
„Corupţia ne priveşte pe toţi!”

 

finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Facilitatea de Tranziţie 

2007/19343.01.11/AC 16 – Consolidarea sprijinului societăţii civile 

în lupta împotriva corupţiei

1. Descrierea proiectului: 

Proiectul  propune  crearea   unui  model  de  parteneriat  public  -  privat  între 

instituţii/autorităţi  publice locale şi societatea civilă  în scopul prevenirii  şi combaterii 

corupţiei, prin instituirea unor mecanisme de monitorizare a modului în care se  aplică în 

practică,   în   16  instituţii  şi  autorităţi  publice  locale   din  judetele  Cluj,  Dolj,  Ilfov, 

Harghita,Neamţ  şi  din   Municipiul  Bucureşti,  legislaţia  şi  Strategia  Naţională 

Anticorupţie. Activităţile principale se referă la formarea a 320 de funcţionari publici, 

atragerea a 30 de voluntari în demersul propus prin proiect, elaborarea unui studiu de 

percepţie a corupţiei, prin chestionarea a 1200 de cetăţeni, transferul de know –how şi 

bune  practici  din  2  ţări  europene:  Finlanda  şi  Germania,  constituirea  a  6  grupuri  de 

acţiune locală pentru prevenirea şi combaterea corupţiei.  Partenerul principal pe proiect 

este  Agenţia  Naţională  a  Funcţionarilor  Publici.  Societatea  Română  de  Radio  şi 

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj -Napoca sunt asociaţi.

Obiectivele generale ale acestui proiect sunt:

Creşterea  gradului  de  implicare  a  organizaţiilor  neguvernamentale  în  prevenirea  şi 

combaterea  corupţiei  la  nivel  local,  precum  şi  în  promovarea  integrităţii  şi  eticii, 

transparenţei, responsabilităţii şi bunei guvernări.

Crearea   unui  model  de parteneriat  şi   colaborare  eficient  între  instituţiile/autorităţile 

publice locale şi societatea civilă  în scopul prevenirii şi combaterii  corupţiei

Obiectivele specifice al acestui proiect sunt:



Obiectivul1.- Identificarea şi experimentarea unor mecanisme de monitorizare de către 

societatea civilă a modului în care se  aplică în practică,  în cele 16 instituţii şi autorităţi 

publice locale incluse în proiect,  prevederile Strategiei Naţionale Anticorupţie;

 Obiectivul 2 -  Pregătirea  ca formatori  a   32 de funcţionari  publici  de conducere  în 

vederea realizării a 16 sesiuni de formare în propriile instituţii, menite să  descurajeze 

practicile de corupţie şi  să asigure instituirea normelor  de transparenţă şi conduiă bazată 

pe principii etice;

Obiectivul 3 - Transferul de expertiză si know-how în elaborarea  planurilor anti corupţie 

şi educarea cetăţenilor din două state membre ale UE:  Finlanda şi Germania;

Obiectivul 4 - Încurajarea voluntariatului în lupta împotriva corupţiei, prin implicarea a 30 

de reprezentanti ai societatii civile in procesul de monitorizare iniţiat prin proiect; 

Obiectivul 5 - Elaborarea prin proiect  a  unui Compendiu de bune practici în combaterea 

corupţiei  la  nivel  local  care  să  includă  planuri  model,  angajamente  anticorupţie  ale 

conducerii  şi  respectiv  analize şi  evaluări  ale   situaţiilor  de risc  şi  vulnerabilitate  la 

corupţie, precum şi standarde şi indicatori de integritate.

1.1  Partenerii programului sunt:

Partenerul  principal  al  Asociaţiei  Asistenţă  şi  Programe pentru  Dezvoltare  Durabilă  - 

Agenda 21 în vederea implementării în judeţul Ilfov a Proiectului „Corupţia ne priveşte 

pe toţi!”  pe proiect este Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Societatea Română 

de Radio şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj -Napoca sunt asociaţi.

Pentru judeţul Ilfov parteneri sunt: Consiliul Judeţean Ilfov, Consiliul Local al Oraşului 

Buftea şi Consiliul Local al Oraşului Otopeni.

1.2  Aplicantul este:  Asociaţia  Asistenţă  şi  Programe  pentru  Dezvoltare  Durabilă  - 

Agenda 21

1.3 Valoarea proiectului - Costul total eligibil al proiectului este de 65000 euro, finanţat 

de Uniunea Europeană prin Programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11/AC 16 

– Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei, cofinanţarea de 



10% este asigurată de aplicantul principal. Consiliul Judeţean nu cofinanţează din bugetul 

propriu.

2. Durata poiectului: 20 ianuarie 2010 – 19 noiembrie 2010..

3.  Grupurile ţintă

Lista grupurilor ţintă şi numărul estimat de beneficiari direcţi şi indirecţi

• 16  instituţii publice din cele 6 locaţii, astfel: 

• 5 consilii judeţene

• 11 primării atât din reşedinţa de judeţ, cât şi din oraşe de 

nivel mic sau mijlociu din locaţiile propuse şi o primărie de 

sector din Bucureşti

• 1200 de cetăţeni chestionaţi relativ la modul în care percep corupţia , cauzele care 

o  generează  şi  modalităţile  de  prevenire  şi  combatere  a  acesteia.  Criteriile  de 

selecţie ale cetăţenilor vor avea în vedere echilibrul de vârstă, gen şi apartenenţă 

etnică;

• 30 de voluntari,  de regulă membri  ai  ONG-urilor  locale,  care  vor participa la 

realizarea  studiului  de percepţie  şi  la  constituirea Grupurilor  de acţiune locală 

pentru prevenirea şi combaterea corupţiei;

• 32 de funcţionari publici care vor face parte din task -force in institutiile lor şi vor 

beneficia de cursuri de formare ca formatori. Funcţionarii vor fi aleşi de regulă 

din rândul personalului de conducere, cu prioritate a secretarilor consiliilor locale;

• 320  de  funcţionari  publici  din  cele  16  instituţii  implicate  în  proiect  care  vor 

beneficia de cursuri de formare.  Vor fi selectionati funcţionarii publici care ocupă 

funcţii cu grad ridicat de vulnerabilitate la corupţie, din compartimentele de audit, 

investitii,  persoanele  care  îndeplinesc  atribuţii  de  consilier  etic,  şi  dupa  caz, 

funcţionari publici cu statut special ( politie, vamă);

• 240 participanţi la dezbaterile publice, funcţionari publici, cetăţeni, reprezentanţi 

ai ONG-urilor, ai mass –media;

Se estimează că beneficiarii finali vor fi constituiţi din:



 Corpul funcţionarilor publici (150 000 de persoane) către care va fi diseminată 

informaţia prin ANFP

 Cca. 10.000 de cetăţeni, beneficiari ai serviciilor instituţiilor publice implicate 

în proiect

 6000  de  persoane,  ascultători  ai  emisiunii  „Dosarele  integrării  europene” 

transmisă de postul naţional de radio 

4. Beneficiarii finali din judeţul Ilfov sunt:

- locuitorii judeţului Ilfov;

- funcţionarii publici din administraţia locală;

5. Stadiul de implementare: Proiect finalizat la 19.11.2010.

6. Probleme identificate: A se vedea rezultatul cercetarii pe Bucuresti Ilfov

 7.  Responsabili proiect: 

Monica Trandafir

Franco Pop

Adriana Constantin

                        Daniela Grecu 

Silvia Ionita  
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