Raportul de activitate pe anul 2016 al
Transparency International România│ Asociaţia Română pentru Transparenţă
Prezentul raport reprezintă centralizarea tuturor programelor şi proiectelor derulate de TI-Romania în cursul
anului 2016, a progreselor şi rezultatelor înregistrate, precum şi a activităţii organelor colegiale ale acesteia.
Proiecte derulate
În cursul anului 2016 Transparency International România Asociația Română pentru Transparență a derulat
un număr de 15 proiecte şi iniţiative, pentru a căror implementare a beneficiat de finanţări provenite din
granturi, contracte de prestări servicii şi contracte de consultanţă.
De asemenea, TI-România dezvoltă trei programe instituţionale: Centrul de Resurse Anticorupţie pentru
Cetăţeni, Centrul de Integritate în Business şi Programul TI pe Justiţie, programe derulate permanent şi
independent de existenţa unei surse de finanţare specifice.
Produse ale TI-România
Ca urmare a tuturor activităţilor derulate în cursul anului 2016, TI-România a obţinut un număr de 116 categorii
de produse şi materiale, dintre acestea 53 fiind rezultatul proiectelor, 54 rezultatul contractelor de consultanță,
iar 9 rezultatul eforturilor de advocacy.
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 în cursul anului 2016. Printre acestea menţionăm evenimentele derulate prin Centru de
Integritate în Business – Summitul Integrității, Caravana “Summitul de Integritate pentru Prosperitate”,
participarea la evenimente dedicate mediului de afaceri privind prevenirea si combaterea fraudei si spălării de
bani derulate de organizație. Nici unul de membri nu a fost remunerat pentru activităţile prestate în cadrul
acestor proiecte sau programe.
Relaţii internaţionale
În anul 2016 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.
Printre rezultatele obţinute s-au numărat:
 menţinerea unei colaborări constante cu Secretariatul Internaţional şi cu Chapterele TI, cu privire la
iniţiativele şi evenimentele de reţea, sau alte acţiuni comune;
 participarea reprezentanţilor TI-RO la evenimente internaționale;
 asigurarea comunicării cu potenţialii finanţatori şi cu presa internaţională;
 dezvoltarea unor relaţii de bună colaborare cu structurile UE;
Training și evenimente
În cursul anului 2016: 8 workshopuri care au avut ca tematica promovarea integrității și demnității în societate
și la care au participat peste 480 de elevi; 23 de ateliere de lucru, unde au participat peste 353 de persoane,
peste 32 de cursuri de formare profesională pentru sectorul privat și public, unde au participat peste 237 de
cursanți, peste 1126 de participanți la evenimentele din caravană privind promovarea integrității, precum și 15
comunicate și conferințe de presă.
Secretariatul organelor colegiale ale Asociaţiei
A fost asigurat de personalul executiv, prin Directorul executiv şi secretariatul tehnic al organizaţiei. În
perioada ianuarie – decembrie 2016 au fost convocate un număr de 5 şedinţe ale Consiliului Director, toate
acestea având cvorum.

