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Mulţumiri: 
Acest manual prezintă exemple promițătoare de implicare a organizațiilor societății 
civile în elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor anticorupție, în 

cooperare cu instituțiile guvernamentale. Manualul poate fi folosit de orice persoană 

sau organizație interesată de colaborarea dintre ONG-uri și instituțiile publice în 

domeniul luptei împotriva corupției. Accentul principal cade pe exemple de succes în 

astfel de colaborări, identificate în România, Bulgaria, Olanda, dar și în alte țări din 

interiorul și din afara Uniunii Europene. Prezentul Manual se bazează pe rezultatele 

mai multor ateliere de lucru organizate la București, Deventer și Sofia între anii 2012-
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INTRODUCERE – MESAJ IMPORTANT PENTRU DECIDEN I 

 

Manualul de bune practici are drept scop consolidarea cooper rii dintre organiza iile 
societ ii civile i institu iile publice în domeniul prevenirii i combaterii corup iei. 

Înt rirea rolului organiza iilor neguvernamentale în lupta împotriva corup iei 
presupune o abordare la nivel de sistem – cum poate fi demontat un sistem corupt i 
cum pot fi îmbun t ite sistemele na ionale i locale de integritate? 

Manualul descrie bunele practici de cooperare identificate în România, Bulgaria, 
rile de Jos i ale Uniunii Europene (UE), dar i în ri din afara UE. Acesta este o 

continuare a Raportului de Evaluare1, publicat la începutul acestui proiect, în care au 
fost analizate diferite aspecte ale cooper rii între organiza iile societ ii civile i 
institu iile publice. 

Raportul de evaluare descrie cinci modalit i importante care sporesc rolul ONG-
urilor în sistemele de integritate i conduc la o mai bun  cooperare între acestea i 
institu iile publice: 

 Consolidarea capacit ilor organiza ionale; 
 Campaniile de advocacy i crearea de coali ii; 
 Activit ile de monitorizare i watchdog; 
 Informarea opiniei publice asupra corup iei (inclusiv prin educa ie);  
 Activit ile regionale i integritatea local . 

 
Bunele practici selectate, prezentate în Anex , ilustreaz  aceste cinci modalit i. 

Aplicabilitatea acestor exemple depinde de caracteristicile societ ilor în care 
func ioneaz  sistemele de integritate (locale i na ionale). Cu toate acestea, se pot 
extrage mai multe concluzii valoroase, general valabile, în privin a cooper rii: 

 Totul se reduce la încredere. Cooperarea în domeniul anticorup ie începe cu 
edificarea încrederii. Organiza iile interesate trebuie s  porneasc  de la o 
atitudine deschis , care s  permit  consolidarea încrederii.  

 În implementarea de politici anticorup ie ori de integritate, este mai bine s  
se porneasc  pas cu pas, cu un num r mic de persoane sau organiza ii. 

 E important s  fie folosite re ele sau structuri deja existente.  
 Nu trebuie eliminat  nicio institu ie sau sector. În schimb, trebuie analizat în 

ce m sur  institu iile publice, ONG-urile, mediul de afaceri, colile i 
universit ile joac  un rol în lupta împotriva corup iei.  

 Experimentarea i înv area din schimbul de idei i experien e sunt 
fundamentale.   

                                                 
1 Dzhekova, R., Parvu, S., van Hulten, M., Slingerland, W., Beltgens, M. (2013). Raport de 

Evaluare „Implicarea organiza iilor societ ii civile în elaborarea, implementarea i monitorizarea 
politicilor anticorup ie în România”, Bucure ti, Septembrie 2013 (accesat 12/02/2014). 
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Structura Manualului de Bune Practici 
 
Publica ia începe prin furnizarea de informa ii de baz  despre ideea de cooperare i 

bune practici, o lectur  necesar  înainte de a continua parcurgerea domeniilor specifice 
de cooperare. Capitolele II pân  la VI ofer  fundamentul teoretic pentru anumite tipuri 
de cooperare. O descriere complet  a celor mai bune practici selectate, inclusiv structura 
lor, impactul, durabilitatea i lec iile înv ate, pot fi g site în anex  la Manualul de bune 
practici. În tot procesul de analiz  a bunelor practici i de selectare a exemplelor pentru 
manualul de fa , nu doar eficien a cooper rii a fost avut  în vedere, ci i gradul de 
conformitate cu recomand rile din Raportul de evaluare. 
 

Caseta 1: Recomand ri din cuprinsul Capitolului IV al Raportului de evaluare2: 
� Rolul Strategiei Na ionale Anticorup ie trebuie s  creasc . 

� Guvernul României trebuie s  dezvolte scheme de finan are publice i private pentru ONG-

urile active în lupta anticorup ie. Finan area nu trebuie s  afecteze independen a acestor 

organiza ii i trebuie gândit  strategic, pentru a asigura sustenabilitatea beneficiarilor pe 

termen lung (finan ri de 3-4 ani). 

� Organiza iile publice i ONG-urile trebuie s  creeze un mecanism de colaborare 

func ional , într-un cadru coerent. 

� ONG-urile trebuie s  dezvolte o platform  comun  care s  poat  fi folosit  pentru 

agregarea declara iilor i comunicatelor comune i s  coopereze cu institu iile publice 

implicate în lupta împotriva corup iei 

� Organiza iile publice i ONG-urile trebuie s - i consolideze capacit ile pentru a permite 

colaborarea pe termen lung. 

� Proiectele anticorup ie trebuie s  respecte standardele de calitate i eficien  

� ONG-urile i institu iile publice trebuie s - i sporeasc  propria transparen  

� Mass media locale trebuie s  primeasc  sprijin i pe mai departe  

� Trebuie instituit  o protec ie adecvat  pentru avertizorii de integritate 

� Stakeholderii (i.e. cum ar fi publicul general, ONG-uri i mass media) au nevoie de 

educa ie suplimentar . 

� Accentul trebuie s  cad  pe comunit i i pe munca la nivel local. 

� Utilizarea instrumentelor inovatoare pentru implicarea popula iei în lupta împotriva 

corup iei  

� Cre terea implic rii mediului universitar i a mediului de afaceri în prevenirea corup iei  

 
Activit ile din Raportul de evaluare au fost grupate în mai multe tipuri de 

cooperare. Structura Manualului de bune practici are la baz  urm toarele cinci tipuri de 
cooperare dintre ONG-uri i institu iile publice: 

 Consolidarea capacit ilor organiza ionale; 
 Campaniile de advocacy i crearea de coali ii; 
 Activit ile de monitorizare i watchdog; 
 Sensibilizarea opiniei publice asupra corup iei (inclusiv prin educa ie); 
 Activit ile regionale i integritatea local . 

                                                 
2 Ibid. 
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Fiecare dintre proiectele prezentate au fost selectate ca “bune practici”, în baza 
analizei literaturii disponibile, pe tema ini iativelor anticorup ie, care se încadreaz  în 
categoriile de cooperare dintre ONG-uri i institu iile publice i care corespund 
recomand rilor din Raportul de evaluare. Cum obiectul studiului nostru nu permite 
analiza am nun it  a tuturor ini iativelor anticorup ie care s-au derulat în anii din urm , 
s-au utilizat i alte referin e secundare pentru a selecta bunele practici i a aduna 
informa ii despre ele. inând seama de aceste limit ri, au fost alese exemple care 
fuseser  în prealabil pre-evaluate, de alte rapoarte i studii, ca fiind ini iative de succes. 
Complementar, unele dintre exemple au la baz  experien a proprie a autorilor i 
participarea lor în respectivele practici. 
 

Tabelul 1:Lista bunelor practici 
No. Numele bunei practici Domeniul
I Dezvoltarea, implementarea i 

evaluarea Strategiei Na ionale 
Anticorup ie a României (2012-
2015) (România)

Dezvoltare de politic  la nivel strategic  

II Platforma pentru Prevenirea 
Corup iei (Olanda)  

Construirea de coali ii i participarea la 
elaborarea i monitorizarea Strategiei 
Na ionale Anticorup ie 

III Centrul pentru Servicii de Informare, 
Cooperare i Dezvoltare pentru 
ONG-uri(CNVOS - Slovenia) 

Consolidarea capacit ii organiza ionale i 
constituirea de coali ii 

IV Coali ia 2000 (Bulgaria) Constituirea de coali ii
V M suri Anticorup ie la Consiliul 

pentru Imigra ii al Letoniei în 
procesul dobândirii cet eniei 
(Letonia)  

Constituirea de coali ii

VI Coali ia pentru un Parlament Curat 
(România)

Activit i de monitorizare i watchdog  

VII coala de var  pentru democra ie 
(România)

Sensibilizarea publicului asupra corup iei 

VIII Proiectul „Tinerii împotriva 
corup iei” (România) 

Sensibilizarea publicului asupra corup iei i 
constituirea de coali ii 

IX Sistemul local de integritate al 
ora ului Amsterdam i Biroul de 
Integritate Amsterdam (Olanda)  

Activit i regionale i integritate la nivel 
local 

X Platforma online de participare civic  
Rahvakogu (Estonia) 

Sensibilizarea publicului asupra corup iei i 
constituirea de coali ii 

XI Biroul Na ional pentru Promovarea 
Eticii i Integrit ii în Sectorul Public 
(Olanda) 

Constituirea de coali ii, sensibilizarea 
publicului asupra corup iei i integritate la 
nivel local 

XII Strategia Municipal  de Integritate 
Public  Hamburg (Germania) 

Activit i de watchdog, constituirea de 
coali ii i integritate la nivel local 

XIII Platforma de Achizi ii Publice 
(România) 

Activit i de monitorizare i watchdog, 
consolidarea capacit ilor organiza ionale, 
sensibilizarea publicului
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XIV Catedra de Corup ie i Integritate 
SAXION (Olanda) 

Cre terea particip rii mediului academic i a 
celui de afaceri în prevenirea corup iei, 
educa ie i sensibilizare public   

XV Dialogul Argentinian (Argentina) Constituirea de coali ii, Cre terea particip rii 
mediului academic i a celui de afaceri în 
prevenirea corup iei, educa ie i sensibilizare 
public

XVI Reforma sistemului de achizi ii 
publice (Croa ia) 

Activit i de tip watchdog în domeniul 
achizi iilor publice i constituirea de coali ii 
(inclusiv prin tehnici inovative) 

XVII ENIPIAD - Cre terea capacit ii 
organiza ionale a structurilor de 
afaceri interne ale poli iei (Bulgaria 
& România)  

Constituirea de coali ii

XVIII Re eaua SELDI (Balcanii de Vest i 
Turcia) 

Constituirea unei coali ii anticorup ie la 
nivel regional

XIX Sprijinirea jurnalismului de 
investiga ie

Jurnalism de investiga ie
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CAPITOLUL I 

„DESCHIDEREA SPRE COOPERARE” 
 
Introducere 
 
Acest capitol analizeaz  importan a unei atitudini deschise din partea tuturor 

actorilor din societate care încearc  s  ac ioneze împotriva corup iei. O astfel de 
atitudine corect  este o premis  obligatorie pentru activit ile prezentate în raport i 
pentru succesul oric reia dintre practicile descrise. Capitolul de fa  va sublinia, de 
asemenea, importan a contextului în aplicarea i succesul bunelor practici, precum i 
importan a unei finan ri pe termen lung, dup  care vom proceda la descrierea unor 
exemple promi toare de cooperare în domeniul luptei anticorup ie. 

 
1.1. Atitudinea deschis  ca premis  esen ial  a cooper rii 
 
Manualul de fa  are ca scop precis consolidarea cooper rii dintre ONG-uri i 

institu iile publice i, de aceea, principalul accent va c dea pe exemple pozitive de astfel 
de practici din România, Bulgaria, Olanda i alte ri din UE i din afara ei. Cooperarea 
dintre institu ii i ONG-uri este vital  pentru succesul oric rei strategii anticorup ie. 
Punctul de pornire pentru orice instrument anticorup ie, pentru orice proiect, politic  sau 
ini iativ  de cooperare trebuie s  fie cel al „u ilor deschise”. Transparen a i accesul la 
informa ii sunt v zute drept cheia promov rii unei eficien e sporite a sectorului public 
deoarece informa ia poate fi astfel monitorizat  de cet eni i de organiza iile societ ii 
civile. În multe din statele membre UE se folosesc tehnologii inovative pentru a 
prezenta în format deschis date precum declara iile de avere, procedurile de achizi ii 
publice i re elele din care fac parte func ionarii publici. De i aceast  deschidere 
furnizeaz  o protec ie important  împotriva corup iei, abordarea este, de cele mai multe 
ori, tehnocratic  i doar la nivel de instrumente, de i transparen a ar trebui s  fie un 
principiu c l uzitor reflectat în atitudinea general  a persoanelor i institu iilor. Înainte 
de toate, aceast  deschidere nu este doar o modalitate de monitorizare de c tre p r i ter e  
(mecanisme de corec ie extern ), ci este i o modalitate de a- i supraveghea propria 
institu ie i a corecta acele aspecte care nu func ioneaz  corespunz tor (mecanisme de 
corec ie intern ). În al doilea rând, deschiderea nu se refer  doar la monitorizarea i 
corectarea deficien elor, ci este i o oportunitate de a informa publicul despre activit ile 
i viziunea institu iei i, prin aceasta, o mân  întins  altor organiza ii, pentru eventuale 

colabor ri. În al treilea rând, adoptând o atitudine deschis , anumite institu ii pot 
constitui exemplu pentru altele, schimbând astfel norma. 

Atunci când se discut  o problem  atât de complex  precum corup ia, p r ile 
implicate au, în general, abord ri extrem de diferite, ceea ce conduce la polarizarea 
discursului. ONG-urile, institu iile publice, universit ile, mediul de afaceri i jurnali tii 
vorbesc adeseori despre corup ie i cum cred ei c  ar putea fi redus . În acela i timp, 
îns , toate aceste entit i devin limitate i nu reu esc s  deschid  dezbaterea i s  asculte 
alte puncte de vedere. Psihologia unui astfel de comportament sugereaz  c  oamenii 
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sunt înclina i s  considere c  propunerile formulate de ceilal i au fost deja încercate în 
trecut, sau c  nu vor func iona deloc în contextul dat. În felul acesta, fiecare persoan  ( i 
organiza ia pe care o reprezint ) r mân prizoniere propriilor opinii, identit i i 
adev ruri.3 Dac , dimpotriv , fiecare parte ar avea curajul s  asculte i s  adopte o 
abordare deschis , situa ia s-ar debloca i cu to ii ar putea vedea imaginea de ansamblu, 
rolul lor i al celorlal i în întregul proces.4 Când vorbesc despre corup ie i c ile de 
combatere a ei, cele mai multe organiza ii se situeaz  în afara problemei, o studiaz  
obiectiv i o controleaz  mecanic. Aceast  atitudine le limiteaz  capacitatea de a realiza 
o evaluare obiectiv  i le împiedic  s  vad  c  sunt parte a procesului. Prin deschiderea 
u ilor i punerea corup iei în context, organiza iile i indivizii pot vedea c  sunt p rta i 
la crearea situa iei curente, ceea ce duce la o responsabilitate împ rt it  fa  de situa ia 
dat .5 Opiniile obi nuite privind repartizarea tradi ional  a rolurilor, în acest context, vor 
fi înlocuite de con tientizarea rolului pe care fiecare organiza ie i individ îl joac  de 
fapt. ONG-urile nu vor mai fi privite doar ca ni te „câini de paz ” care supravegheaz  
conduita institu iilor publice. De exemplu, ONG-urile pot deveni modele de deschidere 
i transparen  în ceea ce prive te propria activitate, în timp ce institu iile publice pot 

ar ta public care sunt dilemele legate de corup ie cu care se confrunt . Exist  multiple 
oportunit i pentru a face astfel de lucruri. “Argentine Dialogue” este un bun exemplu 
de modul în care deschiderea poate duce la o cooperare de succes, pe termen lung, între 
diferi i actori ai societ ii interesa i în combaterea corup iei. (Buna practic  XV). Un 
astfel de proces este necesar pentru a se instaura încrederea. 

 
1.2. Deschiderea fa  de cei care raporteaz  ilegalit ile 
 
Un exemplu concret, care arat  c , peste tot în UE, indivizii i organiza iile se lupt  

cu deschiderea, este modul în care acestea r spund conduitelor ilicite din propriile 
organiza ii. Cel mai bun lucru este s  tratezi astfel de gre eli înainte de a fi prea târziu, 
iar acest lucru se poate face în condi ii optime acolo unde exist  o cultur  a deschiderii 
în interiorul organiza iei, în care angaja ii discut  deschis despre problemele de 
integritate ale lor sau ale colegilor i în care î i pot atrage reciproc aten ia asupra 
oric rui act poten ial ne-etic.6 O cale de a face aceasta este s  tratezi organiza ia ca un 
sub-sistem din cadrul sistemului societal mai mare, a a cum s-a descris în paragraful 
anterior. O organiza ie deschis  permite angaja ilor s  ridice astfel de probleme, 
utilizând mecanisme facile. Un colectiv t cut ridic  riscuri serioase de integritate, astfel 

                                                 
3 Kahane A. (2004). Solving tough problems: an open way of talking, listening, and creating new 

realities (Cum rezolv m problem grele: o modalitate deschis  de a vorbi, a asculta i a crea o nou  
realitate). Berrett- Koehler Publishers: San Francisco p.4). 

4 Meadows, D.H. (2011). Thinking in Systems (A gândi în sisteme). A Primer. London: Earthscan Ltd. 
5 Alain Wouters in Kahane A. (2004). Solving tough problems: an open way of talking, listening, 

and creating new realities (Cum rezolv m problem grele: o modalitate deschis  de a vorbi, a asculta i a 
crea o nou  realitate). Berrett- Koehler Publishers: San Francisco p.104-105. 

6 Slingerland, W., Eijkelhof, F., Van Hulten, M., Popovych, O. Wempe, J. (2012), National Integrity 
System Assessment Netherlands (Evaluarea Sistemului Na ional de Integritate al Olandei), Transparency 
International Netherlands: The Hague. 
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încât ac iunea de comunicare deschis  este o decizie care trebuie premiat , nu 
sanc ionat . O modalitate de a asigura un cadru optim pentru discu ii animate este 
angajarea persoanelor care par s  aib  opinii diferite, chiar opuse. Ac iunea de „orbire 
voluntar ” descrie situa ia în care oamenii au posibilitatea de a ti i responsabilitatea de 
a fi informa i, dar prefer  s  le evite. Ea deriv  din faptul c  oamenii au tendin a de a 
construi rela ii care le reconfirm  valorile, le ofer  o stare de confort i îi fac „orbi” la 
alternative.7 Studiile tiin ifice au demonstrat cum atare form  de neglijen  a condus la 
dezastre ecologice, accidente, crize financiare i a generat multiple cazuri de corup ie.8 
De aceea este recomandat  acceptarea, în orice activitate anticorup ie, a opiniilor 
diferite, ba chiar conflictuale. 

 
Public Concern at Work – Marea Britanie  

 
Într-o lume ideal , angaja ii pot schimba idei i opinii, într-o manier  constructiv  

i direct  (inclusiv cu conducerea). Altfel, dezv luirile pot fi f cute i anonim i unele 
firme ofer  tehnologii care permit c i sigure i facile pentru astfel de raport ri interne.9 
Marea Britanie dispune de o organiza ie non-profit unic  în domeniul protec iei 
avertizorilor publici (whistleblowers), numit  Public Concern at Work (PCaW)10, care 
încurajeaz  semnalarea înc lc rilor de lege, la locul de munc . Serviciile oferite de 
PCaW includ consilierea gratuit  i confiden ial  pentru angaja ii din toate sectoarele 
care doresc s  devin  avertizori publici i nu sunt siguri dac  s  o fac  i cum. 
Consilierii organiza iei au preg tire juridic  i nicio discu ie nu este f cut  public  f r  
acceptul avertizorului. Ei ajut  persoanele s  analizeze toate op iunile disponibile i, la 
cerere, pot face publice problemele semnalate de cei care îi contacteaz , în numele 
acestora. În perioada 1993-2012, PCaW a solu ionat 22.000 de cazuri, din care 14.000 
erau avertiz ri publice. Majoritatea solicitan ilor (70%) au avut probleme legate de 
conducerea institu iilor în care lucrau. Rolul consilierii independente i confiden iale a 
fost, de asemenea, esen ial în a încuraja poten ialii avertizori s  î i fac  publice 
dezv luirile i pentru instaurarea unei atmosfere de încredere.11 

Dac  angaja ii simt c  nu pot face, la locul de munc , dezv luiri despre 
comportamentul necorespunz tor al conducerii institu iilor lor, atunci ar trebui s  
beneficieze de sprijinul unei prevederi legale care s  le permit  s  fac  public acel 
comportament, dar care s  le ofere i protec ie împotriva unei eventuale pedepse din 
partea angajatorului, dac  dezv luirile sunt f cute în interes public. Dac  un angajat este 
                                                 

7 Heffernan, M. (2011). „Orbire voit ”. New York: Editura Walker. Pag. 6-14. 
8 Ibid. 
9 De exemplu sistemul Speak Up, furnizat de People Intouch. Mai multe informa ii disponibile de la 

http://www.speakup.eu/en/people-intouch/people-intouch-bv (Accesat la 24/05/14) 
10 Public Concern at Work. Mai multe informa ii disponibile pe site-ul organiza iei: 

http://www.pcaw.org.uk/ 
11 Public Concern at Work. (2012). O alternativ  la t cere: Protec ie mai mare, sprijin mai puternic 

pentru avertizorii publici în UE. Raport de ar  - Marea Britanie, publicat de Transparency International 
în Noiembrie 2013. Disponibil la: http://www.transparency.org.uk/ourwork/publications/10-
publications/780-public-concern-at-work-uk-submission-to-ti-whistleblowerprotection-project (Accesat la 
25/05/15)” 
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concediat pentru c  a ar tat publicului fapte reprobabile din institu ie, trebuie s  existe o 
evaluare pe c i legale a cazului, care s  analizeze corectitudinea eventualei m suri de 
concediere. Potrivit datelor oferite de Organiza ia de Cooperare Economic  i 
Dezvoltare (OECD), România i Marea Britanie sunt printre rile care au adoptat legi 
specifice comprehensive pentru a proteja avertizorii din sectorul public.12 Sistemul legal 
al Marii Britanii este considerat unul dintre cele mai bine dezvoltate i mai 
cuprinz toare. Dezv luirile i protec ia avertizorilor este aceea i atât pentru cei din 
sectorul public, cât i pentru cei din cel privat. Legea acoper  i acele func ii ale 
sectorului public acoperite de operatori priva i. Public Interest Disclosure Act 1998 
(PIDA) ofer  o protec ie larg  i puternic  la locul de munc  pentru avertizorii publici, 
dar nu se bucur  de promovare i sprijin prea puternic din partea Guvernului.13 

În Raportul de ar  privind avertiz rile publice din 2013, PCaW a prezentat un scurt 
Ghid al prevederilor din PIDA pentru angaja ii care vor s  fac  dezv luiri în domeniul 
corup iei: 

 
CASETA 2: Prevederi cheie ale PIDA, privind protec ia angaja ilor care semnaleaz  

corup ia 
„Acoper  majoritatea lucr torilor din Marea Britanie, inclusiv angaja i, personal 

contractant, ucenici i muncitori recruta i prin agen ii, ofi eri de poli ie, precum i to i 

lucr torii din Serviciul Na ional de S n tate (NHS) 

 

Define te larg „înc lcarea legii”, astfel încât s  acopere dezv luirile despre corup ie i 

alte delicte, aspectele civile (inclusiv neglijen a, violarea termenilor contractului sau a 

normelor administrative), proasta aplicare a justi iei, pericolele la adresa s n t ii i 

siguran ei mediului înconjur tor i, foarte important, orice încercare de ascundere a 

acestor fapte; lucr torul nu trebuie s  dovedeasc  faptele incriminate i nu conteaz  

dac  respectivele aspecte sunt sau nu cunoscute celui incriminat. 

 

Protejeaz  avertiz rile f cute intern c tre angajator (sau c tre ministerul responsabil, 

acolo unde este cazul) i extern, c tre unul dintre multele organisme de reglementare, 

poli iei, în cazurile grave i, foarte important, c tre mass media, în anumite 

împrejur ri, mai ales acolo unde celelalte c i au e uat i înc lcarea legii persist . 

 

Ofer  compensa ii pentru efectele negative (de exemplu, victimizare) dar care nu ajung 

pân  la concediere, inclusiv stresul emo ional, iar cei care sunt concedia i pot solicita o 

perioad  de preaviz de 7 zile; cei a c ror concediere se dovede te ilegal , generat  

doar de ac iunea de avertizor public, primesc compensarea complet  a pierderilor 

materiale (f r  limit  superioar  de sum ), ceea ce recunoa te faptul c  avertizorii se 

pot trezi trecu i pe „lista neagr ” sau c  pot exista avertizori i printre cei cu salarii 

foarte mari. 

                                                 
12 OECD (2012). Protec ia avertizorilor de integritate. Disponibil la 
http://www.oecd.org/cleangovbiz/toolkit/50042935.pdf p.8 (Accesat la 25/05/14) 
13 Idem 11. 



 17

 
Sursa: Public Concern at Work. (2012). O alternativ  la t cere: Protec ie mai mare, sprijin mai puternic 

pentru avertizorii publici în UE. RAPORT DE AR : MAREA BRITANIE publicat de Transparency 

International în Noiembrie 2013. pp. 9-10 
 

1.3. Dificult i ce pot ap rea în replicarea bunelor practici în alte contexte 
 
Cadrele universitare specializate în anticorup ie sunt de acord c  nu exist  o solu ie 

standard sau o cheie universal  care s  conduc  la eradicarea corup iei. Apari ia 
corup iei, formele pe care le îmbrac  i dimensiunile pe care le ia sunt aspecte care 
depind în exclusivitate de circumstan ele particulare ale respectivului spa iu i de 
moment. Ceea ce este considerat o practic  de succes în lupta împotriva corup iei într-o 
anume ar , poate e ua lamentabil în alta, din cauz  c  mediul sau sistemul în care a 
ap rut corup ia este fundamental diferit. Trebuie analiza i factorii care au f cut ca 
practica respectiv  s  aib  succes. Ce a f cut ca mediul s  sprijine ini iativa anticorup ie 
i s  o fac  s  reu easc ? A fost suficient c  to i actorii implica i au f cut tot ce le st tea 

în putin  sau au beneficiat i de alte conjuncturi care au consolidat efortul? Ne putem 
gândi aici la schimb ri recente de guvern, presiuni puternice de la donatorii externi sau 
un caz recent de corup ie care a avut o mediatizare puternic . Pentru a pune lucrurile în 
perspectiv , „bunele practici” trebuie privite ca „practici cu mari anse de succes”. Sunt 
exemple de cooperare între ONG-uri i institu ii publice care au fost apreciate de p r ile 
implicate i care au primit evalu ri pozitive i din partea unor ter e p r i (cum ar fi 
cet enii sau alte institu ii). Scopul acestui manual nu este s  copieze astfel de practici, 
ci s  le treac  în revist  i s  vad  dac  respectivele practici, sau m car elemente ale lor, 
pot fi adaptate sau „translatate” într-un context na ional diferit. 

Într-un atare demers, po i cu u urin  s  î i la i aten ia s  se concentreze pe modul 
în care corup ia a ap rut în paralel cu existen a unor sisteme formale. Tot aceste 
structuri formale sunt v zute ca mediul în care trebuie stabilit  i consolidate cooperarea 
dintre ONG-uri i institu iile publice. Cu toate acestea, corup ia este un fenomen 
complex, pentru c  ea se produce în structurile mai pu in formale, oficiale, în re elele 
sociale care exist  între institu iile formale. Johnston a descris corup ia din România ca 
un fenomen al obliga ilor sau al clanurilor, favorizat  de o accentuat  liberalizare 
economic  i politic , dar pe fondul unor institu ii r mase slabe, ceea ce a permis 
înflorirea unor re ele clientelare informale.14 Reac ia advers  trebuie s  vin  i ea de la o 
coali ie puternic  a organiza iilor anticorup ie. De aceea rolul ONG-urilor în 
colaborarea cu institu iile publice trebuie s  fie consolidat; acestea trebuie s  formeze, la 
rândul lor, o re ea anticorup ie, din care s  fac  parte to i actorii interesa i. 

1.4. Cerin ele fundamentale ale unei cooper ri eficiente 
 

                                                 
14 Buşoi, S. Grupurile de interese i corup ia în România – o abordare a op iunii publice, Academia 

de Studii Economice, Bucure ti, (Interest groups and corruption in Romania a public choice approach. 
The Bucharest Academy of Economic Studies). Disponibil la: 

http://www.asecu.gr/files/RomaniaProceedings/12.pdf (Accesat la 18/03/14) p. 104 
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1.4.1. Cadrul formalizat care guvernează cooperarea 

Reguli pentru cooperarea dintre ONG-uri i institu iile publice  

De i majoritatea statelor nu au normat legal cooperarea dintre ONG-uri i 
institu iile publice, altele au formalizat anumite aspecte prin introducerea unor 
mecanisme de cooperare care determin  cadrul oficial în care cooperarea este pre-
definit . Unele ri (de exemplu, Bosnia i Her egovina, Fosta Republic  Iugoslav  a 
Macedoniei, Muntenegru i Serbia) au numit persoane de contact la nivel ministerial 
care au ca sarcin  cooperarea ONG-urilor cu respectiva institu ie. Un astfel de nivel de 
cooperare presupune activit i de genul: 

- Consult ri cu ONG-urile înainte de adoptarea de noi legi i politici;  
- Includerea reprezentan ilor ONG-urilor în diferite grupuri de lucru;  
- Implicarea ONG-urilor în dezvoltarea i derularea unor proiecte comune;  
- finan area direct  a ONG-urilor prin intermediul respectivelor ministere;  
- diferite activit i educa ionale, anun uri publice etc. 

 
În afara persoanelor numite ca persoane de contact la nivel ministerial, exist  

practici de numire a unor astfel de responsabili, la nivel parlamentar. Mai mult, în unele 
ri (Croa ia, Muntenegru), cooperarea la nivel parlamentar este garantat , permi ând 

ONG-urilor s  desemneze o anumit  organiza ie pentru a le reprezenta într-o chestiune 
dat .15 În încercarea de a demonstra dorin a guvernului de a se consulta public cu 
mediul de afaceri, cu ONG-urile i cu cet enii, asigurând totodat  transparen a 
demersurilor, au fost adoptate legi care oblig  la consult ri publice (pe internet) pe 
marginea unor propuneri de legi (de exemplu, Olanda). 

 

Participarea la elaborarea i monitorizarea Strategiilor Na ionale Anticorup ie 

(SNA)  

Implicarea activ  a ONG-urilor în elaborarea i monitorizarea Strategiilor 
Na ionale Anticorup ie faciliteaz  în mare m sur  succesul cooper rii anticorup ie. 
Toate politicile na ionale ( i regionale) de lupt  împotriva corup iei deriv  din acest 
document oficial. O strategie bun  reflect  o viziune realist  i cuprinz toare, dublat  de 
m suri concrete i de responsabilit ile corespunz toare. Este esen ial ca ONG-urile s  
se al ture deciden ilor în elaborarea diferitelor capitole ale unor astfel de strategii. 
ONG-urile au propriile surse de informa ii i o viziune aparte asupra a ceea ce poate fi 
considerat o m sur  eficient . Elaborarea, implementarea i evaluarea Strategiei 
Na ionale Anticorup ie în România (Buna practic  I) este o abordare cu mare 
poten ial. Strategia (2012-2015)16, care se axeaz  pe combaterea corup iei, define te 
societatea civil  drept un actor important. Peste 30 de organiza ii au trimis Ministerului 

                                                 
15 Pentru mai multe detalii despre cum s-a procedat în aceste ri vezi: Nuredinovska & Hadzi-

Miceva Ewans, (2011) CRITERIA AND PROCEDURES FOR SELECTION OF CIVIL SOCIETY 
ORGANIZATIONS IN CROSS-SECTORAL BODIES (Criterii i proceduri pentru selectarea 
organiza iilor societ ii civile în organismele cross-sectoriale). 

http://www.ecnl.org.hu/dindocuments/414_Criteria%20and%20procedures_EN.pdf 
16 Strategia Na ional  Anticorup ie (2012-2015), http://www.anticorruption-

romania.org/docman/doc_download/83-national-anticorruption-strategy-2012-2015-annex-1 
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de Justi ie contribu iile lor în faza de elaborare a Strategiei, iar unele dintre ele au 
participat la platformele de cooperare tematice în anii 2011 i 2012. Mai multe dezbateri 
publice au fost organizate în aceast  faz  ini ial , printre care unele în cooperare cu 
ONG-urile.17 Mai mult, ONG-urile iau parte la implementarea i evaluarea procesului, 
prin intermediul platformelor de cooperare, dintre care una este dedicat  în mod special 
societ ii civile. În plus, ONG-urile pot lua parte activ la monitorizarea institu iilor care 
le sunt partenere în cadrul strategiei. Un alt exemplu din România este Comitetul 
Strategic al Direc iei Generale Anticorup ie (DGA), care serve te drept comitet de 
conducere/organ consultativ i care sprijin  i evalueaz  activitatea DGA. Comitetul 
Strategic este format din membri permanen i, printre care se num r  secretari de stat, 
efi de direc ii generale din cadrul MAI, eful Corpului Na ional al Poli i tilor i 

reprezentan i ai trei ONG-uri.18 În plus, reprezentan i ai Comisiei Europene i ai 
ambasadelor unor ri din UE sunt invita i pentru consult ri. Platforma pentru 
Combaterea Corup iei a Olandei (Buna Practic  II) ofer  un exemplu de cum diferi i 
actori, inclusiv ONG-uri, pot participa la implementarea Strategiei Anticorup ie, dar i 
la elaborarea unor strategii viitoare. 
 

Tabelul 2: Tipuri de cooperare formalizat  între organisme guvernamentale i 
ONG-uri 

ara Organismele 
Guvernamentale 
sprijin  rela iile 
cu ONG-urile 

Persoane de 
contact la 
nivelul 
ministerelor 

Comisii 
participative 
la Parlament 

Comitete 
ministeriale 
pentru 
ONG-uri 

Fonduri 
dedicate 
stabilite 
de 
Guvern 

Albania        
Bosnia & 
Herzegovina 

        

Croa ia          

Fosta republic  
Iugoslav  
Macedonia 

        

Muntenegru         

Turcia        

Serbia        

Kosovo       
1.4.2. Rețele neformalizate pentru sprijinirea cooperării dintre ONG-uri și 

instituțiile publice 

Una dintre recomand rile Raportului de evaluare se refer  la constituirea de coali ii. 
Prea adesea, ONG-urile intr  în competi ie pentru fonduri, obiective sau parteneriate cu 
institu iile publice, chiar dac  vizeaz  aceea i cauz : reducerea corup iei. Dac  ONG-urile 

                                                 
17 Vezi, de exemplu, dezbaterea organizat  de Ini iativa pentru o Justi ie Curat : 

http://www.infolegal.ro/concluzii-ale-dezbaterii-publice-privind-noua-strategie-anticoruptie/2011/10/07/ 
18 www.mai-dga.ro/index.php?l=en&t=39 
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ar conlucra mai strâns între ele i cu autorit ile publice, în structuri de tip re ea, 
poten ialul lor de succes ar fi mai mare i ar avea multe de câ tigat. Knoke i Yang 
descriu cum astfel de re ele afecteaz  percep iile, credin ele i ac iunile publicului printr-o 
varietate de mecanisme structurale care sunt construite socialmente pe rela iile dintre 
indivizi. Astfel de interac iuni ofer  un acces mai bun la informa ii, acces la resurse, cresc 
vizibilitatea i cresc capacitatea de a influen a sau de a fi influen at de ceilal i.19 
Canalizând resurse i informa ii c tre astfel de rela ii structurale, se promoveaz  o 
identitate comun , norme i valori comune.20 Asta nu înseamn  c  re eaua trebuie 
„oficializat ” sau c  trebuie creat  o structur  de tip „nod strâns”. Granovetter a 
demonstrat c  o „re ea lax ”, cu leg turi slabe (nu to i indivizii se cunosc între ei) ofer  
contacte indirecte care constituie canale importante prin care idei, influen e sau informa ii 
care sunt str ine, din punct de vedere social, unei persoane, pot atinge indivizii 
(organiza iile).21 Leg turile laxe ofer  indivizilor oportunit i i asigur  integrarea lor în 
comunit i, fie la nivel local sau regional, fie în sectoarele profesionale. Granovetter22 mai 
afirm  i c  interac iunea la scar  mic  – puterea leg turilor personale – afecteaz  
tendin ele la scar  mare (influen ând fenomene macroeconomice precum corup ia) care, la 
rândul lor, afecteaz  interac iunile m runte. Considerând diferitele activit i identificate 
de acest proiect, trebuie avut în vedere faptul c , dac  modelul re elei este punctul de 
plecare al tuturor formelor de colaborare bilateral  sau multilateral , cooperarea dintre 
ONG-uri i institu iile publice se poate dovedi mult mai eficient . De aceea este esen ial 
ca fiecare element al re elei s  în eleag  re eaua mai larg  în care se deruleaz  activit ile 
anticorup ie i în care fiecare parte î i are rolul distinct, prin care contribuie la realizarea 
obiectivelor. Unele dintre bunele practici prezentate aici sunt exemple concrete de 
proiecte care au rezultat din astfel de re ele, cum ar fi Platforma pentru Prevenirea 
Corup iei (Olanda) (Buna practic  II), ENIPIAD - Cre terea capacit ii 
organiza ionale a biroului de Afaceri Interne a Poli iei (Bulgaria & România) i 
„Re eaua SELDI” (Balcanii de vest i Turcia) (Buna Practic  XVIII). 

 
1.4.3. Surse stabile de finanțare 

Un aspect care s-a dovedit a fi o problem  recurent  în discu iile privind 
cooperarea dintre institu iile publice i organiza iile societ ii civile este nevoia unei 
surse stabile de finan are pentru proiecte. 

SNA (2012-2015), Dezvoltarea, implementarea i evaluarea Strategiei 
Na ionale Anticorup ie (Buna practic  I), respectiv datele i indicatorii referitori la 
resursele disponibile pentru implementarea activit ilor arat  c , mult prea adesea, la 
capitolul „resurse” apare indica ia „indisponibil”. SNA (2012-2015) este una dintre cele 

                                                 
19 Knoke, D. and Yang, S. (2008). Social Network Analysis (Analiza re elelor sociale). Sage 

Publications: California p. 5. 
20 Ibid. p. 6. 
21 Granovetter, M.S. (1973). The Strength of Weak Ties (Puterea leg turilor slabe). American 

Journal of Sociology. Volume 78 Issue 6 May 1973. pp. 1369-1371. 
22 Granovetter, M.S. (1973). The Strength of Weak Ties (Puterea leg turilor slabe). American 

Journal of Sociology. Volume 78 Issue 6 May 1973. pp. 1360-1380. 
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mai bune din toat  rile UE, dar nu va avea for  atâta timp când nu se bugeteaz  corect 
resursele – în ore de munc  i bani – ce sunt alocate implement rii acesteia.  

Finan area acordat  de c tre diver i donatori interna ionali se realizeaz , în mare 
parte, pentru o perioad  limitat  de timp (termene de la unu la trei ani, pe baz  de 
proiecte). Pentru ca un proiect de cooperare s  fie bine fundamentat i func ional este 
nevoie de timp. Odat  ce un proiect de cooperare este pe deplin opera ional, timpul de 
evaluare a eficien ei sale este de multe ori prea limitat pentru orice fel de evaluare 
adecvat  a impactului, f r  a mai pune la socoteal  i eventualele ajust ri necesare. În 
mod obi nuit, nu se fac evalu ri post-factum ale proiectelor de succes, astfel c  nu poate 
fi asigurat  nici continuitatea acestora, deoarece linia de finan are se termin . 

Un bun exemplu de continuitate a finan rii de la bugetul de stat poate fi g sit în cazul 
Centrului pentru Servicii de Informare, Cooperare i Dezvoltare pentru ONG-uri 
(Slovenia) (Buna practic  III), unde acoperirea costurilor fixe ale Centrului a constituit un 
factor important în stabilitatea organiza iei i cre terea num rului de membri. 

Este important s  re inem c  ONG-urile din rile în curs de dezvoltare sau din cele 
candidate la UE depind masiv de donatori externi (cum ar fi USAID, fondurile europene 
sau The Open Society Foundations) pentru finan area ini iativelor lor anticorup ie. În 
cazul României, o parte din aceste finan ri au disp rut odat  cu intrarea rii în UE i 
aten ia donatorilor s-a concentrat spre alte ri (precum s-a ar tat în Raportul de 
evaluare). Finan rile europene sunt înc  disponibile, dar concuren a pentru ele este 
acum mai acerb . În cazul României, este demn de notat c  aproape niciun ONG 
angrenat în anticorup ie nu este de tip grassroot, cu sprijin din partea membrilor, ceea ce 
spore te înc  i mai mult dependen a de donatorii externi. 

 

Fondurile guvernamentale 

O modalitate de a furniza finan are stabil , care s  nu depind  de donatorii externi, 
este crearea unui fond na ional care s  finan eze activit ile ONG-urilor dintr-o anumit  
ar . Un astfel de fond ar putea fi folosit pentru a consolida sectorul ONG în întregul s u 

sau pentru sprijinirea anumitor proiecte care sunt considerate prioritare (în cazul de fa , 
lupta anticorup ie).23 

Potrivit unui raport al International Center for Not-for-Profit Law, „finan area 
guvernamental  pentru ONG-uri prin intermediul unui fond na ional este o modalitate 
important  prin care guvernul sprijin  dezvoltarea societ ii civile i strângerea 
colabor rii dintre guvern i ONG-uri.”24 Ca o bun  practic  general , un astfel de fond 
ar trebui creat cu participarea activ  a beneficiarilor (adic  ONG-urile) la elaborarea 
structurilor i a regulilor de func ionare ale fondului. Ungaria poate fi considerat  un 
exemplu în acest sens, pentru c  a înfiin at un astfel de fond dup  ce i-a consultat pe 
liderii ONG-urilor, prin intermediul unei serii de consult ri la scar  na ional  în care s-a 

                                                 
23 Trebuie notat c  de i astfel de fonduri sunt responsabile pentru finan area unei mari p r i a 

activit ilor societ ii civile, finan area de la guvern pentru ONG uri se poate derula i în afara fondului, 
de exemplu prin ministere.  

24 NATIONAL FUNDS TO SUPPORT CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS (Fondurile Na ionale 
pentru finan area organiza iilor societ ii civile). Rep. Iulie 2009. The International Center for Not-for-
Profit Law (ICNL). p. 2. 
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discutat proiectul de lege i a oferit tuturor posibilitatea de a comenta i a face observa ii 
înainte de a trimite legea în Parlament. 

 

Surse de finan are 

Similare fondurilor venite de la donatorii interna ionali, fondurile guvernamentale 
furnizeaz , în general, sprijin pentru ONG-uri, sub forma granturilor. Aceste granturi 
pot acoperi integral nevoile de finan are sau pot cere o anume co-finan are sau 
„acoperire în comun a costurilor” din partea beneficiarului de grant.25 Cheia succesului 
pe termen lung a unui astfel de model de finan are este accesarea de finan ri nu numai 
semnificative, ci i stabile în timp, care pot proveni din diferite surse, despre care vom 
vorbi în am nunt în cele ce urmeaz . 

 

Bugetul de stat 

Ca în cazul oric rui program guvernamental, bugetul de stat este cea mai frecvent  
surs  de finan are pentru activit ile sus inute de stat. În general, sumele sunt stabilite de 
la an la an, prin intermediul bugetului anual de stat. Riscul unei astfel de abord ri este 
fluctua ia mare între aloc rile anuale pentru activit ile ONG-urilor. Cauzele unor astfel 
de fluctua ii pot merge de la m surile generale de austeritate la schimbarea priorit ilor 
politice. 

Alte ri, precum România, au imaginat metode alternative, prin care popula ia 
poate direc iona c tre un ONG anume o parte din impozitele pe venit. Statisticile arat  
c  a a numitul „mecanism 2%” furnizeaz  ONG-urilor ceva mai pu in de 60 de 
milioane de euro anual.26 De i conceptul general poate fi bun, ONG-urile care au 
participat la atelierele din cadrul proiectului au ar tat c , în practic , un astfel de 
mecanism de finan are nu este folositor, deoarece nivelul veniturilor pentru fiecare 
organiza ie în parte este foarte sc zut. De aceea, în cele de mai jos prezent m un num r 
de surse alternative de finan are care, dac  sunt implementate corect, ar putea fi mai 
pu in vulnerabile la astfel de probleme.  

 

Organiza ii cu membri i dona ii 

Unele ONG-uri ob in o parte substan ial  a fondurilor lor din dona ii. O alt  
modalitate de a asigura o surs  stabil  de finan are este transformarea într-o organiza ie 
cu membri. Prin transformarea într-o asocia ie non-profit, c tre care membrii îi pl tesc 
m car cotiza ia anual , organiza ia nu numai c  devine mai pu in dependent  de dona ii, 
dar i membrii acesteia pot dezvolta un mai acut sim  al propriet ii i al datoriei de a 
contribui la misiunea ei, ceea ce aduce un uria  poten ial de implicare a cet enilor la 

                                                 
25 O astfel de co-finan are cere ONG-urilor s  contribuie cu 10-20% din fondurile proprii. Aceast  

cerin  are mai multe motive: reducerea costurilor, dar i garan ia c  exist  sprijin pentru respectiva 
activitate i din alte direc ii. 

26 Vezi: Romania 2010 Sectorul Non-Guvernamental: Profil, Tendin e, Provoc ri. (Rep. Funda ia 
pentru Dezvoltarea Societ ii Civile, n.d. Web. 

<http://www.fdsc.ro/library/Brosura%20_engleza_final.pdf>.) 
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realizarea obiectivelor.27 Importan a stabilirii unui sprijin „de la firul ierbii” a fost 
subliniat  de PNUD i Comisia Huairou, o re ea global  de organiza ii de femei. 
Proiecte realizate recent în Brazilia i Filipine au implicat femei care au promovat buna 
guvernare la nivelul comunit ilor din care provin, implicându-le în proiectarea i 
implementarea unor strategii anticorup ie. Acest tip de implicare cet eneasc  s-a 
dovedit foarte eficient  în reducerea corup iei ( i a s r ciei).28 Un cu totul alt tip de 
organiza ie de membri poate fi observat în Strategia Municipal  de Integritate 
Public  la (Hamburg) (Buna practic  XII) în care o asocia ie care promoveaz  
integritatea în sectorul de afaceri i care, ca atare, coopereaz  cu autorit ile publice, 
admite ca membri atât companii, cât i cet eni interesa i. Organiza ia î i asigur  
finan area din cotiza ii i dona ii. 

 

Veniturile realizate de jocurile de noroc/loteria na ional  

Un model cu totul diferit, dar foarte popular, de asigurare a finan rilor este 
utilizarea loteriilor na ionale sau a altor jocuri de noroc girate de stat. Una dintre 
ra iunile pentru care acest model este atât de r spândit este c , în multe cazuri, sursa de 
venituri deja exist  i utilizarea ei pentru ONG-uri nu cere decât direc ionarea unei p r i 
a acestor venituri c tre fondul destinat societ ii civile.  

 

Alte dona ii 

În plus fa  de mecanismele expuse mai sus, unele fonduri guvernamentale au 
ob inut bani sau surse suplimentare de venituri dintr-o varietate de alte surse. De 
exemplu, fonduri suplimentare pot proveni de la alte funda ii, corpora ii sau alte entit i 
private, dar i din dona ii bi- sau multilaterale. De i astfel de surse pot oferi suplimentul 
de venituri atât de necesar, trebuie avut în vedere ca ace ti donatori s  nu exercite un 
control excesiv asupra modului în care sunt aloca i i cheltui i banii, mai ales dac  
agendele lor nu se armonizeaz  cu obiectivele funda iei sau fondului. În cazul finan rii 
activit ilor ONG-urilor din domeniul anticorup ie, finan area poate veni i din direc ia 
sentin elor judec tore ti, a amenzilor/penalit ilor sau a confisc rilor efectuate de 
autorit i în cazurile de corup ie. Un exemplu de astfel de finan are se g se te în cazul 
ini iativei de integritate a companiei Siemens, lansat  în 2010 i care se va derula pe 
parcursul a 15 ani. Fondul de 100 de milioane de dolari a fost creat ca urmare a unei 
în elegeri cu Banca Mondial  într-un caz grav de corup ie. Ca parte a în elegerii, 
Siemens a acceptat s  coopereze la eliminarea practicilor corupte din industrie, cum ar fi 
cele identificate în domeniul achizi iilor publice i s-a angajat în Ac iunea Comun , 

                                                 
27 Foundation Center. (2014). Establishing a Nonprofit Organization (Înfiin area unei organiza ii 

non-profit). Disponibil la from: http://foundationcenter.org/getstarted/tutorials/establish/inc.html 
(Accessat la 24/04/14) 

28 PNUD. (2014) Grassroots women: Game changers in the fight against corruption (Femeile „de 
jos”: cele care au schimbat jocul în lupta împotriva corup iei). Disponibil 
la:http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2014/03/14/grassroots-women-
game-changers-in-the-fight-against-corruption/ (Accesat la 24/04/14) i Huairou Commission (2014). 
Disponibil la: http://huairou.org/sites/default/files/HC_Transparency_Initiative_Summary_Final.pdf 
(Accesat la 24/04/14) 
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al turi de World Bank Group, în combaterea fraudei i corup iei.29 Legitimitatea aloc rii 
fondurilor pentru proiecte este asigurat  de dreptul de veto pe care îl are World Bank 
Group în selectarea proiectelor, dar i de auditarea utiliz rii fondurilor. 

 

Asigurarea transparen ei i independen ei 

ONG-urile, i în special cele implicate în lupta împotriva corup iei, î i câ tig  
legitimitatea din derularea unei activit i independente de interferen a sau influen a 
guvernului. Ca atare, este extrem de important ca fondurile primite de la guvern s  fie 
ob inute cu un maxim de transparen , pentru a se evita orice fel de activitate partizan . 
Unul dintre primii pa i care trebuie f cu i pentru asigurarea transparen ei i a 
independen ei unor astfel de fonduri/funda ii este crearea lor de a a manier  încât 
func ionarea lor s  fie independent  de guvern. Acest lucru se poate realiza prin crearea 
unor mecanisme de guvernare bine gândite. 

 

Organismele de guvernare 

Structura organismelor de guvernare ale fondurilor guvernamentale trebuie s  aib  
un impact semnificativ asupra garant rii independen ei fa  de stat. Trebuie instaurate 
reguli i norme clare care s  garanteze aceast  independen . A a cum s-a v zut în 
Bulgaria, politicienii i al i oficiali guvernamentali pot încerca s  utilizeze aceste 
fonduri în propriul beneficiu, înfiin ând a a numitele „PONG-uri” - ONG-uri controlate 
politic sau înfiin ate de c tre politicieni.30 În anumite cazuri, oficiali ai statului derulau 
activit i pentru astfel de ONG-uri în timpul orelor de program, apoi se mutau definitiv 
la acele organiza ii, dup  ce se asigurau c  au primit granturile necesare, ceea ce le 
permitea s  câ tige salarii mai mari. Pentru a evita astfel de evidente conflicte de 
interese, organismele de guvernare ale fondurilor guvernamentale trebuie s  fie 
compuse din reprezentan i ai diferi ilor stakeholders. 

În linii mari, componen a organismelor de guvernare ale fondurilor de acest tip a 
primit aprecieri pozitive: „în majoritatea cazurilor, guvernul decide s  numeasc  în 
consiliile directoare sau de guvernare ale fondurilor grupuri mixte formate din 
reprezentan i sau lideri ai societ ii civile.”31 Cu toate acestea, gradul de control 
guvernamental asupra numirilor de persoane în organismul de guvernare difer  de la 
ar  la ar . În Croa ia, de exemplu, cinci dintre cei nou  membri ai consiliului sunt 

                                                 
29 Scopul acestor proiecte ale Ac iunii Comune este crearea de parteneriate între industrie, sectorul 

public, organiza iile interna ionale i societatea civil . Collective Action descrie variate modalit i de 
combatere a corup iei. Se bazeaz  pe ac iuni în comun de combatere a corup iei. Collective Action 
cheam  la cooperarea participan ii din lumea politicii, a afacerilor i a societ ii.  

30 Înainte de 2009, exper ii bulgari estimau c  PONG-urile reprezentau 9-13% din totalul ONG-
urilor din ar . Adoptarea legii privind prevenirea i dezv luirea conflictului de interese, în 2009, a redus 
acest num r, declarând ilegal  apartenen a persoanelor aflate în func ii alese i a func ionarilor publici în 
consiliile de conducere ale ONG-urilor i cerând acestora s  declare posibilele conflicte de interese 
rezultate din apartenen a lor la ONG-uri. Pentru mai multe informa ii, vezi Civil Society in Bulgaria 
Trends and Risks (Societatea civil  în Bulgaria. Tendin e i riscuri)(2010). 

31 Fondurile Na ionale pentru sprijinirea organiza iilor societ ii civile. NATIONAL FUNDS TO 
SUPPORT CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS. Rep. Iulie 2009. The International Center for Not-for-
Profit Law (ICNL). 



 25

ONG-uri sau exper i în domenii specifice dezvolt rii societ ii civile. Restul consiliului 
este format din trei reprezentan i ai unor ministere (al Educa iei, al Finan elor i cel de 
Externe/Integrare European ). Decizia privind alocarea fondurilor este luat  de tot 
consiliul. Corectitudinea procesului de decizie este asigurat  prin implicarea unor 
evaluatori  profesioni ti care analizeaz  cererile de grant. De asemenea, sunt impuse i 
se aplic  reguli clare privind conflictul de interese.32 

 
1.4.4. Jurnalismul de investigație și utilizarea noilor tehnologii 

Pentru orice ar  care vrea s  aib  succes în lupta anticorup ie este esen ial ca mass 
media s  fie independent  i suficient de puternic  pentru a relata despre scandalurile de 
corup ie, despre politicile anticorup ie insuficiente sau despre orice alt subiect de interes 
public. Dar, pentru a avea un tablou complet asupra acestor probleme complexe, în afara 
relat rilor curente, este nevoie i de existen a unor anchete în profunzime, conduse pe 
termene mai lungi i de investiga ii critice. Astfel, jurnalismul de investiga ie joac  un 
important rol de „câine de paz ”. Asocia ia olandez  de limb  flamand  pentru 
jurnalism de investiga ie (VVOJ)33 define te jurnalismul de investiga ie ca fiind:  

„Jurnalism critic i de profunzime. Jurnalism care nu vehiculeaz  tiri deja aflate 

în spa iul public, ci creeaz  tiri care nu ar fi ajuns în spa iul public f r  interven ia 

jurnalistului. Acest lucru se poate întâmpla atunci când se creeaz  noi fapte, dar i prin 

conectarea i interpretarea în mod inedit a unor informa ii deja cunoscute. Analiza în 

profunzime presupune c  s-a depus un efort jurnalistic substan ial, fie într-un sens 

cantitativ, de exemplu timp petrecut în documentare, num r de surse consultate – fie în 

sens calitativ, adic  formularea unor întreb ri incomode, noi abord ri sau o 

combina ie a celor de mai sus.” 
 

Ca atare, jurnali tii de investiga ie bine preg ti i i independen i, care dispun de 
resurse suficiente pentru investiga ii i relat ri constituie un actor esen ial în re eaua 
anticorup ie din orice ar . Corup ia este un delict care prefer  s  r mân  secret i în 
umbr , de aceea mass media independent  trebuie s  scoat  la lumin  pe cei care sunt 
implica i în activit i de corup ie.34 Din cauza naturii complexe a corup iei, este 
important ca jurnali tii s  fie preg ti i de exper i în corup ie (cum ar fi ONG-urile sau 
poli i tii), pentru a înv a cum pot descoperi i urm ri conduitele corupte. Un exemplu 
de astfel de training este redat in Buna practic  XIX – „Sprijinirea jurnalismului de 
investiga ie”, care a urm rit s  ofere jurnali tilor din România posibilitatea de a ac iona 
în re ea, acces la training i la utilizarea resurselor neconven ionale pentru ob inerea de 
informa ii despre corup ie (“data mining”). 
                                                 

32 De exemplu, potrivit Art. 19 la Statutului Funda iilor Na ionale: Un membru al Consiliului de 
conducere sau al oric rui alt organism al Funda iei nu poate vota sau decide în chestiuni în care el/ea sau 
partenerul de via , p rin ii i copii naturali sau din adop ie, o rud  de sânge pe linie direct sau indirect , 
pân  la gradul patru sau o rud  dobândit  prin c s torie, pân  la gradul doi au un interes material, i nici 
în chestiuni legate de o entitate legal  în care el/ea este membru, din a c rui conducere face parte sau în 
care are orice fel de interes material. 

33 VVOJ (2014). About VVOJ. Disponibil la:http://www.vvoj.nl/about-vvoj/ (Accesat la 13/08/14) 
34 Transparency International (2012).Ziua Mondial  a Libert ii Presei 2012. Disponibil la: 

http://www.transparency.org/news/feature/world_press_freedom_day_2012 (Accesat la 13/08/14) 
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Când vorbim despre cooperarea dintre institu iile publice i ONG-uri în lupta 
anticorup ie, trebuie s  ne gândim neap rat i la posibilit ile oferite de noile mijloace 
de comunicare. Telefoanele mobile, Internetul i re elele sociale au f cut ca 
sensibilizarea, relatarea i lupta împotriva corup iei s  devin  mai facile. Platforma 
online de participarea civic  Rahvakogu (Estonia) este un exemplu ilustrativ de bun  
practic  în domeniul cooper rii anticorup ie. 

 
Baza de date privind monitorizarea achizi iilor publice în Croa ia (Buna 

practic  XVI) ilustreaz  modul în care transparen a sporit  a procesului decizional 
poate consolida activitatea de tip watchdog a ONG-urilor. Un alt exemplu deosebit de 
interesant în ceea ce prive te natura de re ea a corup iei este platforma gratuit  Scenarii 
Vizuale de Investiga ie (Visual Investigative Scenarios, VIS)35, o platform  de 
vizualizare a datelor care vine în sprijinul jurnali tilor de investiga ie, al activi tilor i al 
tuturor celor interesa i de ilustrarea rela iilor complexe din interiorul re elelor de 
corup ie sau criminale. Acest site este finan at de International Press Institute i scopul 
s u este s  îi ajute pe cei implica i în investiga ii s  în eleag  i s  explice corup ia i s  
pun  cazuri complexe i cu vaste încreng turi într-un limbaj vizual simplu, universal. 

Exist , de asemenea, i ini iative ceva mai modeste, cum ar fi “Ipaidbribe”36 în care cei 
care au trecut printr-o experien  de dare de mit  pot s  relateze online, astfel încât 
jurnali tii i oamenii legii s  ia la cuno tin  cazurile. Platforma adun , totodat , o uria  
baz  de date referitoare la natura, num rul, tipurile, locurile, frecven a i valoarea actelor de 
dare de mit . Aceste informa ii ajut  ca eforturile anticorup ie s  fie mai eficiente, pentru c  
interven iile au la baz  o mai bun  în elegere a mediului în care se produce corup ia. În 
afara relat rilor de cazuri individuale de dare de mit , exist  site-uri ale avertizorilor de 
integritate (cum ar fi Balkanleaks sau Publeaks) care permit oricui s  încarce documente 
oficiale care demonstreaz  practici corupte. Astfel, practicile corupte sunt aduse la 
cuno tin a publicului i apoi mass media, ONG-urile sau institu iile specializate în aplicarea 
legii pot porni la ac iune. Noile tehnologii permit acum organizarea, în termen foarte scurt, a 
unor demonstra ii anticorup ie sau lansarea de peti ii online. 

Exemple recente de implicare civic  împotriva corup iei a unor oficiali 
guvernamentali sau politicieni s-au înregistrat în Ucraina, Turcia, Bulgaria i România. 
Demonstra ii de mas  au fost organizate rapid datorit  vitezei comunic rii prin re elele 
sociale. Cu toate acestea, este cazul s  atragem aten ia c  acelea i tehnologii pot s  fie 
utilizate i pentru cauze eronate. Ca i în cazul altor tehnologii, informa ia poate fi 
circulat  în scopul înc lc rii legii, se pot face pl i ilegale, care se realizeaz  mai repede 
chiar datorit  acestor noi tehnologii. Cu toate acestea, orice form  de cooperare între 
ONG-uri, institu ii publice i orice alt actor interesat în anticorup ie va beneficia masiv 
prin utilizarea noilor tehnologii. Ca atare, ele nu constituie o form  separat  de 
cooperare, ci doar un instrument în sprijinul activit ilor anticorup ie. 

                                                 
35 Visual Investigative Scenarios Available from: http://www.vis.occrp.org/ (Accessed 12/03/14) 
36 I paid a bribe (2014). Available from: http://www.ipaidabribe.com/#gsc.tab=0 (Accessed 20/02/14) 
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CAPITOLUL II 

CRE TEREA CAPACIT ILOR ORGANIZA IONALE 
 

2.1. Context 
 
Cre terea capacit ilor organiza ionale este definit  ca procesul de consolidare a unei 

institu ii sau organiza ii, în scopul cre terii eficien ei sale i a atingerii poten ialului maxim. 
În domeniul anticorup ie, cre terea capacit ilor organiza ionale poate ajuta atât ONG-
urilor, cât i institu iilor publice. A a cum s-a demonstrat în Capitolul I, multe ri au 
înfiin at agen ii sau departamente guvernamentale specializate care au în r spunderea lor i 
cre terea capacit ii ONG-urilor din ara respectiv . Mai mult, ONG-urile pot juca un rol 
important în cre terea capacit ii institu iilor publice de a r spunde chestiunilor legate de 
corup ie. În Letonia, un exemplu de succes este instituirea de m suri anticorup ie la 
Consiliul pentru Imigra ie, în procesul dobândirii cet eniei (Buna practic  V). 

Un obstacol semnificativ în succesul ini iativelor de cre tere a capacit ilor 
organiza ionale poate fi lipsa unei memorii institu ionale, în particular în societ ile cu 
capabilitate redus  i corup ie înalt . În astfel de cazuri, se pot identifica mai multe 
activit i alternative. 

 
2.2. Ini iativele de cre tere a capacit ilor/training trebuie reînnoite permanent 
 
Mult prea adesea, preg tirile interne, trening-urile i schimburile interna ionale sau 

activit ile de cre tere a capacit ilor conduse de ONG-uri constituie ini iative izolate, 
care nu ajung la publicuri mai largi.37 Sesiunile „în cascad ” de formare de formatori a 
fost una dintre cele mai r spândite metode utilizate pân  în prezent pentru a se asigura 
sustenabilitatea activit ilor de training. De i aceast  abordare este considerat  ca 
economicoas  i de natur  s  ofere o anumit  sustenabilitate efortului, ea poate duce la 
trening-uri „diluate”, care, în timp, î i pierd din eficien  (fiecare nou grup care particip  
la preg tire prime te o form  diluat  a trainingului original, pe m sur  ce parte din 
informa ie se pierde de la grup la grup). De aceea, unii consider  c  a forma un grup 
permanent de traineri este mai eficient, c ci astfel calitatea training-ului r mâne la cel 
mai bun nivel.38 

 
2.3. Procesul tranzi iei treptate 
 
Îmbun t irea procesului de tranzi ie, în momentul unei promov ri (sau al unei 

schimb ri de post) pentru func ionarii publici devine din ce în ce mai important . În 
unele din societ ile cele mai corupte, chiar i pozi iile manageriale medii spre joase din 
cadrul organismelor guvernamentale i ministerelor sunt expuse unor puternice 

                                                 
37 Prin „publicuri mai largi” nu în elegem doar al i stakeholders pentru care astfel de trening-uri s-ar 

putea dovedi utile, ci i noii angaja i/genera iile urm toare de func ionari publici i oficiali guvernamentali.  
38 UNFPA, 1994. 
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influen e i presiuni politice. Astfel, la formarea unor noi guverne, mul i dintre actorii 
importan i în consolidarea capacit ilor organiza ionale sunt elibera i din func ie. Pentru 
c  nu au beneficiat de ini iativele trecute, cei care le iau locul refuz  s  dea curs 
practicilor împ mântenite, rupând astfel continuitatea, un element important în 
consolidarea capacit ilor institu ionale. De aceea, trebuie f cu i pa i concre i pentru a-i 
îndruma pe noii numi i i a p stra bunele practici. 

O recomandare pentru o astfel de tranzi ie lin  este utilizarea unui „pachet de 
transfer” la p r sirea/preluarea unui post. De i crearea unui pachet de transfer detailat 
este o practic  r spândit , rile cu capacit i institu ionale slabe i corup ie mare nu au 
i proceduri solide pentru a facilita procesul de tranzi ie al cuiva nou numit într-un post. 

Din punct de vedere practic, o astfel de abordare va putea garanta c  bagajul de 
informa ii al unui grup de func ionari este transferat c tre cei nou-veni i, asigurându-se 
astfel c  îmbun t irile aduse capacit ii organiza ionale se men in pe un termen mai 
lung. În esen , r spunderea pentru supravegherea aplic rii în practic  a unor astfel de 
proceduri revine departamentelor de Resurse Umane, care ar trebui s  fie implicate activ 
în activit ile de training/dezvoltare a capacit ilor organiza ionale. 

În rile cu nivel înalt de corup ie, ONG-urile au c p tat, în mod natural, mai mult  
experien  în lupta anticorup ie, din moment ce guvern rile anterioare nu au alocat 
resursele necesare combaterii eficiente a problemei. În astfel de cazuri, ONG-urile pot 
oferi institu iilor guvernamentale aceast  pre ioas  experien  în cum se poate combate 
corup ia. De exemplu, înainte de înfiin area sau la începutul func ion rii agen iilor 
specializate în anticorup ie, ONG-urile pot fi implicate într-o serie de activit i de 
consolidarea capacit ilor institu ionale, cum ar fi: 

- Elaborarea/comentarii pe marginea strategiilor anticorup ie;  
- Preg tirea func ionarilor publici i a altor oficiali guvernamentali; 
- Stabilirea protocoalelor anticorup ie; 
- Implementarea standardelor/bunelor practici interna ionale, etc.  

 
Un bun exemplu de cre terea capacit ilor organiza ionale îl constituie furnizarea 

experien ei unui ONG, într-o autoritate public  din Letonia (Buna practic  V). La 
momentul respectivei ini iative, autorit ilor letone le lipsea experien a necesar  
abord rii problemelor de corup ie manifestate la Biroul Na ional pentru Imigr ri. 
 

CASETA 3: Extras din interviul unui reprezentant al Providus, Letonia 
 
 
 
 
 
 
 
  

„Aveam reputa ia de a fi exper i în corup ie în Letonia i nu sunt prea multe organiza ii cu 

acest timp de experien , nici în interior, nici în afara Guvernului. La momentul respectiv, 

agen ia anticorup ie specializat  fusese înfiin at  doar de pu in timp, cu doar câ iva ani 

înainte i nu adunase (suficient ) experien . Cred c  acum nu s-ar mai adresa unui ONG 

interna ional, acum ar solicita Biroului de Prevenire i Combatere a Corup iei, care este o 

agen ie de stat specializat , s  fac  analiza, dar, la vremea aceea, Biroul nu era prea 

dezvoltat a a c  au considerat c  noi suntem cei care au cea mai relevant  experien  în 

prevenirea corup iei.” 

Surse: Interviu telefonic realizat la 5 martie 2014  
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Tabelul 3: Riscuri cu care se pot confrunta ONG-urile în derularea ini iativelor de 
consolidare a capacit ilor organiza ionale ale institu iilor guvernamentale 

Riscuri C i de evitare a riscurilor
Acces restric ionat la informa iile 
necesare pentru succesul ini iativei de 
consolidare a capacit ilor 
organiza ionale  

- Stabilirea unor reguli clare de acces la 
informa ii în memorandumuri sau contracte 
de parteneriat semnate înainte de începerea 
proiectului 

Varii motive 
- Implicarea/ informarea mass media pe toat  

durata ini iativei, nu doar la momentul 
lans rii ei

Rezisten a/antagonismul celor din 
interior  

- Asigurarea sprijinului deplin al conducerii 
de nivel înalt a respectivei organiza ii 
pentru toate activit ile din proiect 

- Implicarea celor din interior în proiectarea 
activit ilor de consolidare a capacit ilor 
organiza ionale

 
2.4. Cheia succesului ini iativelor de consolidare a capacit ilor organizatorice 
 
Trainingul durabil i asigurarea unei cunoa teri colective sunt esen iale. Când 

dezvolt m un exerci iu de training, exista lucruri care trebuie f cute i altele care trebuie 
evitate. PUND a elaborate o list  a bunelor practici în derularea unor activit i de 
training eficiente: 

- un proiect de training trebuie s  porneasc  de la diversitatea obiectivelor de 
înv are i sensibilizare; 

- evaluarea nevoilor este un punct esen ial în proiectarea unor traininguri 
eficiente; 

- criteriile pentru selectarea participan ilor trebuie s  fie clare i aplicate riguros; 
- trainingul trebuie s  fie relevant pentru fi a postului persoanei, dup  caz; 
- preg tirea unui grup stabil de formatori este mai eficient  decât preg tirea „în 

cascad ”; 
- evaluarea impactului trebuie s  fac  parte din proiect, înc  de la început i 

trebuie efectuat  în mod repetat, spre beneficiul urm toarelor activit i de 
training.39 

 
 

  

                                                 
39 Fondul Na iunilor Unite pentru Popula ie. Biroul pentru Supraveghere i Evaluare. Evaluation 

Findings: Issues in Training Program (Concluziile evalu rii: Probleme în furnizarea trainingurilor). 
UNFPA, Mar. 1994. Web. 
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CAPITOLUL III 

CAMPANII DE ADVOCACY I CONSTITUIREA DE COALI II 
 

3.1. Context 
 
Campaniile de advocacy sunt printre instrumentele cel mai frecvent utilizate de 

ONG-uri în activit ile lor anticorup ie, fiind folosite atunci când politicile publice nu 
coincid cu practica bunei guvern ri i a transparen ei sau când deciziile nu r spund 
nevoilor publice. În acest context, campaniile de advocacy reprezint  un efort planificat, 
deliberat i sus inut în sensibilizarea fa  de corup ie sau aspecte ale sale. Acest lucru se 
realizeaz  adesea printr-o varietate de activit i, printre care cele de lobby, campanii 
media i crearea de centre de informare, pentru a numi doar câteva exemple.40 

De i unele organiza ii au capacitatea de a derula independent campanii de 
advocacy, cele mai de succes ini iative în elaborarea sau îmbun t irea unor piese 
importante de legisla ie sunt cele derulate de coali ii sau alian e. De aceea, acest din 
urm  model va fi analizat în capitolul de fa . 

De i nu exist  o solu ie unic  pentru constituirea de coali ii anticorup ie, date fiind 
circumstan ele sociale i politice diferite, ca i natura schimb toare a provoc rilor 
ridicate de fenomenul corup iei cu care se confrunt  fiecare societate în parte, exist  un 
num r de factori care caracterizeaz  cele mai de succes coali ii anticorup ie. De 
exemplu, a a cum arat  (Johnston & Kpundeh, 2004), factorii care faciliteaz  
mobilizarea coali iilor anticorup ie includ: 
 - un stat func ional, cu conduc tori care au inten ia sincer  de a guverna bine; 
 - libert i cet ene ti fundamentale (libertatea de asociere, adunare i exprimare) 
i o pres  relativ liber ; 

 - o „criz  de oportunitate” care cere imperios trecerea la ac iune; 
 - sprijin extern care ofer  resurse esen iale, expertiz  i sprijin moral. 

 
În afara de acestea, exist  un num r de caracteristici cheie care pot fi g site în 

majoritatea campaniilor anticorup ie de succes. Printre acestea se num r : a) o 
identitate puternic ; b) un mesaj clar; c) parteneriate func ionale; d) dovezile 
puternice i e) o alegere bun  a momentului. 
 

3.2. Cheia succesului campaniilor de advocacy i constituirii coali iilor 
 

3.2.1. Identitatea puternică 
Este important pentru campaniile de advocacy – fie ele na ionale sau locale – s  fie 

vizibile i u or de identificat. Când o campanie de advocacy utilizeaz  o coali ie pentru 
a ad uga credibilitate i vizibilitate efortului, este important ca identitatea coali iei s  fie 

                                                 
40 Dzhekova, R., Parvu, S., van Hulten, M., Slingerland, W., Beltgens, M. (2013). Raport de 

Evaluare“Implicarea organiza iilor societ ii civile în elaborarea, implementarea i monitorizarea 
politicilor anticorup ie în România”, Bucure ti, Septembrie 2013 (accesat 12/02/2014) 
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distinct  de identitatea i obiectivele organiza iilor participante. Pentru o mai mare 
legitimitate, coali iile trebuie s  includ , în general, actori cât mai diver i; cu toate 
acestea, trebuie s  fim aten i i s  evit m s  includem membri a c ror integritate este 
chestionabil , deoarece acest lucru poate pune în pericol legitimitatea i credibilitatea 
întregii campanii. 

Acest lucru a fost clar demonstrat de Coali ia 2000 (Buna practic  IV), care i-a 
p strat identitatea separat  de cea a ONG-urilor participante. Coali ia 2000 a putut face 
acest lucru oferind criterii deschise de raliere (pentru ONG-uri, agen ii guvernamentale, 
asocia ii de afaceri i organiza ii interna ionale care i-au asumat identitatea coali iei). 
Ca rezultat, ini iativa a devenit un succes de pionierat în eforturile anticorup ie ale 
societ ii civile din Bulgaria. Ea a introdus un format nou de coali ie public-privat  
pentru cooperarea între ONG-uri, institu ii guvernamentale i indivizi pentru derularea 
de activit i de advocacy anticorup ie. Acest model a avut la baz  trei componente: 

 Sistemul de monitorizare a corup iei (SMC), care a permis cuantificarea 
frecven ei actelor de corup iei,dar i identificarea percep iilor, opiniilor i 
a tept rilor publice în acest domeniu. SMC are la baz  sondaje de opinie 
periodice, în care subiec ii descriu dac  au fost sau nu victimele corup iei, 
aplicate popula iei i mediului de afaceri. Aceste sondaje constituie jaloane 
pentru descrierea dinamicii corup iei în timp.  

 Raportul de Evaluare a Corup iei (REC), realizat anual i care ofer  o 
vedere de ansamblu asupra reformelor legislative i institu ionale i care 
evalueaz  poten ialul anticorup ie al politicilor guvernamentale, subliniind 
în acela i timp contribu ia societ ii civile i rolul mass media;  

 Forumuri anuale de politici, cu participare la nivel înalt - mini tri, 
ambasadori i reprezentan i ai mediului academic - ceea ce le transform  
într-un instrument eficient de advocacy.  
 

3.2.2. Un mesaj clar 

În general, scopul unei campanii de advocacy este de a-i convinge pe ale i s  
ac ioneze în conformitate cu mesajul campaniei. Cu toate acestea, politicienii sunt 
convin i s  treac  la fapte doar când cei care i-au votat sus in deschis i vocal mesajul 
campaniilor de advocacy, deoarece depind de sprijinul electoratului lor pentru a fi 
reale i. De aceea, mesajul trebuie s  fie clar i u or de în eles pentru publicul int  
(adic  pentru electorat). Un mesaj clar echivaleaz , de cele mai multe ori, cu alegerea 
unui nume clar i atr g tor pentru campanie. De exemplu, în România unele dintre cele 
mai eficace campanii de advocacy au avut nume care au identificat cu claritate scopul 
campaniei (de exemplu, Coali ia pentru un Parlament Curat (CPC), Coali ia pentru 
Universit i Curate (CUC, etc.) 

 

3.2.3. Parteneriate funcționale 

De i utilizarea coali iilor este adeseori considerat  ca un instrument eficace în 
sporirea anselor de succes ale unei campanii de advocacy, aceste ini iative au cu 
adev rat succes doar dac  între membrii coali iei exist  o bun  colaborare. 
Parteneriatele func ionale pot fi promovate prin prezentarea clar  a beneficiilor 
al tur rii la coali ie, pentru a stimula atragerea de noi membri (Vezi Tabelul 4). 
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Tabelul 4: Beneficiile al tur rii/particip rii la Coali ia 2000, CPC, CUC 
 Beneficiile al tur rii/particip rii la Coali ia 2000, CPC, 

CUC 

Beneficii pentru ONG-uri 
i societate 

- Oportunit i sporite de a participa la redactarea de noi legi 
(Coali ia 2000) 

- Permite marelui public s  ia decizii mai informate (CPC, 

CUC)  
- Capacitate sporit  de a trage la r spundere 

institu ii/oficiali guvernamentali (Coali ia 2000, CPC, 

CUC)

Beneficii pentru 
institu iile 
guvernamentale 

- Profit  de cuno tin ele i resursele speciali tilor care 
lucreaz  în afara guvernului (Coali ia 2000, CPC, CUC) 

- Imagine public  favorabil , ca promotor al integrit ii 
(Coali ia 2000, CPC, CUC) 

- Monitorizare mai strict  a achizi iilor publice în 
universit i, ceea ce înseamn  reducerea risipei de bani 
publici (Coali ia 2000, CUC)

Beneficii 
comune/reciproce 

- O cre tere a calit ii, integrit ii i reputa iei sistemului de 
educa ie superioar / ale partidelor politice(CPC, CUC) 

 

Una dintre ra iunile pentru care Ini iativa pentru Justi ie Curat  (Buna practic  VI, 
Coali iile curate din România) a avut succes este c  membrii s i cuno teau deja 
avantajele al tur rii într-o astfel de coali ie, deoarece aceasta era o dezvoltare direct  a 
celei anterioare (CPC). De aceea, coali ia s-a realizat u or, membrii putând recunoa te 
valorile comune i având în elegerea c  lucrul în comun aduce beneficii mai mari.  

În cazul campaniilor de advocacy, parteneriate func ionale trebuie s  fie create i 
între autorii campaniei i oficialii publici pe care încearc  s -i influen eze. În cazul 
CPC, Coali ia a reu it s  discute cu conducerile partidelor parlamentare i s  ob in  de 
la ace tia acordul asupra criteriilor de integritate i sus inerea lor public .41 Unul dintre 
lucrurile care au crescut eficacitatea parteneriatului a fost c  fiecare candidat pus pe 
“lista neagr ” a avut posibilitatea s  conteste afirma iile ini iale ale Coali iei sau s  
elimine neajunsurile care i se repro au. 

Experien a Re elei SELDI (Southeast European Leadership for Development 
and Integrity)42 (Buna practic  XVIII „Re eaua SELDI”) este înc  un exemplu de 
cum un parteneriat puternic poate func iona i la nivel regional. Proiectul a demonstrat 
c  19 organiza ii cu valori similare din Sud-Estul Europei pot s  lucreze împreun , cu 
misiunea de a contribui la formarea unei societ i civile dinamice în regiune, capabil  s  
participe la dezbaterile publice i s  influen eze procesul de luare a deciziilor în 
domeniul anticorup ie i al bunei guvern ri. 

 

                                                 
41 Aceste partide sunt: Coali ia format  de Partidul Social Democrat/Partidul Umanist (PSD/PUR), 

Alian a Dreptate i Adev r (DA), i Uniunea Democratic  a Maghiarilor din România (UDMR). 
42 Site-ul oficial al SELDI disponibil la: www.seldi.net 
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3.2.4. Dovezile puternice 

Argumentele sunt mai conving toare când au la baz  dovezi puternice. Astfel de 
dovezi sunt mai gr itoare atunci când rezult  din studii comprehensive i riguroase. În 
cazul CPC, dovezile puternice au fost furnizate sub forma unor informa ii verificate 
indicând c  poten ialii candida i se fac vinova i de unul sau mai multe din urm toarele 
fapte: 

- Au migrat în mod repetat de la un partid la altul, în c utarea unor beneficii 
personale;  

- Au fost acuza i de corup ie, pe baza unor dovezi publicate i verificabile;  
- Au fost dovedi i drept colaboratori ai Securit ii; 
- Companiile pe care le de in au datorii mari la stat; 
- Au averi nejustificate;  
- Au profitat de pe urma unui conflict de interese, din pozi ia lor de oficiali 

guvernamentali. 
 

Re eaua SELDI (Buna practic  XVIII) este o alt  confirmare a faptului c , acolo 
unde eforturile de advocacy au la baz  cercet ri detaliate i sistematice, coali iile sunt 
mai conving toare în atingerea obiectivelor lor. SELDI a realizat prima monitorizare 
unitar  la nivel regional, utilizând Sistemul de Monitorizare a Corup iei în 2001-2002 i 
repetând exerci iul în 2013-2014, ceea ce a furnizat coali iei o oportunitate deosebit  de 
advocacy bazat  pe date. Aceast  abordare a permis partenerilor din re ea s  colecteze 
date comparabile, care s  fie utilizate nu numai la elaborarea Rapoartelor de Evaluare a 
Corup iei la nivel na ional, ci i s  elaboreze un comprehensiv Raport Anticorup ie la 
nivel regional, publicat în a doua jum tate a anului 2014. 

 

3.2.5. Alegerea momentului potrivit 

Unul dintre factorii de succes ai campaniilor de advocacy i coali iilor, care nu 
poate fi trecut cu vederea, este alegerea momentului oportun. De i activi tii anticorup ie 
sunt activi în permanen , decizia privind momentul în care se lanseaz  public o 
campanie este crucial . Timpul joac  un rol important din mai multe ra iuni. În primul 
rând, memoria publicului este mai degrab  scurt  – ceea ce este considerat important 
azi, poate deveni irelevant mâine. Este, de aceea, important s  lansezi campania sau s  
creezi coali ia de îndat  ce apare „criza de oportunitate”. 

O alt  ra iune pentru care timpul joac  un rol important în succesul oric rei 
campanii de advocacy rezult  din aceea c  e nevoie de un mediu favorabil pentru ca 
mesajul campaniei s  reu easc  s  influen eze agenda politic . De exemplu, unul din 
motivele pentru care CPC a reu it s  influen eze agenda politic  este c  s-a desf urat 
într-un interval în care politicienii erau mai deschi i la mesajele de advocacy. Mai 
precis, în cazul CPC, momentul a fost de dou  ori propice. Mai întâi, pentru c  efortul 
de advocacy a intervenit cu pu in timp înainte de campania pentru alegerile 
parlamentare din 2004, ceea ce însemna c  CPC putea avea un efect direct asupra 
viitoarelor alegeri. În al doilea rând, campania a intervenit într-un moment în care 
principalul partid de opozi ie se afla într-o pozi ie din care putea s  provoace serios 
partidul aflat la guvernare; în respectivul caz, tema a fost anticorup ie. Membrii coali iei 
CPC au afirmat c  momentul politic a fost crucial pentru succesul campaniei i c  nu ar 
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fi putut ob ine sprijinul necesar din partea politicienilor sau ob ine rezultate atât de bune 
dac  ar fi ac ionat în alte condi ii politice. 

Un alt bun exemplu este experien a ini iativei „Dialogul Argentinian” (Buna 
practic  XV). Ea demonstreaz  cum, dup  ani de încerc ri e uate de rezolvare a unor 
probleme care afectau întreaga ar , cet enii, sprijini i de ONG-uri i de PNUD, au 
reu it s  constituie coali ii anticorup ie. i au reu it acest lucru în toiul crizei, când 
oamenii sunt dispu i s  încerce i s  fac  lucrurile în mod diferit. Cet enii au schimbat 
modul în care se întâlneau cu politicienii. Utilizând abordarea informal , fiecare a putut 
s  realizeze locul pe care îl joac  în contextul unui sistem mai mare.43 

 

3.2.6. Durabilitatea 

Chiar i coali iile anticorup ie de succes precum Coali ia 2000 (Buna practic  IV) 
sau CPC (Buna practic  VI) au probleme de sustenabilitate. A a cum explic  
Johnston, M., & Kpundeh, S.J.: „ini iativele de constituire a unor coali ii încep, adesea, 

cu mult tam-tam i uneori prosper ; prea adesea îns  se dovedesc greu de între inut – 

mai ales acolo unde e mai mult  nevoie de ele.”
44

 Mai mult, durabilitatea joac  un rol 
cheie în campaniile de advocacy care î i propun s  modifice legi importante. Într-un 
astfel de exemplu, o coali ie de advocacy i-a propus s  ac ioneze pentru adoptarea legii 
ombudsmanului. Realizarea acestui scop a presupus perseveren  pe termen lung, c ci 
campania s-a prelungit pe durata a trei mandate guvernamentale, pân  s  se ajung  la 
adoptarea legii. În plus, a mai durat doi-trei ani pân  când primul Ombudsman a fost 
numit i a început s - i exercite atribu iile. Dac  efortul de advocacy i coali ia nu ar fi 
fost suficient de sus inute, nu s-ar fi ajuns la adoptarea legii.45 Lucrul acesta subliniaz  
înc  o data c  lupta împotriva corup iei poate fi lent  i e nevoie de perseveren  i 
consecven  pe termen lung. 

Parteneriatele puternice din sânul coali iei SELDI (Buna Practic  XVII) sunt un 
bun exemplu de durabilitate. Ini iativa se bazeaz  pe punerea în comun a resurselor 
ONG-urilor partenere, care au acelea i valori i sunt profund ancorate în lupta 
anticorup ie i pentru bun  guvernare, la nivel local. În plus, strategia SELDI se bazeaz  
i replic  par ial bunele practici care s-au dovedit de succes în cazul Coali iei 2000 din 

Bulgaria. ONG-urile din nucleul SELDI mai lucraser  împreun  anterior pe teme de 
anticorup ie i bun  guvernare i aveau un palmares u or de dovedit în aceste domenii. 
La acestea s-au ad ugat abord rile de advocacy la nivel regional i institu ional i o 
structur  de guvernare deschis , ceea ce a condus la durabilitatea SELDI. 
                                                 

43 Consiliul Executiv al Programului Na iunilor Unite pentru Dezvoltare i Fondul Na iunilor Unite 
pentru Popula ie. (2002). Al doilea acord cadrul de cooperare pentru Argentina (2002-2004). Disponibil 
la: 

http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/docs/Country-Cooperation-
Framework/CCFARGENTINA2002-04(ENG).pdf i Kahane A. (2004) Solving tough problems: an open 
way of talking, listening, and creating new realities. Berrett- Koehler Publishers: San Francisco p.96. 

44 Johnston, M., & Kpundeh, S. J. (2004). Building a clean machine: anticorruption coalitions and 

sustainable reform (Cum s  construie ti un motor curat: coali ii anticorup ie i reforme durabile) (Vol. 
3466). World Bank Publications. 

45 Interviu cu unul dintre participan ii la Campania de advocacy pentru adoptarea legii 
Ombudsmanului. 
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CAPITOLUL IV 

ACTIVIT I DE MONITORIZARE I DE TIP WATCHDOG 
 

4.1. Context 
 
Activit ile de monitorizare i de tip watchdog joac  un rol critic în lupta împotriva 

corup iei. Dup  cum sublinia Banca Mondial , o strategie anticorup ie eficient  trebuie 
s  stimuleze r spunderea autorit ilor, încurajând controlul public prin intermediul 
Parlamentului i al unei societ i civile vibrante.46 Aceste activit i au o serie de 
beneficii, printre care contribu ia la evaluarea func ion rii sistemelor de 
responsabilizare, identificarea ariilor vulnerabile la corup ie i identificarea practicilor 
corupte. În plus, monitoriz rile eficiente pot stabili un dialog constructiv între 
comunit i i organismele guvernamentale.47 

Într-o situa ie ideal  (de exemplu, în rile în care exist  voin a politic  de eradicare 
a corup iei), monitorizarea corup iei din sectorul public poate fi realizat  de agen ii 
independente finan ate de c tre stat. Cu toate acestea, exist  o serie de ra iuni care 
trebuie s  ne fac  aten i fa  de l sarea acestei misiuni doar pe seama sectorului public. 
Întâi de toate, guvern rile au aplec ri mo tenite fa  de ajustarea rezultatelor 
monitoriz rilor, mai ales acolo unde acestea aduc la lumin  fapte controversate.48 În 
absen a unei puternice voin e politice, ONG-urile pot prelua ini iativa în ceea ce 
prive te activit ile de monitorizare i de tip watchdog sau pot ac iona ca alia i ai 
agen iilor guvernamentale de monitorizare. Mai ales la nivel local, ONG-urile se pot 
face utile, folosindu- i informa iile, cuno tin ele, experien a i contactele pentru a 
sus ine eforturile de monitorizare. În baza unei astfel de logici, Coali ia 2000 (Buna 
practic  IV) a decis s  se concentreze mai ales pe ini iativele locale anticorup ie, 
organizând activit i de educare i sensibilizare pentru a promova utilizarea 
instrumentelor civice de monitorizare la nivel local. 

De i ONG-urile î i desf oar  adesea activit ile de monitorizare i watchdog, în 
mod independent, exist  posibilitatea de colaborare cu autorit ile publice i în acest 
domeniu. Astfel de cooper ri cer, de cele mai multe ori, un acord scris de parteneriat, 
care s  descrie scopul cooper rii i tipul de informa ii la care ONG-urile vor avea acces 
în timpul monitoriz rii. A a cum arat  Holloway, acordurile de parteneriat negociate 
prost pot conduce la consecin e negative importante, chiar din primele stadii ale 
cooper rii. Astfel de acorduri trebuie s  include prevederi “descrieri detaliate ale 
protocoalelor de publicare, cu termene limit  clare i cu precizarea c , în cazul în care 

                                                 
46 World Bank (2000): Helping countries combat corruption. Progress at the World Bank since 

1997” (Ajutând statele s  combat  corup ia. Progresele B ncii Mondiale din 1997 încoace), Operational 
Core Services & Poverty Reduction and Economic Management Network. Washington DC.: World Bank. 

47 Richards, K (2006) What works and why in community-based anticorruption programs (Ce 
func ioneaz  i de ce în programele de la nivelul comunit ilor) 

http://transparency.org.au/wp-content/uploads/2012/08/What_works_and_why_FINAL_Report.pdf 
48 Acesta este cazul particular în care informa ia descoperit  poate strica imaginea reputa iei 

guvernului în fa a aleg torilor.  
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subiectul public dep e te termenului limit  cu X zile, ONG-ul are dreptul de publicare 
f r  consultare, prevederi privind accesul la informa ii, protocoalele i termenele limit  
pentru ob inerea de documente, etc.”49 

 
Figura 1: Scopurile activit ilor de monitorizare i watchdog ale ONG-urilor50 

 
 

Activit ile de monitorizare i watchdog derulate în timpul Coali iei 2000 (Buna 
practic  IV) au atins toate aceste patru obiective. De exemplu, Sistemul de 
monitorizare a Corup iei (SMC) dezvoltat de Centrul pentru Studierea Democra iei în 
cadrul Coali iei a devenit un instrument eficace pentru analizarea practicilor corupte din 
ar  (obiectivele 2 i 3) i de evaluare a progresului realizat datorit  diferitelor ini iative 

anticorup ie (obiectivul 1). 
Mai mult, Raportul de Evaluare a Corup iei (REC) elaborat de Coali ia 2000 a avut 

ca scop evaluarea progreselor înregistrate în compara ie cu Planul de Ac iune 
Anticorup ie (obiectivul 1). REC i-a dovedit utilitatea furnizând o vedere de ansamblu 
a reformelor legislative i institu ionale din Bulgaria i evaluând poten ialul anticorup ie 
al politicilor guvernamentale, trecând în revist , totodat , contribu iile societ ii civile i 
rolul mass media. În plus, REC a putut promova o colaborare fructuoas  între ONG-
urile din cadrul Coali iei i institu iile guvernamentale, permi ând oficialilor 
guvernamentali s  ofere propriile comentarii i sugestii fa  de textul REC, variantele 
ini iale ale raportului fiind circulate c tre institu iile interesate. Parte din aceste 
comentarii au fost înglobate în forma final  a raportului.51 

                                                 
49 Holloway (2006) p. 143. 
50 Cit m aceste patru exemple a a cum apar în Capitolul 6 din Ghidul Lupt torului împotriva Corup iei.  
51 Tot la fel, o alt  bun  practic , Coali ia pentru un Parlament Curat (România) a dat partidelor 

politice posibilitatea de a comenta rezultatele monitoriz rii candida ilor la alegerile parlamentare i de a 
prezenta documente pentru a evita orice posibile contradic ii i neîn elegeri. 
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Pozi ia neutr  a ini iativei a fost un element cheie al bunei cooper rii, permi ând 
Coali iei s  conlucreze îndeaproape cu guverne succesive, indiferent de orientarea politic  a 
acestora. Vizibilitatea ei, atât la nivel na ional, cât i regional, a fost crescut  prin 
prezentarea anual  a raportului. Raportul a fost prezentat în cadrul unui forum la nivel înalt, 
la care au participat mini tri, ambasadori i reprezentan i ai mediului universitar. 

Un alt domeniu în care Coali ia 2000 a realizat o cooperare eficient  cu guvernul în 
activit ile de monitorizare i de tip watchdog este formarea Consiliului Civic al Bulgariei. 
Consiliul Civic a fost format de trei ONG-uri52, scopul s u principal fiind implementarea 
unui sistem independent de monitorizare care s  urm reasc  activit ile de strângere de 
fonduri i cheltuielile din campania electoral  pentru alegerile preziden iale. Consiliul Civic 
a fost invitat de comitetul care nominaliza pre edintele i vice-pre edintele s  realizeze 
aceast  monitorizare. Coali ia pentru un Parlament Curat din România (Buna practic  
VI) este un alt bun exemplu de monitorizare detaliat . 

În acest sens, obiectivul 5 (formularea de recomand ri clare referitoare la abordarea 
tipurilor de corup ie identificate) furnizeaz  o excelent  oportunitate de a lucra în 
strâns  colaborare cu autorit ile guvernamentale anticorup ie. 

 
Tabelul 5: Avantaje i dezavantaje ale cooper rii ONG-urilor cu institu iile 

guvernamentale în activit ile de monitorizare i watchdog 

  Avantaje Dezavantaje 

C
O

O
P

E
R

A
R

E
A

 C
U

 I
N

S
T

IT
U

II
L

E
 P

U
B

L
IC

E
 

Subiectul monitoriz rii este 
angajat în proces i te bucuri de 
aten ia lui  

Subiectul va ob ine mai multe informa ii despre 
activit ile ONG-ului i le poate contracara  

Parteneriatul poate asigura un 
mai mare acces la informa ii 
ONG-ului care execut  
monitorizarea  

Parteneriatul poate transfera subiectului 
credibilitate, chiar dac  nu îndepline te 
reformele  

Faciliteaz  conlucrarea cu 
persoanele din guvern care 
promoveaz  reforma  

Exist  pericolul coopt rii ONG-ului de c tre 
subiect, la nivel de imagine în mass media  

Dac  subiectul coopereaz , i 
alte institu ii guvernamentale se 
pot al tura demersului  

Men inerea rela iilor cu subiectul poate consuma 
resurse considerabile, mai ales dac  lucrurile 
merg greu  

Parteneriatul deschide 
posibilitatea unor exerci ii de 
consolidare a capacit ilor 
organizatorice sau schimburi de 
experien   

Se pot face presiuni asupra ONG-ului care face 
monitorizarea sau subiectul poate amenin a cu 
suspendarea parteneriatului  

A
B

S
E

N
A

 
C

O
O

P
E

R
R

II
 

C
U

 
IN

S
T

IT
U

II
L

E
 

P
U

B
L

IC
E

 

ONG-ul este liber s  gândeasc  
cum dore te planul de 
monitorizare f r  negocieri i 
compromisuri politice  

Realizarea unor alian e deschise cu organiza ii 
interna ionale se poate dovedi dificil  dac 
guvernul nu este implicat 

                                                 
52 Cele trei ONG-uri sunt Coali ia 2000, ramura din Bulgaria a Transparency International i 

Societatea Civil  Împotriva Corup iei. 
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O mai bun  imagine de 
independen  din perspectiva 
altor grupuri din societatea 
civil   

Nu exist  niciun acord cu subiectul în baza 
c ruia poate fi tras la r spundere, deci dispare 
un instrument puternic  

Nu e nevoie de coordonare, 
deci ONG-ul are mai mare 
flexibilitate în derularea 
activit ilor curente  

Un mai mare pericol de intimidare din partea 
subiectului, în absen a unui cadrul de 
monitorizare care ar putea reglementa astfel de 
situa ii  

ONG-ul care face 
monitorizarea este mai pu in 
vulnerabil la manipul ri din 
partea subiectului  

Accesul la documentele oficiale se poate dovedi 
mai dificil  

Se pot utiliza mai u or 
investiga iile sub acoperire  

Sursele pot fi intimidate s  vorbeasc   

ONG-ul poate fi mai flexibil i 
s - i recalibreze activit ile de 
monitoring în baza 
descoperirilor de parcurs  

Finan area poate fi mai greu de ob inut. Mul i 
donatori prefer  parteneriatele i le încurajeaz .  

 
4.2. Activit ile de tip watchdog în domeniul achizi iilor publice 
 
Achizi iile publice (AP) constituie unul dintre cele mai importante sectoare, atât 

pentru institu iile anticorup ie, cât i pentru ONG-uri, deoarece statele cheltuie pân  la 
25% din PIB pe achizi ii publice. În 2010, procedurile de achizi ii la nivelul Uniunii 
Europene s-au ridicat la 2,046 miliarde (20% din PIB), în timp ce costul fraudei i 
corup iei a fost estimat între 1,4 i 2,2 miliarde de euro în opt din statele membre UE.53 
Noua Directiv  a Achizi iilor Publice din 2014 urm re te s  creasc  transparen a i s  
faciliteze utilizarea responsabil  a fondurilor publice. În aceste circumstan e, achizi iile 
publice se eviden iaz  ca un domeniu de colaborare practic  între ONG-urile i 
institu iile statului interesate în anticorup ie i bun  guvernare. Croa ia pare a fi un bun 
exemplu în acest sens. (Buna practic  XVI, Reforma sistemului de achizi ii publice 
din Croa ia). În 2013, Croa ia a devenit cel de-al 28-lea membru al Uniunii. Ca toate 
statele candidate, a negociat cu oficialii UE condi iile de aderare, care au impus anumite 
standarde în guvernare i societate. Una dintre intele oficialilor croa i i ale societ ii 
civile a fost reforma sistemului de achizi ii publice. În cadrul acestui proiect, ONG-urile 
i institu iile publice au reu it s  creasc  transparen a achizi iilor, lansând pe Internet un 

portal i o baz  de date prin intermediul c rora pot fi monitorizate toate achizi iile i 
proiectele. Raportul despre Croa ia din 201254 afirma c  ara respect  cerin ele de 
aderare, chiar dac  este nevoie de mai multe investi ii la nivel local pentru sistemul de 

                                                 
53 OLAF (2013). Public Procurement: costs we pay for corruption. Identifying and Reducing 

Corruption in Public Procurement in the EU. (Achizi iile publice: costul corup iei. Identificarea i 
reducerea corup iei în achizi iile publice în UE) Disponibil la: 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/anti-fraud-policy/research-and-
studies/pwc_olaf_study_en.pdf 

54 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/hr_analytical_2012_en.pdf 
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contesta ii i pentru cre terea capacit ilor administrative ale organismelor din domeniul 
achizi iilor publice. 

 
Acest proiect a fost continuat în parteneriat cu thinktank-ul Expert Forum, din 

Bucure ti, cu scopul de a prelua experien a Croa iei. Aflat în derulare, proiectul Cadrul 
Legal i Institu ional Transfrontalier pentru Eliminarea Fraudei în Achizi iile Publice 
include publicarea a dou  documente de politici publice despre viitorul cadrul legal i 
institu ional al României (în contextul noii Directive a achizi iilor publice), întâlniri i 
conferin e cu principalii actori implica i, precum i o campanie de advocacy. Proiectul 
î i propune crearea premiselor pentru înfiin area unei baze de date similare în 
România.55 Partenerii sper  s  înve e din experien a croat  i s  continue alte activit i 
de monitorizare a achizi iilor publice care s-au bucurat de succes, cum ar fi Buna 
Practic  XIII Platforma de Achizi ii Publice din România. 
  

                                                 
55 Pentru mai multe detalii vezi http://expertforum.ro/en/transnational-network-for-fighting-public-

procurement-crimes/ 
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CAPITOLUL V 

SENSIBILIZAREA PUBLICULUI ÎN DOMENIUL CORUP IEI 
(INCLUSIV EDUCA IA) 

 
5.1. Context 
 
În acest capitolul, accentul va fi pus pe bunele practici referitoare la sensibilizarea 

publicului la corup ie. Mai precis, capitolul descrie modul în care ONG-urile i 
institu iile publice pot conlucra pentru a aduce problemele corup iei în aten ia unui 
public cât mai larg. Orice strategie anticorup ie este sortit  e ecului dac  nu se bucur  
de suficient  aten ie din partea publicului. (Capitolul 3 trateaz  Strategiile Na ionale 
Anticorup ie). De aceea agen ia anticorup ie a Serbiei a lansat, în 2013, o campanie 
multi-media pentru a atrage aten ia publicului. Strategiile anterioare e uaser  din cauza 
lipsei sprijinului public.56 

Sensibilizarea publicului la corup ie implic : 
 - recunoa terea diferitelor forme ale corup iei; 
 - recunoa terea caracterului problematic al corup iei i insuflarea dorin ei de a 
formula opinii asupra acestuia în cadrul dezbaterilor (publice); 
 - în elegerea activit ilor care se pot întreprinde când e ti confruntat cu cazuri de 
corup ie. 
 

Simplul transfer de informa ii nu este suficient pentru a stârni aten ia publicului. În 
literatura organiza ional  se spune c  „modul în care oamenii ac ioneaz  difer  radical 
de modul în care este descris în manual, la traininguri, în organigrame sau în fi ele de 
post”57. Teoreticienii pedagogiei au respins modelele de înv are care separ  
cunoa terea de practic . În modelele moderne de educa ie organiza ional , înv area 
este v zut  ca un construct social, „care reinsereaz  cunoa terea în contextul în care 
aceasta are sens.”58

 

Pe baza acestor înv turi venite dinspre mediul universitar putem distinge patru 
niveluri în sensibilizarea publicului fa  de corup ie59: 

- Cel mai simplu nivel de sensibilizare este diseminarea informa iilor prin 
campanii de comunicare în mass media. Ideea din spatele acestei forme este 

                                                 
56 SETimes.com: Serbia launches anticorruption public awareness campaign (Serbia lanseaz  o 

campanie de sensibilizare public  împotriva corup iei). Disponibil la: 
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2013/04/25/feature

-03. (Accesat la 27/04/14). 
57 Brown J.S. and Duguid, P. (1991), Organizational learning and communities-of-practice: towards 

unified theory of working, learning and innovation (Înv area organiza ional  i comunit ile de practice: 
c tre o teorie unificat  a muncii, înv rii i inova iei). In: Organizational Science, vol. 2, Feb. 1991, 40. 

58 Ibid. p. 47. 
59 Analog cu nivelurile de înv are organiza ional . Vezi: Senge, P. (1990) The Fifth Discipline. The 

Art & Practice of the Learning Organization (A cincea disciplin . Arta i practica înv rii 
organiza ionale) 
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c  a ti c  exist  corup ie te va determina s  ac ionezi împotriva ei. Dup  
cum am men ionat anterior, aceast  metod  nu este considerat  foarte 
eficient . Cu toate acestea, orice strategie anticorup ie i mai ales orice 
program de sensibilizare trebuie s  porneasc  de la acest pas. Agen ia 
anticorup ie din Serbia, de exemplu, a ales s  utilizeze o extins  campanie 
multi-media pentru a atrage aten ia publicului. Campania a inclus afi e i 
anun uri publicitare în mass-media. 

- Un al doilea nivel în sensibilizarea fa  de corup ie implic  participarea 
marelui public, c ruia i se cere s  raporteze cazuri de corup ie. Direc ia 
General  Anticorup ie (DGA) a dezvoltat o campanie de sensibilizare prin 
care chema publicul s  fie atent i s  raporteze cazurile de corup ie. Acest 
nivel atrage aten ia asupra responsabilit ii pe care o poart  to i cet enii în 
combaterea corup iei. 

- Diseminarea informa iilor poate avea loc i prin liderii de opinie sau prin 
profesori, în coli. Prin intermediul interviurilor ap rute în mass media sau 
prin discursuri, ace tia pot atrage aten ia publicului asupra corup iei. 
Profesorii de la toate formele de înv mânt pot aborda problema corup iei. 
Acest tip de sensibilizare face un pas dincolo de simpla comunicare a 
informa iilor. Liderii ofer  un exemplu de urmat i fac apel c tre cei care îi 
admir  i îi urmeaz  s  promoveze aceast  viziune i s  ac ioneze, la rândul 
lor. Profesorul î i stimuleaz  elevii sau studen ii s  recunoasc  corup ia, s  
recunoasc  mecanismele din spatele ei i s  g seasc  r spunsurile 
(societale) cele mai adecvate. Un lider de opinie sau un profesor poate s  
transpun  aceste informa ii fie în experien  pentru elevi sau studen i, fie 
într-un context în care oamenii sunt stimula i s  ia atitudine i s  ac ioneze 
împotriva corup iei. 

- Al patrulea nivel al sensibiliz rii fa  de corup ie recunoa te caracterul 
sistemic al corup iei. Dac  vrei s  în elegi exact cum func ioneaz  corup ia 
i vrei s  schimbi lucrurile, e necesar s  cuno ti modul în care, uneori f r  s  

vrea, oamenii creeaz  structuri în untrul sau în afara organiza iilor i s  
recuno ti caracterul coercitiv al acestor structuri sociale. Sensibilizarea fa  
de corup ie ar trebui s  vizeze i practica. Este important ca oameni din 
diferite segmente ale societ ii s  fie adu i laolalt  i s  dezvolte o în elegere 
comun  a modului în care func ioneaz  corup ia, ca sistem. 

 
5.2. Cheia succesului unei campanii de sensibilizare 
 
În ceea ce prive te sensibilizarea marelui public fa  de corup ie, exist  diverse 

modalit i de cooperare între institu iile publice i ONG-uri. 
 

- Campanii 
ONG-urile i agen iile anticorup ie pot coopera în cadrul campaniilor de 
sensibilizare. Caracterul independent al ONG-urilor este extrem de valoros 
pentru câ tigarea încrederii publicului fa  de informa iile pe care le furnizeaz . 
De aceea, ONG-urile trebuie s  fie foarte atente i s - i protejeze independen a. 
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Acest lucru presupune anumite restric ii în ceea ce prive te formele de cooperare 
cu institu iile publice. Cooperarea poate implica schimburi de informa ii privind 
modul în care este definit  corup ia de c tre ONG-uri sau institu iile publice. 
 

- Raportarea cazurilor 
Adeseori ONG-urile cunosc, datorit  rela iilor directe cu cei pe care îi 
reprezint , mai multe cazuri de corup ie care pot fi raportate c tre agen iile 
anticorup ie. Este, de aceea, foarte important ca ONG-urile s  cunoasc  modul în 
care func ioneaz  aceste agen ii. 
 

- Calitatea de lider de opinie 

ONG-urile i institu iile publice pot conlucra sau coopera cu institu iile de 
înv mânt în ceea ce prive te dezvoltarea de programe educative. coala de 
var  pentru democra ie (România) (Buna practic  VII) i Proiectul „Tinerii 
împotriva corup iei”/ Pl te te 0 lei pentru ce e al t u (România) (Buna 
practic  VIII) sunt astfel de exemple. Aceste programe i-au ajutat pe tineri s  se 
preg teasc  pentru rolul lor în societate, ca cet eni activi. Acum li s-a cerut s  
dezvolte idei pentru viitoarea societate, în care nu va mai exista corup ie. În 
viitor, se vor putea întâlni pentru a pune aceste idei în practic . Aceste programe 
mai au i un alt efect. Acolo unde ONG-urile i institu iile publice coopereaz  
(Buna Practic  VIII), programul contribuie la formarea unor viziuni comune 
sau apropiate între aceste organiza ii. 
Liderii ONG-urilor sunt, adesea, lideri de opinie. Aceste ONG-uri trebuie s - i 
foloseasc  influen a public  pentru a sprijini toate eforturile de sensibilizare a 
publicului depuse de agen iile anticorup ie. 
 

- Apropierea unor segmente diferite ale societ ii 

ONG-urile i agen iile anticorup ie pot coopera pentru a aduce în jurul aceleia i 
mese diferi i actori din comunit ile locale sau din diferite sectoare ale societ ii, 
pentru a în elege cum apar structurile corup iei i pentru a identifica moduri de 
sus inere a sistemelor de integritate. Bunele practici VII i VIII ofer , în parte, 
exemple în acest sens. Sistemul local de integritate al ora ului Amsterdam i 
Biroul de Integritate Amsterdam (Olanda) (Buna practic  IX) i Oficiul 
na ional pentru Promovarea Eticii i Integrit ii în Sectorul Public BIOS 
(Buna practic  XI) sunt, la rândul lor, practici promi toare provenind din 
Olanda. BIOS a dezvoltat chiar un joc de management prin care reune te oameni 
din diferite sectoare care discut  împreun  despre formele de corup ie care exist  
dincolo de institu iile publice i companiile private. ONG-urile joac  un rol 
important în aceste programe. 
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CAPITOLUL VI 

AC IUNI REGIONALE I SISTEME LOCALE DE INTEGRITATE 
 

6.1. Context 
 
Ori de câte ori apar preocup ri legate de fenomene precum corup ia, institu iile 

publice se concentreaz  pe eliminarea lor în capital  sau în ora ele mai mari. Abordarea 
este de în eles, pentru ca în capital  func ioneaz  guvernul central, ca de altfel i marile 
companii i marile ONG-uri, ceea ce face ca ini iativele de cooperare în lupta împotriva 
corup iei între ace ti actori s  poat  fi realizate mai u or. Atari cooper ri pot avea un 
impact mai mare, deoarece o mare parte a popula iei locuie te în zonele urbane mari. 
Dar prevenirea corup iei poate fi eficient  numai dac  se are în vedere o abordare la 
niveluri multiple, în care se acord  o aten ie deosebit  municipalit ilor care nu se afl  
în imediata vecin tate a capitalei. Aceste autorit i locale primesc mai pu in  aten ie din 
partea deciden ilor na ionali i a agen iilor anticorup ie, dar, potrivit Raportului de 
evaluare i Raportului Anticorup ie al Uniunii Europene60, riscul de corup ie este mai 
mare la nivel local sau regional, din cauza leg turilor strânse între indivizi, to i 
apar inând unor re ele în care/ i între care (DO) pot ap rea conflicte de interese, dar care 
se bucur  de mai pu in  „aten ie na ional ”. 

 
6.2. Eforturi anticorup ie coerente 
 
Cooperarea anticorup ie, care constituie subiectul acestui manual, poate fi privit  

de la mai multe niveluri. Înainte de orice, este important s  existe o Strategie Na ional  
Anticorup ie, sus inut  de mai mul i actori i institu ii (pentru mai multe informa ii, 
vezi Capitolul 3). Au fost dezvoltate diferite modele pentru evaluarea coeren ei 
institu iilor i politicilor na ionale la acest nivel macro. Jeremy Pope a fost primul care a 
dezvoltat un astfel de model, care a fost utilizat de atunci pân  acum de Transparency 
International.61 În anii din urm , organiza iile interna ionale (printre care UE i ONU – 
prin PNUD), jurnali ti i profesori universitari au cerut s  se acorde mai mult  aten ie 
integrit ii la nivel local (municipal). Ei consider  c  aceasta ar fi „pata oarb ” a 
deciden ilor politici, de i se crede c  municipalit ile ar fi mai sensibile la corup ie i la 
conflicte de interese. În unele ri, acest lucru a condus la înfiin area unor agen ii 
na ionale care sprijin  autorit ile locale i regionale în adoptarea i implementarea de 
m suri anticorup ie. Un astfel de caz este Oficiul Na ional pentru Promovarea Eticii 
i Integrit ii în Sectorul Public BIOS (Olanda) (Buna practic  XI). Ideea unor 

astfel de agen ii nu este s  impun  sau s  transfere, de sus în jos, cuno tin ele c tre 

                                                 
60 Comisia European  (2014). Raportul Anticorup ie al UE. 3 Februarie 2014. pp. 11-12 Disponibil 

la:http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf (Accesat la 26/03/14) 

61 Hoekstra, A. (2012). Integriteitsmanagement en –organisaties: het borgen van goede bedoelingen. 
In Integriteit: Integriteit en integriteitsbeleid in Nederland. Pp. 239-263 Kluwer: Deventer. 
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autorit ile locale, ci s  devin  partenerul acestora, în demersul de a dezvolta m suri 
anticorup ie i de integritate în cooperare cu actori locali, cum ar fi consiliile 
municipale, Ombudsman-ul local sau ONG-urile locale. 
 

6.3. Sisteme locale de integritate 
 
Unele ora e sunt adev rate deschiz toare de drumuri în încerc rile lor de a 

îmbun t i integritatea la nivel local. Studii empirice arat  c  dezvoltarea i 
implementarea acestor m suri de integritate i anticorup ie, care constituie sistemele 
locale de integritate, au func ionat mai rapid dup  declan area unui scandal de corup ie 
sau a unei crize.62 Huberts, Anechiarico, Six i Van der Veer au comparat apte ora e 
care au „sisteme locale de integritate” (SLI) (Hong Kong, Londra, New York, Sydney, 
Hamburg, Antwerp i Amsterdam), adic  ora e care dispun de m suri, instrumente i 
institu ii care pot reduce corup ia i stimula etica i integritatea în rândul autorit ilor.63 
Pentru a analiza aceste ora e, cercet torii au adaptat modelul lui Pope de Sistem 
Na ional de Integritate. Potrivit acestor exper i, modelul SLI are în componen  
urm toarele opt elemente64: 
 
1. Un context reglementat oficial în care func ioneaz  SLI (în special de la nivel 

central).  
2.  Un subiect central al SLI (a c rei integritate este în centrul sistemului).  
3. O defini ie a integrit ii. 
4. Pozi ia i rolul biroului local de integritate definite. 
5. Prezen a unor strategii bazate pe respectul legii i al valorilor. 
6. Prezen a unor puteri i contra-puteri interne i externe. 
7. Sprijin politic i public pentru SLI. 
8. SLI este func ional i eficace. 

 
Modelul nu prescrie cum trebuie s  arate un SLI, ci doar c  acesta trebuie s  fie 

privit ca un instrument care analizeaz  coeren a general  a actorilor i politicilor locale. 
În cele apte ora e, actorii tradi ional-activi în domeniul luptei anticorup ie erau cu to ii 
prezen i: ramura executiv , Consiliul local, poli ia i procuratura, auditul extern, mass 
media, etc. Chiar dac  aceste ora e pot fi date ca exemplu de sisteme locale de 
integritate bine întocmite, în majoritatea lor lipsesc cet enii activi i bine organiza i.65 

                                                 
62 Slingerland, W., Six, F.E. and Huberts, L.W.J.C. (2012). Integriteitssystemen en hun werking. In 

Integriteit:Integriteit en integriteitsbeleid in Nederland. Pp. 219-238 Kluwer: Deventer. 
63 Huberts et al. (2008). Local integrity systems analysis and assessment (Analizarea i evaluarea 

Sistemelor locale de integritate). LIS Book Capitolul 16. Disponibil la/from: 
http://www.fsw.vu.nl/nl/Images/Local%20Integrity%20Systems%20-%20Chapter%2016_tcm30-

50972.pdf 
64 Huberts, L.W.J.C., Anechiarco, F. and Six, F.E. (eds) (2008). Local integrity systems: World 

cities fighting corruption and safeguarding integrity (Sisteme locale de integritat: Ora ele lumii lupt  
împotriva corup iei i ap r  integritatea). The Hague: BJu Publishers. 

65 Ibid. p. 273. 



 59

În aceast  privin , se remarc  ora ul Hamburg. Aici, agen ia privat  de integritate, o 
agen ie independent  pe nume Pro Honore, „care se vede drept un ‘organism extern de 
leg tur  fiduciar ”66

 este parte a Strategiei Municipale de Integritate Public  (Bun  
practic  XII). Aceast  asocia ie are drept prim obiectiv integritatea sectorului de 
afaceri local, dar investigheaz  i plângeri privind comportamentul autorit ilor publice. 
Dac  un astfel de raport eviden iaz  un comportament delictual, cazul este transferat 
c tre procuratur . 

 
Un alt element interesant poate fi g sit în SLI din New York. Aici, monitorii de 

integritate sunt furniza i de c tre sectorul privat şi urm resc îndeaproape derularea 
contractelor municipale cu companiile private care au avut probleme de integritate în 
trecut.67 Programul de Monitorizare a Integrit ii68 permite unei agen ii municipale s  
ini ieze sau s  continue un contract cu o companie care altfel ar putea fi exclus  din 
contractele publice din cauza unor probleme de integritate. Departamentul de 
Investiga ii (DI) poate aviza acordarea sau prelungirea contractului dac  respectiva 
companie accept  s  fie monitorizat  pe durata contractului de c tre monitori 
independen i care raporteaz  direct DI, dar care sunt pl ti i de companie. Monitorul are 
acces complet la dosarele i personalul companiei i efectueaz  vizite pe teren. 
Monitorul analizeaz  facturile, pentru a se asigura c  municipalit ii nu i se solicit  
costuri supraevaluate. Se pot impune orice fel de m suri de corec ie dac  verific rile de 
integritate relev  sl biciuni sistemice ale companiei. 

 
6.4. Cheia succesului pentru activit i regionale i integritate local  
 
Urm torul pas trebuie s  fie instituirea de SLI în ora ele mai mici. Pornind de la 

analiza SLI i de la alte ini iative în domeniul integrit ii locale, putem identifica câteva 
elemente de succes pentru activit ile regionale i de integritate local : 

- Pentru ca actorii locali s  sprijine eforturile de integritate local  trebuie ca 
ace tia, la rândul lor, s  aib  un sistem clar de valori. Instrumentele i 
politicile trebuie s  reflecte aceste valori, iar liderii locali (fie ei ai 
institu iilor publice, ai ONG-urilor sau ai mediului de afaceri) trebuie s  
exprime aceste valori în propriul comportament. 

- Aceste valori trebuie transpuse în norme, iar respectarea normelor trebuie 
impus . 

- Trebuie s  existe entit i independente cu atribu ii de supraveghere i care s  
poat  investiga rapoartele, s  îi aduc  în fa a legii i s  îi pedepseasc  pe cei 
care încalc  regulile (mandate, puteri, capacit i organizatorice). 

                                                 
66 Ibid. p. 274 
67 Ibid. p. 282 
68 New York City (2012). Best Practice: Integrity Monitor Program (Bune practici: Programul de 

Monitorizare a Integrit ii). Disponibil la: 
http://www.nyc.gov/html/unccp/gprb/downloads/pdf/NYC_Integrity%20Monitor%20Program.pdf 

(Accesat 19/04/14) 
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- Mass media libere i independente trebuie s  aib  acces la informa ii i s  
fie bine primite de to i actorii implica i.  

- ONG-urile ( i membrii lor) trebuie s  asigure o participare activ  a 
cet enilor i s  primeasc  acces la informa iile publice.  
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ANEXE 

 
BUNA PRACTIC  I 
Dezvoltarea, implementarea i evaluarea Strategiei Na ionale Anticorup ie 

(2012-2015) (România) 
 
Numele bunei practici: Dezvoltarea, implementarea i evaluarea Strategiei 

Na ionale Anticorup ie a României (2012-2015) (România). 
Tipul de activitate: Participarea la elaborarea strategiilor na ionale anticorup ie.  
Scurta descriere: Societatea civil  a fost implicat  în dezvoltarea i implementarea 

strategiilor anticorup ie, înc  din anii 2000, dar contribu iile au fost mai mult sau mai 
pu in aplicate. De i recunoscute în documentele oficiale ca fiind un pilon esen ial în 
lupta împotriva corup iei69, rela iile dintre Guvern i ONG-uri au fost uneori tensionate, 
iar în anumite cazuri ONG-urile s-au retras, nesatisf cute de superficialitatea 
procesului.70 În cazul primei SNA, participan ii au declarat c  participarea a fost de 
scurt  durat  i superficial . În cea de-a doua, participarea a fost mai activ , dar tot 
limitat , dat  fiind fragilitatea sistemului. 

Actuala Strategie (2012-2015)71 – orientat  spre prevenirea corup iei – a inut cont 
de experien ele anterioare i define te societatea civil  drept un actor mult mai activ. 
Este cunoscut c  România are zeci de mii de asocia ii ale cet enilor care se auto-
numesc „ONG-uri” (evident, doar pu ine dintre ele sunt active în domeniul corup iei). 
Peste 30 de ONG-uri au trimis opinii Ministerului Justi iei, în faza de dezvoltare a 
Strategiei72, iar unele dintre ele au participat la platformele tematice de cooperare în 
2011 i 2012. Mai multe dezbateri publice au fost organizate în aceast  faz  de început, 
dintre care unele în cooperare cu ONG-urile73. ONG-urile au luat parte la procesul de 
implementare i evaluare, prin intermediul platformelor de cooperare. De asemenea, 
ONG-urile pot lua parte activ  la monitorizarea institu iilor cu statut de partener la 
aplicarea strategiei. 

Eficacitate: Strategia Na ional  Anticorup ie este cel mai important document de 
politic  general  care se aplic  în România în leg tur  cu lupta anticorup ie. De aceea, 
perspectiva participatorie la dezvoltarea, implementarea i evaluarea lui este esen ial . 
Documentul include ONG-urile ca actori relevan i, printre ceilal i care contribuie la 
Strategie, ca surs  de expertiz  (de exemplu, pentru politici publice, evenimente, 

                                                 
69 Hot rârea de Guvern 1065/2001 
70 Freedom House, Politicile anticorup ie ale Guvernului României. Raport de audit, 2005, 
http://www.just.ro/Portals/0/Lupta%20impotriva%20coruptiei/Documente/Audit%20SNA/FH_Audi

t_EN_16_031.pdf 
71 Strategia Na ional  Anticorup ie (2012-2015), http://www.anticorruption-

romania.org/docman/doc_download/83-national-anticorruption-strategy-2012-2015-annex-1 
72http://www.infolegal.ro/consultari-publice-pentru-elaborarea-noii-strategii-nationale-

anticoruptie/2011/04/15/ 
73 Vezi ca exemplu dezbaterea organizat  de Ini iativa pentru Justi ie Curat : 

http://www.infolegal.ro/concluzii-ale-dezbaterii-publice-privind-noua-strategie-anticoruptie/2011/10/07/ 
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cercetare sau training), actori care pot participa la monitorizarea institu iilor publice sau 
parteneri care pot furniza opinii i comentarii. 

 
Strategia men ioneaz  transparen a ca fiind valoarea fundamental , c ci 

„reprezentan ii institu iilor i autorit ilor publice vor asigura acces liber la informa iile 
publice, la procesul de luare a deciziilor i la consult rile cu societatea civil ”. Mai 
mult, strategia încurajeaz  parteneriatul public–privat, recunoscând astfel rolul societ ii 
civile „în activit ile concrete pentru implementarea m surilor preventive împotriva 
corup iei”. 

Pentru a sprijini dezvoltarea, implementarea i monitorizarea, au fost create cinci 
platforme de cooperare, care s  formeze un mecanism de schimb de informa ii, de 
comentarii i feedback. Dintre cele cinci platforme, trei sunt dedicate administra iei 
publice, una mediului de afaceri i una societ ii civile. Platformele sunt convocate de 
c tre Secretariat –aflat la Ministerul Justi iei – cel pu in o data la dou  luni i includ 
discu ii cu subiecte precum procesul de evaluare tematic , rapoartele de implementare, 
evolu ii în implementarea Strategiei i sesiuni de informare. Reprezentan ii societ ii 
civile pot participa i la reuniunile altor platforme. 

În practic , ONG-urile au partea lor de contribu ie, c ci particip  la evalu rile 
tematice organizate la institu iile care au aderat la Strategie. Echipe mixte (institu ii 
publice, companii i ONG-uri) evalueaz  implementarea planurilor sectoriale, 
organizând interviuri i elaborând rapoarte74. 

De asemenea, ONG-urile identific  proiectele care pot contribui la implementarea 
Strategiei75 i organizeaz  evenimente sub umbrela sa. Mai mult, evalu rile 
Secretariatului recunosc rolul proiectelor derulate de ONG-uri, publica iile i ini iativele 
de politici publice ale acestora în raport cu implementarea Strategiei. De aceea, 
evenimentele legate de integritatea public , de integritatea în sectorul de afaceri sau de 
instrumente pentru combaterea corup iei, ca i ini iativele educative sunt men ionate ca 
fiind componente ale muncii comune. De asemenea, publica iile referitoare la achizi iile 
publice, la conflictul de interese i la incompatibilit i sau la procesul de luare a 
deciziilor publice sunt considerate ca aducând contribu ii relevante la implementarea 
Strategiei. 

 
Recomand ri i lucruri de evitat: 
 Consulta i-v  în mod regulat cu principalii actori i sta i în permanent 

contact cu ace tia.  
 Fi i transparen i i permite i factorilor interesa i s  se implice în proces; 

ine i un site actualizat, cu cele mai recente informa ii, accesibil unui num r 
cât mai mare de entit i. 

                                                 
74 Mai multe despre rapoarte la: http://sna.just.ro/MonitorizareSNA/Rapoarteevaluare.aspx 
75 Mai multe despre proiecte în Raportul Anual privind implementarea Strategiei Na ionale 

Anticorup ie, 2012 – 2015, Aprilie 2013. Disponibil la: 
http://sna.just.ro/Portals/0/Raport%20Anual%20SNA%20%20EN%20FINAL%2022%2005%20201

3.pdf, p. 15 i pp. 27-30. 
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 Implica i o gam  cât mai larg  de actori în dezvoltarea, implementarea i 
evaluarea Strategiei. 

 Efectua i evalu ri intermediare i adapta i activit ile la nevoile identificate 
ale partenerilor implica i; comunica i cu contributorii interni i externi; 
înv a i din lec iile trecute i aplica i-le la noile strategii. 

 Planifica i un buget pentru activit ile pl nuite, astfel încât evenimentele 
interconectate s  poat  fi realizate la nivelul întregii ri.  
 

Informa ii suplimentare:  
Site-ul Strategiei Na ionale Anticorup ie 2012-2015: http://sna.just.ro 
Secretariatul tehnic al SNA este asigurat de Ministerul Justi iei. 
Tel: 0040 (0)372041060 
Fax: 0040 (0)372041061 
Email: sna@just.ro 
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BUNA PRACTIC  II 
Platforma pentru Prevenirea Corup iei (Olanda) 
 
Numele bunei practici: Platforma pentru Prevenirea Corup iei (Olanda) 
Tipul de activitate: Crearea de coali ii i participarea la elaborarea i 

implementarea Strategiei Na ionale Anticorup ie  
Scurt  descriere: Guvernul olandez a considerat, prin intermediul Cartei Albe a 

Corup iei din 2005, c  lupta împotriva corup iei i promovarea integrit ii constituie 
priorit i na ionale. Pe baza Planului de Ac iune, a fost înfiin at  o Platform  
Multidisciplinar  de Prevenire a Corup iei. Carta Alb  a subliniat c  astfel de platforme 
sunt mai puternice atunci când sunt invitate s  participe o gam  larg  de entit i. Printre 
altele, urm toarele entit i au fost invitate s  participe: reprezentan i ai sectorului public: 
Ministerul de Interne, cel al Afacerilor Economice i cel al Finan elor, procurorul 
general, Poli ia na ional  i birourile procuraturii economice i financiare, Asocia ia 
Municipalit ilor Olandeze i Biroul Asocia iei Provinciilor. Din partea mediului de 
afaceri i a societ ii civile: Serviciul de Integritate i Investiga ii (entitate privat ), 
birourile de Risc Corporatist i Management al Securit ii al companiilor 
multina ionale, mediul academic, ONG-uri, Asocia ia Camerelor de Comer  i Asocia ia 
Întreprinderilor, Transparency International Olanda, jurnali ti. Într-o scrisoare 
(5309527/504 din 5 octombrie 2004), Ministerul Justi iei a afirmat c  este important  
abordarea multidisciplinar  în combaterea corup iei, de aceea, al turi de diferitele 
departamente guvernamentale, reprezentan i ai sectorului privat i ai societ ii civile’ 
urmau s  fie invita i s  participe. Ministerul a mai anun at c : 

- platforma se va dovedi util  pentru schimbul de idei între participan ii din 
sectoarele public i privat, facilitând abordarea multidisciplinar  în 
combaterea corup iei; 

- participan ii vor fi disponibili s  contribuie la dezvoltarea de politici 
anticorup ie na ionale sau interna ionale, din diferite perspective. 

 
Platforma s-a reunit în medie de patru ori pe an (în 2005 i 2006). Participan ii au 

considerat c  întâlnirile au fost valoroase, permi ând actorilor relevan i s  schimbe 
opinii despre evolu ia corup iei în Olanda i au atras expertiz  complementar , ceea ce a 
contribuit la elaborarea i implementarea de politici, la identificarea unor riscuri de 
corup ie, la organizarea de evenimente, la cercetare i training. 

 
Eficien : În pofida importan ei acordate Platformei, prin Carta Alb  (a fost 

prezentat  ca unul dintre cei cinci piloni care sus in lupta anticorup ie la nivel na ional) 
i indiferent de calitatea bun  a rezultatelor ei, Platforma nu a mai fost convocat  din 5 

septembrie 2007 (când a avut loc ultima sa reuniune). Lucrul acesta nu poate fi explicat 
prea u or, deoarece, potrivit minutelor acelei întâlniri, Pre edintele Platformei a 
recapitulat c  prezen a aproape integral  a membrilor la fiecare reuniune este o dovad  a 
faptului c  Platforma i-a dovedit valoarea pentru cei implica i. 

Din 2011, ministerul Securit ii i Justi iei a schimbat modul de operare al 
Platformei, limitând num rul de organiza ii invitate la întâlnire, pe baza agendei. De i 
Ministerul consider  c  aceast  schimbare este benefic  pentru rezultatele platformei, 
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unii membri (profesori universitari independen i) cred c  Platforma va sl bi dac  mediul 
de afaceri, universit ile i ONG-urile nu vor mai fi invitate automat s  participe. 

 
Recomand ri i lucruri de evitat: 
 Asigura i-v  c  particip  to i actorii implica i în lupta anticorup ie (ministerele, 

organismele de aplicare a legii, justi ia, mediul de afaceri, ONG-urile, 
universit ile, jurnali tii).  

 Asigura i-v  c  Platforma are o structur  informal  i deschis , i nu una 
formal , cu agenda strict .  
 

Informa ii suplimentare:  
Site-ul Ministerului Securit ii i Justi iei: http://www.government.nl/ministries/venj 
Ministerul Securit ii i Justi iei 
Tel: 0031 (0)77 465 67 67 
Fax: (070) 370 79 00 
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BUNA PRACTIC  III 
Centrul pentru Servicii de Informare, Cooperare i Dezvoltare pentru ONG-

uri (CNVOS - Slovenia) 
 
Numele bunei practici: Centrul pentru Servicii de Informare, Cooperare i 

Dezvoltare pentru ONG-uri (CNVOS - Slovenia) 
Tipul de activitate:Crearea de coali ii i consolidarea capacit ilor organiza ionale. 
Scurt  descriere: O strategie bine-cunoscut  pentru formarea unei Platforme 

puternice de lupt  anticorup ie este crearea unei coali ii de oameni i organiza ii care au 
acela i obiectiv general. Astfel de ini iative pot fi formate din sindicate din domeniul 
privat care vor s  înt reasc  puterea oamenilor muncii, ordine monahale care se sprijin  
reciproc în slujba lui Dumnezeu, ligi ale femeilor. În plus, exist  asocia ii comerciale ale 
patronilor i/sau companiilor care vor s  î i apere drepturile, afacerile, privilegiile i 
profiturile. 

Dup  1989, Guvernul Sloveniei a în eles c , dup  ce ara a sc pat de comunism, 
cet enii vor fi responsabili pentru ei în i i. Ghidurile interna ionale indicau c  aceast  
re-educare a cet enilor poate fi cel mai bine realizat  prin asocia ii ale cet enilor, iar 
finan area pentru astfel de sprijin era deja disponibil . De aceea, în anul 2000 
func ionau deja 16.000 de ONG-uri. Din aceste 16.000, 36 au r spuns chem rii 
guvernului de a se implica în schimb rile care aveau s  le afecteze pe toate, dat  fiind 
aderarea Sloveniei la UE. Majoritatea acestor „ONG-uri de buc t rie” nu erau formate 
decât dintr-o persoan  (adesea o gospodin  casnic ) în c utarea unui r spuns la o 
problem  local  i a unei finan ri (de cele mai multe ori, externe). În ceea ce prive te 
capacitatea de a schimba starea de fapt a rii, aceste „ONG-uri de buc t rie” nu s-au 
dovedit prea folositoare. 

Între 2000 i 2002, ca urmare a ini iativei Departamentului pentru Afaceri 
Europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a fost lansat un program menit s  
conving  cele 36 de ONG-uri s  formeze o coali ie pentru a lucra împreun  în beneficiul 
poporului sloven. Din cele 36, 16 au acceptat. Era, în mod evident, un proces complicat, 
trebuiau s  se cunoasc  reciproc i s  aib  încredere, s  se reg seasc  în jurul unor 
probleme comune, în timp ce r mâneau disociate, dar respectuoase una fa  de cealalt , 
în altele. 

Cel mai important lucru pentru aceste ONG-uri a fost s  r mân  independente, de i 
ceea ce urm rea guvernul era ca ONG-urile dornice s  colaboreze s  devin  mai 
„reprezentative” pentru nevoile popula iei sau zonei pe care pretindeau c  o reprezint . 
Într-un fel, aceasta ar fi permis Guvernului s  delege parte din munca guvernamental  
c tre cel mai bine plasat ONG. Cazurile cele mai ilustrative ar fi fost organiza iile de 
caritate, mai ales cele active în s n tate, educa ie i mediu. Aceast  munc  ar fi fost 
sus inut  (cel pu in în teorie) de fonduri adecvate. În plus, independen a organiza iilor ar 
fi fost asigurat  prin intermediul unui centru pentru ONG-uri, care ar avut grij  de 
nevoile organiza iilor participante. De exemplu, centrul furniza un serviciu sindicalizat 
de contabilitate, util pentru ONG-uri pentru c  le permitea s  realizeze raport rile 
financiare cerute de ambasade i al i donatori pentru granturile acordate. În plus, centrul 
a furnizat training în abilit ile de baz  pentru identificarea problemelor i a solu iilor, 
pentru mobilizarea voluntarilor, etc. 
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Eficacitate: O component  cheie în organizarea unei astfel de coali ii/centru este 
asigurarea independen ei sale fa  de guvern sau alte surse de influen . Pentru a asigura 
aceast  independen , Guvernul nu a fost reprezentat în consiliul de conducere. Cu toate 
acestea, independen a financiar  deplin  nu a fost realizat , deoarece Guvernul a 
acceptat i a pl tit toate costurile organiza ionale ale centrului (cu condi ia ca 
cheltuielile s  fie restrânse la nevoile reale) i ale staff-ului (care urma s  fie numit de 
Consiliul director). Independen a a fost garantat  i prin componen a Consiliului, format 
din membri ale i de ONG-urile participante. Potrivit surselor electronice, centrul 
continua s  func ioneze i s-a dezvoltat, având în prezent 200 de membri. 

Principalele obiective ale CNVOS: 
 Încurajarea construirii de re ele între ONG-uri i sprijinirea re elelor 

existente; 
 Asigurarea comunic rii între Guvern i ONG-urile de la nivel na ional, 

regional i local;  
 Stimularea cooper rii între ONG-uri la nivel na ional, regional i local;  
 Colectarea i diseminarea de informa ii despre ONG-uri; 
 Sensibilizarea publicului fa  de semnifica ia ONG-urilor i a societ ii 

civile în Slovenia; 
 Asigurarea unui lobby eficace i îmbun t irea situa iei legale, financiare i 

a statutului social al ONG-urilor din Slovenia.  
 
CNVOS urm re te s  ating  aceste obiective prin:  
 Încurajarea i sprijinirea dezvolt rii ONG-urilor în Slovenia;  
 Promovarea cooper rii i a cre ri de re ele între ONG-uri;  
 Încurajarea cooper rii între ONG-uri i organismele guvernamentale, 

autorit i publice etc.;  
 Promovarea voluntariatului i a solidarit ii; 
 Analizarea i rezolvarea nevoilor grupului int ; 
 Schimburile de informa ii, cuno tin e i experien e;  
 Asigurarea unor activit i eficace de lobby. 

 
În prezent, centrul este membru într-o serie de re ele interna ionale cum ar fi: 
 ECAS - European Citizen Action Service; 
 CEDAG - European Council for Non-profit Organizations; 
 SOCIAL PLATFORM - Platform of European Social NGOs; 
 CENTRAL AND EASTERN CITIZEN NETWORK; 
 BALKAN CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT NETWORK. 

 
Recomand ri i lucruri de evitat: 
 Asigura i-v  c  termenii i condi iile colabor rii, pentru to i cei implica i în 

constituirea de coali ii (ONG-uri, dar i institu iile finan atoare din partea 
statului), sunt transparente, clare, aplicate ferm i produc rezultate. Acest 
lucru promoveaz  sustenabilitatea organiza iei i planificarea pe termen lung 
a sarcinilor care se cer realizate. 
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 Sublinia i cu claritate c  apartenen a la coali ie a ONG-urilor consolideaz  i 
pozi iile individuale ale respectivelor organiza ii în fa a Guvernului, dac  
agen ia finan atoare este Guvernul (a a cum a fost cazul, înc  de la început, 
în Slovenia). 

 Asigura i un tratament egal pentru to i, eliminând aten ia special  (de 
exemplu, finan are suplimentar  din acelea i surse sau din altele) sau reguli 
speciale de aderare pentru anumi i membri (organiza ii de femei, minorit i, 
veteran, culte, etc.) 

 Evita i concentrarea discu iilor pe costuri i beneficii. Discu iile trebuie s  
aib  în centru calitatea furniz rii de servicii, transparen a financiar  i 
responsabilizarea. 

 
Informa ii suplimentare:  
Site-ul CNVOS: http://www.cnvos.si/article?path=/english 
CNVOS  
Tel: 0038 (0)61542 14 22 
Fax: 00 38 (0)61542 14 24 
E-mail: info@cnvos.si 
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BUNA PRACTIC  IV 
Coali ia 2000 (Bulgaria) 
 
Numele bunei practici: Coali ia 2000  
Tipul de activitate:Constituirea de coali ii anticorup ie  
Scurt  descriere: Coali ia 2000 este un parteneriat public-privat împotriva corup iei 

din Bulgaria. Lansat  în 1997, Coali ia a fost unul dintre primii agen i ai schimb rii c tre o 
mai mare transparen  i integritate la nivelul guvernului. Coali ia 2000 a fost înfiin at  la 
ini iativa unui num r de ONG-uri bulgare care au dorit constituirea unei platforme de 
cooperare între institu iile publice i private pentru dezvoltarea i sprijinirea public  a 
Planului de Ac iune Anticorup ie i implementarea Sistemului de Monitorizare a Corup iei 
(SMC), dublate de o campanie de sensibilizare a publicului. 

Misiunea suprem  a Coali iei a fost s  faciliteze recunoa terea, adoptarea i 
implementarea practic  a valorilor democratice precum transparen a, încrederea i 
integritatea. Printre sarcinile importante ale Coali iei se num r  dezvoltarea Planului de 
Ac iune Anticorup ie pentru Bulgaria. Scopul acestuia este reformarea modului în care 
sunt elaborate i aplicate politicile anticorup ie din Bulgaria. Coali ia a prezentat o 
descriere detaliat  a abord rii reformei, cu accent pe crearea unui cadru legal i 
institu ional favorabil, pe cre terea transparen ei, accentuarea controlului civic i 
schimbarea percep iei publice. Înc  de la început, Planul de Ac iune Anticorup ie a fost 
elaborat i executat în strâns  cooperare cu o diversitate de stakeholders (mini tri, 
ambasadori, conduc tori de ONG-uri i membri ai organiza iilor inter-guvernamentale), 
care au fost activ implica i în toata gama de activit i de preg tire – de la versiunile 
ini iale ale planurilor la sus inerea public . ase grupuri de lucru la nivel de exper i, din 
care f ceau parte diferi i actori sociali, s-au ocupat de teme precum reforma judiciar , 
administra ia public , reforma legislativ , st vilirea corup iei în economie, rolul mass-
media i aspectele interna ionale ale luptei împotriva corup iei. 

 

Procesul de monitorizare a Coali iei 2000 

Din 1997, Coali ia 2000 a stabilit standarde privind implementarea Sistemului de 
Monitorizare a Corup iei, un instrument de diagnoz  a stadiului corup iei. SMC 
evalueaz  r spândirea corup iei în societate i în institu iile publice, m soar  încrederea 
publicului în m surile adoptate de guvern în acest sens i, prin componenta sa 
mediatic , cre te intoleran a publicului la corup ie. Bazându-se pe date cantitative i 
calitative, sistemul se bazeaz  pe studii regulate în rândul publicului i al mediului de 
afaceri pentru a vedea inciden a cazurilor de corup ie, stabilind astfel repere care descriu 
dinamica fenomenului în timp. SMC are câteva avantaje importante, incluzând 
(i) coeren a cu studiile similare ale Na iunilor Unite, care m soar  frecven a apari iei 
„victimelor”, pentru a m sura nivelurile de corup ie în administra ie (incluse în 
inventarul instrumentelor anticorup ie ale Na iunilor Unite); (ii) compilarea datelor din 
diferite surse de informare i combinarea metodelor calitative i cantitative pentru 
monitorizare i evaluare; (iii) utilizarea unor metode validate pe plan na ional i 
interna ional i a unor indicatori pentru m surarea prevalen ei corup iei sau a 
percep iilor despre corup ie; (iv) comparabilitatea în timp a rezultatelor monitoriz rii 
referitoare la întinderea, zonele i formele corup iei. 
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Datele din aplicarea SMC, completate de cercet ri riguroase i de cooperarea realizat  
prin intermediul mecanismului de consult ri al Coali iei au fost fundamentul public rii 
Raportului de Evaluare a Corup iei (REC). REC s-a dovedit un instrument extrem de util 
prin aceea c  a furnizat o privire de ansamblu asupra reformelor legislative i institu ionale 
din Bulgaria i a evaluat poten ialul anticorup ie al politicilor guvernamentale, trecând 
totodat  în revist  contribu iile mass-media i ale societ ii civile.  

REC a fost prezentat în fiecare an, în cadrul unui Forum de politici la nivel înalt. 
Forumul a constituit principala platform  public-privat  a Coali iei. Evenimentul era 
unul cu mare vizibilitate, care se concentra pe cooperarea crescând  între structurile 
societ ii civile i institu iile guvernamentale în lupta împotriva corup iei. La Forum au 
participat reprezentan i ai tuturor institu iilor implicate în lupta împotriva corup iei – 
politicieni, ONG-uri, media, sectorul de afaceri, diploma i i parteneri interna ionali. 

 
Eficien : Realizarea fundamental  a Coali iei 2000 a fost aducerea problematicii 

corup iei în prim-planul scenei politice bulgare. Agenda politic  stabilit  de Planul de 
Ac iune a permis coali iei s  abordeze zonele de politici cele mai vulnerabile la 
corup ie. A pus bazele reformelor în administra ia public , în sistemul juridic, în 
procesul de privatizare i reglementarea întreprinderilor private.76 Instrumentele 
calitative i cantitative ale SMC, pe de alt  parte, au confirmat c  elitele politice, 
sectorul de afaceri i publicul larg recunosc corup ia ca o amenin are major  la 
func ionarea corect  a sistemului pie ei libere i la procesul democratic, în general. 

Un element cheie al activit ii Coali iei 2000 a fost furnizarea de expertiz  i sprijin în 
interconectare pentru dezvoltarea politicilor guvernamentale care vizeaz  domenii cu risc 
mare de corup ie. Coali ia a furnizat consiliere prin participarea la grupurile de lucru ale 
ONG-urilor i donatorilor i a facilitat contribu iile actorilor bulgari i interna ionali în 
dezvoltarea unor legi fundamentale cu impact asupra corup iei. Printre acestea se num r  
procesul de ameliorare a cadrului legal pentru func ionarea partidelor din Bulgaria. 

Coali ia a asistat la dezvoltarea proiectului de lege privind confiscarea averilor i a 
condus dezbaterea privind identificarea i abordarea leg turilor dintre corup ie i terorism. 
Coali ia 2000 a furnizat o platform  public  pentru dezbaterea proiectului de lege privind 
m surile de combatere a finan rii terorismului i a fost printre primii care au identificat 
contrabanda ca fiind unul dintre factorii majori care afecteaz  corup ia din Bulgaria. 
Coali ia a ini iat i a ajutat la înfiin area institu iei Ombudsman-ului elaborând cadrul legal, 
f când advocacy pentru adoptarea legii de c tre Parlament, sensibilizând publicul asupra 
rolului institu iei i oferind consultan  pentru crearea biroului primului Ombudsman. 

Coali ia 2000 a contribuit semnificativ la actualul status al luptei împotriva 
corup iei, acela de chestiune de importan  strategic  pentru Bulgaria. Prima Strategie 
Na ional  Anticorup ie a Guvernului a avut la baz  Planul de Ac iune Anticorup ie, 
elaborat de Coali ie în 1998. Dup  ce Coali ia 2000 i-a încheiat misiunea, Centrul 
pentru Studierea Democra iei, care a asigurat secretariatul ini iativei, a continuat 

                                                 
76 Center for International Private Enterprise (CIPE). Building a Coalition against Corruption (Cum 

s  constitui o coali ie anticorup ie). Disponibil la: http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-
docs/Bulgaria_Anti-Corruption.pdf 
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misiunea principal  a Coali iei i a fost principalul partener institu ional în elaborarea 
documentelor strategice na ionale în domeniul anticorup iei. Aceasta a condus la 
elaborarea unui set de indicatori pentru monitorizarea progresului i impactului 
politicilor anticorup ie, având la baz  SMC. 

Experien a Coali iei 2000 i contribu ia sa la o societatea civil  dinamic , capabil  
s  participe la dezbaterea public  i s  influen eze procesul de luare a deciziilor în 
domeniul anticorup iei i al bunei guvern ri a fost transferat cu succes în alte ri din 
regiunea Europei de Sud-Est, servind ca baz  pentru Ini iativa Sud-Est European  de 
Dezvoltare în domeniul legal (lansat  în 1999), care a continuat cu înfiin area re elei 
SELDI (Southeast Europe Leadership for Development and Integrity), în 2012.  

 
Recomand ri i lucruri de evitat: 
 Asigura i-v  c  atrage i un spectru larg de Stakeholders publici i priva i, 

inclusiv actorii relevan i din punct de vedere institu ional sau politic, 
organiza iile neguvernamentale cu expertize diferite, sectorul de afaceri i 
mass media, precum i parteneri interna ionali. Participarea forma iunilor i 
figurilor marcante din tot spectrul politic este esen ial , pentru a oferi 
coali iei sprijin pe durata mai multor mandate. 

 Evita i generalizarea eforturilor de advocacy ale coali iei. Acest lucru se 
poate realiza selectând un num r restrâns de arii în care interveni i, ceea ce 
va spori eficien a ini iativei. 

 Asigura i-v  c  recomand rile pe care le face i au la baz  cercet ri i analize 
riguroase i sunt sprijinite de dovezi. 

 Asigura i-v  c  stabili i un dialog constructiv, atât în interiorul, cât i în 
afara coali iei, pentru a evita confrunt rile. 

 Asigura i-v  c  fiecare pas al constituirii coali iei i al eforturilor de 
advocacy este transparent. 
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BUNA PRACTIC  V. 
M suri Anticorupţie în Consiliul de Naturalizare în cadrul procesului de 

dobândire a cet ţeniei (Letonia) 
 
Nume: M suri Anticorup ie în Consiliul de Naturalizare în cadrul procesului de 

dobândire a cet eniei.  
Tipul de activitate: Consolidarea capacit ii institu ionale 
Scurt  descriere: Organiza iei responsabile de implementarea proiectului i s-a 

cerut s  analizeze elementele cu un mare risc de corup ie din procesul de dobândire a 
cet eniei, precum şi posibilit ile angaja ilor de a abuza de func ia lor în scopuri 
personale. Proiectul a fost pus în practic  ca o ini iativ  a Consiliului de Naturalizare, 
aflat la vremea respectiv  în vizorul presei dup  dezv luirea câtorva cazuri de 
corup ie.77 Pe deasupra, naturalizarea este un subiect politic sensibil în Letonia, iar în 
urma dezv luirilor, administra ia agen iei a hot rât s  diminueze riscul de corup ie şi s  
restabileasc  încrederea în institu ie. Aceast  ini iativ  a fost finan at  de Ambasada 
Regatului Unit din Riga, care cooperase deja cu Consiliul de Naturalizare (CN) într-un 
alt proiect. 

Principala sarcin  a fost identificarea riscurilor specifice de corup ie, a efectelor 
negative pe care le-ar putea avea asupra procesului de dobândire a cet eniei, precum şi 
evaluarea probabilit ii de apari ie a corup iei. Aceasta a însemnat c  Providius – 
agen ia de implementare - a trebuit s  produc  solu ii credibile şi s  propun  
recomand ri pe termen scurt şi lung. Proiectul a inclus de asemenea componente de 
sensibilizare şi de preg tire a personalului Consiliului de Naturalizare asupra riscurilor 
corup iei, inclusiv despre minimizarea acestora. 

Pentru a fi dezvoltate recomand rile de eliminare a riscurilor de corup ie, exper i ai 
Providus au studiat legile de reglementare a activit ii Consiliului de Naturalizare, 
planul de ac iune anticorup ie al agen iei, securitatea documentelor de examinare, 
plângeri ale aplican ilor i alte documente relevante pentru evaluarea riscurilor de 
corup ie. Exper ii au urm rit de asemenea toate etapele procesului de dobândire a 
cet eniei, vizitând câteva filiale şi sub-filiale regionale ale Consiliului de Naturalizare. 
Pentru a dobândi informa ii mai precise, diferi i func ionari ai agen iei au fost 
intervieva i şi a fost f cut un sondaj printre angaja ii Consiliului de Naturalizare(69, 
adic  au r spuns mai mult de jum tate dintre to i angaja ii). 

Pe baza informa iilor primite, Providus a f cut o analiz  de evaluare a acelor 
elemente care prezentau riscuri mai mari de corup ie în procesul de dobândire a 
cet eniei, precum şi o analiz  de evaluare a posibilit ilor angaja ilor Consiliului de 
Naturalizare de a ac iona cu rea-credin  sau în folos propriu. Solu iile posibile au fost 

                                                 
77 În octombrie 2005, un func ionar public al uneia dintre sub-filialele regionale ale Consiliului de 

Naturalizare a fost re inut pentru luare de mit . Câteva zile mai târziu, directorul filialei regionale din 
Valmiera a fost de asemenea re inut pentru luare de mit , în timp ce directorul poli iei municipale din 
Riga a fost re inut pentru c  a intermediat mita. Scopul acestei mite a fost de a asigura succesul unei 
naturaliz ri şi primirea ulterioar  a cet eniei letone. Vezi “Corruption Prevention And Combating 
Bureau” (2006), "Report Progress and Results in Preventing and Combating Corruption in Letonia”, 
disponibile pe site-ul: http://www.knab.gov.lv/uploads/eng/periodic (Accesat 24/04/14) 
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identificate, discutate cu administra ia agen iei şi prezentate într-un raport final. 
Rezultatele au fost prezentate la o conferin  de pres  comun  a Consiliului de 
Naturalizare şi a ONG-ului. 

Eficienţa: Agen ia a cerut sprijinul ONG-ului, deoarece la vremea aceea nu exista o 
anumit  expertiz  anti-corup ie la nivel institu ional în ar . De asemenea, oficialii au 
considerat c  aducerea unei expertize externe ar da mai mult  legitimitate în ochii 
publicului. inând seama c  tema dobândirii cet eniei în Letonia e un subiect politic 
sensibil, a fost important pentru administra ia institu iei s  dea asigur ri c  o organiza ie 
extern  poate atesta c  mecanisme eficiente de prevenire a corup iei au fost puse în practic . 

Proiectul a fost eficient c ci s-a axat pe examinarea riscurilor specifice de corup iei 
din Consiliul de Naturalizare, ceea ce a dat posibilitatea exper ilor think tank-ului leton 
s  analizeze acei factori care permit angaja ilor institu iei s  abuzeze de pozi ia lor. Este 
un bun exemplu de proiect privind înt rirea capacit ii unei institu ii, deoarece formarea 
func ionarilor Consiliului de Naturalizare a fost dezvoltat  pe baza rezultatului cercet rii 
riscurilor concrete de corup ie din procesul de dobândire a cet eniei. 

Succesul proiectului s-a bazat pe cooperarea sincer  a conducerii Consiliului de 
Naturalizare. Administra ia institu iei a fost hot rât  s  limiteze cazurile de corup ie i a 
trimis un mesaj clar tuturor angaja ilor institu iei c  trebuie s  sprijine activit ile 
Providus. Exper ii de la Providus au reu it astfel s  ob in  toate informa iile necesare 
pentru analiz  i au elaborat un program de formare de calitate. Exper ii care au 
implementat proiectul consider  aceast  hot râre sincer  de colaborare drept o premiz  
obligatorie pentru realizarea unor proiecte similare în alte institu ii. 

Exper ii sus in de asemenea c  seminarele de formare sunt cea mai folositoare 
activitate a proiectului, dat fiind c  au oferit o oportunitate de a sensibiliza angaja ii cu 
privire la riscurile specifice ale corup iei din cadrul agen iei. Au fost organizate 
seminare separate pentru personalul de rang inferior şi pentru managerii de nivel mediu, 
aceştia din urm  având un rol special de supraveghere şi control. Aşadar, seminarele 
specifice au abordat i nevoia de îmbun t ire a mecanismelor de control intern pentru 
contracararea corup iei. 

Feedback-ul detaliat primit de la func ion rii Consiliului de Naturalizare a ar tat c  
ei consider  proiectul folositor. Consiliul de Naturalizare a dezvoltat un plan de ac iune 
special pentru punerea în aplicare a recomand rilor elaborate de exper ii externi. Acesta 
a fost, de asemenea, realizat într-o strâns  cooperare, recomand rile fiind discutate în 
am nunt cu conducerea institu iei. Chestiunile practice cum ar fi costurile şi timpul 
necesar pentru punerea în aplicare a fiec rei recomand ri au fost luate în considerare în 
evaluarea posibilelor efecte. 

Proiectul s-a bazat pe preven ie, iar activit ile sale de diseminare au ajuns la mul i 
actori interesa i i au r spuns îngrijor rilor unor oameni politici letoni privind 
transparen a procedurii dobândirii cet eniei letone. 

 
Recomand ri i lucruri de evitat: 
 Înainte de a declan a ini iativa, asigura i-v  c  ave i sprijinul deplin al 

deciden ilor interesa i din institu ie şi c  ave i acces la toate informa iile de 
care a i putea avea nevoie pentru elaborarea profesionist  a ini iativei de 
formare a capacit ii. 
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 Personaliza i activit ile de instruire i de formare a capacit ii pentru 
diferite tipuri i responsabilit i ale actorilor interesa i din institu ie. 
 

Informaţii adiţionale: 
Website: http://www.knab.gov.lv/en/knab/ 
KNAB  
Tel. + 371 67 35 61 61 
Fax + 371 67 33 11 50 
E-mail: knab@knab.gov.lv 
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BUNA PRACTIC  VI 
„Coaliţii curate din România” 
 
Nume: (a) Coali ia pentru un Parlament Curat, (b) Coali ia pentru Universit i 

Curate, (c) Ini iativa pentru o Justi ie Curat . 
Tipul de activitate: Watch-dog şi activit i de monitorizare (România). 
Scurt  descriere a VI (a) Coaliţia pentru un Parlament Curat: 
Aşa cum sugereaz  şi numele, aceast  ini iativ  demonstreaz  eficien a activit ii în 

coali ii. Ini iativa a ap rut ca rezultat al frustr rii societ ii civile privind lipsa 
eficacit ii guvernului în combaterea corup iei generalizate. 

Scopul general al ini iativei a fost de a elimina cât mai mul i candida i „nepotrivi i” 
de pe listele partidelor politice, prin monitorizarea i identificarea celor al c ror profil 
reliefa existen a unor vulnerabilit i de integritate. Pentru a realiza acest lucru, Coali ia a 
trebuit mai întâi s  determine criteriile care ar face un candidat nepotrivit într-un 
parlament curat. Aceste criterii au inclus: 

 Mutarea în mod repetat de la un partid politic la altul în c utare de beneficii 
personale. 

 Acuza ii de corup ie bazate pe probe publicate i verificabile. 
 Apartenen a la serviciul secret a lui Ceau escu. 
 Discrepan e între venituri i averea declarat  oficial. 
 Beneficiari ai un conflict de interese care implica pozi ia lor în guvern. 

 
Unul dintre aspectele cheie, care deosebeşte aceast  ini iativ  de alte activit i de 

watch-dog şi de monitorizare ini iate de c tre CSO-uri, este faptul c  aceast  Coali ie a 
fost capabil  s  se adreseze cu succes conducerilor partidelor politice parlamentare şi s  
le conving  atât de validitatea criteriilor enumerate mai sus, cât i de necesitatea 
sus inerii lor în mod public.78 Dup  ce planurile Coali iei au fost acceptate de c tre 
partidele politice, Coali ia a început s  adune informa ii despre candida ii din aceste 
partide. Odat  ce informa iile au fost verificate, Coali ia a întocmit o list  de candida i, 
care au fost considera i a fi nepotrivi i deoarece nu îndeplineau criteriile convenite. 
Aceast  list  a fost apoi trimis  la partidele politice cu solicitarea ca acestea s  re-
examineze fiecare caz în parte şi s  hot rasc  dac  retrag candidatul în cauz . 

Candida ilor de pe „lista neagra” le-a fost dat  posibilitatea de a contesta 
concluziile Coali iei. Lista final  a candida ilor pu i pe „lista neagr ” a fost distribuit  
electoratului în aproape dou  milioane de pliante distribuite în majoritatea celor 41 de 
jude e din Romania. 

Eficacitate: Coali ia a reu it s  îndep rteze aproape 50 la sut  dintre candida ii 
nepotrivi i, fie obligându-i s -şi retrag  candidatura, fie determinând schimbarea 
op iunilor electoratului, în ceea ce priveşte alegerea acestora. Dincolo de îndep rtarea 
cu succes a unui num r mare de candida i nepotrivi i, ini iativa a demonstrat, de 
asemenea, utilizarea efectiv  a mobiliz rii la nivel local – de tip „grassroots” - prin 

                                                 
78 Aceste partide includ: Partidul Social Democrat/Partidul Umanist Român (PSD/PUR), Alian a 

Dreptate şi Adev r (DA), şi Uniunea Democrat  Maghiar  din România (UDMR) 
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implicarea ca voluntari în aceast  campanie a peste dou  mii de persoane, inclusiv 
studen i şi membri de sindicat. 

O scurt  descriere a Coaliţiei pentru Universit ţi Curate VI (b): Transparen a 
din educa ie este important  din mai multe puncte de vedere, inclusiv pentru faptul c  
acest sector consum  mari sume din bugetul general de stat, angajeaz  un num r mare 
de persoane cu înalt  calificare şi vizeaz  o mare parte a popula iei. În plus, actul de 
mituire, în scopul de a ob ine o calificare sau un grad didactic, reduce semnificativ 
calitatea educa iei şi poate avea un impact semnificativ asupra pie ei muncii, fiind 
distorsionat procesul de selectare a persoanelor calificate. 

 

Coaliţia pentru Universit ţi Curate a fost un proiect de watchdog i de 
standardizare, menit s  ofere o imagine de ansamblu privind integritatea academic  a 
institu iilor de înv mânt superior din Romania.79 În afara sprijinului propriilor 
membri, Coali ia a fost sus inut  de al i actori interesa i, inclusiv Ministerul Educa iei şi 
Agen ia Na ional  pentru Evaluarea Calit ii în Înv mântul Superior. Ini iativa s-a 
bazat pe strategia “name and shame”, care include ierarhizarea institu iilor de 
înv mânt superior din ar  din punctul de vedere al standardelor de integritate. 

Ca parte a ini iativei, coali ia a urm rit câteva tipuri de practici corupte din institu ii 
de înv mânt superior, incluzând: (a) acele practici care afecteaz  procedurile 
administrative şi transparen a (publicarea corect  a documentelor, accesul la informa ii 
publice etc.); (b) practici care afecteaz  corectitudinea academic  (plagiatul, trişatul, 
conflicte de interese, favoritismul, furt de proprietate intelectual  etc.); (c) practici care 
au impact asupra carierei academice a personalului (mituire, discriminare, viol etc.); 
(d) managementul defectuos al fondurilor (delapidare, fraude etc.). 

Pentru a strânge informa iile necesare, Coali ia a selectat 20 de echipe de evaluare 
formate din câte un student i un profesor. Pentru a evita conflictele de interese, 
echipelor de evaluare nu le-a fost permis s  evalueze universit ile din propriile lor 
oraşe. Acestea au vizitat în schimb fiecare universitate şi s-au întâlnit cu conducerea 
institu iilor, personalul, studen ii şi alte p r i relevante interesate. 

Pe lâng  realizarea interviurilor cu p r ile interesate, echipa de evaluare s-a bazat 
pe instrumente de evaluare, printre care: cereri de informa ii publice, analiza datelor, 
articole de pres  şi declara iile unor avertizori de integritate. Apoi, fiecare echip  de 
evaluare a realizat un raport, examinat critic de c tre un evaluator extern. Nota final  a 
fiec rei universit i a fost revizuit  atât de examinator, cât şi de Coali ie. 42 din cele 56 
de universit i de stat au fost evaluate pe parcursul a trei luni. Universit ile au fost 
clasate pe o scal  de la 0-5 stele (vezi tabelul de mai jos). 
  

                                                 
79 Coali ia pentru Universit i Curate a fost alc tuit din urm toarele organiza ii: Centrul pentru 

Jurnalism Independent (CJI), Asociaţia Pro Democra ia (APD), Centrul Euroregional pentru Democra ie 
(CED), Alian a Na ional  a Organiza iilor Studen e ti din România (ANOSR), Grupul pentru Reforma 
Universitar  (GRU), Grupul pentru Dialog Social (GDS), Societatea Academic  Român  (SAR), 
Solidaritatea Universitar  (SU), Asociaţia pentru Educa ie şi Cercetare din România (EduCer), Asocia ia 
Ad-Astra (Ad Astra), Societatea Român  de Ştiinţe Politice (SRSP), Forumul Academic Român (FAR), 
Funda ia Noua Europ  (NEC). 
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Clasare Semnificaţie 

***** 
Universitatea este corect  din punct de vedere academic (nicio universitate nu a 
primit cinci stele) 

**** 
Administrarea universit ii este mai degrab  transparent  şi corect ; este corect  
din punct de vedere academic şi are reguli şi reglement ri pentru combaterea 
plagiatului etc. (3 universit i premiate cu 4 stele). 

*** 
Universitatea are o administra ie semi-transparent  şi corect . Conducerea 
universit ii are capacitatea de a supraveghea institu ia, mai este îns  loc de 
îmbun t iri (18 universit i au primit 3 stele). 

** 

Universitatea necesit  îmbun t ire considerabil  în ceea ce prive te 
transparen a şi corectitudinea administrativ . Conducerea poate îmbun t i în 
mod considerabil felul în care supravegheaz  universitatea prin creşterea 
transparen ei institu ionale (10 universit i au primit 2 stele). 

* 
Universitatea mai are multe de îmbun t it în ceea ce priveşte transparen a şi 
corectitudinea institu ional  (5 universit i au primit 1 stea) 

Zero Stele 
Aceast  categorie cuprinde universit ile c rora le lipseşte un nivel minim de 
transparen  ce ar putea face posibil  o evaluare (6 universit i au primit 0 
stele).   

 
Eficacitate: Coali ia pentru Universit i Curate a avut un impact general pozitiv 

asupra cre terii transparen ei în înv mântul superior. În primul rând, a fost în m sur  
s  aduc  aspecte privind transparen a în înv mântul superior în prim-planul agendei 
publicului. În al doilea rând, a pus presiune pe institu iile de înv mânt superior pentru 
a aborda problemele lor de transparen , devenind mai deschise în ceea ce prive te 
publicarea informa iilor cu privire la procedurile interne de pe site-urile lor. În al treilea 
rând, a condus la elaborarea unei legi de înv mânt superior care a avut ca scop 
cre terea responsabilit ii în cadrul înv mântului superior.  

Scurt  descriere VI (c) Ini iativa pentru o Justi ie Curat : Ini iativa pentru o 
Justi ie Curat  (CIJ) este un program înfiin at în anul 2007, cu sprijinul financiar al 
Fondului MATRA KAP al Ambasadei Olandei la Bucure ti, sub egida Coali iei pentru 
un Parlament Curat. Din 2008 pân  în 2013, proiectul a fost realizat cu suportul 
financiar acordat de Fondul Societ ii Civile pentru Europa Central  i de Est (CEE 
Trust) i Ambasada din România a Statelor Unite ale Americii. În acest timp, CIJ a 
reu it s  fac  presiuni asupra guvernului român pentru a consolida reformele din justi ie 
i continuarea luptei împotriva corup iei. Ini iativa este o coali ie de apte ONG-uri: 

Freedom House România, Alian a Civic , Asocia ia Societatea pentru Justi ie - SoJust, 
Societatea Academic  din România - SAR, Academia de Advocacy, Societatea 
Timişoara, Grupul pentru Dialog Social - GDS. Principalele obiective ale Ini iativei 
pentru o Justi ie Curat  au fost: (a) s  evalueze activitatea judiciar  i eficien a judiciar  
cu privire la corup ie i crim  organizat ; (b) s  evalueze progresele înregistrate de 
reforma justi iei i politicile anticorup ie; (c) s  sprijine magistra ii în vederea asocierii 
lor libere i s  creeze o atitudine proactiv  în rândul lor; (d) s  îmbun t easc  
specializarea jurnali tilor pe probleme judiciare (e) s  informeze permanent publicul 
larg, institu iile responsabile i mass-media cu privire la eficien a sistemului judiciar, 
starea sistemului judiciar i lupta împotriva corup iei.  
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Pe lâng  obiectivele men ionate anterior, activit ile IJC s-au concentrat pe: 
monitorizarea i evaluarea istoricului dosarelor de crim  organizat , corup ie i 
infrac iuni conexe celor de corup ie; monitorizarea i evaluarea procesului legislativ în 
ceea ce prive te institu iile de combatere a corup iei i crimei organizate în cadrul 
Guvernului i Parlamentului; monitorizarea i evaluarea politicilor de reform  din 
cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; organizarea de training-uri de consolidare a 
capacit ii asocia iilor magistra ilor; organizarea de mese rotunde / întâlniri pentru 
asocia iile de magistra i, în scopul de a capacita ac iunile lor; organizarea de training-uri 
pentru jurnali ti cu privire la jurispruden a penal , politici anticorup ie i reforma 
sistemului judiciar; organizarea de dezbateri între jurnali ti, asocia iile de magistra i i 
magistra i în func ii de conducere. 

În timpul numeroaselor seminarii, training-uri i dezbateri, au fost abordate 
probleme critice pentru sistemul de justi ie, provoc rile importante cu care se confrunt  
sistemul judiciar, cum ar fi corup ia din magistratur , presiunile din sistemul judiciar 
românesc, marea corup ie, intimidarea i chiar amenin area cu desfiin area a principalei 
institu ii anticorup ie - Direc ia Na ional  Anticorup ie - DNA i a Agen iei Na ionale 
de Integritate (ANI). Prin ac iunea ONG-urilor i presiunea media, IJC a avut un rol 
important în restaurarea func ionalit ii Agen iei Na ionale de Integritate (ANI); a reu it 
s -i conving  pe magistra i s  ia pozi ii publice cu privire la fenomenul corup iei în 
sistemul de justi ie, ceea ce a stimulat o atitudine proactiv  în rândul magistra ilor, o 
îmbun t ire în rela ia dintre asocia iile de magistra i i ONG-uri, precum i o 
colaborare mai strâns  cu ONG-urile germane Funda ia “Friedrich Ebert” (FES) i 
Funda ia „Konrad Adenauer”, Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est (KAS), 
care au sprijinit activitatea anticorup ie a coali iei ONG-urilor. Prin activit ile sale 
importante, IJC a devenit o voce puternic  a societ ii civile i un pilon al luptei 
împotriva corup iei, men ionat adesea în mass-media interna ional . 

La seminarii au participat judec tori, procurori- efi, procurori, reprezentan i ai 
ONG-urilor i jurnali ti cu bune cuno tin e în domeniul justi iei. Ei au abordat 
problemele reale care nu au fost identificate de c tre sistem ca aspecte negative i care 
trebuie s  fie abordate. Aceste seminarii au deschis calea pentru g sirea unor solu ii 
adecvate de îmbun t ire i eficientizare a activit ii judiciare. Coali ia a câ tigat 
încrederea publicului i a primit o înalt  recunoa tere la nivel interna ional – The 
Economist a scris despre rolul special jucat de IJC 

(http://www.economist.com/node/11670671).  
Seminariile, training-urile i dezbaterile împ r ite pe diverse teme (de exemplu, 

nivelul ridicat de corup ie, individualizarea pedepselor i proba iunea în sistemul penal), 
au acoperit o arie vast  de interes. Prin urmare, de la training-ul „Mass-media i Justi ie. 
Promovarea dialogului”, din 2008, pân  la seminarul „Justi ia i Societatea Civil ” din 
2010, activit ile IJC au promovat o bun  cooperare între mass-media, societatea civil  
i magistratur .  

Mai mult, IJC a organizat, în parteneriat cu UNJR (Uniunea Na ional  a 
Judec torilor din România), AMR (Asocia ia Magistra ilor din România), KAS i FES, 
mai multe dezbateri i a conceput o platform  on-line pentru asigurarea unui cadru 
adecvat pentru transparen a alegerilor CSM (http://www.alegericsm.ro/).  
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Portalul web www.romaniacurata.ro, numit, de asemenea, „un portal anticorup ie” 
s-a transformat dintr-o leg tur  web între magistra i i asocia ii într-un site complex, 
informativ, care con ine nu numai detalii specifice cu privire la marile dosare de 
corup ie, dar, de asemenea, tiri despre justi ie i afaceri judiciare.  

Mai mult decât atât, accentual pus de IJC pe un sistem judiciar curat a fost foarte 
bine eviden iat prin diferite declara ii care au avut scopul de a promova integritatea în 
rândul magistra ilor i transparen a în diferite aspecte ale sistemului judiciar. Institutul 
pentru Politici Publice, Centrul pentru Jurnalism Independent i IJC i-au anun at 
dezacordul fa  de alegerea pentru pre edin ia Consiliului Superior al Magistraturii 
(CSM), în 2010, a unui fost colaborator al Securit ii. În plus, sprijinul IJC pentru 
magistra i a fost, de asemenea, vizibil prin sus inerea peti iei „Demnitate i Integritate” 
adresat  de magistra i Consiliului Superior al Magistraturii, prin care se cerea o reac ie 
adecvat  a CSM fa  de implica iile „cazului Voicu”. IJC i-a exprimat sprijinul pentru 
peti ia „Cu Robele Albe”, semnat  de peste 400 de judec tori i procurori i sus inut  de 
mai mult de 2000 de cet eni. 

IJC a lansat mai multe rapoarte care au atras aten ia asupra pa ilor înapoi privind 
reforma sistemului judiciar românesc i a creat un sistem de advocacy de succes pentru 
continuarea la nivel înalt a activit ii anticorup ie a DNA-ului. Acesta a emis numeroase 
rapoarte de avertizare timpurie, precum i un raport bianual „Raport privind starea 
justi iei i lupta împotriva corup iei”.  

Din 2011, Freedom House România i Expert Forum - un think-tank creat de c tre 
exper i de renume în domeniul politicilor publice i al bunei guvern ri - au continuat 
activitatea sub egida IJC prin organizarea de numeroase seminarii în perioada 2011-
2013. Seminariile s-au axat pe un spectru larg de subiecte, care vizeaz : punerea în 
aplicare a noilor coduri, confiscarea extins , achizi iile publice, concuren a, corup ia la 
nivel înalt, mass-media i justi ia, vulnerabilit ile în utilizarea fondurilor europene în 
România. Parteneriatul înt rit dintre Freedom House România i Expert Forum s-a bazat 
pe cooperarea prealabil  dintre exper ii din cele dou  organiza ii, cum ar fi colaborarea 
cu Laura tefan, un renumit expert anticorup ie.  

Succesul IJC a fost condi ionat de o serie de factori. Primul, i probabil cel mai 
important, a fost c  ini iativa a fost o dezvoltare direct  a Coali iei pentru un Parlament 
Curat. În acest sens, stabilirea unui set comun de valori, abordarea organiza ional  a 
coali iei, i structura de colaborare deja existau, ceea ce cuprindea pilonii ideali pentru 
dezvoltarea unei noi ini iative comune. În acela i timp, reputa ia coali iei ini iale a contribuit 
la procesul de atragere a donatorilor, asigurând astfel resurse financiare esen iale. 

Un al doilea factor relevant a fost alinierea la oportunit ile de finan are orientate 
spre regiune, priorit ile de pe agenda public , precum i obiectivele membrilor ONG-
urilor. Nevoile imediate generate de reforma sistemului de justi ie, experien a 
organiza iilor implicate, precum i oportunit ile de finan are dedicate au f cut 
realizabil  ideea de IJC i în mare m sur  a contribuit la succesul s u.  

În cele din urm , activit ile dezvoltate prin aceast  ini iativ , cea mai mare parte - 
dezbateri i seminarii de instruire, au beneficiat de implicarea exper ilor califica i i 
reputa i, jurnali ti i magistra i. Calitatea participan ilor a fost un factor determinant 
pentru recunoa terea problemelor reale i a provoc rilor justi iei române, în scopul de a 
identifica solu ii, precum i o mass-media mai profesionalizat , care abordeaz  
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probleme de justi ie. Succesul fiec rui eveniment a atras ulterior alte rezultate pozitive 
ceea ce a permis ca programul lansat în 2007 s  fie continuat pân  în ziua de azi.  

Recomand ri i lucruri de evitat: 
Sunt recomandate: 
� M rirea coali iei cu alte ONG-uri relevante, jurnali ti i asocia ii ale magistra ilor.  
� Construirea parteneriatelor cu institu ii publice relevante.  
� Contribu ia la consolidarea capacit ilor institu iilor publice i la îmbun t irea 

rela iilor acestora cu p r ile interesate, ONG-uri, mass-media etc. 
 
De evitat 
� Compromiterea principiilor i pilonilor de baz  pe care a fost construit IJC. 
 

Informaţii adiţionale:   
Website : http://expertforum.ro/ 
Expert Forum 
Laura TEFAN 
E-mail: laura.stefan@expertforum.ro 
Website : www.freedomhouse.ro 
Freedom House Romania 
Cristina GUSETH 
E-mail: guseth@freedomhouse.ro 
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BUNA PRACTIC  VII 
coala de var  pentru Democra ie (România) 

 
Nume: Şcoala de Var  pentru Democra ie  
Tipul de activitate: Cre terea gradului de con tientizare public  privind corup ia 

(inclusiv gradul de con tientizare i educa ie)  
Scurt  descriere: Programul a fost demarat în 2012 i abordeaz  lipsa de activism 

i lipsa de cuno tin e a tinerilor cu privire la drepturile omului i statul de drept, în 
România i Republica Moldova. Având în vedere rezultatele îngrijor toare ale 
sondajelor recente, care pun în eviden  orientarea spre comportamente autoritare i 
lipsa de interes fa  de implicare în treburile publice, activit ile din cadrul programului 
vizeaz  s -i înve e pe participan i într-un mod non-formal informa ii esen iale despre 
cet enia activ . Dac  ne uit m la evolu iile recente din regiune - mai ales în Ucraina, 
dar i la experien ele din România, Bulgaria sau Republica Moldova - necesitatea de a 
dezvolta activismul este vizibil  i o cooperare multicultural  poate fi cheia pentru 
r spunsuri de succes, atunci când vorbim despre implicarea în afacerile publice.  

coala de var  este organizat  anual cu scopul de a educa elevii (cu vârste cuprinse 
între 18-30 de ani) i profesorii de liceu pe teme cum ar fi : principiile fundamentale ale 
democra iei, participarea publicului, transparen a în procesul decizional i accesul la 
informa iile de interes public. Programul a fost ini iat de Asocia ia Pro Democra ia, i 
este în prezent organizat de Expert Forum i British Council. Pe parcursul implement rii 
sale, proiectul s-a bucurat de sprijinul donatorilor, cum ar fi Konrad Adenauer Stiftung, 
Friedrich Ebert Stiftung, Ambasada SUA în Republica Moldova, Ambasada Canadei 
etc. i a inclus parteneriate cu institu ii publice.  

Expert Forum (EFOR) urm re te dou  obiective principale:  
1. Dezvoltarea capacit ilor de activism prin seminarii pentru un grup de cet eni 

multiculturali, capabili s  în eleag  principiile statului de drept i preg tindu-i pentru 
implicarea în procesul public de luare a deciziilor. 

2. Cre terea capacit ii grupului int  de a se implica în activit i practice i de 
diseminare a informa iilor dobândite, tehnicile i instrumentele pentru comunit ile lor. 
EFOR i partenerii sprijin  participan ii s - i planifice proiecte i îi ajut  s  le pun  în 
practic , astfel încât valorile ob inute de ace tia pot fi distribuite altor beneficiari.  

Prima edi ie a fost dedicat  multiculturalismului drepturilor omului i a adunat un 
num r de 30 de elevi de la liceele din apte ora e din România, inclusiv Bucure ti, 
Foc ani sau Cluj Napoca. Având în vedere c  2012 a fost un an electoral, proiectele 
practice au fost dedicate educa iei electorale. Prin urmare, au fost organizate mai multe 
simul ri de vot, inclusiv machete ale campaniilor din Bucure ti (liceele Gheorghe 

incai, Mihai Viteazu) i din ar . Mai mult de 750 de elevi au participat la simul ri.  
A doua edi ie a fost dedicat  drepturilor omului, statului de drept i luptei 

împotriva proastei guvern ri (monitorizarea clientelismului, combaterea corup iei etc.). 
Un proiect de succes a fost implementat în 2013 de c tre o participant  care a organizat 
un apel pentru voluntari cu scopul de a-i instrui i de a actualiza site-ul web al unei 
prim rii. Aceasta a distribuit afi e în câteva autobuze locale, iar cu voluntarii selecta i a 
organizat un training privind liberul acces la informa ii i transparen a. Împreun  cu 
ace tia a actualizat pagina de internet a municipiului i a ad ugat informa ii valoroase, 
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cum ar fi informa ii despre primar i consiliul local, procedurile sau documentele 
necesare pentru anumite activit i.  

În cadrul edi iei din anul 2014, Expert Forum a furnizat viitorilor lideri români i 
moldoveni instrumentele practice care le vor permite s  în eleag  devierile de la 
democra ie i de la statul de drept, în contextul regional (clientelism, populism, 
extremism, justi ie fragil  etc.), s  monitorizeze i s  lupte împotriva acestor derapaje. 
Profesioni ti din diverse sectoare politice i-au instruit pe participan i, în scopul de a-i 
face s  în eleag  cum func ioneaz  o bun  guvernare, care este rolul justi iei, cum s  
combat  populismul, clientelismul i extremismul, cum s  dezvolte o investiga ie i 
modul de a monitoriza i de a reac iona împotriva abuzului guvernului. Aceast  edi ie a 
introdus în premier  metode non-formale inovative, precum „teatrul labirint”. 
Organizarea activit ii a fost sprijinit  de Ambasada Statelor Unite ale Americii în 
Moldova i Ambasada Canadei în România.80 

În timpul colii, participan ii formeaz  o echip  i produc un ziar numit 
„Democratul”, în care scriu despre activit ile, experien ele de participare public  sau 
proiecte.  

 

Cifre relevante:  

� Peste 45 de participan i la primele dou  edi ii, dintre care cinci participan i din 
Republica Moldova.  

� Peste 200 de înscrieri pe cele 20 de locuri în 2013. 
Eficacitate: ideea a fost aceea de a stimula con tientizarea elevilor i a cadrelor 

didactice cu privire la modul în care pot deveni cet eni activi (educa ie civic ) care pot 
influen a dezvoltarea comunit ii i îi pot determina pe vecinii lor i autorit ile s - i 
exprime i s - i rezolve problemele, inclusiv s  ia atitudine împotriva corup iei. Aceasta 
a oferit o abordare practic , înv ând elevii cum s - i planifice i s  gestioneze un 
proiect (grant). Elevii au fost foarte implica i în activit i i au afirmat c  coala de var  
„le-a schimbat via a”, întrucât a reu it s  le furnizeze instrumente directe, practice, 
pentru a rezolva probleme care pot p rea foarte dificil de abordat.  

 
Recomand ri i lucruri de evitat:  
� Angajarea participan ilor din diferite profiluri sociale i profesionale; asigurarea 

incluziunii, diversit ii i accesul larg al participan ilor interesa i; setarea ca obiectiv a 
reprezent rii regionale/interna ionale, în scopul de a face schimb de bune practici.  

� Crearea unui mediu non-formal i degajat pentru a-i determina pe participan i s  
în eleag  c  vor dobândi ni te abilit i, nu doar simple informa ii  

� Asigurarea unei variet i largi de vorbitori care ofer  atât o experien  teoretic , 
cât i una practic  (activi ti, cadre universitare, magistra i, jurnali ti etc.)  

� Asigura i-v  c  oferi i asisten  la finalul seminarului i continua i colaborarea cu 
participan ii; dezvolta i un sentiment de proprietate.  

                                                 
80 Mai multe detalii pot fi aflate la adresa: http://expertforum.ro/scoala-pentru-democratie-2014/ 
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� Asigura i atât activit i teoretice, cât i practice; oferi i suportul tehnic, logistic i 
financiar pentru ca participan ii s  pun  în aplicare proiecte reale i s  încuraja i 
colaborarea viitoare cu organiza ia dumneavoastr . 

 
Informa ii suplimentare: 
Septimius Pârvu 
Expert Forum 
Manager al colii pentru Democra ie 
septimius.parvu@expertforum.ro 
 
Iuliana Iliescu 
Asocia ia Pro Democra ia 
Manager de proiect 
iuliana.iliescu@apd.ro 
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BUNA PRACTIC  VIII. 
Proiectul „Tinerii împotriva corup iei” / „Pl te te ZERO pentru ceea ce este 

al t u!” (România) 
 
Nume: Proiectul „Tinerii împotriva corup iei” (2009-2012), redenumit „Pl te te 

ZERO pentru ceea ce este al t u!” (2010-2013)  
Tipul de activitate: Cre terea gradului de con tientizare public  cu privire la 

corup ie i constituirea coali iilor. 
Scurt  descriere: Importan a educ rii tinerilor pentru a preveni i combate 

corup ia este vizibil  în încerc rile care au fost f cute pentru a reînnoi clasa politic  i 
corpul administrativ, în speran a de a practica permanent etica i integritatea în sistemul 
public din România. Aceast  convingere a fost punctul de plecare al proiectului „Tinerii 
împotriva corup iei”, un proiect de educa ie civic , care a durat trei ani (2010-2013) i a 
implicat peste 2500 de elevi din mai multe licee din România. Organiza iile partenere au 
fost: Asocia ia Pro Democra ia (ini iator), Direc ia General  Anticorup ie (DGA), 
structura local  DGA (Bucure ti i Ilfov), Inspectoratul colar al Municipiului 
Bucure ti, studen ii de la Universitatea „Dimitrie Cantemir” i reprezentan i ai societ ii 
civile. Împreun  au propus s  sprijine transparen a, integritatea, responsabilitatea i 
buna guvernare. Tinerii au fost informa i, instrui i, motiva i i ghida i în procesul de 
promovare a integrit ii sistemului de înv mânt din România, un prim pas în direc ia 
îmbun t irii sistemului public. Proiectul a implicat trei obiective: informarea cu privire 
la efectele negative ale corup iei, încurajarea unei atitudini intolerante fa  de corup ie i 
stimularea cet enilor de a reclama corup ia autorit ilor competente. Proiectul a inclus, 
printre altele, urm toarele activit i:  

� A fost realizat un studiu cu privire la efectele corup iei în educa ie;  
� A fost lansat i promovat un site cu privire la efectele corup iei în educa ie: 

www.tinericorecti.ro;  
� Opinia tinerilor cu privire la corup ie, cazurile de corup ie i gradul de toleran  

pe care tinerii îl au fa  de corup ie au fost m surate prin intermediul unui sondaj 
statistic.  

� Au fost instrui i mentori pentru sesiunile de workshop cu tinerii elevi.  
� Au avut loc sesiuni de informare în licee cu privire la fenomenul de corup ie în 

România. 
 
În fiecare an, activit ile au fost urmate de celebrarea zilei de 9 decembrie, Ziua 

Interna ional  Anticorup ie. Tinerii participan i au f cut pliante, tricouri i chestionare 
care vizeaz  cre terea gradului de con tientizare a problemei corup iei. Cele mai bune 
idei ale elevilor pentru campanii cu privire la modul de prevenire a corup iei au fost 
premiate (inclusiv cu o excursie la Parlamentul European). 

În 2013 am introdus o activitate nou , „Labirintul Anticorup ie”, o construc ie real  
pe care am instalat-o în spa ii publice în ora ele în care proiectul a fost implementat. La 
intrarea în labirint fiecare persoan  prime te un chestionar care con ine întreb ri despre 
corup ie ale c ror r spunsuri le pute i g si pe afi e în interiorul labirintului. La ie irea 
din labirint, în func ie de num rul de întreb ri la care au r spuns corect, oamenii 



 87

primesc materiale promo ionale cum ar fi tricouri, pixuri, mingi anti-stres etc. i, 
desigur, fiecare participant va primi o bucat  din „Tortul Anticorup ie”.  

Încerc m s  extindem proiectul în fiecare an, prin ad ugarea mai multor activit i i 
încheierea mai multor parteneriate. În 2014, proiectul va fi implementat în 12 ora e din 
întreaga ar , astfel c  Labirintul Anticorup ie va avea loc în toate cele 12 ora e.  

Eficacitate: Activit ile au fost puse în aplicare printr-o abordare interactiv  
(dezbateri, cluburi/ grupuri de informare i schimb de experien , discu ii, opinii, 
sugestii cu privire la site-ul dedicat în special tinerilor: http://www.tinericorecti.ro/ i 
https://www.facebook.com/pages/Tinerii-impotriva-
coruptiei/160869827390532?fref=ts, deci o implicare puternic  i un angajament al 
tinerilor i profesorilor este o cerin  pentru a asigura sprijinul durabil.  

 
Recomand ri i lucruri de evitat:  
� Este important s  atrage i cât mai mul i participan i din diferite domenii;  
� Modificarea mentorilor în fiecare an, astfel încât mai mul i elevi s  poat  înv a 

despre consecin ele corup iei;  
� Includerea diferitelor activit i, în scopul de a atrage mai mul i tineri, în func ie de 

cuno tin ele lor;  
� Evita i organizarea sesiunilor de informare cu un grup foarte mare de oameni, 

pentru ca oamenii s  asimileze mai bine informa iile;  
� Un proiect ar trebui s  fie pus în aplicare pe perioade lungi de timp, astfel c  

impactul s  fie pe o scar  mai larg ;  
� Proiectul nu ar trebui s  implice acelea i persoane în fiecare an, ar trebui s  atrag  

oameni noi, astfel încât nivelul de con tientizare al publicului s  fie mai mare în fiecare 
an. 

 
Informaţii adiţionale:   
Website : http://www.tinericorecti.ro/ 
Asocia ia Pro Democra ia  
E-mail: iuliana.iliescu@apd.ro 
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BUNA PRACTIC  IX. 
Sistemul de Integritate Local  al Municipiului Amsterdam i Biroul de 

Integritate Amsterdam (Olanda) 
 
Nume: Sistemul de Integritate Local  al Municipiului Amsterdam i Biroul de 

Integritate Amsterdam81. 
Tipul de activitate: Activit i de nivel regional ale societ ii civile i integritatea la 

nivel local. 
Scurt  descriere: Exist  numeroase institu ii i legi combaterea diferitelor forme 

de corup ie i lips  de integritate. Cu toate acestea, pu in  aten ie este acordat  asupra 
modului în care acestea interac ioneaz . Prin urmare, este necesar s  se ia în considerare 
toate institu iile, legile i reglement rile menite s  asigure integritatea într-o societate 
(fie la nivel de ar , provincie sau la nivel de municipiu). Summit-ul de Integritate 
Public  de la New York din 2012 a subliniat importan a sistemelor de integritate locale 
(LIS) în combaterea corup iei i promovarea integrit ii82. În jur de 30 de ora e au 
prezentat bune practici, printre care i Amsterdam. Sistemul Amsterdam poate fi 
caracterizat prin abordarea integral  i structura sa consultativ . Sistemul Amsterdam 
respect  toate cerin ele legale na ionale: aplic  legile administrative i penale împotriva 
corup iei i respect  obliga ia de a avea un cod de conduit , un Ombudsman la nivel 
local i un auditor local (institu ie ori comisie). Prin înfiin area unei agen ii de 
integritate de baz  în forma Biroului de Integritate, ora ul a mers dincolo de cerin ele 
legale na ionale. Acest lucru a dus la un sistem LIS, care este recunoscut în rile de Jos 
ca fiind cel mai avansat83. Biroul de Integritate ajut  în promovarea integrit ii în 
administra ia public  local , organiza iile administrative i ale func ionarilor publici din 
Amsterdam84. Acesta poate fi contactat de c tre primar i viceprimar, consilieri, 
func ionari publici, cet eni i companii.  

Activit ile sale includ:  
� Furnizarea de consiliere cu privire la politica de integritate.  
� Investigarea presupuselor înc lc ri de integritate.  
� Realizarea analizei riscurilor.  
� Furnizarea de training-uri pe tema integrit ii.  
� Asisten  în probleme disciplinare i legale. 
 
Integritatea local  merit  o aten ie special , deoarece administrate local , de cele 

mai multe ori, este cea responsabil  pentru luarea deciziilor i furnizarea de servicii în 

                                                 
81 Un membru al echipei Biroului de Integritate a inut o prezentare în cadrul atelierului derulat în 

Deventer în mai 2013. 
82 New York City (2012). Public Integrity. Disponibil la: 
http://www.nyc.gov/html/unccp/scp/html/summit/integrity_summit.shtml (Consultat la 02/01/13) 
83 Huberts, L i Six, F. (2007). Local Integrity Systems. Towards a framework for comparative 

analysis and assessment. Lucrare prezentat  la cel de-al cincilea atelier al Grupului de Studiu pe probleme 
de Etic  i Guvernare din EGPA din Madrid, 19-22 septembrie 2007, p. 5. 

84 Amsterdam (2013). Integriteit. Disponibil la: http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-
diensten/integriteit-0/ (Consultat la  02/01/13) 
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sectoarele vulnerabile (de exemplu, planificare urban , construc ii i acordare a 
licen elor). Mai mult decât atât, cet enii i politicienii locali i func ionarii publici 
comunic  frecvent într-un mod destul de direct, stare de fapt care ofer  tenta ii i pune 
la încercare integritatea autorit ilor i a întreprinderilor85. În ultimii ani, ora ul 
Amsterdam a construit acest sistem de integritate local , care a avut succes. 
Scandalurile de la începutul anilor '90 au dat impresia c  frauda i corup ia în 
administra ia ora ului erau endemice. Acest lucru a condus la o aten ie sporit  asupra 
managementului de integritate care a fost condus de primar. De atunci au fost introduse 
mai multe politici i m suri. În anul 2001, Biroul de Integritate a fost format cu scopul 
de a servi ca un „consultant participativ”86 pentru managementul de linie i în mod 
explicit nu are un rol de control. Integritatea trebuie s  se bazeze pe motiva ia intern  i 
nu pe controlul extern: în cazul în care managementul de linie nu internalizeaz  nevoia 
de integritate, nu va fi integritate în realitate. Este mai eficient a avea un centru de 
expertiz  pe integritate central decât s  se cear  fiec rui manager de linie s  fie implicat 
în elaborarea politicilor i a managementului de integritate. Biroul de Integritate a 
adresat abordarea fragmentat  fa  de integritate tipic  multor localit i. Amsterdam are 
acum o abordare integrat , care include analiza riscurilor, efectuarea de investiga ii care 
arat  c  anumite cazuri de corup ie sunt de fapt probleme de sistem i formularea de 
recomand ri de prevenire a corup iei în viitor.87 

Un exemplu recent al acestei abord ri integrate a avut în vedere cazul de corup ie 
endemic  care implic  autorit ile de supraveghere a pie ei i de in torii de standuri din 
pia a Amsterdam. Biroul a fost implicat în supraveghere i împreun  cu poli ia local  a 
realizat interviuri cu suspec i i victime pentru a evalua problema i pentru a identifica 
lacunele de reglementare i/sau de aplicare (2009). Investiga iile individuale anterioare 
i pedepsele nu se dovediser  eficace i, prin urmare, a fost necesar s  se investigheze 

de ce acestea nu au avut un efect de descurajare. Important a fost faptul c  acum 
cazurile individuale au fost v zute ca fiind conectate. Analiza riscurilor (descoperirea 
tipului de tenta ii) s-a dovedit a fi cel mai important instrument în descoperirea modelor 
de corup ie. Rolul dublu (supravegherea plasamentului standurilor i evaluarea 
penalit ilor) i puterile ample ale supraveghetorilor de pie e au dus la corup ia 
sistemic 88. În ianuarie 2010 au fost re inu i cinci supraveghetori i mita a fost 
confiscat . În luna martie 2012 al i doi supraveghetori au fost suspenda i dup  ce 
ancheta Biroului de Integritate a dezv luit corup ia lor. În iulie 2012 a fost adoptat  o 
nou  lege în Consiliul Local Amsterdam, care limiteaz  puterile supraveghetorilor 
pie ei. În decembrie 2013 apte supraveghetori ai pie ei au fost condamna i pentru luare 
de mit  de la de in torii de standuri, în schimbul unei loca ii mai bune la pie ele din 

                                                 
85 Huberts, L i Six, F. (2007). Local Integrity Systems. Towards a framework for comparative 

analysis and assessment.  
86 Amsterdam (2013). Integriteit. Disponibil la: http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-

diensten/integriteit-0/wat_doet_bureau/ (Consultat la 03/01/14) 
87 Amsterdam Municipal Authority (2012). Best Practice: Corruption Case Study in Street Markets. 

18 September 2012. Disponibil la: 
http://www.nyc.gov/html/unccp/gprb/downloads/pdf/Amsterdam_PI.pdf 
88 Ibid. p 2 
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Amsterdam89. Luarea de mit  a durat zece ani, iar mita în sine varia de la 2-20 €, 
ajungând la o valoare total  de 70.00-125.000 € pentru fiecare supraveghetor de pia .  

Eficacitate: Acest exemplu arat  modul în care diferite institu ii lucreaz  împreun  
i formeaz  coali ii (Biroul de Integritate, primarul i consilierii, Consiliul Local, poli ia 
i cet enii). Se pune un accent clar asupra comunit ii i lucrului împreun  la nivel 

local. Sistemul de integritate i utilizarea analizei riscurilor a dus la condamnarea a 
apte supraveghetori corup i (represiune) i la prevenire pentru viitorul apropiat. Nu 

exist  organiza ii anticorup ie ale societ ii civile în Amsterdam, dar implicarea 
cet enilor este asigurat  prin alte mijloace, de exemplu, prin intervievarea lor despre 
subiecte legate de corup ie. Biroul nu a adoptat o abordare formal , ci se str duie te s  
creasc  gradul de con tientizare a autorit ilor, cet enilor i func ionarilor publici în 
ceea ce prive te corup ia.  

 
Recomand ri i lucruri de evitat:  
� Asigura i-v  c  Biroul de Integritate este independent i i se poate cere s  

investigheze orice problem  sau s  ia el însu i ini iativa.  
� Asigura i-v  c  toate organiza iile care fac parte din sistemele de integritate locale 

privesc dincolo de grani ele organiza iei lor pentru a vedea ce alte roluri vor îndeplini în 
afar  de sarcinile formale care le sunt atribuite. În acest fel, riscurile pot fi detectate mai 
devreme.  

� Asigura i-v  c  Biroul de Integritate poate fi contactat de c tre cet eni cu privire 
la orice problem  legat  de integritate. 

 
Informaţii adiţionale:  
Website: http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/integriteit-0/ 
Amsterdam Integriteit  
Tel. 020 - 552 2421 
Fax 020 - 552 2260 
E-mail: bureauintegriteit@amsterdam.nl 

 
  

                                                 
89 Rechtbank Amsterdam (2013). ECLI:NL:RBAMS:2013:7622. Zaaknummer: 13/520127-09. 19 

November 2013. Disponibil la: 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2013:7622&keyword=corru

ptie (Consultat la 01/01/14); Algemeen Dagblad (2013). Marktmeesters krijgen celstraf. 19 November 
2013. Disponibil la: 

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3547519/2013/11/19/Marktmeesters-krijgen-
celstraf.dhtml (Consultat la 01/01/14) 
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BUNA PRACTIC  X. 
Platforma Online pentru Participare Civic  Rahvakogu (Estonia) 
 
Nume: Platforma Online pentru Participare Civic  Rahvakogu 
Tipul de activitate: Cre terea gradului de con tientizare i formarea de coali ii.  
Scurt  descriere: Platforma online Rahvakogu a fost listat  în prima edi ie a 

Raportului Anticorup ie al UE (publicat în februarie 2014). Adunarea Popular  
Rahvakogu (www.rahvakogu.ee) este o platform  online pentru idei de crowd-sourcing 
i propuneri de modificare a legilor electorale în Estonia, a legilor partidelor politice, 

precum i alte aspecte legate de viitorul democra iei în Estonia. Adunarea se 
concentreaz  în special pe cinci teme: sistemul electoral, partidele politice, concuren a 
între partidele politice i democra ia intern , finan area partidelor politice, consolidarea 
rolului societ ii civile în politic  între alegeri i oprirea politiz rii func iilor publice.  

Adunarea combin  instrumente moderne de comunicare cu discu ii tradi ionale fa  
în fa . În prima etap  (pân  la sfâr itul lui ianuarie 2013) propuneri i comentarii au 
fost trimise, comentate, sus inute sau criticate online..  

Formare / Finan are  
Un grup de lucru al organiza iilor societ ii civile i reprezentan i ai partidelor 

politice s-au adunat, în noiembrie 2012. Cinci s pt mâni mai târziu, un site web 
(www.rahvakogu.ee) a fost deschis, site unde toat  lumea putea propune idei pentru 
îmbun t irea alegerilor, particip rii publicului, precum i a func ion rii partidelor 
politice i a modului de finan are a acestora. Multe persoane i grupuri diferite au 
contribuit la organizarea acestui eveniment: Adunarea Cooper rii Estone, Centrul Praxis 
pentru Studii Politice, Re eaua Organiza ii Non-profit Estone, Academia E-Governance, 
Funda ia Open Estonia, precum i partidele politice, profesioni ti de comunicare i IT, 
i altele. Finan area de baz  pentru proiect a venit de la Adunarea Cooper rii Estone, un 

think tank nepartizan sponsorizat de stat, în timp ce costurile de organizare a 
evenimentului „Ziua Deliber rii” au fost acoperite în primul rând printr-un grant din 
partea Funda iei Open Estonia. Cu toate acestea, majoritatea muncii din cadrul 
proiectului a fost f cut  de c tre voluntari.  

Selec ia participan ilor  
Site-ul a fost deschis tuturor celor care doresc s  participe la acest proces. În 

primele trei s pt mâni site-ul a câ tigat 60.000 de vizitatori. 1800 utilizatori înregistra i 
au postat aproape 6.000 de idei i comentarii. Rahvakogu a implicat, de asemenea, un 
grup de 314 de persoane într-un eveniment deliberativ de zi. Organizatorii au folosit 
baza de date na ional  pentru a selecta aleatoriu 500 de persoane în func ie de profilul 
socio-demografic al Estoniei. Din cele 500 de persoane care au fost invitate, 314 au luat 
parte la evenimentul „Ziua Deliber rii”. Acest grup a reflectat pe larg popula ia Estoniei 
în ceea ce prive te vârsta, etnia, ocupa ia i sexul. Chiar dac  aceast  abordare nu este 
una tip „grass roots”, care lipse te cu des vâr ire în România i alte noi state membre, 
ea prezint  totu i o modalitate bun  de a încorpora ideile cet enilor obi nui i în 
procesul de elaborare a politicilor, f r  a ne baza exclusiv pe ideile ori convingerile 
ONG-urilor sau think-tank-urilor formate din „exper i”. 

Deliberare, Decizii, i Interac iune Public   
În prima etap  a procesului, publicul a interac ionat cu factorii de decizie politic  i 

al i cet eni, prin intermediul site-ului. Site-ul a acceptat sugestii, recomand ri i 
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comentarii, dar a oferit, de asemenea, forumuri unde oamenii pot discuta problemele i 
pot posta argumente în favoarea sau împotriva unor propuneri specifice. Aceast  etap  a 
procesului a fost deschis  pentru oricine, inclusiv pentru politicienii ale i i al i actori 
politici. Rezultatele comentariilor online i discu iile au fost compilate de c tre o echip  
de anali ti i organizate în teme.  

Pe baza acestor analize, au fost identificate mai multe scenarii sau op iuni de 
politic  alternative. Echipa de anali ti a efectuat, de asemenea, evalu ri ale impactului 
probabil i eficien a fiec rui scenariu. Rezultatele etapei online a proiectului au fost 
trimise la evenimentul „Ziua Deliber rii” în care participan ii au discutat argumentele 
pro i contra pentru fiecare scenariu, i au identificat priorit ile. La acest eveniment, 
participan ii s-au împ r it în grupuri deliberative mici, de aproximativ 10 persoane. 
Fiecare grup a fost condus de un moderator instruit. Dup  aceste deliber ri, fiecare 
participant a completat un chestionar ca o eviden  a preferin elor sale. Preferin ele 
grupului, în ansamblu, au fost agregate utilizând tablete de vot electronic. Rezultatele i 
recomand rile din Ziua Deliber rii au fost prezentate oficial Parlamentului. 
Parlamentul, la rândul s u, va stabili un calendar în timpul c ruia modific rile 
legislative vor fi discutate în cadrul procedurilor parlamentare oficiale.  

Eficacitate: Este prea devreme pentru a spune ce fel de impact va avea Rahvakogu 
sau Adunarea Poporului asupra sistemului politic din Estonia. Niciuna dintre 
modific rile legislative recomandate nu a fost pus  în aplicare în acest moment.  

Cu toate acestea, procesul Rahvakogu a dovedit în mod clar c , atunci când sunt 
create condi ii adecvate, mul i oameni sunt dispu i i capabili de a participa la procesul 
de elaborare a politicilor.  

Recomand ri i lucruri de evitat:  
� Mecanismele de crowd-sourcing ofer  un instrument util pentru angajarea unui 

num r mare de persoane în procesele publice de luare a deciziilor.  
� Evenimentele deliberative fa -în-fa , cum ar fi „Ziua Deliber rii” component  a 

acestui proiect, ofer  un num r mai mic de persoane cu posibilit i de a examina cu 
aten ie recomand rile legislative într-un mediu bogat în informa ii.  

� Per ansamblu, mecanismele de crowd-sourcing, combinate cu deliber rile fa -în-
fa  pot furniza un instrument valoros pentru punerea în aplicare a principiilor de 
guvernare deschis  i reducerea distan ei dintre guvern i public.  

� Este important s  subliniem faptul c  modelul Rahvakogu este punctul de plecare 
al unui proces mult mai amplu de elaborare a politicilor. Orice modific ri legislative 
care ar putea rezulta din acest proces trebuie s  fie f cute de c tre Parlament, iar acest 
lucru poate dura.  

� Au fost exprimate îngrijor ri c  preferin ele i recomand rile produse în procesul 
Rahvakogu pot fi reformulate sau chiar "atenuate" în procesul legislativ. 
 
Informaţii adiţionale:  
Website: https://www.rahvakogu.ee/ 
People's Assembly Rahvakogu 
Tel: 693 8330  
Fax: 693 8331  
Email: info@rahvakogu.ee 
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BUNA PRACTIC  XI. 
Oficiul Na ional pentru Promovarea Eticii i Integrit ţii în Sectorul Public 

(Olanda) 
 
Nume: Oficiul Na ional pentru Promovarea Eticii i Integrit ii în Sectorul Public 

(Olanda)90 
Oficiul Na ional pentru Promovarea Eticii i Integrit ii în Sectorul Public (Biroul 

BIOS- Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector) este o ini iativ  a Ministerului 
de Interne din Regatul Unit al rilor de Jos. Pentru a- i înt ri o pozi ie de 
independen , BIOS face parte din Centrul de servicii i studiu ale pie ei for ei de 
munc  i rela iilor de munc  din sectorul public din rile de Jos (CAOP). BIOS are 
rolul de lider în promovarea eticii i integrit ii i lucreaz  regulat cu institu iile publice 
(centrale, regionale i locale), societatea civil  i mediul academic. 

Tipul de activitate: Constituirea de coali ii, cre terea gradului de con tientizare 
public  i integritate local .  

Scurt  descriere: BIOS este implicat în primul rând în promovarea i sus inerea 
eticii i a politicilor de integritate. Astfel, el are rolul de a lucra împreun  cu autorit ile 
locale, care coopereaz  cu organiza iile societ ii civile. Diferitele organiza ii 
guvernamentale (na ionale, regionale i locale) sunt sus inute de c tre BIOS în 
înfiin area i punerea în aplicare a eticii i a politicilor de integritate prin manuale i 
ghiduri (oferite gratuit), workshop-uri i conferin e. BIOS func ioneaz , de asemenea, 
ca o institu ie de cercetare. Colecteaz , disemineaz  i schimb  (la nivel na ional i 
interna ional) cuno tin e privind prevenirea corup iei i promovarea integrit ii în 
organiza iile publice. BIOS particip  la proiecte de cercetare, realizeaz  studii 
academice i publica ii, printre care Raportul de Integritate Anual (oferit gratuit), în care 
poate fi g sit  o varietate mare de publica ii i interviuri cu exper i (din BIOS, 
organiza ii ale societ ii civile i mediul academic)91. Un exemplu recent de astfel de 
cooperare a fost studiul realizat de BIOS i Universitatea Amsterdam VU cu privire la 
func ionarea mecanismelor de raportare intern  în cadrul organiza iilor publice92. O a 
treia sarcin  important  este dezvoltarea instrumentelor de integritate. BIOS dezvolt  în 
mod constant instrumente care pot fi folosite pentru a discuta, testa sau îmbun t i 
integritatea în cadrul organiza iei. BIOS (co)dezvolt  aceste instrumente i modele, dar 
promoveaz , de asemenea, ini iative similare în rândul unor ter e p r i i particip , dac  
este necesar.  

În Olanda exist  o responsabilitate juridic  mai mare pentru autorit ile locale 
pentru a asigura integritatea în cadrul municipiului lor. În acela i timp, municipalit ile 

                                                 
90 Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector. (2014) The National Integrity Office: Disponibil 

la:http://www.integriteitoverheid.nl/international/international/the-national-integrity-office.html 
(Consultat la 26/03/14) 

91 Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (2014). Jaarboeken. Disponibil la: 
http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/jaarboeken-
1/details/jaarboeken.html (Consultat la 26/03/14) 

92 Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (2014). VU onderzoek meldsystemen. Disponibil 
la: http://www.integriteitoverheid.nl/vu-onderzoek-meldsystemen.html (Consultat la 26/03/14) 
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se pot a tepta la responsabilit i mai mari din cauza unui transfer de sarcini de la 
administra ia central  la administra ia public  local  (de exemplu, îngrijirea medical  
special ). Acest lucru înseamn  c  a supraveghea integritatea în cadrul institu iilor 
publice, dar şi a partenerilor s i (companii i ONG-uri), va deveni o provocare în plus. 
Prin urmare, BIOS i Asocia ia Municipalit ilor Olandeze (VNG-Vereniging 
Nederlandse Gemeenten) au organizat o conferin  pe 8 mai 2014 numit  „Integritatea 
la intersec ia dintre guvern i societate”93. Conferin a va trata modul în care institu iile 
publice ar trebui s  asigure integritatea local  în rela iile cu cet enii, companiile i 
organiza iile societ ii civile. Pe lâng  organizarea de astfel de conferin e cu al i 
parteneri, BIOS a dezvoltat instrumente de integritate care se g sesc pe site-ul s u.94 
Printre acestea sunt:  

- un model de Cod de Conduit .  
- Manual privind Conflictul de interese. 
- Manual pentru Evaluarea Integrit ii.  
- Un studiu care poate fi utilizat pentru a m sura percep ia angaja ilor asupra st rii 

etice al organiza iei.  
- Un workshop prin care organiza iile pot fi verificate cu privire la aspectul 

riscurilor integrit ii (SAINT: Self-Assessment INTegriteit). 
 
Eficacitate: BIOS fost eviden iat  de c tre Comisia European  ca un exemplu de 

bun  practic  a promov rii active a integrit ii în sectorul public.95 
Recomand ri i lucruri de evitat:  
� Asigura i-v  c  Oficiul Na ional pentru Promovarea Eticii i Integrit ii este 

independent de guvern.  
� Asigura i-v  c  Biroul dezvolt  instrumente de integritate model, disponibile 

pentru organiza ii publice i private care le pot adapta la situa ia lor.  
� Organizarea unei „Zile a Integrit ii” în cadrul c reia tot felul de organiza ii sunt 

provocate s  fac  schimb de experien  i s  primeasc  sprijin în orice problem  legat  
de integritate cu care se confrunt . 
 
Informaţii adiţionale:  
Website : http://www.integriteitoverheid.nl/ 
Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector  
Tel: 070 - 376 59 37 
Email: info@integriteitoverheid.nl 

  

                                                 
93 Congres en Studiecentrum VNG (2014).Disponibil la: 
http://www.congresenstudiecentrum.nl/producten/integriteit-op-snijvlak-overheid-en-

samenleving.aspx (Consultat la 28/04/14) 
94 Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (2014). VU onderzoek meldsystemen. Disponibil 

la: http://www.integriteitoverheid.nl/vu-onderzoek-meldsystemen.html (Consultat la 26/03/14) 
95 European Commission (2014). EU Anticorruption Report. 3 February 2014. p.10 Disponibil la: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf (Consultat la 26/03/14) 
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BUNA PRACTIC  XII. 
Strategia de Integritate Public  Citywide Hamburg (Germania) 
 
Nume: Strategia de Integritate Public  Citywide Hamburg96 
Tipul de activitate: activit i de watchdog, formarea de coali ii i integritate local   
Scurt  descriere: Ora ul Hamburg folose te o abordare multilateral  pe trei piloni 

pentru a lupta împotriva corup iei. 1) Conferin ele bi-anuale anticorup ie conduse de 
c tre Departamentul de Investiga ii Interne (DII)97, în care p r ile interesate discuta 
teme de actualitate cu privire la corup ie. Aceste conferin e au condus în mod regulat la 
reglementarea anticorup iei aplicabil  tuturor agen iilor guvernamentale din Hamburg. 
2) Înfiin area unui punct de consiliere (Beratungsstelle), la care fiecare organiza ie 
public , afacere sau cet ean poate apela pentru a cere consiliere cu privire la prevenirea 
i reprimarea corup iei. În plus, sunt furnizate training-uri pe tema „Recunoa terea i 

combaterea corup iei”. 3) Investigarea i urm rirea penal  a corup iei împreun  cu alte 
departamente de specialitate.  

 
Strategia de DII este de a fi parte dintr-o re ea. Ca atare, interac ioneaz  constant cu 

alte p r i interesate importante, cum ar fi auditorii interni (Unit i de Audit Intern) din toate 
ministerele guvernului i Camera de Comer  din Hamburg, dar mai inovatoare este 
colaborarea partenerilor cu grupuri din afar , cum ar fi PRO HONORE e.V.98, o organiza ie 
a societ ii civile de voluntari, care serve te ca o leg tur  între guvern i comunitatea de 
afaceri.99 Potrivit site-ului PRO HONORE, calitatea de membru este deschis  pentru 
oricine consider  important  r spunderea, încrederea i corectitudinea sectorului de afaceri. 
Persoane fizice, persoane juridice, organiza iile publice i colective pot deveni membre.100 
Un statut de membru obi nuit cost  € 350. Senatul din Hamburg i sectorului de afaceri din 
Hamburg au înfiin at un proiect intitulat „Cooperarea împotriva criminalit ii i a 
spionajului economic Hamburg” ("Kooperation gegen Wirtschaftskriminalität und 
Wirtschaftsspionage Hamburg"), care a condus la crearea unui birou de confiden ialitate 
(Vertrauensstelle) la care angaja ii şi companiile pot apela pentru a primi sfaturi în cazul 
unor suspiciuni de corup ie, de exemplu. Acest birou este afiliat PRO HONORE i este 
condus de unul dintre avoca ii s i pentru a se asigura expertiza juridic  i confiden ialitatea 

                                                 
96 New York City (2012).Public Integrity. Disponibil la 
http://www.nyc.gov/html/unccp/gprb/downloads/pdf/Hamburg_PI_DII.pdf (Consultat la26/03/13) 
97 Das Dezernat Interne Ermittlungen (2014). Fachinformationene. Disponibil la 
http://www.hamburg.de/die (Consultat la26/03/13) 
98 PRO HONORE (2014). Über uns. Disponibil la 
http://www.pro-honore.de/ueber-uns/mitgliedschaft/(Consultat la26/03/13) 
99 Das Dezernat Interne Ermittlungen (2014). Informationen zur Korruptionsbekämpfung in 

Hamburg. Disponibil la 
http://www.hamburg.de/contentblob/4104536/data/korruptionsbekaempfung-in-hamburg.pdf (Consultat 
la19/04/14) 

100 PRO HONORE (2014). Mitgliedshaft.Disponibil la 
http://www.pro-honore.de/ueber-uns/mitgliedschaft/ (Consultat la21/04/14) 
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celor care contacteaz  biroul101. Scopul principal al biroului este integritatea mediului de 
afaceri, dar, de asemenea, investigheaz  i evalueaz  plângerile f cute în ceea ce prive te 
autorit ile publice i uneori trimite un plângeri organelor de urm rire penal . În medie, 
prime te dou  - trei semnal ri privind corup ia pe lun . În general, unul din patru rapoarte 
este trimis mai departe.102 Acest birou poate fi, de asemenea, numit ca Ombudsman extern 
al companiilor.103 

Eficacitate: Coordonarea public / privat în Hamburg este considerat  a fi eficient . 
Activit ile au dus la o cre tere considerabil  a num rului de semnal ri privind posibile 
cazuri de corup ie ceea ce a condus la proceduri penale. Tot felul de recomand ri oferite 
de unit ile de audit intern i PRO HONORE au fost luate în considerare i puse în 
aplicare. Hamburg iese în eviden  datorit  acestei agen ii de integritate privat  
independent  PRO HONORE.104 Acesta este unul dintre programele cele mai 
inovatoare i complete de integritate public  din Germania. Implicarea activ  şi 
organizat  a cet enilor, a a cum se vede în Hamburg, este unic .105 

Recomand ri i lucruri de evitat:  
� Asigura i-v  c  oricine poate apela la agen ia independent  de integritate privat  

pentru sfaturi sau pentru a raporta o problem  de integritate.  
� Asigura i-v  c  aceast  implicare a sectorului privat este parte a sistemului de 

integritate (na ional sau local). 
 

Informaţii adiţionale:  
Website: http://www.pro-honore.de/ 
PRO HONORE 
Tel: (040) 250 92 34 
Fax: (040) 300 61 88 64 
Email: info@pro-honore.de 

 

                                                 
101 Handelskammer Hamburg. Korruptionsbekämpfung und Korruptionsvorbeugung. Disponibil la 

http://www.hk24.de/standortpolitik/innerbetriebliche_sicherheit/unternehmenssicherheit/korruption/3677
52/Korruption_2.html (Consultat la24/04/14) 

102 PRO HONORE. (2014) Interview Dr. Malte Passarge.Disponibil lahttp://www.pro-
honore.de/uploads/media/Interview_10_Jahre_Vertrauensstelle_HH_Wirtschaft.pdf 

103 PRO HONORE (2014). Hamburger Vertrauensstelle zum Schutz vor Kriminalität in der 
Wirtschaft. Disponibil la http://www.pro-honore.de/vertrauensstelle/ueberblick/(Consultat la19/04/14) 

104 Huberts et al. (2008). Local integrity systems analysis and assessment. LIS Book Chapter 
16.Disponibil la 

http://www.fsw.vu.nl/nl/Images/Local%20Integrity%20Systems%20-%20Chapter%2016_tcm30-
50972.pdf 

105 Ibid. p.274 
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BUNA PRACTIC  XIII. 
Platforma Dosarelor de Achizi ii Publice (România) 
 
Nume: Combaterea Criminalit ii în domeniul Achizi iilor Publice: O abordare 

opera ional .  
Tipul de activitate: activit i de monitorizare a activit ilor, consolidarea 

capacit ilor, cre terea gradului de con tientizare  
Scurt  descriere: Platforma „Dosare de Achizi ii Publice” a fost prima ini iativ  

de monitorizare a achizi iilor publice din România, o problem  care este considerat  una 
dintre principalele vulnerabilit i la corup ie. Platforma este un exemplu de succes al 
unui proiect de spin-off. Platforma a fost derivat  din ini iativa finan at  de UE 
„Combaterea Criminalit ii în domeniul Achizi iilor Publice: O abordare opera ional ”. 
Desf urat  sub egida acestei ini iative, platforma a beneficiat direct de consor iul 
puternic public-privat al proiectului, îmbinând expertiza în achizi ii cu monitorizarea 
unor jurnali ti i canale de comunicare puternice, cum ar fi hotnews.ro - o platform  de 
tiri accesat  prin intermediul partenerului de comunicare, EurActiv. Proiectul este un 

efort comun al unui consor iu format din 17 parteneri, inclusiv Ministerul Justi iei, 
Direc ia Na ional  Anticorup ie, Agen ia Na ional  de Integritate, Asocia ia 
Speciali tilor în Achizi ii, Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilor i 
Ministerul Public. Scopul principal al proiectului a fost dezvoltarea capacit ilor de 
combatere a fraudei de achizi ii publice de c tre judec tori, procurori i ofi eri de poli ie 
judiciar , prin promovarea în elegerii reciproce a rolurilor i comunicarea între 
institu iile lor, i prin aprofundarea cuno tin elor tehnice i legislative.  

Pe parcursul implement rii proiectului, participan ii au luat act de un interes sporit 
al publicului în domeniul achizi iilor publice. Diferite scandaluri de corup ie sau 
integritate legate de oficiali de rang înalt implica i în atribuirea contractelor de achizi ii 
publice au contribuit, de asemenea, la aceast  cre tere a interesului public. Prin urmare, 
consor iul a decis s  extind  comunicarea problemelor legate de achizi ii de la un grup 
int  format din magistra i, ofi eri de poli ie i exper i c tre publicul larg.  

Cu acordul DG Afaceri Interne, participan ii au preg tit i lansat o platform  on-
line numit - "PP Files" (Dosare de Achizi ii Publice). Proiectul a stabilit un parteneriat 
cu HotNews.ro pentru a g zdui platforma pe site-ul lor, datorit  traficului de 1,5 
milioane de vizitatori unici pe lun . 

Platforma a fost conceput  pentru a supraveghea i cre te gradul de con tientizare 
cu privire la achizi iile publice. Activit ile de monitorizare au fost compuse pe mai 
multe paliere. În primul rând, este urm rit  evolu ia în instan e a 17 dosare importante 
în conexiune cu frauda de achizi ii publice. În plus, este monitorizat procesul în curs de 
lansare a ofertelor importante i atribuirea contractelor importante de achizi ii publice 
prin intermediul SEAP - Sistemul Electronic Român de Achizi ii Publice. În afar  de 
aceasta, o alt  component  care se concentreaz  asupra procedurilor i a contractelor 
controversate determinate fie de monitorizarea noastr  general  a SEAP, sau de c tre o 
tire major , cum ar fi arestarea sau începutul unei anchete asupra acuza iilor de 

corup ie în leg tur  cu un primar sau un pre edinte de consiliu jude ean. În zilele 
urm toare unui astfel de eveniment major, echipa editorial  va cerceta toate contractele 
atribuite în decursul acestei perioade de timp - unul sau doi ani, sau în timpul ultimului 
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mandat al oficialului implicat - din ora ul sau consiliul jude ean în care oficialul a fost 
lider.  

Eficacitate: Subiectele abordate au profitat de aten ia publicului cu privire la 
scandalul de corup ie al zilei i au oferit o perspectiv  mai larg  asupra activit ii i 
conexiunilor persoanei în cauz . În acest sens, dup  ce activitatea de monitorizare a 
semnalat o cerin  aparent ilegal  i restrictiv  de calificare într-o documenta ie de 
licita ie a Ministerului Educa iei, institu ia a fost nevoit  s  anuleze cerin a 
nerezonabil , stabilind un precedent de succes care pune bazele unui sistem func ional 
i corect de achizi ii publice. 

 
Informaţii adiţionale:   
Website: www.freedomhouse.ro 
Freedom House Romania 
Gelu TRANDAFIR 
E-mail: gelutrandafir@freedomhouse.ro 
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BUNA PRACTIC  XIV. 
Organizaţia SAXION cu privire la Corup ie i Integritate ( rile de Jos) 
 
Numele: Catedra privind Corup ia i Integritatea în cadrul Centrului SAXION de 

cercetare (Olanda)  
Tipul de activitate: Cre terea implic rii mediului academic i mediului de afaceri 

în prevenirea corup iei i Educa ia i formare profesional .  
Scurt  descriere: Cu doi ani în urm , Universitatea de tiin e Aplicate Saxion din 

Olanda a înfiin at o Catedr  privind guvernan a, care se concentreaz  pe îmbun t irea 
calit ii managementului companiilor private i (semi) organiza iilor publice. Catedra este 
parte a Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare Urban  şi Mediu SAXION i se 
concentreaz  pe îmbun t irea structural  în întreprinderi i organiza ii prin activit i de 
prevenire a corup iei i stimulare a integrit ii. Cuvintele-cheie sunt combaterea corup iei, 
stimularea integrit ii, transparen  i responsabilitate. Catedra are o expertiz  specific  în 
ceea ce prive te managementul i politicile, care include cei patru piloni de management: 
tiin e politice, sociologie, economie i drept. Catedra contribuie la a-i face pe studen i i 

angaja ii Saxion „imuni la corup ie” i pred  etica i integritatea în tr irea vie ii i în 
condi iile de munc . Doi profesori i mai mul i lectori particip  în proiecte de cercetare 
interna ionale i na ionale privind corup ia i integritatea, care sunt concrete, benefice i 
inovatoare. Experien a i informa iile ob inute din aceste cercet ri sunt utilizate de c tre 
organiza iile implicate, dar, de asemenea, ajunge în programele educa ionale de la Şcoala de 
Guvernare, Drept i Dezvoltare Urban . În 2011/2012 şase studen i la Drept au participat la 
Evaluarea Na ional  de Integritate a rilor de Jos (Transparency International). În 2014 
trei studen i interna ionali (LLB i BBA), au participat la o cercetare cu privire la modul în 
care companiile str ine fac afaceri în România.  

Eficacitate: Cuno tin ele i experien a acumulate prin aceste activit i de cercetare 
au rezultat în urm toarele cursuri:  

- Un curs despre etic  i integritate în programul LLB în care studen ii sunt 
provoca i s  dezvolte ideile lor cu privire la moralitate i legalitate, oferindu-le dileme 
etice reale i de orientare pe diverse viziuni ale filosofilor. Lectorii sus in s pt mânal 
aceste sesiuni de instruire interactive (timp de 7 s pt mâni, 3 ore pe s pt mân ), în care 
ultimele dou  s pt mâni sunt centrate în jurul temei corup ie i integritate. Politicile 
na ionale privind anticorup ia sunt prezentate, iar „zona gri” a ceea ce este corupt i 
ceea ce este moral acceptabil este explorat . Un accent deosebit este pus pe riscurile de 
corup ie în domeniul legal, de exemplu elaborarea de politici, aplicarea legii, achizi iile 
publice, procedurile judiciare etc. 

- În plus, programul LLB ofer  un Exerci iu de ac iuni de înv are privind 
guvernan a i integritatea. În acest exerci iu, studen ilor li se cere s  aleag  un raport 
tiin ific sau academic în leg tur  cu studiile lor. Studen ii sunt provoca i s  proiecteze 

un cadru analitic pentru a testa dac  raportul este sigur, de încredere i tiin ific. Prin 
utilizarea acestui cadru, studen ilor li se cere s  evalueze dac  cercetarea îndepline te 
criteriile de validitate, obiectivitate i integritate. Ideea este de a-şi dezvolta „sim ul 
critic”, pentru a evalua dac  o cercetare a pornit i a fost condus  în a a fel încât acesta 
este obiectiv  i de încredere, ori dac  alegerile au fost f cute de c tre cercet tori care 
încalc  principiile de obiectivitate, integritate i, prin urmare, pun sub semnul întreb rii 
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credibilitatea. Un aspect pe care îl cerceteaz  este interesul tuturor p r ilor implicate 
(organiza ia care a cerut cercetarea, organiza ia care a efectuat cercetarea i 
cercet torii). În rolul lor de „cercet tori din umbr ” aceştia îşi utilizeaz  propriile 
competen e de cercetare i evalueaz  integritatea tiin ific .  

- Programul de Licen  (LLB i BBA) are un curs de drept interna ional public, în 
care un o conferin  (3 ore) este în întregime despre conven iile interna ionale 
anticorup ie (UNCAC, Conven iile Consiliului Europei i Conven iile OCDE), precum 
i despre implementarea lor în mai multe state. Este i un joc de rol în care studen ii 

trebuie s - i asume pozi ia unui oficial al guvernului, al unei companii sau ONG de a 
ac iona dup  standardele interna ionale în „realitate”.  

- În fiecare an, câ iva studen i îşi scriu teza de licen  pe tema corup iei sau subiecte 
legate de integritate. Acest lucru înseamn  c  ei particip  la o cercetare de ase luni (36 
de ore pe s pt mân ). În practic , ei vor face o cercetare de literatur  de specialitate i 
vor face interviuri cu exper i i practicieni na ionali i interna ionali.  

SAXION nu este singura universitate activ  în acest domeniu. Universitatea din 
Twente (Olanda)106 i SAXION au organizat o conferin  despre networking i 
integritate în 2013, la care au participat aproximativ 200 de persoane107. În cadrul 
acestei conferin e workshop-urile au fost conduse de lectori pe diverse teme legate de 
integritate. Vorbitorii au fost ruga i s  reflecteze asupra temei de conflict de interese i 
integritate în networking. Principalii vorbitori au fost: pre edintele Asocia iei Olandeze 
a Universit ilor de tiin e Aplicate, un membru al consiliului SAXION, un comisar de 
poli ie, un fost agent de fotbal, un ofi er de integritate al unui centru de cercetare 
independent, un viceprimar i diverşi reprezentan i ai mediului academic. Mass-media 
local  (ziare, radio) au scris despre eveniment. În Olanda, diferite universit i i coli de 
tiin e aplicate fac cercetare în proiecte legate de integritate. De exemplu, Universitatea 

VU Amsterdam, care are un grup de cercetare pe Calitatea Guvern rii108. Şcoala de 
Management Rotterdam, Universitatea Erasmus i Universitatea Avans de Ştiin e 
Aplicate sunt, de asemenea, cunoscute pentru cercetarea i studiile lor legate de 
integritate109. Viziunea SAXION este de a dezvolta con tiin a moral  a studen ilor s i 
înainte de a deveni profesionişti.  

Recomand ri i lucruri de evitat:  
� Asigura i-v  c  atât profesorii i studen ii sunt implica i în proiectele de cercetare.  

                                                 
106 Universiteit Twente. (2014) Faculteit Management en Bestuur. Disponibil la 

http://www.utwente.nl/mb/onderwijs/onderwijsaanbod/bachelor/bsk/(Consultat la21/05/14) 
107 SAXION (2013). Conferentie 2013.Disponibil la 
http://saxion.nl/abr/site/menu-1/JuridischPlatformTwente/conferentie2013/ (Consultat la21/05/14) 

and Universiteit Twente (2013). Conferentie Invloed en integriteit in netwerken Disponibil la 
http://www.utwente.nl/nieuwsevents/2013/5/199851/conferentie-invloed-en-integriteit-in-netwerken 

(Consultat la21/05/14) 
108 VU University Amsterdam. Onderzoeksgroep Quality of Governance (QuGo) 
http://www.fsw.vu.nl/nl/onderzoek/onderzoeksprogrammas/bestuurskunde/quality-of-

governance/index.asp (Consultat la21/05/14) 
109 Avans (2014). Lectoraat Veiligheid, Openbare orde en Recht. Disponibil la 
http://www.avans.nl/onderzoek/lectoraten/inleiding/veiligheid/veiligheid-openbare-orde-en-

recht(Consultat la21/05/14) 
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� În primul i al doilea an, etica i integritatea pot fi cel mai bine predate într-un 
mod generic f cându-le accesibile pentru to i studen ii i disciplinele, cu posibilitatea 
unor cursuri de follow-up special concepute pentru anumite profesii (avoca i, medici, 
manageri, profesori etc.). 

� Asigura i-v  c  aceste cursuri predate nu sunt doar teorii, şi c  studen ii sunt 
implica i în studii de caz reale. 
 
Informaţii adiţionale:   
Websites:http://www.saxion.edu/site/about-saxion/research-centres/urban-
environmental-development/ and http://www.corruptie.org 
SAXION Research Centre for Urban & Environmental Development 
Tel: +31 53 487 14 98 
E-mail: kcl@saxion.nl 
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BUNA PRACTIC  XV. 
„Dialog argentinian” (Argentina) 
 
Nume: Dialog Argentinian  
Tipul de activitate: Constituirea de coali ii, sporirea implic rii mediului academic 

i a mediului de afaceri în prevenirea corup iei, educa ie i formare profesional .  
Scurt  descriere: În 2002, dup  ani de recesiune profund , omaj în mas , 

schimb ri de guverne, i o mare neîncredere în politicieni, Argentina a fost pe punctul 
de a deveni un stat e uat. În luna ianuarie a acelui an, un mic grup de cet eni, sus inut 
de guvernul na ional, Biserica Catolic  i PNUD, a lansat procesul numit „Dialog 
argentinian”.110 

Ei au invitat sute de lideri din toate sectoarele societ ii pentru a vorbi despre criza 
din ar  într-o serie de mese rotunde, dintre care una s-a axat pe problema justi iei. 
Sistemul judiciar a fost ineficient, politizat, inaccesibil i corupt. Aceast  problem  nu a 
fost izolat  i reflecta situa ia precar  în care se afla ara. Activi tii au luptat zeci de ani 
pentru a reforma sistemul, dar nu au reu it s  ob in  un acord între o mas  critic  a 
liderilor rii.111 În timpul unui workshop de trei zile într-un hotel situat într-o zon  
rural , a fost invitat un grup divers de 50 de lideri f când parte din sistemele de justi ie: 
judec tori, avoca i, ap r torii drepturilor cet enilor, oficiali guvernamentali, oameni de 
afaceri, reprezentan i ai mediului academic, jurnali ti i politicieni. Mul i se 
cunoscuser  la întâlniri anterioare (procese în instan ) sau workshop-uri, dar de data 
aceasta worshop-ul a fost organizat într-un mod diferit. În primul rând, nu s-a desf urat 
nicio prezentare şi nicio rezolu ie nu a trecut. În al doilea rând, nu a existat nicio agend  
strict  sau vreun fel de formalit i implicate. În schimb, s-au format grupuri mici şi s-au 
inut sesiuni plenare în care s-a discutat informal despre sistemul de justi ie (cum s-a 

format, mo tenirea trecutului, certitudinile i incertitudinile legate de viitorul lui, pe ce 
puncte de sprijin se va schimba sistemul în direc ia cea bun ). A doua zi a fost creat un 
cadru i mai informal cu scaune confortabile, lumân ri, b uturi i mâncare, iar fiecare 
persoan  a fost rugat  s  spun  o poveste personal  despre de ce el/ea a ales s  
participe. Aceasta a dus la împ rt irea unor pove ti personale reale. A treia zi, 
conversa iile i ideile grupului s-au adunat repede i s-au format în mod firesc grupuri în 
jurul unor ini iative. În luna de dup  workshop, grupurile au pus în aplicare aceste 
planuri, s-au întâlnit din nou i au f cut noi planuri care au fost bine executate.  

Eficacitate: Acest experiment a fost unic în istoria Argentinei i ilustreaz  faptul 
c , de i organiza iile i reprezentan ii lor au propriile perspective i proiecte, sunt 
separa i unii de al ii, i, în unele cazuri, în mod clar nu au încredere unii în ceilal i, ei 
pot deveni parte a unei coali ii pentru schimbare, cu proiecte noi i reorientate, 

                                                 
110 Executive Board of the United Nations Development Program and of the United Nations 

Population Fund (2002). Second country cooperation framework for Argentina (2002-2004). Disponibil la 
http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/docs/Country-Cooperation-
Framework/CCFARGENTINA2002-04(ENG).pdf 

111 Kahane A. (2004). Solving tough problems: an open way of talking, listening, and creating new 
realities. Berrett- Koehler Publishers: San Francisco p.96. 
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fundamentate în în elegerea comun  a sistemului real din care fac parte i a ceea ce 
trebuie s  fac  în leg tur  cu acesta.  

Potrivit lui Adam Kahane, un expert interna ional în managementul conflictelor i 
rezolvarea de probleme care a participat la conferin a de trei zile, experimentul a fost un 
succes în primul rând pentru c  a existat o schimbare în modul în care membrii echipei 
au vorbit i ascultat.112 To i participan ii au venit la workshop-ul preg tit cu mesaje 
clare i discursuri. Ei au fost nelini ti i i pruden i, nu atât de preocupa i de a asculta, ci 
a teptând momentul pentru a-şi livra mesajul. Pe m sur  ce s-au relaxat i au devenit 
entuziasma i de munca i procesul în care se angajau, au început s  asculte mai deschis 
i s  vorbeasc  mai spontan i sincer. Pove tile au permis participan ilor s  în eleag  

rolurile lor individuale i de grup ca parte a problemei i ar tând prin aceasta ceea ce 
trebuie s  fac  pentru a fi parte a solu iei. Important era c  to i participan ii ascultau cu 
aten ie, cu empatie. Au ascultat i au vorbit cu inimile lor. „Pove tile lor au fost 
fereastra prin care se puteau vedea dou  fenomene critice: unii pe al ii ca semeni i 
actori i dincolo de indivizi, ceea ce era în curs de dezvoltare în situa ia ca un întreg i 
ceea ce se aştepta de la ei.”113 Acesta a fost un dialog reflectiv i generativ.  

Recomand ri i lucruri de evitat:  
� Permite i participan ilor s  simt  (sau s -şi aminteasc ) care este scopul suprem al 

muncii lor i de ce conteaz  pentru ei în mod individual i ca grup (angajamentul lor 
comun)  

� În loc de a for a schimbarea, încerca i s  genera i schimbarea cu o abordare 
multilateral . 

� Nu considera i corup ia ca fiind o problem  „acolo”, care poate fi stabilit  prin 
r spunsul nostru direct. Dimpotriv , lua i în considerare ce rol a i jucat dvs. sau 
organiza iile dvs. în aceast  stare de fapt i accepta i c  prin includerea mai multor 
perspective întreaga situa ie se poate schimba.  

� Implica i-v  i asculta i-i pe cei care au o miz  în sistem, în special atunci când 
aceştia au perspective opuse.  

� Reflecta i asupra rolului dvs. sau organiza iilor dvs. în sistem.  
� Asculta i cu empatie (uita i-v  la sistem cu ochii celuilalt / celeilalte organiza ii).  
� Nu mai repeta i propriul mesaj, încerca i noi sugestii i observa i ceea ce se întâmpl . 

 
Informaţii adiţionale:   
Website: http://www.latinamerica.undp.org/ 
Regional Center in Panamá  
Tel: +(507) 302-4500 
Fax: +(507) 302-4551 
Email: sna@just.ro 
Website: http://reospartners.com 
Adam Kahane, Reos Partners and Generon Consulting 
Email: kahane@reospartners.com 

                                                 
112 Ibid. pp. 98-99 
113 Ibid. pp. 102-103 
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BUNA PRACTIC  XVI. 
Reforma sistemului de achizi ii publice în Croa ia 
 
Nume: R spunsul Anticorup ie la Punerea în Aplicare a Politicilor de Achizi ii 

(ACRIP)  
Tipul de activitate: activitate tip watchdog în domeniul achizi iilor publice i 

formarea de coali ii (inclusiv tehnici inovatoare) 
Scurt  descriere: În 2010, Parteneriatul pentru Dezvoltare Social  (PSD), un ONG 

croat ce abordeaz  buna guvernare i anticorup ia, a început o serie de discu ii publice, 
în parteneriat cu Direc ia de Achizi ii Publice, care au dus la adoptarea noii legi privind 
achizi iile publice, intrat  în vigoare în ianuarie 2012, dup  ce a fost adoptat  în iulie 
2011. Noua lege a adus noi prevederi referitoare la pia a achizi iilor, legate de 
integritate, transparen  i proceduri echitabile, în scopul de a maximiza utilizarea 
fondurilor publice i de a deschide accesul egal pentru to i competitorii.114 De 
asemenea, PSD a pus în aplicare R spunsul Anticorup iei la Punerea în Aplicare a 

Politicilor de Achizi ii (ACRIP)
115, un proiect care a avut scopul de a îmbun t i 

eficien a politicilor anticorup ie / pro-integritate i de a construi capacit i în sectorul 
achizi iilor publice la nivel local, prin intermediul abord rii multi-sector pentru 
consolidarea capacit ilor tehnice ale organiza iilor societ ii civile i autorit ilor 
administra iei publice competente, precum i prin cre terea transparen ei, integrit ii i 
responsabilit ii autorit ilor locale în Republica Croa ia. În acela i timp, organiza ia a 
colaborat cu institu iile publice, în scopul de a schimba mediul legislativ i institu ional. 

Proiectul a urm rit s  dezvolte o serie de instrumente care ar putea fi utilizate atât 
de c tre stat i de c tre societatea civil , în scopul de a asigura un grad mai ridicat de 
transparen . Ini iativa a fost implementat  în parteneriat cu Asocia ia Municipiilor i 
Asocia ia Ora elor din Republica Croa ia i cu sprijinul exper ilor olandezi de la 
Funda ia Nicolaas Witsen i a inclus urm toarele etape: 

� Ac iuni de monitorizare a achizi iilor publice i audit de integritate - un workshop 
de dou  zile la Zagreb pentru reprezentan ii ora elor i municipiilor;  

� Crearea portalului web pentru Monitorizarea Achizi iilor Publice i baza de date;  
� Instituirea unor mecanisme de audit de integritate în 8 comunit i locale - 

introducerea auditului de integritate pilot în 4 municipii i 4 ora e implicând personal 
din comunit ile locale;  

� Colectarea i verificarea datelor de achizi ii publice – exper ii au asigurat 
acurate ea i credibilitatea datelor publicate de c tre comunit ile locale;  

� Excursie de studiu în Olanda - primari din 8 comunit i locale i reprezentan i ai 
Asocia iei Municipiilor care au vizitat Olanda  

� Lansarea portalului web i baza de date.116 

                                                 
114 O analiz  mai extins  a noii legi croate este disponibil  la: http://expertforum.ro/en/transnational-

network-for-fighting-public-procurement-crimes/ 
115 Mai multe informa ii despre proiect sunt disponibile la www.integrityobservers.eu 
116 http://www.nwfreform.org/projects/project17.aspx 
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Eficien a proiectului poate fi u or dovedit  doar prin punerea laolalt  a rezultatelor 
finale. De exemplu, chiar dac  echipa de implementare a propus un mecanism de audit 
de integritate, un rezultat nea teptat a fost dezvoltarea unui mult mai complex 
instrument de evaluare / auto-evaluare a Integrit ii, care a ajuns la 18 comunit i în loc 
de 8, cum era prev zut ini ial. 

De asemenea, de i baza de date a fost propus  pentru un num r de 8 municipalit i, a 
acoperit în final 1.437 de autorit i contractante. Mai mult de 220 de beneficiari au 
participat la workshop-urile organizate de c tre parteneri în ceea ce prive te Evaluarea 
Integrit ii i Instrumentul de Achizi ii Publice. La sfâr itul proiectului mai mult de 900 de 
utilizatori au fost înregistra i în instrumentele de monitorizare a achizi iilor publice, inclusiv 
mai mult de 200 de autorit i contractante, iar num rul a crescut permanent de atunci. 

Patru membri ai re elei BURA (Asocia ia Zora-Čakovec, Proiectul pentru 
Drepturile Civile -Sisak, Asocia ia Femeilor din Vukovar i Cenzura Plus - Split 
(membru asociat) au luat parte la activit ile de monitorizare, inclusiv colectarea de date 
la nivel de municipii i ora e în comunit i desemnate din Croa ia (ora e: Split, Sisak, 
Vukovar, Čakovec; municipii: Biskupija, Drnis, Krnjak, Ozalj, Vrpolje, Oprisavci, 
Marija Bistrica, Kumrovec), analiza de date (contracte de achizi ii publice), colectarea 
de date juridice (Tribunalul Comercial i alte surse disponibile public), interviuri cu 
actorii locali, precum i completarea datelor în baza de date a Achizi iilor Publice.  

PSD a publicat înc  10 rapoarte de monitorizare care au fost, de asemenea, preluate 
în câteva publica ii principale croate, ajungând la mai mult de 55.000 de utilizatori prin 
intermediul re elelor sociale. 

 
Eficacitate: Baza de date de monitorizare a Achizi iilor Publice 
Baza de date (www.integrityobservers.eu) este un instrument revolu ionar lansat în 

martie 2013, care integreaz  toate datele referitoare la punerea în aplicare a procedurilor 
de achizi ii publice i acoper  mai mult de 1437 de autorit i contractante din Croa ia i 
toate contractele de achizi ii publice aşa cum sunt semnate (în timp real). Pornind de la 
prevederile noii Legi a Achizi iilor Publice, toate notific rile de achizi ii publice trebuie 
s  fie publicate în Monitorul Oficial într-o form  standardizat  care permite bazei de 
date s  extrag  datele în timp real i s  le sorteze în func ie de diferi i parametri. 
Aceasta este actualizat  cu cele mai recente date la fiecare 24 de ore. Pentru prima dat  
aceste informa ii sunt sistematizate i colectate în timp real.  

Aceast  baz  de date este un instrument unic de monitorizarea transparen ei i de 
efectuarea de cercetare în domeniul achizi iilor publice, prevenind i detectând aşadar 
frauda în distribuirea fondurilor publice, prin cre terea transparen ei i în elegerea 
datelor i a procedurilor de achizi ii publice i, prin urmare, protejând interesele 
financiare ale statului.  

Pe lâng  stabilirea punctelor slabe din procedurile de achizi ii publice, baza de date 
poate fi utilizat  pentru detectarea fraudei în contracte generale, la toate nivelele în 
Croa ia i este capabil  s  monitorizeze separat toate achizi iile legate de fondurile UE 
în Croa ia, de la agricultur  i fonduri structurale la fondurile de coeziune. 

Instrumentul poate fi folosit de c tre toate p r ile interesate, cum ar fi institu iile 
publice, guvernul i autorit ile locale, comunitatea de afaceri, mass-media, 
organiza iile non-guvernamentale, institu ii de cercetare i de c tre publicul larg, în mod 
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gratuit. Valoarea ad ugat  a instrumentului este aceea c  permite c ut ri în func ie de 
numele func ionarilor publici, ceea ce înseamn  c  leag  direct func ionarii publici de 
firmele în care ei au ac iuni sau interese în conformitate cu declara ia oficial  de avere). 
Acest lucru permite monitorizarea profitului acestor companii din domeniul achizi iilor 
publice i descoperirea conflictelor de interese ale func ionarilor publici.  

Site-ul permite c utarea direct , în func ie de ofertant, func ionar public sau 
autoritate contractant . De asemenea, au fost create înc  patru categorii în scopul de a 
evita eventualele erori statistice: eventualele erori, ofertan i cu acela i cod PIN, 
autorit i contractante cu acela i cod PIN i acorduri-cadru. Mai mult decât atât, 
utilizatorii pot raporta nereguli.  

Recomand ri i lucruri de evitat: 
�Oportunitatea major  care a creat premisele pentru succes a fost procesul de 

aderare la UE, care a inclus cerin e referitoare la legisla ia privind achizi iile publice i a 
cadrului institu ional.  

Aceasta a fost, de asemenea, o oportunitate important , deoarece modific rile au 
actualizat sistemul la cele mai recente tehnologii i fonduri publice. În timp ce 
majoritatea rilor din UE vor trebui s  includ  schimb ri majore în legisla ie, întrucât o 
nou  directiv  a achizi iilor publice a intrat în vigoare la începutul anului 2014, Croa ia 
are cele mai multe mecanisme i prevederi puse în aplicare.  

�To i partenerii au fost implica i în punerea în aplicarea proiectului, inclusiv 
parteneri strategici, cum ar fi Asocia ia Municipiilor din Republica Croa ia care a oferit 
acces la func ionarii publici.  

De asemenea, p r ile institu ionale interesate, cum ar fi MELE - Direc ia de 
Achizi ii Publice, Ministerul Administra iei al Republicii Croa ia, Comisia pentru 
Reprimarea Conflictelor de Interese, Aparatul Guvernului pentru Cooperarea cu ONG-
uri, CFCA i Delega ia Uniunii Europene în Croa ia au ar tat sprijinul lor pentru proiect 
i continuarea acestuia. Câteva administra ii locale au decis s  pun  în aplicare în mod 

voluntar instrumentul de evaluare.  
�Sunt necesare cuno tin e tehnice complexe pentru a dezvolta o astfel de baz  de 

date.  
�Finan area este necesar  pentru continuarea acestei baze de date. 
 

Informaţii adiţionale:  
Websites:http://www.integrityobservers.eu/ and 
http://expertforum.ro/en/transnational-network-for-fighting-public-procurement-
crimes/ 
Tel: + 385 (0) 1 60 55 668 
Fax: + 385 (0) 1 60 55 669 
Email: info@psd.hr  
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BUNA PRACTIC  XVII. 
„ENIPIAD” Consolidarea Capacit ilor în cadrul structurilor de afaceri 

interne ale poli iei  
 
Nume:Consolidarea Departamentelor Afacerilor Interne ale Poli iei în statele 

membre ale UE(ENPIAD)  
Tipul de activitate: Capacity Building 
Scurt  descriere: Proiectul vizeaz  consolidarea capacit ilor analitice i 

opera ionale ale Departamentelor Afacerilor Interne ale Poli iei (PIAD) i unit ilor 
anticorup ie similare din Bulgaria (BG) i România (RO) care vizeaz  corup ia i alte 
practici frauduloase comise de ofi eri. Proiectul a fost gestionat de Centrul pentru Studiul 
Democra iei (CSD), în parteneriat cu Ministerul bulgar de Interne, Direc ia General  
Anticorup ie (DNA), Ministerul român al Administra iei i Internelor, Oficiul Central 
Belgian de Combaterea Corup iei (OCRC), Inspectoratul General al Poli iei Federale i 
Locale Belgiene (AIG), Unitatea Anticorup ie a Agen iei pentru Crim  Organizat  din 
Marea Britanie (SOCA) şi Biroul Federal Anticorup ie din Austria (BAK).  

Context i obiective 
Poli ia i alte agen ii de aplicare a legii sunt considerate un factor major în 

combaterea corup iei i li se acord  puteri largi în Bulgaria i România. În acela i timp, 
chiar structurile Ministerelor de Interne sunt afectate de practici corupte. 
Departamentele Afacerilor Interne ale Poli iei, a c ror misiune principal  este aceea de a 
combate corup ia din cadrul poli iei, sunt relativ noi în România şi Bulgaria. Prin 
urmare, erau înc  în faza de dezvoltare a capacit ii lor, introducând noi instrumente de 
la unit i similare din alte state membre ale Uniunii Europene i din Statele Unite. În 
cadrul acestui proiect, accentul a fost pus pe facilitarea înv rii institu ionale din 
experien a str in  în raport cu capacit ile de analiz  i investigare, inclusiv analiza de 
metode i tehnici de identificare i prevenire a corup iei din poli ie. Obiectivele concrete 
ale proiectului au fost:  

�Elaborarea de programe de formare i instrumente educa ionale i oferirea unor 
sesiuni de instruire practic  a ofi erilor din cadrul Departamentelor Afacerilor Interne 
ale Poli iei în Bulgaria i România.  

�Dezvoltarea i promovarea tehnicilor de investigare eficiente i instrumentelor de 
analiz  pentru identificarea i prevenirea corup iei în cadrul agen iilor de aplicare a legii.  

�Promovarea i dezvoltarea coordon rii, cooper rii i în elegerii reciproce între 
institu iile de aplicare a legii. 

Grupurile int  ale proiectului au fost de ofi eri din cadrul departamentelor 
afacerilor interne ale Poli iei i manageri de departamente din Bulgaria i România. 
Beneficiari au fost, de asemenea, formatori i cursan i din cadrul departamentelor 
afacerilor interne ale Poli iei din Bulgaria i România i, în mod indirect, din toate 
statele membre ale UE, care ar aplica bunele practici identificate prin proiect i 
materiale educa ionale dezvoltate.  

În faza de preg tire, personalul proiectului din cadrul Centrului pentru Studiul 
Democra iei în colaborare cu exper i bulgari i români din cadrul departamentelor afacerilor 
interne ale Poli iei au studiat fundalul opera ional i munca analitic  efectuat  de c tre 
aceste departamente. Obiectivul a fost acela de a identifica nevoile actuale i punctele slabe 
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care trebuie abordate în cadrul sesiunilor de instruire cu partenerii din Marea Britanie (UK), 
Belgia (BE) i Austria (AT). Acest lucru a fost urmat de vizite de studiu organizate de c tre 
personalul proiectului-cheie cu partenerii institu ionali din Marea Britanie, Belgia i Austria 
care a vizat schimbul de bune practici în domeniul investiga iilor anticorup ie i de 
prevenire, precum i determinarea con inutului de sesiuni de instruire i adaptarea acestora 
la nevoile departamentelor din Bulgaria i România.  

În urma vizitelor de studiu, exper i anticorup ie i practicieni din Marea Britanie, 
Belgia i Austria au organizat un workshop de cinci zile în Pravets, Bulgaria. Trainerii 
str ini au prezentat ofi erilor bulgari i români rolurile diferitelor organisme anticorup ie 
din rile lor i competen ele acestora. Practicile specifice explorate în timpul workshop-
ului au inclus colectarea de informa ii, lucrul cu informatorii i protejarea acestora, 
aplicarea testelor de integritate, formarea echipelor comune de anchet  (JIT) în cazurile 
transfrontaliere, implementarea instrumentelor de software în managementul de caz, 
analiza investiga iilor încheiate. În urma workshop-ului interna ional, grupul principal al 
stagiarilor (10 din Bulgaria i 10 din România) a elaborat un set de m suri i 
instrumente analitice pentru a fi puse în aplicare în Bulgaria i România, i a organizat 
dou  trening-uri na ionale pentru a acoperi un num r mai mare de ofi eri: 31 de ofi eri 
din România i 30 de ofi eri din Bulgaria.  

Au fost elaborate i difuzate dou  manuale de formare – unul cu bune practici din 
Marea Britanie, Belgia i Austria prezentat în cadrul workshop-ului din Pravets. Un al 
doilea manual de instruire pentru formarea ini ial  a ofi erilor din cadrul departamentelor 
afacerilor interne ale Poli iei a fost ulterior dezvoltat. Acest manual a atras aten ia asupra 
practicilor legislative i a studiilor de caz de la investiga iile încheiate ofi erii bulgari i 
români. Acest manual de instruire a fost tradus în limba român  i a fost adoptat ca 
instrument de formare intern  de Direc ia General  Anticorup ie.  

În etapa final , echipa de proiect a Centrului pentru Studiul Democra iei a dezvoltat 
un instrument de analiz  a situa iei riscurilor de corup ie în cadrul poli iei din Bulgaria. 
Instrumentul a fost testat i îmbun t it prin interviuri cu managementul a cinci direc ii 
regionale de poli ie din Bulgaria. Pe lâng  acest instrument, a fost dezvoltat  o 
metodologie de punere în aplicare a analizei situa iei. Instrumentul i metodologia au 
fost adoptate ulterior în activitatea Direc iei de Securitate Intern  a Ministerului de 
Interne al Bulgariei (recent redenumit  „Direc ia de Securitate”).  

În scopul de a stimula voin a deciden ilor de aplicare a noilor tehnici de investiga ie 
i de analiz  prev zute în training-uri i dezvoltate în cadrul proiectului, echipa de 

proiect a Centrului pentru Studiul Democra iei a preg tit un policy report privind bunele 
practici ale UE: „Combaterea Corup iei Poli iei: Perspective Europene”. Acesta a 
revizuit modul în care departamentele anticorup ie din cadrul poli iei sunt structurate 
într-un num r de ri europene, precum i diferitele instrumente utilizate privind 
investigarea i prevenirea corup iei. În plus, fa  de analiza general  a experien ei UE, 
raportul include capitole dedicate politicilor i instrumentelor anticorup ie din cadrul 
poli iei din Belgia, Marea Britanie, Austria, Bulgaria şi România. Raportul a fost 
publicat în limbile englez , bulgar  i român  i a ajuns la un num r mare de p r i 
interesate în mai multe state membre ale UE. 

Eficacitate: Proiectul a rezultat în procesul de înv are institu ional  prin 
identificarea i adaptarea instrumentelor opera ionale i analitice eficiente folosite de 
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Departamentele Afacerilor Interne ale Poli iei în trei state membre ale UE. Activit ile 
proiectului au contribuit în mod direct la stabilirea unei rela ii de lucru puternic  în 
rândul ofi erilor Departamentelor Afacerilor Interne ale Poli iei din statele membre ale 
UE pe de o parte, i construirea încrederii între Departamentele Afacerilor Interne ale 
Poli iei din Bulgaria i România, pe de alt  parte. Proiectul a contribuit la crearea unui 
sistem de formare durabil i o capacitate de analiz  a personalului Departamentelor 
Afacerilor Interne ale Poli iei, precum i canale eficiente pentru schimbul de bune 
practici i de experien . Pe termen lung, aceste eforturi vor asigura dezvoltarea unor 
departamente anticorup ie ale Poli iei mai durabile, competente i eficiente în Bulgaria 
i România.  

Recomand ri i lucruri de evitat: 
�Fi i realişti. Cele mai multe dintre practicile de investigare identificate au fost prea 

avansate i complexe (de exemplu, utilizarea pe scar  larg  a coloanelor mari de date) 
pentru infrastructura IT disponibil . Aceast  lips  de echipament IT modern în Bulgaria 
i România a f cut imposibil transferul pe durata proiectului. În astfel de cazuri se 

recomand  s  se identifice solu ii mai ieftine cu orizont de timp mai scurt.  
�Când se transfer  bunele practici, acestea trebuie s  fie adaptate la realit ile 

locale, specificul cultural, institu ional etc. 
�Încurajarea particip rii active a managerilor i a ofi erilor de la departamentele 

guvernamentale relevante, implicate în proiect. Trebuie g sit  o modalitate de a-i 
stimula, inclusiv financiar, în scopul de a spori contribu ia lor la proiect.  

�Se las  suficient timp pentru ONG-urile partenere s  se familiarizeze cu specificul 
activit ii departamentelor guvernamentale relevante, astfel încât practica s  fie pus  în 
aplicare în mod satisf c tor. O nou  opinie poate oferi perspective noi cu privire la 
modul în care m surile de combatere a corup iei pot fi implementate cu mai mult efect 
i eficien .  
Informaţii adiţionale:  
Centre for the Study of Democracy  
Websites : www.csd.bg 
Tel: +359 2 971 3000 
Email: csd@online.bg   
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BUNA PRACTIC  XVIII. 
„Re eaua SELDI” (Balcanii de Vest i Turcia) 
 
Nume: Leadership în Europa de Sud-Est pentru Dezvoltare i Integritate (SELDI)  
Tipul de activitate: Structura Coali iei Regionale Anticorup ie 
Scurt  descriere: The Southeast Europe Leadership for Development and Integrity 

(SELDI) (SELDI) are ca scop consolidarea capacit ii organiza iilor societ ii civile din 
regiune pentru a colabora, monitoriza i influen a buna guvernare i corup ie în Europa 
de Sud-Est i Turcia, prin parteneriat public-privat. Partenerii SELDI au stabilit o 
coali ie puternic  i un parteneriat fluid cu 19 organiza ii care împ rt esc acelea i 
valori ale societ ii civile din Europa de Sud-Est (care implic  parteneri din zece ri, 
printre care Albania, Bosnia i Her egovina, Bulgaria, Croa ia, Kosovo, Republica 
Macedonia, România, Muntenegru, Serbia i Turcia). Obiectivele parteneriatului 
contribuie la o societate civil  dinamic  în regiune, capabil  s  participe la dezbateri 
publice i la influen area politicii i procesului de luare a deciziilor în domeniul 
anticorup iei i bunei guvern ri. 

SELDI se bazeaz  pe punerea în comun a resurselor celor 19 parteneri care 
împ rt esc valori similare i sunt profund implica i în buna guvernare i anticorup ie la 
nivel na ional. Strategia SELDI se bazeaz  pe bunele practici de succes ale ini iativei 
anticorup ie Coali ia 2000 din Bulgaria, i este o continuare a ini iativei de consolidare 
a capacit ilor regionale Ini iativa Europei de Sud-Est pentru Dezvoltare Juridic , 
creat  în 1999 de c tre conducerile organiza iilor non-profit. Astfel,SELDI are o raz  de 
ac iune de neegalat din punct de vedere istoric i are cel mai bogat depozit de date de 
monitorizare a corup iei regionale.  

Puterea SELDI vine de la faptul c  partenerii s i de baz  din coali ie au lucrat 
împreun  în trecut în zona de bun  guvernare i anticorup ie i si-au dovedit experien a 
în domeniu. Foarte important, SELDI este implicat ca partener asociat al Ini iativei 
Regionale Anticorup ie, organism regional interguvernamental unic dedicat combaterii 
corup iei în Europa de Sud-Est. Larga mobilizare institu ional  şi regional  (diferite 
tipuri de organiza ii ale societ ii civile implicate) pentru partenerii de advocacy i 
p r ile interesate, i structura de guvernare deschis  a SELDI asigur  în continuare 
viabilitatea ini iativei.  

Eficacitate: Înfiin at  în 2012, SELDI a reu it s  devin  în primii doi ani cea mai 
recunoscut  ini iativ  de combatere a corup iei în institu iile interna ionale din regiune 
i din guvernele na ionale. SELDI a fost inclus ca un partener institu ional în procesul 

de consultare al Pilonului Guvernare din cadrul Strategiei 2020 Europa de Sud-Est, 
primul document regional cu privire la integrarea în UE. SELDI a desf urat o rund  de 
monitorizare a corup iei regionale bazat  pe Sistemul de Monitorizare a Corup iei 
„state-of-the-art” (proiectat de Centrul pentru Studiul Democra iei117). Sistemul de 
Monitorizare a Corup iei va permite SELDI i celor interesa i de anticorup ie la nivel 
regional s  evalueze în timp i s  compare progresul din diferite state SELDI din 
regiune.  

                                                 
117 Site-ul oficial al Centrului pentru Studiul Democra iei este disponibil la http://www.csd.bg/  
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În primii doi ani ai proiectului, coali ia SELDI a creat un think-tank de ac iune i 
un „ecosistem” în zona de bun  guvernare i anticorup ie la nivel regional, prin 
schimbul de cuno tin e i experien  între parteneri i p r i interesate. SELDI a preg tit 
primul Raport Regional Anticorup ie cu mesaje de advocacy na ionale i regionale 
specifice. Pe parcursul urm torilor doi ani (2014-2016), SELDI se va concentra pe 
comunicarea mai activ  a mesajelor de advocacy i recomand rilor de politici.  

Recomand ri i lucruri de evitat: 
- Men ine i o conducere i o structur  de membership deschise, care v  va permite 

includerea unor noi membri i va împiedica represiunea concuren ial  s  afecteze 
parteneriatul;  

- Identifica i i include i în parteneriat principalii actori interesa i din sectorul 
public, chiar dac  doar în capacitatea consultativ  i/sau ex officio;  

- Înt ri i sentimentul de apartenen  la Ini iativ  prin încredin area partenerilor cu 
coordonarea unor p r i ale ini iativei, care se potrivesc cel mai bine cu experien a i 
profilul lor;  

- Gândi i un sistem de evaluare solid i solicita i evalu ri periodice externe 
independente a realiz rilor;  

- Nu alege i o confruntare total  cu autorit ile publice din domeniu, ci c uta i 
func ionari publici cu gândire reformist  i politicieni care pot aduce o schimbare 
constructiv . 
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BUNA PRACTIC  XIX. 
Sprijinirea Jurnalismului de Investiga ie din România 
 
Tipul de activitate: Jurnalism de Investiga ie 
Scurt  descriere: Proiectul „Sprijinirea Jurnalismului de Investiga ie” are scopul 

de a oferi unor jurnali ti de investiga ie din întreaga ar  accesul la cei mai buni traineri 
din domeniul lor, de a-i înv a cum s  abordeze un subiect sensibil, noi modalit i de a 
ob ine informa iile de care au nevoie din alte surse decât cele conven ionale (cum ar fi 
„data mining”), de a le oferi insight-uri asupra modului de func ionare a sistemul 
judiciar i a le crea oportunit i pentru networking. 

Selec ia participan ilor s-a bazat pe un proiect de investiga ie propus de fiecare 
individ care şi-a dezvoltat ulterior abilit ile personale sub îndrumarea unui jurnalist 
experimentat i a realizat ancheta. Dup  selectarea participan ilor, au avut loc sesiuni de 
training cu procurori, avoca i i jurnali ti de investiga ie din Marea Britanie, celor mai 
bune investiga ii fiindu-le atribuit fie un grant, fie un stagiu de trei s pt mâni în Vest.  

Acest program  avut trei edi ii în 2010, 2011 i 2012.  
Obiectivele au fost sus inute de activit i, precum:  
�selectarea jurnali tilor pe baza unui portofoliu i a unui interviu;  
�sesiuni de instruire de dou  zile în ar , în care, plecând de la studii de caz şi 

exemple din practic , sunt prezentate şi discutate diferite tehnici de investiga ie, aspecte 
importante ale sistemului juridic şi administrativ pentru activitatea investigativ , 
probleme de etic  şi deontologie. În cadrul acestui seminar se discut  şi temele 
investiga iilor pe care jurnaliştii le vor realiza pe durata programului; 

�urm rirea evolu iei articolelor scrise de c tre participan i; 
�o mas  rotunda de dou  zile pe tema jurnalismului de investiga ie, ce are loc dup  

finalizarea investiga iilor şi la care particip  formatorii, vorbitorii, organizatorii, 
sponsorii şi desigur jurnaliştii implica i. Aceştia din urm  îşi vor prezenta articolele de 
investiga ie şi vor primii feedback din partea formatorilor şi a celorlal i concuren i;  

�selectarea celor mai bune lucr ri;  
� oferirea granturilor pentru investiga ii alese de juriu, bani meni i s  ajute 

jurnaliştii în realizarea i publicarea anchetelor. 
�oferirea de stagii de trei s pt mâni în Regatul Unit la Biroul de Investiga ii 

Jurnalistice, precum i invita ii la conferin e interna ionale de investiga ii. 
Pe parcursul a trei edi ii, programul a adunat peste 60 de jurnali ti din mass-media 

local , precum i de la mass-media central , dar a implicat, de asemenea, i jurnali ti de 
investiga ie din Republica Moldova. 

Urmând aceea i cale a jurnalismului de investiga ie, sub egida Ini iativei pentru o 
Justi ie Curat , a avut loc un seminar „Mass-media i Justi ia”, la sfâr itul anului 2012, 
care a reunit jurnali ti de investiga ie i magistra i, deschizând calea pentru o rela ie 
profesional  i de încredere între aceştia, care a produs astfel o mai bun  în elegere 
privind felul in care procurorii ori jurnali tii abordeaz  un caz i conduc o investiga ie. 

În plus, proiectul Granturi pentru Jurnalismul de Investiga ie (GIJ) a avut scopul de 
a stimula dezvoltarea i independen a jurnalismului de investiga ie din România printr-o 
serie de granturi pentru jurnali tii care scriu pe tema corup iei la nivel înalt, sp larea de 
bani i frauda. Prin aceast  ini iativ , proiectul a urm rit s  arate jurnali tilor c  
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investiga iile scrise dintr-o perspectiv  profesional  independent  pot avea, în cele din 
urm , un impact puternic în cazul în care, ca grup de profesionişti, formeaz  re ele de 
contacte formale i informale.  

RISE Project, o comunitate de jurnali ti care investigheaz  crima organizat  i 
corup ia, a fost implicat în proiect, jucând un rol important prin furnizarea de formatori 
remarcabili, cum ar fi Paul Radu. Investiga iile echilibrate i profesionale au un rol în 
cre terea încrederii opiniei publice în mass-media, în aceste vremuri când standardele 
etice ale mass-media sunt sc zute în România. De asemenea, rela ia dintre oficiali i 
mass-media s-a îmbun t it, investiga iile jurnali tilor au devenit puncte de plecare în 
investiga ii oficiale.  

Re eaua de jurnali ti de investiga ii (ce apar in diferitelor publica ii) care s-a creat 
ar putea duce ( i deja a dus), la o ac iune comun  a jurnali tilor profesioni ti în 
momentele critice, atunci când mecanismele statului de drept sunt puse în pericol.  

În timpul programului GIJ, au fost acordate 12 granturi în valoare de 800 de euro 
fiecare. Toate investiga iile au fost publicate. Majoritatea jurnali tilor premia i nu ar fi 
avut nicio ans  de a publica aceste investiga ii f r  aceste granturi. Unii dintre ei nu au 
beneficiat de sprijinul redactorului- ef în a-şi publica investiga iile, îns  au avut 
sprijinul membrilor juriului de evaluare sau al colegilor din cadrul proiectului pentru a 
publica în alte publica ii. Dou  dintre investiga ii au fost, de asemenea, publicate în 
versiunile tip rite ale Adev rul i Evenimentul Zilei, dou  dintre cele mai importante 
ziare din Romania.  

Eficacitate: Jurnali tii de top din presa local  s-au bucurat de expunere la nivel 
na ional iar munca lor a fost prezentat  pe paginile ziarelor na ionale de mare circula ie. 
Networking-ul i cooperarea în munca de investiga ie au fost promovate prin 
intermediul acestor proiecte. O parte a programelor a primit confirmarea interna ional  - 
o investiga ie scris  de Olga Ceaglei i Andrei A tef nesei a primit finan are de la 
Scoop Danemarca i a fost distins  cu Eastern Partnership Journalistic Prize.  

Succesul programului a dus, de asemenea, la stabilirea unui parteneriat cu SCOOP, 
o re ea larg  axat  pe sprijinirea jurnalismului de investiga ie în Europa de Est i de 
Sud-Est. Scopul lor principal este de a dezvolta o re ea între jurnali tii din diferite zone, 
sprijinind caracterul transna ional al pove tilor i investiga iilor, aducând astfel 
împreun  jurnali ti profesioni ti pentru a facilita schimbul de bune practici i produc ia 
jurnalismului de investiga ie.  

Un total de 15,000 € a fost oferit pentru 11 jurnali ti în cadrul programului 
„Sprijinirea Jurnalismului de Investiga ie”: patru granturi de 2,000 € acordate 
jurnali tilor care au scris primele trei investiga ii, i apte granturi de 1,000 € pentru 
scriitori de investiga ii runner-up”. Ace ti bani i-au ajutat pe jurnali ti s - i acopere 
cheltuielile i s  continue s  scrie investiga ii independente de înalt  calitate, în ciuda 
presiunii crizei financiare, care a avut un impact foarte puternic asupra presei. Patru 
câ tig tori au fost trimişi la Conferin a Global Investigative Journalism, în Kiev.  

Prezen a speciali tilor str ini experimenta i în calitate de formatori a jucat un rol 
important. De asemenea, juriul, fiind format din jurnali ti cu experien , a tiut s  aleag  
cei mai buni participan i în scopul de a ob ine rezultatele a teptate ale proiectului. 
Procurorii din cadrul Direc iei Na ionale Anticorup ie au participat la activit ile 
programului, iar reprezentan i ai Ministerului Public (Parchetul de pe lâng  Înalta Curte 
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de Casa ie i Justi ie) i Consiliul Superior al Magistraturii au fost invita i s  ia parte la 
activit ile proiectului: seminarii i gala câ tig torilor.  

12 investiga ii care vizau corup ia la nivel înalt i frauda au fost publicate, iar 
jurnalismul de investiga ie din România a fost consolidat.  

Aceste granturi au stimulat dezvoltarea de re ele formale i informale între 
jurnali tii participan i. Jurnali tii de investiga ie au fost încuraja i s  scrie investiga ii 
independente, având şansa de a lucra i de a primi îndrumare de la trei dintre exper ii în 
domeniu: Liviu Avram, redactor- ef adjunct Adev rul, Paul Radu, director al 
Proiectului RISE (care este, de asemenea, director executiv al Proiectul de Raportare a 
Crimei Organizate i Corup iei - OCCRP i membru al International Consortium of 
Investigative Journalists - ICIJ, specializat pe investiga ii transna ionale, co-fondator al 
Investigative Dashboard) i Valentin Zaschievici, freelancer. Membrii juriului au oferit 
îndrumare i sprijin participan ilor pe parcursul întregii perioade de anchet  prin 
ob inerea unor informa ii relevante, editare i mai târziu, prin publicarea de articole.  

Pentru jurnali tii implica i, programul a ajutat la consolidarea unei re ele i la 
câ tigarea încrederii reciproce, care este foarte important , mai ales într-o ar  în care 
corup ia tinde s  fie implicat  în fiecare aspect. Aceştia au reu it s  î i îmbun t easc  
abilit ile de investigare, cuno tin ele i s  îşi sporeasc  propria încredere în sine.  

Un exemplu de succes a fost ancheta lui Liviu Ghinea: dup  anchet , dosarele din 
Gala i cu privire la distrugerea SNIF, Societatea Na ional  de Îmbun t iri Funciare, au 
fost redeschise i investigate de Direc ia Na ional  Anticorup ie. Alte exemple pot fi 
date cu privire la investiga iile care au fost cercetate de procurori, sau cu privire la un 
caz în care Agen ia Na ional  de Integritate a demarat o anchet  cu privire la declara iile 
de avere ale unui oficial. Investiga ia lui Paul Ciurari cu privire la produsele disponibile 
pentru copii în coli s-a încheiat cu eliminarea automatelor de cafea din colile din zona 
jude ului Suceava.  

Recomand ri:  
� Construirea încrederii între procurori i jurnali ti.  
� Folosirea diferitelor tipuri de finan are, un mix între implicarea sectorului privat i 

contribu ii de la ambasade.  
� Men inerea unei re ele puternice între jurnali tii din mass-media local  i cei de la 

mass-media central .  
� Asigurarea unei îndrum ri din partea jurnali tilor de marc  i cu experien .  
De evitat:  
� Nu implica i jurnali tii utiliza i de c tre oligarhi i „ma in riile” partidelor în 

scopuri politice. 
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