
Rezultate obținute în urma implementării proiectului ARGUS - Integritate, etică, transparență și anticorupție 

în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale 

cod SIPOCA 434/ 

SMIS 118704 

 

Detalii rezultat Rezultate proiect Subactivitate Descriere 

R3: Aplicarea 
unitară a normelor, 
mecanismelor și 
procedurilor în 
materie de etică și 
integritate în 
autoritățile și 
instituțiile publice 

Rezultat 1 proiect:  
1 procedură 
formalizată privind 
controlul activității 
curente a partidelor 
politice actualizată 

V.1. Analiza și 
îmbunătățirea 
mecanismelor și 
procedurilor 
instituționale proprii 
în materie de etică și 
integritate 

AEP a cooptat 4 experții externi, selectați în mod transparent 
care, cu sprijinul experților interni din cadrul departamentului 
specializat,  au realizat analize ale procedurilor aflate în 
vigoare și au emis un set de recomandări pentru actualizarea 
și îmbunătățirea acestora, în conformitate cu prevederile 
aplicabile la momentul elaborării lor, urmărind eficientizarea 
și consolidarea activităților de control.      
Rezultat: 1 raport, 1 set de recomandări, 1 Procedură 
formalizată privind controlul activității curente a 
partidelor politice (PO.DCFPPCE.01), Ed. V, Rev. 0 - 
aprobată prin Ordinul Președintelui AEP nr. 281 din 
11.03.2020. 
 

R3: Aplicarea 
unitară a normelor, 
mecanismelor și 
procedurilor în 
materie de etică și 
integritate în 
autoritățile și 
instituțiile publice 

Rezultat 2 proiect:  
1 procedură 
formalizată privind 
verificarea 
veniturilor și 
cheltuielilor 
electorale și 
rambursarea 
cheltuielilor 
electorale 

V.1. Analiza și 
îmbunătățirea 
mecanismelor și 
procedurilor 
instituționale proprii 
în materie de etică și 
integritate 

AEP a cooptat 4 experții externi, selectați în mod transparent 
care, cu sprijinul experților interni din cadrul departamentului 
specializat,  au realizat analize ale procedurilor aflate în 
vigoare și au emis un set de recomandări pentru actualizarea 
și îmbunătățirea acestora, în conformitate cu prevederile 
aplicabile la momentul elaborării lor, urmărind eficientizarea 
și consolidarea activităților de control.  
Rezultat: 1 raport, 1 set de recomandări, 1 Procedură 
formalizată privind verificarea veniturilor și cheltuielilor 
electorale și rambursarea cheltuielilor electorale 



actualizată (PO.DCFPPCE.08), Ed. III, Rev. 0 - aprobată prin Ordinul 
Președintelui AEP nr. 281 din 11.03.2020. 
 

R4: Grad crescut 
de implementare a 
măsurilor 
referitoare la 
prevenirea 
corupției și a 
indicatorilor de 
evaluare în 
autoritățile și 
instituțiile publice 

Rezultat 3 proiect:  
1 Registru al 
riscurilor de 
corupție elabort 
conform HG nr. 
599/2018 

V.1. Analiza și 
îmbunătățirea 
mecanismelor și 
procedurilor 
instituționale proprii 
în materie de etică și 
integritate 

AEP a cooptat 4 experții externi, selectați în mod transparent 
care, cu sprijinul experților interni din cadrul departamentului 
specializat,  au analizat registrul riscurilor de la nivelul AEP, 
modul de lucru al instituției, modul de implementare al 
planului de integritate al instituției și al obiectivului general 2 
din SNA 2016-2020.  
Rezultat: 1 raport, 1 set de recomandări, 1 registru al 
riscurilor de corupție eleborat conform HG nr. 599/2018 
aprobat prin Ordinul Președintelui 235 din 17.02.2020 
privind aprobrea registrului de riscuri și a planului de 
implementare a masurilor de control pentru riscurile 
semnificative de la nivelul AEP, aferente anului 2020 și 
prin Ordinul nr. 110 din 27.01.2020 privind aprobarea 
registrului ruscurilor de corupție de la nivelul Autoritӑții. 
 

R6: Îmbunătățirea 
cunoștințelor și a 
competențelor 
personalului din 
autoritățile și 
instituțiile publice 
în ceea ce privește 
prevenirea 
corupției 

Rezultat 4 proiect:  
174 participanți la 
sesiune formare 
"Expert prevenirea 
și combaterea 
corupției" 

IV.1. Organizare curs 
"Expert prevenirea și 
combaterea corupției" 

Cursul, desfășurat în perioada 12-18 Iunie 2019, a fost 
destinat grupului țintă format din 174 de experți din cadrul 
Autorității Electorale Permanente (113 femei și 61 bărbați). Pe 
parcursul acestuia, participanții au căpătat competențe legate 
de prevenirea şi combaterea corupției  în ceea ce privește 
finanțarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
contribuind astfel la creșterea capacității instituției de a-și 
desfășura activitatea cu un nivel ridicat de integritate, 
transparență și etică. 
Programul de formare a inclus și modulul privind principiile 

orizontale: dezvoltarea durabilӑ, egalitatea de șanse, 

nediscriminarea și egalitatea de gen.  
Rezultat: Obținerea, pentru 174 angajați AEP (113 femei și 
61 bărbați), a unor certificate de competență profesională 
având standardul ocupațional cod COR 261920 – Expert 



prevenirea și combaterea corupției. 
 

R6: Îmbunătățirea 
cunoștințelor și a 
competențelor 
ăpersonalului din 
autoritățile și 
instituțiile publice 
în ceea ce privește 
prevenirea 
corupției 

Rezultat 5 proiect:  
24 participanți la 
sesiune formare 
"Control intern 
managerial" 

IV.3. Organizare curs 
"Control intern 
managerial" 

Cursul, desfășurat în perioada 14 Octombrie - 15 Noiembrie 
2019, la care au participat 24 angajați AEP (15 femei și 9 
bărbați), a dus la îmbunătățirea nivelului cunoștințelor 
angajaților în acest domeniu, rezultând un proces de gestiune 
efectiv orientat spre realizarea obiectivelor stabilite. 
Programul de formare a inclus de asemenea modulul privind 
principiile orizontale: dezvoltarea durabilӑ, egalitatea de 

șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen.  
Rezultat: Obținerea, pentru 24 angajați AEP (15 femei și 9 
bărbați), a unor certificate de competență profesională 
având standardul ocupațional cod COR 325708 – Manager 
al sistemului de management al Riscului. 
 

R3: Aplicarea 
unitară a normelor, 
mecanismelor și 
procedurilor în 
materie de etică și 
integritate în 
autoritățile și 
instituțiile publice 

Rezultat 6 proiect:  
Mecanism de 
aplicare unitară: 
Ghid de bune 
practici privind 
finanțarea 
partidelor politice și 
workshopuri pentru 
prezentarea 
acestuia cu 
reprezentanții 
partidelor politice. 

III.1. Acțiuni necesare 
întocmirii primei 
versiuni a Ghidului de 
bune practici privind 
finanțarea partidelor 
politice.  
 
III.2. Schimburi de 
experiență în instituții 
relevante. 
 
III.3. Finalizare Ghid 
de bune practici 
privind finanțarea 
partidelor politice. 

Pentru atingerea obiectivului principal, Activitatea III din 
cadrul Proiectului Argus a vizat realizarea unei analize a 
modului în care se desfășoară procesele specifice controlului 
finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și 
realizarea unui Ghid de bune practici în domeniu. Acesta a 
fost elaborat de către un grup de experți externi selectați de 
AEP în mod transparent, cu sprijinul experților interni din 
cadrul departamentului specializat.  
Ghidul ilustrează standardele internaționale și regionale, 
precum și exemple relevante de bune practici în domeniu, 
constituind un material esențial pentru actorii relevanți 
implicați în procesul de elaborare a actelor normative și 
administrative, persoanele cu atribuții de control specific, 
precum și mandatarii financiari și trezorierii formațiunilor 
politice și ai competitorilor electorali, după caz.  
Ghidul cuprinde secțiuni care prezintă aspecte 
legislative/teoretice, secțiuni privind partea 
practică/aplicată, bune practici colectate în cadrul 



schimburilor de experiență. Bunele practici identificate la 
nivel național sau european și prezentate în cadrul Ghidului au 
scop ilustrativ, contribuind la prevenirea practicilor ilegale 
prin promovarea unei conduite etice, integre și profesioniste a 
personalului din cadrul AEP. 
 

Ȋn vederea identificării unor bune practici în domeniul 

finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, 
specialiști din cadrul Autorității Electorale Permanente au 
efectuat vizite de lucru la instituții relevante din Olanda 
(martie 2019) și Ungaria (mai 2019). Bunele practici 
identificate au fost integrate în ghidul specific Activității III a 
proiectului:  
* În perioada 25 - 29 Marte 2019 - o delegație alcătuită din 20 
de reprezentanți ai AEP au efectuat o deplasare la Haga-
Olanda pentru un schimb de experiență în cadrul proiectului. 
Membrii delegației au avut întâlniri cu oficiali ai Minsterului de 
Interne și Relația cu Regatul, ai Consiliului Electoral al 
Olandei, precum și cu reprezentanți ai Institutului 
Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală 
(Internațional IDEA).  
* În perioada 06 – 10 mai 2019 - o delegație alcătuită din 20 
de reprezentanți ai Autorității Electorale Permanente au 
efectuat  o deplasare la Budapesta ȋn Ungaria ȋn vederea unei 

vizite de lucru cu Biroului Electoral Național și Oficiul de Stat 
pentru Audit al Ungariei. 
 

Workshopuri în cadrul activității III:  
* În data de 9 octombrie 2019 - s-a organizat workshopul 
inițial pentru stabilirea direcțiilor de analiză în vederea 
elaborării Ghidului de bune practici privind finanțarea 
partidelor politice. În cadrul evenimentului au fost prezentate 
acțiunile întreprinse până la acest moment şi s-au detaliat 



activitățile referitoare la realizarea Ghidului de către experții 
externi cooptați de AEP, aceștia având o experiență relevantă 
în domeniul prevenirii și combaterii incidentelor de 
integritate.  
* În data de 4 decembrie 2019 - a avut loc întâlnirea de lucru 
în cadrul căreia a fost prezentată prima varianta a Ghidului de 
bune practici în finanțarea partidelor politice pentru 
formularea de propuneri din partea participanților.  
* În data de 25 februarie 2020 -  s-a desfășurat workshopul cu 
reprezentanții partidelor politice pentru diseminarea 
exemplelor de bune practici prezentate în cadul Ghidului.  
Rezultat: Ghid de bune practici privind finanțarea 
partidelor politice. 
 

R6: Îmbunătățirea 
cunoștințelor și a 
competențelor 
personalului din 
autoritățile și 
instituțiile publice 
în ceea ce privește 
prevenirea 
corupției 

Rezultat 7 proiect:  
174 participanți la 
ateliere "Aspecte 
economico-
financiare relevante 
în activitatea de 
control a partidelor 
politice" 

IV.2. Organizare 
Ateliere de lucru: 
"Aspecte economico-
financiare relevante în 
activitatea de control 
a partidelor politice" 

174 de angajați ai Autorității Electorale Permanente (113 
femei și 61 bărbați) au participat la aceste ateliere, 
desfășurate în perioada 2 - 6 Septembrie 2019, în cadul 
cărora lectori din cadrul Corpului Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați din România, Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală și Camerei Auditorilor Financiari din 
România au prezentat aspecte financiar–contabile relevante 
activităților de control a finanțării partidelor politice și a 
campaniilor electorale desfășurate de către personalul 
Autorității Electorale Permanente.  
Rezultat: 174 angajați AEP (113 femei și 61 bărbați) au 
obținut un nivel adecvat de cunoștințe în domeniul 
economico-financiar și o înțelegere în linie cu cea a 
experților în domeniu. 
 

 

Manager de proiect, 

Adrian-Viorel DRAGOMIR 


