
RAPORT DE ACTIVITATE

PENTRU ANUL 2020

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

ROMANIA



3 obiective 

strategice

În anul 2020, activitatea TI-Romania s-a

derulat în acord cu cele 3 obiective strategice

ale organizaț iei:

❑ Schimbăm atitudini și mentalități

❑ Promovăm standarde de integritate

❑ Ne consolidăm ca lider anticorupție



Principalele 

rezultate: 

Act iv itatea TI-Romania în anul 2020 a inc lus:

➢ Organizarea 9 evenimente,atât în format clasic în sală cât ș i

onl ine, la care au part ic ipat peste 500 de persoane,

reprezentan ț i d in administra ț ia publ ică, mediul de afaceri ,

mediul academic, soc ietatea c iv i lă ;

➢ Derularea a 2 cursuri de formare profesională în domeniul

et ic i i ş i integrităţ i i , cu peste 190 de part ic ipan ț i ;

➢ Organizarea a peste 10 sesiuni de instruire în domeniul

transparen ței , integrită ț i i ș i prevenir i i corup ț ie i , în parteneriat

cu Agen ț ia Na ț ională de Integritate, cu peste 100 de

part ic ipan ț i .

➢ Continuarea a 3 proiecte de interven ț ie pentru administra ț ie

locală (CJ Sib iu, Aiud);

➢ Continuarea implementări i unui proiect derulat în parteneriat

cu Agen ț ia Na ț ională de Integritate;

➢ Final izarea unui proiect în parteneriat cu Top 6 Universită ț i de

Drept din Bucureșt i , Iaș i , Cluj Napoca, Sibiu, Craiova,

Timișoara, f inal izat;

➢ Continuarea act ivită ț i lor în cadrul a 2 proiecte mult inaț ionale

(Integrity Pacts, Business Integrity Country Agenda).

✓ 9 evenimente organizate, 

cu peste 500 de 

participanț i

✓ 14 sesiuni de formare, cu 

aprox. 300 de participan ț i

✓ 7 proiecte derulate ș i  
implementate cu succes



OBIECTIV STRATEGIC: 

Schimbăm atitudini 

și mentalități

Scop: Dezvoltarea 

unei culturi sociale a 

integrității

Acţiuni 
principale

Program/ 
proiect

Rezultate/ impact/ 
outreach

Valoare Finanţator/ 
tip de 

contract

Campanii de 
informare/ 
conştientizare

Evenimente 

și 
conferințe

Conferinţa de prezen-
tare a Centrelor de
consiliere juridică
pentru victime ale
unor abuzuri sau
nereguli din adminis-
traţie şi justiţie.

12.000 lei 
(Conform 
cererii de 
finanțare a 
proiectului
SIPOCA377)

Programul
Operaţional
Capacitate 
Administrativ
ă (POCA)
2014 -2020 

Lansarea a două
rapoarte de monitori-
zare având ca temă
modul de desfășurare
a achizițiilor publice
din proiecte ale ANCPI
şi Ministerul Culturii.
(4 martie 2020)

15.000 lei 
(Conform 
cererii de 
finanțare  a 
proiectului 
Pactele de 
Integritate)

Comisia 
European, 
prin Fondurile 
Structurale și 
de Coeziune

Conferinţa de lansare
a raportului de
cercetare Business
Integrity Country
Agenda.
(07 Octombrie 2020)

26.725 lei 
(Conform 
cererii de 
finanțare a 
proiectului)

Banca 
Europeană
pentru
Reconstrucţie
şi Dezvoltare
(BERD)

Număr acțiuni: 9 evenimente în țară și 5 participări la evenimente 

internaționale (1/7)



OBIECTIV STRATEGIC: 

Schimbăm atitudini 

și mentalități

Scop: Dezvoltarea 

unei culturi sociale a 

integrității

Acţiuni 
principale

Program/ 
proiect

Rezultate/ impact/ 
outreach

Valoare Finanţator/ tip 
de contract

Campanii de 
informare/ 
conştientizare 

Evenimente 
și 

conferințe

Seminar 
internaţional dedicat
inspectorilor de 
integritate ANI, 
derulat în cadrul
proiectului LINC
(26 noiembrie 2020)

660 lei 
(Conform 
cererii de 
finanțare
proiect
LINC)

Programul
Operaţional
Capacitate 
Administrativă
(POCA)

Trei conferințe de 
tip networking 
pentru instituții
publice centrale, 
având ca temă
dezbaterea a trei
proceduri de 
sistem şi operaţio-
nale corelat cu 
SNA (29-31 
ianuarie 2020)

2.000 lei 
(Conform 
cererii de 
finanțare
proiect
LINC)

Programul
Operaţional
Capacitate 
Administrativă
(POCA)

Conferința de 
prezentare a 
rezultatelor
proiectului LINC 
(28 ianuarie 2021)

825 lei 
(Conform 
cererii de 
finanțare
proiect
LINC)

Programul
Operaţional
Capacitate 
Administrativă
(POCA)

Număr acțiuni: 9 evenimente în țară și 5 participări la evenimente 

internaționale (2/7)



OBIECTIV STRATEGIC: 

Schimbăm atitudini 

și mentalități

Scop: Dezvoltarea 

unei culturi sociale a 

integrității

Acţiuni 
principale

Program/ 
proiect

Rezultate/ impact/ 
outreach

Valoare Finanţator/ 
tip de 

contract

Campanii de 
informare/ 
conştientizare 

Evenimente 
și conferințe

Promovarea
pactelor de 
integritate la nivel
local în 13 localități
unde se realizează
cadastru cu 
monitorizare TI-
România prin
Pactul de 
Integritate (04 
septembrie 2020)

48.700 lei 
(Conform 
bugetului
proiectului
Pacte de 
Integritate
)

Comisia 
European, 
prin Fondurile 
Structurale și 
de Coeziune

O masă rotundă
online cu reprezen-
tanți ai mediului de 
afaceri (inclusiv
AmCham, Forumul
Investitorilor
Străini) pentru
promovare stan-
darde integritate în
afaceri și
implementare
recomandări BICA 
(15 decembrie
2020)

1.000 lei 
(Conform 
cererii de 
finanțare  
proiect)

Banca 
Europeană
pentru
Reconstrucţie
şi Dezvoltare
(BERD)

Număr acțiuni: 9 evenimente în țară și 5 participări la evenimente 

internaționale (3/7)



OBIECTIV STRATEGIC: 

Schimbăm atitudini 

și mentalități

Scop: Dezvoltarea 

unei culturi sociale a 

integrității

Acţiuni principale Rezultate/ impact/ outreach Valoare Finanţator/ 
tip de 

contract

Consolidarea 
capacităţii de 
advocacy a TI-
Romania

Participare în cadrul grupului
de lucru pentru elaborarea
Codului de Procedură
Administrativă.

Contribuţie
voluntară a 
TI-Romania

Participare în cadrul grupului
de lucru pentru Programul
Operațional Asistență
Tehnică 2021-2027.

Contribuţie
voluntară a 
TI-Romania

Continuare protocoale de 
colaborare cu Avocatul
Poporului; Directia de 
Asistenta Sociala Sector 2; 
MLPDA.

Contribuţie
voluntară a 
TI-Romania

Trei conferințe de tip 
networking pentru instituții
publice centrale, având ca 
temă dezbaterea a trei
proceduri de sistem şi
operaţionale corelat cu SNA 
(29-31 ianuarie 2020)

2.000 lei
(Conform 
cererii de 
finanțare
proiect
LINC)

Programul
Operaţional
Capacitate 
Administrat
ivă 2014 -
2020 

Număr acțiuni: 9 evenimente în țară și 5 participări la evenimente 

internaționale (4/7)



OBIECTIV STRATEGIC: 

Schimbăm atitudini 

și mentalități

Scop: Dezvoltarea 

unei culturi sociale a 

integrității

Acţiuni principale Rezultate/ impact/ outreach Valoare Finanţator/ 
tip de 

contract

Consolidarea 
capacităţii de 
advocacy a TI-
Romania

Două workshopuri în care 
membrii Grupului
Consultativ Național au 
discutat despre rezultatele
cercetării BICA (ianuarie-
februarie 2020)

2.000 lei
(Conform 
cererii de 
finanțare a 
proiectului)

BERD

Consultare de piață cu 
monitorizare realizată de TI-
Romania prin Pactul de 
Integritate cu privire la 
achizițiile realizate de ANAP 
în cadrul proiectului
SIPOCA45 (30 iulie 2020)

Contribuţie
voluntară a 
TI-Romania

Consultare de piață cu 
monitorizare realizată de TI-
Romania prin Pactul de 
Integritate cu privire la 
achizițiile realizate de 
Ministerul Educației în cadrul
proiectului Sistemul Integrat
de Management al 
Școlarității (22 septembrie
2020)

34.100 lei
(Conform 
bugetului
proiectului
Pacte de 
Integritate)

Comisia 
European, 
prin 
Fondurile 
Structurale 
și de 
Coeziune

Număr acțiuni: 9 evenimente în țară și 5 participări la evenimente 

internaționale (5/7)



OBIECTIV STRATEGIC: 

Schimbăm atitudini 

și mentalități

Scop: Dezvoltarea 

unei culturi sociale a 

integrității

Acţiuni 
principale

Program/ 
proiect

Rezultate/ impact/ 
outreach

Valoare Finanţator/ 
tip de 

contract

Participări 
ale oficialilor 
din state 
membre UE, 
la evenimen-
te organizate 
de TI-
Romania 

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

Reprezentanţi
ambasade la 
Bucureşti, TI-S, BERD, 
Banca Mondială au 
participat la eveni-
mentul de prezentare
a Raportului BICA (7 
octombrie 2020)

26.725 lei
(Conform 
cererii de 
finanțare a 
proiectului)

BERD

Patricipări 
ale 
reprezentanți
lor TI-
Romania la 
evenimente 
internaționa-
le

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

High-Level Meeting of 
the Global Judicial 
Integrity Network 
“Past, Present, 
Future”, held in Doha, 
Qatar (25-26 February 
2020), Victor Alistar

The Global 
Judicial 
Integrity 
Network

UNODC 
Global 
Programme
for the 
Implementa
tion of the 
Doha 
Declaration

Preventing Political 
Corruption and 
Increasing 
Transparency in an 
Online World. High 
Level Webinar. 
(October, 05, 2020), 
Georgeta Filip

voluntar TI-S & 
ODIHR

Număr acțiuni: 9 evenimente în țară și 5 participări la evenimente 

internaționale (6/7)



OBIECTIV STRATEGIC: 

Schimbăm atitudini 

și mentalități

Scop: Dezvoltarea 

unei culturi sociale a 

integrității

Acţiuni 
principale

Program/ 
proiect

Rezultate/ impact/ 
outreach

Valoare Finanţator/ 
tip de 

contract

Patricipări 
ale 
reprezentanți
lor TI-
Romania la 
evenimente 
internaționa-
le

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

Participare la IACC,
sesiuni plenare şi
workshopuri
organizate online (30
noiembrie – 05
decembrie 2020),
Irina Lonean,
Georgeta Filip

voluntar IACC - TI

Participare la AMM a 
Transparency 
International – în 
format online -
Georgiana Ciuta; 
Victor Alistar 

voluntar AMM - TI

Participare în calitate
de panelist la Integrity 
Marathon: Europe -
Integrity challenges 
for private 
procurement in times 
of crisis (04 august 
2020), Irina Lonean

voluntar Alliance for 
Integrity/GIZ

Număr acțiuni: 9 evenimente în țară și 5 participări la evenimente 

internaționale (7/7)



OBIECTIV STRATEGIC: 

Promovăm standarde 

de integritate

Scop: Valorificarea 

expertizei TI-România 

în produse şi servicii

Acţiuni principale Program
/ proiect

Finanțator /
Beneficiar

Rezultate/ 
impact/ 
outreach

Tip de 
contract RON

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  
9.995,89 lei   

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

Cursuri
de 
formare
profesio-
nală

Consiliul
Judeţean Sibiu

1 curs de
formare
profesională,
cu 3 sesiuni
derulate, 100
participanţi în
total (decem-
brie 2019 –
ianuarie 2020)

Proiect POCA 
derulat în 
parteneriat 
10.000,00 lei

Consiliul
Judeţean
Buzău

1 curs de
formare
profesională,
cu 6 sesiuni
derulate, 120
participanţi în
total
(noiembrie
2019 –
ianuarie 2020)

Proiect POCA 
derulat în 
parteneriat
12.000,00 lei

Număr de acțiuni: 2 cursuri, 1 contract de asistență tehnica și 4 

contracte de consultanță anticorupție (1/3)



OBIECTIV STRATEGIC: 

Promovăm standarde 

de integritate

Scop: Valorificarea 

expertizei TI-România 

în produse şi servicii

Acţiuni principale Program
/ proiect

Finanțator 
/

Beneficiar

Rezultate/ 
impact/ 
outreach

Tip de 
contract RON

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

Consul-
tanță

Ministerul
Finanţelor
Publice

"Studiul privind
activitatea de
consiliere etică și
avertizarea în
interes public/de
integritate,
inclusiv protecția
avertizorului,
pornind de la
situația existentă
și stadiul
implementării
SNA"

Contract de 
servicii
79.182,60 lei

Elaborarea a
două proceduri
de sistem în
domeniul eticii şi
integrităţii
Derularea a două
sesiuni de
instruire cu
privire la
utilizarea
procedurilor
elaborate

Număr de acțiuni: 2 cursuri, 1 contract de asistență tehnica și 4 

contracte de consultanță anticorupție (2/3)



OBIECTIV STRATEGIC: 

Promovăm standarde 

de integritate

Scop: Valorificarea 

expertizei TI-România 

în produse şi servicii

Acţiuni 
principale

Program/ 
proiect

Finanțator /
Beneficiar

Rezultate/ 
impact/ 
outreach

Tip de 
contract 

RON

Consultanță
Ministerul
Transporturilor

Contract de
consultanta in
dezvoltarea
politicilor si
procedurilor
GDPR

Contract de 
servicii
16.065,00 lei

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

Abis Project
International
Development

Consultanţă în
management
şi fonduri
nerambursabil
e

Contract de 
servicii
22.400,00 lei

Unique
Solutions SRL

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

Contract de 
servicii
37.485,00 lei

Număr de acțiuni: 2 cursuri, 1 contract de asistență tehnica și 4 

contracte de consultanță anticorupție (3/3)



OBIECTIV STRATEGIC:

Ne consolidăm ca lider 

anticorupție

Scop: Consolidarea 

poziției organizației ca 

lider anti-corupție la 

nivel național

Număr de acțiuni:

❖ 3 proiecte de intervenție pentru administrație locală (CJ Sibiu, Aiud)

❖ 1 proiect pentru instituții anticorupție (Agenția Națională de Integritate);

❖ 1 proiect pentru rețeaua națională de centre ALAC (în parteneriat cu top 6

Universități de Drept din: București, Iași, Cluj Napoca, Sibiu, Craiova,

Timișoara);

❖ 2 proiecte multinaționale (Integrity Pacts, Business Integrity Country

Agenda)



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 2020-2021:
• Mecanism de prioritizare a investiţiilor şi deciziilor Consiliului Judeţean
funcţional.
• Politici publice judeţene fundamentate şi bugetate în raport cu 
planificarea strategică pe termen lung.
• 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 2020-2021:
• 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 439

Să spunem NU corupției

(proiect finalizat în iulie 2020)

• 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.

• 100 de participanți la sesiuni de formare profesională pe teme de etică,

integritate și prevenire a corupției – derulate de TI-Romania în decembrie

2019, februarie şi august 2020.



Acţiuni principale Program/ proiect Rezultate/ impact/ outreach

Buna guvernare în 
instituțiile publice -
Parteneriate strategice 
la nivel naţional

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.
• Două studii și un ghid elaborate: „Studiu comparativ privind accesul la 
justiţie, la asistenţă şi consiliere juridică, căi alternative de rezolvare a litigiilor, 
inclusiv a litigiilor administrative în state membre ale Uniunii Europene şi ale 
Consiliului Europei”;  „Studiu privind rezolvarea alternativă, pe cale
administrativă, a litigiilor dintre cetățeni și administrația publică”; „Ghid privind
drepturile cetăţenilor în raporturile cu administraţia publică şi sistemul judiciar”. 
Materialele sunt disponibile în format tipărit, audio-book și în limbaj Braille. 
• 161 de persoane formate/certificate pentru a acorda asistenţă şi consiliere
juridică pentru cetăţeni. 
• În plus, 98 de persoane din administraţia publică au beneficiat de mentorat
post-formare. 
• 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.

Buna guvernare în 
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, 
incompatibilităţi si averi
nejustificate
(proiect finalizat în ianuarie 2021)

• Elaborarea și diseminarea a trei proceduri unitare pentru prevenirea
incidentelor de corupție – proceduri care urmează să fie implementate în
instituțiile din administrația publică centrală;
• Instruirea a peste 390 de persoane în domeniul transparenței, integrității și
prevenirii corupției;
• Elaborarea unui document de politică publică privind standarde de integritate
aplicabile membrilor Parlamentului și candidaților la alegerile parlamentare.



Acţiuni principale Program/ proiect Rezultate/ impact/ outreach

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

Dezvoltare strategii prin încheierea 
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 instituţii precum: Avocatul Poporului, 
Ministerul Justiţiei, 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 monitorizare lansate, privind achizițiile realizate de
ANCPI, Ministerul Culturii și Ministerul Educației
• 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.
• Trei consultări de piață organizate.
• Peste 1.000 de persoane care locuiesc în comune afectate de achizițiile
monitorizate din programul de cadastru au fost informate cu privire la
Pactul de Integritate și posibilitatea de a semnala nereguli către ALAC la
TI-România.
• ANAP susține continuarea realizării de pacte de integritate.



Acţiuni principale Program/ proiect Rezultate/ impact/ outreach

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

• Raportul privind Business Integrity Country Agenda în România –
lansat public în octombrie 2020.
• Peste 10 întâlniri și mese rotunde de promovare a rezultatelor BICA 
și pentru a începe implementarea recomandărilor organizate fizic și
online.

Deschiderea unor puncte
de contact la nivel local

Proiectul SIPOCA377
Servicii de consiliere juridica pentru

victime ale unor abuzuri sau
nereguli din administratie si justitie

• In anul 2020 au fost continuate parteneriatele cu cele şase
universităţi de stat prin păstrarea operaţională a celor 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: 15



OBIECTIV STRATEGIC Indicatori de rezultat/impact
Grup țintă / criteriu de calitate

Schimbăm atitudini și mentalități 9 evenimente organizate în țară și 5
participări la evenimente internaționale

Peste 500 de participanți la evenimente
Scor mediu evaluare participanți: Foarte
Mulțumit

Promovăm standarde de

integritate

Numărul de acțiuni: 2 cursuri de formare
profesională în domeniul eticii şi integrităţii,
1 intervenție de asistență tehnică și 4
contracte de consultanță anticorupție.
Plus peste 10 sesiuni de instruire în
domeniul transparenței, integrității și
prevenirii corupției organizate şi derulate în
parteneriat cu ANI.

Aprox. 190 de participanți la cursuri de
formare profesională;
Peste 100 de participanţi la sesiuni de
instruire organizate.
Scor mediu evaluare participanți: Foarte
Mulțumit

Ne consolidăm ca lider

anticorupție

Număr de acțiuni:
• 3 proiecte de intervenție pentru

administrație locală (Sibiu, Aiud);
• 1 proiect pentru instituțiile anticorupție

(ANI);
• 1 proiect pentru rețea națională de

centre ALAC (top 6 Universități de
Drept din București, Iași, Cluj Napoca,
Sibiu, Craiova, Timișoara);

• 2 proiecte multinaționale (Integrity
Pacts, Business Integrity Country
Agenda);

• 7 comunicate de presă date publicității.

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, inclusiv cele privind Indicele de
Percepție a Corupției 2019 şi Indicele de
Percepție a Corupției 2020.
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