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Notă metodologică

La începutul iniţiativei, au avut loc mai multe consultări între Biroul Transparency International
de la Bruxelles şi mai multe chaptere europene ale reţelei Transparency International. În cadrul
acestor consultări, au fost stabilite următoarele:
I.
II.

III.

IV.

V.

Textul final al angajamentului de integritate, pe care fiecare chapter implicat în iniţiativă
l-a tradus în limba oficială a ţării sale.
Ţinta angajamentelor – angajamentele au fost trimise atât partidelor politice, pentru ca
acestea să le disemineze candidaţilor lor, cât şi candidaţilor în mod individual. Fiecare
chapter implicat avut opţiunea de a alege metoda cea mai potrivită pentru situaţia ţării
sale.
Modalitatea de lansare a iniţiativei – chapterele au putut alege între lansarea unui
comunicat de presă şi susţinerea unei conferinţe de presă, în funcţie de situaţia particulară
a fiecăruia dintre ele.
Modalitatea de transmitere a angajamentelor – acestea au fost transmise pe mail sau prin
intermediul serviciilor poştale, la adresele comunicate pe paginile oficiale ale
formaţiunilor înscrise în cursa electorală.
Modul de publicare a angajamentelor semnate – a fost creată o platformă dedicată acestei
iniţiative, unde au fost colectate toate angajamentele semnate din ţările care au luat parte
la această iniţiativă. În plus, toate chapterele implicate au avut opţiunea de a crea un
website propriu în care să publice angajamentele candidaţilor din ţara lor, precum şi de a
publica angajamentele pe propriul lor website.

Angajamentele au fost redactate în limbile naţionale ale statelor membre pentru a fi aduse la
cunoştinţa publicului larg.
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Partid/Candidat1

Dată
trimitere2

Adresă

Sursă Adresă

Dată răspuns

Formatiuni politice
Partidul Democrat
Liberal
Partidul Miscarea
Populara
Uniunea
Democrata
Maghiara
din
Romania
Alianta Electorala
PSD-UNPR-PC
Partidul National
Liberal

14.05.2014

pdlcancelaria@yahoo.com

http://www.pdl.org.ro/contact-pdl-central

N/A

14.05.2014

secretariat@pmponline.ro

http://pmponline.ro/contact-us/

N/A

14.05.2014

office@rmdsz.ro

http://www.udmr.ro/

22.05.2014 (42 candidati)

14.05.2014

psd@psd.ro

http://www.psd.ro/contact/

23.05.2014 (32 candidati)

15.05.2014
scrisoare
15.05.2014
email
14.05.2014

Bd. Aviatorilor Nr. 86 Sector
1,
București
rusudorina@yahoo.com

http://www.pnl.ro/contact

20.05.2014 (1 candidat)
22.05.2014 (3 candidati)
23.05.2014 (2 candidati)

prm@prm.org.ro

N/A

14.05.2014

http://www.partiduldreptatiisociale.ro/contact/

N/A

14.05.2014

miscareaagricultorilor@gmail.
com
contact@partiduldreptatiisocia
le.ro
contact@nouarepublica.ro

http://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Rom%C3%A2nia_M
are
http://agricultorii.ro/contact/

http://www.nouarepublica.ro/cine-suntem

N/A

14.05.2014

office.verzii@gmail.com

http://www.partidulverde.ro/contact/

16.05.2014 (1 candidat)

Forta Civica

14.05.2014

contact@forta-civica.ro
mru@forta-civica.ro

telefonic
de
la
nr.
http://www.forta-civica.ro/contact/

Partidul

14.05.2014

secretariat@per.ro

http://www.per.ro/contact-16.html

Partidul Romania
Mare
Alianta Nationala a
Agricultorilor
Partidul Dreptatii
Sociale
Partidul
Noua
Republica
Partidul Verde

1
2

Ecologist

14.05.2014

031.425.87.04

si

N/A

23.05.2014 (1 candidat)
N/A

Ordinea de prezentarea a formatiunilor politice si a candidatilor independenti este cea din listele pentru alegerile europarlamentare inscrise la BEC
Urmarea a primei trimiteri formatiunile politice au fost contactate telefonic pentru confirmare si au fost retrimise la cerere.
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Roman
Partidul Alternativa
Socialista
Partidul National
Taranesc
Crestin
Democrat
Partidul Poporului Dan Diaconescu

14.05.2014

contact@pasro.ro

http://www.pasro.ro/sediul-central

N/A

15.05.2014
(scrisoare)

Bulevardul Carol I nr. 24,
sector 2, București

http://www.bucuresteni.ro/despre/pntcd_sediul_central_17
044/

N/A

14.05.2014

partid@ppdd.ro

Ungureanu
Georgiana-Corina
Filip ConstantinTitian

14.05.2014

corina@corinaungureanu.ro

https://corinaungureanu.ro/contact/

N/A

15.05.2014

https://plus.google.com/113433848983112702051/about?g
l=ro&hl=ro

N/A

Liga Danut

14.05.2014

http://www.danutliga.ro/contact/

N/A

Purea Paul

14.05.2014

Str. Popescu Eremia,Cpt., 21,
Bucuresti-Sector 4, Bucuresti,
42076
www.danutliga.ro;
danut@danutliga.ro ; Calea
Plevnei nr. 145B, bloc 2,
parter, sector 6, Bucureşti
paulpurea22@yahoo.com

N/A

Capsali
PericleIulian
Costea Peter

14.05.2014

http://www.sfatulbatranilor.ro/threads/8261-Curriculumvitae-Dr-Paul-Purea
http://activenews.ro/de-ce-candidez-laeuroparlamentare_1817824.html
http://costea-parlamentuleuropean.ro/

Diaconu Mircea

14.05.2014

http://www.mirceadiaconu2014.eu/

N/A

Daeanu
Eugen

14.05.2014

http://www.valentindaeanu.ro/contact.php

N/A

Valentin-

14.05.2014

http://www.partidul.poporului.ro/content/adrese-decontact-wwwppddro
CANDIDATI INDEPENDENTI

iuliancapsali.euroalegeri@gm
ail.com
contact@costeaparlamentuleuropean.ro
euro@mirceadiaconu.com
Str. Justitiei nr.54 Sector 4
Bucuresti,
ROMANIA;
contact@valentindaeanu.ro

N/A

N/A
N/A

