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Organizația Transparency International Ungaria și-a lansat 
programul We build on each other în anul 2018, cu scopul de
a încuraja o implicare mai activă a cetățenilor în viața publică. 

Obiectivele programului We build on each other vizează încura-
jarea cetățenilor care iau parte la program în sensul implicării 
active a acestora în viața publică, consolidarea participării la 
procesele democratice, crearea unui spirit cetățenesc receptiv 
și diseminarea de cunoștințe esențiale cu privire la educația și 
cultura civică în Uniunea Europeană. Pe parcursul anului 2018, 
în cadrul programului, am organizat o serie de evenimente, 
la care părțile interesate au fost invitate să ia parte, și anume: 
ateliere de lucru interactive în lunile martie - mai; mai multe 
evenimente organizate în luna august, în cadrul programului, 
de organizația TI Ungaria împreună cu partenerii internaționali 
ai acesteia, la Festivalul Sziget; forumuri de dezbateri cu privire 
la viitorul Ungariei și al UE, organizate în toamna aceasta; 
și ceremonia de închidere a proiectului, organizată în luna 
decembrie. Evenimentele au avut loc în patru orașe din Ungaria, 
respectiv: Pécs, Győr, Debrecen și Szeged. Partenerii proiectului 
derulat de organizația TI Ungaria au fost: Fundația With the 
Power of Humanity – Prin puterea umanității din Pécs, Reflex 
Environmental Protection Society − Societatea Reflex pentru 
Protecția Mediului din Győr, Natív din Debrecen și SZTEP – 
Asociația Studenților de la Universitatea de Științe Politice din 
Szeged.

În cadrul proiectului s-au derulat evenimente și în România și 
Italia, aceste evenimente fiind organizate de partenerii proiect-
ului transfrontalier al organizației TI Ungaria. În România, eveni-
mentele au avut loc la Cluj-Napoca și Constanța, fiind organiza-
te de Asociația Expert Forum (EFOR), în timp ce partenerul 
italian, Transparency International Italia, a organizat evenimente 
similare la Cagliari și Palermo.

We Build
on Each Other
Ne sprijinim reciproc
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Parteneri principali
Organizația Transparency International Italia activează în 
domeniul prevenirii corupției din anul 1996. Una dintre activitățile 
principale ale organizației vizează educarea tinerilor cu privire la 
integritate. Începând cu anul 1997, organizația TI Italia a derulat 
aproximativ 35 de seminarii anticorupție destinate elevilor, 
studenților și profesorilor universitari, la care au participat în total 
1.700 de studenți. Aceste prelegeri s-au derulat sub forma orelor 
de predare tradițională, în cadrul cărora s-au discutat tematici 
precum corupția și integritatea. În cadrul proiectului Erasmus Plus 
implementat de organizația TI Italia, care se derulează începând 
din 2014, 13 profesori italieni au fost instruiți în metode de predare 
pentru subiectul anti-corupție, metode pe care aceștia le-au testat 
ulterior pe un număr de 320 de studenți. Organizația TI Italia 
participă la procesul de monitorizare civilă a mai multor proiecte 
finanțate de UE, în cadrul Pactelor de Integritate și a creat 
instrumente care sprijină procesul de monitorizare a achizițiilor 
publice (platformă de raportare, pagină web, laboratoare școlare). 
Totodată, organizația și-a adus contribuția și la procesul de 
sensibilizare cu privire la valorile și politicile UE, prin monitorizarea 
transparenței perioadei în care Italia a deținut președinția Uniunii 
Europene, respectiv perioada cuprinsă între iulie și decembrie 
2014. 

Organizația Transparency International Italia și-a folosit 
experiențele dobândite cu privire la monitorizarea achizițiilor 
publice din Cagliari (Sardinia), precum și cu privire la sectorul 
educațional, cu scopul de a consolida participarea democratică 
a cetățenilor, conform valorilor europene. În acest demers, 
organizația TI Italia a contribuit la organizarea de campanii și 
evenimente locale în două orașe de importanță strategică (Cagliari 
și Palermo) din partea de sud a țării, colaborând în acest sens 
cu universități locale, cu scopul de a prezenta tematici precum 
transparența și răspunderea în Uniunea Europeană. Campania 
s-a axat pe utilizarea instrumentelor dezvoltate anterior pentru 
procesul civic de monitorizare a achizițiilor publice în UE, dar a 
inclus și noi inițiative cu un caracter interactiv, de exemplu ateliere 
de lucru, dezbateri publice și concursuri de materiale foto și video.

Organizația 
Transparency 
International
I TA L I A
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Expert Forum este un think tank cu sediul în București, înființat 
de patru  experți de renume în domeniul politicilor publice și 
reformelor guvernamentale. Printre domeniile principale de 
activitate ale organizației se numără reforma administrativă 
și integritatea sectorului public; decentralizarea, dezvoltarea 
regională, finanțarea publică; reformele sistemului judiciar 
și anticorupție;precum și politica în domeniul energiei și 
transporturilor. Membrii organizației au participat la evaluarea 
celor mai importante reforme instituționale din sectorul public și 
au analizat procesele legislative derulate în ultimii ani în România 
și în țările învecinate (în special țările din Balcanii de Vest și 
Republica Moldova), pe baza unei cooperări între organizație 
și Comisia Europeană, Consiliul European, Banca Mondială 
și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). De 
asemenea, EFOR este membru al inițiativei Open Government 
Partenership (Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă), care 
sprijină guvernele în procesul de sporire a transparenței în 
legătură cu informațiile de interes public.

EFOR a utilizat experiențele dobândite anterior pentru a 
monitoriza investițiile, achizițiile publice și serviciile publice 
realizate pe plan local, cu scopul de a preveni clientelismul 
politic și de a sprijini implicarea democratică a cetățenilor în 
două orașe din România (Cluj și Constanța). Utilizând metode 
testate anterior, precum sondaje deliberative de opinie publică, 
dezbateri libere și ateliere civice, dar și tehnici inovatoare, de 
exemplu teatrul labirint și harta clientelismului politic, EFOR 
a promovat valorile europene și a încurajat implicarea în viața 
publică la nivel local. Componenta principală a campaniei 
realizate a fost reprezentată de studenții din facultățile și presa 
locală, care au fost încurajați să-și formuleze propriile idei în 
legătură cu întărirea răspunderii la nivelul instituțiilor publice și 
care ar trebui să fie prioritățile acestora.

expertforum.ro

Expert Forum
R O M A N I A
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Parteneri locali
Centrul pentru Resurse Civice din Constanța s-a înfiinţat în 
2006 pentru a sprijini, promova şi dezvolta conştiinţa şi iniţiativa 
civică, în spiritul democraţiei participative, la nivel individual, 
comunitar şi regional.

Din anul înființării până în prezent, Centrul pentru Resurse Civice 
militează pentru promovarea utilizării instrumentelor democrati-
ce în viața comunității.

Principalele domenii de activitate ale Centrului pentru Resurse 
Civice sunt democrație locală și implicarea cetățenilor în viața 
comunității prin voluntariat, susținerea protecției mediului, asist-
area migranților resortisanți ai țărilor terțe în accesarea serviciilor 
din comunitate; stimularea comunicării dintre administrație și 
tinerii din comunitate, dar și susținerea democrației prin moni-
torizarea proceselor electorale cu observatori independenți și 
promovarea modelului intercultural dobrogean.

Centrul pentru Studiul Democraţiei (CSD) este un think-tank 
înființat în anul 2006 în cadrul Departamentului de Știinţe 
Politice, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale 
Comunicării, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, în cadrul 
căreia funcționează ca centru de cercetare acreditat. CSD a 
dezvoltat, de-a lungul timpului, proiecte de cercetare și analize 
cu precădere din perspectivă comparată, cu o importantă 
componentă aplicată, pe teme ca: democratizare, migraţie, 
etnicitate, educaţie civică, design instituțional sau comporta-
ment electoral. Colaborările noastre acoperă instituții precum 
Parlamentul României, Administrația Prezidențială, instituții ale 
administrației locale sau organizații ale societății civile

Odată cu diversificarea colaborărilor derulate de CSD și a 
proiectelor în care acesta s-a implicat, cu precădere în zona 
societății civile, a fost creată, în octombrie 2012, Asociația 
Centrul pentru Studiul Democrației (ACSD). Activitățile ACSD 
vin în completarea cercetărilor derulate de Centru, prin proiecte 
aplicate și colaborări cu organizații civice cu preocupări conexe, 
precum educația și promovarea cetățeniei democratice.

Centrul
pentru Studiul 
Democrației
Cluj-Napoca

Centrul pentru 
Resurse Civice
Constanța
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Fundația With the Power of Humanity a fost înființată de 
un grup de tineri entuziaști din Pécs, cu scopul de a promova 
concepte precum  drepturile omului și solidaritatea. Obiectivul 
principal urmărit de organizație este acela de a consolida 
incluziunea socială, prin sprijinirea grupurilor oprimate și 
discriminate și prin promovarea sensibilității în rândul societății 
majoritare. Fundația și-a început activitatea în anul 2010 la 
Gyárváros, o regiune caracterizată de segregare situată în 
partea de est a Pécs. În primă instanță, programele educative 
extrașcolare de tip after-school au condus la înființarea Clubului 
pentru Tineret Menedék, și, în primăvara anului 2013, la 
înființarea școlii normale Élmény Tár. Profilul școlii normale 
include sprijin pentru studiu, proiecte de învățare, ateliere 
de lucru organizate în mod periodic (creație în domeniul 
artizanatului, media, fotbal, educație prin experiență, etc.), 
programe de agrement și tabere. Misiunea școlii normale 
este aceea de a permite copiilor care frecventează școala, 
majoritatea acestora fiind de etnie romă și/sau trăind în sărăcie 
extremă, să aibă parte de experiențe normale în viața normală 
a colegilor mai favorizați, de exemplu călărie, vizite la muzeu, 
vizionarea unui film sau vizite la patinoar. Programele se bazează 
pe învățare prin experiență, non-formală. În anul 2015 a fost 
lansat un proces de dezvoltare a comunității destinat părinților 
copiilor, care include întâlniri periodice, acțiuni de mentorat 
individual, programe de agrement și inițiative locale.emberseg.hu

Fundația With 
the Power of 
Humanity
Prin puterea umanității
U N G A R I A
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Pe parcursul timpului, Reflex a devenit o organizație de 
importanță majoră pentru mișcarea ecologistă promovată de 
ONG-urile de profil din Ungaria, fiind o organizație-expert de 
avangardă pentru mai multe problematici (protecția împotriva 
zgomotului, drepturile de informare, protecția consumatorilor 
din perspectivă ecologică, probleme legate de instalațiile care 
emit radiații, testarea Convenției de la Aarhus, protecția zonelor 
umede). Societatea este membru fondator al mai multor alianțe 
naționale (Humusz Waste Reduction Alliance − Alianța pentru 
Reducerea Cantității de Deșeuri din Humusz, Rețeaua ungară 
de birouri de consultanță în domeniul ecologiei, Cuha Valley 
Bakony Railway Association − Asociația Feroviară Bakony din 
Valea Cuha), precum și al Forumului pentru Protecția Mediului 
din Regiunea Transdanubia de Vest. Liderii societății se 
regăsesc în organismele de conducere ale organizațiilor mai sus 
menționate, iar mișcarea deleagă cu regularitate reprezentanții 
proprii în diferite comitete. 

Societatea a implementat numeroase proiecte de natură 
tehnică, atribuite fie prin licitație, fie de către stat. Până în 
prezent, Societatea a publicat mai mult de 50 de broșuri 
tehnice și corelate cu activitățile mișcării, a organizat expoziții, 
evenimente naționale și locale, precum și campanii directe de 
stradă. Cu scopul de a-și consolida legăturile în comunitate, 
de a-și extinde baza socială și de a sprijini cetățenii în apărarea 
drepturilor proprii, Reflex acționează în mod legal și ca linie 
telefonică gratuită de asistență. Biroul de consultanță pentru 
comunitate al Societății, care se ocupă de tematici precum 
protecția mediului, aspecte juridice și protecția consumatorilor, 
funcționează de peste 15 ani. Una dintre realizările importante 
constă în redactarea unui număr de peste 30 de planuri tehnice 
destinate protejăriii valorilor naturale și patrimoniului natural 
(pregătiri pentru parcuri naționale, planuri de management și 
extindere a zonelor de protecție a peisajului, materiale tehnice 
preliminare privind parcurile naturale din micile regiuni). 
Materialele tehnice realizate de Reflex sunt disponibile pentru 
consultare la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, dar și 
în cele mai mici școli din diferite regiuni.

Reflex
Environmental 
Protection Society
Societatea Reflex pentru 
Protecția Mediului
U N G A R I A

reflexegyesulet.hu
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Natív este o comunitate de tineri din Debrecen, al cărui 
scop vizează dezvoltarea vieții sociale a orașului. Acești tineri 
consideră că obiectivele principale pe care doresc să le 
îndeplinească sunt reprezentate de revigorarea vieții culturale, 
promovarea de atitudini conștiente față de mediul înconjurător 
și transformarea orașului propriu într-un loc mai bun în care 
să trăiască. Tinerii ar dori ca Debrecen să fie o comunitate 
de cetățeni democratici, toleranți, “verzi”, care să manifeste 
deschidere atât unul față de celălalt, cât și față de întreaga lume.

 

NATÍV
U N G A R I A

facebook.com/Nativ.Debrecen

SZTEP Asociația 
Studenților de la 
Universitatea de Științe 
Politice din Szeged
U N G A R I A

facebook.com/SZTEP

Asociația a fost înființată în 2007 de studenții de la Universitatea 
de Științe Politice din Szeged, iar componența sa s-a dezvoltat 
în timp, astfel încât să includă studenți de la Facultatea de Relații 
Internaționale, precum și alți studenți interesați de politică sau 
științe politice.

Obiectivul principal al Asociației este acela de a lărgi 
oportunitățile de care pot beneficia studenții de la Relații 
Internaționale și de a-i sprijini în procesul de avansare în carieră, 
dar, bineînțeles, sprijinul este direcționat și către studenții care 
urmează cursurile altor facultăți.



Instrumentele
unui cetățean
activ
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Valorile fundamentale ale Uniunii Europene și drepturile conferite 
cetățenilor UE sunt cuprinse în Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene. Carta a fost elaborată de o Convenție 
Europeană formată dintr-un reprezentant al guvernului fiecărui stat 
membru și al Comisiei Europene, plus membrii ai Parlamentului 
European. Valorile fundamentale ale Uniunii Europene au fost 
definite în șapte Titluri, care cuprind 54 de articole. Documentul a 
fost semnat în 7 decembrie 2000, cu ocazia summit-ului de la Nisa. 
Drepturile fundamentale de ordin civil, politic, economic și social, 
prevăzute în Cartă sunt protejate de Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europeane, care a început să funcționeze 
din data de 1 martie 2007, la Viena. Pe lângă protejarea 
drepturilor fundamentale, obiectivul Agenției este și acela de 
a informa cetățenii europeni cu privire la drepturile care le sunt 
conferite și de a coordona activitățile realizate de organizațiile care 
se ocupă cu protejarea drepturilor omului. 

Unul dintre elementele de noutate aduse de Cartă este 
reprezentat de gruparea unică a drepturilor, întrucât Carta 
abandonează diferențierea tradițională dintre drepturile de ordin 
civil și politic și cele de ordin economic și social. 

Drepturi și valorile
stabilite de UE

Carta clasifică drepturile fundamentale în următoarele categorii:

Demnitate
Libertăți
Egalitate
Solidaritate
Justiție și
Drepturile cetățenilor.
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Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, orice 
cetățean al UE are dreptul de a adresa o petiție Parlamentului 
European, sub forma unei plângeri sau cereri, cu privire la un 
aspect care se încadrează în domeniile de competență ale 
Uniunii Europene. Petițiile sunt examinate de Comisia pentru 
Petiții a Parlamentului European, care decide cu privire la 
admisibilitatea petițiilor și este responsabilă pentru soluționarea 
acestora. Dreptul de a adresa petiții este conferit oricărui 
cetățean al UE și oricărei persoane fizice sau juridice rezidente 
sau cu sediul social într-un stat membru. Pentru a fi admisibile, 
petițiile trebuie să se refere la aspecte care se încadrează într-un 
domeniu de competență al UE (de exemplu o problemă legată 
de mediul înconjurător) și care îi afectează în mod direct pe 
respectivii petiționari. Pe baza petiției, Parlamentul European 
poate da dreptate petiționarului și poate acorda asistență 
cetățeanului în soluționarea acesteia în relația cu autoritățile și 
instituțiile statului membru. Speța se poate finaliza cu o hotărâre 
pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Petiția 
trebuie să fie adresată Parlamentului European și va fi examinată 
de Comisia pentru Petiții a Parlamentului European. În trecut, 
cetățenii Ungariei și-au exercitat cu succes dreptul de a adresa 
petiții, de exemplu într-o speță privind o instalație de incinerare 
a deșeurilor din Sturovo, un oraș din partea slovacă a frontierei 
slovaco-ungare, unde acest proiect, urmare a petiției, a fost în 
cele din urmă abandonat. 

Drepturi politice, 
dreptul de a 
adresa petiții și 
plângeri ¹

¹ europarl.europa.eu/atyourservice/hu/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.1.4.html 

ec.europa.eu/info/topics_hu
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Ca cetățean al UE, orice persoană are dreptul de a beneficia, în 
ce privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil 
și într-un termen rezonabil, din partea instituțiilor, organelor, 
oficiilor și agențiilor Uniunii. De asemenea, cetățenii UE au 
dreptul de a adresa o întrebare, un comentariu sau o plângere 
către instituțiile, organele sau oficiile Uniunii, în oricare dintre 
limbile oficiale ale UE (inclusiv limba română). Instituția afectată 
are obligația de gestiona întrebarea/comentariul/plângerea în 
mod corespunzător. În cazul în care ni se încalcă vreun drept, 
suntem îndreptățiți să depunem o plângere. În calitate de 
cetățean al Uniunii, avem dreptul de acces la documentele 
instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii.

Cetățenii UE au dreptul de a solicita direct inițierea de legislație 
europeană. O inițiativă de elaborare de acte legislative UE 
poate viza strict aspecte pentru care Comisia Europeană are 
competența de a acționa, conform Tratatelor. Aspectele care 
cad în competența statelor membre nu pot fi amendate prin 
intermediul unei inițiative a cetățenilor europeni. Pentru a iniția 
strângerea de semnături este necesar un comitet cetățenesc 
format din cel puțin șapte persoane, care sunt cetățeni ai unor 
state membre diferite. În conformitate cu dispozițiile Articolului 
11(4) al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TEU), 
este necesară strângerea unui număr de minim un milion de 
semnături ale cetățenilor UE. După înregistrarea la Curtea 
Europeană, organizatorii au la dispoziție 12 luni pentru a 
colecta numărul necesar de un milion de declarații de susținere. 
Semnăturile trebuie să provină din cel puțin un sfert din numărul 
statelor membre. Autoritățile naționale au la dispoziție trei luni 
pentru a atesta că declarațiile de susținere îndeplinesc  ceințele 
tehnice și de siguranță. La finalul procesului, Comisia Europeană 
decide cu privire la introducerea sau nu a chestiunii pe agenda 
proprie, permițând astfel, sau nu, continuarea procesului 
legislativ. Un exemplu adecvat în acest sens este reprezentat de 
inițiativa privind Interzicerea glifosatului și protecția oamenilor și 
a mediului împotriva pesticidelor toxice. 

Dreptul la bună 
administrare și 
dreptul de acces 
la documente

Inițiativa 
cetățenească 
europeană ²

² ec.europa.eu/citizens-initiative/public/faq?lg=hu
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Aplicația
EU Funds Watch 
MONITORIZAREA FONDURILOR UE

Instrumentul
RedFlags
ALERTE

OLAF este Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă, a cărui 
atribuție principală este aceea de a proteja interesele financiare 
ale UE. Dacă un stat membru sau o instituție a UE încalcă aceste 
interese, OLAF poate lansa o investigație. Orice cetățean al 
UE poate transmite un raport anonim organizației, întocmit 
în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE, în care va 
preciza informații cât mai exacte și cât mai detaliat posibil. 
După transmiterea reclamației, OLAF va trimite o confirmare 
de primire și poate solicita informații suplimentare cu privire la 
chestiunea reclamată. Directorul General al  OLAF  ia decizia 
inițierii sau nu a unei investigații. Dacă o investigație realizată de 
OLAF se finalizează cu constatarea unui act de corupție, atunci 
OLAF transmite dosarul către autoritățile naționale (Parchet) 
și formulează o recomandare către Comisie cu privire la suma 
amenzii ce trebuie plătită de statul membru.

TI și partenerii săi au dezvoltat o serie de instrumente 
interactive disponibile online, pe care membrii comunităților 
locale, cetățenii interesați de afacerile publice sau jurnaliștii 
de investigație, și chiar activiștii, le pot utiliza pentru a 
accesa mai ușor informații cu privire la cheltuielile efectuate 
de administrațiile publice locale și de organismele statale, 
exercitând astfel un control asupra autorităților locale.

Aplicația mobilă EU Funds Watch, dezvoltată de TI, sprijină 
utilizatorii să navigheze printre proiectele finanțate din surse UE, 
permițându-le acestora să evalueze proiectele și să raporteze 
orice act potențial de corupție corelat cu acestea.

Instrumentul RedFlags asigură sprijin pentru identificarea 
și marcarea documentației aferente achizițiilor publice care 
conține riscuri de corupție, utilizând diferiți algoritmi și 
indicatori. Obiectivul aplicației este acela de a sprijini cetățenii, 
jurnaliștii și, bineînțeles, autoritățile, în demersul de prevenire și 
de identificare a actelor de corupție.

Transmiterea unui 
raport către OLAF

Instrumente IT
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Pagina web de asistență a organizației Transparency 
International Ungaria este un instrument care asigură o 
modalitate rapidă și simplă de descărcare a datelor de interes 
public. Instrumentul “Assist” este susținut de un software care 
verifică periodic paginile web ale organismelor de stat, descarcă 
date recente și le aranjează în tabele pe care utilizatorii să le 
poată edita cu ușurință.

Harta Clientelismului este un instrument interactiv și arată care 
guverne, în ce perioade și pe ce instrumente s-au comportat 
mai clientelar: EFOR a construit un indice al clientelismului 
politic care corelează sumele alocate cu afilierea partinică a 
primarilor. Harta arată alocările de la Guvern (decizii de transfer 
prin Hotărâre de Guvern) și plățile (transferurile concrete de 
bani) către primării și consilii județene din Fondurile de Rezervă 
și Intervenție, precum și din fonduri gestionate de Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației (MDRAP) din 2004 până 
în prezent. Prin utilizarea hărții, jurnaliștii, activiștii și cetățenii 
pot monitoriza, pe de-o parte transferurile de la centru către 
regiunea lor și proiectele finanțate, precum și ce companii au 
câștigat achizițiile publice desfășurate cu acești bani și cum (și 
dacă) s-au implementat aceste proiecte.

Platforma de monitorizare a achizițiilor publice Monitarappalti 
este creată de organizația Transparency International Italia și 
sprijină monitorizarea a patru proiecte pilot finanțate de UE. 
Platforma pune la dispoziție, într-o manieră ușor de utilizat, 
cele mai recente informații cu privire la licitații, alături de un 
calendar al proiectelor, precum și opțiunea de a citi rapoartele 
de monitorizare. Instrumentele de raportare sunt disponibile și 
pentru cetățeni, fiind în curs de dezvoltare și o pagină web cu 
privire la transferurile de fonduri aferente plăților către diferite 
proiecte.

Platforma de 
monitorizare a 
achizițiilor publice

Harta
Clientelismului

Pagina web Assist
PAGINĂ WEB DE ASISTENȚĂ
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În cadrul programului We Build on Each Other, punem accent 
specific pe implicarea activă a cetățenilor în operațiunile 
derulate de administrația locală și le furnizăm cetățenilor diferite 
instrumente de sprijin în acest demers.

Pactul de Integritate este un contract semnat de autoritatea 
contractantă, ofertant și o organizație de monitorizare 
independentă, cu privire la o anumită licitație. În baza acordului 
voluntar, părțile se obligă să evite orice formă de corupție 
pe parcursul derulării procesului de achiziție publică și să 
publice toate informațiile relevante. Monitorizarea procesului 
este realizată de un expert independent sau de o organizație 
independentă. Pactul de Integritate acoperă întregul ciclu al 
proiectului, de la pregătirea documentației și până la etapa 
finală a procesului de implementare, așadar rolul entității 
independente care realizează monitorizarea nu se limitează doar 
la procesul de selectare al câștigătorului licitației.

Comisia Europeană a lansat un proiect pilot menit să exploreze 
oportunitățile care decurg din utilizarea Pactelor de Integritate 
în legătură cu investițiile finanțate din fondurile europene 
Structurale și de Coeziune. În octombrie 2015, în cadrul 
proiectului pilot Pacte de Integritate – Mecanisme de Control 
Civic pentru Salvgardarea Fondurilor UE, Comisia Europeană 
a selectat, cu scopul de a face obiectul monitorizării prin 
proiectul pilot, proiectul care vizează construcția unui segment 
al autostrăzii M6 dintre Bóly și Ivándárda (către frontiera cu 
Croația) și investiția Construcția, de către VTT, a unui sistem 
de protecție împotriva inundațiilor în bazinul superior al 
Tisei, lacul de acumulare Tisza-Túr, iar Fundația Transparency 
International Ungaria a fost selectată pentru a acționa ca 
entitate independentă de monitorizare. Proiectul pilot se va 
derula pe o perioadă de patru ani, între 1 ianuarie 2016 și 31 
decembrie 2019.

Și organizația Transparency International Italia participă la 
monitorizarea civică, respectiv la monitorizarea unui proiect 
finanțat de UE în Cagliari. Proiectul vizează lucrări de construcție 
a unei noi linii urbane de tramvai și investițiile publice aferente, 
în cadrul programului Pacte de Integritate – Mecanisme de 
Control Civic pentru Salvgardarea Fondurilor UE derulat de 
Comisia Europeană.

Monitorizarea 
civică



Soluții creative
pentru implicarea 
comunităților
locale



21

Organizația Transparency International Ungaria a invitat 
rezidenții orașelor Debrecen, Szeged, Pécs și Szombathely să 
participe la un tur interactiv cu autobuzul, ocazie cu care acești 
rezidenți au primit informații generale cu privire la primele trei 
cele mai importante proiecte de investiții realizate în orașele lor 
și, totodată, au avut ocazia de a-și exprima opinia în legătură cu 
afacerile publice și cu proiectele publice derulate în orașele în 
care locuiesc.

În cadrul programului We Build on Each Other finanțat 
de Uniunea Europeană, obiectivul urmărit de organizația 
Transparency International Ungaria este acela de a încuraja o 
implicare mai activă a cetățenilor în viața publică. Scopul acestui 
tur cu autobuzul a fost acela de a se asigura că rezidenții locali 
nu numai că sunt bine informați cu privire la proiectele de 
investiții publice derulate în propriile orașe, dar au și posibilitate 
de a-și exprima experiențele pozitive sau negative în legătură cu 
proiectele planificate sau deja finalizate.

Totodată, organizația Transparency International Ungaria a 
urmărit să mobilizeze cetățenii prin intermediul unui concurs 
de afișe, în cadrul căruia participanții au fost încurajați să 
realizeze o direcție vizuală care să evidențieze idei creative cu 
privire la modalitatea în care beneficiarii maghiari ar trebui să 
cheltuiască sprijinul financiar acordat de Uniunea Europeană 
pentru proiecte care să fie inteligente, durabile și să contribuie 
la bunăstarea comunității. Pe scurt, le-am cerut concurenților 
să răspundă la întrebarea “Cum ar trebui să cheltuim fondurile 
UE” sau cum putem “gestiona în mod inteligent” finanțarea 
acordată de UE. Premiile pentru cele mai bune idei – selectate 
de un juriu format din artiști și profesioniști din industria creativă 
și media – au fost înmânate în cadrul ceremoniei de închidere a 
proiectului.

Ungaria
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În data de 19 mai, organizația Transparency International Italia 
a organizat la Cagliari o “vânătoare de comori”, care s-a derulat 
printre clădirile construite cu sprijinul finanțării acordate de UE. 
Evenimentul a atras 21 de participanți, în majoritate studenți 
și membri ai diferitelor organizații locale. Lucrând în grupuri, 
participanții au trebuit să identifice clădirile respective și să 
răspundă  la întrebări de testare a cunoștințelor care vizau UE, 
fondurile acordate de UE și monitorizarea civică.

De asemenea, organizația Transparency International Italia a 
lansat și un concurs de materiale foto și video cu premii, astfel: 
în  17 ianuarie 2018 la Palermo și în 26 ianuarie la Cagliari. 
Participanții au avut timp până în iunie 2018 să depună materiale 
prin care să prezinte proiecte cu finanțare UE realizate în cele 
două orașe.

Pentru Cagliari s-au înregistrat două candidaturi câștigătoare, 
astfel: una s-a axat pe un traseu turistic în jurul lacului Santa 
Gilla, care a fost construit cu finanțare UE dar care, la momentul 
de față, se află în paragină; a doua a documentat lucrările de 
reconstrucție, finanțate de UE pentru opera Teatro Lirico din 
Cagliari. Pentru Palermo s-au declarat patru câștigători, doi în 
categoria cetățean activ și doi în categoria studenți.

La categoria cetățean activ, premiile s-au acordat pentru două 
serii de fotografii pentru realizarea, cu fonduri UE, a unui drum 
local și unei linii de tramvai. La categoria studenți, articolele 
câștigătoare au constat în prezentări foto și video reprezentând 
lucrări de reabilitare a unui golf local (Acqua dei Corsari) și 
puncte locale de interes turistic, realizate cu sprijin financiar UE.

Organizația Expert Forum România a organizat un tur ghidat 
la pas, în Cluj-Napoca, iar în Constanța a organizat un tur cu 
barca, vizând o parte dintre cele mai importante proiecte de 
investiții publice realizate în oraș. În ceea ce privește turul din 
Cluj, efectuat în 25 octombrie 2018, împreună cu asociația Cluj 
Guided Tours, participanții au explorat partea de est a orașului 
și pentru a vedea modul în care vechile zone industriale s-au 
transformat în centre culturale și de artă. Pe parcursul turului, 
s-au purtat discuții cu privire la modul în care administrația locală 
din Cluj face față provocărilor din sectorul de transport și mediu, 
generate de traficul din ce în ce mai intens, dar și cu privire la 

Italia

România
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modul în care se utilizează fondurile UE pentru a aplana aceste 
probleme, de exemplu prin lucrări de reabilitare a liniilor de 
tramvai sau prin achiziționarea de autobuze electrice.

Turul din Constanța, din 22 septembrie, a început cu o plimbare 
cu barca pe Marea Neagră, ocazie cu care participanții au 
putut examina impactul dezvoltării urbane asupra țărmului. 
Deși expansiunea urbană este dăunătoare pentru mediu din 
mai multe puncte de vedere, finanțarea acordată de UE a 
sprijinit extinderea plajelor din Mamaia și Constanta, care 
s-au confruntat cu un fenomen server de eroziune în ultimii 
20 de ani. După plimbarea cu barca, participanții au realizat 
un tur pedestru, identificând proiecte finanțate de UE care 
vizau restaurarea piețelor vechi și clădirilor istorice. Turul s-a 
finalizat la controversatul parc arheologic Constanța care, inițial, 
urma să fie finanțat din fonduri UE, însă, din cauza gestionării 
necorespunzătoare a acestor fonduri, proiectul a trebuit să 
fie dus la capăt prin utilizarea de fonduri locale. Printre altele, 
parcul a dobândit notorietate după ce articolele din presă au 
prezentat faptul că cele trei toalete publice din locație s-au 
realizat cu un cost unitar de 50.000 euro.

Pe lângă tururile mai sus menționate, Expert Forum a lansat și 
o campanie de monitorizare la care au participat în mod activ 
studenți de la Universitățile din Cluj și Constanta. Studenții 
au lucrat în echipe și au documentat diferite teme de interes 
local (precum transportul și mijloacele alternative de transport, 
protecția mediului și restaurarea patrimoniului) sub formă de 
articole, fotografii și materiale video, utilizând o metodologie 
prestabilită. În cadrul ceremoniei de închidere a proiectului s-au 
acordat premii celor mai bune materiale.

Nu în ultimul rând, EFOR a lansat și un concurs de fotografie cu 
tema Cum s-au cheltuit banii UE în România? prin care au invitat 
cetățenii să trimită poze cu proiecte europene SMART sau 
not SO SMART finanțate de la aderarea României la Uniuniea 
Europeană.



Evenimente de 
inaugurare



25

Ungaria
PÉCS
În data de 17 ianuarie, pe parcursul 
primului eveniment din seria de 
evenimente, participanții din Pécs 
au avut ocazia de a  afla informații 
cu privire la operațiunile realizate 
de organizația TI Ungaria, de 
Fundația With the Power of 
Humanity - Prin puterea umanității 
și de grupul pentru jurnalism Free 
Pécs. Participanții au beneficiat 
de informații detaliate cu privire 
la modul în care pot contribui la 
procesul de dezvoltare a propriilor 
comunități locale.

Miklós Ligeti, directorul juridic al 
organizației TI Ungaria, a susținut 
o prelegere cu privire la situația 
corupției în Ungaria și a prezentat 
concluziile diferitelor anchete deru-
late de organizația Transparency 
International cu privire la corupție.

Gyula Mucsi, director de proiect la 
TI Ungaria, a prezentat obiectivele 
și locațiile proiectului We Build 
on Each Other și a continuat 
cu o demonstrație cu privire la 
instrumentele interactive online  
pe care le pot utiliza comunitățile 
locale cu scopul de a identifica 
cu mai mare ușurință informații 
privind resursele financiare cheltu-
ite de la bugetul municipal și de 
stat, pentru a putea exercita un 
control asupra autorităților locale. 
Cu această ocazie am anunțat și 
organizarea, de către organizația TI 
Ungaria, a unui concurs de postere 
în cadrul căruia cele mai bune 
soluții urmează să fie distinse cu 
premii substanțiale.

András Nyirati, formator pentru 
drepturile omului în cadrul Fundației 
With the Power of Humanity - 
Prin puterea umanității, a invitat 
participanții să ia parte la o sesiune 
interactivă și a prezentat  inițiativa 
Consolidarea Comunităților Civile 
a Fundației, în cadrul căreia se 
organizează sesiuni de instruire, 
ateliere de lucru și forumuri de 
dezbateri menite să consolideze 
atitudinile democratice și implicarea 
civică. Prima rundă de concurs din 
cadrul programului Consolidarea 
Comunităților Civile (ECK), care a 
fost lansat în toamnă, s-a finalizat, 
iar personalul  Fundației With 
the Power of Humanity - Prin 
puterea umanității a început să 
implementeze diferitele elemente 
de dezvoltare tehnică și de 
conturare a atitudinii sociale a ECK. 
Pe parcursul etapei de dezvoltare 
tehnică se organizează sesiuni 
de instruire de înaltă calitate, cu 
participare gratuită, care vizează 
tematici definite a reprezenta 
domenii deficitare în urma unei 
evaluări a necesităților realizate în 
rândul societății civile din regiune 
(de exemplu accesul la public, 
organizarea de donații) și se acordă 
sprijin pentru organizarea de ateliere 
de lucru de tip self-help, în cadrul 
cărora persoane cu un nivel diferit 
de experiență, respectiv experții 
civili și activiștii, se pot întâlni și 
sprijini reciproc prin împărtășirea 
de idei și furnizarea de feedback. 
Obiectivul programelor care vizează 
conturarea atitudinii sociale este 
acela de a stabili o platformă de 
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dialog și dezbatere civilizată, unde 
să se poată prezenta și dezbate 
diferite opinii. În cadrul acestor 
forumuri interactive de dezbateri, 
la care anumite tematici sunt 
selectate de personalul Fundației 
în funcție de situația actuală a 
operațiunilor realizate pe plan 
local, fiecare participant își poate 
exprima propria opinie, iar orice 
altă persoană poate propune alte 
tematici prin intermediul Facebook. 
Primele sesiuni de instruire, ateliere 
de lucru și forumuri de dezbateri 
au fost lansate în luna martie 
2018. Evenimentul s-a finalizat cu 
o prezentare susținută de Attila 
Babos, jurnalist la Free Pécs, 
care a vorbit despre relația dintre 
jurnalismul de investigație și lupta 
împotriva corupției, combaterea 
corupției în Pécs și activitățile 
realizate de grupul pentru jurnalism 
Free Pécs.

GYŐR
Al doilea eveniment din cadrul 
programului a avut loc în Győr, fiind 
organizat în cooperare cu Societatea 
Reflex pentru Protecția Mediului.

Miklós Ligeti, directorul juridic 
al organizației TI Ungaria, a 
susținut o prelegere cu privire la 
situația corupției în Ungaria și a 
prezentat concluziile diferitelor 
anchete derulate de organizația 
Transparency International cu privire 
la corupție. Gyula Mucsi, director 
de proiect la TI Ungaria, a prezentat 
obiectivele și locațiile proiectului We 
Build on Each Other și a continuat 
cu o demonstrație cu privire la 
instrumentele interactive online  pe 
care le pot utiliza comunitățile locale 

cu scopul de a identifica cu mai mare 
ușurință informații privind resursele 
financiare cheltuite de la bugetul 
municipal și de stat, pentru a putea 
exercita un control asupra autorităților 
locale. 

Csaba Lajtmann, director de program 
la Societatea Reflex pentru Protecția 
Mediului, a susținut o prezentare cu 
privire la “harta bucuriei și tristeții” 
aferentă regiunii Győr, care a fost 
construită pe principiul că în domeniul 
protecției mediului, ca și în multe 
alte domenii, situația nu poate fi 
prezentată doar în alb și negru, ci în 
multe nuanțe de gri. Acest principiu 
se aplică și cu privire la aspectele 
care afectează regiunea Győr. Una 
dintre multele aspectele triste cu care 
se confruntă Societatea Reflex este 
reprezentat de faptul că, deși orașul 
este amplasat într-un mediu minunat, 
elementele verzi  – copaci, parcuri, 
păduri – nu sunt tratate conform 
valorii acestora și, deseori, cad victimă 
proceselor cunoscute sub numele de 
“dezvoltare”. În același timp, oricare 
alt oraș s-ar mândri cu realizările 
orașului Győr din punctul de vedere 
al investiții pentru ciclism. Din păcate, 
administrația locală a orașului percepe 
Societatea Reflex ca pe un “inamic”, 
și, de aceea, deseori, sugestiile 
adresate de Societate factorilor de 
decizie din administrația locală se 
lovesc de un zid al tăcerii.

Evenimentul s-a finalizat cu un forum 
deschis, în cadul căruia participanții 
au adresat organizatorilor diferite 
întrebări și au menționat proiectele de 
investiții din Győr pe care le consideră 
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a fi problematice. S-au purtat și 
discuții cu privire la modul în care 
localnicii pot determina autoritățile 
să le asculte plângerile și propunerile 
cu privire la mediu și s-au prezentat 
idei de metode prin care să se asigure 
o cooperare eficientă cu factorii de 
decizie. 

DEBRECEN
Al treilea eveniment al turului a fost 
organizat la Debrecen în data de 
25 ianuarie, în colaborare cu grupul 
Natív; în cadrul evenimentului, 
participanții au primit informații cu 
privire la modul în care pot contribui 
la dezvoltarea propriilor comunități 
locale.

Prima prelegere a fost susținută de 
Gyula Mucsi, director de proiect la TI 
Ungaria, care a prezentat proiectul 
We Build on Each Other și a conti-
nuat cu o demonstrație cu privire la 
instrumentele interactive online pe 
care le pot utiliza comunitățile locale 
cu scopul de a identifica cu mai mare 
ușurință informații privind resursele 
financiare cheltuite de la bugetul 
municipal și de stat, pentru a putea 
exercita un control asupra autorităților 
locale. Cu această ocazie am anunțat 
și organizarea, de către organizația TI 
Ungaria, a unui concurs de panouri 
publicitare în cadrul căruia cele mai 
bune soluții urmează să fie distinse 
cu premii substanțiale. A luat apoi 
cuvântul József Péter Martin, director 
executiv la organizația TI Ungaria, 
care a susținut o scurtă prezentare cu 
privire la situația corupției în Ungaria 
și a reliefat concluziile diferitelor 
anchete derulate de organizația 
Transparency International cu privire 
la corupție.

A treia persoană care a luat cuvântul 
a fost Ágnes Molnár, în calitate de 
membru al grupului Natív, care a 
vorbit despre situația organizațiilor 
societății civile din Debrecen și 
despre noul Plan Phoenix. Ágnes 
Molnár a prezentat diferitele acti-
vități realizate de Natív în domeniul 
protecției mediului și a  reiterat că 
unul dintre cele mai importante 
obiective ale grupului este acela 
ca Debrecen să devină Capitală 
Europeană Verde. Grupul a lansat 
mai multe inițiative în acest sens în 
cadrul unei licitații și, în mai multe 
rânduri, a colaborat cu autoritățile 
locale din Debrecen. De asemenea, 
grupul a efectuat mai multe anchete 
în Debrecen, pe baza cărora local-
nicii vor putea să dobândească 
informații suplimentare cu privire la 
situația actuală și la problemele cu 
care se confruntă mediul orașului, 
dar și cu privire la eforturile necesar 
a fi făcute de Natív și de autoritățile 
municipale din Debrecen în vederea 
soluționării acestor probleme. 

În final, participanții la eveniment 
și-au împărtășit opiniile cu privire la 
investițiile legate de mediul local și 
au adresat o multitudine de întrebări 
și comentarii cu privire la Noul Plan 
Phoenix, la care au primit un volum 
considerabil de informații utile.

SZEGED
Ultima oprire din cadrul turului 
introductiv din luna ianuarie a fost la 
Szeged, under partenerul TI Ungaria 
pentru componenta organizatorică 
a fost SZTEP – Asociaţia Studenţilor 
de la Universitatea de Ştiinţe Politice 
din Szeged.
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Evenimentul a fost deschis de 
Gabriella Nagy, coordonator de 
programe finanțate din fonduri 
publice la TI Ungaria. Aceasta a 
susținut o prezentare cu privire la 
situația corupției din Ungaria și a 
prezentat  concluziile diferitelor 
anchete derulate de organizația 
Transparency International cu privire 
la fenomenul corupției. Gyula Mucsi, 
director de proiect la TI Ungaria, 
a prezentat obiectivele și locațiile 
proiectului We Build on Each Other 
și a continuat cu o demonstrație cu 
privire la instrumentele interactive 
online  pe care le pot utiliza 
comunitățile locale cu scopul de 
a identifica cu mai mare ușurință 
informații privind resursele financiare 
cheltuite de la bugetul municipal și 
de stat, pentru a putea exercita un 
control asupra autorităților locale. 
Cu această ocazie am anunțat și 
organizarea, de către organizația TI 
Ungaria, a unui concurs de panouri 
publicitare în cadrul căruia cele mai 
bune soluții urmează să fie distinse 
cu premii substanțiale.

Apoi, cuvântul a fost luat de Kornél 
Németh, în calitate de membru al 
SZTEP, care a susținut o prezentare 
informativă în domeniul său de 
cercetare, respectiv socializarea 
politică și cunoștințele civice ale 
absolvenților de liceu. Pe parcursul 
activității de cercetare derulate, 
Kornél Németh  a organizat ateliere 
de lucru interactive  pentru clasele 
de liceu, ocazie cu care a evaluat 
interesul elevilor pentru politică 
și cunoștințele elevilor în acest 
domeniu. De asemenea, a prezentat 
studenților interesați informații 
utile cu privire la educația și cultura 

civică, sprijinindu-i pe aceștia să 
progreseze în procesul de adoptare 
a unei atitudini de cetățean activ. 
În cadrul discursului susținut, a 
menționat că, din perspectiva politicii 
și a studiilor politice, trebuie acordată 
o mai mare atenție generațiilor tinere, 
întrucât acestea sunt cele care vor 
trebui să își asume rolul de operare 
a actualului sistem societal. În ciuda 
acestei realități, numărul persoanelor 
implicate în socializarea politică a 
tinerilor și în integrarea acestora în 
societate este foarte redus. Faptul că 
tinerii nu sunt interesați de politică 
și de mecanismele de funcționare 
a societății, fapt confirmat și de 
rezultatele cursurilor predate, este 
tratat în studii ca un simplu fapt: 
din păcate, elevii din învățământul 
secundar nu se consideră a fi bine 
informați cu privire la lumea politică 
și nu sunt interesați să participe 
la afacerile publice. La închiderea 
evenimentului, participanții au 
exprimat o multitudine de comentarii 
constructive cu privire la prezentare și 
și-au fundamentat aceste comentarii 
prin exemple extrase din experiența 
proprie.  

Italia
Campania italiană s-a derulat în 
Cagliari și Palermo. Pentru inițierea 
campaniei, am organizat două 
conferințe  - prima în data de 17 
ianuarie la Palermo, în locația 
Ecomuseo Mare Memoria Viva și 
a doua în data de 26 ianuarie la 
Cagliari, în locația Mediateca del 
Mediterraneo. În cadrul ambelor 
evenimente am făcut o prezentare 
a campaniei, inclusiv a fondurilor 
UE disponibile la nivel național și 
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local și am lansat un concurs de 
materiale foto și video. Cu ocazia 
evenimentului organizat la Palermo 
am prezentat și un studiu de caz 
privind monitorizarea achizițiilor 
publice în regiunea Munților 
Madonie. 

Participanții la eveniment au 
beneficiat de prezentări cu privire 
la istoria UE, principiile de bază ale 
integrării europene, semnificația 
fondurilor UE (în special pentru 
regiunile Sardinia și Sicilia), 
aspectele critice cu privire la 
utilizarea fondurilor UE în Italia, 
precum și cu privire la instrumente 
pentru monitorizarea fondurilor UE 
și a investițiilor finanțate din fonduri 
publice acordate de UE.  

Participanții au manifestat un 
interes deosebit cu privire la 
participarea la concursuri, la tururi 
și la instrumentele de monitorizare 
civică. Cetățenii au dorit de 
asemenea să știe de unde pot 
obține informații suplimentare 
referitor la fondurile UE utilizate în 
regiunea lor.
 
CAGLIARI
La evenimentul pe care l-am 
organizat în Cagliari au fost 
reprezentate și instituțiile locale, 
astfel: reprezentanții regiunii Sardinia 
și ai administrației municipale din 
Cagliari au prezentat oportunitățile 
de dezvoltare locală oferite de UE, 
precum și paginile web oficiale de 
unde cetățenii pot obține  informații 
suplimentare. La eveniment au 
participat 27 de persoane, majori-
tatea localnici și reprezentanți  ai 
instituțiilor administrației locale.

PALERMO
La Palermo, în colaborare cu partene-
rul nostru local, Universitatea din 
Palermo, am prezentat două inițiative 
locale: un Pact de Integritate și 
așa-numita Școală pentru coeziune 
deschisă − A scuola di opencoesione, 
care reprezintă un proiect de 
monitorizarea civică finanțat de UE, 
destinat școlilor. Prin intermediul 
unui studiu de caz prezentat în cadrul 
evenimentului de un jurnalist local, 
care viza o legătură feroviară între 
Palermo și aeroportul local, s-au 
reliefat și o serie de aspecte critice ale 
sistemului. La eveniment au participat 
120 de persoane, în marea lor 
majoritate absolvenți de liceu. 

Pe parcursul evenimentelor, 
participanții au dobândit cunoștințe 
cu privire la aspecte precum: istoria 
UE; etapele principale care au 
dus la formarea UE și principiile 
fundamentale ale UE; traiectoria 
socială și de creștere economică; 
inegalitățile dintre statele membre 
și măsurile menite să elimine aceste 
inegalități. Totodată, participanții s-au 
familiarizat cu politicile structurale 
și de coeziune ale UE: utilizarea 
fondurilor naționale și regionale și 
punctele critice în utilizarea fondurilor 
UE în Italia, reprezentate în special de 
întârzieri și alte nereguli.

Participanții au dobândit informații 
și cu privire la instrumentele de 
monitorizare și de accesare a 
informațiilor de interes public în 
domeniul proiectelor finanțate de UE, 
inclusiv a paginilor web ale instituțiilor, 
inițiativelor cetățenești și Pactelor de 
Integritate.
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România
CLUJ-NAPOCA
Cu sprijinul partenerului nostru 
local, Centrul pentru Studiul 
Democrației, am organizat un 
eveniment de inaugurare la 
Facultatea de Ştiinţe Politice, 
Administrative şi ale Comunicării 
din cadrul Universității Babes-
Bolyai (UBB). 
 
Publicul tință a fost reprezentat 
de studenții Facultății de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale 
Comunicării, precum și de alți 
studenți UBB cu potențial interes 
în activitatea derulata de si de 
dobandirea de administrația locală 
și în dobândirea de cunoștințe 
privind instrumentele pe care 
le pot utiliza cetățenii pentru 
soluționarea problemelor locale. 
 

Evenimentul s-a derulat în format 
public café. În cadrul evenimentului, 
participanții au parcurs, atât intelec-
tual cât și fizic, subiecte de interes 
local, atât pentru localnicii din Cluj, 
cât și pentru administrația locală, ca 
de exemplu: probleme legate de 
sistemul de transport public, mediu, 
condițiile de trai și reglementările în 
materie de locuințe.
 
Participanții au avut ocazia de a 
prezenta comentarii pentru fiecare 
tematica dezbătută, de a-și prezenta 
propriile idei și de a propune soluții. 
Conversația a fost moderată de 
câte un reprezentant al Expert 
Forum și al Centrului pentru Studiul 
Democrației. La eveniment au 
participat 26 persoane, mai mult de 
jumătate dintre acestea alăturându-
se și campaniei de monitorizare.
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CONSTANȚA 
Evenimentul de inaugurare din 
Constanța a fost organizat cu 
sprijinul partenerului nostru local, 
Centrul pentru Resurse Civice, 
obiectivul urmărit fiind acela de 
a iniția o dezbatere pe marginea 
diferitelor probleme manifestate 
pe plan local, accentul principal 
fiind pus pe tematici care au 
potențialul de a încuraja implicarea 
cetățenilor. Drept urmare, eveni-
mentul a atras un grup mai mic 
de organizații civice locale și de 
reprezentanți ai media locală,
acest grup lucrând împreună 
pentru a identifica cele mai 
urgente probleme manifes-
tate pe plan local.
 
În cadrul evenimentului, am 
prezentat mai întâi cele mai 
importante activități ce urmau 
să fie derulate la Constanța. 
Această prezentare a fost urmată 
de o dezbatere liberă, la care a 
participat un număr de aproximativ 
25 de activiști locali, cetățeni și 
reprezentanți ai media locală. 
Conversația a fost moderată de 
câte un reprezentant al Expert 
Forum și al Centrului pentru 
Resurse Civice din Constanța, cu 
sprijinul acordat de Daniela Costea 
în calitate de reprezentant al 
Asociației ARCHÉ.

³ tomisnews.ro/un-program-european-pe-teme-urbanistice-a-demarat-la-constanta-ionita-
expert-forum-un-grup-de-tineri-va-da-nastere-unui-wow-sau-chiar-va-soca-trebuie-sa-fii-
militant-ca/ 

 
Printre altele, discuția a vizat 
aspecte precum consolidarea 
cooperării dintre organizațiile 
civice locale, dar și deficiențele în 
cooperarea cu autoritățile locale și 
cetățenii. În cadrul acestei discuții, 
participanții au subliniat în mod 
specific problema legată de Cazino, 
a cărui renovare, în ciuda faptului că 
reprezintă unul dintre monumentele 
istorice renumite în stil art-nouveau 
din Constanța, întârzie de 30 de 
ani. În anul 2018, în urma unei 
nominalizări din partea Asociația 
ARCHÉ, clădirea a fost listată de 
Europa Nostra printre “cele mai 
periclitate 7 situri de patrimoniu din 
Europa”. Localnicii și-au exprimat 
nemulțumirea cu privire la faptul 
că, în ciuda interesului public 
sporit, autoritățile nu au manifestat 
deschidere în sensul organizării de 
consultări pe această temă.  
 
Pe parcursul dezbaterii, participanții 
au identificat și principalele direcții 
de acțiune ale campaniei de 
monitorizare, de la aspectele legate 
de zona istorică și de Cazino, și până 
la problema serviciilor publice din 
Constanța, de exemplu serviciile de 
transport public. Evenimentul a fost 
prezentat și în media locală³.



Dezbateri și
ateliere
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Ungaria
PÉCS
Organizația Transparency 
International Ungaria a organizat 
evenimentul Civil Meetings – 
stories and recipes − Întâlniri civice 
– povești și rețele în colaborare 
cu Fundația Ökotárs și cu alte 
organizații participante la campania 
de civilizare, cu obiectivul de a 
stabili contacte, de a sta față în față 
cu alte persoane și de a colecta noi 
idei și surse de inspirație. Am dorit 
să le oferim grupurilor civice de 
mai mici sau mai mari dimensiuni 
ocazia de a se întâlni față în față, 
informal, cu activiști ai societății 
civile din Budapesta și din alte 
orașe mari. Fiecare dintre invitați a 
venit cu propria poveste (de succes) 
și a prezentat exemple și bune 
practici cu privire la elementele de 
bază ale funcționării ca organizație 
a societății civile, de exemplu 
planificare, recrutare de membri, 
construirea unei rețele și promovare. 
Discuțiile s-au purtat în grupuri 
mai mici și mai mari, după caz, toți 
participanții având posibilitatea de 
a adresa întrebări și de a valorifica 
ideile și propunerile celorlalți. În 
cadrul evenimentului, participanții 
au dobândit experiență directă cu 
privire la instrumentele prin care 
pot avea acces la informațiile de 
interes public necesare pentru 
implementarea proiectelor proprii 
și au fost informați cu privire la 
drepturile conferite de UE, pe 
care le pot exercita cu scopul de 
a îmbunătăți viața persoanelor 
marginalizate sau defavorizate pe 
care le reprezintă.  

Printre cele mai puternice instrumente 
de care dispune un cetățean care 
dorește să devină activ, se numără 
diferitele licitații și proiecte organizate 
de guvernul maghiar sau de UE, pe 
care respectivul cetățean le poate 
utiliza cu scopul de a-și pune în 
practică viziunile pentru o societate 
mai bună. La a treia locație din seria 
noastră de evenimente organizate 
la Pécs, Krisztina Papp, directorul 
executiv al organizației TI Ungaria, a 
prezentat participanților experiențele 
dobândite de TI Ungaria cu privire la 
gestionarea licitațiilor. Krisztina Papp 
le-a prezentat participanților aspecte 
legate de practici privind pregătirea 
ofertelor pentru licitații, gestionarea 
proiectelor, atragerea de fonduri și 
redactarea de rapoarte, cu accent 
specific pe proiectele finanțate de UE. 
A prezentat de asemenea o serie de 
exemple pozitive reflectând inițiative 
civice care au contribuit cu succes la 
dezvoltarea comunităților locale și la 
coeziunea statelor membre ale UE.

DEBRECEN
La a doua locație din seria noastră de 
evenimente organizate în Debrecen, 
participanții au ascultat un discurs 
susținut de Miklós Ligeti, directorul 
juridic al organizației TI Ungaria,  
care a prezentat recent publicata 
Carte Neagră (Black Book) editată 
de TI Ungaria, o carte care vizează 
evoluția corupției în Ungaria în 
perioada 2010 - 2018. Pe lângă cele 
106 de cazuri de corupție prezentate 
în detaliu în cartea menționată, 
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aceasta conține capitole distincte 
care vizează performanța Ungariei 
în lupta anticorupție, infracțiunile de 
corupție în formă agravată înregistrate 
în Ungaria și riscurile asociate utilizării 
fondurilor UE și achizițiilor publice. 
Miklós Ligeti a vorbit și despre 
modalitatea în care organizațiile 
societății civile din Ungaria pot lupta 
împotriva corupției, precum și despre 
acțiunile pe care cetățenii maghiari 
le pot întreprinde atunci când se 
confruntă cu cazuri de corupție. 
Participanții au fost informați cu privire 
la drepturile pe care le au în calitate 
de cetățeni UE și cu privire la diferite 
practici utilizate de alte state membre 
ale UE pentru combaterea corupției.

La a treia locație din seria noastră de 
evenimente organizate la Debrecen, 
Gabriella Nagy, coordonator de 
programe finanțate din fonduri 
publice la TI Ungaria, le-a vorbit 
celor prezenți despre procedurile 
aferente achizițiilor publice și 
investițiilor finanțate de UE. Dumneaei 
a demonstrat modul în care aceste 
proiecte contribuie la coeziunea dintre 
statele membre, subliniind totodată 
riscurile de corupție asociate acestor 
investiții. Audiența a primit informații 
și cu privire la instrumentele prin 
care se pot preveni abuzurile în cazul 
licitațiilor UE. Prezentarea a acordat o 
atenție deosebită aspectelor legate 
de protecția mediului. Gabriella 
Nagy a purtat discuții cu privire la 
modalitatea în care fondurile UE pot 
fi utilizate cu scopul de a îndeplini 
obiectivele de mediu, a vorbit despre 
așa-numitele “achiziții publice verzi” și 
a menționat exemple de activism civic 
în domeniul mediului realizate în UE, 

precizând instrumentele și drepturile 
conferite de UE pentru a sprijini 
astfel de activități. 

SZEGED
Al doilea eveniment din seria 
noastră de evenimente de la 
Szeged a avut loc în data de 19 
martie și a fost organizat împreună 
cu SZTEP – Asociaţia Studenţilor 
de la Universitatea de Ştiinţe 
Politice din Szeged. Participanții 
au ascultat o prelegere susținută 
de József Péter Martin, director 
executiv la organizația TI Ungaria, 
care a vizat drepturile noastre ca 
cetățeni ai UE, problematici de 
democrație – de exemplu presa 
independentă, neregulile sistemului 
electoral din Ungaria și transparența 
în finanțarea campaniei electorale. 
József Péter Martin a continuat cu 
prezentarea costurilor și căilor de 
remediere a cazurilor de corupție 
din Uniunea Europeană și a informat 
participanții la atelierul de lucru 
interactiv cu privire la drepturile 
individuale care le sunt conferite în 
temeiul cetățeniei UE, de exemplu 
diferite drepturi politice, dreptul 
de a adresa o petiție sau plângere, 
drept la bună administrare și de 
acces la documente. A prezentat 
de asemenea instrumentul aferent 
inițiativei cetățenești europene și 
a evidențiat câteva exemple de 
bune practici de prespectivă în 
Uniunea Europeană, care contribuie 
la funcțio-narea legală a sectorului 
public din statele membre. 

Apoi, Sára Valuska le-a prezentat 
participanților informații cu privire 
la noua inovare socială, conceptul 
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cunoscut sub denumire de Cunning 
tent (Cortul dibăciei), care, prin 
intermediul unei camere de 
evadare, urmărește să confere un 
sentiment de împlinire copiilor 
defavorizați care nu au parte de 
astfel de experiențe în viața lor. 
Tematica prezentării susținute sub 
denumirea Escape from the closet 
(Ieșirea la lumină) a vizat efectul 
social al inovărilor sociale și rolul 
sensibilității sociale asigurate de 
corturile dibăciei prin implicarea 
companiilor și corporațiilor 
internaționale, în cooperare cu 
școlile. Sára Valuska a vorbit și 
despre motivele pentru care 
este necesar ca tinerii să înceapă 
să abordeze și să soluționeze 
problemele cu care se confruntă 
cei din jur, precum și despre modul 
în care acest mod de acțiune 
contribuie la dezvoltarea și creșterea 
valorilor democratice și despre 
modalitatea în care corturile dibăciei 
pot fi folosite pentru diseminarea 
acestor valori.  

În cadrul următorului eveniment 
organizat la Szeged, Dr. József 
Péter Martin, directorul executiv 
al organizației Transparency 
International Ungaria, a susținut o 
prezentare cu titlul Certain aspects 
of the operation of the Hungarian 
institutional system post-election, 
in an UE comparison (Aspecte 
legate de funcționarea sistemului 
instituțional din Ungaria după 
alegeri – comparație la nivelul UE). 
Obiectivul evenimentului a fost 
acela de a analiza și evalua alegerile 
și participarea democratică, din 
diferite perspective ale științelor 

sociale, într-un context internațional, 
în mod specific în context european. 

GYŐR
În cadrul celui de al doilea eveniment 
din seria de evenimente derulate în 
Győr, Gabriella Nagy, coordonator 
de programe finanțate din fonduri 
publice la TI Ungaria, a susținut o 
prezentare cu privire la acțiunile 
care pot fi întreprinse de cetățenii 
maghiari în cazul în care se confruntă 
cu situații de corupție și cu privire la 
acțiunile întreprinse de organizațiile 
societății civile din Ungaria pentru 
combaterea corupție. Participanții au 
fost informați cu privire la drepturile 
pe care le au în calitate de cetățeni 
ai UE și au dobândit cunoștințe în 
legătură cu diferitele bune practici 
aplicate de alte state membre ale UE 
în lupta anticorupție. Prezentarea a 
fost urmată de o discuție interactivă 
cu participanții, în cadrul căreia cei 
prezenți au avut libertarea de a 
pune întrebări și de a-și împărtăși 
opiniile cu privire la investițiile locale 
finanțate din fonduri UE.

Cel de al treilea eveniment organizat 
în Győr, derulat sub denumirea 
May the forest be with you − Fie 
ca pădurea să vă însoțească, s-a 
derulat sub forma unui forum în 
cadrul căruia localnicii au discutat 
pe marginea rolului ce poate fi 
jucat de comunitatea locală în 
sensul protejării, menținerii și 
dezvoltării zonelor cu copaci, 
parcurilor și zonelor împădurite din 
orașul Győr. Programul forumului a 
cuprins două părți: în prima parte, 
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participanți au audiat prezentări 
concise care invitau la reflecție, 
iar partea a doua s-a derulat sub 
forma unui forum de dezbatere, în 
cadrul căruia participanții au putut 
să pună întrebări și să prezinte 
comentarii. Printre alte prezentări, 
Gyula Mucsi, director de proiect la 
Transparency International Ungaria, 
a vorbit despre “Reprezentarea 
intereselor verzi în UE”, ocazie cu 
care participanții au fost informați 
cu privire la instrumentele de 
promovare a intereselor aflate 
la dispoziția cetățenilor UE, de 
exemplu Inițiativa Cetățenească 
Europeană sau dreptul de a 
adresa o petiție sau o plângere, 
ca instrumente care pot sprijini 
realizarea unui succes tangibil în 
legătură cu operațiunile realizate pe 
plan local.

Italia
În perioada martie – mai am 
organizat patru seminarii cu tematici 
privind UE, destinate studenților. În 
Palermo am derulat două seminarii, 
în 28 martie și în 9 mai, la care 
au participat 34 de studenți de 
la Facultățile de Științe Politice și 
Inginerie din cadrul Universității 
din Palermo, tematica fiind 
monitorizarea civică a proiectelor 
finanțate de UE. În cadrul unui alt 
eveniment organizat în Palermo, 
ne-am întâlnit cu aproximativ o sută 
de studenți  implicați în proiectul 
Școala pentru coeziune deschisă − 
A scuola di opencoesione și le-am 
prezentat acestora instrumentele de 
monitorizare civică.

În Cagliari, în data de 18 mai, 
am organizat un seminar de o 
zi, destinat unui număr de 28 de 
studenți de la Facultatea de Științe 
Politice și Economie, cu care am 
discutat aspecte legate de istoria 
și valorile UE, fondurile pentru 
dezvoltare asigurate de UE și 
instrumentele pe care societatea 
civilă  le poate utiliza pentru 
monitorizarea acestor investiții. În 
data de 6 ianuarie am organizat un 
seminar destinat elevilor de liceu 
din Cagliari, tematica cuprinzând 
transparența fondurilor UE și 
monitorizarea civică.

România
În a doua etapă a proiectului, am 
organizat discuții prin intermediul 
unui număr total de șase eveni-
mente unde am discutat și dezbătut 
plecând de la probleme de interes 
local pentru cetățeni.

Primul seminar derulat la Constanța 
în data de 16 mai, a debutat 
cu patru prezentări informale, 
interactive, cu privire la migrația 
populației la nivelul regiunii 
Dobrogea și ce o influențează 
(economia locală, în special turismul, 
piața muncii, calitatea educației etc.)
trecând apoi la câteva subiecte 
de interes local precum asigurarea 
unui transport urban durabil și 
planificarea urbană inclusivă. 
La eveniment au participat 
aproximativ 40 de persoane, 
majoritatea studenți, dar printre 
participanți s-au numărat și 
reprezentanți ai administrației 
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municipale responsabile pentru 
planificarea serviciilor de transport. 
Evenimentul a fost redat și în presa 
locală4. 

În cadrul celui de al doilea eveni-
ment organizat la Constanța în data 
de 6 iunie, accentul principal s-a 
pus pe protejarea monumentelor 
istorice, în mod specific a Cazino-
ului. Această clădire abandonată, 
construită în stil art-nouveau, se 
deteriorează constant de peste 
30 de ani, în timp ce autoritățile 
locale au încercat de mai multe 
ori să protejeze și să consolideze 
clădirea. Inițial prin fonduri locale, 
apoi prin fonduri UE, însă licitațiile 
pentru achizițiile publice aferente 
acestui proiect au fost anulate de 
mai multe ori, iar Cazinoul continuă 
să se degradeze. Luând cuvântul 
în cadrul evenimentului, arhitectul 
Daniela Costea, în calitate de 
membru al Asociației ARCHÉ, 
a subliniat importanța protejării 
clădirii, pentru a evita continuarea 
deteriorării acesteia, precum și 
importanța prezentării acestui caz 
al Cazinoului, deîndată, în fața 
unei delegații formate din experți 
internaționali, care să poată formula 
soluții în vederea salvării acestei 
clădiri simbol.

La Cluj, temele dezbătute au 
vizat accesibilitatea, mobilitatea 
și transportul urban, ca aspecte 
care au generat probleme 
reale pentru oraș în ultimii ani, 

din cauza dezvoltării extrem 
de dinamice a orașului. La 
eveniment au participat în calitate 
de vorbitori reprezentanți ai 
societății civile locale pe probleme 
legate de transport alternativ și 
accesibilitatea orașului pentru 
persoanele cu deficiențe, precum 
și responsabilul pentru transport 
din cadrul primăriei Cluj-Napoca.

În cadrul evenimentului s-au purtat 
discuții cu privire la oportunitățile 
de extindere a rețelei pentru bici-
cliști, implementarea unui sistem 
integrat de transport și interpre-
tarea corectă a conceptului de 
accesibilitate. La eveniment au 
participat aproximativ 25 de 
studenți.

Al doilea eveniment organizat în 
Cluj s-a concentrat pe a explica 
studenților problema dreptului 
la curat și la apă curată, dar și 
segregarea socială din regiunea 
Pata Rât. 

4 radioconstanta.ro/2018/05/16/tinerii-din-constanta-provocati-la-o-dezbatere-despre-mobilitatea-urbana-
si-atractiile-orasului/
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Groapa de gunoi din Pata Rât ar 
fi trebuit să fie închisă din anul 
2015, în cadrul unui proiect al UE 
privind gestionarea deșeurilor, 
pentru care s-a acordat sprijin din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regională, în perioada de progra-
mare 2007–2013, în cuantum de 
aproximativ 39 milioane de euro; 
cu toate acestea, investiția nu s-a 
realizat încă. Problemele cauzate 
de poluarea mediului în regiunea 
Pata Rat, amplasată în imediata 
vecinătate a orașului Cluj, li se 
adaugă segregarea comunităților de 
etnie romă care trăiesc aici și care, 
deseori, nu dispun nici de  resursele 
minime necesare pentru un trai 
decent.

În fața unei audiențe formate din 
aproximativ 30 de participanți, 
activiștii locali au discutat 
despre modalitatea în care s-ar 
putea îmbunătăți condițiile de 
trai și accesul la educație al 
localnicilor, precum și cu privire 
la modalitatea de remediere a 
problemelor de mediu cu care se 
confruntă regiunea. De asemenea, 
participanții a fost informați cu 
privire la jurnalismul cetățenesc, 
ca instrument care, pe lângă 
consolidarea spiritului cetățenesc 
activ, se poate dovedi util și pentru 
derularea acțiunilor viitoare de 
monitorizare realizate de cetățeni.
Ultimele două ateliere desfășurate 
atât la Constanța, cât și la Cluj, au 
fost destinate jurnaliștilor locali. 

Astfel, plecând de la Harta 
Clientelismului, jurnaliștii au învățat 
cum funcționează Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
(PNDL) și cum este folosit de 
guverne (indiferent de culoarea 
politică) pentru a cultiva 
clientelismul politic la nivel 
local. Mai mult, au aflat ce fel de 
proiecte au fost finanțate prin 
astfel de programe în județele 
Cluj și Constanța folosind portalul 
online de achiziții publice. 
La evenimente au participat 
aproximativ 20 de jurnaliști și 
activiști locali.

Prin intermediul atelierelor de 
lucru pe care le-am implementat 
în Constanța și în Cluj-Napoca 
participanților li s-au prezentat 
instrumente practice pe care le pot 
utiliza pentru a evalua modul de 
utilizare a banilor publici, asigurând 
astfel o transparență sporită.



ACȚIUNI INTERNAȚIONALE
Organizația Transparency Interna-
tional Ungaria a prezentat proiectul 
vizitatorilor veniți la Festivalul Sziget 
2018, prin intermediul unei discuții 
de grup, sub denumirea For us or 
by us? – Active citizenship in the 
EU − Pentru noi sau prin noi? – Rolul 
de cetățean activ în UE. În cadrul 
evenimentului, la care au participat, 
printre alte instituții/persoane, 
Reprezentanța Comisiei Europene 
în Ungaria, activiști și experți, am 
purtat discuții cu privire la modul 
în care UE promovează drepturile 
individuale și implicarea în afacerile 
publice, precum și drepturile 
conferite cetățenilor în lupta 
anticorupție.

CEREMONII DE ÎNCHIDERE
În toamna anului 2018, organizația 
Transparency International Ungaria 
a organizat discuții suplimentare 
de tip masă rotundă în mediul 
rural, ocazie cu care a prezentat 
obiectivele principale ale proiectului 
și a implicat cetățenii în discuții 
privind operațiunile derulate de 
administrația locală. În data de 17 
octombrie, împreună cu cercetători 
din cadrul Universității locale și cu 
reprezentanți ai presei locale, am 
organizat o discuție la Universitatea 
din Szeged, sub titlul What can the 
UE do to stop the erosion of the 
rule of law in Statelor membre? 
− Ce poate face UE pentru a 
opri erodarea statului de drept în 
statele membre?. La eveniment 
au participat aproximativ 25 de 
persoane, majoritatea studenți ai 
Universității.

Cu ocazia unui eveniment derulat la 
Győr în data de 20 noiembrie, intitulat 
Civil Meetings − Întâlniri civice, am 
prezentat obiectivele principale ale 
proiectului și am susținut o prezentare 
destinată organizațiilor societății 
civile locale, care a vizat modul în 
care Uniunea Europeană poate 
acorda sprijin activităților realizate 
de aceste organizații. În data de 21 
noiembrie, am organizat o discuție 
de grup la Facultatea de Drept din 
cadrul Universității din Pécs, intitulată 
Civil activism in the European Union: 
Opportunities for the interest 
reprezentation of citizens within the 
EU’s institutions − Activismul civic 
în Uniunea Europeană: Oportunități 
pentru reprezentarea intereselor 
cetățenilor în cadrul instituțiilor 
UE, unde, cu sprijinul  profesorilor 
universitari, am discutat pe marginea 
instrumentelor de participare puse la 
dispoziție de UE, cu accent specific 
pus pe Inițiativa Cetățenească 
Europeană. 

Evenimentul de închidere a 
proiectului a avut loc în data 
de 10 decembrie 2018, în Ziua 
Internațională Anticorupție, la 
Studiourile Brody din Budapesta, în 
cadrul evenimentului intitulat Rule of 
law deficit and citizen participation 
− Deficiențele statului de drept 
și participarea civică. În cadrul 
evenimentului, invitați de prestigiu au 
organizat discuții de grup cu privire 
la modul în care Uniunea Europeană 
poate contribui la restabilirea statului 
de drept și la modalitățile în care se 
poate sprijini spiritul cetățenesc activ 
în zonele rurale.




