi fructuoase
cu Secretariatul Internaţional al TI, Chapterele
naţionale, alte structuri internaţionale, partenerii
externi şi de asemenea, cu alţi potenţiali parteneri.
Toate poziţiile exprimate au fost rezultatul
consultărilor cu Directorul executiv şi cu ceilalţi
membri ai echipei, pe zona de competenţă a
fiecăruia.
Între rezultatele obţinute s-au numărat:

Produse ale TI-România
Ca urmare a tuturor activităţilor derulate în cursul
anului 2013, TI-România a obţinut un număr de 39
de categorii de produse şi materiale, dintre
acestea 36 fiind rezultatul proiectelor, iar 3
rezultatul eforturilor de advocacy.



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 internaționale;

TI-RO

la
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asigurarea
finanţatori;



asigurarea unei bune comunicări cu presa
internaţională.
La
solicitările
presei
internaţionale, TI-RO a oferit puncte de vedere
pe marginea corupţiei şi a eforturilor
structurilor guvernamentale de a combate
acest fenomen.

comunicării

cu

potenţialii



dezvoltarea unor relaţii de bună colaborare cu
structurile UE. În acest sens, TI-RO a participat
la consultări periodice şi a exprimat puncte de
vedere pe marginea concluziilor Raportului de
Monitorizare din cadrul Mecanismului de
Cooperare şi Verificare.



asigurarea dezvoltării strategiei de lucru din
cadrul iniţiativei “No Impunity” şi coordonarea
componentei B dedicată sistemului judiciar şi
agenţiilor de aplicare a legii.





dezvoltarea unor relaţii bilaterale de foarte
bună colaborare cu chapterele din reţea:
o

Implementarea în parteneriat cu TI-Bulgaria
şi TI-Italia a proiectului “Creşterea
integrităţii şi eficacităţii confiscării bunurilor
obţinute în mod ilegal – abordări europene.”

o

Dezvoltarea planului de lucru din cadrul
iniţiativei “No Impunity” în parteneriat cu
TI-Chile, TI-Franţa, TI-Filipine, TI-Guatemala,
TI-Indonezia, TI-Letonia, TI-Liban, TI-Lituania,
TI-Senegal şi TI-Zimbabwe.
dezvoltarea de parteneriate cu structurile
internaţionale. TI-România a fost partener cu
GDSI Irlanda în cadrul proiectului „Împreună
pentru integritate, responsabilitate socială şi
dezvoltare durabilă.” De asemenea, au fost
dezvoltate relaţii de colaborare cu Humboldt
Viadrina School of Governance, Saxion
University şi London School of Economic, în
scopul dezvoltării de produse de cercetare.

Evenimente
Prin activităţile şi eforturile anticorupţie
desfăşurate de-a lungul anilor, TI-RO şi-a
consolidat notorietatea şi credibilitatea în cadrul
societăţii, devenind astfel o sursă permanentă de
informații anticorupție.
Vizibilitatea organizaţiei a fost asigurată atât prin
prezentarea periodică a cercetărilor realizate, a
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rapoartelor de reţea cât şi prin participarea la
conferinţele şi dezbaterile publice destinate
subiectelor de interes din cadrul societăţii, cu
impact asupra luptei împotriva corupţiei.
TI-RO a continuat să fie unul dintre observatorii
agendei publice credibili în 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
Române pentru Transparenţă: TI-RO nu a
participat decât la discutarea subiectelor care se
referă la domeniul integritatea publică în diferite
sectoare sau care sunt incidente cu acesta; TI-RO
si-a păstrat echidistanţa şi obiectivitatea faţă de
politic; TI-RO şi-a argumentat opiniile prin
rapoartele proprii sau prin concluziile din cadrul
proiectelor ori din cadrul campaniilor de advocacy.
În acest context, în cursul anului 2013, TI-România
s-a implicat într-o serie de evenimente publice,
atât ca organizator cât şi ca invitat.
Astfel, în cursul anului 2013, TI-România a
organizat conferinţa internaţională “ Integritatea
în mediul de afaceri: cheia pentru dezvoltare
durabilă şi prosperitate”, în scopul promovării şi
semnării a 5 pacte de integritate care să contribuie
la dezvoltarea unui mediu de afaceri responsabil,
transparent și integru.
Alte 12 evenimente de promovare au fost
organizate pentru a face cunoscută inițiativa TIRomânia de a promova etica, transparența și
bunele practici în societatea românească, cu un
număr total de 433 de participanți. Aceste
evenimente s-au desfășurat cu precădere în
București, însă și în alte orașe ale țării: Constanța,
Sibiu, Brașov, Craiova și Focșani.
10 dezbateri publice au fost organizate în fiecare
dintre cele 8 regiuni ale țării, în scopul promovării
unei conduite etice și integre, construirea unui
mediu social, economic și de afaceri mai curat, mai
performant și mai onest.
De asemenea au fost derulate 5 grupuri de lucru
cu actori relevanți din mai multe domenii de
activitate, pentru pregătirea preliminară a pactelor
de integritate și pentru construirea și consolidarea
unor inițiative comune de advocacy pe tematici din
aria de interes a TIRO (etică, integritate,
transparență, bună guvernare).
În cadrul workshop-ului pe tema dreptului
european al concurenţei s-au discutat aspectele
prioritare în aplicarea acestuia şi dificultățile

Transparency International Romania
generate de competența instanțelor naționale în
soluționarea cauzelor din domeniul concurenței și
a cauzelor conexe și de asemenea, aspectele
privind armonizarea legislației naționale cu
principiile și regulile comunitare în domeniul
dreptului concurenței.

organizațiilor societății civile și a actorilor
economici de a acționa împreună pentru
dezvoltarea durabilă și creșterea adaptabilității
mediului privat românesc la standardele europene,
prin promovarea unui mediu antreprenorial etic și
responsabil social.

Tot pe parcursul anului 2013 a avut loc şi prima
Adunare Generală a Asociației Pactului Regional
Pentru Ocupare şi Incluziune Socială BucureștiIlfov, găzduită de TI-România în calitate de
Secretariat Tehnic Permanent al Asociației Pactul
Regional pentru Ocupare și Incluziune Socială
București-Ilfov.

Un număr de peste 20 de cursuri au fost derulate
în cadrul Programului Enel Anticorupţie în România
şi au reunit un număr total de 160 de participanţi.
Scopul programului îl reprezintă promovarea eticii
şi conformităţii în rândul angajaţilor Enel care
ocupă atât poziţii de management, cât şi poziţii de
execuţie.

În cadrul celor 3 workshop-uri derulate în cadrul
iniţiativei “No Impunity” - 2 organizate la Bucureşti
şi unul la Berlin - au fost discutate probleme din
aria deficiențelor sistemelor de justiție la nivel
mondial pentru evidențierea și reducerea
vulnerabilităților acestor sisteme, în vederea
eliminării impunității.

Date financiare
Bilanţul pe scurt
Nr.

Capitol bugetar

Valoare

Alături de evenimentele asociate proiectelor şi
programelor derulate, TI-Ro a participat şi la alte
evenimente legate de tema integrităţii, organizate
de partenerii săi instituţionali.

1

Active imobilizate

121456

2

Active circulante

1499453

3

Cheltuieli in avans

4

Datorii pe termen scurt

De asemenea, TI-RO a participat la toate
evenimentele reţelei Transparency International,
care vizau şi România.

5

Active circulante nete

148862

6

Total active minus datorii curente

270318

7

Datorii pe termen lung

Reflectarea TI-România în presă
În decursul anului 2013 activitatea TI-România a
fost reflectată atât în presa națională, cât și în cea
internațională, înregistrându-se peste 70 de

menţiuni în presa scrisă şi aproximativ 50 de
apariţii la posturi de televiziune şi radio.

Training
În cursul anului 2013 au fost organizate un număr
total de 49 de training-uri după cum urmează:
Un număr de 29 de cursuri au fost organizate în
cadrul proiectului „Împreună pentru integritate,
responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă” şi
au reunit un total de peste 600 de participanţi.
Scopul cursurilor a fost acela de a contribui la
dezvoltarea capacității partenerilor sociali, a

0
1350591

1669

10

Capitaluri proprii

268649

11

Capital

11

Excedent /profit

12

Excedent/profit exercițiu financiar

250
258429
9970

Evoluţia ponderii cheltuielilor salariale în total
cheltuieli
Ponderea
cheltuielilor
Cheltuieli Cheltuieli
Anul
salariale in
salariale totale
cheltuielile
totale
2011 1039320 1880666
55.26%
2012 1183778 3370357
35.12%
2013 1206591 3539887,7 34,08%

Ponderea
drepturilor
Drepturi
de autor in
de autor
cheltuieli
totale
0.00
0.00%
32409
0.96%
27540
7,78%

Indicatorul de investiţii
Anul

Mijloace
fixe

Obiecte de inventar

Total
investiţii

2011

136396

55432

191828

2012

88410

1768

90178

2013

112301

11439

123740
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membrii sau personalul TI-România şi care să
determine întrunirea Senatului

Raportul Directorului executiv

1; 1%
17; 20%

68; 79%

Secretariatul
Asociaţiei

organelor

Echipa TI-Romania

activitati
indeplinite
activitati în
curs de
indeplinire
activitati
neindeplinite

colegiale

ale

Secretariatul organelor colegiale ale Asociaţiei a
fost asigurat de personalul executiv, prin
Directorul executiv, directorul adjunct şi
secretariatul tehnic al organizaţiei.
În perioada ianuarie – decembrie 2013 au fost
convocate 5 şedinţe ale Consiliului Director, toate
acestea având cvorum.
În aceeaşi perioadă nu au fost înregistrate sesizări
sau încălcări ale Codului de conduită care să vizeze
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Victor Alistar, Director Executiv
Iuliana Coşpănaru, Director Adjunct
Elisaveta Pătraşcu, Expert Contabil
Dana Mocanu, Coordonator programe
Cristina Banciu, Consilier juridic
Ioana Cărtărescu Petrică, Sociolog
Andra Chirac, Asistent organizare evenimente
Valentin Cornăţel, Manager IT
Melline Galani, Secretar Administrativ
Claudiu Gheorghe, Asistent scriere proiecte
Ioana Ionescu, Asistent financiar
Miruna Maier, Asistent de cercetare
Ruxandra Mitică, Asistent de cercetare
Cristina Slovineanu, Art Director
Adina Stancu, Responsabil Media
Carmen Ştefan, Expert achiziţii publice
Antonia Horodincă, Intern
Despina Bălăşoiu, Intern

