
Cod de conduită

Partenerii actuali ai Societatii Academice din Romania si ai Aliantei pentru o Romanie Curata sunt
Freedom House România, Alma Mater, Grupul pentru Reforma Universitară, Alianța Națională a
Organizațiilor Studențești din România, Societatea Timișoara, Edu-Cer, Centrul pentru Jurnalism
Independent, Asociația Culturală Ariergarda, Salvați Bucureștiul, Grupul pentru Dialog Social, Pro.Do.Mo,
Cartel Alfa, Academia de Advocacy, Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Asociația "Viitorul în
Zori" (Let's do it, Romania!), Centrul Rațiu pentru Democrație, Green Peace Romania, Coaliția Sectorului
Cultural Independent, Asociația Cluj Today, Liga Apărării Drepturilor Omului - filiala Cluj, Fundația
Romanian Business Leaders.

Eforturile anticoruptie ale SAR si partenerilor sai au fost la cel mai înalt nivel în ultimii 9 ani, începând cu
Alianţa pentru un Parlament Curat (2004) și continuând cu Alianța pentru un Guvern Curat (2004-2008),
Consilii Județene Curate (2008), Coaliția pentru Universități Curate (2008), Inițiativa pentru o Justiție
Curată (2007-2011) și România Curată (2010-2014).

Aspiram sa crestem capacitatea organizatorica și de comunicare a organizațiilor partenere Alianței pentru
o Românie Curată. Dorim sa colaboram in privinta temelor referitoare la buna guvernare si
supravegherea eficienta a institutiilor cu toate organizatiile care au o astfel de componenta.

In prezent portalul www.romaniacurata.ro este pe primul loc, potrivit Trafic.ro, la audienta organizatiilor
nonguvernamentale. Noi dorim sa crestem audienta nationala a portalului, dar si audienta regionala  (prin
infiintarea de filiale noi în toate cele opt regiuni de dezvoltare ale țării: Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Vest,
Sud-Est, Sud, Vest, Centru, București-Ilfov). De asemenea, ne propunem sa crestem si audienta locala
prin crearea de nuclee de monitorizare în toate reședințele de județ ale țării.

Dorim sa oferim un model de conduita si actiune. Organizatiile membre ARC sunt un exemplu de buna 
guvernare si ele insele.

Daca, din motive independente de vointa lor, se gasesc implicate intr-un scandal sau actiune judiciara 
care poate prejudicia imaginii coalitiei, ele vor anunta din vreme pe coordonatorul ARC si se va discuta 
tema in cauza.

Coalitia exista pentru ca noi credem ca actiunea colectiva eficace necesita aliante. 

Organizatiile membre ale coalitiei nu se ataca intre ele, cauta medierea colegilor in caz de conflict si pot 
parasi din motive de constiinta sau alte motive coalitia incercand sa protejeze imaginea acesteia.

Membrii coopereaza bilateral sau multilateral in vederea unor finantari sau alte actiuni, informand pe 
coordonatorul coalitiei si transmitand activitatile de profil regulat coordonatorului coalitiei pentru a le fi 
promovate pe site-ul www.romaniacurata.ro 

Coalitia noastra pentru buna guvernare e nepartizana politic pentru a putea promova un set unic de 
criterii de integritate fara banuiala unei favorizari a unora sau a altora.
Organizatiile sau personalitatile cu care colaboram, care se angajeaza apolitic altfel decat sub stindardul 
societatii civile (indepedenti sau lista sprijnita de societatea civila), au obligatia de a anunta pe colegii din 
coalitie cu minimum sase luni inainte de angajarea publica si de a se retrage.

Organizatiile membre, care adopta pozitii politice nepartizane, au obligatia de a anunta pe ceilalti membri,
de a incerca angajarea intregii coalitii sau a unei parti din ea inainte de a se angaja cu alte ONG-uri 
nemembre sau alte coalitii.
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