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Raport de activitate 

pentru anul 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 Obiectiv strategic: Schimbăm atitudini și mentalități 
Număr acțiuni: 20 de evenimente în țară și 9 participări la evenimente internaționale 
 Scop: Dezvoltarea unei culturi sociale a integrității 

Acţiuni principale Program/ proiect Rezultate/ impact/ outreach Valoare Finanţator/ tip de 
contract 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campanii de informare/ 
conştientizare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caravana 
“Summitul de 
Integritate pentru 
Prosperitate”  

 3 conferințe derulate în orașele: Alba 
Iulia, Galați, București.  

Contribuţie 
voluntară a TI-
Romania şi a 
partenerilor 

 

 
 
 
 
 
 
Evenimente și 
conferințe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conferința de prezentare a proiectului: 
„Servicii de consiliere juridică pentru victime 
ale unor abuzuri sau nereguli din 
administraţie şi justiţie”, martie 2019, 
București. 

 
Conform cererii 
de finanțare a 
proiectului 
SIPOCA 377  

 
Programul 
Operaţional 
Capacitate 
Administrativă 
(POCA) 2014 -
2020 

 
Conferința de prezentare a proiectului 
„LINC – creșterea capacității administrației 
publice centrale în prevenirea și 
identificarea cazurilor de conflicte de 
interese, incompatibilități și averi 
nejustificate”, eveniment în parteneriat cu 
Agenția Națională de Integritate, mai 2019, 
București 

 
Conform cererii 
de finanțare a 
proiectului 

 
Programul 
Operaţional 
Capacitate 
Administrativă 
(POCA) 2014 -
2020 

 
Conferința de prezentare a proiectului 
„Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. 
Incluziune Socială. Unitate. SIBIU - 

 
Conform cererii 
de finanțare a 
proiectului 

 
Programul 
Operaţional 
Capacitate 
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Acţiuni principale Program/ proiect Rezultate/ impact/ outreach Valoare Finanţator/ tip de 
contract 

 
 
 
 
 
 
 
Campanii de informare/ 
conştientizare 
 

 
 
 
 
 
 
Evenimente și 
conferințe 

Strategia 2030”, Sibiu, iunie 2019. 
 

SIPOCA 563. Administrativă 
2014 -2020 
(POCA) 

 
Lansarea primului raport independent de 
monitorizare a proiectului “E-cultura. 
Biblioteca digitală a României”, în cadrul 
Pactelor de Integritate, iunie 2019, 
București. 

 
Conform cererii 
de finanțare 

 
Comisia European, 
prin Fondurile 
Structurale și de 
Coeziune 

 
Colocviul Internaţional pe tema: „Ajutorul de 
stat, în contextul actualizării regulilor privind 
acordarea ajutorului de stat, precum şi al 
consolidării rolului instanţelor naţionale”,  
noiembrie 2019, București 

 
Conform cererii 
de finanțare 
proiect Pactele 
de Integritate 

 
DG Competition 

 
Conferința de prezentare a activității celor 6 
Centre de documentare și asistență 
juridică, deschise în cadrul proiectului: 
„Servicii de consiliere juridică pentru victime 
ale unor abuzuri sau nereguli din 
administraţie şi justiţie”, noiembrie 2019, 
București. 

 
Conform cererii 
de finanțare a 
proiectului 
SIPOCA 377  

 
Programul 
Operaţional 
Capacitate 
Administrativă 
(POCA) 2014 -
2020  

 
Conferinţa internaţională cu tema: „Cum să 
construim instituţii anti-corupţie eficiente, pe 
baza lecţiilor învăţate din România şi 
Ucraina”, în parteneriat cu  Centre for 
Economic Strategy,  decembrie 2019, 
București. 

 Fundaţiei Open 
Society Institute în 
cooperare cu 
OSIFE din cadrul 
Fundaţiei Open 
Society. 
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Acţiuni principale Program/ proiect Rezultate/ impact/ outreach Valoare Finanţator/ tip de 
contract 

 
Conferința de încheiere a proiectului 
„CETATE. Caransebeș, Eficient și Tânăr 
prin Administrare Transparentă și 
Economică”, derulat de Primăria 
Caransebeș și Transparency International 
România, prin Programul Operaţional 
Capacitate Administrativă 2014 -2020 
(POCA) – Caransebes 

 
Conform cererii 
de finanțare a 
proiectului 
SIPOCA 88 

 
Programul 
Operaţional 
Capacitate 
Administrativă 
2014 -2020 
(POCA) 

2 Workshop-uri ale Grupului Consultativ 
Național (NAG), organizate în cadrul 
proiectului Business Integrity Country 
Agenda. 

Conform buget 
CF 

BERD 

 
5 Caravane organizate în mediul rural, în 
comune din județele Timiș, Dolj, Iași, Cluj, 
Sibiu și Ilfov, pe tema accesului la justiție 
pentru cetățeni, în special pentru 
persoanele din grupuri vulnerabile. 

 
Conform cererii 
de finanțare a 
proiectului 
SIPOCA 377 

 
Programul 
Operaţional 
Capacitate 
Administrativă 
(POCA) 2014 -
2020 

Consolidarea 
capacităţii de advocacy 
a TI-Romania 
 
 

 Elaborare materiale in cadrul grupelor de 
lucru: CESE, MDRAP, Comisia POCU, etc 
Protocoale de colaborare ; Avocatul 
Poporului; Directia de Asistenta Sociala 
Sector 2; Primaria Municipilui Bucuresti; 
Primaria Sectorului 2; MDRAP 

  

Contribuţie 

voluntară a TI-

Romania 

  

CESE decont 

deplasare 
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Acţiuni principale Program/ proiect Rezultate/ impact/ outreach Valoare Finanţator/ tip de 
contract 

Participări ale oficialilor 
din alte state membre 
UE, la evenimente 
organizate de TI-
Romania  

Participări la 
evenimente 
organizate de         
TI-Romania în 
legătură cu 
misiunea 
organizației 

 
Judecători din state member UE au 
participat la Colocviul Internaţional pe tema: 
„Ajutorul de stat, în contextul actualizării 
regulilor privind acordarea ajutorului de 
stat, precum şi al consolidării rolului 
instanţelor naţionale”, organizat în  
noiembrie 2019, la București, în cadrul 
proiectului Consolidarea rolului 
instantelor romanesti in aplicarea 
legislatiei privind ajutorul de stat. 

 
Conform 
bugetului 
prevăzut în 
cererea de 
finanțare 

 
DG Competition 

 
Patricipări ale 
reprezentanților TI-
Romania la evenimente 
internaționale 
 

 
Participări ale 
reprezentanților TI-
Romania la 
evenimente 
internaționale în 
legătură cu 
misiunea 
organizației 

 
Conferinţă internaţională: Lecţii pe care 
Ucraina le poate învăţa de la statele UE, 24 
octombrie 2019, Kiev, speaker Victor Alistar 

Contribuţie 
voluntară a TI-
Romania şi a 
partenerilor 

 
Open Society 
Institute în 
colaborare cu 
OSIFE din cadrul 
Open Society 
Foundation. 

Şcoala de vară de la Vilnius, 8 – 17 iulie 
2019, organizată de TI-Lituania, participant 
Patricia Berianu 

 TI-Lituania 

Seminar pe temede integritate şi corupţia la 
nivel politic, organizat de OSCE şi TI-S, 
Varşovia, 8 – 10 mai, participant Georgeta 
Filip 

 OSCE şi TI-
Secretariat 

Conferinţa internaţională: Lectii învăţate din 
activitatea instituţiilor anti-corupţie din 
România şi Ucraina, organizată de  Centre 
for Economic Strategy,  26 septembrie 
2019 - Speaker Victor Alistar 

 Open Society 
Institute în 
colaborare cu 
OSIFE din cadrul 
Open Society 
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Acţiuni principale Program/ proiect Rezultate/ impact/ outreach Valoare Finanţator/ tip de 
contract 

Foundation. 

Prezentarea Pactelor de Integritate si 
România la Săptămâna Europeană a 
Regiunilor și Orașelor (10 octombrie 2019) 

Costuri 
acoperite de 
TI-S 

Comisia European, 
prin Fondurile 
Structurale și de 
Coeziune 

Seminar pentru societatea civilă şi media , 
10 – 11 octombrie 2019, Malaga, 
participant Georgeta Filip 

 CESE 

Workshop despre Directiva UE privind 
Avertizarea de Integritate & implementarea 
la nivel national, 19 – 20 noiembrie 2019, 
Bruxelles. Organizator TI-S, participant  
Georgeta Filip 

Costuri 
acoperite de 
TI-S 

TI-Secretariat 

Forumul ONU pentru Afaceri și Drepturile 
Omului, 25-26 noiembrie 2019, Geneva 
(prezentare despre Pactele de Integritate – 
Irina Lonean) 

Costuri 
acoperite de 
TI-S 

n/a 

Prezentarea acivității TI-România și a 
Pactelor de Integritate din România la 
conferința anticorupție a Ministerului 
Justiției (9 decembrie 2019) 

n/a Ministerul Justiției 
(cu finanțare 
POCA) 

Curs Principii de integritate în afaceri  la 
Chișinău, Irina Lonean (organizatori: 
Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, 
în parteneriat cu Academia de Studii 
Economice a Rep. Moldova și Centrul 
Național Anticorupție din Rep. Moldova) 10  
Decembrie 2019 

Centrul Analitic 
Independent 
„Expert-Grup”, în 
parteneriat cu 
Academia de 
Studii Economice 
a Moldovei și 
Centrul Național 

Fundaţiei Open 
Society Institute 
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Acţiuni principale Program/ proiect Rezultate/ impact/ outreach Valoare Finanţator/ tip de 
contract 

Anticorupție 
Moldova 

 

 

Obiectiv strategic: Promovăm standarde de integritate 

Numarul de acțiuni: 3 cursuri, 1 contract de asistență tehnica și 4 contracte de consultanță anticorupție 
Scop: Valorificarea expertizei TI-România în produse şi servicii 

Acţiuni principale Program/ 
proiect 

Finanțator Rezultate/ impact/ 
outreach 

Tip de contract 

Centrul de Integritate în 
Business - Promovarea eticii 
și integrității în mediul de 
afaceri 

 
Asistență 
tehnică 

 
Sand Hill Petroleum 
Romania SRL 

 

Linie avertizori de 
integritate 

 
Contract de servicii 

 

Cursuri de 
formare 
profesională 

Asociaţia pentru 
Implicare Socială, 
Educaţie şi Cultură 
(ASISED) 

Curs de politici publice 
derulat la Brașov, 20 de 
participanți  

Contract de servicii 

UAT Municipiul Aiud Curs pe teme de 
integritate și anti-corupție 
derulat la Predeal, 30 de 
participanți (în 2 grupe a 
câte 15 persoane) 

Contract de servicii 

 
Ministerul Transporturilor 

 
Curs pe teme de GDPR, 
40 participanți 

 
Contract de servicii 
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Obiectiv strategic: Ne consolidăm ca lider anticorupție 

Număr de acțiuni: 10 proiecte de intervenție pentru administrație locală (Sibiu, Aiud, Caransebeș, Botoșani, Buzău) 1 
proiect pentru agențiile anticorupție (ANI), 1 proiect pentru rețea națională de centre ALAC (top 6 Universități de Drept din 
București, Iași, Cluj Napoca, Sibiu, Craiova, Timișoara), 3 proiecte multinaționale (Integrity Pacts, DG Competition, 
Business Integrity Country Agenda) 
 
Scop: Consolidarea poziției organizației ca lider anti-corupție la nivel național 

Acţiuni principale Program/ proiect Rezultate/ impact/ outreach 

Buna guvernare în 
instituțiile publice - 
Parteneriate 
strategice în APL 

 
Proiect SIPOCA 563 
Sustenabilitate. Inovare. Bunastare. 
Incluziune Sociala. Unitate. SIBIU - Strategia 
2030 

Rezultate estimate 2019-2020: 

 Mecanism de prioritizare a investiţiilor şi deciziilor 
Consiliului Judeţean funcţional. 

 Politici publice judeţene fundamentate şi bugetate în 
raport cu planificarea strategică pe termen lung. 

 
Buna guvernare în instituțiile 
publice - Dezvoltarea de 
programe pentru întărirea 
capacităţii anticorupţie a 
instituţiilor publice 

 
Consultanță 

 
UAT Municipiul Aiud 

 
Consultanţă în 
managementul eticii şi 
integrităţii 

 
Contract de servicii 

 
Consiliul Județean 
Suceava 

 
Ghid de bune practici în 
domeniu eticii şi integrităţii 

 
Contract de servicii 

 
Ministerul Transporturilor 

Contract de consultanta in 
dezvoltarea politicilor si 
procedurilor GDPR 

 
Contract de servicii 

 
Unique Solutions SRL 

 
Evaluarea implementării 
Strategiei Naționale 
Anticorupție  la nivelul 
anului 2018 în peste 20 
de instituții centrale și 
deconcentrate. 

 
Contract de servicii 
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  Strategia de dezvoltare a Judeţului Sibiu pentru 
perioada 2021-2030. 

 Soluţii dezvoltate pentru servicii de sănătate online. 

 Arhiva electronică la CJ Sibiu, DGASPC şi spitalele din 
subordinea CJ. 

 
Proiect SIPOCA 512  
Administrație publică locală eficientă pentru 
cetățeni 

Rezultate estimate 2019-2020: 

 O analiză ex-post pentru strategiile şi hotărârile de 
consiliu elaborate/ aprobate începând cu anul 2016. 

 Două politici publice sectoriale în domeniile prioritare: 
sănătate şi asistenţă socială. 

 Un plan strategic instituţional (PSI) aferent anilor 2020 – 
2021 

 Pachet de soluţii informatice integrate pentru accesul 
online la serviciile gestionate exclusiv de UAT. 

 100 de participanți la programe de formare profesională 

 
Proiect SIPOCA 88  
CETATE Caransebes - Eficient si Tanar prin 
Administrare Transparenta si Economica 
 
(proiect finalizat în 2019) 

 

 1 studiu de bune practici recunoscute în plan naţional şi 
internaţional în managementul calității aplicabil 
administrației publice, publicat.  

 2 vizite de studiu si networking organizate 

 4 ateliere de lucru organizate 

 1 mecanism de monitorizare a utilizării managementului 
calității şi performanţei. 

 un sistem de Management al Calităţii unitar şi eficient, 
implementat 

 40 persoane din cadrul instituţiei certificate ca urmare a 
participării la cursuri de formare 

 1 manual de procedură privind actualizarea permanenta a 
standardelor de performanta si calitate 

 1 raport de bună practică privind instrumentele şi 
mecanismele create in cadrul proiectului 
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Proiect SIPOCA 467 
DISC - Dezvoltarea Integrată a Sistemului 
Calității 
 
(proiect finalizat în 2019) 

 

 4 ateliere de lucru organizate pentru bune practici, 
definirea și implementarea standardelor de calitate 

 
Proiect SIPOCA 477  
Spre o administrație publică performantă 

 

 Un studiu privind implementarea CAF în instituții publice 
similare din state membre UE 

 4 ateliere de tip colaborativ cu 60 de funcționari din 
cadrul CJ Sibiu, ianuarie 2019, la Consiliul Județean 
Sibiu. 

 Un studiu privind implementarea CAF în instituții 
publice similare din state membre UE. 

 4 ateliere de lucru organizate cu personalul relevant din 
cadrul UAT CJ Sibiu. 

 Schimb de experienţă şi networking prin intermediul 
unei vizite de studiu organizate la Bucureşti. 

 Un mecanism de monitorizare a utilizării 
managementului performanţei şi calității la nivelul UAT 
CJ Sibiu. 

 Recertificarea CJ Sibiu conform standardului ISO 
9001:2015 

 Un sistem informatic integrat cuprinzând 
managementul documentelor, monitorizarea fluxurilor, 
extins şi actualizat. 

 40 de persoane din CJ Sibiu instruite în sesiuni de 
formare. 

 Un manual de procedură privind instrumentele create 
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în cadrul proiectului, elaborat. 

 
Proiect SIPOCA 377  
Servicii de consiliere juridica pentru victime 
ale unor abuzuri sau nereguli din 
administratie si justitie. 
 
(proiect finalizat la 15 martie 2020) 

 

 Înființarea și operaționalizarea a 6 Centre de asistenţă 
şi documentare juridică pentru cetățeni, susţinute de o 
platformă electronică. 

 2.538 de specialişti în domeniul dreptului au participat 
la seminarii și ateliere de lucru. 

 Trei proceduri model de asistenţă şi soluţionare 
alternativă pe cale administrativă a plângerilor 
cetăţenilor au fost dezvoltate în cadrul proiectului. 

 
privind accesul la justiţie, la asistenţă şi consiliere 
juridică, căi alternative de rezolvare a litigiilor, inclusiv a 
litigiilor administrative în state membre ale Uniunii 

rezolvarea alternativă, pe cale administrativă, a litigiilor 

drepturile cetăţenilor în raporturile cu administraţia 
publică şi sistemul judiciar”. Materialele sunt disponibile 
în format tipărit și audio-book, precum și în limbaj 
Braille.  

 161 de persoane formate/certificate pt. a acorda 
asistenţă şi consiliere juridică pentru cetăţeni.  

 În plus, 98 de persoane din administraţia publică au 
beneficiat de mentorat post-formare.  

 A fost derulată o amplă campanie de informare cu 
privire la serviciile de asistenţă juridică disponibile 
pentru cetăţeni, inclusiv prin intermediul unei caravane 
în mediul rural și prin difuzarea unui spot radio la nivel 
național și local. 

 
Proiect SIPOCA 428  

 

 1 set standarde de etică şi integritate, cu politici şi 



 
 

 

Page 10 of 14 

 

Parteneriat pentru etica si integritate în 
Consiliul Județean Buzău 
 
(proiect finalizat în 2019) 

proceduri. 

 1 metodologie de implementare a standardelor de etică şi 
integritate, elaborată 

 1 ghid de bune practici privind combaterea corupţiei în 
cadrul instituţiei publice, elaborat şi diseminat. 

 1 platforma colaborativa dezvoltată și implementată 

 120 persoane din cadrul CJ Buzau, certificate la 
finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției, 
eticii și integrității. 

 
Proiect SIPOCA 439  
Să spunem NU corupției 
 

 

 Un standard de integritate dezvoltat la nivelul CJ Sibiu, în 
corespondenţă cu SNA 2016-2020. 

 Un sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor 
fapte de corupție, dezvoltat şi implementat. 

 60 de participanți la sesiuni de formare profesională pe 
teme de etică, integritate și prevenire a corupției – derulate 
de TI-Romania în decembrie 2019 și februarie 2020. 

 
Proiect SIPOCA 471  
Performanta si eficienta in administratie prin 
implementarea unui management competitiv 
 

 

 Un sistem unitar de management al calităţii şi 
performanţei implementat la nivelul UAT Primăriei 
Municipiului Aiud. 

 Două vizite de studiu la Primăria Sectorului 2 și, 
respectiv, la Primăria Municipiului București. 

 Recertificare ISO 9001  

 Un raport de buna practică privind instrumentele create 
în cadrul proiectului. 

 
Buna guvernare în 
instituțiile publice - 
Parteneriate 
strategice la nivel 

 
Proiect SIPOCA 451  
LINC - creşterea capacităţii administraţiei 
publice centrale în prevenirea şi identificarea 
cazurilor de conflicte de interese, 

 
 

 3 Proceduri unitare la nivelul consilierilor de etică şi al 
corpurilor de control din administrația publică cu privire la 
cooperare cu ANI şi identificarea indiciilor de conflicte de 
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naţional incompatibilitaţi si averi nejustificate interese, incompatibilități şi avere nejustificată, elaborate şi 
adoptate. 

 Peste 200 de participanți la sesiuni de formare, 
personal cu rol în prevenirea şi combaterea încălcării 
legislaţiei privind integritatea la nivelul administraţiei 
publice centrale. 

 

Buna guvernare în 
instituțiile publice 
Parteneriate 
strategice la nivel 
local/naţional 
 

 
 
Dezvoltare strategii prin incheierea de 
parteneriate cu instituții publice 

 

 Continuarea parteneriatului cu ANCPI, Ministerul Culturii 
și Ministerul Educației pentru implementarea Pactelor de 
Integritate în România. Dezvoltarea pe baza acestor 
parteneriate a strategiei pentru extinderea și continuarea 
utilizării Pactelor de Integritate în România 

 
Dezvoltarea de parteneriate strategice 

Protocoale de colaborare cu institutii precum: Avocatul 
Poporului, Ministerul Justitiei, MDRAP, Directia de asistenta 
Sociala, Ministerul Culturii, ANCPI, etc  

 
Pactele de Integritate – Mecanisme de 
control civil pentru salvgardarea fondurilor 
europene, Faza 2 

 

 Două rapoarte de activitate lansate, privind achizițiile 
realizate de ANCPI și Ministerul Culturii 

 Peste 30 de firme, ofertanți la procedurile organizate de 
ANCPI și Ministerul Culturii au semnat Pactele de 
Integritate, demonstrând că aderă la valorile integrității 

 Peste 10.000 de pagini de documente revizuite în cadrul 
Pactelor de Integritate. Lecții învățate din procesul de 
monitorizare a achizițiilor publice care vor fi utilizate în 
procese de advocacy ulterioare. 
 

Integritate in 
business 

 
Business Integrity Country Agenda (BICA) in 
Romania 

 

 2 Workshop-uri ale Grupului Consultativ Național 
(NAG), organizate în cadrul proiectului Business 
Integrity Country Agenda. 

 Peste 20 de interviuri realizate cu reprezentanți din 
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instituții publice, mediul de afaceri și organizații 
neguvernamentale. 

 Raportul privind Business Integrity Country Agenda în 
România – elaborat în draft la finele anului 2019, 
aprobat de TI-S și BERD la începutul anului 2020.  
 

Dezvoltarea bazei 
de constituenţi 
care pot fi 
catalizaţi în jurul 
acţiunilor iniţiate 
de TI-Romania 

 
Caravana “Summitul de Integritate pentru 
Prosperitate” 

 

 Peste 100 de participanţi la evenimentele din caravană (A 
se vedea secțiunea Campanii de informare) 

 
Programul de Servicii de formare 
profesională 

 

 40 de cursanți absolvenți ai cursului de GDPR 

 20 de cursanți absolvenți ai cursului de politici publice 

 30 de cursanți privind integritatea în instituțiile publice 

 
Proiectul Consolidarea rolului instantelor 
romanesti in aplicarea legislatiei privind 
ajutorul de stat, finalizat în 2019 

Principalele rezultate: 

 119 de participanți la cursuri de formare 

 5 sesiuni de formare cu 20 de participanți/sesiune, 
pregătite și livrate în timp util. 

 63 de participanți la colocviu (20 de participanți de la 
sesiunie de training + 10 reprezentanți ai instituțiilor 
relevante + 1 reprezentant al DG Competition + 12 
judecători naționali din alte state membre ale UE). 

 1 Ghid de bune practici privind practica ajutorului de stat 
în România (versiuni în limba română și limba engleză). 
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Deschiderea unor 
puncte de contact 
la nivel local 

 
Caravana “Summitul de Integritate pentru 
Prosperitate” 

 Peste 100 de participanţi în anul 2019, în 3 centre 
economice naţionale, dintre care pot fi identificate eventuale 
puncte de contact în teritoriu. 

 1 sponsor: Deutsche Bank Global Technology 

 2 parteneri instituționali permanenți: Rotary Romania şi 
Colegiul Pacienţilor. 
 

 Proiectul SIPOCA377 
 Servicii de consiliere juridica pentru victime 
ale unor abuzuri sau nereguli din 
administratie si justitie 

 In anul 2019 au fost deschise 6 Centre de documentare și 
asistență juridică operaționale pentru cetățenii, în special 
pentru cei din grupuri vulnerabile, care sunt victime ale unor 
abuzuri sau nereguli din administrația publică și sistemul 
judiciar, peste 2000 de oameni informati si peste 300 de 
cazuri consiliate. 

Centru ALAC  Număr de cazuri gestionate de Centrul ALAC cu profil de 
abuz sau corupție în administrație publică sau justiție: 30 
cazuri 

 
 
 
 
 
SUMAR CENTRALIZATOR 
 

Obiectiv strategic 
 

Indicatori de rezultat/impact Grup țintă / criteriu de calitate 

Schimbăm atitudini și 
mentalități 

 20 de evenimente organizate în țară și 9 participări la 
evenimente internaționale 

Peste 600 de participanți la evenimente 
Scor mediu evaluare participanți: Foarte 
Mulțumit  
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Promovăm standarde 

de integritate 

Numărul de acțiuni: 23 cursuri de formare profesională, 
1 intervenție de asistență tehnica și 4 contracte de 
consultanță anticorupție 
Peste 20 de cursuri privind integritatea, buna 
guvernare. 

Peste 900 de participanți la cursuri de 
formare profesională 
Scor mediu evaluare participanți: Foarte 
Mulțumit  

Ne consolidăm ca 

lider anticorupție 

 

Număr de acțiuni:  

 10 proiecte de intervenție pentru administrație 
locală (Sibiu, Aiud, Caransebeș, Botoșani, Buzău); 

 1 proiect pentru agențiile anticorupție (ANI); 

 1 proiect pentru rețea națională de centre ALAC 
(top 6 Universități de Drept din București, Iași, Cluj 
Napoca, Sibiu, Craiova, Timișoara); 

 Peste 900 de participanți la cursuri de formare 
derulate de TI-Romania pe teme precum 
integritate, etică, accesul la justiție. 

 3 proiecte multinaționale (Integrity Pacts, DG 
Competition, Business Integrity Country Agenda). 

 10 comunicate de presă date publicității. 

 Peste 15 interviuri/răspunsuri la întrebări primite de 
la mass-media. 
 

Fără excepție, rapoartele de activitate au 
fost aprobate fără observații privind 
raportul narativ și calitatea activităților. 
 
Comunicate de presă – cu zeci de preluări 
în media,  inlusiv cel privind Indicele de 
Percepție a Corupției 2018.  
 
TI-România a fost singurul ONG 
menționat în raportul MCV și în raportul 
GRECO, cu măsuri/acțiuni de sprijin anti-
corupție. 
 
TI-România – sigurul ONG de profil inclus 
pe agenda vizitei făcute în România de o 
delegație de 20 de jurnaliști din Uniunea 
Presei Straine din Viena. 

 
 


