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INVITAȚIE 

2016, anul decisiv pentru reforma integrității publice 
Joi, 25 februarie 2016, orele 9:30-11:30 

Hotel Athénée Palace Hilton, sala Regina Maria, Strada Episcopiei nr. 1-3, București 
Societatea Academică din România în parteneriat cu Cancelaria Primului Ministru, Ministerul Justiției  

și Consiliul Concurenței 

 

Numeroasele trimiteri în judecată, arestări preventive și condamnări rezultate în urma activității 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie au condus la ideea că România devine un model pozitiv în lupta împotriva 

corupţiei. În ciuda arestărilor preventive aproape cotidiene, este foarte greu de spus dacă într-adevăr 

corupţia scade în sectoarele afectate şi dacă aceste arestări au și un scop preventiv, nu doar unul punitiv.  
 

Societatea Academică din România (SAR) în parteneriat cu Cancelaria Primului Ministru, Ministerul Justiției 
și Consiliul Concurenței au onoarea de a vă invita la conferința intitulată 

 

„2016, anul decisiv pentru reforma integrității publice” 
 

care va avea loc joi, 25 februarie 2016 între orele  09:30-11:30 la Hotel Athénée Palace Hilton, sala 

Regina Maria. Scopul conferinței, care va fi urmată de un seminar de lucru, este de a prezenta măsurătorile 

la zi ale corupției în domeniul achizițiilor publice (începând cu anul 2007) și ale integrității publice (din anul 

2012), precum și corelațiile dintre corupție și calitatea sau investițiile în infrastructură. Materialul de 

discuție va fi Raportul Anual SAR, care prezintă rezultatele cercetării elaborate în cadrul programului de 

cercetare „ANTICORRP: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption”, finanțat 

prin intermediul celui de-al Șaptelea Program Cadru al Uniunii Europene (PC 7) pentru cercetare, precum și 

Indicele de Integritate Publică (IIP) realizat pentru Consiliul Uniunii Europene de către Hertie School of 

Governance din Berlin. 

Conferința va debuta printr-o masă rotundă publică cu prezentarea datelor, urmată de un atelier de 

lucru pentru experți (strict pe bază de invitație), cu scopul definirii pașilor necesari pentru îmbunătățirea 

indicatorilor. În ciuda progresului din 2012 până în prezent, România ocupă penultimul loc în IIP, fiind 

departe de media țărilor Uniunii Europene.  

La discuții vor participa cercetătorii SAR împreună cu Prim-ministrul Guvernului, domnul Dacian Cioloș, 

și reprezentanți ai Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Ministerului Fondurilor Europene, 

Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului 

Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic şi 

Președintele Consiliului Concurenţei, domnul Bogdan Chirițoiu. Vor fi prezenți și reprezentanți ai Direcției 

Naționale Anticorupție, Agenției Naționale de Integritate, organizațiilor nonguvernamentale, precum și 

coordonatoarea proiectului, Alina Mungiu-Pippidi.  

Evenimentul se va desfășura în limba română cu traducere simultană în limba engleză.  Prânzul (tip bufet) 
va fi oferit după încheierea discuțiilor. 

 

Vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne confirma participarea la eveniment până vineri, 19 februarie prin 
e-mail la adresa office@sar.org.ro sau la numărul de telefon 021 211 14 77. Persoana de contact pentru mai 
multe detalii legate de acest eveniment este Valentina Dimulescu, coordonator proiect ANTICORRP – 
România, la valentina.dimulescu@sar.org.ro 

 

http://anticorrp.eu/
mailto:office@sar.org.ro
mailto:valentina.dimulescu@sar.org.ro
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AGENDĂ PRELIMINARĂ 

Conferința 

„2016, anul decisiv pentru reforma integrității publice” 

 
 

09:00 – 09:30  Înregistrarea participanților/Welcome coffee 

09:30 – 10:45 Introducere: 

De la starea de fapt la media europeană – un parcurs pentru 2016  

 Profesor Alina Mungiu-Pippidi, președinte SAR, coordonator academic 

ANTICORRP, expert pentru Președinția Olandeză a Uniunii Europene 

Prezentarea situației indicatorilor de integritate din Raportul Anual SAR 

Dacian Cioloș, Prim-ministru, Guvernul României 

Bogdan Chirițoiu, Președinte, Consiliul Concurenței  

10.45 – 11.00 Întrebări din partea presei pe marginea raportului. 

11.00 – 11.30 Pauză  

 

 

2016 și după - Atelier de lucru 

(pe bază de invitație) 

 
 

11:30 – 17:00 Discuții tematice în cadrul echipelor de experți pe baza rapoartelor de 

progres 
 

11:30 – 13:00 
 

Panel 1: Open government și e-services. Punct contact/control unic 
 

 Raport de progres sectorial: Ovidiu Voicu (Centrul pentru Inovare Publică) și 

Radu Puchiu (Secretar de stat, Cancelaria Primului Ministru) 

 Întrebări: Cum îmbunătățim disponibilitatea serviciilor de guvernare electronică? 

Cum creștem numărul și calitatea seturilor de date guvernamentale în format 

deschis? Cum instituționalizăm guvernarea deschisă? Cum folosim inteligent 

comunicarea pentru a crește utilizarea acestor servicii? 

Cu: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Comunicațiilor și 

pentru Societatea Informațională, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, Ministerul Sănătății, 

Ministerul Energiei, Institutul Național de Statistică 

 

13:00 – 13:30  

 

Prânz de lucru 
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13:30 – 15:00 

 

Panel 2: Achiziții publice și captura statului 
 

 Raport de progres sectorial: Mădălina Doroftei, Valentina Dimulescu (SAR) și 

Bogdan Pușcaș (Președinte, Agenția Națională pentru Achiziții Publice) 

 Întrebări: Cum îmbunătățim Strategia Națională pe Achiziții Publice? Ce indicatori 

de risc ar trebui urmăriți și analizați prin intermediul noului sistem electronic – 

SICAP? Cum poate fi monitorizată etapa de implementare a contractului? Cum 

eliminăm conflictul de interese și alte riscuri? 

Cu: Consiliul Concurenței, Ministerul Justiției, Ministerul Transporturilor, 

Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, Ministerul Fondurilor Europene, AADR, CNADNR, CFR, ANI, DNA 
 

15:00 – 17:00 
 

Panel 3: Transparență fiscală 
 

 Raport de progres sectorial: Afrodita Popa (Open Budget Index) și Victor Giosan 

(Consilier de stat, Cancelaria Primului Ministru) 

 Întrebări: Cum îmbunătățim participarea publicului în procesele bugetare și pe 

parcursul întregului ciclu bugetar la nivel national și local? Cum îmbunătățim 

calitatea raportării guvernului în ceea ce privește execuția bugetară? Cum 

instituționalizăm transparența bugetară la nivel local? Cât mai durează până la 

supervizor.ro, sistemul de online expense tracking? 

Cu: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea 

Informațională, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Consiliul Fiscal, Comisia 

Națională de Prognoză, AADR 

 


