
 

 

 

 

 

 

Prezentarea monitorului independent 

pentru proiectul: „Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de 
înregistrare a proprietaþilor în zonele rurale din România” 

 

Transparency International România (TI-Ro) este membrul naţional al singurei mișcări globale non-

guvernamentale dedicate luptei împotriva corupţiei, recunoscută ca atare şi având statut de ONG 

consultativ pe lângă mai multe instituţii internaţionale, respectiv Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor 

Unite (din anul 2003), Banca Mondială, precum şi Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei (din 2004). 

Transparency International este o reţea care include peste 100 de organizaţii cu activitate naţională la 

nivelul ţărilor în care funcţionează (chapters), colaborând cu instituţii publice, societatea civilă, mediul 

de afaceri şi mass-media pentru a promova transparenţa în alegeri, administraţie publică, achiziţii 

publice şi afaceri. 

TI-Ro a fost fondată în anul 1999 pentru a răspunde provocării de a limita fenomenul corupţiei în 

România, fiind înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub denumirea: Asociaţia Română pentru 

Transparenţă, având ca prim obiectiv prevenirea şi combaterea fenomenului corupţiei, la nivel naţional 

şi internaţional, în special prin activităţi de cercetare, documentare, informare, educare şi sensibilizare a 

opiniei publice. În cursul aceluiaşi an, organizaţia română a fost acreditată ca membră a reţelei 

internaţionale Transparency International - coaliţia globală de luptă împotriva corupţiei, beneficiind de 

suport tehnic şi de specialitate. 

Transparency International Romania şi-a dezvoltat treptat portofoliul de proiecte şi activităţi, prin: 

promovarea standardelor etice şi de integritate în sectorul privat (Centrul de Integritate în Business); 

dezvoltarea de programe pentru întărirea capacităţii anticorupţie a instituţiilor publice (Buna guvernare 

în instituţiile publice); elaborarea de politici pentru justiţie la nivel global (Centrul de Expertiză în 

Justiţie). 

În cei 19 ani de existenţă, la TI-Ro au fost elaborate peste 120 de studii și ghiduri având ca tematică 

etica, integritatea, transparența decizională, politici publice, dintre care amintim: 

- Studiul privind Sistemul Naţional de Integritate din România (trei ediţii: 2005, 2010, 2012); 

- Raportul Naţional asupra corupţiei; Raport global asupra corupţiei (2004-2011); 

- Ghiduri şi rapoarte privind avertizarea de integritate în România (2004, 2008, 2009, 2016) 

- Ghid de integritate în execuţia contractelor derulate cu fonduri europene (2008). 

De asemenea, peste 40 de politici publice și acte normative elaborate și promovate de TI-Ro au fost 

adoptate de autorități. 

Din 2015 Transparency International Romania coordonează în România implementarea proiectului 

„Pactele de Integritate – Mecanisme de control civil pentru salvgardarea fondurilor europene”, în 



 

 

 

 

 

fazele I (2015) și II (2016-2019), contribuiind la asigurarea transparenţei, integrităţii, răspunderii şi 

responsabilităţii în proiectele cofinanţate prin fonduri europene structurale şi de coeziune prin 

implementarea unui instrument pilot – Pactele de Integritate, instrument ce permite monitorizarea 

proiectelor şi în special a achiziţiilor publice din cadrul acestora.  

Experţii Transparency International Romania care participă direct la monitorizarea proiectelor prin pacte 

de integritate sunt: 

- Irina LONEAN, coordonatorul proiectului în România, are peste 9 ani de experienţă în evaluarea 

politicilor şi programelor anticorupţie şi de integritate, fiind expert şi manager de proiect în 

acest domeniu începând din anul 2009 şi principalul autor al Studiului privind Sistemul Naţional 

de Integritate din România, ediţia a treia, 2012. De asemenea, Irina are 5 ani de experienţă în 

achiziţii publice şi consultanţă oferită instituţiilor publice pentru planificarea, monitorizarea şi 

evaluarea activităţilor administrative. Din 2013, Irina este doctor în Știinţe Politice şi, din 2016, 

cadru didactic asociat al Scolii Naţionale de Studii Politice şi Adminsitrative (SNSPA) pentru 

programul de master Integritate Publică şi Politici Anticorupţie. 

- Victor ALISTAR, directorul executive al Transparency International Romania, este membru, din 

partea României, al Consiliului Economic şi Social European (CESE) si reprezentant al societăţii 

civile în Consiliulul Superior al Magistraturii (CSM). Victor deţine un doctorat în Administraţia 

Publică şi este avocat al Baroului Bucureşti, conferenţiar universitar în cadrul SNSPA şi activist în 

domeniul anti-corupţie din România. Și-a început activitatea în mişcarea Transparency 

International în anul 2003, a condus Centrul de Asistenţă Juridică pentru cetăţeni - program pilot 

al Transparency International, precum şi proiectele de advocacy ale TI-Ro. De peste 10 ani este 

directorul executiv al TI- Ro, timp în care a promovat cu succes prin demersuri de advocacy 

peste 10 acte normative şi 40 de politici publice. 

- Georgeta FILIP, coordinator advocacy în cadrul proiectului, fiind implicată totodată în elaborarea 

şi desfăşurarea de proiecte şi programe pentru promovarea bunei guvernări în administraţia 

publică, analize legislative şi dezvoltarea propunerilor de politici publice. Georgeta a venit în 

sectorul neguvernamental de câţiva ani, aducând o experienţă de peste 10 ani în domeniul 

comunicării publice ca jurnalist acreditat la Parlament şi Guvern, timp în care a urmărit în special 

schimbările de legislaţie cu repercusiuni în administraţia publică şi mediul de afaceri. 

  



 

 

 

 

 

 

Institutul pentru Politici Publice (IPP) este un think-tank înfiinţat în anul 2001 cu scopul de a sprijini un 

proces transparent şi eficient de elaborare şi monitorizare a politicilor publice în România. Desfăşurând 

activităţi de cercetare, de advocacy şi de promovare în domenii precum: reforma administraţiei publice, 

transparenţa instituţiilor, integritatea aleşilor şi a funcţionarilor, IPP este una dintre cele mai obiective 

dar şi incisive organizaţii din România, fiind recunoscută ca o autoritate în domeniile sale de excelenţă. 

IPP este membru PASOS (Policy Association for an Open Society) din anul 2004 şi membru ANED 

(Academic Network of European Disability experts) din 2013.  

În domeniul specific al achiziţiilor publice, IPP şi-a consolidat expertiza, în ultimii 8 ani, atât în ce priveşte 

componenta de watch-dog, cât şi în ce priveşte componenta de advocacy, fiind implicat în mai multe 

iniţiative care au abordat potenţialele vulnerabilităţi ale proceselor de achiziţii publice, dintre care 

menţionăm următoarele rapoarte-diagnoză ce propun recomandări/scenarii de politică publică care să 

eficientizeze cheltuirea fondurilor publice: 

- 2015 – White-paper – Drumul spre achiziţii publice sustenabile (disponibil la: 

http://www.ipp.ro/white-paper-drumul-spre-achizitii-publice-sustenabile/ ) 

- 2015 - Raportul cost-eficienţă în domeniul achiziţiilor publice (disponibil la: 

http://www.ipp.ro/wp-content/uploads/2015/03/IPP-Studiu-pentru-WEB.pdf ) 

- 2013 - Achiziţii publice sustenabile pentru eficientizarea investiţiilor în România (disponibil la: 

http://www.ipp.ro/wp-content/uploads/2014/07/ipp-studiu-sustenabilitate-achizi355i1.pdf ) 

De asemenea, IPP a facilitat, în cursul anilor 2014, 2015 şi 2017, o serie de schimburi de expertiză între 

autorităţile române responsabile şi experţii olandezi/norvegieni în ceea ce priveşte eficienţa şi 

sustenabilitatea achiziţiilor publice, promovând pe agenda publică din România principii precum 

centralizarea achiziţiilor publice, asocierea mai multor UAT în vederea realizării unor achiziţii majore, 

introducerea principiilor responsabilităţii sociale şi durabilităţii în achiziţionarea bunurilor şi serviciilor.  

Din 2016, Institutul pentru Politici Publice implementează alături de Transparency International Romania 

proiectul „Pactele de Integritate – Mecanisme de control civil pentru salvgardarea fondurilor europene”, 

în faza II (2016-2019).  

Experţii din partea Institutului pentru Politici Publice care desfăşoară activitatea de monitorizare 

independentă a achiziţiilor stabilite prin proiect sunt: 

- Adrian MORARU este unul dintre fondatorii Institutului de Politici Publice în anul 2001, 

angajamentul său faţă de valorile IPP calificându-l în funcţia de director al IPP începând din 

februarie 2017. Principalele sale domenii de specializare sunt: bună guvernanţă, achiziţii publice 

sustenabile, integritate şi transparenţă în administraţia publică centrală şi locală, sisteme 

electorale. Cu o bogată experienţă în benchmarking şi sisteme de management în administraţia 

publică, Adrian Moraru este autorul a numeroase studii şi articole de specialitate în ţară şi în 

publicaţii internaţionale de prestigiu pe tema instituţionalizării unor instrumente eficiente de 

măsurare a performanţei/transparenţei în administraţia publică.  

http://www.ipp.ro/white-paper-drumul-spre-achizitii-publice-sustenabile/
http://www.ipp.ro/wp-content/uploads/2015/03/IPP-Studiu-pentru-WEB.pdf
http://www.ipp.ro/wp-content/uploads/2014/07/ipp-studiu-sustenabilitate-achizi355i1.pdf


 

 

 

 

 

- Loredana TOTOLICIU a absolvit Facultatea de Știinţe Politice la Școala Naţională de Studii 

Politice şi Administraţie Publică (2008) precum şi un master în Administraţia Publică (2010), în 

cadrul aceleaşi facultăţi. S-a alăturat echipei IPP în 2008, având acum o experienţă notabilă în 

domeniul managementului de proiecte, analizelor sociologice, comunicării şi organizării de 

evenimente publice în domenii precum transparenţa şi integritatea în administraţia publică, 

eficienţa cheltuirii fondurilor publice, transparenţa achiziţiilor publice precum şi în cel al 

drepturilor omului. Loredana a contribuit ca şi consultant pentru Banca Mondială la elaborarea 

raportului "Oraşe competitive" - contribuţia la calitatea vieţii în oraşele din România (2013), fiind 

şi co-autor al numeroaselor studii în domeniile de interes. 

- Violeta ALEXANDRU pune în 2001 bazele Institutului pentru Politici Publice. A desfăşurat 

activităţi de cercetare, de advocacy şi de promovare în domenii precum: reforma administraţiei 

publice, a clasei politice, transparenţa instituţiilor, drepturile omului. La finalul anului 2015, 

Prim-Ministrul Dacian Cioloş o invită să facă parte din echipa sa şi este investită ca Ministru 

pentru Consultare Publică şi Dialog Civic. Violeta este absolventă a Facultătii de Știinţe Politice, 

continuând studiile cu un master în Guvernanţă şi Dezvoltare Instituţională (2002-2004) şi 

Afaceri Internaţionale şi Managementul Conflictelor (2004 – 2006), iar în prezent, este Director 

de Dezvoltare în cadrul Institutului pentru Politici Publice, dezvoltând, în mod complementar, un 

proiect de comunicare şi mobilizare comunitară, într-o serie de localităţi din România. 

 


