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1. CE ÎNSEAMNĂ BUNĂ GUVERNARE

Goran Hyden, Julius Court şi Kenneth Mease în lucrarea “Making 
sense of governance: The need for involving local stakeholders” tratează 
problematica bunei guvernări. Lipsa unei defi niţii universale a acestui 
concept conduce la elaborarea unor teorii variate care pot avea la bază 
întrebarea “când, de ce şi cum poate face guvernarea o diferenţă în felul 
în care o ţară se dezvolta?”.

Autorii acestei lucrări evidenţiază faptul că la baza bunei guvernări 
stau următoarele caracteristici defi nitorii:

Participarea cetăţenilor şi gradul de implicare al acestora în sistemul 
politic;

Echitatea şi corectitudinea, gradul prin care legile se aplică la fel 
pen tru fi ecare indiferent de statutul social;

Decenţă, urmărindu-se ca regulile să fi e formate şi gestionate fără a 
prejudicia diverse categorii/grupări de oameni;

Responsabilitatea, urmărindu-se că actorii politici să fi e văzuţi ca fi ind 
responsabili în deciziile şi acţiunile lor, faţă de aceia pe care îi afectează;

Transparenţa, urmărindu-se că deciziile luate şi implementate să fi e 
puse la dispoziţia cetăţenilor. Informaţia trebuie să fi e clară şi accesibilă 
cetăţenilor.

Efi cacitate şi efi cienţă, referindu-se la prudenţa cu care resursele 
umane şi fi nanciare sunt folosite.

De asemenea, categoriile funcţionale care pot fi  găsite în orice sistem 
politic şi ale căror consecinţele sunt refl ectate în ceea ce reprezintă o 
bună guvernare sunt: societatea civilă, societatea politică, guvernul, 
birocraţia, societate economică, sistem judiciar.

Promovează în practică, alături de România Curată, principiile bunei 
guvernări, care au la bază următoarele idei:

Guvernul este în slujba cetăţeanului , şi nu invers.
O naţiune presupune o comunitate de egali în faţa legii.
Ca ţara să prospere, este indispensabil ca statul să asigure respecta-

rea legilor şi a contractelor în vigoare, începând prin a respecta el însuşi 
aceste legi şi contracte.

Actul de guvernare trebuie să fi e transparent în toate fazele sale, de 
la adoptarea unui proiect la implementarea sa.

Bunurile şi serviciile publice se distribuie în mod universal şi nedis-
criminatoriu, fără a favoriza membrii unor partide politice sau grupări 
de interese.
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Guvernul trebuie să fi e imparţial faţă de actorii privaţi şi să asigure 
condiţii egale pentru dezvoltarea tuturor.

Ca economia să crească e necesar ca guvernul să permită spiritului 
întreprinzător să se dezvolte fără îngrădire, reducând la minimum cos-
turile birocratice şi de operare ale fi rmelor, simplifi când sistemul de 
taxe şi impozite şi aplicând fără discriminare regulile şi legile.

Reprezentanţii aleşi sunt legitimi doar dacă şi între alegeri sunt re-
sponsabili faţă de statul de drept şi cei care i-au ales.

Cetăţenii sau fi rmele care se sustrag de la datoriile lor faţă de stat 
înşeală nu numai statul, ci şi pe ceilalţi cetăţeni sau fi rme.

Legile trebuie să fi e clare, previzibile şi să respecte drepturile cetă ţe-
neşti. Dacă nu se întâmpla asta, trebuie militat activ pentru modifi carea lor.

Prezumţia de nevinovăţie se aplică deopotrivă cetăţeanului, ca şi 
statului.

Dacă România că deveni un stat performant, capabil să atingă poten-
ţialul său în Uniunea Europeană, acest lucru se va întâmpla doar printr-o 
altă relaţie între stat şi societate, una bazată pe încredere reciprocă. Misi-
unea Românei Curate este de construi o largă alianţa care să lucreze pen-
tru acest scop, prin monitorizarea şi expunerea proastei guvernări, precum 
şi a promovării guvernării bune şi a celor care o practică.

Carta Alba a Bunei Guvernări, realizată de membrii Alianţei pentru 
o Românie Curată în colaborare cu membrii şi abonaţii www.romania-
curata.ro conţine propuneri referitoare la organizarea partidelor poli-
tice, la măsuri administrative şi legislative privind bună guvernare.

2. SUPRAVEGHEAZĂ INSTITUŢIILE

Ce informaţii sunt publice din ofi ciu?
Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din 

ofi ciu următoarele informaţii de interes public, potrivit legii 544/2001:
A)  actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea 

autorităţii sau instituţiei publice;
B)  structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul 

de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei 
publice;

C)  numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau 
a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea 
informaţiilor publice;
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D)  coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, re-
spectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de 
e-mail şi adresa paginii de Internet;

E)  sursele fi nanciare, bugetul şi bilanţul contabil;
F)  programele şi strategiile proprii;
G)  lista cuprinzând documentele de interes public;
H)  lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau ges-

tionate, potrivit legii;
I)    modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei pu-

blice în situaţia în care persoana se consideră vătămata în privinţa 
dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Accesul la informaţiile enumerate mai sus se realizează prin:
A)  afi şare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publi-

care în Monitorul Ofi cial al României sau în mĳ loacele de infor-
mare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Inter-
net proprie;

B)  consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în 
spaţii special destinate acestui scop.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să pună la dispoziţia 
persoanelor interesate contractele de privatizare încheiate după intrar-
ea în vigoare a prezenţei legi, prin consultarea la sediul acestora. Preve-
derile de mai sus nu se aplică în cazul contractelor de privatizare care se 
încadrează în sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 12 alin. (1).

 Ce ar trebui să găseşti pe pagina de internet a autorităţilor publice 
locale?
Site-ul web al unei primării trebuie să cuprindă în primul rând toate 

informaţiile prezentate mai sus, la care se adaugă:
*  Informaţii despre componenţa primăriei (date despre: primar, vi-

ceprimar, secretar, organigrama),
*  Date despre direcţiile locale (servicii de gospodărire locală, urban-

ism, stare civilă, compartiment agricol),
*  Informaţii despre Consiliul Local (consilieri, atribuţiile consiliului, 

comisii, dispoziţii, hotărâri locale, hotărâri normative...),
*  Informaţii utile pentru cetăţeni (noutăţi legislative de interes pub-

lic, acte normative, declaraţii de avere, comunicate de presă, proi-
ecte, audienţe, acte necesare...),

*  Funcţionalităţi online – automatizări oferite prin intermediul site-
ului (formulare pentru propuneri şi sesizară, date şi formulare de 
contact pentru toate departamentele, etc).
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De asemenea, pe site-ul web al primăriei/consiliului local sau jude-
ţean trebuie să fi e prezentate informaţii legate de: aşezarea localităţi, 
istoric, populaţie, economie, climă, galerie foto, obiective turistice, posi-
bilităţi de dezvoltare economică şi investiţii.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actuali zeze 
anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile de mai sus.

 Cum să ceri ceea ce nu găseşti? Cum se face cererea de informaţii 
de interes public?
Prin Art. 6. Legea 544/2001 se stipulează că:
(1)  Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile 
şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de 
interes public.

(2)  Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoa-
nelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate 
în scris sau verbal.

(3)  Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde ur-
mă toarele elemente:

A) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
B)  informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau insti tu-
ţiei publice identifi carea informaţiei de interes public;

C)  numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa 
la care se solicită primirea răspunsului.

Art. 7 prevede ca:
(1)  Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la 

solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, 
după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie 
de difi cultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de 
urgenţă solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identifi -
carea şi difuzarea informaţii solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va 
fi  comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia 
înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

(2)  Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se 
comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

(3)  Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot re-
aliza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format 
electronic.

La Art. 8 se specifi că:
(1)  Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii din cadrul compar-

timentelor de informare şi relaţii publice au obligaţia să precizeze 
condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes 
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public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate. (2) În cazul în care 
informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este 
îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca 
cererea să îi fi e rezolvată în termenele prevăzute la art. 7.

(3)  Informaţiile de interes public solicitate verbal se comunică în ca-
drul unui program minim stabilit de conducerea autorităţii sau 
instituţiei publice, care va fi  afi şat la sediul acesteia şi care se va 
desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcţionării instituţiei, in-
cluzând şi o zi pe săptămână, după programul de funcţionare.

 (4)  Activităţile de registratură privind petiţiile nu se pot include în 
acest program şi se desfăşoară separat.

 (5)  Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mĳ loacele 
de informare în masă vor fi  comunicate, de regulă, imediat sau în 
cel mult 24 de ore.

Art. 9.
(1)  În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de 

pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul 
serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.

(2)  Dacă în urma informaţiilor primite, petentul solicită informaţii noi 
privind documentele afl ate în posesia autorităţii sau a instituţiei 
pu blice, această solicitare va fi  tratată ca o nouă petiţie, răspunsul 
fi ind trimis în termenele prevăzute la art. 7 şi 8.

Art. 10. Nu este supusă prevederilor art. 7-9 activitatea autorităţilor şi 
institu ţiilor publice de răspunsuri la petiţii şi de audienţe, desfăşurata 
potrivit specifi cului competenţelor acestora, dacă aceasta priveşte alte 
aprobări, autorizări, prestări de servicii şi orice alte solicitări în afara 
informaţiilor de interes public.

Precizări importante: Cererea scrisă poate fi  făcută pe hârtie sau pe 
suport electronic (e-mail). Ea trebuie să conţină: denumirea şi sediul 
autorităţii/instituţiei publice; numele, prenumele şi semnătura solici-
tantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului; care 
este informaţia solicitată, dacă se solicită copii de pe documente (cu in-
dicarea cât mai exactă a acestora), disponibilitatea de a plăti costurile 
serviciilor de copiere a documentelor.

Dacă solicitarea nu este de competenţa instituţiei/autorităţii publice 
sesizate, aceasta nu o va restitui persoanei ci, în termen de 5 zile de la 
primire, o va trimite instituţiei/autorităţii competenţe şi va informa so-
licitantul despre aceasta.

Termenele de comunicare a informaţiilor solicitate.
Legea prevede termene de comunicare de: 5 zile, 10 zile şi 30 de zile.
În termen de 5 zile de la primirea cererii se comunică în scris refuzul 

comunicării informaţiilor şi motivarea acestuia.
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În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii se comunică în scris 
in formaţiile solicitate sau, în cazul în care au fost cerute informaţii 
complexe, faptul că ele vor fi comunicate în scris în termen de 30 zile de 
la înregistrare.

În termen de 30 de zile de la înregistrare se comunică în scris infor ma-
ţiile complexe, pentru care identificarea şi difuzarea necesită o durată de 
timp ce depăşeşte 10 zile.

Nerespectarea termenelor legale pentru comunicarea în scris a refu-
zului sau a informaţiei echivalează cu refuzul nejustifi cat de rezolvare a 
cererii şi, implicit, de aplicare a legii liberului acces la informaţiile de 
interes public.

Care sunt căile de atac
1. Reclamaţia administrativă; 2. Plângerea la instanţă
Reclamaţia administrativă are caracter facultativ. Dacă se formulează 

o reclamaţie administrativă, trebuie avut în vedere că acest fapt nu pre-
lungeşte termenul de sesizare a instanţei cu durata rezolvării reclamaţie. 
În consecinţă, în acelaşi termen de 30 zile trebuie să se formuleze şi 
reclamaţia administrativă şi să fi e sesizată şi instanţa.

În lipsa unui răspuns la cererea de informaţii, instanţa trebuie sesi-
zată în termen de 10 + 30 zile de la data la care autoritatea/instituţia 
pu blică a primit cererea. Aceasta deoarece, în sistemul Legii 544/2001, 
termenul de 10 zile este termenul general în care autoritatea/instituţia 
publică trebuie să reacţioneze. Dacă se primeşte un răspuns până la 
expirarea termenelor de 5, 10, 30 zile, iar acest răspuns este nemulţumitor, 
termenul de 30 zile pentru sesizarea instanţei începe să curgă de la data 
primirii răspunsului.

Recomandăm ca această cerere să fi e trimisă prin poştă, recomandat 
sau cu confi rmare de primire (preferabil, cu confi rmare de primire).

 Cum şi unde să te plângi dacă nu primeşti ce cauţi. 
Cum se face o sesizare administrativă pe legea 544/2001?
Pentru refuzul nejustifi cat, explicit sau tacit, de comunicare a infor-

maţiilor sau pentru orice altă încălcare a dreptului persoanei de liber 
acces la informaţiile de interes public (comunicarea informaţiilor într-o 
formă inaccesibilă, neclară, vagă, incompletă, comunicare tardivă a 
informaţiilor sau a refuzului, necomunicarea prelungirii termenului de 
la 10 la 30 zile etc.), solicitantul are la dispoziţie două căi de atac: re-
clamaţia administrativă şi plângerea în instanţă.

Reclamaţia administrativă: constă într-o reclamaţie scrisă care se 
adresează conducătorului autorităţii/instituţiei publice din care face 
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parte angajatul care a refuzat aplicarea prevederilor legii liberului acces 
la informaţiile de interes public.

Se formulează în termen de 30 zile de la data la care solicitantul infor-
maţiei a luat cunoştinţă de încălcarea dreptului (recomandăm să se facă 
reclamaţie administrativă în termen de 30 zile de la expirarea celor 10 zile 
în care trebuiau comunicate informaţiile, dacă nu s-a primit vreun răs-
puns la cerere. Dacă, în termenul de 10 zile s-a primit un răspuns, iar 
acesta este considerat nesatisfăcător de către solicitant, reclamaţia se face 
în termen de 30 de zile de la data primirii acelui răspuns).

Reclamaţia administrativă va cuprinde, pe lângă menţiunile din cer-
erea de solicitare a informaţiei, şi o expunere a motivelor pentru care 
solicitantul consideră că a fost încălcată legea.

Soluţionarea reclamaţiilor administrative se face de către comisia de 
analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes 
public, care se constituie (şi, obligatoriu, trebuie să existe) la nivelul 
fi ecărei autorităţi/instituţii publice (art. 35 din Norme).

Potrivit art. 34 din Norme, reclamaţia administrativă trebuie soluţio nată 
în termen de 15 zile de la primire. Potrivit principiului prevăzut în articolul 
51 alin.4 din Constituţie, care stipulează că autorităţile publice au obligaţia 
să răspundă la petiţii, soluţia la reclamaţia administrativă trebuie comunicată 
solicitantului, indiferent dacă reclamaţia este admisă sau respinsă. 

 Ce este raportul de activitate cerut de HG 123/2002 privind Normele 
de aplicare a legii 544/2001, ce ar trebui să conţină, cui să îl ceri şi 
cum să îl citeşti?
Legea 544/2001 prevede în art. 5 alin. 3 că raportul anual de activi-

tate trebuie întocmit doar de autorităţile publice, nu şi de instituţiile 
publice (nu le enumeră printre aceia care au această obligaţie). În art. 5 
alin. 2 din Legea 544/2001 este prevăzut expres că buletinul informativ 
trebuie întocmit atât de autorităţile publice, cât şi de instituţiile publice.

În normele de aplicare a legii 544/2001, norme aprobate prin HG 
123/2002, se vorbeşte de “raportul de activitate al autorităţii sau insti-
tuţiei publice” (art. 26 lit. b din HG 123/2002) şi de “cadrul orientativ 
pen tru elaborarea raportului anual de activitate al autorităţii sau insti-
tuţiei publice” (denumirea anexei 6 la HG 123/2002), dar aceasta nu 
implică faptul că instituţiile publice sunt obligate prin lege să prezinte 
un raport de activitate. 

Autorităţile publice sunt obligate să dea din ofi ciu publicităţii un 
raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi  publicat în Moni-
torul Ofi cial al României, Partea a III-a.
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Cadrul orientativ pentru elaborarea raportului anual de activitate al 
autorităţii sau instituţiei publice

Un raport de activitate va trebui să prezinte următoarele elemente 
standard:

1.  Misiunea autorităţii sau instituţiei publice, precum şi obiectivele 
care trebuiau atinse în perioada de raportare;

2.  Indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a aces-
tora;

3.  Scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de ra-
portare a acestora la obiectivele autorităţii sau instituţiei publice;

4. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe;
5.  Nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul);
6. Propuneri pentru remedierea defi cienţelor.

 Ce trebuie să ştii pe scurt despre legea achiziţiilor publice: 
monitorizare SAP şi alte surse
Principiile care stau la baza achiziţiilor publice sunt: principiul liberei 

concurenţe, principiul utilizării efi ciente a fondurilor publice, principiul 
transparenţei, principiul tratamentului egal, principiul confi denţialităţii.

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achi-
ziţiilor Publice (ANRMAP): htt p://www.anrmap.ro/

Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP): htt p://www.seap.ro/
SAP ajută instituţiile guvernamentale să măsoare efi cienţa publică 

(ROI) pentru măsurarea efi cienţei investiţiilor publice: htt p://www.sap.
com/

Permise de construcţie, concesiuni şi altele
Potrivit legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanis-

mul, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 373 din 10 
iulie 2001, cu modifi cările şi completările ulterioare, Teritoriul României 
este parte a avuţiei naţionale de care benefi ciază toţi cetăţenii ţării, 
inclu siv prin gestionarea proceselor de dezvoltare prin activităţile de 
amenajare a teritoriului, urbanism sau de dezvoltare urbană durabilă 
ale autorităţilor publice centrale şi locale.

Prin aceeaşi lege, statul şi autorităţile publice sunt obligate să asigure 
dezvoltarea echilibrată, coerentă şi durabilă a teritoriului naţional; 
autorităţile administraţiei publice locale îşi armonizează deciziile de 
utilizare a teritoriului, în temeiul principiilor descentralizării, autono-
miei locale şi deconcentrării serviciilor publice. Statul, prin intermediul 
autorităţilor publice, are dreptul şi datoria de a asigura, prin activitatea 
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de urbanism şi de amenajare a teritoriului, condiţiile de dezvoltare du-
rabilă şi respectarea interesului general, potrivit legii.

În plus, prin OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului se stipu-
lează că:

(1)  Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie un ansam-
blu de reglementări juridice privind protecţia mediului, obiectiv 
de interes public major, pe baza principiilor şi elementelor strate-
gice care conduc la dezvoltarea durabilă.

(2)  Mediul reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale 
Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale pei-
sajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi an-
organice, precum şi fi inţele vii, sistemele naturale în interacţiune, 
cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori 
materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot infl u-
enţa bunăstarea şi sănătatea omului.

Consultă Legea urbanismului, OUG 195/2005 privind protecţia me-
diului şi ordonanţa de guvern privind protecţia patrimoniului cultural 
şi sesizează ARC orice cazuri de abuz care contravin legilor şi ordonan-
ţelor de guvern prezentate.

Sprĳ ină iniţiativele partenerilor ARC:
Pro-do-mo: htt p://www.pro-do-mo.ro/site/
Salvaţi Bucureştiul: htt p://www.salvatibucurestiul.ro
Propune petiţii, prezintă neregulile privind permiselor de construcţie 

şi a concesiunilor din localitatea ta şi luptă activ împotriva corupţiei.

Fondurile europene în România
Monitorizează integritatea cheltuirii şi administrării fondurilor UE 

din localitatea ta. Promovează standardele de integritate şi foloseşte in-
strumente ca: cererea de informaţii, consultarea paginilor ofi ciale, mon-
itorizarea mass-media şi consultarea legislaţiei în vigoare privind acce-
sarea fondurilor europene pentru a împiedica cazuri de corupţie, abuz, 
utilizări inefi ciente a fondurilor, confl icte de interese.

Legislaţie:
http://www.fonduri-ue.ro/legislatie/legislatie-nationala/gestiona-

rea-asistentei-nerambursabile
Prevederi specifi ce confl ictelor de interese: ORDONANŢĂ DE UR-

GENŢĂ Nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea ne-
regulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora

Potrivit OUG 34/2006 cu modifi cările şi completările ulterioare, rea li -
zarea achiziţiilor publice – inclusive a fondurilor europene – se rea lizează, 
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printre altele, pe principiile transparenţei, nediscriminării şi tratamen-
tului egal.

Pentru ştiri, interviuri şi alte iniţiative cu şi despre fondurile euro-
pene: htt p://www.fonduri-structurale.ro/ 

Pentru informaţii despre structurile de management ale fondurilor 
europene în România, situaţii ale contractelor încheiate, date de contact, 
rapoarte şi ştiri ofi ciale ale statului roman: www.fonduri-ue.ro 

Frauda şi neregula cu fonduri europene
FRAUDĂ:  infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utiliza-

rea fondurilor europene şi/sau a  fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi special.

NEREGULĂ: orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformi-
tate în raport cu dispoziţiile naţionale  şi/sau europene, precum şi cu 
prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza 
acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a benefi ciaru-
lui ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, 
care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/
bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice 
naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.

(OUG 66/2011privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea nereg-
ulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora)

Instituţii importante:
DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDA – DLAF asigu-

ră, sprĳ ină şi coordonează îndeplinirea obligaţiilor ce revin României 
privind protecţia intereselor fi nanciare ale Uniunii Europene, în confor-
mitate cu prevederile art.325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene.

htt p://www.antifrauda.gov.ro/
Direcţia Naţională Anticorupţie – DNA  este o structură de parchet 

specializată în combaterea corupţiei mari și medii. Este creată ca un in-
strument necesar în descoperirea, investigarea și aducerea în faţa in-
stanţei a cazurilor de corupţie medie și mare. 

htt p://www.pna.ro/ 
Unitatea pentru Coordonarea şi Verifi carea Achiziţiilor Publice – 

UCVAP din cadrul Ministerul Finanţelor Publice. htt p://www.mfi nante.ro/

Buna Guvernare în Universităţi
Potrivit Legii Educaţiei Naţionale Nr.1/2012, articolul 218, alineatul 

1, litera (g), unul dintre principiile care stă la baza sistemului naţional 
de învăţământ superior este cel al transparenţei. Acest principiu mai 
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este amintit pe parcursul Legii Educaţiei Naţionale, inclusiv în contexte 
care vizează studenţii. Astfel, conform  articolului 202, alineatul (1), lite-
ra (e), unul dintre principiile care reglementază activitatea studenţilor 
în cadrul universităţilor este e) principiul transparenţei și al accesului la 
informaţii — în baza căruia studenţii au dreptul de acces liber și gratuit 
la informaţii care privesc propriul parcurs educaţional și viaţa comu-
nităţii academice din care fac parte. De asemenea, tot în LEN, în baza 
principiului Răspunderii publice, instituţiile de învăţământ superior 
sunt obligate să asigure transparenţa tuturor deciziilor şi activităţilor 
sale – Articolul 124, alineatul (1), litera (e).

Site-ul universităţilor reprezintă principalul canal de informare din-
tre universitate, studenţi şi comunitate pe care acestea îl au la dispoziţie 
pentru a asigura respectarea principiului transparenţei asa cum este spe-
  cifi cat în cadrul legislativ actual.

Ce trebuie sa gasim pe site-urile universităţilor:
–  publicarea tuturor actelor normative care reglementează organiza-

rea şi funcţionarea instituţiei în ultima formă adoptată;
–  structura organizatorică a instituţiei, atribuţiile departamentelor, 

programul de audienţe al membrilor conducerii universităţii şi da-
tele de contact ale acestora;

–  sursele fi nanciare, bugetul şi bilanţul contabil (în special pentru 
unităţile de tip cămine, cantine);

–  strategia de management; anunţuri pentru achiziţiile publice;
–  publicarea rezultatelor evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi;
–  publicarea pe site-urile Universităţii/Facultăţilor a ordinii de zi şi, 

ulterior, a proceselor verbale ale şedinţelor de Senat, Consiliul Fa-
cultăţii şi a altor structuri de conducere, administrative, executive 
şi de control ce funcţionează în interiorul universităţii;

–  publicarea pe site-ul Universităţii/Facultăţii a deciziilor adoptate 
care conţin schimbări ce afectează direct studenţii;

–  procedura de a propune un punct de discuţie pe ordinea de zi a 
acestor structuri;

–  CV-ul şi planul de candidatură al membrilor Senatului şi Consili-
ilor; rezultatele concursurilor de angajare;

–  modalitatea de contestare a deciziilor instituţiei;
–  toate documentele sunt organizate şi publicate astfel încât să fi e 

uşor accesibile vizitatorilor site-ului şi postate varianta fi zică la 
avizierul universităţii şi/sau facultăţilor (existenţa unei liste cu 
toate acestea).

–  publicarea rapoartelor de activitate ale membrilor senatului, stu-
denţilor reprezentanţi, organizaţiilor studenţeşti, declaraţiile de 
avere şi de interese ale conducerilor universităţii;
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–  toate detaliile referitoare la granturile instituţiei: despre buget, par-
teneri, obiective, rezultate aşteptate şi realizate, etc.

–  publicarea raportului de activitate (întocmit de organizaţiile stu-
denţești) cu privire la respectarea Statutului Studentului precum și 
a răspunsului universităţii cu privire la îmbunătăţirile problemelor 
sesizate;

–  numele şi datele de contact ale persoanei desemnată să răspundă 
solicitărilor primite pe baza Legii 544/2001; 

–  componenţa comisiei de etica şi detaliile de contact, rapoartele de 
activitate ale acesteia, rezultatele anchetelor la sesizările primite, 
modalitatea în care poate fi  sesizată.

3. SUPRAVEGHEAZĂ DEMNITARII

 Cine ar trebui să completeze declaraţii de avere, când şi cum să le 
consulţi?
Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte perso-

nale, putând fi  rectifi cate numai în condiţiile prevăzute de lege. Decla-
raţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere şi cuprind dreptu-
rile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor 
afl aţi în întreţinere, în conformitate cu anexa nr.1 din Legea nr. 176/2010.

Când se depun declaraţiile?
Declaraţiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
În termen de 30 zile de la data numirii sau alegerii în funcţie ori de la 

data începerii activităţii.
În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului său 

a încetării activităţii.
În cel mult 30 de zile de data încetării suspendării.
Persoanele care candidează pentru funcţiile de Preşedinte al Româ-

niei, deputat, senator, consilier judeţean, consilier local sau primar sunt 
obligate să îşi declare averea şi interesele. Declaraţiile de avere şi de 
interese se depun la Biroul Electoral Central sau după caz, la biroul 
electoral de circumscripţie, odată cu declaraţii de acceptare a candida-
turii, în două exemplare.

Ce conţine o declaraţie de avere?
În declaraţia de avere se indică numele, prenumele, iniţiala tatălui şi 

codul numeric personal al declarantului. În rubrica privitoare la funcţia 
declarantului se va introduce funcţia prevăzuta în ordinul, decizia sau 
actul administrativ de numire. În declaraţia de avere se vor introduce 
drepturile şi obligaţiile din ţară şi din străinătate ale declarantului şi ale 
familiei sale.
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Declaraţiile de avere se completează cu datele aferente anului fi scal 
anterior în cazul veniturilor şi cu informaţiile la zi pentru celelalte capi-
tole din declaraţii.

1.  Bunuri imobile (terenuri, clădiri), la care vor fi  specifi cate: adresa, 
anul dobândirii, suprafaţa, cotă parte, mod de dobândire şi titularul.

2.  Bunuri mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, 
şalupe, iahturi şi alte mĳ loace de transport care sunt supuse înma-
triculării potrivit legii; bunuri sub forma de metale preţioase, bĳ ute-
rii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte 
care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal sau al-
tele asemenea, a căror valoare însumată depăşeşte 5000 euro).

3.  Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3000 euro fi ecare şi 
bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni.

4.  Active fi nanciare (conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, 
forme echivalente de economisire şi investiţie, inclusiv cardurile 
de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 
5000 euro; plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, 
dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5000 
euro; alte active producătoare de venituri nete, care însumate 
depăşesc echivalentul a 5000 euro pe an)

5.  Datorii: debite, ipoteci, garanţii emise în benefi ciul unui terţ, bu-
nuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă 
valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5000 euro.

6.  Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate 
faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, 
societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale 
sau instituţii publice romaneşti sau străine, inclusiv burse, credite, 
garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, 
a căror valoare depăşeşte 500 euro.

7.  Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate 
în ultimul an fi scal încheiat (venituri din salarii, venituri din acti-
vităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, veni-
turi din investiţii, venituri din pensii, venituri din activităţi agricole, 
venituri din premii şi jocuri de noroc, venituri din alte surse).

Declaraţiile de avere pot fi  consultate pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Integritate: www.integritate.eu

Ce sunt confl ictele de interese şi declaraţiile de interese?
Declaraţiile de interese reprezintă acte personale, care se fac în scris, 

pe propria răspundere şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în 
anexa nr. 2 din Legea nr 176/2010.
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În declaraţia de interese se indică numele, prenumele şi codul nu-
meric personal al declarantului. În rubrica privitoare la funcţia decla-
rantului se va introduce funcţia prevăzuta în ordinul, decizia sau actul 
administrativ de numire.

A.  Asociat sau acţionar la societăţi comerciale; companii/societăţi na-
ţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi 
membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale.

B.  Calitate de membru în organele de conducere, administrare şi 
control ale societăţilor comerciale, regiilor autonome, compani-
ilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes 
economic, asociaţiilor sau fundaţiilor sau altor organizaţii negu-
vernamentale.

C.  Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sin-
dicale.

D.  Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi 
control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor 
politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic.

E.  Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, 
obţinute sau afl ate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, man-
datelor sau demnităţilor publice fi nanţate de la bugetul de stat, lo-
cal şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu 
capital de stat sau unde statul este acţionarul majoritar/minoritar.

Confl ictele de interese
Confl ictul de interese apare atunci când funcţionarul public are un 

interes personal care infl uenţează sau pare să infl uenţeze îndeplinirea 
atribuţiilor sale ofi ciale cu imparţialitate şi obiectivitate. Interesele pri-
vate ale funcţionarului public pot include un benefi ciu pentru sine sau 
pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru 
persoane sau organizaţii cu care funcţionarul public a avut relaţii poli-
tice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi şi la orice datorii pe 
care funcţionarul public le are faţă de persoanele enumerate mai sus. 
(conform Recomandării 10/2000 a Comitetului de Miniştri ai Consili-
ului Europei).

Confl ictul de interese poate fi  de mai multe tipuri:
Potenţial: în situaţia în care un ofi cial are interese personale de natură 

să producă un confl ict de interese dacă ar trebui luată o decizie publică.
Actual: apare în momentul în care ofi cialul este pus în situaţia de a 

lua o decizie care l-ar avantaja sau care ar avantaja un apropiat de-al său 
ori un partener de afaceri.
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Consumat: acela în care ofi cialul public participă la luarea deciziei 
cu privire la care are un interes personal, încălcând prevederile legale.

Incompatibilităţile (aleşi locali, funcţionari publici). Diferenţa între 
confl icte de interese şi incompatibilităţi

Una dintre cele mai frecvente probleme care se manifestă atât în 
sistemul administrativ cât şi în mass media este confuzia care se creează 
între confl ictul de interese şi incompatibilităţi. Dacă pentru existenţa 
unui confl ict de interese, persoanele publice trebuie să ia o decizie care 
să infl uenţeze un interes personal, pentru a se afl a într-o situaţie de in-
compatibilitate, un ofi cial public nu trebuie să ia nicio decizie, fi ind su-
fi cient faptul că ocupă concomitent două sau mai multe funcţii al căror 
cumul este interzis de lege.

Incompatibilităţi pentru aleşii locali:
Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar, preşe-

dinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu:
A) funcţia de consilier local;
B) funcţia de prefect sau subprefect;
C)  calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual 

de muncă, indiferent de durata acestuia;
D)  funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, 

ma nager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori 
cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la socie tăţile 
comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile 
de asigurare şi cele fi nanciare, la regiile autonome de interes 
naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi 
la instituţiile publice;

E)  funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale 
acţio narilor sau asociaţilor la o societate comercială;

F)  funcţia de reprezentant al unităţii administrativ teritoriale în adu-
nările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de 
reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi com-
erciale de interes naţional;

G) calitatea de comerciant persoană fi zică;
H) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
I)   calitatea de deputat sau senator;
J)     funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă 

funcţie asimilată acestora;
K)  orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară sau în 

străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor 
în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguverna-
mentale.
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Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu:
A) funcţia de primar sau viceprimar;
B) funcţia de prefect sau subprefect;
C)  calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual 

de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în 
aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din 
judeţul respectiv;

D)  funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, 
manager, asociat, administrator, membru al consiliului de admi-
nistraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale 
de interes local înfi inţate sau afl ate sub autoritatea consiliului lo-
cal ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi 
societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau 
care deţin fi liale în unitatea administrativ teritorială respectivă;

E)  funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale 
acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială de interes lo-
cal ori la o societate comercială de interes naţional care îşi are se-
diul sau care deţine fi liale în unitatea administrativ teritorială 
respectivă;

F)  funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi 
are sediul ori care deţine fi liale în unitatea administrativ teritorială 
respectivă;

G) calitatea de deputat sau senator;
H)  funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile 

asimilate acestora.
Conform articolului 91 din Legea 161/2003, pentru toţi aleşii locali 

starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatu-
lui. Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi  numit 
sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 
15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie.

Criterii de incompatibilitate pentru funcţionari publici
Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie 

publică, precum şi cu funcţiile de demnitate publică (articolul 94 din 
Legea 161/2003). Incompatibilitatea la funcţionari publici se manifestă 
prin faptul că nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi 
remunerate sau neremunerate (art. 94, alineatul 2):

A. În cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice
B.  În cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care 

funcţionarul public este suspendat din funcţia publică, în condiţiile 
legii, pe durata numirii sale.

C.  În cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte 
unităţi cu scop lucrativ din sectorul public.
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D. În calitate de membru al unui grup de interes economic.
Starea de incompatibilitate nu se aplică pentru cazurile prevăzute de 

literele a şi c dacă:
–  Este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii 

să reprezinte interesele statului în legătură cu activităţile desfă şu-
rate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau 
majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vi-
goare;

–  Este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, 
să participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei 
pu blice în cadrul unor organisme sau organe colective de condu-
cere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;

–  Exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o 
autoritate sau instituţie publică, în condiţiile expres prevăzute de 
actele normative în vigoare.

Descarcă şi foloseşte de pe www.romaniacurata.ro 
–  Ghid de completare a declaraţiei de avere şi de interese
–  Ghid privind incompatibilităţile şi confl ictele de interese
–  CEREREA DE INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

4. POLITICĂ PUBLICĂ

Ce este o politică publică şi cum trebuie să fi i implicat?
Politică publică nu cunoaşte o defi niţie unică, ci este caracterizată mai 

degrabă de un set de trăsături care dau dimensiunea conceptului. Faptul 
că vorbim despre o politică, înseamnă că aceasta implică existenţa unei 
autorităţi care are capacitatea de a iniţia/promova/implementa/susţine 
respectiva politică. Caracterul public este dat, în genere, de benefi ciarii 
asupra cărora se răsfrâng efectele respectivei politici – anume cetăţenii.

Termenul de “politică publică” a pătruns în studiile de specialitate şi 
în limbajul curent din România destul de târziu (la sfârşitul anilor 90) şi 
există în continuare numeroase ambiguităţi la nivelul simţului comun 
asupra sferei de cuprindere a acestei noţiuni. O posibilă explicaţie ar 
putea fi  aceea că termenul a fost împrumutat din limba engleză. Tradu-
cerea în limba română prin “politică” a termenului “policy” din limba 
engleză generează unele confuzii prin asocierea în limba romană a aces-
tui termen cu infl uenţa doctrinară a unui partid politic sau altul., în 
mod tradiţional, politică înseamnă cu precădere activitatea partidelor po-
litice, a instituţiilor legitimate prin mecanisme democratice (Parlament, 
Guvern şi aparatele proprii de lucru ale acestora), declaraţii politice, 
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campanii electorale etc, de aici şi tentaţia de contaminare. Dar politică 
publică înseamnă cu totul altceva. “O politică publică este o reţea de 
decizii legate între ele privind alegerea obiectivelor, a mĳ loacelor şi a 
resurselor alocate pentru atingerea lor în situaţii specifi ce. (Miroiu, A, 
Introducere în analiza politicilor publice, Ed. Paideia, Bucu reşti 2001, p. 9). 
Aceste decizii urmăresc obţinerea unor rezultate care vizează îmbună-
tăţirea unei situaţii considerate de interes public.

Luând în considerare distincţiile de mai sus, analiza de politici pub-
lice este o “disciplină aplicată a ştiinţelor sociale care foloseşte metode 
multiple de cercetare şi argumentare pentru a produce şi transformă 
informaţiile relevante pentru politică publică, care pot fi  folosite în me-
dii politice pentru a rezolva probleme de politici publice. “(Weimer, L. 
David şi Vinning, R. Aidan, Analiza politicilor publice – concepte şi 
prac tică, ediţia a III-a, Ed. Arc, Bucureşti, 2004). La originea sa, concep-
tul a fost utilizat pentru prima dată de Harold D. Lasswell (1951) în lu-
crarea intitulată Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics 
and Methods, care făcea apologia unei ştiinţe a politicilor publice şi a 
devenit prolifi c în Statele Unite ale Americii în timpul administraţiei Rea-
gan, preluat ulterior cu succes în Marea Britanie în timpul admi nistraţiei 
Thatcher şi transpus în paradigma noului management public.

În esenţă, politică publică are câteva trăsături concrete care o defi-
nesc, anume:

– Conţine un set de măsuri concrete;
– Include decizii cu privire la resursele alocate;
– Descrie un cadru general de acţiune şi de aceea este diferită de o 

măsură individuală (acţiune colectivă vs. Acţiune individuală);
– Are scopuri şi obiective care sunt formulate în funcţie de anumite 

norme şi valori.
Deşi există numeroase abordări în ceea ce priveşte procesul politi-

cilor publice, comunitatea ştiinţifi că de specialitate acceptă în unanimi-
tate aşa-numitul model al ciclului politicilor publice, care cuprinde mai 
multe etape, după cum urmează:

1. Stabilirea agendei (formularea problemei)
2. Defi nirea variantelor de staţionare
3. Alegerea variantei potrivite
4. Implementarea variantei (a politicii publice)
5. Monitorizarea
6. Evaluarea.
După încheierea unui ciclu de politici publice, problema poate reve-

ni pe agendă sub o altă formă sau chiar în formă iniţială, dacă varianta 
aleasă spre implementare nu a produs rezultatele scontate.
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Infl uenţează deciziile publice prin participarea la intervenţiile reali-
zate de ARC şi a altor organizaţii neguvernamentale. Urmăreşte autori-
tăţile publice şi sprĳ ină demersurile ARC în faţa unei instituţii guverna-
mentale.

Promovează interesele individuale, de grup şi ale organizaţiei, care 
la un moment dat pot deveni interese generale prin infl uenţarea politi-
cilor publice, a instituţiilor guvernamentale sau a legiuitorului.

Fii informat! Foloseşte tehnicile de advocay şi lobby alături de ARC 
şi pune pe agenda instituţionala orice problemă la nivel local sau cen-
tral care afectează un grup larg de persoane sau care prin natura ei, 
ge nerează consecinţe semnifi cative pentru societate.

Local: consilieri locali/judeţeni, primar, Preşedintele de consiliu ju-
deţean

Central: Parlamentarii, membrii executivului: miniştri, secretari de stat.
Pentru infl uenţarea agendei, societatea civilă foloseşte şi alte metode 

ca: presiune mediatică (transmiterea mesajelor către media) sau presi-
une directă (proteste publice, manifestaţii, greve) etc.

(Sursă: Cum să formulezi corect recomandări de politică publică: 
Ghid practic destinat organizaţiilor neguvernamentale, Drd. Bondar, F., 
Iorga, E ., Bucureşti 2009, Institutul pentru Politici Publice)

Consultarea
Prin legea 52/2003 privind transparentă decizională în administraţia 

publică şi legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, ca cetăţean obţii dreptul de participare şi consultare publică.

Legea 544/2001 descrie accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice 
informaţii de interes public, defi nite astfel prin prezenta lege, constituie 
unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi 
autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu docu-
mentele internaţionale ratifi cate de Parlamentul României.

Potrivit articolului 5 al prezenţei legi:
(1)  Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice 

din ofi ciu următoarele informaţii de interes public:
A)  actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea 

autorităţii sau instituţiei publice;
B)  structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul 

de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei 
publice;

C)  numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau 
a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea 
informaţiilor publice;
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D)  coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, res-
pectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-
mail şi adresa paginii de Internet;

E) sursele fi nanciare, bugetul şi bilanţul contabil;
F) programele şi strategiile proprii;
G) lista cuprinzând documentele de interes public;
H)  lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestio-

nate, potrivit legii;
I)  modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei 

publice în situaţia în care persoana se consideră vătămata în pri-
vinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

(2)  Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să ac-
tualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile 
prevăzute la alin. (1).

(3)  Autorităţile publice sunt obligate să dea din ofi ciu publicităţii un 
raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi  publicat în 
Monitorul Ofi cial al României, Partea a III-a.

(4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:
A)  afi şare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publi-

care în Monitorul Ofi cial al României sau în mĳ loacele de infor-
mare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Inter-
net proprie;

B)  consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în 
spaţii special destinate acestui scop.

(5)  Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să pună la dispoziţia 
per soanelor interesate contractele de privatizare încheiate după in-
trarea în vigoare a prezenţei legi, prin consultarea la sediul acestora. 
Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul contractelor de privatiza-
re, care se încadrează în sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 12 alin. (1).

Prin urmare, informarea cetăţenilor privind deciziile publice este 
garantată de textele celor două legi.

Consultă rapoartele publice şi sesizează orice neregulă care contra-
vine transparenţei decizionale şi liberului acces la informaţii şi propune 
soluţii. Foloseşte-ţi dreptul de a evalua corectitudinea proiectelor/tex-
telor/deciziilor care sunt supuse dezbaterilor publice şi implică societa-
tea prin creşterea interesului asupra participării, dezbaterii şi consultării 
publice. Trimite ARC punctul tău de vedere privind datele făcute pub-
lice de către administraţia locală şi atacă neregulile întâlnire prin infor-
marea opiniei publice.
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 Monitorizarea legii 52/2003 privind transparentă decizională în 
administraţia publică
Legea 52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia pu-

blică include regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigura-
rea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei pu-
blice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii 
publice care utilizează resurse fi nanciare publice, în raporturile stabilite 
între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.

 Legea are drept scop:
 A)  să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice 

faţă de cetăţean, ca benefi ciar al deciziei administrative;
 B)  să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare 

a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor 
normative;

 C)  să sporească gradul de transparentă la nivelul întregii administraţii 
publice.

Conform art. 2 al Legii 52/2003 principiile care stau la bază sunt 
următoarele:

A)  informarea în prealabil, din ofi ciu, a persoanelor asupra proble-
melor de interes public care urmează să fi e dezbătute de autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiec-
telor de acte normative;

B)  consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa 
autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte 
normative;

C)  participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative 
şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu re-
spectarea următoarelor reguli:

1.  Şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul 
prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;

2. Dezbaterile vor fi  consemnate şi făcute publice;
3.  Minutele acestor şedinţe vor fi  înregistrate, arhivate şi făcute pub-

lice, în condiţiile legii.
Conform art. 4 autorităţile administraţiei publice obligate să respecte 

dispoziţiile prezentei legi sunt:
A)  autorităţile administraţiei publice centrale: ministerele, alte orga-

ne centrale ale administraţiei publice din subordinea Guvernului 
sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, 
precum şi autorităţile administrative autonome;

B)  autorităţile administraţiei publice locale: consiliile judeţene, con-
siliile locale, primării, instituţiile şi serviciile publice de interes lo-
cal sau judeţean.
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Conform art. 5 prevederile prezentei legi nu se aplică procesului de 
elaborare a actelor normative şi şedinţelor în care sunt prezentate infor-
maţii privind:

A)  apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, intere-
sele strategice economice şi politice ale ţării, precum şi deliberările 
autorităţilor, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasifi cate, 
potrivit legii;

B)  valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale 
activităţilor comerciale sau fi nanciare, dacă publicarea acestora 
aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

C) datele personale, potrivit legii.
Foloseşte-ţi drepturile stipulate de Legea 52/2003 şi participă direct 

la supervizarea proceselor de elaborare a actelor normative şi la proce-
sul de luare a deciziilor. Semnalează ARC orice nereguli, cazuri de abuz, 
încălcări ale prezenţei legi.

Conform Capitolului II al legii 52/2003, procedurile privind partici-
parea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elabo-
rare a actelor normative sunt următoarele:

(1)  În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative 
autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ 
referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afi şeze la sediul 
propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către 
mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea admi nistraţiei 
publice va transmite proiectele de acte normative tuturor per-
soanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

(2)  Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi  
adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 
30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare 
de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fun-
damentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de 
aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, 
textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi ter-
menul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite 
în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pri-
vind proiectul de act normativ.

(3)  Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu 
relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator 
asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe dome-
nii specifi ce de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2).

(4)  La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va sta-
bili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propu-
neri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ 
supus dezbaterii publice.
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(5)  Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din 
cadrul instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, 
care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor 
interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.

(6)  Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare 
autorităţilor publice interesate numai după defi nitivare, pe baza 
observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4).

(7)  Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea 
unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act norma-
tiv, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal 
constituită sau de către o altă autoritate publică.

(8)  În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea 
trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei 
şi locului unde urmează să fi e organizate. Autoritatea publică în 
cauză trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proi-
ectul de act normativ în discuţie.

(9)  În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor 
sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea 
evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de 
acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă pre-
văzută de reglementările în vigoare.

Dispozitiv privind participarea la procesul de luare a deciziilor:
(1)  Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice 

se va face în următoarele condiţii:
A)  anunţul privind şedinţa publică se afi şează la sediul autorităţii 

publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-me-
dia, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;

B)  acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor 
legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu 
valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de 
interes public care urmează să fi e abordat în şedinţa publică;

C)  anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei 
publice, precum şi ordinea de zi.

(2)  Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la 
şedinţa publică sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru 
relaţia cu societatea civilă.

(3)  Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face 
în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de 
precădere dată de interesul asociaţiilor legal constituite în raport 
cu subiectul şedinţei publice, stabilită de persoana care prezidează 
şedinţa publică.
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(4)  Ordinea de decădere nu poate limita accesul massmedia la şedin-
ţele publice.

Art. 8: Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi 
persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se 
exprima cu privire la problemele afl ate pe ordinea de zi.

Monitorizare presă locală legat de bună guvernare
Citeşte presa locală şi ia măsuri! Cunoscand legea, poti identifi ca 

mai uşor abuzurile din localitatea ta, unele semnale le poti citi si în pu-
blicaţiile locale. Transmite intrebari institutiilor statului si trimite ARC 
raspunsurile si informaţiile pe care le-ai gasit.

Luptă împotriva corupţiei prin prezentarea tuturor cazurilor care 
descriu disfuncţionalităţi ale bunei guvernări pe plan local.

Pentru a face asta, citeşte constant presa online şi scrisă care tratează 
tema bunei guvernări şi opreşte-te asupra acelor articole care necesită 
atenţia publicului spre a fi  soluţionate. Când faci monitorizarea, nu uita 
să treci într-un document: titlul publicaţiei, data apariţiei, link către ar-
ticol şi citarea integrală a acestuia.

5. PLÂNGE-TE!

Cum se face o petiţie online?
Dreptul de petiţionare este prevăzut în art. 51 din Constituţie.
Reglementarea detaliată a modului în care acest drept poate fi  exer-

citat a fost făcută prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind regle-
mentarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Potrivit ordonanţei, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, ses-
izarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe 
care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa auto-
rităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice de-
concentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, compani-
ilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean 
sau local, precum şi regiilor autonome (denumite în generic, în ordo-
nanţă, autorităţi şi instituţii publice).

Pot fi  adresate petiţii şi Parlamentului şi Preşedintelui României, dar 
regimul lor nu este prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, ci în 
reglementările proprii pe care cele două autorităţi le adoptă/emit cu 
privire la modul de soluţionare a petiţiilor ce le sunt adresate.

Prin petiţie se valorifi că un drept sau un interes personal (direct le-
gat de autorul petiţiei) ori se aduce la cunoştinţa autorităţii/instituţiei 
publice existenţa unei probleme de ordin general.
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În cazul în care petiţia nu vizează direct un interes personal, ci obţi-
nerea de informaţii cu caracter general, ce privesc sau rezultă din acti-
vitatea unei autorităţi/instituţii publice, solicitantul va trebui să urmeze 
procedura specială prevăzută de Legea nr. 544/2001, privind liberul 
acces la informaţiile de interes public.

Compartimentul pentru relaţii cu publicul din cadrul autorităţii/
instituţiei publice primeşte, înregistrează, se îngrĳ eşte de rezolvarea 
petiţiilor şi expediază răspunsurile către petiţionari. Petiţiile sunt înreg-
istrate şi evidenţiate separat de cererile întemeiate pe Legea nr. 544/2001.

Ordonanţa prevede răspunderea directă a conducătorilor autorită-
ţilor/instituţiilor publice pentru bună organizare şi desfăşurare a 
activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a petiţiilor. De asemenea, 
ordonanţa prevede aceeaşi răspundere directă a conducătorilor şi pen-
tru legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal. Men-
ţionarea expresă a “răspunderii directe” semnifi că importanţă pe care a 
dorit să o acorde legiuitorul activităţii de rezolvare a petiţiilor.

În cazul în care o petiţie este adresată greşit (unei alte autorităţi/insti-
tuţii publice decât cea competenta, potrivit legii, să rezolve problema 
sesizată) ea va fi redirecţionate, în termen de 5 zile de la înregistrare, de 
către autoritatea/instituţia care a primit-o şi care va proceda şi la înştiin-
ţarea petiţionarului despre aceasta.

Pentru ca o petiţie să fi e “valabilă”, să fi e luată în seamă de autorităţi, 
trebuie obligatoriu să fi e semnată de petiţionar şi să conţină datele de 
identifi care ale petiţionarului (nume, domiciliu). În lipsa acestora, pe-
tiţia nu se ia în considerare şi se clasează.

În termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, autoritatea/
instituţia publică trebuie să comunice petiţionarului un răspuns, favo-
rabil sau nefavorabil. Termenul de 30 zile poate fi prelungit cu 15 zile, 
deci poate ajunge la 45 de zile, în situaţia în care aspectele sesizate prin 
petiţie necesită o cercetare mai amănunţită; prelungirea poate fi acordată 
numai de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Răspunsul trebuie semnat de către conducătorul autorităţii/instituţiei 
publice ori de persoană împuternicită de acesta, precum şi de şeful 
compartimentului care a soluţionat petiţia. În răspuns se va indica, în 
mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate.

Pentru evitarea “abuzului” în exercitarea dreptului de petiţionare, în 
cazul în care un petiţionar adresează aceleiaşi autorităţi sau instituţii 
publice mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor con-
exa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă 
referire la toate petiţiile primite. Dacă după trimiterea răspunsului se 
primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar ori de la o autoritate sau 
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instituţie publică greşit sesizată, cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează, la 
numărul iniţial făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns.

Ordonanţa prevede doar sancţiuni disciplinare pentru încălcarea 
dreptului la petiţionare. Astfel, constituie abatere disciplinară şi se 
sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii urmă-
toarele fapte:

– Nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor;
– Intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara 

cadrului legal;
– Primirea direct de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării, 

fără să fi e înregistrată şi fără să fi e repartizată de şeful compartimentu-
lui de specialitate.

Recomandăm că petiţia să fi e trimisă prin poştă, recomandat sau cu 
confi rmare de primire (preferabil, cu confi rmare de primire)

Descarcă un model de petiţie de aici.

Cum se face o sesizare penală?
Potrivit art. 221 din Codul de procedură penală, organul de urmărire 

penală este sesizat prin plângere sau denunţ, ori se sesizează din ofi ciu 
când afl ă pe orice altă cale că s-a săvârşit o infracţiune. În cazul în care 
organul de urmărire penală se sesizează din ofi ciu, încheie un proces-
verbal în acest sens.

Plângerea este încunoştinţarea făcută de o persoană fi zică sau de o 
per soană juridică, referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat prin infracţiune.

Denunţul este încunoştinţarea făcută de către o persoană fi zică sau 
de către o persoană juridică despre săvârşirea unei infracţiuni.

Principala diferenţa dintre plângere şi denunţ constă în faptul că au-
torul plângerii este victima infracţiunii sesizate, iar autorul denunţului nu 
este vătămat, prejudiciat în mod direct prin infracţiunea pe care o sesizează.

Atât plângerea, cât şi denunţul au un conţinut asemănător, condiţiile 
de formă şi de conţinut pe care trebuie să le îndeplinească fi ind similare.

Plângerea şi denunţul se adresează organelor de anchetă (parchet, 
poliţie). Nu este o problemă dacă organul de anchetă sesizat nu este cel 
competent, potrivit legii, întrucât organul căruia i-a fost adresată ses-
izarea are obligaţia să o trimită celui competent.

Plângerea sau denunţul pot fi  făcute atât în scris, cât şi oral. Când sunt 
făcute oral, organul de anchetă are obligaţia să întocmească un proces 
verbal în care să le consemneze. Recomandăm formularea sesizărilor în 
scris şi depunerea lor la registratură parchetului local (de pe lângă ju-
decătorie) din raza teritorială în care a fost săvârşită infracţiunea sesizată 
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sau a parchetului judeţean (de pe lângă tribunal). În cazul infracţiunilor 
de corupţie, întrucât urmărirea penală (ancheta) se efectuează, de re-
gulă, de procurorul de la parchetul de pe lângă tribunal, sesizarea tre-
buie adresată parchetului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială 
a fost săvârşită infracţiunea de corupţie sesizată. Sesizarea scrisă poate 
fi  trimisă şi prin poştă, de preferat cu confi rmare de primire.

De asemenea, sesizarea pentru orice infracţiune de corupţie poate fi  
adrestă şi direct Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), care va decide 
apoi asupra organelor de anchetă care vor efectua urmărirea penală. 
DNA are publicat pe pagina proprie de internet un formular on-line 
pentru comunicarea de date despre acte de corupţie.

Potrivit legii, plângerea sau denunţul trebuie să conţină:
– Numele şi prenumele petiţionarului
– Calitatea petiţionarului (precizarea dacă acţionează în nume per-

sonal sau ca mandatar/reprezentant al unei persoane; în acest caz, per-
soana reprezentată trebuie nominalizată)

– Domiciliul petiţionarului
– Descrierea faptei care formează obiectul sesizării (e necesară o de-

scriere cât mai exactă şi detaliată a faptelor. Orice element de fapt, chiar 
aparent neimportant, care poate servi la stabilirea existenţei infracţiunii 
sesizate sau la identifi carea făuritorului, trebuie adus la cunoştinţa or-
ganelor de anchetă. Descrierea faptelor trebuie făcută cât mai obiectiv şi 
cât mai detaşat de emoţiile, trăirile, sentimentele, părerile sau aprecier-
ile celui care relatează)

– Indicarea făptuitorului, desigur dacă este cunoscut (dacă autorul 
sesizării nu cunoaşte făuritorul, va face menţiune în acest sens, urmând 
ca organele de anchetă să procedeze şi la identifi carea făptuitorului)

– Indicarea mĳ loacelor de probă (este o menţiune foarte importantă pen-
tru ca sesizarea să fi e cu adevărat efi cientă. Spre exemplu, indicarea unor 
martori – de preferat cu nume complet şi adresa – de asemenea, trebuie re-
mise organelor de anchetă orice înscrisuri, fotografi i, înre gistrări sau obiecte 
care pot servi la dovedirea susţinerilor din sesizare; dacă acestea nu sunt 
deţinute de petiţionar, dar îi cunoaşte pe deţinătorii lor, trebuie să precizeze 
în mod clar, în sesizare, cine deţine respectivele mĳ loace de probă)

– Semnătura petiţionarului
Problema denunţului anonim
Potrivit legii, denunţul (ca şi plângerea) trebuie semnat de autorul 

sau, autor care trebuie să-şi indice numele (real )(1) şi domiciliul (real).
Din aceste motive, un denunţ nesemnat sau fără datele de identifi -

care ale denunţătorului nu poate constitui un act valabil de sesizare a 
organelor de anchetă (parchet, poliţie).
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Dar, în măsură în care denunţul anonim cuprinde descrieri exacte şi 
detaliate ale unor fapte şi indică dovezi certe, probe concrete şi verifi c-
abile, care atestă existenţa faptelor relatate, el poate fi  valorifi cat ca te-
mei pentru sesizarea din ofi ciu a organelor de anchetă.

Aceasta deoarece, potrivit legii (art. 221 din Codul de procedură 
penală) organul de urmărire penală este obligat să se sesizeze din ofi ciu 
atunci când afl ă pe orice altă cale (altă cale decât plângerea sau denunţul) 
că s-a săvârşit o infracţiune.

Ori, un denunţ inform şi nevalabil în sine ca act de sesizare penală, 
întrucât nu conţine identitatea petiţionarului, în măsură în care conţine 
date concrete şi indică probe certe cu privire la săvârşirea unei infracţiuni 
poate constitui o informaţie rezonabilă care să stea la baza unei sesizări 
din ofi ciu.

Desigur, moralitatea denunţului anonim comportă numeroase discu-
ţii şi serioase rezerve, dar trebuie avute în vedere şi realităţile ce ţin de 
actualitatea şi specifi cul mediului social. În cazul unor infracţiuni co-
mise de persoane infl uente, cu relaţii în mediul interlop şi nu numai, 
devine extrem de riscantă denunţarea unor astfel de fapte de către cei 
care au afl at de săvârşirea lor. În astfel de cazuri, indicarea numelui şi 
adresei îl transformă pe denunţător într-o ţintă vie şi este de înţeles, 
într-o anumită măsură, dorinţa acestuia de a-şi păstra anonimatul.

Stă în deplina putere a organului de anchetă de a aprecia dacă un 
denunţ anonim, în raport de conţinutul său concret şi de probele pe 
care le indică, este “opera” unui “reclamagiu de profesie” său conţine 
in formaţii sufi cient de relevante pentru a sta la baza unei sesizări din 
ofi ciu, ca informaţii care provin de la o sursă care încearcă să se prote-
jeze de represaliile celui/celor vizat/i.

Atenţie! Dacă prin plângere sau denunţ se aduc “acuzaţii” neade-
vărate, autorul lor săvârşeşte infracţiunea de denunţare calomnioasă.
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6. SPRĲ INĂ ROMÂNIA CURATĂ!

 Cum mai pot sprĳ ini ARC (fi liale, donaţii, spune-le prietenilor/
ong-urilor/altor instituţii despre mesajele şi iniţiativele ARC)

Fă o fi lială!
Membrii “Alianţei pentru o Românie Curată” cred că numai impli-

carea nemĳ locită poate să schimbe modul în care funcţionează societa-
tea românească. Exprimă-ţi dorinţa de a crea o fi lială “România Curată” 
în oraşul tău, în scris la adresa offi  ce@sar.org.ro sau la numărul de tele-
fon 021-211.14.77. Ulterior, fi lialele ARC vor avea dreptul să participe la 
campaniile Alianţei, să sugereze noi direcţii de acţiune şi să pună în 
aplicare iniţiative proprii la nivel local.

Donează!
Redirecţionează 2% din impozit către România Curată, iar decizia ta 

poate face cu adevărat diferenţa între corupţie şi anticorupţie.

Sprĳ ină fi nanciar iniţiativele ARC şi participă activ la luptă împotri-
va corupţiei. Alianţa pentru o Românie Curată primeşte donaţii din 
par tea publicului în valoare de maximum 300 de euro de persoană 
fi zică şi de 6.000 de euro de persoană juridică sau alţi donatori instituţii. 
Banii vor fi  folosiţi pentru întreţinerea portalului anticorupţie www.ro-
maniacurata.ro, pentru desfăşurarea de activităţi de advocacy şi cam-
panii menite să încurajeze bună guvernare.
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Trimite sesizări ARC!
Fii cu ochii în patru şi semnalează toate cazurile de abuz din locali-

tatea ta. Scrie-ne despre neregulile semnalate, trimite-ne documente şi 
împreună vom exercita o infl uenţa cu impact tot mai mare asupra ace-
lora care favorizează creşterea nivelului corupţiei.

Spune-le prietenilor tăi despre activitatea ARC!
Alianţa pentru o Românie Curată este o mişcare civică deschisă oricui, 

persoane sau organizaţii, ONG-uri, sindicate, fi rme, instituţii, care 
promovează principiile bunei guvernări şi e dispus să investească muncă 
voluntară sau sprĳ in pentru voluntari care promovează această idee.

Obiectivul principial este de a implica societatea civilă în creşterea 
impactului luptei anticorupţie.

Ajută-ţi colegii, prietenii, familia să facă parte din frontul comun de 
lupta anticorupţie. Povesteşte-le despre iniţiativele ARC şi cum se pot 
alătura pentru a genera rezultate pozitive pentru întreaga societate.

Daci faci parte dintr-un ONG, fi i partenerul nostru de idei, misiune, 
mesaj şi de activităţi!

Organizaţia ta se poate alătura listei partenerilor ARC pentru a reuşi 
împreuna să ne atingem misiunea, aceea de a pune stop corupţiei.

Dă Like paginii de Facebook România Curată!
Şi prezintă tuturor cazurile de corupţie din localitatea ta.

Conectează-te cu ARC!
Facebook: htt p://www.facebook.com/romaniacurata.arc 
www.romaniacurata.ro – comentează şi tu temele propuse, oferă răs-

pun suri la întrebările puse pe site – acţionează împreună cu noi!

Contact. 
Email: contact@romaniacurata.ro; offi  ce@sar.org.ro 
Adresa poştală:
Societatea Academică din România; str. Mihai Eminescu 61
Bucureşti, sector 2, cod poştal 020071
Telefon: 0371.118.282; 0721. 261. 509
Fax : +40.21.211.14.77

Mulţumim tuturor voluntarilor care au colaborat la elaborarea acestui 
Ghid.

Tipărit cu sprĳ inul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti şi 
Open Society Foundation.


