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- Prefa  - 

În democra iile consolidate, integritatea este unul dintre atuurile majore ale administra iei 
publice. Integritatea public  reprezint  o component  esen ial  a bunei guvern ri, fiind 
astfel strâns legat  de calitatea serviciilor pe care administra iile locale le ofer  cet enilor. 

Cet enilor ar trebui s  li se garanteze tratamentul egal în fa a autorit ilor, iar serviciile 
publice ar trebui s  fie disponibile, gratuit, pentru to i membrii comunit ii - ei pl tind, deja, 
impozite pentru aceste servicii. A pretinde sau a oferi foloase în plus sunt ac iuni care 
prejudiciaz  integritatea. Aceste afirma ii sunt valabile, în egal  m sur , pentru societ i
comerciale, organiza ii neguvernamentale sau orice alte organiza ii care au dreptul la un 
proces deschis i corect de achizi ii publice i de politici publice de finan are transparente 
i echitabile.

Convingerea c  institu iile publice i reprezentan ii acestora sunt „st pâni” ai cet enilor de 
rând, c rora le conduc via a dup  bunul lor plac, apar ine trecutului. Realitatea actualului 
sistem democratic de organizare a societ ii ne dezv luie un model în care cet eanul este 
proprietarul de drept i beneficiarul direct al serviciilor institu iilor publice. Integritatea 
public  este o condi ie obligatorie pentru asigurarea unei bune guvern ri, iar dreptul de 
control al societ ii civile asupra sistemului public este pe deplin legitim, reie ind din 
statutul cet eanului de beneficiar i pl titor al serviciilor respective. 

Pentru un control eficace al comunit ii asupra administra iei care o deserve te, este 
nevoie de transparen  în activitatea institu iilor publice i disponibilitate de implicare a 
cet enilor în procesele de adoptare a deciziilor care îi privesc. Transparen a exersat  de 
administra ia public i controlul exercitat de c tre cet eni prin implicarea activ  a 
acestora în via a comunit ii sunt cele dou  fa ete ale re etei integrit ii.

Legisla ia român  permite tuturor cet enilor s  cear i s  primeasc  informa ii care 
privesc spa iul public. În acest sens, legea liberului acces la informa iile de interes public – 
nr. 544/2001 i cea a transparen ei decizionale în administra ia public  – nr. 52/2003, 
constituie puternice instrumente de monitorizare i participare la îndemâna societ ii civile. 

Implicarea cet enilor în administrarea comunit ii în care tr iesc este nu numai benefic ,
dar i necesar . Cei ale i în administra ia public  local  pot lua la cuno tin  atât nevoile 
i grijile cet enilor, cât i de eventuale sugestii privind modul de rezolvare a unor 

probleme, numai printr-o permanent i strâns  leg tur  cu ace tia. Prin transparen , pe 
de o parte, i participare, pe de alta, se pot asigura premisele unei administra ii publice 
integre, care serve te interesele cet enilor.

Mai mult, poate, decât în alte domenii, în cazul luptei împotriva corup iei se aplic  dictonul 
„este mai ieftin s  previi decât s  tratezi”. Legea nr. 571/2004 privind protec ia personalului 
din autorit ile publice, institu iile publice i din alte unit i care semnaleaz  înc lc ri ale 
legii introduce m surile de siguran  necesare pentru raportarea practicilor lipsite de 
integritate de c tre persoane plasate chiar în interiorul sistemului, a a-numi ii „avertizori de 
integritate”, creând astfel mecanismele pentru descurajarea i preven ia faptelor de 
corup ie.

* * * 



Prin transparen  spre integritate  

6

Pornind de la cele trei legi fundamentale pentru sporirea integrit ii la nivelul administra iei
publice române ti (Legile 544/2001, 52/2003 i 571/2004), organiza iile partenere care au 
implementat proiectul Îmbun t irea integrit ii la nivelul administra iei publice locale au 
produs atât o diagnoz  a integrit ii în administra ia public  precum i o serie de 
instrumente pentru sporirea acesteia. 

Din dorin a determin rii unei amelior ri durabile i prin cooperarea cu administra ia 
public , proiectul Îmbun t irea integrit ii la nivelul administra iei publice locale prive te în 
viitor mai degrab  decât spre trecut, urm rind nu sanc ionarea faptelor individuale de 
corup ie, ci cre terea nivelului de integritate prin m suri la nivel institu ional.

Autorii



Prin transparen  spre integritate  

7

Capitolul I 

Prezentarea metodologiei i a indicatorilor 

Cercetarea realizat  de Transparency International – Romania i Asocia ia Pro 
Democra ia î i propune semnalarea unor probleme punctuale care afecteaz  integritatea 
i transparen a administra iei publice locale, pe baza datelor referitoare la perioada 2004-

2006, cu a teptarea legitim  c  o mai bun  cunoa tere a acestora va alimenta dezbateri 
în plan local, contribuind astfel la g sirea i implementarea unor solu ii de impact, adaptate 
contextului local.

Cele apte localit i în cadrul c rora s-a realizat aceast  cercetare sunt: Alexandria, Baia 
Mare, Br ila, Craiova, Foc ani, Lupeni i Oradea. 

Mai jos pute i g si un inventar al conceptelor folosite în aceast  cercetare i scurte 
explica ii ale acestora: 

1.1. Cadrul conceptual: 

În elegem calitatea guvern rii ca rezultant  a integrit ii publice i a capacit ii
administrative.

Prin integritatea public în elegem atât integritatea proceselor (de luare a deciziilor, de 
implementare a deciziilor, de gestiune a banilor publici), cât i integritatea personalului 
(ale i locali, func ionari publici i personal contractual). 

Prin transparen în elegem setul de instrumente prin care administra ia (institu iile i
autorit ile administra iei publice locale) d  socoteal  cet enilor / contribuabililor cu privire 
la activitatea desf urat  în serviciul acestora. 

Modalit ile prin care se opera ionalizeaz  transparen a in de: 
 asigurarea accesului cet enilor la informa iile de interes public, 
 participarea cet enilor la elaborarea de acte normative i la edin ele publice. 

Transparen a are rolul de a preveni ac iuni care amenin  integritatea public  (acte de corup ie) i
de a evalua performan a administra iei publice locale (capacitatea administrativ ). 

Capacitatea administrativ presupune îndeplinirea corect , eficient i eficace a sarcinilor 
de serviciu de c tre personalul (ales sau numit) din administra ia public  local  (lipsa 
capacit ii administrative este echivalent  cu îndeplinirea defectuoas  a acestor atribu ii
din ra iuni de incompeten , neprofesionalism, lips  de instruire, proceduri inadecvate). 

Corup ia este definit  drept abuzul puterii publice pentru ob inerea de beneficii private. 

1.2. Premise: 

Din integritatea public  local i din (in)capacitatea administrativ  rezult  buna/proasta 
guvernare local .
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Prin integritate public  local în elegem, pe de o parte, integritatea la nivelul personalului 
din administra ia public  local  (ale i locali, func ionari publici i personal contractual) i,
pe de alta, integritatea la nivelul procesului de luare i implementare a deciziilor în 
administra ia public  local .

Integritatea personalului este definit  de ansamblul de prevederi legale, de practici i
proceduri prin care personalul care deserve te comunitatea (func ionari publici, personal 
contractual i ale i locali) este selectat, verificat, promovat sau sanc ionat. De exemplu: 
conflicte de interese, incompatibilit i, averi dobândite ilicit sau nejustificat, fapte de 
corup ie, abuz (grupa de indicatori 3: Integritate public ).

Integritatea la nivelul procesului de luare i implementare a deciziilor în administra ia 
public  local  este definit  prin: 

a) informa ii disponibile i accesibile publicului cu privire la aceste procese i proceduri de 
consultare sau participare la edin e publice, conform cerin elor Legilor 544/2001 i
52/2003 (grupa de indicatori 2: Acces la informa ie i transparen  decizional )

b) mecanisme de verificare i control ale acestor procese prin participare cet eneasc ,
consultarea cet enilor/ONG-urilor/mediului de afaceri sau mass-media cu privire la 
reglement ri locale (Vezi grupa de indicatori 1: Participare public )

c) mecanisme de publicitate, verificare i control al gestiunii banilor publici (grupa de 
indicatori 4: Folosirea banilor publici) 

1.3. Instrumentele de cercetare folosite sunt: 

1.3.1. Documentare i analiz  cu privire la patru grupe de indicatori cheie pentru 
integritate i transparen  la nivelul administra iei locale: 

A. Participare public ,
B. Acces la informa ie i transparen  decizional ,
C. Integritate public ,
D. Folosirea banilor publici.  

Documentarea s-a f cut prin cereri de informa ii de interes public (conform Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public), relevante pentru fiecare 
grup  de indicatori, trimise de coordonatorii locali ai Asocia iei Pro Democra ia.
R spunsurile primite au fost prelucrate prin intermediul unui document centralizator, astfel 
încât s  reflecte cât mai exact cele patru grupe de indicatori men iona i anterior (vezi 
Anexa 1). Cererile de informa ii au fost trimise în cursul lunii octombrie 2006. 

1.3.2. Focus grupuri cu persoane resurs  din comunitate pe probleme de administra ie
local , desf urate în perioada decembrie 2006 – ianuarie 2007, pe baza unui ghid de 
discu ie special elaborat (vezi Anexa 2). Pentru ca rezultatele focus grupurilor s  constituie 
un reper solid pentru activitatea Grupurilor pentru Integritate în Administra ia Public
Local  (GIL), persoanele resurs  au fost selectate din medii eterogene: administra ia 
public  local  (ale i locali i func ionari publici), mediul de afaceri, societate civil i mass-
media.

Aceste sesiuni s-au constituit în componenta de cercetare calitativ  a proiectului, scopul 
lor fiind de a completa datele prelevate prin documentare i analiz  (cercetarea cantitativ )
cu informa ii legate de percep ia i experien ele participan ilor în sfera integrit ii publice. 
Pe lâng  aceasta, prin intermediul focus-grupurilor, au fost identificate varii tipuri de 
probleme i practici discutabile din punctul de vedere al integrit ii, zone sensibile la 
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corup ie i propuneri incipiente de rezolvare/ameliorare a acestora. Discu iile au fost 
organizate în jurul acelora i patru grupe de indicatori folosi i în procesul de documentare i
analiz : (A) participarea public , (B) accesul la informa ie i transparen a decizional , (C) 
integritatea personalului din administra ia public  local i (D) folosirea banilor publici. 
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Capitolul II 

Analiz  comparativ
asupra integrit ii i transparen ei administra iei publice locale 

Aceast  sec iune ofer  o imagine de ansamblu comparativ  asupra integrit ii publice în 
administra ia public  local  din România, având ca baz  de analiz  datele ob inute pe 
parcursul cercet rii desf urate în apte ora e (Alexandria, Baia Mare, Br ila, Craiova, 
Foc ani, Lupeni i Oradea) în perioada octombrie 2006 – aprilie 2007.   

Prezent m atât rezultate ob inute pe baza solicit rilor de informa ii publice transmise c tre 
autorit ile locale, cât i concluziile desprinse  din cadrul sesiunilor de focus grup. Aceast
sec iune surprinde, în sintez , numai acele aspecte esen iale pentru fiecare dintre cei 
patru indicatori utiliza i (participare public , acces la informa ie i transparen  decizional ,
integritate public i folosirea banilor publici), aspecte care au fost documentate pe larg în 
marea majoritate a loca iilor. Atragem aten ia cititorului c informa iile prezentate în cadrul 
sub-sec iunilor referitoare la focus grupuri se bazeaz  exclusiv pe opiniile exprimate de 
c tre participan ii la aceste întâlniri. 

A. PARTICIPARE PUBLIC

A.1. Rezultatele ob inute pe baza solicit rilor de informa ii de interes public 

Ca aspect pozitiv remarc m c  în toate cele apte municipii de desf urare a proiectului s-
a înregistrat o prezen  ridicat  a ale ilor locali la edin ele Consiliului Local (peste 80%, 
în primele ase luni ale anului 2006), edin e care au, în general, caracter public i se 
bucur  de prezen a reprezentan ilor mass-media. Totu i, ini iativa legislativ  a consilierilor 
locali este, în general, sc zut  în raport cu cea a primarului (cea mai favorabil  situa ie se 
întâlne te la Craiova, unde, în perioada ianuarie-iunie 2006, consilierii au ini iat 35,7% din 
totalul actelor normative; la polul opus se afl  Lupeni, unde, în aceea i perioad , toate 
proiectele au fost ini iate de primar). În privin a rapoartelor de activitate ale consilierilor 
locali, instrument esen ial pentru realizarea r spunderii publice a ale ilor în fa a
comunit ii, situa ia se prezint  nuan at. În unele localit i, rapoartele aferente anului 2005 
sunt disponibile i complete, cuprinzând informa ii referitoare la proiectele de hot râri
ini iate, precum i activit ile de consultare cu actori din comunitate (de exemplu, Baia 
Mare). În alte ora e, îns , rapoartele men ioneaz  numai în mod sporadic aceste informa ii
(de exemplu Oradea), iar în altele aceste documente nu sunt publice sau nu exist
(Br ila).

Rela ia dintre administra ia public  local i organiza iile neguvernamentale locale se 
prezint  variat. Astfel, în timp ce unele ora e sunt confruntate cu lipsa rela iilor de 
parteneriat i colaborare (spre exemplu la Lupeni), în altele Prim ria lucreaz  în mod 
curent în colaborare cu societatea civil  (pentru anul 2005 autorit ile din Craiova au 
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raportat un num r de 14 organiza ii neguvernamentale participante la evenimente publice 
i consult ri). În toate ora ele monitorizate autorit ile ofer  organiza iilor

neguvernamentale finan ri din bugetul local, precum i sprijin logistic, de i, de multe ori, 
acest tip de sprijin nu se bazeaz  pe o politic  coerent  sau criterii de finan are clare, 
transparente i stabile.

A.2. Concluziile sesiunilor de focus grup 

Sesiunile de focus grup derulate în cele apte ora e în perioada decembrie 2006 - 
ianuarie 2007 au ar tat o percep ie preponderent negativ  asupra nivelului de participare 
a cet enilor în luarea deciziei publice. Implicarea acestora este considerat  a fi deficitar ,
în bun  parte datorit  necunoa terii drepturilor specifice, a proastei inform ri, dar i a 
lipsei de interes pentru problemele aflate pe agenda comunit ii. Activit ile de consultare 
sunt deseori considerate a fi doar formale, lipsite de impact real la nivelul deciden ilor. 
Mul i dintre participan i au semnalat o apatie civic  crescut  a comunit ilor locale, uneori 
între inut  de lipsa de interes a autorit ilor pentru popularizarea dreptului la participare 
public , precum i de lipsa de rezultate a particip rilor anterioare la dezbateri publice. 
Majoritatea cet enilor prefer  s  abordeze rela ia cu autorit ile în mod individual, în 
func ie de interese personale punctuale, chiar dac  se confrunt  cu acela i tip de 
probleme sau cu probleme care afecteaz , de fapt, întreaga comunitate.

În câteva localit i, participan ii au reclamat nevoia ca autorit ile locale s  î i asume un rol 
proactiv în rela ia cu cet enii, încurajând activit ile participative i consultative prin 
popularizarea drepturilor specifice i contribuind la o mediatizare i explicare mai bun  a 
problemelor publice. 

În ceea ce prive te rela ia autorit ilor cu sectorul ONG, au fost identificate o serie de 
probleme care caracterizeaz  majoritatea ora elor supuse monitoriz rii: slaba dezvoltare a 
societ ii civile în plan local, acordarea preferen ial  a finan rilor de la bugetul local, 
precum i riscul pierderii impar ialit ii prin acceptarea acestora, protocoale de colaborare 
de ordin pur formal, lips  de receptivitate fa  de solicit rile sectorului neguvernamental. 
Ca bune practici, au fost identificate utilizarea constant  de c tre Prim rii a unor structuri 
consultative reprezentative semi-formale, spre exemplu comitetele cet ene ti.

B. ACCES LA INFORMA IE I TRANSPAREN  DECIZIONAL

B.1. Rezultatele ob inute pe baza solicit rilor de informa ii de interes public

În ceea ce prive te asigurarea infrastructurii institu ionale pentru aplicarea legilor 544/2001 
i 52/2003, în majoritatea ora elor s-a constat existen a unor departamente specializate 

func ionale, amplasate i echipate în mod corespunz tor – ca excep ii men ion m Br ila i
Lupeni, unde birourile respective sunt restrânse ca spa iu, insuficient echipate din punct de 
vedere logistic sau greu accesibile pentru cet eni.
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Autorit ile locale respect , în general, cerin ele legate de oferirea informa iilor publice din 
oficiu, afi ând la sediu lor sau pe website majoritatea informa iilor men ionate de Art. 5 al 
Legii 544/2001. Cu excep ia prim riilor din Craiova i Baia Mare i, par ial, a celei din 
Oradea, prim riile nu utilizeaz  proceduri distincte de actualizare a informa iilor oferite din 
oficiu, sau de prelucrare a acestora, în vederea accesibiliz rii lor pentru cet enii neini ia i
în problemele administra iei publice locale.

Experien a monitoriz rii a ar tat c  termenele de transmitere a r spunsurilor la cererile de 
informa ie sunt, de asemenea, conform cerin elor legii – majoritatea r spunsurilor au fost 
transmise de c tre autorit i înainte de scurgerea termenului maxim de a teptare de 30 
zile, iar acolo unde s-au înregistrat întârzieri a fost cerut acordul solicitatului în acest sens. 
S-au observat, de asemenea, reveniri i complet ri pe marginea cererilor de informa ie
dup  scurgerea a 30 zile. În privin a calit ii r spunsurilor (sub aspectul completitudinii i
acurate ii) monitorizarea a ar tat c , de i în cele mai multe cazuri acestea au primit 
aprecieri pozitive din partea monitorilor, exist  înc  deficien e ce merit  men ionate:

 rezisten a la oferirea de informa ii „sensibile”1 (spre exemplu, Prim ria Br ila a 
refuzat s  fac  public  media veniturilor de la buget în luna august 2005 pentru 
ale i locali, func ionari publici i angaja i contractuali, fie motivând confiden ialitatea 
drepturilor salariale, fie trimi ând la acte normative irelevante – O.G. 2/2006 i O.G. 
3/2006);

 refuzul explicit sau tacit de a oferi documente de interes public (spre exemplu, la 
Br ila i Oradea nu au putut fi ob inute procesele-verbale aferente edin elor
comisiilor de specialitate din primele ase luni ale anului 2006); 

 lipsa r spunsului datorit  inexisten ei documentelor i eviden elor relevante în 
interiorul institu iei (spre exemplu, în niciunul dintre ora ele monitorizate nu am 
putut determina num rul total al participan ilor la edin ele publice în anul 2005).

În privin a accesibilit ii informa iei publice, men ion m c  în toate ora ele monitorizate 
costurile de copiere sunt fie la nivelul pie ei (în unele cazuri s-a decis coborârea pre ului
ini ial prohibitiv, spre exemplu la Craiova, de la 5 RON/pagin  la 0.05 RON/ pagin ) fie 
inexistente (la Br ila i Oradea nu se percep costuri de copiere).

În aplicarea Legii 52/2003 autorit ile locale respect , în general, criteriile formale legate 
de con inutul i termenele de afi are ale anun urilor privind desf urarea edin elor 
publice; anun urile privind elaborarea de acte normative nu sunt îns  afi ate întotdeauna 
cu 30 zile înainte de edin a de adoptare i, în cele mai multe cazuri, nu con in toate 
informa iile cerute prin lege, care s  permit  analizarea în cuno tin  de cauz  a 
respectivelor proiecte normative (deseori lipsesc nota de fundamentare, referatul de 
aprobare privind necesitatea proiectului i termenul limit  pân  la care cet enii pot trimite 
sugestii, propuneri etc.).    

Ca tendin  general , men ion m lipsa de ini iativ , din partea cet enilor pentru 
solicitarea dezbaterilor publice, ceea ce determin , per ansamblu, utilizarea modest  a 
acestui instrument de participare public   (spre exemplu, în cursul anului 2005, Prim ria

1 S-au solicitat informa ii legate de costurile de personal ale Prim riei i Consiliului Local (media veniturilor lunare de la 
buget pe luna august 2005 pentru ale i locali, func ionari publici i angaja i contractuali), precum i cheltuielile de 
deplasare i reprezentare ale ale ilor locali pentru anul 2005.  
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Br ila a supus aten iei publice un num r de ase proiecte normative, îns  nu au existat 
dezbateri publice pe marginea acestora; situa ia este similar  la Foc ani; în aceea i
perioad , la Lupeni, s-a organizat o singur  dezbatere public , iar la Craiova trei).

Rela ia cu presa este una bun  – de i procedura acredit rii se folose te numai pe alocuri 
(Craiova, Oradea, Foc ani), jurnali tii au, în general, acces liber la edin ele publice ale 
autorit ilor. Nu a existat niciun caz de retragere a acredit rii. Ca aspecte negative se 
remarc  utilizarea redus , de c tre jurnali ti, a Legii 544/2001 (în cursul anului 2005 un 
singur jurnalist a adresat cereri de informa ie c tre Prim ria  Lupeni; la Craiova i Br ila au 
existat trei astfel de jurnali ti; situa ia cea mai favorabil  se întâlne te la Foc ani, unde 12 
jurnali ti au solicitat informa ii publice în 2005), precum i lipsa practicii de monitorizare a 
presei din multe prim rii, sau efectuarea unei monitoriz ri sumare i inconstante.

B.2. Concluziile sesiunilor de focus grup 

Sesiunile de focus grup au ar tat o percep ie preponderent negativ  asupra nivelului de 
informare a cet enilor în leg tur  cu activit ile administra iei publice locale. Ca i în 
chestiunea particip rii publice, cauzele sunt necunoa terea drepturilor specifice, lipsa de 
interes, educa ie civic  redus , dar i lipsa sau calitatea sc zut  a activit ilor de informare 
derulate de autorit i. Astfel, în timp ce unele prim rii au primit aprecieri mai degrab
pozitive din partea participan ilor, care au l udat eforturile de deschidere fa  de 
comunitate, cele mai multe au fost apreciate ca fiind institu ii opace, neimplicate într-un 
dialog real cu cet enii.

Punctual, în privin a modului de aplicare a Legii 544/2001, p rerile au fost împ r ite. În 
timp ce unii participan i s-au declarat mul umi i de activitatea departamentelor specializate, 
al ii au semnalat o serie de practici negative – oferirea de r spunsuri numai la sfâr itul 
perioadei maxime de a teptare de 30 de zile, de i complexitatea r spunsurilor nu justifica 
un interval atât de lung, inconsecven a r spunsurilor oferite la solicit ri similare, oferirea 
de r spunsuri distorsionate, incomplete etc., refuzul de a furniza copii dup  contracte de 
achizi ii publice datorit  existen ei unor clauze de confiden ialitate. De multe ori, jurnali tii
dar i cet enii acceseaz  informa ia public  mai degrab  informal, folosindu-se de cercul 
propriu de cuno tin e sau de rela iile pe care le au cu oficiali din administra ia public
local . În toate ora ele cheltuirea banului public i achizi iile publice au fost identificate ca 
fiind zonele cele mai opace ale informa iei publice. O alt  problem  recurent  legat  de 
lipsa de transparen  este cea a introducerii pe ordinea de zi a edin elor Consiliilor Locale 
a unor proiecte de hot râri cu pu in timp înainte de desf urarea acestora, uneori chiar i
în aceea i zi, sub pretextul urgen ei. În acest fel, nu numai presa i cet enii, dar chiar i
consilierii locali sunt lipsi i de posibilitatea analiz rii i exprim rii unor opinii pe marginea 
acestor ini iative. În plus, aceast  practic  poate crea suspiciuni de lips  de integritate 
asupra respectivelor proiecte de hot râri.

Presa este recunoscut  ca un factor-cheie de diseminare a informa iei publice i, în 
consecin , de implicare a cet enilor în treburile publice. În cele mai multe municipii exist
un contact constant între autorit i i pres , iar rela ia este una pozitiv . Au fost îns
semnalate i disfunc ionalit i, cum ar fi transmiterea unor informa ii solicitate de un anumit 
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ziar i altor organe de pres  concurente. Pe de alt  parte, a fost uneori amintit  lipsa de 
impar ialitate i partizanatul politic în presa local .

C. INTEGRITATE PUBLIC

C.1. Rezultatele ob inute pe baza solicit rilor de informa ii de interes public 

În privin a integrit ii personalului, o problem  constatat  în majoritatea ora elor de 
desf urare a proiectului a fost existen a unei migra ii politice intense, neînso it  de 
sanc iuni.  Astfel, în perioada 2004-2006 num rul de consilieri locali care i-au schimbat 
apartenen a politic  a fost: nou  la Craiova, patru la Foc ani, trei la Lupeni i unul la Baia 
Mare. Singurul ora  unde nu s-a înregistrat acest fenomen este Oradea; pentru Br ila nu 
au existat date oficiale concludente pentru a estima amplitudinea migra iei politice.  

În plus, s-a constatat lipsa transparen ei în declararea cadourilor primite de ale ii locali i
func ionarii publici în exerci iul func iei publice. De i legea prevede obligativitatea declar rii
acestor obiecte, dup  un anumit prag valoric, niciuna din prim riile monitorizate nu a 
instituit o procedur  de raportare (spre exemplu, un registru pentru declararea cadourilor).

Un alt aspect relevat de monitorizarea noastr  este lipsa sesiz rilor i verific rilor cu 
privire la declara ii de avere incomplete sau neconforme cu realitatea, în ciuda faptului c ,
a a cum au ar tat sesiunile de focus grup, îmbog irea ilicit  a oficialilor este perceput  ca 
fiind o problem  important  în planul integrit ii administra iei publice locale. Situa ia este 
similar  în ceea ce prive te conflictele de interese i incompatibilit ile. Singurele dou
excep ii în acest sens sunt reprezentate de Baia Mare unde, în perioada iunie 2004 - 
august 2006, un consilier local i-a pierdut mandatul ca urmare a unei situa ii de 
incompatibilitate, i Oradea, unde au fost semnalate trei posibile cazuri de incompatibilit i.

C.2. Concluziile sesiunilor de focus grup 

Sesiunile de focus grup au dezv luit existen a unei percep ii preponderent negative asupra 
integrit ii func ionarilor publici i a angaja ilor contractuali. De i în unele loca ii s-a raportat 
o îmbun t ire a situa iei, în sensul evolu iei spre un comportament deschis i amabil în 
rela ia cu cet enii, de cele mai multe ori participan ii au semnalat lipsa de polite e,
serviabilitate i în elegere fa  de problemele cet enilor. Pe de alt  parte, remarc m
existen a unor probleme în ceea ce prive te conduita cet enilor la ghi eu – impolite e i
lipsa de reac ie în fa a abuzurilor. În majoritatea municipiilor a fost confirmat  persisten a
practicilor de oferire / cerere de „mici aten ii” pentru rezolvarea preferen ial  a unor cereri 
administrative.

În privin a integrit ii ale ilor locali, în mai multe municipii participan ii au exprimat 
suspiciuni cu privire la îmbog irea ilicit  a acestora în timpul mandatului i au reclamat 
nevoia unui mecanism eficient de control al averilor. Alte probleme semnalate au fost: 
lipsa de profesionalism, oportunismul, precum i întrep trunderea nepotrivit  a intereselor 
economice i politice ale consilierilor locali. În câteva ora e participan ii au indicat 
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existen a presiunilor politice asupra corpului de func ionari publici din prim rii, fapt ce 
conduce uneori la solidarizarea acestora cu ale ii locali, f când dificil  aprecierea distinct
a integrit ii celor dou  categorii de personal.  

Sesiunile de focus grup au indicat urm toarele zone ca având o sensibilitate crescut  la 
corup ie: cheltuirea banilor publici / achizi iile publice, repartizarea i utilizarea locuin elor 
sociale, respectul dreptului la proprietate (realizarea de construc ii f r  autoriza ie, 
retroced ri, împropriet riri i concesion ri de terenuri, percepute ca abuzive), serviciile 
sociale (expuse la fenomenul corup iei în special în comunit ile care se confrunt  cu 
probleme economice majore).

D. FOLOSIREA BANILOR PUBLICI 

D.1. Rezultatele ob inute pe baza solicit rilor de informa ii de interes public 

Informa iile ob inute din partea autorit ilor la cererile de informa ii care au vizat acest 
indicator au fost, din p cate, insuficiente pentru a permite o analiz  comparativ
comprehensiv .

Putem îns  face aprecieri pe marginea procedurilor planificate a fi utilizate pentru 
realizarea achizi iilor publice, pe baza analizei Planurilor Anuale de Achizi ii Publice 
aferente anului 2005. De i alegerea unei anumite proceduri de achizi ie public  nu este o 
decizie arbitrar  a administra iei, fiind condi ionat  de numeroase aspecte prezentate în 
legisla ia specific  (printre care i pragul valoric estimat al contractului), ea are o 
importan  de net g duit în planul integrit ii publice, din perspectiva model rii
transparen ei în cheltuirea banului public. Astfel, am considerat licita ia deschis i cea 
restrâns  ca fiind proceduri transparente, negocierea competitiv i concursul de solu ii ca 
fiind proceduri relativ transparente, iar cererea de ofert , negocierea cu o singur  surs i
cump rarea direct  ca fiind proceduri netransparente. Pentru ora ele unde au existat date 
suficiente, s-a observat utilizarea cu preponderen  a procedurilor cu grad redus de 
transparen  (cererea de ofert i negocierea cu o singur  surs ); acolo unde au existat 
mai multe fonduri previzionate a fi cheltuite prin proceduri transparente, acestea 
acopereau doar câteva licita ii.

Un aspect pozitiv este existen a, în majoritatea ora elor monitorizate, a unor planuri de 
dezvoltare pentru diverse sectoare de activitate ale administra iei publice locale (planuri 
strategice de dezvoltare a ora elor, planuri de investi ii, planuri de urbanism, planuri de 
mediu, locuin e 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 opac  din punctul de vedere al accesului la 
informa ie, concentreaz i cele mai multe suspiciuni i îngrijor ri pe marginea integrit ii
publice. Au fost semnalate o serie de probleme, de la lipsa de transparen  în realizarea 
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achizi iilor publice, la utilizarea caietelor de sarcini „cu adres ”, pl tirea unor pre uri 
nejustificat de mari, percep ia unor conflicte de interese i realizarea unor proiecte de 
investi ii „personalizate” în func ie de ocupantul fotoliului de primar. 

Un aspect ce merit  re inut este lipsa de reac ie a oamenilor de afaceri fa  de neregulile 
observate / percepute în achizi iile publice, situa ie semnalat  în câteva ora e, i motivat
de teama unor repercusiuni negative (pierderea anselor de a câ tiga contracte publice pe 
viitor, posibilitatea unor controale abuzive etc.).  

În privin a particip rii publice în procesul de elaborare bugetar , participan ii au ar tat c
aceasta ia, de cele mai multe ori, forma consult rilor pe marginea proiectelor de buget, 
consult ri ini iate preponderent de autorit i. Totu i, din cauza lipsei de competen  a 
cet enilor în chestiuni de ordin bugetar, a utiliz rii unui limbaj tehnic i astfel inaccesibil, a 
excesivei preocup ri a participan ilor fa  de probleme personale sau ale cartierului 
propriu, dar i datorit  lipsei generale de interes, de cele mai multe ori procesul de 
consultare nu î i atinge finalitatea. Ca o practic  pozitiv  s-a observat utilizarea, în câteva 
ora e, a sondajelor de opinie pentru stabilirea priorit ilor de cheltuire a banului public în 
viziunea comunit ii.
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Capitolul III 

Ghid privind posibile probleme de integritate la nivelul administra iei
publice locale i demersuri practice de solu ionare a acestora 

În cadrul acestei sec iuni sunt prezentate, sintetic, o serie de demersuri practice pentru 
îmbun t irea integrit ii la nivelul administra iei publice locale. Ca punct de pornire în 
realizarea acestei sinteze am utilizat strategiile privind îmbun t irea integrit ii în 
administra ia public  local , formulate de c tre Grupurile de Integritate Local  (GIL) în 
fiecare dintre cele 7 ora e de desf urare a proiectului. Pentru un plus de claritate, 
prezentarea problemelor i a solu iilor tehnice include scurte pasaje relevante din legisla ia 
aplicabil  în domeniu.  

A. Integritatea public i limitarea accesului cet eanului  la informa ia de 
interes public 

A.1. Capacitatea administrativ  scazut  în aplicarea Legii 544/2001 privind liberul 
acces la informa iile de interes public. 
(inexisten a personalului, inaccesibilitatea fizic  a biroului, slaba informatizare a 
circuitului documentelor în cadrul institu iei)
Aplicarea defectuoas  a legii restrânge exercitarea dreptului cet enilor de a fi informa i
cu privire la activitatea autorit ilor i a dreptului de a participa activ la luarea deciziei 
publice.

Art. 4 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public 
(1) Pentru asigurarea accesului oric rei persoane la informa iile de interes public 
autorit ile i institu iile publice au obliga ia de a organiza compartimente specializate de 
informare i relatii publice sau de a desemna persoane cu atribu ii în acest domeniu. 
(2) Atribu iile, organizarea i func ionarea compartimentelor de rela ii publice se 
stabilesc, pe baza dispozi iilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare i
func ionare al autorit ii sau institu iei publice respective.

Aceste aspecte influenteaza negativ rata apel rii cet enilor la exercitarea drepturilor 
specifice de informare i participare public  prevazute de cele doua legi, i, în unele 
cazuri, chiar aplicarea defectuoasa a textelor de lege. 

Din punct de vedere func ional, nivelul sc zut de informatizare a institu iei conduce la 
un circuit greoi al documentelor în interiorul acesteia, aspect care se r sfrânge negativ 
asupra calit ii actului de administra ie i accesului la informa ia de interes public. 

Demersuri ce trebuie realizate pentru ameliorarea situa iei:
- reflectarea, în organigrama institutiei, a unei importan e sporite acordate acestui 

departament (structur  de personal l rgit );
- amenajarea departamentului intr-un spa iu destinat exclusiv activit ilor specifice 

acestuia i usor accesibil cet enilor;
- infiin area unui Centru de Informare pentru cet eni (CIC). În acest sens, 

recomandam apelarea la resursele pe care le poate oferi Asocia ia Na ional  a 
Centrelor de Informare pentru cet eni;
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- crearea unei strategii de informare a institu iei;
- diversificarea canalelor de transmitere a informa iei c tre comunitate: website, 

buletin informativ (tiparit lunar i electronic s pt mânal), tip rituri punctuale (afise, 
pliante), call-center; 

- institutionalizarea transmiterii de informa ii importante c tre strucuturile 
reprezenative ale socient ii civile în plan local (ONG-uri, sindicate, organiza ii ale 
oamenilor de afaceri etc.), în ideea fructific rii capacit ii acestora de a ac iona pe 
post de re ea multiplictoare a informa iei publice în comunitate; 

- diferen ierea canalelor de transmitere a informa iei pe grupuri int  specifice. 

Alte demersuri posibile: 
Infiin area de centre de informare pentru cet eni în afara cl dirii Prim riei, în zonele 
îndep rtate fa  de sediul acesteia. Un astfel de centru, amenajat într-o unitate mobil  sau 
permanent , ar putea îndeplini urm toarele func ii:

- distribuire de materiale informative pentru cet eni, create de prim rie sau alte 
institu ii publice locale sau de nivel na ional;

- oferirea unor r spunsuri la întrebari adresate verbal de c tre cet eni i acordarea 
de asisten  în redactarea de peti ii i solicit ri de informa ii în baza legii liberului 
aces la informa iile de interes public; 

- spa iu pentru c su ele po tale ale consilierilor locali în care s  primeasc  scrisori cu 
propunerile i dolean ele cet enilor;

- spa iu de audien e pentru consilierii locali – care s  asigure, prin rota ie, existen a
unui program regulat permanent. 

A.2. Costul de copiere a documentelor ce con in informa ii de interes public 
oferite la cerere, în baza legii 544/2001 este foarte mare, peste nivelul pie ei
Acest fapt îi descurajeaz  pe cet eni s  solicite informa ii de interes public. 

Art. 9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public:
(1) în cazul în care solicitarea de informa ii implic  realizarea de copii de pe 
documentele de inute de autoritatea sau institu ia public , costul serviciilor de copiere 
este suportat de solicitant, în condi iile legii. 

Not : oferirea propriu-zis  a informa iei nu se taxeaz . Taxarea serviciilor de copiere a 
documentelor care con in informa ii de interes public nu trebuie s  slujeasc  obiective 
comerciale (pre ul ar trebui fixat astfel încat s  acopere strict cheltuielile reale) i, în 
niciun caz, sa nu descurajeze, printr-un nivel ridicat, exercitarea de c tre cet eni a 
dreptului de a accesa informa ii de interes public (pre ul ar trebui stabilit având ca punct 
de reper nivelul pie ei pentru acest serviciu). 

Situa ia poate fi ameliorat  prin adoptarea unei hot râri prin care s  se stabileasc
costuri de fotocopiere pentru cet enii care solicit  informa ii de interes public la cel mult 
nivelul maxim al pre urilor practicate de operatorii economici pe pia a liber .

A.3. Pagina de Internet a institu iei nu este utilizat  în raport cu cerintele 
legisla iei în domeniu 
Nerespectarea prevederilor legilor care fac referire la obligativitatea public rii pe site-ul 
institu iei a unor informa ii de interes pentru cet eni poate aduce atingere exercit rii
dreptului cet enilor de a se informa cu privire la activitatea administra iei publice locale 
i, implicit, a capacit ii acestora de a exercita control asupra institu iei.
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Aceast  problem  poate fi u or rezolvata dac  exist  voin  politic  din partea liderilor 
politici în a transparentiza activitatea institu iei prin publicarea documentelor acesteia i în 
a direc iona resursele financiare i umane necesare c tre administrarea paginii de 
internet.

Pentru identificarea unor variante de lucru a caror valabilitate a fost deja verificat  în 
practic , factorii decizionali î i pot îndrepta aten ia c tre solu iile tehnice adoptate de alte 
institu ii din ar  sau str in tate în ceea ce prive te administrarea propriului website.

B. Integritatea public i  transparen a decizional

B.1. Anun urile cu privire la desf urarea edin elor Consiliului Local nu con in
toate informa iile referitoare la proiectele de hot râri, a a cum prevede legea 
52/2003

Aceast  stare de fapt priveaz  cet enii i organiza iile interesate de informa iile
necesare formul rii unor propuneri de îmbun t ire - cu valoare de recomandare - a 
actelor normative locale. Lipsa de expunere public  a proiectelor de hot râri cre te 
riscul ca, printre viitoarele hot râri adoptate, s  apar  decizii care urm resc obiective 
neintegre.

Art. 2 din Legea 52/2003 privind transparen a decizional  în administra ia public
Principiile care stau la baza prezentei legi sunt urm toarele: 
a) informarea, în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes 
public care urmeaz  s  fie dezb tute de autorit ile administra iei publice centrale i
locale, precum i asupra proiectelor de acte normative;

 Îmbunatatirea practicii în domeniu se poate realiza prin opera ionalizarea cerin elor 
Legii 52/2003 la nivel institu ional, adaptându-se în acest sens procedurile de lucru i
regulamentele interne. Anun urile privind adoptarea de acte normative trebuie s  con in
urm toarele informa ii:

- textele proiectelor de hot râre de pe ordinea de zi; 
- note de fundamentare, expunere de motive sau referat de aprobare privind 

necesitatea adopt rii fiecarui proiect de act normativ; 
- termenul limit , locul i modalitatea prin care cei interesa i pot trimite, în scris, 

propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 
normativ.

Art. 6 din Legea 52/2003 privind transparen a decizional  în administra ia public :
(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative, autoritatea 
administra iei publice are obliga ia s  publice un anun  referitor la aceast  ac iune pe 
website-ul propriu, s -l afi eze la sediul propriu, într-un spa iu accesibil publicului, i s -l
transmit  c tre mass-media central  sau local , dup  caz. Autoritatea administra iei
publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o 
cerere pentru primirea acestor informa ii.
(2) Anun ul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cuno tin a
publicului, în condi iile alin. (1), cu cel pu in 30 de zile înainte de supunerea spre analiz ,
avizare i adoptare de c tre autorit ile publice. Anun ul va cuprinde o not  de 
fundamentare, o expunere de motive sau, dup  caz, un referat de aprobare privind 
necesitatea adopt rii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului 
respectiv, precum i termenul limit , locul i modalitatea în care cei interesa i pot trimite, în 
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scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 
normativ. 
(3) Anun ul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevan  asupra 
mediului de afaceri se transmite de c tre ini iator asocia iilor de afaceri i altor asocia ii
legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevazut la alin. (2). 
(4) La publicarea anun ului, autoritatea administra iei publice va stabili o perioad  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) Conduc torul autorit ii publice va desemna o persoan  din cadrul institu iei, 
responsabil  pentru rela ia cu societatea civil  care s  primeasc  propunerile, sugestiile i
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 hot râri,
cu pu in timp înainte de desf urarea edin elor, sub pretextul urgen ei i
abuzarea de edin ele extraordinare i a edin elor „de îndat ”

Acest fapt este contrar principiului „inform rii prealabile”, cu efecte negative asupra  
posibilit ii cet enilor de a interveni cu propuneri de optimizare înainte de luarea unei 
decizii în plen de c tre Consiliul Local; de asemenea, acest  practic  impiedic
analizarea atent  a respectivelor proiecte de hot râri de c tre consilierii locali. 

Practica introducerii, în regim de urgen , pe ordinea de zi, a unor proiecte de hot râre
poate na te suspiciunea c  ini iatorul le fere te, în mod voit, de ochiul publicului, tocmai 
pentru a ascunde scopuri lipsite de integritate pe care aceste proiecte le-ar urm ri.

Art. 2 din Legea 52/2003 privind transparen a decizional  în administra ia public :
Principiile care stau la baza prezentei legi sunt urm toarele: 
a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public 
care urmeaz  s  fie dezbatute de autorit ile administra iei publice centrale i locale, 
precum i asupra proiectelor de acte normative; 

Art. 42 din Legea 393/2004 privind Statutul ale ilor locali: 
(1) Dreptul ale ilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi 
ingr dit.
(2) autorit ile administra iei publice centrale i locale, institu iile, serviciile publice, 
precum i persoanele juridice de drept privat sunt obligate s  asigure informarea 
corect  a ale ilor locali, potrivit competen elor ce le revin, asupra treburilor publice i
asupra problemelor de interes local.

Art. 39 al Legii 215/2001 a administra iei publice locale (republicat )
(4) În caz  de for  major i de maxim  urgen  pentru rezolvarea intereselor 
locuitorilor comunei, ora ului sau municipiului sau în alte situa ii stabilite de 
regulamentul de organizare i func ionare a consiliului local, convocarea consiliului local 
se poate face de îndat .

Pentru combaterea acestei situa ii, se pot adopta urm toarele m suri de îmbun t ire
a practicii în domeniu: 

 O mai bun  planificare a calendarului legislativ în plan local, precum i îmbun t irea 
comunic rii între Prim rie, Consiliul Local i alte p r i interesate, pentru a evita apari ia
unor situa ii de „urgen ”, care s  conduc  la practici netransparente; 

 Proiectele de hot râre introduse în regim de urgen , prin modificarea ordinii de zi 
anun ate ini ial, s  fie înso ite de argumentarea urgen ei. Aceast  obligativitate s  fie 
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introdus  în regulamentul intern de func ionare al Consiliului Local, similar cu obliga ia
Guvernului de a motiva urgen a Ordonan elor de Urgen  pe care le emite, conform 
Constitu iei României (articolul 115, alineatul 4). 

De asemenea, este indicat  publicarea motiva iei în procesul verbal / minuta edin ei
respective. Astfel, se va oferi posibilitatea oric rei persoane interesate de a verifica dac
motiva iile sunt într-adevar sus inute de prevederile Regulamentului de Organizare i
Functionare a Consiliului Local respectiv.  
Art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale: 
Ordinea de zi a edin elor se aprob  de c tre consiliul local, la propunerea celui care, în 
condi iile Art. 40, a cerut întrunirea consiliului. Modificarea ordinii de zi se poate face 
numai pentru probleme urgente i numai cu votul majorit ii consilierilor prezen i.

 Reflectarea, prin solu ii tehnice adecvate, a votului nominal în cadrul Consiliului 
Local, urmat  de publicarea imediat  a situa iei centralizate (oferirea în form  imprimat  a 
rezultatelor votului c tre reprezentan ii mass-media prezen i la edin a Consiliului). Prin 
acest plus de transparen , cerut  deja de legile în vigoare, se poate contracara 
suspiciunea c  acele proiecte de acte normative intoduse pe ordinea de zi în regim de 
urgen  pot ascunde scopuri lipsite de integritate. 

Legea 52/2003 privind transparen a decizional  în administra ia public :
Art. 10. - Minuta edin ei publice, incluzând i votul fiec rui membru, cu excep ia cazurilor 
în care s-a hot rât vot secret, va fi afi at  la sediul autorit ii publice în cauza i publicat
în site-ul propriu. 
Art. 11. - (1) Autorit ile publice prev zute la art. 4 sunt obligate s  elaboreze i s
arhiveze minutele edin elor publice. Atunci când se consider  necesar, edin ele publice 
pot fi înregistrate.  

Legea 215/2001 a administra iei publice locale (republicat ):
Art. 42. - (1) edin ele consiliului local sunt publice.  
(3) Dezbaterile din edin ele consiliului local, precum i modul în care i-a exercitat votul 
fiecare consilier local se consemneaz  într-un proces-verbal, semnat de pre edintele de 
edin i de secretarul unit ii administra iv-teritoriale.

(4) Pre edintele de edin , împreun  cu secretarul unit ii administrativ-teritoriale î i
asum , prin semn tur , responsabilitatea veridicit ii celor consemnate.
(5) La începutul fiecarei edin e, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al 
edin ei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul edin ei, s  conteste con inutul

procesului-verbal i s  cear  men ionarea exact  a opiniilor exprimate în edin a
anterioar .
(6) Procesul-verbal i documentele care au fost dezb tute în edin  se depun într-un 
dosar special al edin ei respective, care va fi numerotat, semnat i sigilat de pre edintele
de edin i de secretar, dup  aprobarea procesului-verbal.
(7) În termen de 3 zile de la terminarea edin ei, secretarul unit ii administra iv-teritoriale 
afi eaz  la sediul prim riei i, dupa caz, pe pagina de internet a unit ii administrativ-
teritoriale o copie a procesului-verbal al edin ei.

C. Integritatea ale ilor în rela ia cu aleg torii i cu mandatul primit 

C.1. Ini iativa legislativ  redus  a consilierilor locali 

Lipsa de proiecte de hot râri ini iate de consilierii locali poate reflecta o reprezentare 
redus  de c tre ace tia a intereselor comunit ii.
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Legea 215/2001 a administra iei publice locale (republicat ):
Art. 36. - (1) Consiliul local are ini iativa i hot r te, în condi iile legii, în toate 
problemele de interes local, cu excep ia celor care sunt date prin lege în competen a
altor autorit i ale administra iei publice locale sau centrale. 

Legea 393/2004 privind Statutul ale ilor locali 
Art. 50. - (1) Ale ii locali au obliga ia de a aduce la cuno tin a cet enilor toate faptele i
actele administrative ce intereseaz  colectivitatea local .
(2) Ale ii locali sunt obliga i ca, în exercitarea mandatului, s  organizeze periodic, cel 
pu in o data pe trimestru, întâlniri cu cet enii, sa acorde audien e i s  prezinte în 
consiliul local o informare privind problemele ridicate la întalnirea cu cet enii.

Pentru stimularea activit ii de ini iativ  legislativ  a consilierilor locali se pot aplica 
metode directe de favorizare a activit ii consilierilor în ceea ce prive te rela ia lor cu 
cet enii:

- crearea de adrese de e-mail publice, accesibile cet enilor, pentru consilierii locali; 
- realizarea de cutii de scrisori i sesizari c tre consilieri i amplasarea lor în loca ii

accesibile; 
- publicarea i promovarea programului de audien e a consilierilor; 
- institu ionalizarea organiz rii de întâlniri publice cu cet enii, pentru a cre te

ansele prelu rii de c tre consilieri a problemelor aflate pe agenda public  a 
comunit ii. Este indicat  formarea de coali ii ale societ ii civile în plan local, care 
s  î i asume ini iativa organiz rii acestor evenimente; 

- monitorizarea realiz rii i public rii de c tre consilierii locali a rapoartelor anuale 
individuale de activitate, insistând asupra capitolului con inând initia ivele legislative; 

C.2. Lipsa, elaborarea superficial i nepublicarea sau publicarea par ial  a 
rapoartelor de activitate ale consilerilor locali; 

Acest fapt diminueaz  capacitatea cet enilor de a trage la r spundere ale ii locali. 

Legea 215/2001 a administra iei publice locale (republicat )
Art. 51 (1) în exercitarea mandatului consilierii locali sunt în serviciul colectivit ii
locale.
(4) Fiecare consilier, precum i viceprimarul sunt obliga i s  prezinte un raport anual de 
activitate, care va fi f cut public prin grija secretarului.

Pentru crearea premiselor de cre tere a gradului de responsabilizare a ale ilor locali 
fa  de cet eni, se pot lua urm toarele m suri:

- publicarea coordonatelor de contact ale consilierilor locali pe website-ul Prim riei
(minim adrese oficiale de e-mail); 

- men ionarea, în rapoartele de activitate ale consilierilor locali, a proiectelor de 
hot râri ini iate de c tre ace tia, precum i a consult rilor avute cu actori din 
comunitate;

- adoptarea, prin hot râre de Consiliu Local, a unui model de raport, care s  con in ,
minimal, urmatoarele puncte: 

o prezen a în plen i pe comisii a consilierilor locali; 
o inventarul de proiecte ini iate i soarta lor privind transformarea în hot râri de 

Consiliu;
o activit ile de consultare cu cet enii pe care le-a desf urat consilierul; 
o statistici privind audien ele realizate; 
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o cursuri de formare relevante pentru calitatea de consilier local la care a 
participat;

o delega ii i vizite de schimb de experien  la care a luat parte; 
o prezen e la evenimente de interes public organizate de prim rie i organiza ii

ale societ ii civile. 
Aceast  hot râre poate s  prevad i sanc iuni pentru nedepunerea raportului. 

C.3. Nedepunerea, completarea defectuoas , nepublicarea declara iilor de avere 
ale consilierilor locali i ale func ionarilor publici 

Acest fapt priveaz  comunitatea local  de informa iile necesare identific rii unor 
situa ii/practici lipsite de integritate. 

Art. 10 din Legea nr. 144/2007 privind infiin area, organizarea i func ionarea Agen iei
Na ionale de Integritate 
Atribu iile persoanelor desemnate potrivit art. 9 sunt urm toarele:
e) asigura publicarea i mentinerea declara iilor de avere i a declara iilor de interese, pe 
pagina de Internet a institu iei, dac  aceasta exist , sau la avizierul propriu, în termen de 
cel mult 30 de zile de la primire. Declara iile de avere i de interese se p streaz  pe 
pagina de internet cel pu in 5 ani de la publicare, dup  care se arhiveaz  potrivit legii;
f) trimit Agen iei, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale 
declara iilor de avere i ale declara iilor de interese primite, pe care Agen ia le public  pe 
pagina proprie de Internet, în termen de 30 de zile de la primirea acestora, i le men ine
publicate pe durata prevazut  de dispozi iile lit. e);  
g) public  pe pagina de Internet a institu iei, dac  aceasta exist , sau la avizierul propriu, 
numele i func ia persoanelor care nu depun declara ia de avere sau declara ia de 
interese în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date 
pe care le comunic  Agen iei.

Pentru a permite publicului s  se implice în identificarea unor situa ii de conflict de 
interese sau incompatibilit i la nivelul municipalit ii, i pentru a reduce suspiciunile, se 
impune respectarea standardelor de transparen  prev zute de lege: 

- publicarea declara iilor de avere a tuturor celor obliga i conform legii; 
- publicarea declara iilor de interese ale ale ilor i ale func ionarilor publici din cadrul 

institu iei;
- actualizarea permanent  a acestor documente. 

C.4. Nedeclararea cadourilor primite de ale ii locali în exerci iul func iunii publice 

Situa ia duce, în practic , la nerespectarea obliga iei legale de declarare a cadourilor. 

Art. 4. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de 
corup ie
(1) Persoanele prev zute la art. 1 lit. a) i c) au obliga ia s  declare, în termen de 30 de 
zile de la primire, orice dona ie direct  ori indirect  sau daruri manuale primite în legatur
cu exercitarea func iilor sau atribu iilor lor, cu excep ia celor care au o valoare simbolic .

Art. 76. Legea nr. 393/2004 privind Statutul ale ilor locali 
În declara ia privind interesele personale, ale ii locali vor specifica: 
j) cadourile i orice beneficii materiale sau avantaje f cute de orice persoan  fizic  ori 
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juridic , legate sau decurgând din func ia de inut  în cadrul autorit ii administra iei
publice locale; orice cadou sau dona ie primit  de ale ii locali într-o ocazie public  sau 
festiv  devin proprietatea acelei institu ii ori autorit i;

LEGE nr.251/2004 privind unele m suri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu 
prilejul unor ac iuni de protocol în exercitarea mandatului sau a func iei
Art. 1. - (1) Persoanele care au calitatea de demnitar public i cele care de in func ii de 
demnitate public , magistra ii i cei asimila i acestora, persoanele cu func ii de conducere 
i de control, func ionarii publici din cadrul autorit ilor i institu iilor publice sau de interes 

public, precum i celelalte persoane care au obliga ia s - i declare averea, potrivit legii, 
au obliga ia de a declara i prezenta la conduc torul institu iei, în termen de 30 de zile de 
la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activit i de protocol 
în exercitarea mandatului sau a func iei.
Art. 3. - La sfâr itul fiec rui an, autorit ile, institu iile publice sau persoanele juridice 
public  lista cuprinzând bunurile depuse potrivit prezentei legi i destina ia acestora, pe 
pagina de Internet a persoanei juridice respective ori în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a.

Solu ie: constituirea unui „Registru al cadourilor”, instrument cu ajutorul c ruia ale ii
locali i func ionarii publici s  î i exercite obliga ia legal  de declarare a cadourilor în 
termen de 30 de zile de la primire. La finalul fiec rui an acest registru poate fi utilizat 
pentru întocmirea listei cu bunurile primite, men ionat  de Art. 3 al Legii 251/2004. 

C.5. Opacitatea activit ii comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
(lipsa proceselor verbale, desf urarea sedin elor „cu u ile închise”)

Lipsa de transparen  în aceast  direc ie face imposibil  evaluarea activit ii comisiilor i
a presta iei consilierilor locali în cadrul acestora, diminuând, în ultima instan ,
capacitatea cet enilor de a resposabiliza ale ii locali. Opacitatea acuzat  poate reflecta 
nerespectarea prevederilor legale cu privire la organizarea acestor edin e, fapt care se 
r sfrânge negativ asupra calit ii i legitimit ii avizelor emise de acestea c tre plenul 
Consiliului Local. 

În plus, lipsa proceselor verbale în cauz  poate reflecta apelarea la practici ilegale de 
organizare a acestor edin e (f r  anun  prealabil, telefonic, formal chiar în cadrul edin ei
de Consiliu, luarea deciziei direct de c tre pre edintele comisiei f r  consultarea cu 
ceilal i membri etc.). i acest aspect se r sfrânge negativ asupra calit ii i legitimit ii
avizelor emise de acestea c tre plenul Consiliului Local. 

 În vederea transparentiz rii activit ii comisiilor de specialitate ale Consiliului se poate 
interveni prin urm toarele demersuri: 

- realizarea unui program de activitate al comisiilor i publicarea acestuia; 
- publicarea proceselor verbale i a avizelor produse i emise în cadrul edin elor;
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- realizarea unei baze de date cu organiza iile societ ii civile locale, punând accent 
pe domeniul de activitate, astfel încat reprezentan ii acestora s  poat  fi u or
identifica i i invita i la discutarea proiectelor de hot râre din aria lor de expertiz .

Pentru a maximiza ansele de fructificare a acestor deplas ri în interesul comunit ii, 
deplasarea consilierilor locali în str inatate se poate reglementa dup  cum urmeaz :

- realizarea unui inventar de subiecte prioritare bazat pe necesit ile concrete ale 
comunit ii;

- conexarea fiecarei deplas ri cu unul sau mai multe astfel de subiecte prioritare; 
- includerea deplas rilor în cadrul proiectelor în derulare, care s  asigure activit i

ulterioare orientate spre ob inerea de beneficii la nivelul comunit ii;
- selectarea consilierilor participan i la delega ie în baza unui proces de selec ie

transparent i obiectiv (ex: subiectul delega iei corelat cu expertiza consilierului / 
comisia din care face parte). 

C.7. Migratia politica 

A a-numita „migra ie politic ” reprezint  nerespectarea op iunii electorale a comunit ii
locale i poate fi interpretat  ca o manifestare a oportunismului politic. 

 în lipsa unei reglement ri legale la nivel na ional în domeniul migra iei politice, se 
propune adoptarea unei practici de asumare de c tre candida ii la un loc în cadrul 
Consiliului Local a unor „Angajamente împotriva migra iei politice” cu urmatorul con inut:

„Eu (nume candidat) candidat la pozi ia de consilier în cadrul Consiliului Local (nume 
localitate) din partea partidului (nume partid) ma angajez fa  de cet enii municipiului 
(nume localitate) ca în cazul în care voi renun a la calitatea de membru al partidului pe 
lista c ruia am fost ales, s  îmi dau demisia i din func ia de consiler al Consiliului Local 
(nume localitate)”.  

C.6. Ineficien a deplas rilor în strainatate a consilierilor locali în cadrul unor 
delega ii oficiale în interes de serviciu 

Deplasarile în cadrul unor delega ii oficiale având ca scop schimbul de experien , f r
producerea de rezultate benefice la nivelul comunit ii, se transform  în cheltuirea 
nejustificat  a banului public. 

Legea 393/2004 privind Statutul ale ilor locali 
Art. 44. - (1) în urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, ale ii locali sunt obliga i s  prezinte, 
la prima edin  ordinar  de consiliu, un raport privind deplas rile efectuate. În cazul 
primarului, viceprimarului i consilierilor locali, termenul maxim de depunere a raportului 
este de 30 de zile, iar în cazul consilierilor jude eni este de 45 de zile de la data încheierii 
misiunii.
(2) În cazul nerespect rii prevederilor alin. (1), ale ii locali vor suporta cheltuielile 
deplas rii.
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D. Integritatea în utilizarea banului public 

D.1. Lipsa de transparen  privind utilizarea banului public 

Lipsa de transparen  în probleme de administrare a banului public poate ascunde 
practici neintegre i impiedica participarea comunit ii la luarea deciziei publice în acest 
domeniu.

 Pentru facilitarea accesului presei, a comunit ii de afaceri locale, i a tuturor 
cet enilor interesa i, în sensul asigur rii exercit rii controlului societ ii civile asupra 
administr rii banului public, institu ia în cauz , în baza prevederilor Legii 544/2001 privind 
liberul acces la informa iile de interes public, poate s  publice în fiecare an i s  p streze
în arhiva sa electronic i pe pagina proprie de Internet a urm toarelor documente: 

- proiectul de buget pe anul viitor; 
- bugetul pe anul în curs; 
- execu ia bugetar  a anilor preceden i;
- planurile anuale de achizi ii publice; 
- rapoartele trimestriale privind achizi iile publice. 

Recomand m, de asemenea, maxim  transparen  în procesele de achizi ie public

D.2. Ini ierea de proiecte de investi ii care nu sunt în concordan  cu priorit ile
comunit ii

Nerespectarea op iunilor comunit ii, ca un rezultat al nerespect rii principiului consult rii 
cet ene ti conduce, în timp, la separarea agendei ale ilor de cea a aleg torilor i, în 
consecin a, irosirea resurselor publice în direc ii ce nu constituie priorit i.
Lege nr. 273/2006 privind finan ele publice locale

   Art. 5 (3) Fundamentarea, dimensionarea i repartizarea cheltuielilor bugetelor locale 
pe ordonatori de credite, pe destina ii, respectiv pe ac iuni, activit i, programe, proiecte, 
obiective, se efectueaz  în concordan  cu atribu iile ce revin autorit ilor administra iei 
publice locale, cu priorit ile stabilite de acestea, în vederea func ion rii lor i în interesul 
colectivit ilor locale respective. 
Art. 8. - Procesul bugetar este deschis i transparent, acesta realizându-se prin:

 a) publicarea în presa local , pe pagina de internet a institu iei publice, sau afi area la 
sediul autorit ii administra iei publice locale respective a proiectului de buget local i a 
contului anual de execu ie a acestuia;
  b) dezbaterea public  a proiectului de buget local, cu prilejul aprob rii acestuia;  

c) prezentarea contului anual de execu ie a bugetului local în edin  public .

Pentru o cât mai bun  corelare între agenda autorit ilor i cea a comunit ii locale, se 
poate apela la urm toarele demersuri: 

- organizarea unui proces de consultare complex pe marginea proiectului de buget 
local, structurat pe mai multe etape, care s  includ  toate p r ile interesate i care 
s  conduc  astfel la cre terea calit ii i a impactul dezbaterii publice asupra 
proiectului de buget local, obligatorie prin lege; 

- institu ionalizarea practicii de organizare a dezbaterilor publice pentru planurile de 
investi ii majore; 

- utilizarea sondajelor de opinie pentru a surprinde op iunile cet enilor cu privire la 
planurile de investi ii ale municipalit ii;
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- eficientizarea i transparentizarea procesului de preluare, centralizare i rezolvare a 
problemelor sesizate de cet eni.

D.3. Ineficien a dezbaterilor publice privind bugetul local datorit  utiliz rii unui 
limbaj prea tehnic în proiectul supus dezbaterii 

Acest fapt pune în imposibilitate cet enii de a participa, în cuno tiin  de cauz , la 
dezbaterile pe marginea bugetului local. 

 Proiectul de buget supus dezbaterii publice s  fie înso it de un document narativ pe 
in elesul cet enilor care s  con in : grafice explicative, analize pe domenii i justific ri
conform notelor de fundamentare. 

D.4. Lipsa de transparen  a finan rii de la bugetul local a unor proiecte de 
interes public derulate de organiza iile neguvernamentale 

Parteneriatul dintre societatea civil i administra ia public  local  este un semn de 
s n tate a vie ii publice, fiind benefic atât pentru administra ie, cât i pentru sectorul 
ONG, dar mai ales pentru comunitatea local .

În lipsa unei politici publice de finan are a ONG-urilor se ridic  întreb ri majore privind 
integritatea procesului de aplicare a Legii 350/2005 i privind eficien a aloc rii acestor 
fonduri.

În absen a organiz rii unor concursuri de proiecte bazate pe proceduri transparente 
apare posibilitatea ca banii de la bugetul local, acorda i în procesul de finan are a 
asocia iilor i funda iilor, sa fie distribui i discre ionar, având la baz  rela ii
interpersonale, înc lcând astfel principiul accesului egal la resursele publice. 

Legea privind regimul finan rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activit i nonprofit de interes general 
Sec iunea a 4-a 
Principii de atribuire a contractelor de finan are nerambursabil
Art. 4. – Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finan are nerambursabil
sunt:
a) libera concuren , respectiv asigurarea condi iilor pentru ca persoana fizic  sau 
juridic  ce desf oar  activit i nonprofit s  aib  dreptul de a deveni, în condi iile legii, 
beneficiar;
b) eficacitatea utiliz rii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concuren ial i a 
criteriilor care s  fac  posibil  evaluarea propunerilor i a specifica iilor tehnice i
financiare pentru atribuirea contractului de finan are nerambursabil ;
c) transparen a, respectiv punerea la dispozi ia tuturor celor interesa i a informa iilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finan are
nerambursabil ;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selec ie
i a criteriilor pentru atribuirea contractului de finan are nerambursabil , astfel încât orice 

persoan  fizic  sau juridic  ce desf oar  activit i nonprofit s  aib anse egale de a i 
se atribui contractul respectiv; 
e) excluderea cumulului, în sensul c  aceea i activitate urm rind realizarea unui interes 
general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de 
finan are nerambursabil  de la aceea i autoritate finan atoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilit ii destin rii fondurilor nerambursabile 
unei activit i a c rei executare a fost deja început  sau finalizat  la data încheierii 
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contractului de finan are;
g) cofinan area, în sensul c  finan rile nerambursabile trebuie înso ite de o contribu ie
de minimum 10% din valoarea total  a finan rii din partea beneficiarului.

în vederea optimiz rii procesului de finan are de la bugetul local i a îndep rat rii
suspicinilor legate de selectarea beneficiarilor finan rilor, se pot adopta urm toarele
m suri:

- Publicarea listei proiectelor care au beneficiat de finan are de la bugetul local în 
trecut;

- Realizarea unei proceduri transparente de promovare a concursului de proiecte 
pentru anul urm tor, a select rii i finan rii proiectelor de la bugetul local 
(procedura sa cuprind , minimal: anun area public  a concursului de proiecte i a 
condi iilor de finan are, existen a unui termen limit  de depunere a solicit rilor, 
existen a unei grile de evaluare, publicarea rezultatelor evalu rii, publicarea listei 
proiectelor câ tig toare i a sumelor acordate); 

E. Integritatea public i activitatea avertizorilor de integritate 

E.1. Existen a unui mediu care descurajeaz  avertizarea în interes public 

Promovarea conceptului de „avertizor de integritate” în rândul personalului angajat al 
institu iilor publice este foarte slab . Acest aspect poate fi considerat ca negativ în 
condi iile în care avertizarea în interes public ac ioneaz  ca un puternic instrument de 
descurajare a practicilor corupte i a abuzurilor în interiorul unei institu ii publice. 

 Adaptarea regulamentului de organizare intern  a autorit ilor i institu iilor publice 
locale în vederea armoniz rii cu prevederile Legii 571/2004; 

 Ini ierea unor ac iuni de informare i popularizare a prevederilor legii în rândul 
angaja ilor, care s  se concentreze asupra urm toarelor aspecte: 

I. Defini ii (terminologie / no iuni utilizate); 

II. Procedura de raportare (mecanismul, cine sunt actorii implica i, condi iile în care se 
desf oar );

III. Responsabilitatile actorilor implica i în procesul de sesizare (conduc torii
sesiza i i angaja ii care î i asum  rolul de avertizori în interes public); 

IV. În ce const  protec ia oferit  avertizorilor de integritate i garan ii institu ionale.

 Conceperea i adoptarea unei „Declara ii privind avertizarea de integritate”, ca act de 
sus inere i încurajare a unei atitudini pro-averizare din partea conducerii institu iilor i
autorit ilor publice. 
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Capitolul IV 

Avertizarea în interes public 

Func ionarul – Avertizor de Integritate 

Un rol important în ceea ce prive te integritatea institu iilor publice este acordat de c tre 
stat spiritului deontologic al func ionarului. Aten ia acordat  acestui aspect este 
semnificativ  atât în lupta anticorup ie, cît i în promovarea eticii în administra ie, prin 
protejarea celor care contribuie la acest efort. 

Legea 571/2004 privind protec ia personalului din autorit ile publice, institu iile publice i
din alte unit i care semnaleaz  înc lc ri ale legii define te institu ia “avertizorului în 
interes public”. Cunoa terea i implementarea acestui act normativ ar trebui s  aduc  un 
plus de integritate i calitate guvern rii i administra iei publice. 

Legea are ca obiect reglementarea unor m suri pentru “protec ia persoanelor care au 
reclamat sau au sesizat înc lc ri ale legii în cadrul autorit ilor publice, institu iilor publice 
i al altor unit i, s vâr ite de c tre persoane cu func ii de conducere sau de execu ie din 

autorit ile, institu iile publice i din celelalte unit i bugetare” (Art. 1 al Legii 571/2004)

Ca sfer  de aplicabilitate, Legea prevede c  aceasta se adreseaz  ”autorit ilor i
institu iilor publice din cadrul administra iei publice centrale, administra iei publice locale, 
aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administra iei Preziden iale, aparatului de 
lucru al Guvernului, autorit ilor administrative autonome, institu iilor publice de cultur ,
educa ie, s n tate i asisten  social , companiilor na ionale, regiilor autonome de interes 
na ional i local, precum i societ ilor na ionale cu capital de stat.” Legea se aplic , de 
asemenea, i persoanelor numite în consilii tiin ifice i consultative, comisii de specialitate 
i alte organe colegiale organizate în structura sau pe lâng  autorit ile i institu iile 

publice.  (conform Art. 2 al Legii 571/2004) 

Drept terminologie specific  este de re inut faptul c  avertizarea în interes public 
înseamn  sesizarea f cut  cu bun -credin  cu privire la orice fapt  care presupune o 
înc lcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administr ri, eficien ei,
eficacit ii, economicit ii i transparen ei. “Avertizor” înseamn  persoana care face o 
astfel de sesizare i care este încadrat  în una din autorit ile publice, institu iile publice 
sau celelalte unit i prev zute de lege. Comisia de disciplin  înseamn  orice organ 
îns rcinat cu atribu ii de cercetare disciplinar , prev zut de lege sau de regulamentele de 
organizare i func ionare ale unit ilor bugetare. 

Dintre principiile care guverneaz  protec ia avertiz rii în interes public sunt de amintit: 
principiul legalit ii, conform c ruia autorit ile publice, institu iile publice i celelalte unit i
au obliga ia de a respecta drepturile i libert ile cet enilor, normele procedurale, libera 
concuren i tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii. 
Principiul suprema iei interesului public, conform c ruia primeaz  ordinea de drept, 
integritatea, impar ialitatea i eficien a unit ilor bugetare ar trebui s  guverneze aplicarea 
acestei legi. Conform principiului responsabilit ii, persoana care semnaleaz  înc lc ri ale 
legii este datoare s  sus in  reclama ia cu date sau indicii privind fapta s vâr it . Conform 
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principiului nesanc ion rii abuzive nu pot fi sanc ionate persoanele care reclam  înc lc ri
ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sanc iuni inechitabile i mai severe pentru 
alte abateri disciplinare. Conform principiului bunei credin e, avertizorul face sesiz ri
convins fiind de realitatea st rii de fapt i de înc lcarea legii. 

Declara ie comun  a consilierilor locali i a primarului 
de sus inere a avertiz rii de integritate 

- propunere - 

I. Introducere 

Dumneavoastr , angaja ii, sunte i deseori primii care descoperi i informa ii cu privire la 
problemele din cadrul Municipalit ii, fie c  este vorba de Consiliul Local sau de Prim ria
(nume prim rie). Cu toate acestea, este posibil ca dumneavoastr  s  nu v  exprima i liber 
sesiz rile privind înc lc ri ale legii, considerând c  acest lucru ar fi neloial fa  de colegi 
sau fa  de institu ie. De asemenea, s-ar putea s  v  teme i de h r uire i represalii 
ulterioare actului de avertizare. 
Prin intermediul acestei declara ii încuraj m angaja ii i alte persoane cu care lucr m ca, 
în momentul în care au suspiciuni cu privire la corectitudinea oric rui aspect al func ion rii
Consiliului sau a Prim riei, s  exprime neîngr dit aceste temeri. 
Încuraj m avertizarea în interes public ca o variant  preferabil  t cerii i trecerii cu 
vederea a problemelor.

Context

Nevoia de promovare i opera ionalizare a prevederilor i a spiritului Legii nr. 571/2004 
privind protec ia personalului din autorit ile publice, institu iile publice i din alte unit i
care semnaleaz  înc lc ri ale legii, publicat  în Monitorul Oficial nr. 1214 din 17 
decembrie 2004. 

Scopul prezentei declara ii

Crearea i men inerea unui mediu de munc  unde angaja ii Municipalit ii s  fie în m sur
s  avertizeze cu privire la practici abuzive sau de proast  administrare, cu certitudinea c
semnalul de alarm  tras va fi tratat cu seriozitate.

Aceast  declara ie este conceput  cu inten ia de: 
- a v  face s  va sim i i în siguran  în momentul în care semnala i înc lc ri ale legii la 

nivelul Prim riei;
- a crea oportunit i pentru exprimarea acestor înc lc ri ale legii; 
- a v  oferi garan ia c  ve i fi protejat de posibile represalii în situa ia în care îngrijor rile

dumneavoastr  sunt întemeiate i exprimate cu bun  credin .

Declara ie de angajament 

Consiliul Local al municipiului (nume municipiu) acord  o aten ie deosebit  standardelor 
etice i morale i se angajeaz  s  ia masurile necesare i potrivite acolo unde se identific
situa ii de abuz sau proast  administrare. 
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Consiliul este con tient de nevoia respect rii principiilor de bun  administrare, recunoa te 
nevoia de raportare la standarde ridicate de integritate i calitate a serviciilor oferite i
dore te s  vin  în întâmpinarea demersurilor propriilor angaja i.
Este recunoscut faptul c  este dificil  luarea unei decizii cu privire la exprimarea unei 
înc lc ri a legii, dar dac  raportarea ei se face cu bun  credin  atunci nu ave i de ce v
teme. Trebuie s  în elege i c , ac ionând în acest fel, v  ve i face datoria fa  de angajator 
i fa  de cei c rora le oferi i serviciile, adic  fa  de cet eni. Consiliul nu va tolera 

h r uirea dumneavoastr , inclusiv exercitarea de presiune informal .

II. Aplicabilitate 

Defini ii

- Avertizare în interes public: 
„sesizarea f cut  cu buna-credin  cu privire la orice fapt  care presupune o 
înc lcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administr ri,
eficien ei, eficacit ii, economicit ii i transparen ei” (conform  Legii nr. 571/2004, 
Art. 3, lit. (a)); 

- Avertizor: 
persoana care face o sesizare potrivit defini iei de mai sus; 

- Comisie de disciplin :
orice organ îns rcinat cu atribu ii de cercetare disciplinar , prev zut de lege sau de 
regulamentul de organizare i func ionare (conform Legii nr. 571/2004, Art. 3, lit. 
(c)).

Pe cine prive te aceast  declara ie

To i angaja ii, func ionari publici sau personal contractual ai Prim riei i Consiliului 
Local i, în limitele pe care le ofer  legea în cazul fiec reia dintre urm toarele categorii: 
Consilierii locali; 

Ce poate face obiectul sesiz rii în în elesul prezentei declara ii

infrac iuni de corup ie, infrac iuni asimilate infrac iunilor de corup ie, infrac iuni în 
leg tura direct  cu infrac iunile de corup ie;
infrac iunile de fals i infrac iunile de serviciu sau în leg tur  cu serviciul; 
infrac iuni împotriva intereselor financiare ale Comunit ilor Europene; 
practici sau tratamente preferen iale ori discriminatorii; 
înc lcarea prevederilor privind incompatibilit ile i conflictele de interese; 
folosirea abuziv  a resurselor materiale sau umane; 
partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excep ia persoanelor alese 
sau numite politic; 
înc lc ri ale legii în privin a accesului la informa ii i a transparen ei decizionale; 
înc lcarea prevederilor legale privind achizi iile publice i finan rile nerambursabile; 
incompeten a sau neglijen a în serviciu; 



Prin transparen  spre integritate  

32

evalu ri neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, 
retrogradare i eliberare din func ie;
înc lc ri ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu 
nerespectarea legii; 
emiterea de acte administrative sau de alt  natur  care servesc interese de grup sau 
clientelare;
administrarea defectuoas  sau frauduloas  a patrimoniului public i privat; 
înc lcarea altor dispozi ii legale, care impun respectarea principiului bunei administr ri
i cel al ocrotirii interesului public. 

Consiliul încurajeaz  raportarea oric rei înc lc ri a legii, fie c  este vorba despre 
infrac iuni, contraven ii sau abateri disciplinare.

Confiden ialitate

Toate referirile exprimate de dumneavoastr  fa  de poten iale înc lc ri ale legii vor fi 
tratate în regim de confiden ialitate i se vor lua toate m surile necesare pentru a p stra 
discre ia asupra identit ii dumneavoastr .

III. Raportare 

Sesizarea privind înc lcarea legii sau a normelor deontologice i profesionale, conform 
art.4 lit. h) din legea 571/2004, poate fi f cut , alternativ sau cumulativ: 

a) efului ierarhic al persoanei care a înc lcat prevederile legale; 
b) primarului, ca ef al executivului Consiliului Local (nume municipiu);
c) comisiei de disciplin ;
d) organelor judiciare; 
e) organelor îns rcinate cu constatarea i cercetarea conflictelor de interese i a 
incompatibilit ilor (Prefectul, Agen ia Na ional  pentru Integritate); 
f) comisiilor parlamentare; 
g) mass-media; 
h) organiza iilor profesionale, sindicale sau patronale; 
i) organiza iilor neguvernamentale. 

IV. Protec ia oferit  avertizorilor de integritate conform Legii 571/2004 

În fa a comisiei de disciplin  sau a altor organe similare, avertizorii beneficiaz  de 
protec ie dup  cum urmeaz :

- avertizorii în interes public beneficiaz  de prezum ia de bun  credin , pân  la proba 
contrar ;

Aten ie!

În cazul în care se începe procedura disciplinar , avertizorul trebuie s  î i declare 
calitatea pentru c  legea nu impune drepturi pe care persoana nu le invoc i pentru c
dreptul trebuie opus autorit ii pentru ca legea s  poat  ac iona.
În cazul în care comisia de disciplin  persist , considerând c  este folosirea f r  drept 
a unor privilegii, atunci legea impune procedura deschis i transparent , i r stoarn
sarcina probei prin prezum ia dat  avertizorului de a fi de bun  credin .
Sarcina probei privind reaua credin  r mâne a institu iei i nu a avertizorului. 
În cazul în care se constat  c  avertizorul a fost sanc ionat pentru actul de avertizare 
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instan a va constata nulitatea absolut  a sanc iunii numai pe baza constat rii calit ii de 
avertizor, f r  a intra pe fondul faptei sesizate, care poate face obiectul unui alt litigiu. 
În cazul în care instan a constat  c  persoana sanc ionat  este avertizor de integritate, 
va verifica din oficiu practica sanc ionatorie în cazul în care persoana a fost sanc ionat
pentru alt  fapt  ulterioar  avertiz rii pentru a se asigura c  nu este cazul unei 
sanc ion ri indirecte i dispropor ionate.2

- la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia 
de disciplin  are obliga ia de a invita presa i un reprezentant al sindicatului sau al 
asocia iei profesionale. Anun ul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autorit ii,
institu iei publice sau a unit ii bugetare cu cel pu in 3 zile lucr toare înaintea edin ei, 
sub sanc iunea nulit ii raportului i a sanc iunii disciplinare aplicate; 

- în situa ia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este ef ierarhic, direct 
sau indirect, ori are atribu ii de control, inspec ie i evaluare a avertizorului, comisia de 
disciplin  sau alt organism similar va asigura protec ia avertizorului, ascunzându-i 
identitatea;

- în cazul avertiz rilor în interes public, prev zute la art.5 lit. a) i b) din cadrul legii 
571/2004, se vor aplica din oficiu prevederile art.12 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 
privind protec ia martorilor; 

- în litigiile de munc  sau cele privitoare la raporturile de serviciu, instan a poate dispune 
anularea sanc iunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dac
sanc iunea a fost aplicat  ca urmare a unei avertiz ri în interes public, f cut  cu bun
credin ;

- instan a verific  propor ionalitatea sanc iunii aplicate avertizorului pentru o abatere 
disciplinar , prin compararea cu practica sanc ion rii sau cu alte cazuri similare din 
cadrul aceleia i autorit i, institu ii publice sau unit i bugetare, pentru a înl tura
posibilitatea sanc ion rii ulterioare i indirecte a actelor de avertizare în interes public, 
protejate prin legea 571/2004. 

Aceast  schi  reprezint  doar un punct de pornire în conceperea unei declara ii privind 
avertizarea în interes public în cadrul consiliilor locale, i va putea servi drept ajutor, în 
m sura în care reprezentan ii acestora vor considera oportun  ini ierea unui demers de 
asumare a unei astfel de declara ii.

Fragmente din acest model pot fi utilizate în scopul cre rii unor documente interne similare 
care s  serveasc i altor categorii de institu ii ale administra iei publice. 

Aceast  declara ie nu este suficient  pentru realizarea protec iei avertizorilor de integritate 
i poate fi înso it  de diferite documente de strategie, planuri de ac iune, m suri concrete. 

2 Extras din „Ghid privind protec ia avertizorilor de Integritate” – Transparency International - Romania”). V

încuraj m s  consulta i ghidul complet, disponibil la adresa: www.transparency.org.ro/files/File/Ghid_avertizori.pdf
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Capitolul V 

Advocacy pentru integritate local

Avem o propunere. Cum proced m?

Toate Grupurile pentru Integritate Local  (GIL) formate în cadrul proiectului Îmbun t irea 
integrit ii la nivelul administra iei publice locale au conturat câte un “plan de m suri” 
(unele, chiar strategii) pentru cre terea standardelor de integritate la nivelul administra iei
publice locale din comunit ile respective. Acestea au fost prezentate Primarului i/sau 
Consiliului Local, în func ie de natura m surilor propuse. Acest scurt capitol analizeaz
planurile de advocacy pe care GIL le-au gândit, planuri care au venit sa r spund  tocmai 
întreb rii care face titlul acestuia: “Avem o propunere. Cum proced m?”

Acest capitol nu se dore te un mini-manual de advocacy, ci î i propune s  fructifice 
experien a acumulat  în cadrul acestui proiect. Exist  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 participativ  de a rezolva o problem  local :
standardele sc zute de integritate la nivelul administra iei publice locale din comunit ile
implicate în proiect. Pentru c  ini iatorii proiectului au propus o metod  participativ  de 
ac iune, în formarea grupurilor locale pentru integritate s-a inut cont de implicarea cât mai 
multor factori interesa i. Astfel, pe lâng  al ii, au fost invita i s  fac  parte din grupuri i
reprezentan i ai autorit ilor publice locale – deci primii afla i în contact cu problematica 
integrit ii publice. Prezen a acestei categorii în grupurile locale a f cut ca strategiile de 
advocacy aplicate s  nu fie unele bazate pe confruntare, ci mai degrab  unele bazate pe 
cooperare. Membrii GIL au încercat s  foloseasc  prezen a membrilor autorit ilor locale i
au pus problemele într-o manier  foarte constructiv : „Prim ria/Consiliul Local are o 
problem , noi (GIL) suntem aici s  particip m i s  contribuim la rezolvarea problemei”. În 
linii mari, acesta a fost mesajul pe care toate GIL au ales s -l promoveze.

Un alt aspect care trebuie luat în considerare în discu ia despre campaniile de advocacy 
este etapa de cercetare care, de i a fost lung  - lucru care a mai redus din energia ini ial
a grupurilor - a oferit GIL avantajul de a avea i prezenta public informa ii obiective despre 
stadiul problemei, legitimate de dou  organiza ii care se bucur  de încredere public :
Asocia ia Pro Democra ia i Transparency International Romania. 

Prezentarea  public  a Rapoartelor privind Integritatea la nivel local a fost un foarte bun 
prilej de a aduce problema integrit ii pe agenda public  local  – moment foarte important 
pentru orice campanie. Aceste prezent ri au creat un spa iu important pentru discu ia 
ini ial  despre nevoia de a cre te standardele de integritate i au dat prilejul GIL s
provoace primele promisiuni publice legate de  cre terea standardelor de integritate din 
partea autorit ilor.
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Pasul 1 
Analiza problemei – definirea cauzei campaniei de advocacy 

unei solu ii a problemei 

În organizarea unei campanii de advocacy, exist  o diferen  între o problem i o 
solu ie. O problem reprezint  o arie extins  de preocup ri. De exemplu, serviciile 
medicale pe care oamenii nu i le pot permite sau poluarea, rasismul i omajul, toate 
acestea sunt probleme. O solu ie este un mod de a rezolva, total sau par ial, o 
problem : serviciul na ional de îngrijire medical , energia verde, ac iunea afirmativ
etc., toate acestea sunt solu ii. Cauza sau subiectul unei campanii este întotdeauna 
solu ia i nu problema. 

Chiar dac  o campanie este axat  pe solu ie i nu pe problem , desigur c  totul 
începe cu identificarea, în elegerea i definirea problemei.  

Primul pas const  din analiza problemei, în elegerea cauzelor i decizia asupra tipului 
de solu ie aleas . Pot exista multe abord ri pentru a solu iona orice problem i
implica iile fiec reia trebuie analizate cu grij .

Planul campaniei trebuie s in  cont de mediul exterior, de evolu ia problemei pe 
care o abordeaz  sau a mediului, precum i de capacitatea organiza iei/grupului. 

Odat  ce organiza ia a clarificat ce vrea s  ob in  prin intermediul campaniei pe 
care o desf oar , trebuie s  evalueze corect situa ia în care se g se te. Acest pas 
presupune colectarea de informa ii despre punctele tari i punctele slabe ale 
organiza iei, despre oportunit ile i amenin rile de care va trebui s in  cont, 
despre mediul legislativ/decizional, despre parteneri, despre nevoile beneficiarilor 
etc.

Pentru a construi o campanie eficient  este necesar s  se în eleag  modul în care se 
iau deciziile legate de subiectul care v  intereseaz , care sunt principalele politici în 
domeniu, care sunt conven iile interna ionale la care România este parte sau urmeaz
s  fie parte, cum se întâmpl  lucrurile în alte ri etc. O bun  în elegere a politicilor 
include cuno tin e despre procesul de luare a deciziilor la nivel na ional i local, 
institu iile cheie, legisla ia existent , problemele la ordinea zilei. 

În fond, scopul final al unei campanii de advocacy se refer  la 
influen area/îmbun t irea politicilor publice. Trebuie s  cuno ti foarte bine ceea ce 
vrei s  modifici. 

Statisticile, rapoartele, analizele joac i ele un rol important în faza de analiz . Datele 
precise i actuale privind grupurile int  sunt esen iale pentru crearea unei imagini 
reale a situa iei de fapt.

De exemplu, dac  organiza ia dumneavoastr  urmeaz  s  se lanseze într-o campanie 
care are leg tur  cu cheltuirea banilor de la bugetul public, e foarte important s  ave i
date statistice cu privire la metodele (transparente sau mai pu in transparente) de 
contractare a achizi iilor publice. 
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Plecând de la rezultatele rapoartelor, GIL le-a fost u or s  în eleag  natura problemelor 
existente la nivel local i cauzele acestora.
În linii mari, o analiz  sumar  a rapoartelor a identificat urm toarele tipuri de probleme:

- probleme care proveneau din slaba reglementare la nivel local i/sau insuficienta 
aplicare a reglement rilor na ionale;

- probleme care proveneau din atitudine neglijent , lips  de interes, slaba capacitate, 
lipsa de organizare a aparatului tehnic; 

- probleme care aveau ca surs  reaua inten ie.

Subiectele campaniilor de advocacy s-au conturat în func ie de natura respectivelor 
probleme. Astfel, GIL i-au propus urm toarele tipuri de solu ii:

- reglementare local  prin îmbun t irea regulamentelor de func ionare i organizare, 
anexe ale acestora sau hot râri de consiliu local prin care se propunea 
reglementarea unor aspecte (instituirea de registru de cadouri, modific ri în 
organigram  etc.); 

- solu ii menite s  creasc  capacitatea autorit ii de a r spunde rigorilor unora dintre 
legile vizate; 

- oferirea de asisten  autorit ii locale. 

Pentru a identifica cele mai bune solu ii de a r spunde problemelor identificate în 
rapoartele de evaluare a integrit ii locale, GIL au primit asisten  din partea APD i TI-Ro. 
Discu ia despre probleme/solu ii/cauze a fost reluat i în faza de elaborare a planurilor de 
advocacy.

Pasul 2 
Identificarea i analiza intelor 

Persoana care are puterea de a da ceea ce organiza ia dore te – de obicei un factor 
de decizie - este adesea numita „ inta” campaniei. Aceast  persoan  este punctul 
central al campaniei. Factorul de decizie este întotdeauna o persoan . Chiar dac
puterea de a v  da ceea ce v  dori i este de inut , de fapt, de o institu ie cum ar fi 
Consiliu Local, un comitet de conducere, legislativul, Poli ia sau Agen ia de protec ie a 
mediului, inta trebuie întotdeauna personalizat .

De obicei, acolo unde puterea este împ r it , exist  mai multe puncte slabe i ocazii. 
Este, deci, recomandabil ca în planificarea unei campanii de advocacy, organiza ia s -
i identifice mai multe inte. Enumera i motivele pe care le are fiecare int  pentru a vi 

se opune ca i pe cele pentru a fi de acord cu voi. Preciza i puterea pe care o ave i
asupra fiec rei inte.

Ceea ce organiza ia cere are un cost pentru int : costuri financiare, diminuarea 
sus inerii de care se bucur  din partea unora, pierderea credibilit ii etc. Astfel, inta se 
afl  în situa ia de a pune în balan  dou  tipuri de costuri: costul de a v  satisface 
cerin ele versus costul de nu face asta. Strategia dumneavoastr  va fi de a cre te
costurile intei în cazul în care nu v  acord  ceea ce solicita i, astfel încât beneficiul 
factorului de decizie de a v  satisface solicit rile este mai mare decât costul a ceea ce 
voi cere i.

inte secundare 
O int  secundar  este o persoan  care are mai mult  putere asupra factorului de 
decizie primar decât ave i voi, dar asupra c reia voi ave i mai mult  putere, decât ave i
asupra factorului de decizie primar. 
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In func ie de natura propunerilor, majoritatea GIL si-au identificat intele în persoana 
primarului, a viceprimarilor, a unor membrii ai Consiliului Local. Unele

GIL au v zut în Secretarul Consiliului local o persoan  care are putere – deci o alt int .

Reac ia autorit ilor în cadrul dezbaterilor asupra raportului de evaluare a integrit ii la 
nivel local a ajutat membrii GIL s  în eleag  care este atitudinea intelor (cel pu in la nivel 
de discurs public) fa  de subiectul integritate i disponibilitatea acestora de a participa la 
rezolvarea problemei. Reac iile au fost diverse: de la asumarea criticii i promisiunea de a 
rezolva problemele, pân  la contestarea raportului. În elegerea acestor reac ii a ajutat 
foarte mult GIL s - i aleag  strategia de advocacy i mesajele ulterioare.

În func ie de cât de potrivnice p reau a fi intele primare, unele GIL au încercat s
identifice i inte secundare. Acestea au fost identificate în persoana unor deputa i sau 
senatori, efi de partide. 

Pasul 3 
Alia i / sus in tori / oponen i

De i nu se previzionau campanii de mare vizibilitate care sa aib  nevoie de sus inere
major  din partea comunit ii, GIL au sim it nevoia de a c uta sus inere i alia i din partea 
altor structuri. Majoritatea au hot rât s  încerce s  atrag  sus inerea unor figuri publice de 
genul parlamentarilor, jurnali tilor, profesorilor, liderilor locali sau a altor structuri de genul 
organiza iilor neguvernamentale i chiar sindicatelor. Cele mai multe GIL au hot rât s

Alia i i sus in tori
Cui îi pas  de aceast  cauz , ce doresc s  câ tige sau ce sunt gata s  piard , ce 
putere au i cum sunt organiza i? 

Grupul de sus in tori i membri reprezint  un grup de oameni pe care îi pute i contacta 
i implica în campanie. Atunci când identifica i aceste persoane, fi i expansivi, chiar 

exagera i.  Ideea este s  veni i cu o list  lung  de poten iali sus in tori: “cine sunt cei 
c rora le pas  de cauza noastr ?”, “cine sunt cei care ar face ceva pentru a ne 
sus ine?”, “cine sunt cei de care le pas intelor noastre?”. 

Pe parcursul campaniei poate c  nu îi ve i contacta pe to i, dar pute i reveni mai târziu la 
list , dac  evenimentele nu progreseaz i ave i nevoie de sprijin suplimentar.  

Oponen i
Enumera i toate grupurile, indivizii i institu iile care ar pierde sau ar fi foarte sup rate
dac  câ tiga i. Ce îi va costa victoria voastr ? Încerca i s  evalua i, cât de activ vi se va 
opune fiecare dintre ei i ce vor face sau cât vor cheltui ca s  v  înfrâng . În câteva 
cazuri poate c  ve i g si metode pentru a-i neutraliza, dar chiar dac  nu pute i face 
nimic, cel mai bine este s  ave i o oarecare idee la ce s  v  a tepta i pe m sur  ce se 
desf oar  campania. Nota i-v  puterea fiec rui adversar. Cum se va compara for a
sus in torilor cu cea a adversarilor vo tri în ochii oamenilor care v  pot da ceea ce v
dori i? În general, evita i angajarea într-o ac iune a adversarilor în timpul campaniei. Ei 
nu pot s  v  dea ceea ce v  dori i i oricum nu ave i influen  asupra lor. Asta nu 
înseamn  c  adversarii nu conteaz  sau c  nu ar trebui s  fim preocupa i de for a pe 
care o au, ci doar c  provocarea lor direct  poate fi o abatere. 
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apeleze inclusiv la sus inerea organiza iilor Asocia ia Pro Democra ia i Transparency 
International Romania, pentru puterea lor recunoscut  la nivel na ional.

GIL s-au gândit i la cei care s-ar fi putut opune propunerilor. Reac iile din cadrul 
dezbaterilor asupra rapoartelor de evaluare a integrit ii la nivel local au ajutat GIL s - i
identifice nu numai intele dar i pe unii dintre posibilii oponen i i s  analizeze poten iala 
opozi ie pe care ar putea-o întâmpina. 

Pasul 4 
Analiza capacit ii GIL - Puterea GIL de a- i impune propunerile 

Spre deosebire de foarte multe campanii de advocacy derulate de organiza ii
neguvernamentale, cele realizate în cadrul acestui proiect nu au fost planificate pornind de 
la premisa c  puterea grupului este dat  de sus inerea  public  pe care o poate mobiliza.

Majoritatea GIL au decis s  foloseasc , în sprijinul lor, argumente legate mai degrab  de 
contextul în care s-a derulat proiectul: 

- relativa apropiere a momentului electoral i nevoia Primarilor i a Consilierilor Locali 
de a avea o imagine pozitiv ;

- rela ia bun  cu presa, preferin a presei pentru subiectul corup ie i posibilitatea de 
“a manipula” aviditatea oficialilor pentru imagine bun ;

- faptul c  a fost un proiect na ional, în care au fost implicate mai multe comunit i;
- asocierea demersurilor GIL cu Asocia ia Pro Democra ia i Transparency 

International Romania; 
- existen a rapoartelor de evaluare a integrit ii la nivel local.  

În linii mari, majoritatea GIL i-au evaluat puterea ca fiind data de posibilitatea de a oferi 
autorit ii, ca moned  de schimb, apari ia  public  a acesteia în ipostaza celui care dore te 
s  rezolve problema corup iei la nivel local. 

Un alt element important pentru aproape toate GIL a constat i în prezenta unor func ionari
i chiar ale i locali în cadrul acestora. 

O campanie de advocacy este un „joc de putere” care duce, printre altele, i la 
modificarea rela iilor de putere din comunitate. La modul simplist, lucrurile pot fi 
explicate în felul urm tor: puterea formal  este de inut  de cei care au dreptul 
s  ia decizii pentru comunitate. Dac  o organiza ie / coali ie sau un grup 
încearc  s -i determine pe cei care au puterea s  ia o anumit  decizie, 
înseamn  c  încearc  s  preia o parte din puterea respectivilor – deci s
modifice rela iile de putere din comunitate.  

Înainte de a începe o campanie, organiza ia trebuie s - i evalueze cât mai 
corect puterea: în ce sta puterea noastr  de a-l convinge pe primar s  ia 
decizia respectiv ? Cel mai adesea, în campaniile de advocacy, organiza iile 
se bazeaz  pe oameni – trebuie sa avem suficient de mul i sus in tori – 
primarul poate s  piard  multe voturi; mass media – poate s  preia mesajul i
astfel primarul poate s - i strice imaginea în fa a aleg torilor; partid – efii
partidului din care provine Primarul; lege – legea este de partea noastr i
putem s  deschidem i sa câ tig m procese etc. 
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Pasul 5 
Stabilirea tacticilor 

Evaluându- i puterea, alia ii i atitudinea intelor fa  de cauza campaniilor, GIL au ales s
planifice tactici “lucrative”, pu in agresive, menite s  transmit  mesajul “rolul nostru este s
v  ajut m s  rezolva i problema, face i ceea ce cerem i o s  ave i numai de câ tigat”. GIL 
nu au ezitat, îns , s  foloseasc  tactici de manipulare prin care s  arate, cu subtilitate, 
care sunt pericolele dac  autoritatea vizat  nu r spunde pe m sura a tept rilor.

Pentru c  nu au valoare odat  ce sunt rupte din contextul în care au fost planificate, nu 
trecem decât foarte scurt în revista tacticile pe care GIL i-au propus s  le foloseasc :

- întâlniri de lucru;  
- identificarea unor consilieri care s  preia proiecte de hot râri cuprinzând 

propunerile GIL;
- ob inerea de promisiuni publice i folosirea acestora în diferite contexte; 
- scrisori/peti ii semnate de membrii GIL, alte organiza ii, senatori i deputa i adresate 

consilierilor locali (membrii ai unei comisii vizate sau tuturor);  
- conferin e de pres , comunicate, emisiuni radio sau TV, articole de pres ;
- participarea membrilor GIL la edin ele de comisie i/sau plen în care se discut

propunerile înaintate; 
- întâlniri cu membri ai Consiliului Local, primar, viceprimari, secretarul Consiliului 

Local, diver i func ionari etc.; 
- scrisori de sus inere semnate de lideri ai Asocia iei Pro Democra ia i ai 

Transparency International Romania transmise primarilor i/sau membrilor 
Consiliului Local. 

Multe dintre GIL au dorit s  se gândeasc i la “planul B”: ce facem dac  nu vom g si
sus inerea pe care o anticip m? Acestea au luat în calcul i sus inerea  public  pe care ar 
putea-o avea de la cet eni i au considerat: campanii de scrisori, dezbateri publice, peti ii
semnate de un num r mare de cet eni etc. 

Tacticile sunt ac iunile sau activit ile concrete pe care organiza ia trebuie s  le pun  în 
aplicare pentru a- i atinge scopul. În logica unei campanii de advocacy, tacticile sunt 
date de felul în care organiza ia î i folose te puterea i sus in torii pentru a convinge 
intele.

Toate tacticile trebuie privite prin prisma unei strategii generale. Mai jos se g se te o 
list  de verificare pentru a v  asigura c  fiecare tactic  are rost în raport cu strategia 
organiza iei:

 Chiar pute i s  face i asta? Ave i oamenii, timpul i resursele necesare? 
 Este concentrat  pe intele principale sau secundare? 
 Solicit rile specifice sunt sus inute de o putere real ?
 Vine în întâmpinarea scopurilor organiza iei i ale campaniei? 
 Este în afara ariei de control a intei?
 Este în aria de control a propriilor vo tri membri i ei se simt confortabil cu 

aceast  tactic ?
 Ave i lideri suficient de experimenta i pentru a face asta? 
 Oamenii vor munci i vor participa cu pl cere? 
 Va avea reflectare pozitiva în mass-media? 
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Anexa 1: Centralizator de date 

A. PARTICIPARE CET ENEASC

1. num r edin e ordinare ale Consiliului Local (CL) în perioada ianuarie - iunie 2006 

2. num r edin e extraordinare ale CL în perioada ianuarie - iunie 2006 

3. num r total al consilierilor locali în CL 

4. num r consilieri participan i la fiecare edin  desf urat  în perioada ianuarie - iunie 
2006

5. num r consilieri care apar in partidelor ce de in majoritatea în CL 

6. num r consilieri care apar in partidelor aflate în opozi ie în CL 

7. num r proiecte de hot râri ini iate de c tre primar în perioada ianuarie - iunie 2006 

8. num r proiecte de hot râri ini iate de c tre consilierii majoritari în CL în perioada 
ianuarie - iunie 2006 

9. num r proiecte de hot râri ini iate de c tre consilierii de opozi ie în CL în perioada 
ianuarie - iunie 2006 

10. num r consilieri membri ai Comisiei pentru studii i prognoze economico-sociale, 
buget, finan e, agricultur , domeniul public i privat 

11. num r edin e comisie CL în perioada ianuarie - iunie 2006 

12. num r consilieri prezen i la fiecare edin  în perioada ianuarie - iunie 2006 

13. num r proiecte hot râri discutate în edin ele comisiei3 în perioada ianuarie - iunie 
2006

14. num r probleme avizate de comisie* în edin ele din perioada ianuarie - iunie 2006 

15. num r persoane din afara comisiei* invitate s  participe în perioada ianuarie - iunie 
2006

16. num r persoane din afara comisiei*, din aparatul Prim riei, invitate s  participe, în 
calitate de cet eni, în perioada ianuarie - iunie 2006 

17. num r edin e publice ale CL în perioada ianuarie - iunie 2006 

18. num r edin e închise ale CL în perioada ianuarie - iunie 2006 (cu justificare) 

19. num r reprezentan i mass-media prezen i la edin ele publice din perioada ianuarie - 
iunie 2006 

3 Comisia a c rei activitate este monitorizat /evaluat .
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20. num r femei primar 

21. num r femei viceprimar 

22. num r femei consilier local 

23. num r femei angajate (în baza contractului de serviciu sau de munc ) de c tre Prim rie în mai 

2004

24. num r femei cu func ii de conducere în cadrul Prim riei în mai 2004 

25. num r femei participante la edin ele CL sau ale comisiilor (în calitate de cet eni) din 
perioada ianuarie - iunie 2006 

26. num r ONG-uri finan ate de la bugetul local în anul 2005: prezentare criterii, valoarea 
total  lei 

27. num r ONG-uri sprijinite logistic în anul 2005 

28. num r ONG-uri care au solicitat informa ii de interes public în anul 2005 

29. num r ONG-uri consultate pentru acte normative în anul 2005 

30. num r ONG-uri active 

31. num r 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 Prim rie

33. rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali (pentru anul 2005) men ioneaz  proiectele 

de hot râri 

34. rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali (pentru anul 2005) men ioneaz
consult rile consilierilor cu actori din comunitate: 

B. ACCES LA INFORMA IE I TRANSPAREN  DECIZIONAL

1. exist  departamente i persoane responsabile pentru aplicarea Legilor 544/2001 i
52/2003

2. num r beneficiari ai serviciilor Departamentului pentru Acces la Informa ii de Interes 
Public în anul 2005 

3. num r beneficiari ai serviciilor Departamentului Transparen a Decizional  în anul 
2005

4. num r cereri la informa ie solu ionate favorabil sau nefavorabil (conform Legii 
544/2001) în anul 2005 
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5. num r edin e publice solicitate i/sau organizate (conform Legii 52/2003) în anul 
2005

6. Departamentul pentru Acces la Informa ii de Interes Public este echipat i amplasat 
adecvat (comentarii ale operatorului) 

7. num r total edin e ale CL în perioada ianuarie - iunie 2006 

8. num r total anun uri despre edin ele CL în perioada ianuarie - iunie 2006 

9. num r anun uri privind edin e i proiecte de hot râri f cute prin intermediul website-
ului în perioada ianuarie - iunie 2006 

10. num r anun uri privind edin e i proiecte de hot râri f cute prin afi are la sediu în 
perioada ianuarie - iunie 2006 

11. num r anun uri privind edin e i proiecte de hot râri f cute prin intermediul unor 
publica ii proprii ale Prim riei în perioada ianuarie - iunie 2006 

12. num r anun uri privind edin e i proiecte de hot râri trimise presei în perioada 
ianuarie - iunie 2006 

13. anun urile privind edin ele CL con in:
· ordinea de zi 
· data desf ur rii edin ei
· locul desf ur rii edin ei

14. anun urile privind adoptarea de acte normative (hot râri locale) cuprind: 
· proiectul de act normativ 
· nota de fundamentare 
· expunerea de motive 
· referat de aprobare privind necesitatea proiectului 
· termenul limit  pân  la care cet enii pot trimite propuneri, sugestii, opinii cu 

valoare de recomandare 

15. intervalul mediu de timp între anun ul privitor la edin e i desf urarea edin elor CL 
din perioada ianuarie - iunie 2006 

16. intervalul mediu de timp între anun ul privitor la acte normative i desf urarea
edin elor de adoptare a actelor în CL din perioada ianuarie - iunie 2006 

17. pe website sau prin afi aj în cadrul departamentului Acces la Informa ii de Interes 
Public sunt disponibile la cerere urm toarele informa ii:
· actele normative care reglementeaz  organizarea i func ionarea autorit ii sau 

institu iei publice 
· structura organizatoric , atribu iile departamentelor, programul de func ionare,

programul de audien e al autorit ii sau institu iei publice 
· numele i prenumele persoanelor din conducerea autorit ii sau a institu iei publice 

i ale func ionarului responsabil cu difuzarea informa iilor publice 
· coordonatele de contact ale autorit ii sau institu iei publice, respectiv: denumire, 

sediu, numere de telefon, fax, adres  de e-mail i adres  pagin  de Internet 
· sursele financiare, bugetul i bilan ul contabil 
· programele i strategiile proprii 
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· lista cuprinzând categoriile de documente produse i/sau gestionate, potrivit legii 
· modalit ile de contestare a deciziei autorit ii sau a institu iei publice în situa ia în 

care persoana se consider  v t mat  în privin a dreptului de acces la informa iile
de interes public solicitate 

18. autoritatea public  poate identifica cheltuielile pentru furnizarea de informa ii publice 
pentru anul 2005 

19. exist  o procedur  de actualizare a informa iei din oficiu 

20. exist  o procedur  de prelucrare a informa iei din oficiu pentru a asigura 
acccesibilitatea informa iei

21. promptitudine i ___ num r  r spunsuri primite la __ num r cereri adresate: 
· num r r spunsuri înainte de termenul legal 
· num r r spunsuri dup  termenul legal 

22. costul copierii este la nivelul pie ei

23. r spunsurile primite sunt complete 

24. r spunsurile primite sunt la obiect/concrete 

25. veniturile la bugetul local rezultate din furnizarea informa iilor de interes pentru anul 
2005 sunt identificate: DA/NU, cuantumul lor se cifreaz  la __ RON 

26. solicitan ilor de informa ii de interes public li se cere s - i precizeze motivele 
interesului 

27. informa ia privitoare la costurile de personal ale Prim riei i Consiliului Local este 
publicat

28. media venitului lunar de la buget al unui consilier este de _ RON 

29. media venitului lunar de la buget al unui func ionar public este de _ RON 

30. media venitului lunar al angaja ilor cu carte de munc  ai Prim riei este de _ RON 

31. informa ia despre cheltuielile de deplasare ale ale ilor locali este publicat  din oficiu 

32. cuantum cheltuieli de deplasare ale ale ilor în anul 2005: _ RON 

33. cuantum cheltuieli de reprezentare ale ale ilor în anul 2005: _ RON 

34. num r jurnali ti acredita i la institu ia/autoritatea administra iei publice locale în anul 
2005 (din partea c ror publica ii locale) 

35.  num r jurnali ti care au solicitat informa ii de interes public autorit ii administra iei 
publice în anul 2005 (din partea c ror publica ii locale) 

36. num r jurnali ti care au participat la dezbateri publice organizate în temeiul Legii 
52/2003 în anul 2005 (din partea c ror publica ii locale) 



Prin transparen  spre integritate  

44

37. exist  jurnali ti c rora Prim ria le-a retras acreditarea li s-a retras acreditarea de c tre
Prim rie în anul 2005 (din partea c ror publica ii locale) 

38. num r mediu al apari iilor lunare în presa local , conform monitoriz rii de pres  a 
Departamentului FOIA 

39. num r acte normative supuse de c tre CL dezbaterii publice 

40. num r edin e organizate în temeiul Legii 52/2003 

41. num r participan i la activitatea de consultare în elaborarea actelor normative 

42. num r total al participan ilor la edin ele publice 

C. INTEGRITATE PUBLIC

1. num r func ionari publici în mai 2004 

2. num r func ionari publici în mai 2006 

3. num r func ionari publici promova i în perioada mai 2004 - mai 2006 

4. num r func ionari publici promova i prin concurs în perioada mai 2004 - mai 2006 

5. num r total func ionari în mai 2004 

6. num r total func ionari în mai 2006 

7. num r func ionari publici care ocup  acelea i func ii în 2000 i în 2004 

8. num r ale i locali cu privire la faptele c rora au fost sesizate sau s-au autosesizat 
organele de cercetare i urm rire penal  în perioada iunie 2005 - august 2006 

9. num r func ionari publici cu privire la faptele c rora au fost sesizate sau s-au 
autosesizat organele de cercetare i urm rire penal  în perioada iunie 2005 - august 
2006

10. num r ale i locali ale c ror fapte au fost cercetate de c tre organele de cercetare i
urm rire penal  în perioada iunie 2005 - august 2006 

11. num r func ionari publici locali ale c ror fapte au fost cercetate de c tre organele de 
cercetare i urm rire penal  în perioada iunie 2005 - august 2006 

12. num r reprezentan i ai partidelor politice sau independen i între ale ii locali dup
alegerile din 2004 

13. num r ale i locali care au migrat politic în perioada iunie 2005 - august 2006 

14. declara iile de avere sunt publicate pe site 
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15. declara iile de avere sunt semnate 

16. toate rubricile declara iilor de avere sunt complete 

17. num r declara ii de avere modificate ale ale ilor locali i ale func ionarilor publici 

18. num r sesiz ri cu privire la declara ii de avere incomplete sau neconforme cu 
realitatea, depuse de c tre ale ii i func ionarii publici locali 

19. num r verific ri întreprinse în 2005 ale declara iilor de avere depuse de ale ii i
func ionarii publici locali 

20. declara iile de interese sunt publicate pe website 

21. num r total ale i i func ionari publici locali 

22. num r i list  ale i i func ionari care nu au depus declara ia de avere 

23. num r de situa ii de conflict de interese semnalate de c tre func ionari publici cu 
privire la activitatea proprie sau la activitatea altor func ionari

24. num r de situa ii de conflict de interese semnalate de c tre ale i locali cu privire la 
activitatea proprie sau la activitatea altor ale i

25. num r situa ii de conflict de interese la nivelul func ionarilor publici sau ale ilor locali 
semnalate de c tre cet eni

26. num r de func ionari demi i pentru incompatibilitate în perioada iunie 2004 - august 
2006

27. num r de ale i locali al c ror mandat a încetat ca urmare a incompatibilit ii în 
perioada iunie 2004 - august 2006 

28. existen a unei proceduri de raportare a darurilor pentru ale ii i func ionarii publici 
locali în anul 2006 

29. num rul i valoarea cumulat  a intr rilor eviden iate în registru în anul 2006 

D. EFICIEN A CHELTUIRII BANILOR PUBLICI 

1. fonduri alocate pentru contracte privitoare la bunuri, servicii, lucr ri ale Prim riei în 
anul 2005 

2. fonduri cheltuite pentru contracte privitoare la bunuri, servicii, lucr ri ale Prim riei în 
anul 2005 

3. fonduri alocate pentru contracte privitoare la bunuri, servicii, lucr ri prin achizi ii
publice din total fonduri pentru contracte în anul 2005 

4. fonduri cheltuite pentru contracte privitoare la bunuri, servicii, lucr ri ale Prim riei prin 
proceduri de achizi ii publice în anul 2005 



Prin transparen  spre integritate  

46

5. fonduri alocate pentru contracte conform procedurii de achizi ii publice alese: 
*    licita ie restrâns  _____ RON 
*    licita ie deschis  ____ RON 
** negociere competitiv  ____ RON 
** concurs de solu ii____ RON 
*** cerere de ofert ____ RON 
*** negociere cu o singur  surs  ____ RON 
**** cump rare direct  _____ RON 

6. fonduri cheltuite pentru contracte conform procedurii de achizi ii publice utilizate: 
*    licita ie restrâns _____ RON 
*    licita ie deschis  _____ RON 
** negociere competitiv  _____ RON 
** concurs de solu ii_____ RON 
*** cerere de ofert  _____ RON 
*** negociere cu o singur  surs  _____ RON 
**** cump rare direct  _____ RON. 

unde *** i **** sunt proceduri netransparente, ** proceduri relativ transparente i * 
proceduri transparente. 

7. exist  un Plan de Dezvoltare sau un Plan Strategic de Dezvoltare 

8. exist  un Plan de Investi ii i Procentul reprezentat de investi ii în bugetul local pentru 
anul 2006 

9. exist  un Plan de Urbanism 

10. exist  planuri în alte domenii (protec ia mediului, situa ii de urgen , locuin e)

11. procentul sumelor cheltuite pentru lucr ri publice contractate prin proceduri de 
maxim  transparen

12. num r sesiz ri administrative formulate de c tre cet eni i/sau firme privind 
a) serviciile de interes local: 
· servicii sociale 
· protec ia i refacerea mediului înconjur tor
· dezvoltare urban
· eviden a persoanelor 
· locuin e sociale i alte unit i locative în proprietatea administra iei
b) activitatea Comisiilor de aplicare a legisla iei fondului funciar 

13. num r acte administrative modificate în instan  ca urmare a plângerilor formulate de 
c tre cet eni i firme cu privire la serviciile publice: 
a) serviciile de interes local: 
· servicii sociale 
· protec ia i refacerea mediului înconjur tor
· dezvoltare urban
· eviden a persoanelor 
· locuin e sociale i alte unit i locative în proprietatea administra iei
b) activitatea Comisiilor de aplicare a legisla iei fondului funciar 
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14. num r condamn ri la plat  daune suportate de c tre Prim rie în perioada iunie 2004 - 
august 2006 

15. num r autoriza ii emise prin procedura aprob rii tacite în perioada iunie 2004 - august 
2006

Anexa 2 : Ghid de focus grup 

Întrebare introductiv :
"Dac  a i putea elimina corup ia cu o baghet  magic , care ar fi principalele trei 
probleme pe care le-a i rezolva în administra ia public  local  din ora ul
dumneavoastr ?"

Sec iunea 1: Starea de fapt – percep ie i experien e

Indicator A: Accesul la informa ie i transparen a decizional
- aprecieri generale asupra nivelului de informare a cet enilor cu privire la activit ile 

desf urate de c tre administra ia public  local ;
- mijloace de informare utilizate de c tre autorit i i cet eni;
- zone opace ale informa iei publice în plan local;
-    obstacole în calea unei mai bune inform ri a cet enilor privind activitatea administra iei

publice a ora ului;

Indicator B: Participare public
- modalit i folosite de c tre cet eni pentru a se implica în procesul de luare a deciziei 

la nivel local; 
- obstacole în calea unei mai active particip ri cet ene ti în luarea deciziilor la nivelul 

administra iei publice locale; 

Indicator C: Integritatea personalului din administra ia public  local
-     aprecieri generale asupra nivelului de profesionalism i integritate al personalului din   

administra ia public  local  (atât ale i locali, cât i func ionari publici); 
- principalele tipuri de probleme care aduc cet enii în contact cu reprezentan i ai 

administra iei publice locale; 
- practici discutabile din perspectiva integrit ii în func ionarea administra iei publice 

locale;

Indicator D: Folosirea banului public 
- aprecieri generale asupra gradului de oportunitate, transparen i integritate în 

cheltuirea banilor publici de c tre administra ia public  local ;
- implicarea cet enilor în procesul bugetar la nivel local; 
- nivelul de integritate în realizarea achizi iilor publice; 
- nivel de competen  cet eneasc  în problema bugetului local; 

Sec iunea 2 : Zone vulnerabile la corup ie i practici de îndreptat 

- domeniile de activitate cel mai vulnerabile la corup ie în administra ia public  local ;
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- sugestii pentru interven ii care pot diminua vulnerabilitatea acestor domenii; 

Concluzii i complet ri
-   observa ii, complet ri i concluzii. 
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Asocia ia Pro Democra ia (APD) este o organiza ie 

neguvernamental , non-profit i neafiliat  politic, cu 

caracter civic, înfiin at  în 1990. În prezent, Asocia ia

Pro Democra ia are 30 de cluburi în România i peste 

1200 de membri i voluntari. 

Misiunea Asocia iei Pro Democra ia este de a înt ri democra ia la nivel na ional i

interna ional prin stimularea particip rii civice. 

Pentru a- i atinge misiunea, o parte important  a eforturilor Asocia iei Pro Democra ia este 

concentrat  în direc ia promov rii integrit ii publice. Astfel, APD în elege s  dezvolte 

programe, proiecte i activit i prin care s  contribuie la consolidarea standardelor de 

calitate, de transparen i de integritate ale administra iilor publice centrale i locale, 

precum i la dezvoltarea capacit ii acestora de a gestiona, în mod corect, problemele de 

interes public. 

Transparency International Romania / Asocia ia

Roman  pentru Transparen  este o organiza ie 

neguvernamental , fondat  în 1999 de c tre un grup 

de cet eni i organiza ii preocupate de problema 

corup iei din România. Tot în acela i an, Asocia ia Român  pentru Transparen  a fost 

acrediat  drept filial  na ional  a re elei interna ionale Transparency International, coali ia 

global  de lupt  împotriva corup iei. 

Misiunea TI-Romania este s  promoveze în spirit solidar sistemul românesc de integritate 

pentru diminuarea corup iei. În particular, în perioada 2003 - 2007, promovarea sistemului 

na ional de integritate s-a axat, mai ales, pe îndeplinirea condi iilor de aderare a României 

la Uniunea European , în func ie de deficien ele deja identificate de c tre UE. Acestea 

sunt: lipsa reformei în justi ie, slaba capacitate administrativ i lipsa unei economii 

func ionale de pia .
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Centrul de Resurse pentru participare public  – CeRe are ca misiune sprijinirea 

organiza iilor neguvernamentale i a institu iilor publice în însu irea principiilor i aplicarea 

metodelor de participare public .

Pentru a îndeplini aceast  misiune, CeRe ofer  asisten  organiza iilor neguvernamentale 

i institu iilor publice, astfel încât: 

- organiza iile neguvernamentale i cet enii s  se implice în elaborarea i implementarea 

politicilor publice, s  monitorizeze activitatea institu iilor publice, s  promoveze interesele 

comunit ii;

- institu iile publice s  consulte ONG-urile i comunitatea în elaborarea, implementarea i

monitorizarea politicilor publice, s  fie transparente i deschise la ini iativele de participare 

ale organiza iilor neguvernamentale i ale cet enilor, s  fie responsabile i s  dea 

socoteal  pentru activitatea lor în fa a cet enilor.

Centrul de Resurse Juridice – CRJ ac ioneaz  pentru 

crearea i func ionarea unui cadru legal i institu ional, 

care s  asigure respectarea drepturilor omului i a 

egalit ii de anse, pentru accesul liber la un act de 

justi ie echitabil, i contribuie la punerea în valoare a 

expertizei juridice în interesul tuturor persoanelor. Programele centrului sunt acum 

concentrate pe dou  direc ii strategice principale, respectiv protejarea drepturilor omului i

promovarea statului de drept. 

Printre obiectivele CRJ, membr  a re elei SON,  se num r :

- S  contribuie la schimbarea cadrului legal din România astfel încât drepturile persoanelor cu 

dizabilit i mintale s  fie garantate i respectate în totalitate; 

- S  asigure punerea în aplicare în mod corect a legisla iei antidiscriminare existente; 

- S  promoveze reforma în justitie; 

- S  monitorizeze modul aplic rii legisla iei anticorup ie de c tre autorit ile publice; 

- S  foloseasc  litigiile strategice ca instrument de con tientizare i îmbun t ire a 

mediului legislativ i social.
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