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Sesiunea de formare la nivel local (regiunea Bucureşti-Ilfov) din cadrul proiectului „Creşterea capacităţii societăţii 
civile de a promova integritatea publica la nivelul administraţiei publice locale PHARE/2005/017-553.01.02/02/32”

Transparency International Romania se află in curs de implementare a proiectului „Creşterea capacităţii societăţii civile 
de a promova integritatea publica la nivelul administraţiei publice locale PHARE/2005/017-553.01.02/02/32” finanţat 
de Uniunea Europeană, prin Programul PHARE 2005. Proiectul îşi propune sporirea încrederii în instrumentul avertizării de 
integritate, introdus prin Legea nr. 571/2004, şi a atenţiei membrilor societăţii civile asupra cazurilor de avertizare. Se 
adresează organizaţiilor societăţii civile, personalului din autorităţile şi instituţiile publice locale, asociaţiilor profesionale, 
sindicatelor şi mass-mediei locale. Este derulat de Transparency International România, în parteneriat cu Fundaţia 
CONCEPT şi un număr de 8 organizaţii neguvernamentale locale care asigură implementarea la nivel teritorial a proiectului 
(câte una pentru fiecare regiune de dezvoltare a României). 

În prezent ne propunem derularea unei serii de sesiuni de formare la nivel local , câte două în fiecare regiune de dezvoltare. 
Pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, prima va avea loc miercuri, 27 august 2008 şi este dedicată reprezentanţilor asociaţiilor 
profesionale, sindicatelor, ONG-urilor locale şi presei, iar cealaltă se va desfăşura joi, 28 august 2008 şi este destinată 
personalului încadrat în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice din teritoriu. Sesiunile încep de la ora 09:30, la sediul 
Transparency International Romania (B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 21, etaj 2, sector 1, Bucureşti). Participarea la eveniment 
este gratuită. Invităm, aşadar, toate ONG-urile sau instituţiile publice interesate din Regiunea Bucureşti-Ilfov să participe la 
acest eveniment. 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm consultaţi prezentarea proiectului, in attachment, precum şi site-ul dedicat 
www.avertizori.ro. Vă rugăm să confirmaţi participarea la numărul de telefon: 021 317 7170 sau fax 021 317 7172, persoana 
de contact: Alina Lungu (e-mail: alina@transparency.org.ro, mobil: 0788 688 565).

Prezentare proiect (.pdf)

http://www.avertizori.ro/
http://www.transparency.org.ro/stiri/evenimente/Arhiva/PrezentareProiect26082008.pdf

