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JURNAL DE CERCETARE ANTICORUPȚIE

“Integritatea este una dintre căi, se distinge de celelalte prin faptul că este corectă şi singura pe care nu rişti să te rătăceşti
vreodată” ~ M. H. McKee

“Sistemul Naţional de Integritate” este titlul unor studii de ţară realizate de către Transparency International ce reprezintă o radiografie a sistemului instituţional românesc, din perspectiva capacităţii şi a performanţelor
sale în lupta împotriva corupţiei. Studiile privind Sistemul Naţional de Integritate sunt rapoarte de analiză care
prezintă o evaluare detaliată şi nuanţată a sistemelor naţionale de luptă împotriva corupţiei, sunt instrumente
importante de măsurare a practicilor anticorupţie specifice fiecărei ţări.
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VALORI
cod filosofic profund
internalizat care servește drept ghid pentru
stabilirea obiectivelor,
adoptarea deciziilor,
soluționarea conflictelor si modul de comportament

PRINCIPII
enunțarea conduitelor
așteptate pentru onorarea fiecărei valori

CULTURĂ DE
ORGANIZAȚIE

Studiile au ca scop prezentarea
unei imagini de ansamblu asupra sistemelor de luptă împotriva corupţiei din
fiecare ţară analizată, furnizează indicatori de măsurare a progreselor ulterioare din aceste ţări, şi o bază pentru realizarea unor comparaţii între state. De
asemenea, studiile analizează instituţiile
cheie, actele normative şi practicile care
contribuie la integritatea, transparenţa şi
responsabilitatea dintr-o societate. Principalii piloni analizaţi în cadrul Sistemului Naţional de Integritate sunt următorii:
executivul, legislativul, partidele politice,
birourile electorale, instituţia supremă
de control a conturilor, sistemul judiciar,
sectorul public, poliţia şi parchetele,
achiziţiile publice, Avocatul Poporului,
agenţiile de luptă împotriva corupţiei,
media, societatea civilă, sectorul privat,
administraţia judeţeană şi locală, şi instituţii internaţionale.
Studiile despre Sistemele Naţionale de Integritate nu se limitează doar
la analiza sistemelor fiecărei ţări analizate. Ele oferă şi o succintă analiză a
corupţiei în acea ţară, arătând cauzele,
nivelurile, costurile, tipurile şi impactul
corupţiei asupra statului, o privire de

ansamblu de valori,
principii, filosofie,
practici și cutume care
definesc o instituție
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ansamblu asupra reformelor sau activităţilor de luptă împotriva corupţiei cu un
impact direct asupra Sistemului Naţional
de Integritate din ultimii cinci până la
zece ani, o privire de ansamblu asupra
domeniilor prioritare, unde sunt necesare progrese în mod special şi unde există oportunităţi reale pentru reformă, şi
recomandări pentru combaterea corupţiei în domeniile care necesită neapărat
atenţie pe termen scurt sau mediu.
Trăsăturile esenţiale ale studiilor pot fi sintetizate ca fiind: furnizarea
unei evaluări calitative a sistemului de
integritate dintr-o anumită ţară; cercetarea cadrului formal, urmată de evaluarea situaţiilor care se petrec în realitate. De asemenea, Studiul cuprinde
date importante cum sunt legislaţia,
rapoarte guvernamentale şi neguvernamentale, ştiri de presă, studii de
corupţiei, analize academice, interviuri
cu experţi, dezbateri pe focus grupuri;
se bazează pe o îmbinare între cercetarea teoretică şi cea practică şi se
referă doar la cazurile de corupţie care
au intrat în domeniul public şi care au la
bază surse redutabile.

