Transparency International Romania

Raport de activitate pentru anul 2017

Obiectiv strategic: Schimbăm atitudini și mentalități
Scop: Dezvoltarea unei culturi sociale a integrității
Acţiuni principale

Campanii de
informare/
conştientizare

Program/ proiect

Rezultate/ impact/ outreach

Valoare

Caravana “Summitul de
Integritate
pentru
Prosperitate” - Acțiune
colectivă pentru integritate în
afaceri

 8 conferinţe derulate în oraşele: Craiova, Alba Iulia, Râmnicu Vâlcea,
Brăila, Deva, Buzău, Galaţi, Slobozia.
 Peste 800 participanţi la evenimente

Contribuţie
voluntară a
TI-Romania
şi a
partenerilor

Campanie de informare/
conştientizare la nivelul APL
– judeţul Alba

 campanie de conştientizare cu privire la standardele de etică şi
integritate, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în
administrația publică locală
 parteneriat cu Instituția Prefectului Alba
 peste 100 de UAT-uri din judeţul Alba au fost invitate şi au primit
informaţiile TI-RO
 întâlniri/dezbateri cu reprezentaţii APL din Alba Iulia, Aiud, Câmpeni,
Blaj.
 interviuri şi preluări în mass-media locală
 Întâlniri pe subiecte SNA 2015 şi elaborarea SNA 2020
o Întâlniri de lucru la Ministerul Economiei și Minsterul
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat având ca scop
inițiative propuse acestor ministere pentru reducerea vulnerabilităţilor şi
a riscurilor de corupţie în mediul de afaceri
 Participarea la întâlniri în cadrul Forumului pe domeniul Justiție, Afaceri
Interne și aspecte economice și financiare
 TI-Romania a fost invitata membru in Consiliul interministerial de
Afaceri Europene ca observator primind invitații la toate ședințele de la
Guvern sau MAE

Membră în Platforma
societăţii civile a Strategiei
Naţionale Anticorupţie
Consolidarea
capacităţii de
advocacy a TI-RO

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

 Rapoartele aprobate Victor Alistar
o Raport de aviz privind proiectul de Directiva UE pentru

Contribuţie
voluntară a
TI-Romania

Finanţator/
tip de
contract
Pentru anul
2018 s-a
acordat o
sponsorizare
pentru
acoperire
parțială a
costurilor

Voluntar

Contribuţie
voluntară a
TI-Romania

Contribuţie
voluntară a
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Acţiuni principale

Program/ proiect

Comitetul Național de
Coordonare a implementării
parteneriatului pentru
Guvernare deschisă în
România
Centrul TI de Expertiză
privind Integritatea,
Independenţa şi
Responsabilitatea Justiției

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

Rolul preventiv al sistemului
judiciar în protejarea
intereselor financiare ale
Uniunii Europene – analiză
comparativă pentru
îmbunătățirea
performanțelor

Rezultate/ impact/ outreach

Valoare

Finanţator/
tip de
contract

descurajarea practicilor de planificare fiscal agresivă și
evitarea impunerilor
o Raport de aviz privind proiectul de Directiva UE pentru
cooperarea în investigarea și sancționarea fraudelor cu
mijloace de plată electronice și carduri
o Participare la toate cele 3 grupuri de lucru privind avizarea
prealabilă a proiectelor de directive.
Două întâlniri la sediul Prefecturii București pentru coordonarea
părților interesate din regiunea București-Ilfov

TI-Romania

 Centrul funcțional (http://www.anticorruption-helpdesk.eu/ )
 Directorul Executiv Victor Alistar este ales membru al societății civile în
cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
 Cooptarea Centrului în advisory group pentru inițiative UNDP în
domeniul evaluării justiției aplicabilă instanțelor judecătorești. (2017-2019)
 Rezultate:
 4 rapoarte de analiză despre practica judiciară în aplicarea
sancţiunii adiţionale – excluderea de la achiziţiile publice, analizele
fiind elaborate la nivel național în Grecia, Italia, Lituania şi
România
 4 seturi de recomandări şi/sau bune practici cu privire la aplicarea
sancţiunii adiţionale – excluderea de la achiziţiile publice, precum
şi impactul estimat în privinţa protejării intereselor financiare ale
UE
 un raport comparativ despre practica judiciară în aplicarea
sancţiunii adiţionale – excluderea de la achiziţiile publice, precum
şi impactul estimat în ceea ce priveşte protejarea intereselor
financiare ale UE
 propunere de politică publică, incluzând recomandări în vederea
consolidării rolului sistemului judiciar în protejarea intereselor
financiare ale UE
 un eveniment de lansare a raportului comparativ şi policy paper

Contribuţie
voluntară a
TI-Romania

Voluntar

Contractați :
61.660 euro

OLAF –
Oficiul
European
Anti-Fraudă
prin
Programul
UE Hercule
III (20142020)

Page 2 of 6

Obiectiv strategic: Promovăm standarde de integritate
Scop: Valorificarea expertizei TI-România în produse şi servicii
Acţiuni principale
Program/ proiect
Rezultate/ impact/ outreach

Serviciu externalizat de
preluare a avertizărilor de
integritate pentru Electrica

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

 O platformă web și un număr de telefon dedicat
 Peste 30 de sesizări primite în decursul anului 2017

Valoare

67. 476
Ron plus
TVA

Servicii
de
formare  Program de formare profesională anticorupție pentru personalul Contractați
profesională pentru Enel
24.108,34
ENEL
euro,
 Realizat: 7 cursuri
respectiv
109.300 lei
Camera Auditorilor
1.000,00
 Asistență tehnică lunară
Financiari din România
euro/lună
(C.A.F.R.)
plus TVA
Agenţia Naţională de  Analiza contextului socio-economic în care organizația 130.764 lei
Meteorologie (ANM) - funcționează, a legislației, reglementărilor și principiilor de fără TVA
Contract SMEC
guvernanță aplicabile instituției
 Analiza proceselor la nivelul organizației și cu mediul extern,
precumm și diagnosticarea culturii organizaționale a instituției
 Actualizarea Codului de etică și conduită profesională aplicabil la
nivelul instituției
 Analiza cadrului instituțional în vederea identificării structurilor
organizaționale necesare managementului eticii și conformității
 Elaborarea programului de conformitate şi a pachetului de
proceduri pentru operaționalizarea managementului conformităţii
 Dezvoltarea Strategiei şi pachetul de diseminare și promovare a
Codului de Etică și Conduită Profesională și a programului de

Finanţator/
tip de
contract
Contract de
servicii

Contract de
servicii

Contract de
servicii
Contract de
servicii
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Acţiuni principale

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

Program/ proiect

Rezultate/ impact/ outreach

conformitate
Primăria Tunari - Contract  Manual SCIM
SCIM
 Proceduri;
 Registru riscuri;
 Lista riscurilor identificate în cadrul funcțiilor sensibile
Agenţia Naţională de  Manual SCIM
Meteorologie (ANM) -  Proceduri;
Contract SCIM
 Registru riscuri;
 Lista riscurilor identificate în cadrul funcțiilor sensibile
Sand Hill Petroleum
 Servicii privind integritatea în afaceri
 Codul de conduită
 Linie de avertizori
Primăria Municipiului
 Strategia de dezvoltare locală – aprobat spre finanțare POCU
Câmpina
Primăria Municipiului
Câmpina

 Sondaj Câmpina

Performanță și eficiență în
administrație prin
implementarea unui
management competitiv,
POCA CP6/2017

 Proiect aflat în etapa de evaluare tehnică şi financiară

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

 3 memorandumuri de cooperare/Pacte de Integritate semnate cu
TI-RO de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate
Imobiliară (ANCPI), Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul
Culturii
 1 memorandum adoptat de Guvern
 Includerea aplicării pactelor de integritate ca măsură în SNA
 Organizarea unei conferinţe internaţionale în parteneriat cu TI-S,

Valoare

Finanţator/
tip de
contract

112.500,00 Contract de
lei
fără servicii
TVA
24.500,00
Contract de
euro fără servicii
TVA
9.291,00
euro fără
TVA
22.690,00
lei
fără
TVA
23.000,00
lei
fără
TVA

150.937,50
euro,
respectiv
499.888,74
lei

Contract de
servicii
Contract de
servicii
Contract de
servicii
Contract de
consultanţă
pentru
Primăria
Municipiului
Aiud
Grant de la
Comisia
Europeană
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Acţiuni principale

Program/ proiect

Rezultate/ impact/ outreach

Valoare

Finanţator/
tip de
contract

la care au participat membri ai Guvernului, reprezentanți din
conducerea instituțiilor cu competențe în domeniul proiectului.

Obiectiv strategic: Ne consolidăm ca lider anticorupție
Scop: Consolidarea poziției organizației ca lider anti-corupție la nivel național
Acţiuni
Program/ proiect
Rezultate/ impact/ outreach
principale
CETATE. Caransebeş, Eficient şi Tânăr prin Administrare
 Proiect aflat în contractare
Transparentă şi Economică, POCA CP4/2017
 Proiect depus în parteneriat cu primăria Mun. Caransebeş
DISC - Dezvoltarea Integrată a Sistemului Calității, POCA  Proiect depus în parteneriat cu primăria Mun. Botoşani
CP4/2017
 Proiect respins în etapa de evaluare administrativă
Spre o administrație publică performantă, POCA CP4/2017  Proiect depus în parteneriat cu CJ Sibiu
 Proiect respins în etapa de evaluare administrativă
Calitate în administraţie în municipiul Roşiorii de Vede,
 Proiect depus în parteneriat cu primăria Mun. Roşiorii de
POCA CP 4/2017
Vede
Buna guvernare
 Proiect respins în etapa de evaluare administrativă
în instituțiile
Politici anticorupţie prin creşterea integrităţii în mediul de
 Proiect aflat în evaluare tehnică şi financiară
publice afaceri şi administraţia din România, POCA CP2/2017
Parteneriate
Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor
 Proiect depus în parteneriat cu Hexagonul
strategice în
abuzuri
sau
nereguli
din
administraţie
și
justiţie,
POCA
 Proiect aflat în evaluare tehnică şi financiară
APL
CP3/2017
eFAJ - Facilitarea accesului la justiţie, POCA CP3/2017
 Proiect depus în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret
 Proiect respins în etapa de evaluare administrativă
Integritatea - condiție esențială pentru o administrație
 Proiect depus în parteneriat cu Primăria Municipiului Aiud
eficientă, POCA CP6/2017
 Proiect aflat în evaluare tehnică şi financiară
Parteneriat pentru etică şi integritate în CJ Buzău, POCA
 Proiect depus în parteneriat cu CJ Buzău
CP6/2017
 Proiect aflat în evaluare tehnică şi financiară
Să spunem NU corupției, POCA CP6/2017
 Proiect depus în parteneriat cu CJ Sibiu
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 Proiect aflat în evaluare tehnică şi financiară
Buna guvernare
în instituțiile
publice Parteneriate
strategice la
nivel naţional
Buna guvernare
în instituțiile
publice Parteneriate strategice
la nivel naţional
Buna guvernare
în instituțiile
publice
Dezvoltarea
bazei de
constituenţi
care pot fi
catalizaţi în
jurul acţiunilor
iniţiate de TIRO

LINC - creșterea capacității administrației publice centrale
în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de
interese, incompatibilități și averi nejustificate, POCA
CP5/2017

 Proiect depus în parteneriat cu Agenţia Naţională de
Integritate
 Proiect aflat în evaluare tehnică şi financiară

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
 1 acord de parteneriat semnat cu Asociația
Administratorilor Publici din România (AAPRO)
 1 acord de parteneriat semnat cu Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Protecţiei Datelor cu Caracter Personal
 Peste 800 de participanţi la evenimentele din caravană (A
se vedea secțiunea Campanii de informare)
 Aproximativ 100 de cursanți avuți în vedere

Dezvoltarea de parteneriate strategice

Caravana “Summitul de Integritate pentru Prosperitate”
Programul de Servicii de formare profesională pentru Enel

Caravana “Summitul de Integritate pentru Prosperitate”
Deschiderea
unor puncte de
contact la nivel
local

 Peste 800 de participanţi în anul 2017, în 8 centre
economice naţionale, dintre care pot fi identificate eventuale
puncte de contact în teritoriu
 3 parteneri instituționali permanenți: Rotary Romania,
Griffiths School of Management Oradea şi Colegiul
Pacienţilor.
 8 parteneri instituționali locali, câte 1 în fiecare din locațiile
gazdă ale Caravanei
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