
 
 
 

 

 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ROMANIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport de activitate pentru 
anul 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 Obiectiv strategic: Schimbăm atitudini și mentalități 

Număr acțiuni: 15 evenimente în țară și 11 externe 

 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” - 
Acțiune colectivă 
pentru integritate în 
afaceri 

 5 conferințe derulate în orașele: Târgu Jiu, 
Deva, Târgu Mureș, Iași și Petroșani 
 

 400 de participanți la evenimente 

Contribuţie 
voluntară a TI-
Romania şi a 
partenerilor 

Pentru anul 2018 
s-a acordat o 
sponsorizare 
pentru acoperire 
parțială a 
costurilor 

 
 
 
 
 
 
Evenimente și 
conferințe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferința de lansare 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) 

Conferința de lansare a proiectului „Performanță 
și eficiență în administrație prin implementarea 
unui management competitiv”, derulat de 
Primăria Municipiului Aiud și Transparency 
International România, prin Programul 
Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -
2020 (POCA) – Aiud  

Conform cererii 
de finanțare a 
proiectului 
SIPOCA 471 

Programul 
Operaţional 
Capacitate 
Administrativă 
2014 -2020 
(POCA) 

Conferința de lansare a proiectului „Să spunem 
NU corupției”, derulat de Consiliul Județean 
Sibiu și Transparency International România, 
prin Programul Operaţional Capacitate 

Conform cererii 
de finanțare a 
proiectului 
SIPOCA 439 

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

 
 
 
 
 
 
Campanii de informare/ 
conştientizare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evenimente și 
conferințe 

Administrativă 2014 -2020 (POCA)-Sibiu  2014 -2020 
(POCA) 

Conferința de lansare a proiectului „Spre o 
administrație publică performantă”, derulat de 
Consiliul Județean Sibiu și Transparency 
International România, prin Programul 
Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -
2020 (POCA) – Sibiu  

Conform cererii 
de finanțare a 
proiectului 
SIPOCA 477 

Programul 
Operaţional 
Capacitate 
Administrativă 
2014 -2020 
(POCA) 

Conferința de lansare a proiectului „ DISC- 
Dezvoltarea Integrată a Sistemului Calității”, 
derulat de Primăria Municipiului Botoșani și 
Transparency International România, prin 
Programul Operaţional Capacitate 
Administrativă 2014 -2020 (POCA) – Botosani  

Conform cererii 
de finanțare a 
proiectului 
SIPOCA 467 

Programul 
Operaţional 
Capacitate 
Administrativă 
2014 -2020 
(POCA) 

Conferința de lansare a proiectului „Integritatea - 
condiție esențială pentru o administrație 
eficientă”, derulat de CJ Buzău și Transparency 
International România, prin Programul 
Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -
2020 (POCA). – Buzau  

Conform cererii 
de finanțare a 
proiectului 
SIPOCA 417 

Programul 
Operaţional 
Capacitate 
Administrativă 
2014 -2020 
(POCA) 

Masa rotunda organizata de Universitatea de 
Vest din Timisoara, in cadrul proiectului 
SIPOCA377, al cărui lider de parteneriat este TI-
Romania.- Timisoara  

 36 Chestionare de satisfacție – 129.6  puncta 
pe o scara de 1 la 4, unde 1=Deloc 
mulțumitor, iar 4=Foarte mulțumitor.. Media 
fiind 3.6 

 
Conform cererii 
de finanțare a 
proiectului 
SIPOCA 377 

Programul 
Operaţional 
Capacitate 
Administrativă 
2014 -2020 
(POCA) 

Masa rotunda organizata de Universitatea 
“Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in cadrul 
proiectului SIPOCA377, al cărui lider de 
parteneriat este TI-Romania.- Iasi  

 37 Chestionare de satisfacție – 133.2 puncta 

Conform cererii 
de finanțare a 
proiectului 
SIPOCA 377 

Programul 
Operaţional 
Capacitate 
Administrativă 
2014 -2020 

https://www.facebook.com/hashtag/sipoca377?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD6Bgir-EVAmCGq6cgyG94Y9RrGRVqT2ORCMnxQpV-TxADEHlekxb1VjOLRaKfrxU-A4gv5X4zdS-haUZgFnAJ-h_fWFbIRVxYuxZhv6ezT6OJW9GkjPNhi0G08gXpsX-WZLTMib8lYlLCCzWXpzHAXq5FYM_vXyN3XG0x0MtdWDB1KNTVS9K5UXyyCyZAdkRVLqSWPj0ODHlv5M7aEgLxaHUpq25jkidpct5W8gMVN4xpvfg2yL_sRMtb2el3aSmXXbf5SY3CbdoMRAblyo8qTOnWjGmY_5Q7Kty15nyQFT85CeR87eoRJgjXCU0RKO1nbmfWBKdMrPcFriJOFx8geNg&__tn__=*NKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/sipoca377?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD6Bgir-EVAmCGq6cgyG94Y9RrGRVqT2ORCMnxQpV-TxADEHlekxb1VjOLRaKfrxU-A4gv5X4zdS-haUZgFnAJ-h_fWFbIRVxYuxZhv6ezT6OJW9GkjPNhi0G08gXpsX-WZLTMib8lYlLCCzWXpzHAXq5FYM_vXyN3XG0x0MtdWDB1KNTVS9K5UXyyCyZAdkRVLqSWPj0ODHlv5M7aEgLxaHUpq25jkidpct5W8gMVN4xpvfg2yL_sRMtb2el3aSmXXbf5SY3CbdoMRAblyo8qTOnWjGmY_5Q7Kty15nyQFT85CeR87eoRJgjXCU0RKO1nbmfWBKdMrPcFriJOFx8geNg&__tn__=*NKH-R
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Acţiuni principale Program/ proiect Rezultate/ impact/ outreach Valoare Finanţator/ tip 
de contract 

pe o scara de 1 la 4, unde 1=Deloc 
mulțumitor, iar 4=Foarte mulțumitor. Media 
fiind 3.6 

(POCA) 

Consolidarea capacităţii 
de advocacy a TI-RO 

 
Elaborare Raport în 
cadrul CESE 

Elaborare raport cu privire la îmbunătăţirea 
protecţiei avertizorilor de integritate la nivelul 
UE. Propunere de directivă la nivelul 
Parlamentului European. 

 Observațiile și amendamentele propuse au 
fost preluate în forma finala a Directivei 
adoptate în 2019 

 
Contribuţie 
voluntară a TI-
Romania 

CESE decont 
deplasare 

Membră în cadrul 
forumului de 
consultare publică, 
comunicare și 
dezbateri în vederea 
pregătirii și exercitării 
Președinției 
României la Consiliul 
Uniunii Europene 
„EU-RO 2019” 

 Participarea la întâlniri în cadrul Forumului pe 
domeniul Justiție, Afaceri Interne și aspecte 
economice și financiare. 
 

 TI-Romania a fost invitata ca membru in 
Consiliul interministerial de Afaceri Europene ca 
observator primind invitații la toate ședințele de 
la Guvern sau MAE. 

Contribuţie 
voluntară a TI-
Romania  

 
- 

 
Politici pentru justiție la 
nivel global - Centrul de 
Expertiză în Justiție 

 
Centrul de Expertiză 
în Justiție 

Victor Alistar a participat ca expert  la Conferința 
Judicial Integrity Champions in APEC, Bangkok 
martie 2018- Participare ca expert in cadrul 
Advisory Group pe baza experientei si a 
materialelor elaborate in cadrul Centrului de 
Expertiza in Justitie  

Contribuţie 
voluntară a TI-
Romania 

UNDP 

Centrul de Expertiză 
în Justiție 

Victor Alistar a participat ca speaker la  
Conferinţa Internaţională anti-corupţie 
organizată la Ramallah de TI-Palestina, 
Noiembrie 2018  

Contribuţie 
voluntară a TI-
Romania 

 

Centrul de Expertiză 
în Justiție 

Victor Alistar a participat ca executive GTNI la 
Geneva Peace Week – derulată de ONU, 
Noiembrie 2018 

 The Law Society 
of England and 
Wales - 



 
 

 

Page 3 of 12 
 

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

Centru pe Justiție al TI a propus în cadrul 
conferinței conceptul de reglementare 
internațională a corupției ca si Crimă împotriva 
societății 

Decont transport 
si cazare 

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

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

 Un grup de funcţionari publici din cadrul 
Guvernului Regional Schleswig-Holstein a 
participat în august 2018 la un seminar 
organizat la sediul Transparency International 
Romania, având ca teme de discuţie etica, 
integritatea şi transparenţa în cadrul instituţiilor 
publice şi modalităţi de colaborare cu 
organizaţiile neguvernamentale.  

Contribuţie 
voluntară a TI-
Romania  

TI-Palestina - 
decont transport 
si cazare 

Patricipări ale 
reprezentanților TI-
Romania la evenimente 
internaționale 
 

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

Judicial Integrity Champions in APEC, Bangkok 

martie 2018 - Participare ca expert in cadrul 

Advisory Group  

UNDP UNDP 

29-30 mai – Partners meeting IP – Budapesta Pactele de 
Integritate Faza2 

TI-Secretariat / 
DG Regio   

TI-ECA metodologia pilot City Ranking - 

Septembrie 2018 

Contribuţie 
voluntară a 
TIRO 

TI Slovacia -
decont transport 
si cazare 

Multi-Stakeholder Workshop on the UNCAC – 

Septembrie 2018 

Contribuţie 

voluntară a TI-

Romania 

UNCAC –  
decont transport 
si cazare 

 

AMM și IACC– Copenhaga, Octombrie 2018                                                               

Contribuţie 

voluntară a TI-

Romania 

TI-Secretariat și 
TI-Romania 
Decont transport ,  
cazare si taxa 
eveniment 

28 noiembrie –Stakeholders event IP - Bruxelles IP – Faza 2 TI-Secretariat / 
DG Regio   
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Acţiuni principale Program/ proiect Rezultate/ impact/ outreach Valoare Finanţator/ tip 
de contract 

Civil Society Media Seminar, Atena, Noiembrie 

2018 

 CESE – decont 
transport si 
cazare 

 
Geneva Peace Week - Noiembrie 2018 

 
 - 

The Law Society 
of England and 
Wales - 
Decont transport 
si cazare 

 
Conferinţa Internaţională anti-corupţie 
organizată la Ramallah de TI-Palestina, 
Noiembrie 2018 

 
 - 

TI Palestina - 
Decont transport 
si cazare 

 

Obiectiv strategic: Promovăm standarde de integritate 

Numarul de acțiuni: 4 cursuri și 2 interventii 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 Valoare 
LEI 

Tip de 
contract 

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

 
Training 
19 participanți 
GDPR 

 
Cristian 
Consulting 
Company SRL 

 

 2 participanți la cursul de 
GDPR 

 2 Chestionare de satisfacție –
8 puncte  1 la 4, unde 
1=Deloc mulțumitor, iar 
4=Foarte mulțumitor. 

 
1.800,00 
(inclusiv 
TVA) 

 
Contract de 
servicii 

 
Enron Construct 
SRL 

 

 1 participant la cursul de 
GDPR 

 2 Chestionare de satisfacție –
8 puncte   1 la 4, unde 1=Deloc 

900,00 
(inclusiv 
TVA) 

Contract de 
servicii 
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mulțumitor, iar 4=Foarte 
mulțumitor. 

 
Vadalex Exim 
SRL 

 

 2 participanți la cursul de 
GDPR 

 2 Chestionare de satisfacție –
8 puncte   1 la 4, unde 1=Deloc 
mulțumitor, iar 4=Foarte 
mulțumitor. 

1.400,00 
(inclusiv 
TVA) 

Contract de 
servicii 

 
Asociaţia pentru 
Implicare Socială, 
Educaţie şi 
Cultură  

 

 14 participanți la cursul de 
politici publice 

 14 Chestionare de satisfacție 
56 puncte  1 la 4, unde 1=Deloc 
mulțumitor, iar 4=Foarte 
mulțumitor. 

 
6.664,00 
(inclusiv 
TVA) 

 
Contract de 
servicii 

 
UAT 
Judeţul Vrancea 

 

 46 de participanți la cursul de 
Standarde de control intern 
managerial 

 46 Chestionare de satisfacție 
184 punctaj  – 1 la 4, unde 
1=Deloc mulțumitor, iar 
4=Foarte mulțumitor. 

 
42.697,20 
(inclusiv 
TVA) 

 
Contract de 
servicii 

TOTAL Training 53.461,20 
(inclusiv 
TVA) 

 

 
Asistență 
tehnică 

 
Electrica  SA 
 

 

 O platformă web și un număr 
de telefon dedicat pentru 
preluarea avertizărilor de 
integritate 

 Numar de rapoarte transmise: 3 

 
20.745,27 
(inslusiv 
TVA) 

 
Contract de 
servicii 
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Camera 
Auditorilor 
Financiari din 
România  

 

 O platformă web și un număr 
de telefon dedicat pentru 
preluarea avertizărilor de 
integritate 

 Numar de rapoarte transmise: 3 

 
22.141,61 
(inclusiv 
TVA) 

 
Contract de 
servicii 

TOTAL Asistență tehnică 42.886,88 
(inclusiv 
TVA) 

 

 
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 

 
10.591,00 
(inclusiv 
TVA) 

 
Contract de 
servicii 

 
UAT Municipiul 
Aiud 

 
Consultanţă – scriere proiecte 
cu fonduri europene 

 
22.491,00 
(inclusiv 
TVA) 

 
Contract de 
servicii 

 
UAT Primăria 
Municipiului Sibiu 

 
Consultanţă – scriere proiecte 
cu fonduri europene 

 
22.848,00 
(inclusiv 
TVA) 

 
Contract de 
servicii 

 
Sand Hill 
Petroleum 
Romania SRL 

 
Linie avertizori de integritate 

 
51.393.05 
(inclusiv 
TVA) 

 
Contract de 
servicii 

TOTAL Consultanță 107.323,05 
(inclusiv 
TVA) 
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Obiectiv strategic: Ne consolidăm ca lider anticorupție 

Număr de acțiuni: 8 proiecte de intervenție pentru administrație locală (Sibiu, Aiud, Caransebeș, Botoșani, Buzau) 1 proiect pentru 

agențiile anticorupție (ANI), 1 proiect pentru rețea națională de centre ALAC (top 6 universități drept 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 88  

CETATE Caransebes - Eficient si Tanar prin 

Administrare Transparenta si Economica 

 

 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, elaborat 

 

Proiect SIPOCA 467 

DISC - Dezvoltarea Integrată a Sistemului 

Calității 

 

 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 lucru organizate cu personalul relevant din cadrul 
UAT CJ Sibiu. 

 

Proiect SIPOCA 377  

Servicii de consiliere juridica pentru victime ale 

unor abuzuri sau nereguli din administratie si 

justitie 

 

 Grad crescut de acces la justiție prin oferirea de servicii suport 
în 6 centre operaționale în primul an de proiect, susținute de o 
aplicație web, centre prin care se oferă posibilitate de 
documentare pentru juriști și asistență pentru cetățeni, în special 
pentru cei din grupurile vulnerabile, care sunt victime ale unor 
abuzuri sau nereguli din partea administrației publice și a 
sistemului judiciar. 
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 Grad crescut de informare 600 de specialiști în domeniul 
dreptului care sunt consultați și informați cu privire la centrele de 
documentare și asistență pentru cetățenii care sunt victime ale 
unor abuzuri sau nereguli din partea administrației publice și a 
sistemului judiciar. 

Proiect SIPOCA 417 

 Integritatea - condiție esențială pentru o 

administrație eficientă 

 

 Consultanţă – scriere proiecte cu fonduri europene 

 

Proiect SIPOCA 428  

Parteneriat pentru etica si integritate în Consiliul 

Județean Buzău 

 

 1 set standarde de etică şi integritate, cu politici şi proceduri 
elaborate. 

 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. 

 

Proiect SIPOCA 439  

Să spunem NU corupției 

 

 

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

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

 

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 

 

Proiect cod MySMIS 126267  

SALT- Sibiu: Administraţie de Calitate, Accesibilă 

Locuitorilor prin Tehnologie 

 
 

 Consultanţă – scriere proiecte cu fonduri europene 

 

Buna guvernare în 

  

 Proceduri unitare la nivelul consilierilor de etică şi al corpurilor 
de control din administrația publică cu privire la cooperare cu ANI 
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instituțiile publice - 

Parteneriate 

strategice la nivel 

naţional 

Proiect SIPOCA 451  

LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice 

centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de 

conflicte de interese, incompatibilitaţi si averi 

nejustificate 

şi identificarea indiciilor de conflicte de interese, incompatibilități şi 
avere nejustificată, elaborate şi adoptate. 
 

Buna guvernare în 

instituțiile publice 

Parteneriate 

strategice la nivel 

local/naţional 

 

 

La propunerea TI-România au fost demarate 

procedurile privind înfiinţarea Registrului Naţional 

de Conformitate. 

 

 Proiectul este necesar 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 

 

Dezvoltare strategii prin incheierea de 

parteneriate cu instituții publice 

 

 Proiectul „Sustenabilitate. Inovare. Bunastare. Incluziune 
Sociala. Unitate. SIBIU - Strategia 2030” – proiect depus și 
câștigat în parteneriat cu CJ Sibiu. Aflat in stadiu de contractare. 
 

 Proiectul „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni” 
– proiect depus și câștigat în parteneriat cu Primăria Municipiului 
Aiud. Aflat in stadiu de contractare. 

 

Dezvoltarea de parteneriate strategice 

 

 1 acord de parteneriat semnat cu Fundația de mediere și 
arbitraj Iași 

 1 acord de parteneriat semnat cu CJ Calarasi pentru grup 
consultativ ONG – APL. 
 

 

Pactele de Integritate – Mecanisme de control 

civil pentru salvgardarea fondurilor europene, 

Faza 2 

 

 3 Pacte de Integritate elaborate și semnate 

 1 strategie de monitorizare pentru procedura de ofertare și 
implementarea contractului 

 Pachet de diseminare și advocacy 

Integritate in   
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business Business Integrity Country Agenda (BICA) in 
Romania 

 Îmbunățirea capacitatății societăţii civile de a colabora cu 
reprezentanţii mediului privat şi ai sectorului public, în scopul 
promovării integrităţii în afaceri la nivelul României. Prin 
intermediul abordării propuse, care combină diagnosticul și 
acțiunea colectivă, proiectul va reuni principalii stakeholeri din 
partea sectorului privat, sectorului public şi societea civilă, în 
vederea identificării celor mai bune soluţii menite să reducă 
corupţia şi totodată să contribuie la promovarea integrităţii în 
mediul de afaceri. 

Dezvoltarea bazei de 

constituenţi care pot 

fi catalizaţi în jurul 

acţiunilor iniţiate de 

TI-Romania 

 

Caravana “Summitul de Integritate pentru 

Prosperitate” 

 

 Aprox. 400 de participanţi la evenimentele din caravană (A se 
vedea secțiunea Campanii de informare) 

 

Programul de Servicii de formare profesională 

 

 19 de cursanți absolvenți ai cursului de GDPR 

 46 de cursanți absolvenți ai cursului de SCIM 

 14 de cursanți absolvenți ai cursului de politici publice 

 

Proiectul Consolidarea rolului instantelor 

romanesti in aplicarea legislatiei privind ajutorul 

de stat, aflat in implementare  

Principalele rezultate urmarite in 2018 si 2019: 

 100 de participanți la cursuri de formare, selectaţi. 

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

 43 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” 

 Aproape 400 de participanţi în anul 2018, în 5 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. 

 5 parteneri instituționali locali, câte 5 în fiecare din locațiile 
gazdă ale Caravanei 

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

 In 2018 au fost demarate procedurile in vederea deschiderii a 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. 

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

Obiectiv strategic Indicatori de rezultat/impact Grup țintă / criteriu de calitate 

Schimbăm atitudini și 
mentalități 

15 evenimente în țară și 11 externe 680 de participanți și 11 participări externe 
Scor mediu evaluare participanți: Foarte 
Mulțumitor  

Promovăm standarde 

de integritate 

Numărul de acțiuni: 4 cursuri și 2 intervenții de asistență 

tehnica și 4 contracte de consultanță anticorupție 

 

79 de participanți la cursuri 
Scor mediu evaluare participanți: Foarte 
Mulțumitor  

Ne consolidăm ca 

lider anticorupție 

 

Număr de acțiuni: 8 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 

drept București, Iași, Cluj Napoca, Sibiu, Craiova, Timișoara) 

3 proiecte multinaționale (Integrity Pacts, DG Competition, 

Business Integrity Country Agenda) 

Fără excepție rapoartele de activitate au fost 
aprobate fără observații privind raportul 
narativ și calitatea activităților 

 
 


