
Raportul de activitate pe anul 2019 al
Transparency International România│ Asociaţia Română pentru Transparenţă

Prezentul raport reprezintă centralizarea tuturor programelor şi proiectelor derulate de TI-Romania în cursul anului 2019,
a progreselor şi rezultatelor înregistrate, precum şi a activităţii organelor colegiale ale acesteia.
Proiecte derulate
În cursul anului 2019 Transparency International România Asociația Română pentru Transparență a derulat un număr de
18 proiecte şi iniţiative, pentru a căror implementare a beneficiat de finanţări provenite din granturi, contracte de prestări
servicii şi contracte de consultanţă. 
De asemenea, la propunerea TI-România au continuat demersurile privind Registrului Naţional de Conformitate, pentru a
crește transparența administrativă și  pentru a crea un mediu propice pentru mediul  de afaceri  în contextul  priorității
Guvernului pentru o politică de prevenție în relația dintre mediul de afaceri și inspecțiile administrative.
TI-România dezvoltă trei programe instituţionale: Centrul de Resurse Anticorupţie pentru Cetăţeni, Centrul de Integritate
în Business şi Programul TI pe Justiţie, programe derulate permanent şi independent de existenţa unei surse de finanţare
specifice.
Produse ale TI-România
Ca urmare a tuturor activităţilor derulate în decursul anului 2019, TI-România a obţinut peste 40 de categorii de produse
şi materiale, printre care se numără: 35 fiind rezultate ale proiectelor derulate, 4 rezultatul contractelor de consultanță, iar
2 rezultatul eforturilor de advocacy.
Contribuţii voluntare ale membrilor la programele şi proiectele TI-România
Membri ai organizaţiei s-au implicat în mod voluntar, alături de personalul angajat, în programele şi proiectele derulate de
TI-România  în  cursul  anului  2019.  Printre  acestea  menţionăm  evenimentele  derulate  prin  Centru  de  Integritate  în
Business: Caravana “Summitul de Integritate pentru Prosperitate”, derulate de organizație. Nici unul dintre membri nu a
fost remunerat pentru activităţile prestate în cadrul acestor proiecte.
Relaţii internaţionale
În anul 2019 au fost continuate eforturile pentru asigurarea unei comunicări  constante şi fructuoase cu Secretariatul
Internaţional al TI,  Chapterele naţionale alte structuri internaţionale, partenerii externi şi de asemenea, cu alţi potenţiali
parteneri. Toate poziţiile exprimate au fost rezultatul consultărilor cu directorul executiv şi cu ceilalţi membri ai echipei, pe
zona de competenţă a fiecăruia.
Printre rezultatele obţinute s-au numărat:

 menţinerea unei colaborări constante cu Secretariatul Internaţional şi cu Chapterele TI, cu privire la iniţiativele şi
evenimentele de reţea, sau alte acţiuni comune; 

 participarea reprezentanţilor TI-România la evenimente internaționale;
 asigurarea comunicării cu potenţiali finanţatori şi cu presa internaţională;
 dezvoltarea unor relaţii de bună colaborare cu structurile UE;

Training și evenimente
În decursul anului 2019: 9 participări internaționale, 20 de evenimente naționale (7 conferințe, 1 colocviu international, 2
ateliere de lucru si 8 caravane) cu un total de peste 600 de participanți, 3 cursuri (GDPR, politici publice și integritate) cu
un total de aprox. 90 de participanți, peste 400 de participanți la evenimentele tip caravană (8) privind integritatea și
accesul la justiție pt.cetățeni grupuri vulnerabile, precum și 10 comunicate de presă.
Secretariatul organelor colegiale ale Asociaţiei
A fost asigurat de personalul executiv, prin Directorul executiv şi secretariatul tehnic al organizaţiei. În perioada ianuarie –
decembrie 2019 au fost convocate un număr de 5 şedinţe ale Consiliului Director, toate acestea având cvorum. 
Bilanțul contabil și raportul de cenzurat și audit 2019:

 Venituri din activități fără scop patrimonial: 3.570.264,00 lei
 Cheltuieli privind activități fără scop patrimonial: 3.570.264,00 lei
 Rezultatul activităților fără scop patrimonial: 0,00 lei
 Venituri din activități economice: 172.842,00 lei
 Cheltuieli privind activități economice: 37.141,00 lei
 Rezultatul activităților economice: 135.701,00 lei
 Venituri totale: 3.743.106,00 lei
 Cheltuieli totale:3.607.405,00 lei
 Excedent/profit: 135.701,00 lei


