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Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 3. Domeniul major de intervenţie: 3.3
Titlul proiectului: "Împreună pentru integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă"
Cod Contract: POSDRU/93/3.3/S/63280
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Mişcare = Acțiune sau curent care grupează un număr mare de oameni în jurul unei activități de interes (mai) general, al unei
idei sau al unei concepții.

Surse: Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998, Noul
dicționar explicativ al limbii române, Litera Internațional, Editura Litera Internațional, 2002.

Dreptul de Autor (Copyright) apartine Asociaţiei Române pentru Transparenţă. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere neautorizata, publica sau
privata, copiere sau plagiere, constituie incalcare a acestui drept de autor. Este permisa reproducerea acestui material doar in scopul educatiei personale/
formarii profesionale, si numai pentru acele persoane care sunt inscrise in respectivul program de pregatire al Transparency International Romania
(pentru care a fost pregatit acest material). Copierea, distribuirea sau imprumutarea in alte scopuri, sau scopuri comerciale este interzisa. ORICE persoana care incalca aceste prevederi va fi tinuta responsabila pentru toate prejudiciile produse (directe sau indirecte).

VALORI
cod filosofic profund
internalizat care servește drept ghid pentru
stabilirea obiectivelor,
adoptarea deciziilor,
soluționarea conflictelor si modul de comportament

Transparency International este o

vreun cuvânt de spus în politicile mişcării.

mişcare globală ce promovează o viziune: o

Ea îşi stabileşte singură activităţile şi pro-

lume în care guvernul, mediul de afaceri,

gramele, iar sursele sale de finanţare şi

societatea civilă și viața de zi cu zi ale oa-

cheltuielile sunt transparente.

menilor sunt libere de corupție.
Mişcarea a apărut în 1993, când

Pe parcursul celor 20 de ani de
activitate, mişcarea Transparency Interna-

un grup de oameni, condus de fostul oficial

tional a realizat multe schimbări, inclusiv:

al World Bank Peter Eigen, au decis să ia



atitudine în faţa corupției. Ei au pus bazele

crearea de convenții internaționale
anti-corupție

unei mici organizaţii numită Transparency

PRINCIPII
enunțarea conduitelor
așteptate pentru onorarea fiecărei valori

International, cu un Secretariat la Berlin.



confiscări ale averilor lor dobândite în

De-a lungul timpului, mişcarea a crescut,

mod ilicit

fiind înființate chaptere în din ce în ce mai
multe state. În prezent, mişcarea are peste



100 de chaptere naţionale răspândite pe
tot globul. Secretariatul mişcării a rămas la

CULTURĂ DE
ORGANIZAȚIE
ansamblu de valori,
principii, filosofie, practici și cutume care definesc o instituție

Berlin.

urmărirea penală a liderilor corupți și

alegeri naționale câștigate și pierdute
prin combaterea corupției



companii trase la răspundere pentru
comportamentul lor, atât în țara aces-

Misiunea Transparency International este de a opri corupția și a promova
transparența, responsabilitatea și integritatea, la toate nivelurile și în toate sectoarele
societății. Valorile mişcării sunt: transparenţa, responsabilitatea, integritatea, solidaritatea, curajul, dreptatea și democrația.

tora de baştină cât și pe teritoriul altor
ţări.
Bineînţeles, mai sunt încă multe
de făcut până când viziunea mişcării Transparency International se va realiza. Dar,
prin eforturile neobosite ale acesteia şi,
mai ales, ale chapterelor naţionale din ca-

Mișcarea Transparency Interna-

drul mişcării, momentul în care această

tional se fereşte de partizanatul politic şi

viziune se va transforma din vis în realitate

acordă o mare importanţă independenţei

este din ce în ce mai aproape.

sale – nici unul din donatorii mişcării nu are

