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- PrefaĠă În democraĠiile consolidate, integritatea este unul dintre atuurile majore ale administraĠiei
publice. Integritatea publică reprezintă o componentă esenĠială a bunei guvernări, fiind
astfel strâns legată de calitatea serviciilor pe care administraĠiile locale le oferă cetăĠenilor.
CetăĠenilor ar trebui să li se garanteze tratamentul egal în faĠa autorităĠilor, iar serviciile
publice ar trebui să fie disponibile, gratuit, pentru toĠi membrii comunităĠii - ei plătind, deja,
impozite pentru aceste servicii. A pretinde sau a oferi foloase în plus sunt acĠiuni care
prejudiciază integritatea. Aceste afirmaĠii sunt valabile, în egală măsură, pentru societăĠi
comerciale, organizaĠii neguvernamentale sau orice alte organizaĠii care au dreptul la un
proces deschis úi corect de achiziĠii publice úi de politici publice de finanĠare transparente
úi echitabile.
Convingerea că instituĠiile publice úi reprezentanĠii acestora sunt „stăpâni” ai cetăĠenilor de
rând, cărora le conduc viaĠa după bunul lor plac, aparĠine trecutului. Realitatea actualului
sistem democratic de organizare a societăĠii ne dezvăluie un model în care cetăĠeanul este
proprietarul de drept úi beneficiarul direct al serviciilor instituĠiilor publice. Integritatea
publică este o condiĠie obligatorie pentru asigurarea unei bune guvernări, iar dreptul de
control al societăĠii civile asupra sistemului public este pe deplin legitim, reieúind din
statutul cetăĠeanului de beneficiar úi plătitor al serviciilor respective.
Pentru un control eficace al comunităĠii asupra administraĠiei care o deserveúte, este
nevoie de transparenĠă în activitatea instituĠiilor publice úi disponibilitate de implicare a
cetăĠenilor în procesele de adoptare a deciziilor care îi privesc. TransparenĠa exersată de
administraĠia publică úi controlul exercitat de către cetăĠeni prin implicarea activă a
acestora în viaĠa comunităĠii sunt cele două faĠete ale reĠetei integrităĠii.
LegislaĠia română permite tuturor cetăĠenilor să ceară úi să primească informaĠii care
privesc spaĠiul public. În acest sens, legea liberului acces la informaĠiile de interes public –
nr. 544/2001 úi cea a transparenĠei decizionale în administraĠia publică – nr. 52/2003,
constituie puternice instrumente de monitorizare úi participare la îndemâna societăĠii civile.
Implicarea cetăĠenilor în administrarea comunităĠii în care trăiesc este nu numai benefică,
dar úi necesară. Cei aleúi în administraĠia publică locală pot lua la cunoútinĠă atât nevoile
úi grijile cetăĠenilor, cât úi de eventuale sugestii privind modul de rezolvare a unor
probleme, numai printr-o permanentă úi strânsă legătură cu aceútia. Prin transparenĠă, pe
de o parte, úi participare, pe de alta, se pot asigura premisele unei administraĠii publice
integre, care serveúte interesele cetăĠenilor.
Mai mult, poate, decât în alte domenii, în cazul luptei împotriva corupĠiei se aplică dictonul
„este mai ieftin să previi decât să tratezi”. Legea nr. 571/2004 privind protecĠia personalului
din autorităĠile publice, instituĠiile publice úi din alte unităĠi care semnalează încălcări ale
legii introduce măsurile de siguranĠă necesare pentru raportarea practicilor lipsite de
integritate de către persoane plasate chiar în interiorul sistemului, aúa-numiĠii „avertizori de
integritate”, creând astfel mecanismele pentru descurajarea úi prevenĠia faptelor de
corupĠie.
***
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Pornind de la cele trei legi fundamentale pentru sporirea integrităĠii la nivelul administraĠiei
publice româneúti (Legile 544/2001, 52/2003 úi 571/2004), organizaĠiile partenere care au
implementat proiectul ÎmbunătăĠirea integrităĠii la nivelul administraĠiei publice locale au
produs atât o diagnoză a integrităĠii în administraĠia publică precum úi o serie de
instrumente pentru sporirea acesteia.
Din dorinĠa determinării unei ameliorări durabile úi prin cooperarea cu administraĠia
publică, proiectul ÎmbunătăĠirea integrităĠii la nivelul administraĠiei publice locale priveúte în
viitor mai degrabă decât spre trecut, urmărind nu sancĠionarea faptelor individuale de
corupĠie, ci creúterea nivelului de integritate prin măsuri la nivel instituĠional.
Autorii
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Capitolul I
Prezentarea metodologiei úi a indicatorilor
Cercetarea realizată de Transparency International – Romania úi AsociaĠia Pro
DemocraĠia îúi propune semnalarea unor probleme punctuale care afectează integritatea
úi transparenĠa administraĠiei publice locale, pe baza datelor referitoare la perioada 20042006, cu aúteptarea legitimă că o mai bună cunoaútere a acestora va alimenta dezbateri
în plan local, contribuind astfel la găsirea úi implementarea unor soluĠii de impact, adaptate
contextului local.
Cele úapte localităĠi în cadrul cărora s-a realizat această cercetare sunt: Alexandria, Baia
Mare, Brăila, Craiova, Focúani, Lupeni úi Oradea.
Mai jos puteĠi găsi un inventar al conceptelor folosite în această cercetare úi scurte
explicaĠii ale acestora:
1.1. Cadrul conceptual:
ÎnĠelegem calitatea guvernării ca rezultantă a integrităĠii publice úi a capacităĠii
administrative.
Prin integritatea publică înĠelegem atât integritatea proceselor (de luare a deciziilor, de
implementare a deciziilor, de gestiune a banilor publici), cât úi integritatea personalului
(aleúi locali, funcĠionari publici úi personal contractual).
Prin transparenĠă înĠelegem setul de instrumente prin care administraĠia (instituĠiile úi
autorităĠile administraĠiei publice locale) dă socoteală cetăĠenilor / contribuabililor cu privire
la activitatea desfăúurată în serviciul acestora.
ModalităĠile prin care se operaĠionalizează transparenĠa Ġin de:
¾ asigurarea accesului cetăĠenilor la informaĠiile de interes public,
¾ participarea cetăĠenilor la elaborarea de acte normative úi la úedinĠele publice.

TransparenĠa are rolul de a preveni acĠiuni care ameninĠă integritatea publică (acte de corupĠie) úi
de a evalua performanĠa administraĠiei publice locale (capacitatea administrativă).

Capacitatea administrativă presupune îndeplinirea corectă, eficientă úi eficace a sarcinilor
de serviciu de către personalul (ales sau numit) din administraĠia publică locală (lipsa
capacităĠii administrative este echivalentă cu îndeplinirea defectuoasă a acestor atribuĠii
din raĠiuni de incompetenĠă, neprofesionalism, lipsă de instruire, proceduri inadecvate).
CorupĠia este definită drept abuzul puterii publice pentru obĠinerea de beneficii private.
1.2. Premise:
Din integritatea publică locală úi din (in)capacitatea administrativă rezultă buna/proasta
guvernare locală.
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Prin integritate publică locală înĠelegem, pe de o parte, integritatea la nivelul personalului
din administraĠia publică locală (aleúi locali, funcĠionari publici úi personal contractual) úi,
pe de alta, integritatea la nivelul procesului de luare úi implementare a deciziilor în
administraĠia publică locală.
Integritatea personalului este definită de ansamblul de prevederi legale, de practici úi
proceduri prin care personalul care deserveúte comunitatea (funcĠionari publici, personal
contractual úi aleúi locali) este selectat, verificat, promovat sau sancĠionat. De exemplu:
conflicte de interese, incompatibilităĠi, averi dobândite ilicit sau nejustificat, fapte de
corupĠie, abuz (grupa de indicatori 3: Integritate publică).
Integritatea la nivelul procesului de luare úi implementare a deciziilor în administraĠia
publică locală este definită prin:
a) informaĠii disponibile úi accesibile publicului cu privire la aceste procese úi proceduri de
consultare sau participare la úedinĠe publice, conform cerinĠelor Legilor 544/2001 úi
52/2003 (grupa de indicatori 2: Acces la informaĠie úi transparenĠă decizională)
b) mecanisme de verificare úi control ale acestor procese prin participare cetăĠenească,
consultarea cetăĠenilor/ONG-urilor/mediului de afaceri sau mass-media cu privire la
reglementări locale (Vezi grupa de indicatori 1: Participare publică)
c) mecanisme de publicitate, verificare úi control al gestiunii banilor publici (grupa de
indicatori 4: Folosirea banilor publici)
1.3. Instrumentele de cercetare folosite sunt:
1.3.1. Documentare úi analiză cu privire la patru grupe de indicatori cheie pentru
integritate úi transparenĠă la nivelul administraĠiei locale:
A. Participare publică,
B. Acces la informaĠie úi transparenĠă decizională,
C. Integritate publică,
D. Folosirea banilor publici.
Documentarea s-a făcut prin cereri de informaĠii de interes public (conform Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaĠiile de interes public), relevante pentru fiecare
grupă de indicatori, trimise de coordonatorii locali ai AsociaĠiei Pro DemocraĠia.
Răspunsurile primite au fost prelucrate prin intermediul unui document centralizator, astfel
încât să reflecte cât mai exact cele patru grupe de indicatori menĠionaĠi anterior (vezi
Anexa 1). Cererile de informaĠii au fost trimise în cursul lunii octombrie 2006.
1.3.2. Focus grupuri cu persoane resursă din comunitate pe probleme de administraĠie
locală, desfăúurate în perioada decembrie 2006 – ianuarie 2007, pe baza unui ghid de
discuĠie special elaborat (vezi Anexa 2). Pentru ca rezultatele focus grupurilor să constituie
un reper solid pentru activitatea Grupurilor pentru Integritate în AdministraĠia Publică
Locală (GIL), persoanele resursă au fost selectate din medii eterogene: administraĠia
publică locală (aleúi locali úi funcĠionari publici), mediul de afaceri, societate civilă úi massmedia.
Aceste sesiuni s-au constituit în componenta de cercetare calitativă a proiectului, scopul
lor fiind de a completa datele prelevate prin documentare úi analiză (cercetarea cantitativă)
cu informaĠii legate de percepĠia úi experienĠele participanĠilor în sfera integrităĠii publice.
Pe lângă aceasta, prin intermediul focus-grupurilor, au fost identificate varii tipuri de
probleme úi practici discutabile din punctul de vedere al integrităĠii, zone sensibile la
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corupĠie úi propuneri incipiente de rezolvare/ameliorare a acestora. DiscuĠiile au fost
organizate în jurul aceloraúi patru grupe de indicatori folosiĠi în procesul de documentare úi
analiză: (A) participarea publică, (B) accesul la informaĠie úi transparenĠa decizională, (C)
integritatea personalului din administraĠia publică locală úi (D) folosirea banilor publici.
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Capitolul II
Analiză comparativă
asupra integrităĠii úi transparenĠei administraĠiei publice locale
Această secĠiune oferă o imagine de ansamblu comparativă asupra integrităĠii publice în
administraĠia publică locală din România, având ca bază de analiză datele obĠinute pe
parcursul cercetării desfăúurate în úapte oraúe (Alexandria, Baia Mare, Brăila, Craiova,
Focúani, Lupeni úi Oradea) în perioada octombrie 2006 – aprilie 2007.
Prezentăm atât rezultate obĠinute pe baza solicitărilor de informaĠii publice transmise către
autorităĠile locale, cât úi concluziile desprinse din cadrul sesiunilor de focus grup. Această
secĠiune surprinde, în sinteză, numai acele aspecte esenĠiale pentru fiecare dintre cei
patru indicatori utilizaĠi (participare publică, acces la informaĠie úi transparenĠă decizională,
integritate publică úi folosirea banilor publici), aspecte care au fost documentate pe larg în
marea majoritate a locaĠiilor. Atragem atenĠia cititorului că informaĠiile prezentate în cadrul
sub-secĠiunilor referitoare la focus grupuri se bazează exclusiv pe opiniile exprimate de
către participanĠii la aceste întâlniri.

A. PARTICIPARE PUBLICĂ
A.1. Rezultatele obĠinute pe baza solicitărilor de informaĠii de interes public
Ca aspect pozitiv remarcăm că în toate cele úapte municipii de desfăúurare a proiectului sa înregistrat o prezenĠă ridicată a aleúilor locali la úedinĠele Consiliului Local (peste 80%,
în primele úase luni ale anului 2006), úedinĠe care au, în general, caracter public úi se
bucură de prezenĠa reprezentanĠilor mass-media. Totuúi, iniĠiativa legislativă a consilierilor
locali este, în general, scăzută în raport cu cea a primarului (cea mai favorabilă situaĠie se
întâlneúte la Craiova, unde, în perioada ianuarie-iunie 2006, consilierii au iniĠiat 35,7% din
totalul actelor normative; la polul opus se află Lupeni, unde, în aceeaúi perioadă, toate
proiectele au fost iniĠiate de primar). În privinĠa rapoartelor de activitate ale consilierilor
locali, instrument esenĠial pentru realizarea răspunderii publice a aleúilor în faĠa
comunităĠii, situaĠia se prezintă nuanĠat. În unele localităĠi, rapoartele aferente anului 2005
sunt disponibile úi complete, cuprinzând informaĠii referitoare la proiectele de hotărâri
iniĠiate, precum úi activităĠile de consultare cu actori din comunitate (de exemplu, Baia
Mare). În alte oraúe, însă, rapoartele menĠionează numai în mod sporadic aceste informaĠii
(de exemplu Oradea), iar în altele aceste documente nu sunt publice sau nu există
(Brăila).
RelaĠia dintre administraĠia publică locală úi organizaĠiile neguvernamentale locale se
prezintă variat. Astfel, în timp ce unele oraúe sunt confruntate cu lipsa relaĠiilor de
parteneriat úi colaborare (spre exemplu la Lupeni), în altele Primăria lucrează în mod
curent în colaborare cu societatea civilă (pentru anul 2005 autorităĠile din Craiova au
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raportat un număr de 14 organizaĠii neguvernamentale participante la evenimente publice
úi consultări). În toate oraúele monitorizate autorităĠile oferă organizaĠiilor
neguvernamentale finanĠări din bugetul local, precum úi sprijin logistic, deúi, de multe ori,
acest tip de sprijin nu se bazează pe o politică coerentă sau criterii de finanĠare clare,
transparente úi stabile.

A.2. Concluziile sesiunilor de focus grup
Sesiunile de focus grup derulate în cele úapte oraúe în perioada decembrie 2006 ianuarie 2007 au arătat o percepĠie preponderent negativă asupra nivelului de participare
a cetăĠenilor în luarea deciziei publice. Implicarea acestora este considerată a fi deficitară,
în bună parte datorită necunoaúterii drepturilor specifice, a proastei informări, dar úi a
lipsei de interes pentru problemele aflate pe agenda comunităĠii. ActivităĠile de consultare
sunt deseori considerate a fi doar formale, lipsite de impact real la nivelul decidenĠilor.
MulĠi dintre participanĠi au semnalat o apatie civică crescută a comunităĠilor locale, uneori
întreĠinută de lipsa de interes a autorităĠilor pentru popularizarea dreptului la participare
publică, precum úi de lipsa de rezultate a participărilor anterioare la dezbateri publice.
Majoritatea cetăĠenilor preferă să abordeze relaĠia cu autorităĠile în mod individual, în
funcĠie de interese personale punctuale, chiar dacă se confruntă cu acelaúi tip de
probleme sau cu probleme care afectează, de fapt, întreaga comunitate.
În câteva localităĠi, participanĠii au reclamat nevoia ca autorităĠile locale să îúi asume un rol
proactiv în relaĠia cu cetăĠenii, încurajând activităĠile participative úi consultative prin
popularizarea drepturilor specifice úi contribuind la o mediatizare úi explicare mai bună a
problemelor publice.
În ceea ce priveúte relaĠia autorităĠilor cu sectorul ONG, au fost identificate o serie de
probleme care caracterizează majoritatea oraúelor supuse monitorizării: slaba dezvoltare a
societăĠii civile în plan local, acordarea preferenĠială a finanĠărilor de la bugetul local,
precum úi riscul pierderii imparĠialităĠii prin acceptarea acestora, protocoale de colaborare
de ordin pur formal, lipsă de receptivitate faĠă de solicitările sectorului neguvernamental.
Ca bune practici, au fost identificate utilizarea constantă de către Primării a unor structuri
consultative reprezentative semi-formale, spre exemplu comitetele cetăĠeneúti.

B. ACCES LA INFORMAğIE ùI TRANSPARENğĂ DECIZIONALĂ
B.1. Rezultatele obĠinute pe baza solicitărilor de informaĠii de interes public
În ceea ce priveúte asigurarea infrastructurii instituĠionale pentru aplicarea legilor 544/2001
úi 52/2003, în majoritatea oraúelor s-a constat existenĠa unor departamente specializate
funcĠionale, amplasate úi echipate în mod corespunzător – ca excepĠii menĠionăm Brăila úi
Lupeni, unde birourile respective sunt restrânse ca spaĠiu, insuficient echipate din punct de
vedere logistic sau greu accesibile pentru cetăĠeni.
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AutorităĠile locale respectă, în general, cerinĠele legate de oferirea informaĠiilor publice din
oficiu, afiúând la sediu lor sau pe website majoritatea informaĠiilor menĠionate de Art. 5 al
Legii 544/2001. Cu excepĠia primăriilor din Craiova úi Baia Mare úi, parĠial, a celei din
Oradea, primăriile nu utilizează proceduri distincte de actualizare a informaĠiilor oferite din
oficiu, sau de prelucrare a acestora, în vederea accesibilizării lor pentru cetăĠenii neiniĠiaĠi
în problemele administraĠiei publice locale.
ExperienĠa monitorizării a arătat că termenele de transmitere a răspunsurilor la cererile de
informaĠie sunt, de asemenea, conform cerinĠelor legii – majoritatea răspunsurilor au fost
transmise de către autorităĠi înainte de scurgerea termenului maxim de aúteptare de 30
zile, iar acolo unde s-au înregistrat întârzieri a fost cerut acordul solicitatului în acest sens.
S-au observat, de asemenea, reveniri úi completări pe marginea cererilor de informaĠie
după scurgerea a 30 zile. În privinĠa calităĠii răspunsurilor (sub aspectul completitudinii úi
acurateĠii) monitorizarea a arătat că, deúi în cele mai multe cazuri acestea au primit
aprecieri pozitive din partea monitorilor, există încă deficienĠe ce merită menĠionate:
rezistenĠa la oferirea de informaĠii „sensibile”1 (spre exemplu, Primăria Brăila a
refuzat să facă publică media veniturilor de la buget în luna august 2005 pentru
aleúi locali, funcĠionari publici úi angajaĠi contractuali, fie motivând confidenĠialitatea
drepturilor salariale, fie trimiĠând la acte normative irelevante – O.G. 2/2006 úi O.G.
3/2006);
refuzul explicit sau tacit de a oferi documente de interes public (spre exemplu, la
Brăila úi Oradea nu au putut fi obĠinute procesele-verbale aferente úedinĠelor
comisiilor de specialitate din primele úase luni ale anului 2006);
lipsa răspunsului datorită inexistenĠei documentelor úi evidenĠelor relevante în
interiorul instituĠiei (spre exemplu, în niciunul dintre oraúele monitorizate nu am
putut determina numărul total al participanĠilor la úedinĠele publice în anul 2005).
În privinĠa accesibilităĠii informaĠiei publice, menĠionăm că în toate oraúele monitorizate
costurile de copiere sunt fie la nivelul pieĠei (în unele cazuri s-a decis coborârea preĠului
iniĠial prohibitiv, spre exemplu la Craiova, de la 5 RON/pagină la 0.05 RON/ pagină) fie
inexistente (la Brăila úi Oradea nu se percep costuri de copiere).
În aplicarea Legii 52/2003 autorităĠile locale respectă, în general, criteriile formale legate
de conĠinutul úi termenele de afiúare ale anunĠurilor privind desfăúurarea úedinĠelor
publice; anunĠurile privind elaborarea de acte normative nu sunt însă afiúate întotdeauna
cu 30 zile înainte de úedinĠa de adoptare úi, în cele mai multe cazuri, nu conĠin toate
informaĠiile cerute prin lege, care să permită analizarea în cunoútinĠă de cauză a
respectivelor proiecte normative (deseori lipsesc nota de fundamentare, referatul de
aprobare privind necesitatea proiectului úi termenul limită până la care cetăĠenii pot trimite
sugestii, propuneri etc.).
Ca tendinĠă generală, menĠionăm lipsa de iniĠiativă, din partea cetăĠenilor pentru
solicitarea dezbaterilor publice, ceea ce determină, per ansamblu, utilizarea modestă a
acestui instrument de participare publică (spre exemplu, în cursul anului 2005, Primăria
1

S-au solicitat informaĠii legate de costurile de personal ale Primăriei úi Consiliului Local (media veniturilor lunare de la
buget pe luna august 2005 pentru aleúi locali, funcĠionari publici úi angajaĠi contractuali), precum úi cheltuielile de
deplasare úi reprezentare ale aleúilor locali pentru anul 2005.
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Brăila a supus atenĠiei publice un număr de úase proiecte normative, însă nu au existat
dezbateri publice pe marginea acestora; situaĠia este similară la Focúani; în aceeaúi
perioadă, la Lupeni, s-a organizat o singură dezbatere publică, iar la Craiova trei).
RelaĠia cu presa este una bună – deúi procedura acreditării se foloseúte numai pe alocuri
(Craiova, Oradea, Focúani), jurnaliútii au, în general, acces liber la úedinĠele publice ale
autorităĠilor. Nu a existat niciun caz de retragere a acreditării. Ca aspecte negative se
remarcă utilizarea redusă, de către jurnaliúti, a Legii 544/2001 (în cursul anului 2005 un
singur jurnalist a adresat cereri de informaĠie către Primăria Lupeni; la Craiova úi Brăila au
existat trei astfel de jurnaliúti; situaĠia cea mai favorabilă se întâlneúte la Focúani, unde 12
jurnaliúti au solicitat informaĠii publice în 2005), precum úi lipsa practicii de monitorizare a
presei din multe primării, sau efectuarea unei monitorizări sumare úi inconstante.

B.2. Concluziile sesiunilor de focus grup
Sesiunile de focus grup au arătat o percepĠie preponderent negativă asupra nivelului de
informare a cetăĠenilor în legătură cu activităĠile administraĠiei publice locale. Ca úi în
chestiunea participării publice, cauzele sunt necunoaúterea drepturilor specifice, lipsa de
interes, educaĠie civică redusă, dar úi lipsa sau calitatea scăzută a activităĠilor de informare
derulate de autorităĠi. Astfel, în timp ce unele primării au primit aprecieri mai degrabă
pozitive din partea participanĠilor, care au lăudat eforturile de deschidere faĠă de
comunitate, cele mai multe au fost apreciate ca fiind instituĠii opace, neimplicate într-un
dialog real cu cetăĠenii.
Punctual, în privinĠa modului de aplicare a Legii 544/2001, părerile au fost împărĠite. În
timp ce unii participanĠi s-au declarat mulĠumiĠi de activitatea departamentelor specializate,
alĠii au semnalat o serie de practici negative – oferirea de răspunsuri numai la sfârúitul
perioadei maxime de aúteptare de 30 de zile, deúi complexitatea răspunsurilor nu justifica
un interval atât de lung, inconsecvenĠa răspunsurilor oferite la solicitări similare, oferirea
de răspunsuri distorsionate, incomplete etc., refuzul de a furniza copii după contracte de
achiziĠii publice datorită existenĠei unor clauze de confidenĠialitate. De multe ori, jurnaliútii
dar úi cetăĠenii accesează informaĠia publică mai degrabă informal, folosindu-se de cercul
propriu de cunoútinĠe sau de relaĠiile pe care le au cu oficiali din administraĠia publică
locală. În toate oraúele cheltuirea banului public úi achiziĠiile publice au fost identificate ca
fiind zonele cele mai opace ale informaĠiei publice. O altă problemă recurentă legată de
lipsa de transparenĠă este cea a introducerii pe ordinea de zi a úedinĠelor Consiliilor Locale
a unor proiecte de hotărâri cu puĠin timp înainte de desfăúurarea acestora, uneori chiar úi
în aceeaúi zi, sub pretextul urgenĠei. În acest fel, nu numai presa úi cetăĠenii, dar chiar úi
consilierii locali sunt lipsiĠi de posibilitatea analizării úi exprimării unor opinii pe marginea
acestor iniĠiative. În plus, această practică poate crea suspiciuni de lipsă de integritate
asupra respectivelor proiecte de hotărâri.
Presa este recunoscută ca un factor-cheie de diseminare a informaĠiei publice úi, în
consecinĠă, de implicare a cetăĠenilor în treburile publice. În cele mai multe municipii există
un contact constant între autorităĠi úi presă, iar relaĠia este una pozitivă. Au fost însă
semnalate úi disfuncĠionalităĠi, cum ar fi transmiterea unor informaĠii solicitate de un anumit
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ziar úi altor organe de presă concurente. Pe de altă parte, a fost uneori amintită lipsa de
imparĠialitate úi partizanatul politic în presa locală.

C. INTEGRITATE PUBLICĂ
C.1. Rezultatele obĠinute pe baza solicitărilor de informaĠii de interes public
În privinĠa integrităĠii personalului, o problemă constatată în majoritatea oraúelor de
desfăúurare a proiectului a fost existenĠa unei migraĠii politice intense, neînsoĠită de
sancĠiuni. Astfel, în perioada 2004-2006 numărul de consilieri locali care úi-au schimbat
apartenenĠa politică a fost: nouă la Craiova, patru la Focúani, trei la Lupeni úi unul la Baia
Mare. Singurul oraú unde nu s-a înregistrat acest fenomen este Oradea; pentru Brăila nu
au existat date oficiale concludente pentru a estima amplitudinea migraĠiei politice.
În plus, s-a constatat lipsa transparenĠei în declararea cadourilor primite de aleúii locali úi
funcĠionarii publici în exerciĠiul funcĠiei publice. Deúi legea prevede obligativitatea declarării
acestor obiecte, după un anumit prag valoric, niciuna din primăriile monitorizate nu a
instituit o procedură de raportare (spre exemplu, un registru pentru declararea cadourilor).
Un alt aspect relevat de monitorizarea noastră este lipsa sesizărilor úi verificărilor cu
privire la declaraĠii de avere incomplete sau neconforme cu realitatea, în ciuda faptului că,
aúa cum au arătat sesiunile de focus grup, îmbogăĠirea ilicită a oficialilor este percepută ca
fiind o problemă importantă în planul integrităĠii administraĠiei publice locale. SituaĠia este
similară în ceea ce priveúte conflictele de interese úi incompatibilităĠile. Singurele două
excepĠii în acest sens sunt reprezentate de Baia Mare unde, în perioada iunie 2004 august 2006, un consilier local úi-a pierdut mandatul ca urmare a unei situaĠii de
incompatibilitate, úi Oradea, unde au fost semnalate trei posibile cazuri de incompatibilităĠi.

C.2. Concluziile sesiunilor de focus grup
Sesiunile de focus grup au dezvăluit existenĠa unei percepĠii preponderent negative asupra
integrităĠii funcĠionarilor publici úi a angajaĠilor contractuali. Deúi în unele locaĠii s-a raportat
o îmbunătăĠire a situaĠiei, în sensul evoluĠiei spre un comportament deschis úi amabil în
relaĠia cu cetăĠenii, de cele mai multe ori participanĠii au semnalat lipsa de politeĠe,
serviabilitate úi înĠelegere faĠă de problemele cetăĠenilor. Pe de altă parte, remarcăm
existenĠa unor probleme în ceea ce priveúte conduita cetăĠenilor la ghiúeu – impoliteĠe úi
lipsa de reacĠie în faĠa abuzurilor. În majoritatea municipiilor a fost confirmată persistenĠa
practicilor de oferire / cerere de „mici atenĠii” pentru rezolvarea preferenĠială a unor cereri
administrative.
În privinĠa integrităĠii aleúilor locali, în mai multe municipii participanĠii au exprimat
suspiciuni cu privire la îmbogăĠirea ilicită a acestora în timpul mandatului úi au reclamat
nevoia unui mecanism eficient de control al averilor. Alte probleme semnalate au fost:
lipsa de profesionalism, oportunismul, precum úi întrepătrunderea nepotrivită a intereselor
economice úi politice ale consilierilor locali. În câteva oraúe participanĠii au indicat
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existenĠa presiunilor politice asupra corpului de funcĠionari publici din primării, fapt ce
conduce uneori la solidarizarea acestora cu aleúii locali, făcând dificilă aprecierea distinctă
a integrităĠii celor două categorii de personal.
Sesiunile de focus grup au indicat următoarele zone ca având o sensibilitate crescută la
corupĠie: cheltuirea banilor publici / achiziĠiile publice, repartizarea úi utilizarea locuinĠelor
sociale, respectul dreptului la proprietate (realizarea de construcĠii fără autorizaĠie,
retrocedări, împroprietăriri úi concesionări de terenuri, percepute ca abuzive), serviciile
sociale (expuse la fenomenul corupĠiei în special în comunităĠile care se confruntă cu
probleme economice majore).

D. FOLOSIREA BANILOR PUBLICI
D.1. Rezultatele obĠinute pe baza solicitărilor de informaĠii de interes public
InformaĠiile obĠinute din partea autorităĠilor la cererile de informaĠii care au vizat acest
indicator au fost, din păcate, insuficiente pentru a permite o analiză comparativă
comprehensivă.
Putem însă face aprecieri pe marginea procedurilor planificate a fi utilizate pentru
realizarea achiziĠiilor publice, pe baza analizei Planurilor Anuale de AchiziĠii Publice
aferente anului 2005. Deúi alegerea unei anumite proceduri de achiziĠie publică nu este o
decizie arbitrară a administraĠiei, fiind condiĠionată de numeroase aspecte prezentate în
legislaĠia specifică (printre care úi pragul valoric estimat al contractului), ea are o
importanĠă de netăgăduit în planul integrităĠii publice, din perspectiva modelării
transparenĠei în cheltuirea banului public. Astfel, am considerat licitaĠia deschisă úi cea
restrânsă ca fiind proceduri transparente, negocierea competitivă úi concursul de soluĠii ca
fiind proceduri relativ transparente, iar cererea de ofertă, negocierea cu o singură sursă úi
cumpărarea directă ca fiind proceduri netransparente. Pentru oraúele unde au existat date
suficiente, s-a observat utilizarea cu preponderenĠă a procedurilor cu grad redus de
transparenĠă (cererea de ofertă úi negocierea cu o singură sursă); acolo unde au existat
mai multe fonduri previzionate a fi cheltuite prin proceduri transparente, acestea
acopereau doar câteva licitaĠii.
Un aspect pozitiv este existenĠa, în majoritatea oraúelor monitorizate, a unor planuri de
dezvoltare pentru diverse sectoare de activitate ale administraĠiei publice locale (planuri
strategice de dezvoltare a oraúelor, planuri de investiĠii, planuri de urbanism, planuri de
mediu, locuinĠe etc.), creându-se astfel premise pentru angajarea unei cheltuiri oportune a
banilor publici.

D.2. Concluziile sesiunilor de focus grup
Zona cheltuirii banului public, cea mai opacă din punctul de vedere al accesului la
informaĠie, concentrează úi cele mai multe suspiciuni úi îngrijorări pe marginea integrităĠii
publice. Au fost semnalate o serie de probleme, de la lipsa de transparenĠă în realizarea
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achiziĠiilor publice, la utilizarea caietelor de sarcini „cu adresă”, plătirea unor preĠuri
nejustificat de mari, percepĠia unor conflicte de interese úi realizarea unor proiecte de
investiĠii „personalizate” în funcĠie de ocupantul fotoliului de primar.
Un aspect ce merită reĠinut este lipsa de reacĠie a oamenilor de afaceri faĠă de neregulile
observate / percepute în achiziĠiile publice, situaĠie semnalată în câteva oraúe, úi motivată
de teama unor repercusiuni negative (pierderea úanselor de a câútiga contracte publice pe
viitor, posibilitatea unor controale abuzive etc.).
În privinĠa participării publice în procesul de elaborare bugetară, participanĠii au arătat că
aceasta ia, de cele mai multe ori, forma consultărilor pe marginea proiectelor de buget,
consultări iniĠiate preponderent de autorităĠi. Totuúi, din cauza lipsei de competenĠă a
cetăĠenilor în chestiuni de ordin bugetar, a utilizării unui limbaj tehnic úi astfel inaccesibil, a
excesivei preocupări a participanĠilor faĠă de probleme personale sau ale cartierului
propriu, dar úi datorită lipsei generale de interes, de cele mai multe ori procesul de
consultare nu îúi atinge finalitatea. Ca o practică pozitivă s-a observat utilizarea, în câteva
oraúe, a sondajelor de opinie pentru stabilirea priorităĠilor de cheltuire a banului public în
viziunea comunităĠii.
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Capitolul III
Ghid privind posibile probleme de integritate la nivelul administraĠiei
publice locale úi demersuri practice de soluĠionare a acestora
În cadrul acestei secĠiuni sunt prezentate, sintetic, o serie de demersuri practice pentru
îmbunătăĠirea integrităĠii la nivelul administraĠiei publice locale. Ca punct de pornire în
realizarea acestei sinteze am utilizat strategiile privind îmbunătăĠirea integrităĠii în
administraĠia publică locală, formulate de către Grupurile de Integritate Locală (GIL) în
fiecare dintre cele 7 oraúe de desfăúurare a proiectului. Pentru un plus de claritate,
prezentarea problemelor úi a soluĠiilor tehnice include scurte pasaje relevante din legislaĠia
aplicabilă în domeniu.

A. Integritatea publică úi limitarea accesului cetăĠeanului la informaĠia de
interes public
A.1. Capacitatea administrativă scazută în aplicarea Legii 544/2001 privind liberul
acces la informaĠiile de interes public.
(inexistenĠa personalului, inaccesibilitatea fizică a biroului, slaba informatizare a
circuitului documentelor în cadrul instituĠiei)
Aplicarea defectuoasă a legii restrânge exercitarea dreptului cetăĠenilor de a fi informaĠi
cu privire la activitatea autorităĠilor úi a dreptului de a participa activ la luarea deciziei
publice.
Art. 4 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaĠiile de interes public
(1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaĠiile de interes public
autorităĠile úi instituĠiile publice au obligaĠia de a organiza compartimente specializate de
informare úi relatii publice sau de a desemna persoane cu atribuĠii în acest domeniu.
(2) AtribuĠiile, organizarea úi funcĠionarea compartimentelor de relaĠii publice se
stabilesc, pe baza dispoziĠiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare úi
funcĠionare al autorităĠii sau instituĠiei publice respective.
Aceste aspecte influenteaza negativ rata apelării cetăĠenilor la exercitarea drepturilor
specifice de informare úi participare publică prevazute de cele doua legi, úi, în unele
cazuri, chiar aplicarea defectuoasa a textelor de lege.
Din punct de vedere funcĠional, nivelul scăzut de informatizare a instituĠiei conduce la
un circuit greoi al documentelor în interiorul acesteia, aspect care se răsfrânge negativ
asupra calităĠii actului de administraĠie úi accesului la informaĠia de interes public.

Ź Demersuri ce trebuie realizate pentru ameliorarea situaĠiei:
-

reflectarea, în organigrama institutiei, a unei importanĠe sporite acordate acestui
departament (structură de personal lărgită);
amenajarea departamentului intr-un spaĠiu destinat exclusiv activităĠilor specifice
acestuia úi usor accesibil cetăĠenilor;
infiinĠarea unui Centru de Informare pentru cetăĠeni (CIC). În acest sens,
recomandam apelarea la resursele pe care le poate oferi AsociaĠia NaĠională a
Centrelor de Informare pentru cetăĠeni;
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-

-

-

crearea unei strategii de informare a instituĠiei;
diversificarea canalelor de transmitere a informaĠiei către comunitate: website,
buletin informativ (tiparit lunar úi electronic săptămânal), tipărituri punctuale (afise,
pliante), call-center;
institutionalizarea transmiterii de informaĠii importante către strucuturile
reprezenative ale socientăĠii civile în plan local (ONG-uri, sindicate, organizaĠii ale
oamenilor de afaceri etc.), în ideea fructificării capacităĠii acestora de a acĠiona pe
post de reĠea multiplictoare a informaĠiei publice în comunitate;
diferenĠierea canalelor de transmitere a informaĠiei pe grupuri Ġintă specifice.

Ź Alte demersuri posibile:

InfiinĠarea de centre de informare pentru cetăĠeni în afara clădirii Primăriei, în zonele
îndepărtate faĠă de sediul acesteia. Un astfel de centru, amenajat într-o unitate mobilă sau
permanentă, ar putea îndeplini următoarele funcĠii:
- distribuire de materiale informative pentru cetăĠeni, create de primărie sau alte
instituĠii publice locale sau de nivel naĠional;
- oferirea unor răspunsuri la întrebari adresate verbal de către cetăĠeni úi acordarea
de asistenĠă în redactarea de petiĠii úi solicitări de informaĠii în baza legii liberului
aces la informaĠiile de interes public;
- spaĠiu pentru căsuĠele poútale ale consilierilor locali în care să primească scrisori cu
propunerile úi doleanĠele cetăĠenilor;
- spaĠiu de audienĠe pentru consilierii locali – care să asigure, prin rotaĠie, existenĠa
unui program regulat permanent.

A.2. Costul de copiere a documentelor ce conĠin informaĠii de interes public
oferite la cerere, în baza legii 544/2001 este foarte mare, peste nivelul pieĠei
Acest fapt îi descurajează pe cetăĠeni să solicite informaĠii de interes public.
Art. 9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaĠiile de interes public:
(1) în cazul în care solicitarea de informaĠii implică realizarea de copii de pe
documentele deĠinute de autoritatea sau instituĠia publică, costul serviciilor de copiere
este suportat de solicitant, în condiĠiile legii.
Notă: oferirea propriu-zisă a informaĠiei nu se taxează. Taxarea serviciilor de copiere a
documentelor care conĠin informaĠii de interes public nu trebuie să slujească obiective
comerciale (preĠul ar trebui fixat astfel încat să acopere strict cheltuielile reale) úi, în
niciun caz, sa nu descurajeze, printr-un nivel ridicat, exercitarea de către cetăĠeni a
dreptului de a accesa informaĠii de interes public (preĠul ar trebui stabilit având ca punct
de reper nivelul pieĠei pentru acest serviciu).

Ź

SituaĠia poate fi ameliorată prin adoptarea unei hotărâri prin care să se stabilească
costuri de fotocopiere pentru cetăĠenii care solicită informaĠii de interes public la cel mult
nivelul maxim al preĠurilor practicate de operatorii economici pe piaĠa liberă.
A.3. Pagina de Internet a instituĠiei nu este utilizată în raport cu cerintele
legislaĠiei în domeniu
Nerespectarea prevederilor legilor care fac referire la obligativitatea publicării pe site-ul
instituĠiei a unor informaĠii de interes pentru cetăĠeni poate aduce atingere exercitării
dreptului cetăĠenilor de a se informa cu privire la activitatea administraĠiei publice locale
úi, implicit, a capacităĠii acestora de a exercita control asupra instituĠiei.
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Ź Această problemă poate fi uúor rezolvata dacă există voinĠă politică din partea liderilor

politici în a transparentiza activitatea instituĠiei prin publicarea documentelor acesteia úi în
a direcĠiona resursele financiare úi umane necesare către administrarea paginii de
internet.
Pentru identificarea unor variante de lucru a caror valabilitate a fost deja verificată în
practică, factorii decizionali îúi pot îndrepta atenĠia către soluĠiile tehnice adoptate de alte
instituĠii din Ġară sau străinătate în ceea ce priveúte administrarea propriului website.

B. Integritatea publică úi transparenĠa decizională
B.1. AnunĠurile cu privire la desfăúurarea úedinĠelor Consiliului Local nu conĠin
toate informaĠiile referitoare la proiectele de hotărâri, aúa cum prevede legea
52/2003
Această stare de fapt privează cetăĠenii úi organizaĠiile interesate de informaĠiile
necesare formulării unor propuneri de îmbunătăĠire - cu valoare de recomandare - a
actelor normative locale. Lipsa de expunere publică a proiectelor de hotărâri creúte
riscul ca, printre viitoarele hotărâri adoptate, să apară decizii care urmăresc obiective
neintegre.
Art. 2 din Legea 52/2003 privind transparenĠa decizională în administraĠia publică
Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele:
a) informarea, în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes
public care urmează să fie dezbătute de autorităĠile administraĠiei publice centrale úi
locale, precum úi asupra proiectelor de acte normative;

Ź

Îmbunatatirea practicii în domeniu se poate realiza prin operaĠionalizarea cerinĠelor
Legii 52/2003 la nivel instituĠional, adaptându-se în acest sens procedurile de lucru úi
regulamentele interne. AnunĠurile privind adoptarea de acte normative trebuie să conĠină
următoarele informaĠii:
- textele proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi;
- note de fundamentare, expunere de motive sau referat de aprobare privind
necesitatea adoptării fiecarui proiect de act normativ;
- termenul limită, locul úi modalitatea prin care cei interesaĠi pot trimite, în scris,
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act
normativ.

Art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenĠa decizională în administraĠia publică:
(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative, autoritatea
administraĠiei publice are obligaĠia să publice un anunĠ referitor la această acĠiune pe
website-ul propriu, să-l afiúeze la sediul propriu, într-un spaĠiu accesibil publicului, úi să-l
transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraĠiei
publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o
cerere pentru primirea acestor informaĠii.
(2) AnunĠul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoútinĠa
publicului, în condiĠiile alin. (1), cu cel puĠin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză,
avizare úi adoptare de către autorităĠile publice. AnunĠul va cuprinde o notă de
fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului
respectiv, precum úi termenul limită, locul úi modalitatea în care cei interesaĠi pot trimite, în
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scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act
normativ.
(3) AnunĠul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanĠă asupra
mediului de afaceri se transmite de către iniĠiator asociaĠiilor de afaceri úi altor asociaĠii
legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevazut la alin. (2).
(4) La publicarea anunĠului, autoritatea administraĠiei publice va stabili o perioadă de cel
putin 10 zile pentru a primi, în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de
act normativ supus dezbaterii publice.
(5) Conducătorul autorităĠii publice va desemna o persoană din cadrul instituĠiei,
responsabilă pentru relaĠia cu societatea civilă care să primească propunerile, sugestiile úi
opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
B.2. Introducerea, pe ordinea de zi a Consiliul Local, a unor proiecte de hotărâri,
cu puĠin timp înainte de desfăúurarea úedinĠelor, sub pretextul urgenĠei úi
abuzarea de úedinĠele extraordinare úi a úedinĠelor „de îndată”
Acest fapt este contrar principiului „informării prealabile”, cu efecte negative asupra
posibilităĠii cetăĠenilor de a interveni cu propuneri de optimizare înainte de luarea unei
decizii în plen de către Consiliul Local; de asemenea, acestă practică impiedică
analizarea atentă a respectivelor proiecte de hotărâri de către consilierii locali.
Practica introducerii, în regim de urgenĠă, pe ordinea de zi, a unor proiecte de hotărâre
poate naúte suspiciunea că iniĠiatorul le fereúte, în mod voit, de ochiul publicului, tocmai
pentru a ascunde scopuri lipsite de integritate pe care aceste proiecte le-ar urmări.
Art. 2 din Legea 52/2003 privind transparenĠa decizională în administraĠia publică:
Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele:
a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public
care urmează să fie dezbatute de autorităĠile administraĠiei publice centrale úi locale,
precum úi asupra proiectelor de acte normative;
Art. 42 din Legea 393/2004 privind Statutul aleúilor locali:
(1) Dreptul aleúilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi
ingrădit.
(2) autorităĠile administraĠiei publice centrale úi locale, instituĠiile, serviciile publice,
precum úi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea
corectă a aleúilor locali, potrivit competenĠelor ce le revin, asupra treburilor publice úi
asupra problemelor de interes local.
Art. 39 al Legii 215/2001 a administraĠiei publice locale (republicată)
(4) În caz de forĠă majoră úi de maximă urgenĠă pentru rezolvarea intereselor
locuitorilor comunei, oraúului sau municipiului sau în alte situaĠii stabilite de
regulamentul de organizare úi funcĠionare a consiliului local, convocarea consiliului local
se poate face de îndată.

Ź

Pentru combaterea acestei situaĠii, se pot adopta următoarele măsuri de îmbunătăĠire
a practicii în domeniu:
O mai bună planificare a calendarului legislativ în plan local, precum úi îmbunătăĠirea
comunicării între Primărie, Consiliul Local úi alte părĠi interesate, pentru a evita apariĠia
unor situaĠii de „urgenĠă”, care să conducă la practici netransparente;
 Proiectele de hotărâre introduse în regim de urgenĠă, prin modificarea ordinii de zi
anunĠate iniĠial, să fie însoĠite de argumentarea urgenĠei. Această obligativitate să fie
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introdusă în regulamentul intern de funcĠionare al Consiliului Local, similar cu obligaĠia
Guvernului de a motiva urgenĠa OrdonanĠelor de UrgenĠă pe care le emite, conform
ConstituĠiei României (articolul 115, alineatul 4).
De asemenea, este indicată publicarea motivaĠiei în procesul verbal / minuta úedinĠei
respective. Astfel, se va oferi posibilitatea oricărei persoane interesate de a verifica dacă
motivaĠiile sunt într-adevar susĠinute de prevederile Regulamentului de Organizare úi
Functionare a Consiliului Local respectiv.
Art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administraĠiei publice locale:
Ordinea de zi a úedinĠelor se aprobă de către consiliul local, la propunerea celui care, în
condiĠiile Art. 40, a cerut întrunirea consiliului. Modificarea ordinii de zi se poate face
numai pentru probleme urgente úi numai cu votul majorităĠii consilierilor prezenĠi.

Reflectarea, prin soluĠii tehnice adecvate, a votului nominal în cadrul Consiliului
Local, urmată de publicarea imediată a situaĠiei centralizate (oferirea în formă imprimată a
rezultatelor votului către reprezentanĠii mass-media prezenĠi la úedinĠa Consiliului). Prin
acest plus de transparenĠă, cerută deja de legile în vigoare, se poate contracara
suspiciunea că acele proiecte de acte normative intoduse pe ordinea de zi în regim de
urgenĠă pot ascunde scopuri lipsite de integritate.
Legea 52/2003 privind transparenĠa decizională în administraĠia publică:
Art. 10. - Minuta úedinĠei publice, incluzând úi votul fiecărui membru, cu excepĠia cazurilor
în care s-a hotărât vot secret, va fi afiúată la sediul autorităĠii publice în cauza úi publicată
în site-ul propriu.
Art. 11. - (1) AutorităĠile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să elaboreze úi să
arhiveze minutele úedinĠelor publice. Atunci când se consideră necesar, úedinĠele publice
pot fi înregistrate.
Legea 215/2001 a administraĠiei publice locale (republicată):
Art. 42. - (1) ùedinĠele consiliului local sunt publice.
(3) Dezbaterile din úedinĠele consiliului local, precum úi modul în care úi-a exercitat votul
fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preúedintele de
úedinĠă úi de secretarul unităĠii administraĠiv-teritoriale.
(4) Preúedintele de úedinĠă, împreună cu secretarul unităĠii administrativ-teritoriale îúi
asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităĠii celor consemnate.
(5) La începutul fiecarei úedinĠe, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al
úedinĠei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul úedinĠei, să conteste conĠinutul
procesului-verbal úi să ceară menĠionarea exactă a opiniilor exprimate în úedinĠa
anterioară.
(6) Procesul-verbal úi documentele care au fost dezbătute în úedinĠă se depun într-un
dosar special al úedinĠei respective, care va fi numerotat, semnat úi sigilat de preúedintele
de úedinĠă úi de secretar, după aprobarea procesului-verbal.
(7) În termen de 3 zile de la terminarea úedinĠei, secretarul unităĠii administraĠiv-teritoriale
afiúează la sediul primăriei úi, dupa caz, pe pagina de internet a unităĠii administrativteritoriale o copie a procesului-verbal al úedinĠei.

C. Integritatea aleúilor în relaĠia cu alegătorii úi cu mandatul primit
C.1. IniĠiativa legislativă redusă a consilierilor locali
Lipsa de proiecte de hotărâri iniĠiate de consilierii locali poate reflecta o reprezentare
redusă de către aceútia a intereselor comunităĠii.
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Legea 215/2001 a administraĠiei publice locale (republicată):
Art. 36. - (1) Consiliul local are iniĠiativa úi hotărăúte, în condiĠiile legii, în toate
problemele de interes local, cu excepĠia celor care sunt date prin lege în competenĠa
altor autorităĠi ale administraĠiei publice locale sau centrale.
Legea 393/2004 privind Statutul aleúilor locali
Art. 50. - (1) Aleúii locali au obligaĠia de a aduce la cunoútinĠa cetăĠenilor toate faptele úi
actele administrative ce interesează colectivitatea locală.
(2) Aleúii locali sunt obligaĠi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel
puĠin o data pe trimestru, întâlniri cu cetăĠenii, sa acorde audienĠe úi să prezinte în
consiliul local o informare privind problemele ridicate la întalnirea cu cetăĠenii.

Ź

Pentru stimularea activităĠii de iniĠiativă legislativă a consilierilor locali se pot aplica
metode directe de favorizare a activităĠii consilierilor în ceea ce priveúte relaĠia lor cu
cetăĠenii:
- crearea de adrese de e-mail publice, accesibile cetăĠenilor, pentru consilierii locali;
- realizarea de cutii de scrisori úi sesizari către consilieri úi amplasarea lor în locaĠii
accesibile;
- publicarea úi promovarea programului de audienĠe a consilierilor;
- instituĠionalizarea organizării de întâlniri publice cu cetăĠenii, pentru a creúte
úansele preluării de către consilieri a problemelor aflate pe agenda publică a
comunităĠii. Este indicată formarea de coaliĠii ale societăĠii civile în plan local, care
să îúi asume iniĠiativa organizării acestor evenimente;
- monitorizarea realizării úi publicării de către consilierii locali a rapoartelor anuale
individuale de activitate, insistând asupra capitolului conĠinând initiaĠivele legislative;
C.2. Lipsa, elaborarea superficială úi nepublicarea sau publicarea parĠială a
rapoartelor de activitate ale consilerilor locali;
Acest fapt diminuează capacitatea cetăĠenilor de a trage la răspundere aleúii locali.
Legea 215/2001 a administraĠiei publice locale (republicată)
Art. 51 (1) în exercitarea mandatului consilierii locali sunt în serviciul colectivităĠii
locale.
(4) Fiecare consilier, precum úi viceprimarul sunt obligaĠi să prezinte un raport anual de
activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.

Ź

Pentru crearea premiselor de creútere a gradului de responsabilizare a aleúilor locali
faĠă de cetăĠeni, se pot lua următoarele măsuri:
- publicarea coordonatelor de contact ale consilierilor locali pe website-ul Primăriei
(minim adrese oficiale de e-mail);
- menĠionarea, în rapoartele de activitate ale consilierilor locali, a proiectelor de
hotărâri iniĠiate de către aceútia, precum úi a consultărilor avute cu actori din
comunitate;
- adoptarea, prin hotărâre de Consiliu Local, a unui model de raport, care să conĠină,
minimal, urmatoarele puncte:
o prezenĠa în plen úi pe comisii a consilierilor locali;
o inventarul de proiecte iniĠiate úi soarta lor privind transformarea în hotărâri de
Consiliu;
o activităĠile de consultare cu cetăĠenii pe care le-a desfăúurat consilierul;
o statistici privind audienĠele realizate;

22

Prin transparenĠă spre integritate

o cursuri de formare relevante pentru calitatea de consilier local la care a
participat;
o delegaĠii úi vizite de schimb de experienĠă la care a luat parte;
o prezenĠe la evenimente de interes public organizate de primărie úi organizaĠii
ale societăĠii civile.
Această hotărâre poate să prevadă úi sancĠiuni pentru nedepunerea raportului.
C.3. Nedepunerea, completarea defectuoasă, nepublicarea declaraĠiilor de avere
ale consilierilor locali úi ale funcĠionarilor publici
Acest fapt privează comunitatea locală de informaĠiile necesare identificării unor
situaĠii/practici lipsite de integritate.
Art. 10 din Legea nr. 144/2007 privind infiinĠarea, organizarea úi funcĠionarea AgenĠiei
NaĠionale de Integritate
AtribuĠiile persoanelor desemnate potrivit art. 9 sunt următoarele:
e) asigura publicarea úi mentinerea declaraĠiilor de avere úi a declaraĠiilor de interese, pe
pagina de Internet a instituĠiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de
cel mult 30 de zile de la primire. DeclaraĠiile de avere úi de interese se păstrează pe
pagina de internet cel puĠin 5 ani de la publicare, după care se arhivează potrivit legii;
f) trimit AgenĠiei, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale
declaraĠiilor de avere úi ale declaraĠiilor de interese primite, pe care AgenĠia le publică pe
pagina proprie de Internet, în termen de 30 de zile de la primirea acestora, úi le menĠine
publicate pe durata prevazută de dispoziĠiile lit. e);
g) publică pe pagina de Internet a instituĠiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu,
numele úi funcĠia persoanelor care nu depun declaraĠia de avere sau declaraĠia de
interese în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date
pe care le comunică AgenĠiei.

Ź

Pentru a permite publicului să se implice în identificarea unor situaĠii de conflict de
interese sau incompatibilităĠi la nivelul municipalităĠii, úi pentru a reduce suspiciunile, se
impune respectarea standardelor de transparenĠă prevăzute de lege:
- publicarea declaraĠiilor de avere a tuturor celor obligaĠi conform legii;
- publicarea declaraĠiilor de interese ale aleúilor úi ale funcĠionarilor publici din cadrul
instituĠiei;
- actualizarea permanentă a acestor documente.

C.4. Nedeclararea cadourilor primite de aleúii locali în exerciĠiul funcĠiunii publice
SituaĠia duce, în practică, la nerespectarea obligaĠiei legale de declarare a cadourilor.
Art. 4. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea úi sancĠionarea faptelor de
corupĠie
(1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. a) úi c) au obligaĠia să declare, în termen de 30 de
zile de la primire, orice donaĠie directă ori indirectă sau daruri manuale primite în legatură
cu exercitarea funcĠiilor sau atribuĠiilor lor, cu excepĠia celor care au o valoare simbolică.
Art. 76. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleúilor locali
În declaraĠia privind interesele personale, aleúii locali vor specifica:
j) cadourile úi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori
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juridică, legate sau decurgând din funcĠia deĠinută în cadrul autorităĠii administraĠiei
publice locale; orice cadou sau donaĠie primită de aleúii locali într-o ocazie publică sau
festivă devin proprietatea acelei instituĠii ori autorităĠi;
LEGE nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu
prilejul unor acĠiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcĠiei
Art. 1. - (1) Persoanele care au calitatea de demnitar public úi cele care deĠin funcĠii de
demnitate publică, magistraĠii úi cei asimilaĠi acestora, persoanele cu funcĠii de conducere
úi de control, funcĠionarii publici din cadrul autorităĠilor úi instituĠiilor publice sau de interes
public, precum úi celelalte persoane care au obligaĠia să-úi declare averea, potrivit legii,
au obligaĠia de a declara úi prezenta la conducătorul instituĠiei, în termen de 30 de zile de
la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităĠi de protocol
în exercitarea mandatului sau a funcĠiei.
Art. 3. - La sfârúitul fiecărui an, autorităĠile, instituĠiile publice sau persoanele juridice
publică lista cuprinzând bunurile depuse potrivit prezentei legi úi destinaĠia acestora, pe
pagina de Internet a persoanei juridice respective ori în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a.

Ź

SoluĠie: constituirea unui „Registru al cadourilor”, instrument cu ajutorul căruia aleúii
locali úi funcĠionarii publici să îúi exercite obligaĠia legală de declarare a cadourilor în
termen de 30 de zile de la primire. La finalul fiecărui an acest registru poate fi utilizat
pentru întocmirea listei cu bunurile primite, menĠionată de Art. 3 al Legii 251/2004.

C.5. Opacitatea activităĠii comisiilor de specialitate ale Consiliului local.
(lipsa proceselor verbale, desfăúurarea sedinĠelor „cu uúile închise”)
Lipsa de transparenĠă în această direcĠie face imposibilă evaluarea activităĠii comisiilor úi
a prestaĠiei consilierilor locali în cadrul acestora, diminuând, în ultima instanĠă,
capacitatea cetăĠenilor de a resposabiliza aleúii locali. Opacitatea acuzată poate reflecta
nerespectarea prevederilor legale cu privire la organizarea acestor úedinĠe, fapt care se
răsfrânge negativ asupra calităĠii úi legitimităĠii avizelor emise de acestea către plenul
Consiliului Local.
În plus, lipsa proceselor verbale în cauză poate reflecta apelarea la practici ilegale de
organizare a acestor úedinĠe (fără anunĠ prealabil, telefonic, formal chiar în cadrul úedinĠei
de Consiliu, luarea deciziei direct de către preúedintele comisiei fără consultarea cu
ceilalĠi membri etc.). ùi acest aspect se răsfrânge negativ asupra calităĠii úi legitimităĠii
avizelor emise de acestea către plenul Consiliului Local.
Ź În vederea transparentizării activităĠii comisiilor de specialitate ale Consiliului se poate
interveni prin următoarele demersuri:
- realizarea unui program de activitate al comisiilor úi publicarea acestuia;
- publicarea proceselor verbale úi a avizelor produse úi emise în cadrul úedinĠelor;
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-

realizarea unei baze de date cu organizaĠiile societăĠii civile locale, punând accent
pe domeniul de activitate, astfel încat reprezentanĠii acestora să poată fi uúor
identificaĠi úi invitaĠi la discutarea proiectelor de hotărâre din aria lor de expertiză.

C.6. IneficienĠa deplasărilor în strainatate a consilierilor locali în cadrul unor
delegaĠii oficiale în interes de serviciu
Deplasarile în cadrul unor delegaĠii oficiale având ca scop schimbul de experienĠă, fără
producerea de rezultate benefice la nivelul comunităĠii, se transformă în cheltuirea
nejustificată a banului public.
Legea 393/2004 privind Statutul aleúilor locali
Art. 44. - (1) în urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleúii locali sunt obligaĠi să prezinte,
la prima úedinĠă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. În cazul
primarului, viceprimarului úi consilierilor locali, termenul maxim de depunere a raportului
este de 30 de zile, iar în cazul consilierilor judeĠeni este de 45 de zile de la data încheierii
misiunii.
(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), aleúii locali vor suporta cheltuielile
deplasării.

Ź

Pentru a maximiza úansele de fructificare a acestor deplasări în interesul comunităĠii,
deplasarea consilierilor locali în străinatate se poate reglementa după cum urmează:
- realizarea unui inventar de subiecte prioritare bazat pe necesităĠile concrete ale
comunităĠii;
- conexarea fiecarei deplasări cu unul sau mai multe astfel de subiecte prioritare;
- includerea deplasărilor în cadrul proiectelor în derulare, care să asigure activităĠi
ulterioare orientate spre obĠinerea de beneficii la nivelul comunităĠii;
- selectarea consilierilor participanĠi la delegaĠie în baza unui proces de selecĠie
transparent úi obiectiv (ex: subiectul delegaĠiei corelat cu expertiza consilierului /
comisia din care face parte).

C.7. Migratia politica

Aúa-numita „migraĠie politică” reprezintă nerespectarea opĠiunii electorale a comunităĠii
locale úi poate fi interpretată ca o manifestare a oportunismului politic.

Ź

în lipsa unei reglementări legale la nivel naĠional în domeniul migraĠiei politice, se
propune adoptarea unei practici de asumare de către candidaĠii la un loc în cadrul
Consiliului Local a unor „Angajamente împotriva migraĠiei politice” cu urmatorul conĠinut:

„Eu (nume candidat) candidat la poziĠia de consilier în cadrul Consiliului Local (nume
localitate) din partea partidului (nume partid) ma angajez faĠă de cetăĠenii municipiului
(nume localitate) ca în cazul în care voi renunĠa la calitatea de membru al partidului pe
lista căruia am fost ales, să îmi dau demisia úi din funcĠia de consiler al Consiliului Local
(nume localitate)”.
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D. Integritatea în utilizarea banului public
D.1. Lipsa de transparenĠă privind utilizarea banului public
Lipsa de transparenĠă în probleme de administrare a banului public poate ascunde
practici neintegre úi impiedica participarea comunităĠii la luarea deciziei publice în acest
domeniu.

Ź

Pentru facilitarea accesului presei, a comunităĠii de afaceri locale, úi a tuturor
cetăĠenilor interesaĠi, în sensul asigurării exercitării controlului societăĠii civile asupra
administrării banului public, instituĠia în cauză, în baza prevederilor Legii 544/2001 privind
liberul acces la informaĠiile de interes public, poate să publice în fiecare an úi să păstreze
în arhiva sa electronică úi pe pagina proprie de Internet a următoarelor documente:
- proiectul de buget pe anul viitor;
- bugetul pe anul în curs;
- execuĠia bugetară a anilor precedenĠi;
- planurile anuale de achiziĠii publice;
- rapoartele trimestriale privind achiziĠiile publice.
Recomandăm, de asemenea, maximă transparenĠă în procesele de achiziĠie publică

D.2. IniĠierea de proiecte de investiĠii care nu sunt în concordanĠă cu priorităĠile
comunităĠii
Nerespectarea opĠiunilor comunităĠii, ca un rezultat al nerespectării principiului consultării
cetăĠeneúti conduce, în timp, la separarea agendei aleúilor de cea a alegătorilor úi, în
consecinĠa, irosirea resurselor publice în direcĠii ce nu constituie priorităĠi.
Lege nr. 273/2006 privind finanĠele publice locale
Art. 5 (3) Fundamentarea, dimensionarea úi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale
pe ordonatori de credite, pe destinaĠii, respectiv pe acĠiuni, activităĠi, programe, proiecte,
obiective, se efectuează în concordanĠă cu atribuĠiile ce revin autorităĠilor administraĠiei
publice locale, cu priorităĠile stabilite de acestea, în vederea funcĠionării lor úi în interesul
colectivităĠilor locale respective.
Art. 8. - Procesul bugetar este deschis úi transparent, acesta realizându-se prin:
a) publicarea în presa locală, pe pagina de internet a instituĠiei publice, sau afiúarea la
sediul autorităĠii administraĠiei publice locale respective a proiectului de buget local úi a
contului anual de execuĠie a acestuia;
b) dezbaterea publică a proiectului de buget local, cu prilejul aprobării acestuia;
c) prezentarea contului anual de execuĠie a bugetului local în úedinĠă publică.

Ź Pentru o cât mai bună corelare între agenda autorităĠilor úi cea a comunităĠii locale, se

poate apela la următoarele demersuri:
- organizarea unui proces de consultare complex pe marginea proiectului de buget
local, structurat pe mai multe etape, care să includă toate părĠile interesate úi care
să conducă astfel la creúterea calităĠii úi a impactul dezbaterii publice asupra
proiectului de buget local, obligatorie prin lege;
- instituĠionalizarea practicii de organizare a dezbaterilor publice pentru planurile de
investiĠii majore;
- utilizarea sondajelor de opinie pentru a surprinde opĠiunile cetăĠenilor cu privire la
planurile de investiĠii ale municipalităĠii;
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-

eficientizarea úi transparentizarea procesului de preluare, centralizare úi rezolvare a
problemelor sesizate de cetăĠeni.

D.3. IneficienĠa dezbaterilor publice privind bugetul local datorită utilizării unui
limbaj prea tehnic în proiectul supus dezbaterii
Acest fapt pune în imposibilitate cetăĠenii de a participa, în cunoútiinĠă de cauză, la
dezbaterile pe marginea bugetului local.

Ź

Proiectul de buget supus dezbaterii publice să fie însoĠit de un document narativ pe
inĠelesul cetăĠenilor care să conĠină: grafice explicative, analize pe domenii úi justificări
conform notelor de fundamentare.
D.4. Lipsa de transparenĠă a finanĠării de la bugetul local a unor proiecte de
interes public derulate de organizaĠiile neguvernamentale
Parteneriatul dintre societatea civilă úi administraĠia publică locală este un semn de
sănătate a vieĠii publice, fiind benefic atât pentru administraĠie, cât úi pentru sectorul
ONG, dar mai ales pentru comunitatea locală.
În lipsa unei politici publice de finanĠare a ONG-urilor se ridică întrebări majore privind
integritatea procesului de aplicare a Legii 350/2005 úi privind eficienĠa alocării acestor
fonduri.
În absenĠa organizării unor concursuri de proiecte bazate pe proceduri transparente
apare posibilitatea ca banii de la bugetul local, acordaĠi în procesul de finanĠare a
asociaĠiilor úi fundaĠiilor, sa fie distribuiĠi discreĠionar, având la bază relaĠii
interpersonale, încălcând astfel principiul accesului egal la resursele publice.
Legea privind regimul finanĠărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităĠi nonprofit de interes general
SecĠiunea a 4-a
Principii de atribuire a contractelor de finanĠare nerambursabilă
Art. 4. – Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanĠare nerambursabilă
sunt:
a) libera concurenĠă, respectiv asigurarea condiĠiilor pentru ca persoana fizică sau
juridică ce desfăúoară activităĠi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiĠiile legii,
beneficiar;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenĠial úi a
criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor úi a specificaĠiilor tehnice úi
financiare pentru atribuirea contractului de finanĠare nerambursabilă;
c) transparenĠa, respectiv punerea la dispoziĠia tuturor celor interesaĠi a informaĠiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanĠare
nerambursabilă;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecĠie
úi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanĠare nerambursabilă, astfel încât orice
persoană fizică sau juridică ce desfăúoară activităĠi nonprofit să aibă úanse egale de a i
se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaúi activitate urmărind realizarea unui interes
general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de
finanĠare nerambursabilă de la aceeaúi autoritate finanĠatoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităĠii destinării fondurilor nerambursabile
unei activităĠi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii
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contractului de finanĠare;
g) cofinanĠarea, în sensul că finanĠările nerambursabile trebuie însoĠite de o contribuĠie
de minimum 10% din valoarea totală a finanĠării din partea beneficiarului.

Ź

în vederea optimizării procesului de finanĠare de la bugetul local úi a îndepăratării
suspicinilor legate de selectarea beneficiarilor finanĠărilor, se pot adopta următoarele
măsuri:
- Publicarea listei proiectelor care au beneficiat de finanĠare de la bugetul local în
trecut;
- Realizarea unei proceduri transparente de promovare a concursului de proiecte
pentru anul următor, a selectării úi finanĠării proiectelor de la bugetul local
(procedura sa cuprindă, minimal: anunĠarea publică a concursului de proiecte úi a
condiĠiilor de finanĠare, existenĠa unui termen limită de depunere a solicitărilor,
existenĠa unei grile de evaluare, publicarea rezultatelor evaluării, publicarea listei
proiectelor câútigătoare úi a sumelor acordate);

E. Integritatea publică úi activitatea avertizorilor de integritate
E.1. ExistenĠa unui mediu care descurajează avertizarea în interes public

Promovarea conceptului de „avertizor de integritate” în rândul personalului angajat al
instituĠiilor publice este foarte slabă. Acest aspect poate fi considerat ca negativ în
condiĠiile în care avertizarea în interes public acĠionează ca un puternic instrument de
descurajare a practicilor corupte úi a abuzurilor în interiorul unei instituĠii publice.
Ź Adaptarea regulamentului de organizare internă a autorităĠilor úi instituĠiilor publice
locale în vederea armonizării cu prevederile Legii 571/2004;
Ź IniĠierea unor acĠiuni de informare úi popularizare a prevederilor legii în rândul
angajaĠilor, care să se concentreze asupra următoarelor aspecte:
I. DefiniĠii (terminologie / noĠiuni utilizate);
II. Procedura de raportare (mecanismul, cine sunt actorii implicaĠi, condiĠiile în care se
desfăúoară);
III. Responsabilitatile actorilor implicaĠi în procesul de sesizare (conducătorii
sesizaĠi úi angajaĠii care îúi asumă rolul de avertizori în interes public);
IV. În ce constă protecĠia oferită avertizorilor de integritate úi garanĠii instituĠionale.
Ź Conceperea úi adoptarea unei „DeclaraĠii privind avertizarea de integritate”, ca act de
susĠinere úi încurajare a unei atitudini pro-averizare din partea conducerii instituĠiilor úi
autorităĠilor publice.
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Capitolul IV
Avertizarea în interes public

FuncĠionarul – Avertizor de Integritate
Un rol important în ceea ce priveúte integritatea instituĠiilor publice este acordat de către
stat spiritului deontologic al funcĠionarului. AtenĠia acordată acestui aspect este
semnificativă atât în lupta anticorupĠie, cît úi în promovarea eticii în administraĠie, prin
protejarea celor care contribuie la acest efort.
Legea 571/2004 privind protecĠia personalului din autorităĠile publice, instituĠiile publice úi
din alte unităĠi care semnalează încălcări ale legii defineúte instituĠia “avertizorului în
interes public”. Cunoaúterea úi implementarea acestui act normativ ar trebui să aducă un
plus de integritate úi calitate guvernării úi administraĠiei publice.
Legea are ca obiect reglementarea unor măsuri pentru “protecĠia persoanelor care au
reclamat sau au sesizat încălcări ale legii în cadrul autorităĠilor publice, instituĠiilor publice
úi al altor unităĠi, săvârúite de către persoane cu funcĠii de conducere sau de execuĠie din
autorităĠile, instituĠiile publice úi din celelalte unităĠi bugetare” (Art. 1 al Legii 571/2004)
Ca sferă de aplicabilitate, Legea prevede că aceasta se adresează ”autorităĠilor úi
instituĠiilor publice din cadrul administraĠiei publice centrale, administraĠiei publice locale,
aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al AdministraĠiei PrezidenĠiale, aparatului de
lucru al Guvernului, autorităĠilor administrative autonome, instituĠiilor publice de cultură,
educaĠie, sănătate úi asistenĠă socială, companiilor naĠionale, regiilor autonome de interes
naĠional úi local, precum úi societăĠilor naĠionale cu capital de stat.” Legea se aplică, de
asemenea, úi persoanelor numite în consilii útiinĠifice úi consultative, comisii de specialitate
úi alte organe colegiale organizate în structura sau pe lângă autorităĠile úi instituĠiile
publice. (conform Art. 2 al Legii 571/2004)
Drept terminologie specifică este de reĠinut faptul că avertizarea în interes public
înseamnă sesizarea făcută cu bună-credinĠă cu privire la orice faptă care presupune o
încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienĠei,
eficacităĠii, economicităĠii úi transparenĠei. “Avertizor” înseamnă persoana care face o
astfel de sesizare úi care este încadrată în una din autorităĠile publice, instituĠiile publice
sau celelalte unităĠi prevăzute de lege. Comisia de disciplină înseamnă orice organ
însărcinat cu atribuĠii de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentele de
organizare úi funcĠionare ale unităĠilor bugetare.
Dintre principiile care guvernează protecĠia avertizării în interes public sunt de amintit:
principiul legalităĠii, conform căruia autorităĠile publice, instituĠiile publice úi celelalte unităĠi
au obligaĠia de a respecta drepturile úi libertăĠile cetăĠenilor, normele procedurale, libera
concurenĠă úi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii.
Principiul supremaĠiei interesului public, conform căruia primează ordinea de drept,
integritatea, imparĠialitatea úi eficienĠa unităĠilor bugetare ar trebui să guverneze aplicarea
acestei legi. Conform principiului responsabilităĠii, persoana care semnalează încălcări ale
legii este datoare să susĠină reclamaĠia cu date sau indicii privind fapta săvârúită. Conform
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principiului nesancĠionării abuzive nu pot fi sancĠionate persoanele care reclamă încălcări
ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancĠiuni inechitabile úi mai severe pentru
alte abateri disciplinare. Conform principiului bunei credinĠe, avertizorul face sesizări
convins fiind de realitatea stării de fapt úi de încălcarea legii.

DeclaraĠie comună a consilierilor locali úi a primarului
de susĠinere a avertizării de integritate
- propunere I. Introducere
Dumneavoastră, angajaĠii, sunteĠi deseori primii care descoperiĠi informaĠii cu privire la
problemele din cadrul MunicipalităĠii, fie că este vorba de Consiliul Local sau de Primăria
(nume primărie). Cu toate acestea, este posibil ca dumneavoastră să nu vă exprimaĠi liber
sesizările privind încălcări ale legii, considerând că acest lucru ar fi neloial faĠă de colegi
sau faĠă de instituĠie. De asemenea, s-ar putea să vă temeĠi de hărĠuire úi represalii
ulterioare actului de avertizare.
Prin intermediul acestei declaraĠii încurajăm angajaĠii úi alte persoane cu care lucrăm ca,
în momentul în care au suspiciuni cu privire la corectitudinea oricărui aspect al funcĠionării
Consiliului sau a Primăriei, să exprime neîngrădit aceste temeri.
Încurajăm avertizarea în interes public ca o variantă preferabilă tăcerii úi trecerii cu
vederea a problemelor.
Context
Nevoia de promovare úi operaĠionalizare a prevederilor úi a spiritului Legii nr. 571/2004
privind protecĠia personalului din autorităĠile publice, instituĠiile publice úi din alte unităĠi
care semnalează încălcări ale legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 1214 din 17
decembrie 2004.
Scopul prezentei declaraĠii
Crearea úi menĠinerea unui mediu de muncă unde angajaĠii MunicipalităĠii să fie în măsură
să avertizeze cu privire la practici abuzive sau de proastă administrare, cu certitudinea că
semnalul de alarmă tras va fi tratat cu seriozitate.
Această declaraĠie este concepută cu intenĠia de:
- a vă face să va simĠiĠi în siguranĠă în momentul în care semnalaĠi încălcări ale legii la
nivelul Primăriei;
- a crea oportunităĠi pentru exprimarea acestor încălcări ale legii;
- a vă oferi garanĠia că veĠi fi protejat de posibile represalii în situaĠia în care îngrijorările
dumneavoastră sunt întemeiate úi exprimate cu bună credinĠă.
DeclaraĠie de angajament
Consiliul Local al municipiului (nume municipiu) acordă o atenĠie deosebită standardelor
etice úi morale úi se angajează să ia masurile necesare úi potrivite acolo unde se identifică
situaĠii de abuz sau proastă administrare.
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Consiliul este conútient de nevoia respectării principiilor de bună administrare, recunoaúte
nevoia de raportare la standarde ridicate de integritate úi calitate a serviciilor oferite úi
doreúte să vină în întâmpinarea demersurilor propriilor angajaĠi.
Este recunoscut faptul că este dificilă luarea unei decizii cu privire la exprimarea unei
încălcări a legii, dar dacă raportarea ei se face cu bună credinĠă atunci nu aveĠi de ce vă
teme. Trebuie să înĠelegeĠi că, acĠionând în acest fel, vă veĠi face datoria faĠă de angajator
úi faĠă de cei cărora le oferiĠi serviciile, adică faĠă de cetăĠeni. Consiliul nu va tolera
hărĠuirea dumneavoastră, inclusiv exercitarea de presiune informală.

II. Aplicabilitate
DefiniĠii
- Avertizare în interes public:
„sesizarea făcută cu buna-credinĠă cu privire la orice faptă care presupune o
încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări,
eficienĠei, eficacităĠii, economicităĠii úi transparenĠei” (conform Legii nr. 571/2004,
Art. 3, lit. (a));
- Avertizor:
persoana care face o sesizare potrivit definiĠiei de mai sus;
- Comisie de disciplină:
orice organ însărcinat cu atribuĠii de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de
regulamentul de organizare úi funcĠionare (conform Legii nr. 571/2004, Art. 3, lit.
(c)).
Pe cine priveúte această declaraĠie
 ToĠi angajaĠii, funcĠionari publici sau personal contractual ai Primăriei úi Consiliului
Local úi, în limitele pe care le oferă legea în cazul fiecăreia dintre următoarele categorii:
 Consilierii locali;
Ce poate face obiectul sesizării în înĠelesul prezentei declaraĠii
 infracĠiuni de corupĠie, infracĠiuni asimilate infracĠiunilor de corupĠie, infracĠiuni în
legătura directă cu infracĠiunile de corupĠie;
 infracĠiunile de fals úi infracĠiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
 infracĠiuni împotriva intereselor financiare ale ComunităĠilor Europene;
 practici sau tratamente preferenĠiale ori discriminatorii;
 încălcarea prevederilor privind incompatibilităĠile úi conflictele de interese;
 folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
 partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepĠia persoanelor alese
sau numite politic;
 încălcări ale legii în privinĠa accesului la informaĠii úi a transparenĠei decizionale;
 încălcarea prevederilor legale privind achiziĠiile publice úi finanĠările nerambursabile;
 incompetenĠa sau neglijenĠa în serviciu;
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 evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare,
retrogradare úi eliberare din funcĠie;
 încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
nerespectarea legii;
 emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau
clientelare;
 administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public úi privat;
 încălcarea altor dispoziĠii legale, care impun respectarea principiului bunei administrări
úi cel al ocrotirii interesului public.
Consiliul încurajează raportarea oricărei încălcări a legii, fie că este vorba despre
infracĠiuni, contravenĠii sau abateri disciplinare.
ConfidenĠialitate
Toate referirile exprimate de dumneavoastră faĠă de potenĠiale încălcări ale legii vor fi
tratate în regim de confidenĠialitate úi se vor lua toate măsurile necesare pentru a păstra
discreĠia asupra identităĠii dumneavoastră.
III. Raportare
Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice úi profesionale, conform
art.4 lit. h) din legea 571/2004, poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:
a) úefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
b) primarului, ca úef al executivului Consiliului Local (nume municipiu);
c) comisiei de disciplină;
d) organelor judiciare;
e) organelor însărcinate cu constatarea úi cercetarea conflictelor de interese úi a
incompatibilităĠilor (Prefectul, AgenĠia NaĠională pentru Integritate);
f) comisiilor parlamentare;
g) mass-media;
h) organizaĠiilor profesionale, sindicale sau patronale;
i) organizaĠiilor neguvernamentale.
IV. ProtecĠia oferită avertizorilor de integritate conform Legii 571/2004
În faĠa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de
protecĠie după cum urmează:
- avertizorii în interes public beneficiază de prezumĠia de bună credinĠă, până la proba
contrară;
AtenĠie!
În cazul în care se începe procedura disciplinară, avertizorul trebuie să îúi declare
calitatea pentru că legea nu impune drepturi pe care persoana nu le invocă úi pentru că
dreptul trebuie opus autorităĠii pentru ca legea să poată acĠiona.
În cazul în care comisia de disciplină persistă, considerând că este folosirea fără drept
a unor privilegii, atunci legea impune procedura deschisă úi transparentă, úi răstoarnă
sarcina probei prin prezumĠia dată avertizorului de a fi de bună credinĠă.
Sarcina probei privind reaua credinĠă rămâne a instituĠiei úi nu a avertizorului.
În cazul în care se constată că avertizorul a fost sancĠionat pentru actul de avertizare
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instanĠa va constata nulitatea absolută a sancĠiunii numai pe baza constatării calităĠii de
avertizor, fără a intra pe fondul faptei sesizate, care poate face obiectul unui alt litigiu.
În cazul în care instanĠa constată că persoana sancĠionată este avertizor de integritate,
va verifica din oficiu practica sancĠionatorie în cazul în care persoana a fost sancĠionată
pentru altă faptă ulterioară avertizării pentru a se asigura că nu este cazul unei
sancĠionări indirecte úi disproporĠionate.2
-

-

-

-

-

la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia
de disciplină are obligaĠia de a invita presa úi un reprezentant al sindicatului sau al
asociaĠiei profesionale. AnunĠul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autorităĠii,
instituĠiei publice sau a unităĠii bugetare cu cel puĠin 3 zile lucrătoare înaintea úedinĠei,
sub sancĠiunea nulităĠii raportului úi a sancĠiunii disciplinare aplicate;
în situaĠia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este úef ierarhic, direct
sau indirect, ori are atribuĠii de control, inspecĠie úi evaluare a avertizorului, comisia de
disciplină sau alt organism similar va asigura protecĠia avertizorului, ascunzându-i
identitatea;
în cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art.5 lit. a) úi b) din cadrul legii
571/2004, se vor aplica din oficiu prevederile art.12 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 682/2002
privind protecĠia martorilor;
în litigiile de muncă sau cele privitoare la raporturile de serviciu, instanĠa poate dispune
anularea sancĠiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă
sancĠiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună
credinĠă;
instanĠa verifică proporĠionalitatea sancĠiunii aplicate avertizorului pentru o abatere
disciplinară, prin compararea cu practica sancĠionării sau cu alte cazuri similare din
cadrul aceleiaúi autorităĠi, instituĠii publice sau unităĠi bugetare, pentru a înlătura
posibilitatea sancĠionării ulterioare úi indirecte a actelor de avertizare în interes public,
protejate prin legea 571/2004.

Această schiĠă reprezintă doar un punct de pornire în conceperea unei declaraĠii privind
avertizarea în interes public în cadrul consiliilor locale, úi va putea servi drept ajutor, în
măsura în care reprezentanĠii acestora vor considera oportună iniĠierea unui demers de
asumare a unei astfel de declaraĠii.
Fragmente din acest model pot fi utilizate în scopul creării unor documente interne similare
care să servească úi altor categorii de instituĠii ale administraĠiei publice.
Această declaraĠie nu este suficientă pentru realizarea protecĠiei avertizorilor de integritate
úi poate fi însoĠită de diferite documente de strategie, planuri de acĠiune, măsuri concrete.

2

Extras din „Ghid privind protecĠia avertizorilor de Integritate” – Transparency International - Romania”). Vă
încurajăm să consultaĠi ghidul complet, disponibil la adresa: www.transparency.org.ro/files/File/Ghid_avertizori.pdf
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Capitolul V
Advocacy pentru integritate locală
Avem o propunere. Cum procedăm?
Toate Grupurile pentru Integritate Locală (GIL) formate în cadrul proiectului ÎmbunătăĠirea
integrităĠii la nivelul administraĠiei publice locale au conturat câte un “plan de măsuri”
(unele, chiar strategii) pentru creúterea standardelor de integritate la nivelul administraĠiei
publice locale din comunităĠile respective. Acestea au fost prezentate Primarului úi/sau
Consiliului Local, în funcĠie de natura măsurilor propuse. Acest scurt capitol analizează
planurile de advocacy pe care GIL le-au gândit, planuri care au venit sa răspundă tocmai
întrebării care face titlul acestuia: “Avem o propunere. Cum procedăm?”
Acest capitol nu se doreúte un mini-manual de advocacy, ci îúi propune să fructifice
experienĠa acumulată în cadrul acestui proiect. Există foarte multe modele de a dezvolta
un plan de advocacy, iar noi ne-am oprit asupra unuia dintre acestea.
Context
Acest proiect a fost gândit ca o modalitate participativă de a rezolva o problemă locală:
standardele scăzute de integritate la nivelul administraĠiei publice locale din comunităĠile
implicate în proiect. Pentru că iniĠiatorii proiectului au propus o metodă participativă de
acĠiune, în formarea grupurilor locale pentru integritate s-a Ġinut cont de implicarea cât mai
multor factori interesaĠi. Astfel, pe lângă alĠii, au fost invitaĠi să facă parte din grupuri úi
reprezentanĠi ai autorităĠilor publice locale – deci primii aflaĠi în contact cu problematica
integrităĠii publice. PrezenĠa acestei categorii în grupurile locale a făcut ca strategiile de
advocacy aplicate să nu fie unele bazate pe confruntare, ci mai degrabă unele bazate pe
cooperare. Membrii GIL au încercat să folosească prezenĠa membrilor autorităĠilor locale úi
au pus problemele într-o manieră foarte constructivă: „Primăria/Consiliul Local are o
problemă, noi (GIL) suntem aici să participăm úi să contribuim la rezolvarea problemei”. În
linii mari, acesta a fost mesajul pe care toate GIL au ales să-l promoveze.
Un alt aspect care trebuie luat în considerare în discuĠia despre campaniile de advocacy
este etapa de cercetare care, deúi a fost lungă - lucru care a mai redus din energia iniĠială
a grupurilor - a oferit GIL avantajul de a avea úi prezenta public informaĠii obiective despre
stadiul problemei, legitimate de două organizaĠii care se bucură de încredere publică:
AsociaĠia Pro DemocraĠia úi Transparency International Romania.
Prezentarea publică a Rapoartelor privind Integritatea la nivel local a fost un foarte bun
prilej de a aduce problema integrităĠii pe agenda publică locală – moment foarte important
pentru orice campanie. Aceste prezentări au creat un spaĠiu important pentru discuĠia
iniĠială despre nevoia de a creúte standardele de integritate úi au dat prilejul GIL să
provoace primele promisiuni publice legate de creúterea standardelor de integritate din
partea autorităĠilor.
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Pasul 1
Analiza problemei – definirea cauzei campaniei de advocacy
În organizarea unei campanii de advocacy, există o diferenĠă între o problemă úi o
soluĠie. O problemă reprezintă o arie extinsă de preocupări. De exemplu, serviciile
medicale pe care oamenii nu úi le pot permite sau poluarea, rasismul úi úomajul, toate
acestea sunt probleme. O soluĠie este un mod de a rezolva, total sau parĠial, o
problemă: serviciul naĠional de îngrijire medicală, energia verde, acĠiunea afirmativă
etc., toate acestea sunt soluĠii. Cauza sau subiectul unei campanii este întotdeauna
soluĠia úi nu problema.
Chiar dacă o campanie este axată pe soluĠie úi nu pe problemă, desigur că totul
începe cu identificarea, înĠelegerea úi definirea problemei.
Primul pas constă din analiza problemei, înĠelegerea cauzelor úi decizia asupra tipului
de soluĠie aleasă. Pot exista multe abordări pentru a soluĠiona orice problemă úi
implicaĠiile fiecăreia trebuie analizate cu grijă.
Planul campaniei trebuie să Ġină cont de mediul exterior, de evoluĠia problemei pe
care o abordează sau a mediului, precum úi de capacitatea organizaĠiei/grupului.
Odată ce organizaĠia a clarificat ce vrea să obĠină prin intermediul campaniei pe
care o desfăúoară, trebuie să evalueze corect situaĠia în care se găseúte. Acest pas
presupune colectarea de informaĠii despre punctele tari úi punctele slabe ale
organizaĠiei, despre oportunităĠile úi ameninĠările de care va trebui să Ġină cont,
despre mediul legislativ/decizional, despre parteneri, despre nevoile beneficiarilor
etc.
Pentru a construi o campanie eficientă este necesar să se înĠeleagă modul în care se
iau deciziile legate de subiectul care vă interesează, care sunt principalele politici în
domeniu, care sunt convenĠiile internaĠionale la care România este parte sau urmează
să fie parte, cum se întâmplă lucrurile în alte Ġări etc. O bună înĠelegere a politicilor
include cunoútinĠe despre procesul de luare a deciziilor la nivel naĠional úi local,
instituĠiile cheie, legislaĠia existentă, problemele la ordinea zilei.
În fond, scopul final al unei campanii de advocacy se referă la
influenĠarea/îmbunătăĠirea politicilor publice. Trebuie să cunoúti foarte bine ceea ce
vrei să modifici.
Statisticile, rapoartele, analizele joacă úi ele un rol important în faza de analiză. Datele
precise úi actuale privind grupurile Ġintă sunt esenĠiale pentru crearea unei imagini
reale
a situaĠiei
de fapt.
unei
soluĠii
a problemei
De exemplu, dacă organizaĠia dumneavoastră urmează să se lanseze într-o campanie
care are legătură cu cheltuirea banilor de la bugetul public, e foarte important să aveĠi
date statistice cu privire la metodele (transparente sau mai puĠin transparente) de
contractare a achiziĠiilor publice.
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Plecând de la rezultatele rapoartelor, GIL le-a fost uúor să înĠeleagă natura problemelor
existente la nivel local úi cauzele acestora.
În linii mari, o analiză sumară a rapoartelor a identificat următoarele tipuri de probleme:
- probleme care proveneau din slaba reglementare la nivel local úi/sau insuficienta
aplicare a reglementărilor naĠionale;
- probleme care proveneau din atitudine neglijentă, lipsă de interes, slaba capacitate,
lipsa de organizare a aparatului tehnic;
- probleme care aveau ca sursă reaua intenĠie.
Subiectele campaniilor de advocacy s-au conturat în funcĠie de natura respectivelor
probleme. Astfel, GIL úi-au propus următoarele tipuri de soluĠii:
- reglementare locală prin îmbunătăĠirea regulamentelor de funcĠionare úi organizare,
anexe ale acestora sau hotărâri de consiliu local prin care se propunea
reglementarea unor aspecte (instituirea de registru de cadouri, modificări în
organigramă etc.);
- soluĠii menite să crească capacitatea autorităĠii de a răspunde rigorilor unora dintre
legile vizate;
- oferirea de asistenĠă autorităĠii locale.
Pentru a identifica cele mai bune soluĠii de a răspunde problemelor identificate în
rapoartele de evaluare a integrităĠii locale, GIL au primit asistenĠă din partea APD úi TI-Ro.
DiscuĠia despre probleme/soluĠii/cauze a fost reluată úi în faza de elaborare a planurilor de
advocacy.
Pasul 2
Identificarea úi analiza Ġintelor
Persoana care are puterea de a da ceea ce organizaĠia doreúte – de obicei un factor
de decizie - este adesea numita „Ġinta” campaniei. Această persoană este punctul
central al campaniei. Factorul de decizie este întotdeauna o persoană. Chiar dacă
puterea de a vă da ceea ce vă doriĠi este deĠinută, de fapt, de o instituĠie cum ar fi
Consiliu Local, un comitet de conducere, legislativul, PoliĠia sau AgenĠia de protecĠie a
mediului, Ġinta trebuie întotdeauna personalizată.
De obicei, acolo unde puterea este împărĠită, există mai multe puncte slabe úi ocazii.
Este, deci, recomandabil ca în planificarea unei campanii de advocacy, organizaĠia săúi identifice mai multe Ġinte. EnumeraĠi motivele pe care le are fiecare Ġintă pentru a vi
se opune ca úi pe cele pentru a fi de acord cu voi. PrecizaĠi puterea pe care o aveĠi
asupra fiecărei Ġinte.
Ceea ce organizaĠia cere are un cost pentru Ġintă: costuri financiare, diminuarea
susĠinerii de care se bucură din partea unora, pierderea credibilităĠii etc. Astfel, Ġinta se
află în situaĠia de a pune în balanĠă două tipuri de costuri: costul de a vă satisface
cerinĠele versus costul de nu face asta. Strategia dumneavoastră va fi de a creúte
costurile Ġintei în cazul în care nu vă acordă ceea ce solicitaĠi, astfel încât beneficiul
factorului de decizie de a vă satisface solicitările este mai mare decât costul a ceea ce
voi cereĠi.
ğinte secundare
O Ġintă secundară este o persoană care are mai multă putere asupra factorului de
decizie primar decât aveĠi voi, dar asupra căreia voi aveĠi mai multă putere, decât aveĠi
asupra factorului de decizie primar.
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In funcĠie de natura propunerilor, majoritatea GIL si-au identificat Ġintele în persoana
primarului, a viceprimarilor, a unor membrii ai Consiliului Local. Unele
GIL au văzut în Secretarul Consiliului local o persoană care are putere – deci o altă Ġintă.
ReacĠia autorităĠilor în cadrul dezbaterilor asupra raportului de evaluare a integrităĠii la
nivel local a ajutat membrii GIL să înĠeleagă care este atitudinea Ġintelor (cel puĠin la nivel
de discurs public) faĠă de subiectul integritate úi disponibilitatea acestora de a participa la
rezolvarea problemei. ReacĠiile au fost diverse: de la asumarea criticii úi promisiunea de a
rezolva problemele, până la contestarea raportului. ÎnĠelegerea acestor reacĠii a ajutat
foarte mult GIL să-úi aleagă strategia de advocacy úi mesajele ulterioare.
În funcĠie de cât de potrivnice păreau a fi Ġintele primare, unele GIL au încercat să
identifice úi Ġinte secundare. Acestea au fost identificate în persoana unor deputaĠi sau
senatori, úefi de partide.
Pasul 3
AliaĠi / susĠinători / oponenĠi
AliaĠi úi susĠinători
Cui îi pasă de această cauză, ce doresc să câútige sau ce sunt gata să piardă, ce
putere au úi cum sunt organizaĠi?
Grupul de susĠinători úi membri reprezintă un grup de oameni pe care îi puteĠi contacta
úi implica în campanie. Atunci când identificaĠi aceste persoane, fiĠi expansivi, chiar
exageraĠi. Ideea este să veniĠi cu o listă lungă de potenĠiali susĠinători: “cine sunt cei
cărora le pasă de cauza noastră?”, “cine sunt cei care ar face ceva pentru a ne
susĠine?”, “cine sunt cei de care le pasă Ġintelor noastre?”.
Pe parcursul campaniei poate că nu îi veĠi contacta pe toĠi, dar puteĠi reveni mai târziu la
listă, dacă evenimentele nu progresează úi aveĠi nevoie de sprijin suplimentar.
OponenĠi
EnumeraĠi toate grupurile, indivizii úi instituĠiile care ar pierde sau ar fi foarte supărate
dacă câútigaĠi. Ce îi va costa victoria voastră? ÎncercaĠi să evaluaĠi, cât de activ vi se va
opune fiecare dintre ei úi ce vor face sau cât vor cheltui ca să vă înfrângă. În câteva
cazuri poate că veĠi găsi metode pentru a-i neutraliza, dar chiar dacă nu puteĠi face
nimic, cel mai bine este să aveĠi o oarecare idee la ce să vă aúteptaĠi pe măsură ce se
desfăúoară campania. NotaĠi-vă puterea fiecărui adversar. Cum se va compara forĠa
susĠinătorilor cu cea a adversarilor voútri în ochii oamenilor care vă pot da ceea ce vă
doriĠi? În general, evitaĠi angajarea într-o acĠiune a adversarilor în timpul campaniei. Ei
nu pot să vă dea ceea ce vă doriĠi úi oricum nu aveĠi influenĠă asupra lor. Asta nu
înseamnă că adversarii nu contează sau că nu ar trebui să fim preocupaĠi de forĠa pe
care o au, ci doar că provocarea lor directă poate fi o abatere.
Deúi nu se previzionau campanii de mare vizibilitate care sa aibă nevoie de susĠinere
majoră din partea comunităĠii, GIL au simĠit nevoia de a căuta susĠinere úi aliaĠi din partea
altor structuri. Majoritatea au hotărât să încerce să atragă susĠinerea unor figuri publice de
genul parlamentarilor, jurnaliútilor, profesorilor, liderilor locali sau a altor structuri de genul
organizaĠiilor neguvernamentale úi chiar sindicatelor. Cele mai multe GIL au hotărât să
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apeleze inclusiv la susĠinerea organizaĠiilor AsociaĠia Pro DemocraĠia úi Transparency
International Romania, pentru puterea lor recunoscută la nivel naĠional.
GIL s-au gândit úi la cei care s-ar fi putut opune propunerilor. ReacĠiile din cadrul
dezbaterilor asupra rapoartelor de evaluare a integrităĠii la nivel local au ajutat GIL să-úi
identifice nu numai Ġintele dar úi pe unii dintre posibilii oponenĠi úi să analizeze potenĠiala
opoziĠie pe care ar putea-o întâmpina.
Pasul 4
Analiza capacităĠii GIL - Puterea GIL de a-úi impune propunerile
O campanie de advocacy este un „joc de putere” care duce, printre altele, úi la
modificarea relaĠiilor de putere din comunitate. La modul simplist, lucrurile pot fi
explicate în felul următor: puterea formală este deĠinută de cei care au dreptul
să ia decizii pentru comunitate. Dacă o organizaĠie / coaliĠie sau un grup
încearcă să-i determine pe cei care au puterea să ia o anumită decizie,
înseamnă că încearcă să preia o parte din puterea respectivilor – deci să
modifice relaĠiile de putere din comunitate.
Înainte de a începe o campanie, organizaĠia trebuie să-úi evalueze cât mai
corect puterea: în ce sta puterea noastră de a-l convinge pe primar să ia
decizia respectivă? Cel mai adesea, în campaniile de advocacy, organizaĠiile
se bazează pe oameni – trebuie sa avem suficient de mulĠi susĠinători –
primarul poate să piardă multe voturi; mass media – poate să preia mesajul úi
astfel primarul poate să-úi strice imaginea în faĠa alegătorilor; partid – úefii
partidului din care provine Primarul; lege – legea este de partea noastră úi
putem să deschidem úi sa câútigăm procese etc.
Spre deosebire de foarte multe campanii de advocacy derulate de organizaĠii
neguvernamentale, cele realizate în cadrul acestui proiect nu au fost planificate pornind de
la premisa că puterea grupului este dată de susĠinerea publică pe care o poate mobiliza.
Majoritatea GIL au decis să folosească, în sprijinul lor, argumente legate mai degrabă de
contextul în care s-a derulat proiectul:
- relativa apropiere a momentului electoral úi nevoia Primarilor úi a Consilierilor Locali
de a avea o imagine pozitivă;
- relaĠia bună cu presa, preferinĠa presei pentru subiectul corupĠie úi posibilitatea de
“a manipula” aviditatea oficialilor pentru imagine bună;
- faptul că a fost un proiect naĠional, în care au fost implicate mai multe comunităĠi;
- asocierea demersurilor GIL cu AsociaĠia Pro DemocraĠia úi Transparency
International Romania;
- existenĠa rapoartelor de evaluare a integrităĠii la nivel local.
În linii mari, majoritatea GIL úi-au evaluat puterea ca fiind data de posibilitatea de a oferi
autorităĠii, ca monedă de schimb, apariĠia publică a acesteia în ipostaza celui care doreúte
să rezolve problema corupĠiei la nivel local.
Un alt element important pentru aproape toate GIL a constat úi în prezenta unor funcĠionari
úi chiar aleúi locali în cadrul acestora.
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Pasul 5
Stabilirea tacticilor
Tacticile sunt acĠiunile sau activităĠile concrete pe care organizaĠia trebuie să le pună în
aplicare pentru a-úi atinge scopul. În logica unei campanii de advocacy, tacticile sunt
date de felul în care organizaĠia îúi foloseúte puterea úi susĠinătorii pentru a convinge
Ġintele.
Toate tacticile trebuie privite prin prisma unei strategii generale. Mai jos se găseúte o
listă de verificare pentru a vă asigura că fiecare tactică are rost în raport cu strategia
organizaĠiei:
x Chiar puteĠi să faceĠi asta? AveĠi oamenii, timpul úi resursele necesare?
x Este concentrată pe Ġintele principale sau secundare?
x Solicitările specifice sunt susĠinute de o putere reală?
x Vine în întâmpinarea scopurilor organizaĠiei úi ale campaniei?
x Este în afara ariei de control a Ġintei?
x Este în aria de control a propriilor voútri membri úi ei se simt confortabil cu
această tactică?
x AveĠi lideri suficient de experimentaĠi pentru a face asta?
x Oamenii vor munci úi vor participa cu plăcere?
x Va avea reflectare pozitiva în mass-media?
Evaluându-úi puterea, aliaĠii úi atitudinea Ġintelor faĠă de cauza campaniilor, GIL au ales să
planifice tactici “lucrative”, puĠin agresive, menite să transmită mesajul “rolul nostru este să
vă ajutăm să rezolvaĠi problema, faceĠi ceea ce cerem úi o să aveĠi numai de câútigat”. GIL
nu au ezitat, însă, să folosească tactici de manipulare prin care să arate, cu subtilitate,
care sunt pericolele dacă autoritatea vizată nu răspunde pe măsura aúteptărilor.
Pentru că nu au valoare odată ce sunt rupte din contextul în care au fost planificate, nu
trecem decât foarte scurt în revista tacticile pe care GIL úi-au propus să le folosească:
- întâlniri de lucru;
- identificarea unor consilieri care să preia proiecte de hotărâri cuprinzând
propunerile GIL;
- obĠinerea de promisiuni publice úi folosirea acestora în diferite contexte;
- scrisori/petiĠii semnate de membrii GIL, alte organizaĠii, senatori úi deputaĠi adresate
consilierilor locali (membrii ai unei comisii vizate sau tuturor);
- conferinĠe de presă, comunicate, emisiuni radio sau TV, articole de presă;
- participarea membrilor GIL la úedinĠele de comisie úi/sau plen în care se discută
propunerile înaintate;
- întâlniri cu membri ai Consiliului Local, primar, viceprimari, secretarul Consiliului
Local, diverúi funcĠionari etc.;
- scrisori de susĠinere semnate de lideri ai AsociaĠiei Pro DemocraĠia úi ai
Transparency International Romania transmise primarilor úi/sau membrilor
Consiliului Local.
Multe dintre GIL au dorit să se gândească úi la “planul B”: ce facem dacă nu vom găsi
susĠinerea pe care o anticipăm? Acestea au luat în calcul úi susĠinerea publică pe care ar
putea-o avea de la cetăĠeni úi au considerat: campanii de scrisori, dezbateri publice, petiĠii
semnate de un număr mare de cetăĠeni etc.
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Anexa 1: Centralizator de date
A.

PARTICIPARE CETĂğENEASCĂ

1.

număr úedinĠe ordinare ale Consiliului Local (CL) în perioada ianuarie - iunie 2006

2.

număr úedinĠe extraordinare ale CL în perioada ianuarie - iunie 2006

3.

număr total al consilierilor locali în CL

4.

număr consilieri participanĠi la fiecare úedinĠă desfăúurată în perioada ianuarie - iunie
2006

5.

număr consilieri care aparĠin partidelor ce deĠin majoritatea în CL

6.

număr consilieri care aparĠin partidelor aflate în opoziĠie în CL

7.

număr proiecte de hotărâri iniĠiate de către primar în perioada ianuarie - iunie 2006

8.

număr proiecte de hotărâri iniĠiate de către consilierii majoritari în CL în perioada
ianuarie - iunie 2006

9.

număr proiecte de hotărâri iniĠiate de către consilierii de opoziĠie în CL în perioada
ianuarie - iunie 2006

10. număr consilieri membri ai Comisiei pentru studii úi prognoze economico-sociale,
buget, finanĠe, agricultură, domeniul public úi privat
11. număr úedinĠe comisie CL în perioada ianuarie - iunie 2006
12. număr consilieri prezenĠi la fiecare úedinĠă în perioada ianuarie - iunie 2006
13. număr proiecte hotărâri discutate în úedinĠele comisiei3 în perioada ianuarie - iunie
2006
14. număr probleme avizate de comisie* în úedinĠele din perioada ianuarie - iunie 2006
15. număr persoane din afara comisiei* invitate să participe în perioada ianuarie - iunie
2006
16. număr persoane din afara comisiei*, din aparatul Primăriei, invitate să participe, în
calitate de cetăĠeni, în perioada ianuarie - iunie 2006
17. număr úedinĠe publice ale CL în perioada ianuarie - iunie 2006
18. număr úedinĠe închise ale CL în perioada ianuarie - iunie 2006 (cu justificare)
19. număr reprezentanĠi mass-media prezenĠi la úedinĠele publice din perioada ianuarie iunie 2006
3

Comisia a cărei activitate este monitorizată/evaluată.
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20. număr femei primar
21. număr femei viceprimar
22. număr femei consilier local
23. număr femei angajate (în baza contractului de serviciu sau de muncă) de către Primărie în mai
2004
24. număr femei cu funcĠii de conducere în cadrul Primăriei în mai 2004
25. număr femei participante la úedinĠele CL sau ale comisiilor (în calitate de cetăĠeni) din
perioada ianuarie - iunie 2006
26. număr ONG-uri finanĠate de la bugetul local în anul 2005: prezentare criterii, valoarea
totală lei
27. număr ONG-uri sprijinite logistic în anul 2005
28. număr ONG-uri care au solicitat informaĠii de interes public în anul 2005
29. număr ONG-uri consultate pentru acte normative în anul 2005
30. număr ONG-uri active
31. număr ONG-uri partenere sau colaboratoare în anul 2005
32. rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali (pentru anul 2005) sunt publicate
pe site sau disponibile la Primărie
33. rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali (pentru anul 2005) menĠionează proiectele
de hotărâri
34. rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali (pentru anul 2005) menĠionează
consultările consilierilor cu actori din comunitate:

B.

ACCES LA INFORMAğIE ùI TRANSPARENğĂ DECIZIONALĂ

1.

există departamente úi persoane responsabile pentru aplicarea Legilor 544/2001 úi
52/2003

2.

număr beneficiari ai serviciilor Departamentului pentru Acces la InformaĠii de Interes
Public în anul 2005

3.

număr beneficiari ai serviciilor Departamentului TransparenĠa Decizională în anul
2005

4.

număr cereri la informaĠie soluĠionate favorabil sau nefavorabil (conform Legii
544/2001) în anul 2005
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5.

număr úedinĠe publice solicitate úi/sau organizate (conform Legii 52/2003) în anul
2005

6.

Departamentul pentru Acces la InformaĠii de Interes Public este echipat úi amplasat
adecvat (comentarii ale operatorului)

7.

număr total úedinĠe ale CL în perioada ianuarie - iunie 2006

8.

număr total anunĠuri despre úedinĠele CL în perioada ianuarie - iunie 2006

9.

număr anunĠuri privind úedinĠe úi proiecte de hotărâri făcute prin intermediul websiteului în perioada ianuarie - iunie 2006

10. număr anunĠuri privind úedinĠe úi proiecte de hotărâri făcute prin afiúare la sediu în
perioada ianuarie - iunie 2006
11. număr anunĠuri privind úedinĠe úi proiecte de hotărâri făcute prin intermediul unor
publicaĠii proprii ale Primăriei în perioada ianuarie - iunie 2006
12. număr anunĠuri privind úedinĠe úi proiecte de hotărâri trimise presei în perioada
ianuarie - iunie 2006
13. anunĠurile privind úedinĠele CL conĠin:
· ordinea de zi
· data desfăúurării úedinĠei
· locul desfăúurării úedinĠei
14. anunĠurile privind adoptarea de acte normative (hotărâri locale) cuprind:
· proiectul de act normativ
· nota de fundamentare
· expunerea de motive
· referat de aprobare privind necesitatea proiectului
· termenul limită până la care cetăĠenii pot trimite propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare
15. intervalul mediu de timp între anunĠul privitor la úedinĠe úi desfăúurarea úedinĠelor CL
din perioada ianuarie - iunie 2006
16. intervalul mediu de timp între anunĠul privitor la acte normative úi desfăúurarea
úedinĠelor de adoptare a actelor în CL din perioada ianuarie - iunie 2006
17. pe website sau prin afiúaj în cadrul departamentului Acces la InformaĠii de Interes
Public sunt disponibile la cerere următoarele informaĠii:
· actele normative care reglementează organizarea úi funcĠionarea autorităĠii sau
instituĠiei publice
· structura organizatorică, atribuĠiile departamentelor, programul de funcĠionare,
programul de audienĠe al autorităĠii sau instituĠiei publice
· numele úi prenumele persoanelor din conducerea autorităĠii sau a instituĠiei publice
úi ale funcĠionarului responsabil cu difuzarea informaĠiilor publice
· coordonatele de contact ale autorităĠii sau instituĠiei publice, respectiv: denumire,
sediu, numere de telefon, fax, adresă de e-mail úi adresă pagină de Internet
· sursele financiare, bugetul úi bilanĠul contabil
· programele úi strategiile proprii
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· lista cuprinzând categoriile de documente produse úi/sau gestionate, potrivit legii
· modalităĠile de contestare a deciziei autorităĠii sau a instituĠiei publice în situaĠia în
care persoana se consideră vătămată în privinĠa dreptului de acces la informaĠiile
de interes public solicitate
18. autoritatea publică poate identifica cheltuielile pentru furnizarea de informaĠii publice
pentru anul 2005
19. există o procedură de actualizare a informaĠiei din oficiu
20. există o procedură de prelucrare a informaĠiei din oficiu pentru a asigura
acccesibilitatea informaĠiei
21. promptitudine úi ___ număr răspunsuri primite la __ număr cereri adresate:
· număr răspunsuri înainte de termenul legal
· număr răspunsuri după termenul legal
22. costul copierii este la nivelul pieĠei
23. răspunsurile primite sunt complete
24. răspunsurile primite sunt la obiect/concrete
25. veniturile la bugetul local rezultate din furnizarea informaĠiilor de interes pentru anul
2005 sunt identificate: DA/NU, cuantumul lor se cifrează la __ RON
26. solicitanĠilor de informaĠii de interes public li se cere să-úi precizeze motivele
interesului
27. informaĠia privitoare la costurile de personal ale Primăriei úi Consiliului Local este
publicată
28. media venitului lunar de la buget al unui consilier este de _ RON
29. media venitului lunar de la buget al unui funcĠionar public este de _ RON
30. media venitului lunar al angajaĠilor cu carte de muncă ai Primăriei este de _ RON
31. informaĠia despre cheltuielile de deplasare ale aleúilor locali este publicată din oficiu
32. cuantum cheltuieli de deplasare ale aleúilor în anul 2005: _ RON
33. cuantum cheltuieli de reprezentare ale aleúilor în anul 2005: _ RON
34. număr jurnaliúti acreditaĠi la instituĠia/autoritatea administraĠiei publice locale în anul
2005 (din partea căror publicaĠii locale)
35. număr jurnaliúti care au solicitat informaĠii de interes public autorităĠii administraĠiei
publice în anul 2005 (din partea căror publicaĠii locale)
36. număr jurnaliúti care au participat la dezbateri publice organizate în temeiul Legii
52/2003 în anul 2005 (din partea căror publicaĠii locale)
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37. există jurnaliúti cărora Primăria le-a retras acreditarea li s-a retras acreditarea de către
Primărie în anul 2005 (din partea căror publicaĠii locale)
38. număr mediu al apariĠiilor lunare în presa locală, conform monitorizării de presă a
Departamentului FOIA
39. număr acte normative supuse de către CL dezbaterii publice
40. număr úedinĠe organizate în temeiul Legii 52/2003
41. număr participanĠi la activitatea de consultare în elaborarea actelor normative
42. număr total al participanĠilor la úedinĠele publice

C.

INTEGRITATE PUBLICĂ

1.

număr funcĠionari publici în mai 2004

2.

număr funcĠionari publici în mai 2006

3.

număr funcĠionari publici promovaĠi în perioada mai 2004 - mai 2006

4.

număr funcĠionari publici promovaĠi prin concurs în perioada mai 2004 - mai 2006

5.

număr total funcĠionari în mai 2004

6.

număr total funcĠionari în mai 2006

7.

număr funcĠionari publici care ocupă aceleaúi funcĠii în 2000 úi în 2004

8.

număr aleúi locali cu privire la faptele cărora au fost sesizate sau s-au autosesizat
organele de cercetare úi urmărire penală în perioada iunie 2005 - august 2006

9.

număr funcĠionari publici cu privire la faptele cărora au fost sesizate sau s-au
autosesizat organele de cercetare úi urmărire penală în perioada iunie 2005 - august
2006

10. număr aleúi locali ale căror fapte au fost cercetate de către organele de cercetare úi
urmărire penală în perioada iunie 2005 - august 2006
11. număr funcĠionari publici locali ale căror fapte au fost cercetate de către organele de
cercetare úi urmărire penală în perioada iunie 2005 - august 2006
12. număr reprezentanĠi ai partidelor politice sau independenĠi între aleúii locali după
alegerile din 2004
13. număr aleúi locali care au migrat politic în perioada iunie 2005 - august 2006
14. declaraĠiile de avere sunt publicate pe site
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15. declaraĠiile de avere sunt semnate
16. toate rubricile declaraĠiilor de avere sunt complete
17. număr declaraĠii de avere modificate ale aleúilor locali úi ale funcĠionarilor publici
18. număr sesizări cu privire la declaraĠii de avere incomplete sau neconforme cu
realitatea, depuse de către aleúii úi funcĠionarii publici locali
19. număr verificări întreprinse în 2005 ale declaraĠiilor de avere depuse de aleúii úi
funcĠionarii publici locali
20. declaraĠiile de interese sunt publicate pe website
21. număr total aleúi úi funcĠionari publici locali
22. număr úi listă aleúi úi funcĠionari care nu au depus declaraĠia de avere
23. număr de situaĠii de conflict de interese semnalate de către funcĠionari publici cu
privire la activitatea proprie sau la activitatea altor funcĠionari
24. număr de situaĠii de conflict de interese semnalate de către aleúi locali cu privire la
activitatea proprie sau la activitatea altor aleúi
25. număr situaĠii de conflict de interese la nivelul funcĠionarilor publici sau aleúilor locali
semnalate de către cetăĠeni
26. număr de funcĠionari demiúi pentru incompatibilitate în perioada iunie 2004 - august
2006
27. număr de aleúi locali al căror mandat a încetat ca urmare a incompatibilităĠii în
perioada iunie 2004 - august 2006
28. existenĠa unei proceduri de raportare a darurilor pentru aleúii úi funcĠionarii publici
locali în anul 2006
29. numărul úi valoarea cumulată a intrărilor evidenĠiate în registru în anul 2006

D.

EFICIENğA CHELTUIRII BANILOR PUBLICI

1.

fonduri alocate pentru contracte privitoare la bunuri, servicii, lucrări ale Primăriei în
anul 2005

2.

fonduri cheltuite pentru contracte privitoare la bunuri, servicii, lucrări ale Primăriei în
anul 2005

3.

fonduri alocate pentru contracte privitoare la bunuri, servicii, lucrări prin achiziĠii
publice din total fonduri pentru contracte în anul 2005
fonduri cheltuite pentru contracte privitoare la bunuri, servicii, lucrări ale Primăriei prin
proceduri de achiziĠii publice în anul 2005

4.
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5.

fonduri alocate pentru contracte conform procedurii de achiziĠii publice alese:
* licitaĠie restrânsă _____ RON
* licitaĠie deschisă ____ RON
** negociere competitivă ____ RON
** concurs de soluĠii____ RON
*** cerere de ofertă____ RON
*** negociere cu o singură sursă ____ RON
**** cumpărare directă _____ RON

6.

fonduri cheltuite pentru contracte conform procedurii de achiziĠii publice utilizate:
* licitaĠie restrânsă_____ RON
* licitaĠie deschisă _____ RON
** negociere competitivă _____ RON
** concurs de soluĠii_____ RON
*** cerere de ofertă _____ RON
*** negociere cu o singură sursă _____ RON
**** cumpărare directă _____ RON.
unde *** úi **** sunt proceduri netransparente, ** proceduri relativ transparente úi *
proceduri transparente.

7.

există un Plan de Dezvoltare sau un Plan Strategic de Dezvoltare

8.

există un Plan de InvestiĠii úi Procentul reprezentat de investiĠii în bugetul local pentru
anul 2006

9.

există un Plan de Urbanism

10. există planuri în alte domenii (protecĠia mediului, situaĠii de urgenĠă, locuinĠe)
11. procentul sumelor cheltuite pentru lucrări publice contractate prin proceduri de
maximă transparenĠă
12. număr sesizări administrative formulate de către cetăĠeni úi/sau firme privind
a) serviciile de interes local:
· servicii sociale
· protecĠia úi refacerea mediului înconjurător
· dezvoltare urbană
· evidenĠa persoanelor
· locuinĠe sociale úi alte unităĠi locative în proprietatea administraĠiei
b) activitatea Comisiilor de aplicare a legislaĠiei fondului funciar
13. număr acte administrative modificate în instanĠă ca urmare a plângerilor formulate de
către cetăĠeni úi firme cu privire la serviciile publice:
a) serviciile de interes local:
· servicii sociale
· protecĠia úi refacerea mediului înconjurător
· dezvoltare urbană
· evidenĠa persoanelor
· locuinĠe sociale úi alte unităĠi locative în proprietatea administraĠiei
b) activitatea Comisiilor de aplicare a legislaĠiei fondului funciar
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14. număr condamnări la plată daune suportate de către Primărie în perioada iunie 2004 august 2006
15. număr autorizaĠii emise prin procedura aprobării tacite în perioada iunie 2004 - august
2006

Anexa 2 : Ghid de focus grup
Întrebare introductivă:
"Dacă aĠi putea elimina corupĠia cu o baghetă magică, care ar fi principalele trei
probleme pe care le-aĠi rezolva în administraĠia publică locală din oraúul
dumneavoastră?"

SecĠiunea 1: Starea de fapt – percepĠie úi experienĠe
Indicator A: Accesul la informaĠie úi transparenĠa decizională
aprecieri generale asupra nivelului de informare a cetăĠenilor cu privire la activităĠile
desfăúurate de către administraĠia publică locală;
mijloace de informare utilizate de către autorităĠi úi cetăĠeni;
zone opace ale informaĠiei publice în plan local;
- obstacole în calea unei mai bune informări a cetăĠenilor privind activitatea administraĠiei
publice a oraúului;
Indicator B: Participare publică
modalităĠi folosite de către cetăĠeni pentru a se implica în procesul de luare a deciziei
la nivel local;
obstacole în calea unei mai active participări cetăĠeneúti în luarea deciziilor la nivelul
administraĠiei publice locale;
Indicator C: Integritatea personalului din administraĠia publică locală
aprecieri generale asupra nivelului de profesionalism úi integritate al personalului din
administraĠia publică locală (atât aleúi locali, cât úi funcĠionari publici);
principalele tipuri de probleme care aduc cetăĠenii în contact cu reprezentanĠi ai
administraĠiei publice locale;
practici discutabile din perspectiva integrităĠii în funcĠionarea administraĠiei publice
locale;
Indicator D: Folosirea banului public
aprecieri generale asupra gradului de oportunitate, transparenĠă úi integritate în
cheltuirea banilor publici de către administraĠia publică locală;
implicarea cetăĠenilor în procesul bugetar la nivel local;
nivelul de integritate în realizarea achiziĠiilor publice;
nivel de competenĠă cetăĠenească în problema bugetului local;

SecĠiunea 2 : Zone vulnerabile la corupĠie úi practici de îndreptat
-

domeniile de activitate cel mai vulnerabile la corupĠie în administraĠia publică locală;
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-

sugestii pentru intervenĠii care pot diminua vulnerabilitatea acestor domenii;

Concluzii úi completări
- observaĠii, completări úi concluzii.
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AsociaĠia Pro DemocraĠia (APD) este o organizaĠie
neguvernamentală, non-profit úi neafiliată politic, cu
caracter civic, înfiinĠată în 1990. În prezent, AsociaĠia
Pro DemocraĠia are 30 de cluburi în România úi peste
1200 de membri úi voluntari.
Misiunea AsociaĠiei Pro DemocraĠia este de a întări democraĠia la nivel naĠional úi
internaĠional prin stimularea participării civice.
Pentru a-úi atinge misiunea, o parte importantă a eforturilor AsociaĠiei Pro DemocraĠia este
concentrată în direcĠia promovării integrităĠii publice. Astfel, APD înĠelege să dezvolte
programe, proiecte úi activităĠi prin care să contribuie la consolidarea standardelor de
calitate, de transparenĠă úi de integritate ale administraĠiilor publice centrale úi locale,
precum úi la dezvoltarea capacităĠii acestora de a gestiona, în mod corect, problemele de
interes public.

Transparency International Romania / AsociaĠia
Romană pentru TransparenĠă este o organizaĠie
neguvernamentală, fondată în 1999 de către un grup
de cetăĠeni úi organizaĠii preocupate de problema
corupĠiei din România. Tot în acelaúi an, AsociaĠia Română pentru TransparenĠă a fost
acrediată drept filială naĠională a reĠelei internaĠionale Transparency International, coaliĠia
globală de luptă împotriva corupĠiei.
Misiunea TI-Romania este să promoveze în spirit solidar sistemul românesc de integritate
pentru diminuarea corupĠiei. În particular, în perioada 2003 - 2007, promovarea sistemului
naĠional de integritate s-a axat, mai ales, pe îndeplinirea condiĠiilor de aderare a României
la Uniunea Europeană, în funcĠie de deficienĠele deja identificate de către UE. Acestea
sunt: lipsa reformei în justiĠie, slaba capacitate administrativă úi lipsa unei economii
funcĠionale de piaĠă.

49

Prin transparenĠă spre integritate

Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe are ca misiune sprijinirea
organizaĠiilor neguvernamentale úi a instituĠiilor publice în însuúirea principiilor úi aplicarea
metodelor de participare publică.
Pentru a îndeplini această misiune, CeRe oferă asistenĠă organizaĠiilor neguvernamentale
úi instituĠiilor publice, astfel încât:
-

organizaĠiile neguvernamentale úi cetăĠenii să se implice în elaborarea úi implementarea
politicilor publice, să monitorizeze activitatea instituĠiilor publice, să promoveze interesele
comunităĠii;

-

instituĠiile publice să consulte ONG-urile úi comunitatea în elaborarea, implementarea úi
monitorizarea politicilor publice, să fie transparente úi deschise la iniĠiativele de participare
ale organizaĠiilor neguvernamentale úi ale cetăĠenilor, să fie responsabile úi să dea
socoteală pentru activitatea lor în faĠa cetăĠenilor.

Centrul de Resurse Juridice – CRJ acĠionează pentru
crearea úi funcĠionarea unui cadru legal úi instituĠional,
care să asigure respectarea drepturilor omului úi a
egalităĠii de úanse, pentru accesul liber la un act de
justiĠie echitabil, úi contribuie la punerea în valoare a
expertizei juridice în interesul tuturor persoanelor. Programele centrului sunt acum
concentrate pe două direcĠii strategice principale, respectiv protejarea drepturilor omului úi
promovarea statului de drept.
Printre obiectivele CRJ, membră a reĠelei SON, se numără:
-

Să contribuie la schimbarea cadrului legal din România astfel încât drepturile persoanelor cu
dizabilităĠi mintale să fie garantate úi respectate în totalitate;

-

Să asigure punerea în aplicare în mod corect a legislaĠiei antidiscriminare existente;

-

Să promoveze reforma în justitie;

-

Să monitorizeze modul aplicării legislaĠiei anticorupĠie de către autorităĠile publice;

-

Să folosească litigiile strategice ca instrument de conútientizare úi îmbunătăĠire a
mediului legislativ úi social.
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Acest material a fost tipărit cu sprijinul oferit de misiunea din România a Agenţiei de Dezvoltare
Internaţională a Statelor Unite ale Americii (USAID), prin intermediul “Programului de consolidare a
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