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NEVOIA

- Deși există o lege privind avertizarea în interes public încă din 2004, 
multe instituții publice nu au dezvoltat o cultură a protecției avertizorilor. 
Avertizorii sunt încă stigmatizați de colectiv și pedepsiți de conducere. 
Comisiile de disciplină sunt total nepregătite să facă față dosarelor care 
se referă la avertizori.

- Deși există o jurisprudență în domeniul protecției avertizorilor, aceasta nu 
este analizată și promovată suficient.

- Deși mass-media folosește avertizori ca surse, jurnaliștii sunt nepregătiți 
să recunoască drepturile avertizorilor.

- Mediul privat trebuie să se adapteze unor schimbări legislative 
iminente.  
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NEVOIA - CONTINUARE

- În România nu există o rețea sau grup de organizații care să se coordoneze 
sau care să ofere sprijin pe această temă decidenților, instituțiilor, 
companiilor sau avertizorilor. 

- În ciuda unor inițiative punctuale, România nu este reprezentată la nivel 
internațional suficient pe această temă.

- Din ce în ce mai multe persoane aleg să nu mai rămână pasive, să denunțe 
abuzurile, să lupte pentru tratament egal și stat de drept. 
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SCOPUL REȚELEI CIVICAIP

- Scopul rețelei CivicAIP constă în promovarea avertizării în interes public în 
România ca modalitate fundamentală de asigurare a unui climat de lucru 
responsabil, caracterizat de integritate și lipsa oricărui abuz și 
discriminări, în organizațiile publice și private. Rețeaua CivicAIP 
reprezintă o comunitate de valori, o comunitate de experți, o comunitate 
de organizații animată de principiile solidarității și statului de drept.
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OBIECTIVELE REȚELEI CIVICAIP

- a) monitorizarea politicilor publice ce au legătură cu avertizarea în 
interes public și dezvoltatea de puncte de vedere cu privire la propunerile 
de politici publice și proiectele legislative; 

- b) monitorizarea și sprijinirea transpunerii Directivei (UE) 2019/1937 prin 
campanii de conștientizare sau advocacy, implicarea factorilor interesați 
și elaborarea de puncte de vedere; 

- c) monitorizarea și analiza jurisprudenței în cazurile avertizorilor în intres 
public, precum și identificarea și promovarea publică a poveștilor 
avertizorilor în interes public;
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OBIECTIVELE REȚELEI CIVICAIP - CONTINUARE

- d) monitorizarea implementării prevederilor legale ce au legătură cu 
avertizarea de interes public la nivelul administrației publice centrale și 
locale; 

- e) acordarea de îndrumare legală gratuită cu privire la drepturile și 
protecția de care beneficiază conform legii pentru avertizorii în interes 
public și persoanele care intenționează să formuleze o avertizare în 
interes public care se adresează membrilor rețelei; 

- f) cooperarea europeană și internațională cu privire la avertizarea în 
interes public.
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STATUT, ACTIVITĂȚI ȘI FINANȚAREA REȚELEI

- Rețeaua este o structură informală care a plecat dintr-o nevoie resimțită 
de către organizațiile promotoare, nu este finanțată printr-un proiect 
anume. Finanțarea rețelei se va realiza prin implicarea factorilor 
interesați, din mediul public și privat.

- Rețeaua a dezvoltat un program de lucru pentru anul 2021 ce include 
culegerea permanentă de date despre avertizori și avertizări, elaborarea 
de publicații și puncte de vedere, organizarea periodică de webinarii pe 
tema avertizării și implementării Directivei, comunicarea publică.
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CUM MĂ POT IMPLICA?

- Toți cei interesați de acest webinar au fost întrebați, prin formularul de 
înscriere, dacă doresc să fie incluși în lista de contacte a rețelei. Cei care 
au bifat “da”, vor primi informații de la noi.

- Prin instrumentele de comunicare a rețelei ne puteți semnala cazuri de 
avertizare.

- Puteți participa la webinarii, inclusiv ca vorbitori.
- Puteți să vă alăturați rețelei ca membri asociați, persoane fizice sau 

juridice.
- Puteți sprijini rețeaua prin donații.
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ORGANIZAȚIILE FONDATOARE CIVICAIP

- Asociația Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics
- http://etica-aplicata.ro/
- Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă
- http://dezvoltaredurabila.syene.ro/
- Asociația REPER pentru management prin valori
- https://reper.info.ro/
- Centrul pentru Jurnalism Independent
- https://cji.ro/
- Centrul Syene pentru Educație
- http://syene.ro/
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CONTACT

- Radu Nicolae
- Tel. 0723 668 808
- Email: radu.nicolae@syene.ro


