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INFORMAŢII PERSONALE

Iuliana Coșpănaru

Iuliana Minola COŞPĂNARU
București, Sector 2
0727 400 990
iulia.cospanaru@reper.info.ro
Sexul M | Data naşterii 27/08/1983 | Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Martie 2018 - prezent

Ofițer conformitate; responsabil protecția datelor (DPO)
Sustainalytics – funcțiune la nivel global pentru toate entitățile
▪ Analiză instituțională din perspectiva conformității și a GDPR
▪ Design-ul și implementarea politicii de conformitate
▪ Implementarea GDPR
▪ Elaborare și actualizare de politici de conformitate și protecția datelor
▪ Coordonare campanie de informare internă și externă
▪ Training privind implementarea GDPR și a politicilor de conformitate
▪ Consilier de etică
Tipul sau sectorul de activitate Cercetare ESG și conformitate

Aprilie 2017 - prezent

Membru fondator, expert anticorupție
REPER pentru Management prin Valori (București), http://reper.info.ro/
▪ Scriere de cereri de finanţare/ proiecte
▪ Elaborare programe de sesiuni de instruire privind managementul integrității: stabilire tematici,
elaborare oferte, organizare, promovare;
▪ Asigurarea relației cu partenerii
▪ Elaborarea de programe de servicii de consultanță privind managementul integrității;
▪ Auditor intern pentru standardul ISO 37001:2016 - sistem de management anti-mită și ISO
9001:2015 - sistem de management al calității
Tipul sau sectorul de activitate neguvernamental

Martie 2018 - prezent

Proiecte
Expert coordonator etică şi conformitate – servicii de consultanţă şi informare
juridică
SE Electrica S
▪ Set-up proceduri şi sistem de preluare, prelucrare şi transmitere a sesizărilor (avertizărilor de
integritate)
▪ Coordonare sistem de preluare, prelucrare şi transmitere a sesizărilor (avertizărilor de integritate)

Iulie 2017- Aprilie 2018

Expert anticorupție în proiectul ACTS Anti-corruption toolkit for SMEs implementat
în România de Camera de Comerț și Industrie Constanța, finanțat de Direcția
Generală Migrație și Afaceri Interne
▪ Activități de cercetare, elaborare de manual și ghid de bune practici pe tema riscurilor la corupție în
întreprinderile mici și mijloci, organizarea și moderarea eventimentului de lansare

Ianuarie – Mai 2018

Expert educație civică și scriere de proiect în proiectul Tineri cu inițiativă pentru
dezvoltarea unei culturi civice în Municipiul Piatra Neamț II, finanțat de Primăria
Municipiului Piatra Neamț
▪ Activități de cercetare, elaborare de manual și ghid de bune practici pe tema riscurilor la corupție în
întreprinderile mici și mijloci, organizarea și moderarea eventimentului de lansare
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Noiembrie – Decembrie 2017

Iuliana Coșpănaru

Coordonator în proiectul Tineri cu inițiativă pentru dezvoltarea unei culturi civice în
Municipiul Caransebeș, finanțat de Primăria Municipiului Caransebeș
▪ Planificarea activităților, monitorizarea și evaluarea derulării proiectului, realizarea raportărilor,
activități de formare;
▪ Instruirea tinerilor cu privire la noțiuni de bază privind elaborarea și managementul proiectelor

Septembrie – Decembrie 2017

Coordonator în proiectul Tineri cu inițiativă pentru dezvoltarea unei culturi civice în
Municipiul Piatra Neamț, finanțat de Primăria Municipiului Piatra Neamț
▪ Planificarea activităților, monitorizarea și evaluarea derulării proiectului, realizarea raportărilor,
activități de formare;
▪ Instruirea tinerilor cu privire la noțiuni de bază privind elaborarea și managementul proiectelor

2008-Martie 2017

Director adjunct
Transparency International Romania- Asociaţia Română pentru Transparenţă Bd. Nicolae Bălcescu,
nr. 21, et. 2, sector 1, Bucureşti, România, https://www.transparency.org.ro/index.html
▪ Scriere de cereri de finanţare/ proiecte
▪ Implementarea cadrului operaţional pentru proiectele coordonate: stabilirea procedurilor de lucru, a
responsabilităţilor, alocarea resurselor, stabilirea termenelor limită în cadrul fazelor proiectului şi
monitorizarea respectării lor;
▪ Realizarea de sesiuni de instruire: elaborare de materiale, organizare, instruire, selecţie;
▪ Participarea la conferinţe de presă pentru lansarea de rapoarte şi studii elaborate de TI-Ro sau
realizate în reţeaua TI;
▪ Reprezentarea organizaţiei în relaţia cu partenerii şi finanţatorii proiectelor coordonate;
▪ Elaborarea de studii şi materiale informativ-educative pentru cetăţeni;
▪ Responsabil cu managementul calităţii – asigură respectarea cerinţelor ISO 9001:2008
▪ Reprezentat al Transparency International Romania în platforma Transparenţă pentru Energie
coordonată de Ministerul Energiei, platforma Strategiei Naţionale Anticorupţie, grupul de lucru pentru
monitorizarea MCV, comitetul pentru monitorizarea GRECO şi Convenţia ONU împotriva corupţiei
Tipul sau sectorul de activitate Coordonare şi implementare proiecte

Martie 2011- Martie 2017

Coordonator Departamentul de cercetare
Transparency International Romania- Asociaţia Română pentru Transparenţă Bd. Nicolae Bălcescu,
nr. 21, et. 2, sector 1, Bucureşti, România, https://www.transparency.org.ro/index.html
▪ Activităţi de coordonare ale echipei de cercetare
▪ Dezvoltarea strategiei de cercetare pentru TI-RO
▪ Comunicare publică şi reprezentarea organizaţiei în relaţiile cu terţii
▪ Elaborarea strategiei de advocacy a organizaţiei, în raport de rezultatele cercetărilor
Tipul sau sectorul de activitate neguvernamental

2009 -2017

Consultant etică și conformitate pentru mediul de afaceri
Transparency International Romania- Asociaţia Română pentru Transparenţă Bd. Nicolae Bălcescu,
nr. 21, et. 2, sector 1, Bucureşti, România, https://www.transparency.org.ro/index.html
Tipul sau sectorul de activitate privat

Beneficiari
Ianuarie 2015 - Martie 2017

Expert coordonator etică şi conformitate – servicii de consultanţă şi informare
juridică pentru Electrica SA
▪ Recomandări privind politica pentru protecţia avertizorilor de integritate
▪ Set-up proceduri şi sistem de preluare, prelucrare şi transmitere a sesizărilor (avertizărilor de
integritate)
▪ Coordonare sistem de preluare, prelucrare şi transmitere a sesizărilor (avertizărilor de integritate)
▪ Consultanţă pe aspecte de etică, integritate, conformitate din perspectiva legislativă şi de bune
practici naţionale şi internaţionale
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Februarie 2015 - Martie 2017

Iuliana Coșpănaru

Consultant etică şi conformitate pentru Microsoft Romania
▪ Consultanţă pe aspecte de etică, integritate, conformitate din perspectiva legislativă şi de bune
practici naţionale şi internaţionale

Ianuarie 2016- Martie 2017

Manager de proiect în cadrul proiectului ,,Pactele de integritate”
▪ Organizarea cadrului operaţional şi managementul proiectului
▪ Planificarea activităţilor pentru atingerea rezultatelor şi stabilirea responsabilităţilor per partener
▪ Monitorizarea şi evaluarea permanentă a derulării proiectului
▪ Realizarea raportărilor tehnico-financiare semestriale şi finale
▪ Asigurarea relaţiei cu membrii consorţiului şi cu autorităţile contractante partenere

Iunie – August 2015

Consultant/ trainer etică şi conformitate pentru Electrica Distribuție Muntenia Nord
, FFEE Electrica Furnizare și FISE Electrica Serv
▪ Facilitare şi susţinere ateliere privind consolidarea implementării codului de etică şi a politicii privind
protecția avertizorilor de integritate pentru
▪ Reiterarea valorilor Electrica, în contextul naţional şi internaţional în care aceasta operează ca grup
▪ Acceptarea şi asumarea înţelesului valorilor şi a soluţiilor de management al eticii şi conformităţii
adoptate de Electrica

Noiembrie 2014 – Decembrie
2015

Expert coordonator etică şi conformitate, Trainer pentru Electrica SA

Iulie – Septembrie 2014

Specialist conformitate dreptul concurenţei pentru Telekom Romania

▪ Analiza instituţională şi de mediu din perspectiva eticii, integrităţii, conformităţii
▪ Elaborarea codului de etică şi conduită profesională
▪ Recomandări privind structura organizațională necesară managementului eticii și conformității
▪ Elaborarea politicilor şi procedurilor interne necesare managementului eticii și conformității
▪ Elaborarea strategiei şi a pachetul de diseminare și promovare a Codului de Etică și Conduită
Profesională
▪ Formare pentru consilierii de etică desemnaţi privind programul de etică şi conformitate şi pachetul
de politici şi proceduri aferente

▪ Elaborare materiale de instruire şi materiale suport privind mecanismele de conformitate în domeniul
dreptului concurenţei
2009-2015

Expert anticorupţie, Trainer pentru Enel Romania
▪ Realizarea de sesiuni de instruire: elaborare de materiale, organizare, instruire
▪ Susţinerea de sesiuni de training pentru personalul din cadrul ENEL

2011 - 2017

Expert în cadrul Centrului de Expertiză privind Integritatea, Independența
și Responsabilitatea Sistemului Judicar Judiciare al Transparency
International, coordonat de Transparency International Romania
Transparency International Romania Asociaţia Română pentru Transparenţă; Bd. Nicolae Bălcescu,
nr. 21, et. 2, sector 1, Bucharest, Romania
Tipul sau sectorul de activitate privat
▪ Planificare strategică și dezvoltarea documentului program
▪ Comunicarea cu Secretariatul internațional al Transparency International și Chapterele din întreaga
lume
▪ Comunicarea cu partenerii internaționali precum IPA, UNDP și alții
▪ Cercetare, elaborarea de documente de politici și ghiduri pentru practicienii din sistemul judiciar și
societatea civilă

▪ Dezvoltarea de proiecte și metodologii de cercetare
2004 -2017

Expert anticorupție/ trainer/ coordonator cercetare/ manager de proiect
Transparency International Romania Asociaţia Română pentru Transparenţă; Bd. Nicolae Bălcescu,
nr. 21, et. 2, sector 1, Bucharest, Romania
Tipul sau sectorul de activitate privat
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Proiecte
Septembrie 2016 – Februarie
2017

Expert anticorupție în proiectul ACTS Anti-corruption toolkit for SMEs implementat în
România de Camera de Comerț și Industrie Constanța, finanțat de Direcția Generală
Migrație și Afaceri Interne
▪ Activități de cercetare, organizare focus-grupuri pe tema riscurilor la corupție în întreprinderile mici și
mijloci

Ianuarie 2016 – Martie 2017

Manager de proiect în cadrul proiectului ,,Pactele de integritate”
▪ Organizarea cadrului operaţional şi managementul proiectului
▪ Planificarea activităţilor pentru atingerea rezultatelor şi stabilirea responsabilităţilor per partener
▪ Monitorizarea şi evaluarea permanentă a derulării proiectului
▪ Realizarea raportărilor tehnico-financiare semestriale şi finale
▪ Asigurarea relaţiei cu membrii consorţiului şi cu autorităţile contractante partenere

Aprilie 2014 – Decembrie 2015

Expert soluţii implementare şi optimizare, Manager de proiect în cadrul proiectului
,,Indrazneste! Fii antreprenor”, ID 132008
▪ evitarea riscurilor de implementare şi identificarea soluţiilor necesare eliminării obstacolelor ce apar
în procesul de implementare a activitaţilor şi subactivităţilor viitoare
▪ contribuie împreună cu experţii specializaţi din cadrul echipei de implementare la dinamica
operaţională a ciclului de proiect

Mai 2014 – Decembrie 2015

Consultant politici publice si antreprenoriat în cadrul proiectului ,,Femei active
pentru integritate si responsabilitate”, ID 141978
▪ Participă la realizarea studiului cu privire la reflectarea egalității de șanse în legislația și politicile
publice românești.

Decembrie 2010 – Noiembrie
2013

Specialist in dialog social și Dreptul Muncii în cadrul proiectului Împreună pentru
integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă, finanţat de Uniunea
Europeană prin POSDRU
▪ Realizarea de studii şi cercetări semestriale – vor fi realizate la nivel naţional şi se vor articula în jurul
unor subiecte privind mediul de afaceri din România
▪ Elaborarea şi implementarea programului de formare profesională continuă pe tema
"Responsabilitate socială şi integritate pentru dezvoltare durabilă”
▪ Susţinerea de sesiuni de training pentru personalul partenerilor sociali, al membrilor pactelor
regionale pentru ocupare şi incluziune socială şi ai parteneriatelor locale, al organizaţiilor societăţii
civile, al asociaţiilor profesionale, al Camerelor de Comerţ şi Industrie, al asociațiilor IMM-urilor şi al
asociaţiilor oamenilor de afaceri.

Iulie 2009 – Iulie 2012

Manager de proiect, Specialist scriere proiecte cu finanţare europeană în cadrul
Proiectul finanţat din POSDRU „Parteneri sociali şi societatea civilă în sprijinul
ocupării şi incluziunii sociale în Regiunea Bucureşti Ilfov”:
▪ Organizarea cadrului operaţional şi managementul proiectului – presupune planificarea în detaliu a
fiecărei activităţi pentru atingerea rezultatelor, monitorizarea şi evaluarea permanentă a derulării
proiectului, precum şi realizarea raportărilor tehnico-financiare trimestriale şi finale.
▪ Coordonează şi selectează tematica studiilor şi cercetări, evenimentelor, trainingurilor
▪ Susţinerea unor sesiuni de training în cadrul cursurilor oferite de Secretariatul Tehnic Permanent al
Pactului Regional pentru Ocuparea Forţei de muncă şi Incluziune Socială Bucureşti Ilfov
▪ Asistenţă şi consiliere pentru membrii Pactului în scrierea proiectelor cu finanţare din Fondul Social
European (inclusiv documentaţie)

Iunie 2013 – Mai 2015

Coordonator cercetare în cadrul proiectului „Creşterea integrităţii şi eficacităţii
confiscării bunurilor obţinute în mod ilegal – abordări europene”, finanţat de DG
Afaceri interne
▪ Planificarea şi coordonarea activităţilor de cercetare din cadrul proiectului
▪ Asigurarea calităţii metodologiei utilizate
▪ Asigurarea calităţii produselor de cercetare
▪ Planificarea şi coordonarea activităţilor de advocacy în acord cu rezultatele cercetării
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2010 – 2012

Iuliana Coșpănaru

Coordonator cercetare în cadrul proiectul regional „Evidence-based Action
against Corruption - The European Integrity Systems Project” (Acţiune împotriva
corupţiei bazate pe date reale - Proiectul Sistemelor Europene de Integritate)
▪ Planificarea şi coordonarea activităţilor de cercetare din cadrul proiectului
▪ Asigurarea calităţii metodologiei utilizate
▪ Asigurarea calităţii produselor de cercetare
▪ Planificarea şi coordonarea activităţilor de advocacy în acord cu rezultatele cercetării

Ianuarie 2010 –iunie 2011

Coordonator cercetare în cadrul proiectul regional „Studiul privind termenele de
prescripţie pentru faptele de corupţie în spaţiul UE” (Countdown to Impuntiy:
Corruption-related Statutes of Limitation in the EU)
▪ Planificarea şi coordonarea activităţilor de cercetare din cadrul proiectului
▪ Asigurarea calităţii metodologiei utilizate
▪ Asigurarea calităţii produselor de cercetare
▪ Planificarea şi coordonarea activităţilor de advocacy în acord cu rezultatele cercetării

Decembrie 2009 – decembrie
2012

Iunie – Septembrie 2010

Expert Advocacy and Legal Aid Centre
▪ Cercetarea aspectelor privind Promovarea democraţiei participative prin Centrele de Asistenţă
Anticorupţie pentru Cetăţeni în cadrul proiectului cu acelaşi nume (Promoting Participative
Democracy through Advocacy and Legal Aid Centres)
▪ Asigurarea calităţii produselor de cercetare
▪ Planificarea şi coordonarea activităţilor de advocacy în acord cu rezultatele cercetării

Expert pe termen scurt
Latanzzio e Associatti pentru Consiliul Superior al Magistraturii
▪ Elaborarea de rapoarte de cercetare cu privire la cariera magistraţilor
▪ Realizarea de analize legislative
▪ Realizarea de sesiuni de instruire: elaborare de materiale, organizare, instruire, selecţie pentru
magistraţi
▪ Organizare şi susţinerea de traininguri, workshopuri, conferinţe
Tipul sau sectorul de activitate privat

Iunie 2009 – Septembrie 2009

Coordonator cercetare în cadrul proiectul regional „Integritatea şi rezistenţa la
corupţie a sistemului judiciar penal în ţările Europei de Sud Est”:
▪ Coordonare și designul cercetării
▪ Planificarea și coordonarea activităților de cercetare din cadrul proeictului
▪ Asigurarea calității metodologiei utilizate
▪ Asigurarea calității produselor de cercetare
▪ Comunicare publică privid rezultatele proiectului
▪ Relația cu partenerii internaționali
▪ Organizarea conferinței de lansare la București

23 iulie -23 septembrie 2007

Director executiv interimar
▪ Managementul general al organizaţiei
▪ Coordonarea activităţilor fund-raising – scriere de cereri de finanţare şi propuneri tehnice şi
financiare
▪ Comunicare publică şi reprezentarea organizaţiei în relaţiile cu terţii
▪ Cercetare şi advocacy

2004 -2006

Consilier juridic
▪ Consiliere juridică pentru cetăţeni
▪ Realizare de studii şi elaborare de ghiduri
▪ Instruire
▪ Coordonare de proiecte
▪ Oferirea de trening si coordonare pentru centrul de voluntari ALAC
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015-prezent

Doctorand ştiinţe administrative
Facultatea de Ştiinţe administrative, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
▪ Studii avansate de drept administrativ
▪ Abordări moderne ale economiei publice
▪ Metode de cercetare ale spatiului administrativ european
▪ Drepturile și libertățile fundamentale ale omului
▪ Drept instituțional si material european

2006- 2008

Master
Facultatea de Ştiinţe politice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
▪ Elaborarea documentelor de politici publice
▪ Managementul proiectelor
▪ Managementul fondurilor europene
▪ Drept comunitar

9-20 Iulie 2007

First Annual Fordham Law Summer Institute – Fordham University,
Law School, New York, NY, USA
▪ Drept constituţional american
▪ Drept civil – dreptul contractelor
▪ Drept electronic/ cibernetic
▪ Drept penal
▪ Drept administrativ
▪ Drept comercial

2002-2006

Licenţiată în ştiinţe juridice, specializarea drept
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
▪ drept civil şi procesual civil
▪ drept penal şi procesual penal
▪ drept internaţional public şi privat
▪ drept comunitar şi instituţii comunitare
▪ dreptul muncii şi securităţii sociale în România şi la nivel comunitar
▪ pedagogie

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Portugheză

C2

C2

C2

C2

C2

Engleză

C1

C1

C2

C2

C1

Franceză

A2

A1

A1

A1

A1

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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Competenţe de comunicare

Excelente competențe de comunicare în limba română și engleză dobândite ca urmare a experienței
de formator și ca urmare a implementării proiectelor cu finanare nerambursabilă din surse externe.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Coordonarea activităţii personalului din echipă; managementul conflictelor în echipă; managementul
crizelor în echipă
Organizarea de conferințe de presă şi dezbateri
Managementul proiectelor
Excelente competențe manageriale dobândite ca urmare a experienței de peste 10 ani ca director
adjunct și coordonator/ manager de proiect

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Managementul organizației
Advocacy pentru politici publice anticorupție
Analiză și dezvoltare a culturii organizaționale în companii, instituții și întreprinderi publice, ONG-uri
Managementul proiectelor
Comunicare publică
Managementul parteneriatelor

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Alte competenţe

Permis de conducere

Formator, diplomă obținută în 2011 prin Structural Consulting Group, Bucharest (ROMANIA)
Manager de proiect, diplomă obținută în 2011 prin Structural Consulting Group, Bucharest
(ROMANIA)
Auditor intern ISO 37001:2016 – Politici antimită - diplomă: ISO 37001:2016 – Politici antimită emisă
de Asociația Română de Standardizare
Auditor intern ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calității: ISO 9001:2015 – Sistemul de
management al calității emisă de Asociația Română de Standardizare
Auditor în domeniul calității – diplomă Auditor ISO 9001:2015 – Managementul Calității
emisă de Avandarde Business Academy
B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicații
1. Standardul de bună administrare – dimensiune orizontală în procesul de codificare
administrativă
Autor:
drd. Iulia Coşpănaru
E- Bălan şi colectiv, Codificarea administrativa. Abordari doctrinare si cerinte practice, Editura
Wolters Kluwer Romania, Bucureşti, 2018, p. 140-166
2.

Cadrul de conformitate în instituțiile publice
Autor:
drd. Iulia Coşpănaru
E- Bălan şi colectiv, Funcția Publică: Statut, Integritate, Administrare, Editura Wolters
Kluwer Romania, Bucureşti, 2017, p. 101-116

3.

Whistleblowing – a Mechanism for Collecting Data on Non-Compliance with the
Principles of Administrative Law in Order to Mitigate Risks
Autori:
Prof Univ dr. Emil Bălan; drd. Iulia Coşpănaru
Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 13, No 1 (2017) p. 5-23
(http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article/view/3902/3938 )
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4. Instrumente alternative pentru reducerea riscurilor în achiziții publice
Autori:
Conf. Univ. dr. Victor Teodor Alistar; drd. Iulia Coşpănaru
E- Bălan şi colectiv, Proprietate și domenialitate, Editura Wolters Kluwer Romania,
Bucureşti, 2016, p. 119 - 141
5. Administrative capacity: a comparative view between legal and administrative
approaches
Autor:
drd. Iulia Coşpănaru
E- Bălan şi colectiv, Proprietate și domenialitate, Editura Wolters Kluwer Romania, Bucureşti,
2016, p. 268-281
6.

Receiving and Solving Public Interest Disclosures: Legal Nature and
Responsibilities in Managing Them
Autori:
Prof Univ dr. Emil Bălan; drd. Iulia Coşpănaru
Law Review, vol. VI, special issue, December 2016, p. 172-179
(http://www.internationallawreview.eu/fisiere/pdf/17.pdf )

7.

Natura juridică a actelor şi procedurilor reglementate de Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 66 din 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale
Autor:
drd. Iulia Coşpănaru
E- Bălan şi colectiv, Procedură administrativă necontencioasă, Editura Wolters
Kluwer Romania, Bucureşti, 2016, p. 137-157

8.

Mecanisme de semnalare a încălcării principiilor de procedură administrativă.
Avertizarea în interes public
Autori:
Prof Univ dr. Emil Bălan; drd. Iulia Coşpănaru
Prezentat în cadrul Conferinţei internaţionale „Europenizarea dreptului administrativ
şi codificarea procedurii administrative”, Cluj – Napoca 13-14 mai 2016, Universitatea
Bases-Bolyai

9.

Integrity Pacts: A Business Case for Collective Actions, Cap. 15 în Business
Ethics and Leadership from an Eastern European, Transdisciplinary Context
Autori: Iulia Coşpănaru, Victor Alistar
Vaduva S., Fotea I., Thomas A. (eds) Business Ethics and Leadership from an
Eastern European, Transdisciplinary Context. Springer, Cham, 2017, p. 159-169
(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-45186-2_15#citeas )

10. Enhancing Judiciary`s Ability to Curb Corruption – a practical guide
Autori: Victor Alistar, Iulia Coșpănaru,
Transparency International Romania, București 2015
11. Studiu privind Sistemul Naţional de Integritate 2012
Coordonatori cercetare:
Victor ALISTAR, Iulia COŞPĂNARU
Autori: Iulia COŞPĂNARU, Irina LONEAN, Ruxandra MITICĂ, Georgeta IONESCU,
Iulia DRĂJNEANU
Transparency International-Romania, 2012
12. Campioni ai integrităţii – linii directoare de conduită pentru companiile lider
Coordonator cercetare:
Iulia COŞPĂNARU
Autori: Miruna MAIER, Ruxandra MITICĂ, Violeta DEFTA, Ioana CĂRTĂRESCU
PETRICĂ, Cristian DUCU
Transparency International-Romania, 2013
13. Studiu privind Sistemul Naţional de Integritate 2010
Coordonator cercetare:
Victor ALISTAR
Autori: Ioana AVĂDANI, Mihaela CĂRĂUŞAN, Iuliana COŞPĂNARU, Dumitru
Cătălin PETRESCU, Ion POPESCU, Crina RĂDULESCU, Cornelia ROTARU,
Carmen STECKO, Dan SULTĂNESCU, Dana TOFAN, Simina TĂNĂSESCU
Transparency International-Romania, București 2010
14. Avertizarea în interes public. Implementarea dispoziţiilor privind protecţia
avertizorilor de integritate
Autori: Iulia COŞPĂNARU, Andreea NĂSTASE, Lucian MIRCESCU
Transparency International-Romania, 2008
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15. Ghid de integritate în execuţia contractelor derulate cu fonduri europene
Coordonator cercetare:
Victor ALISTAR
Autori: Iulia COŞPĂNARU, Alina LUNGU, Ctibor KOSTAL, Sergej MURAJOV
A contribuit: Monica PETRESCU
Transparency International – Romania, 2008
16. Contribuţia Transparency International Romania la Raportul Global asupra
Corupţiei 2008
Iuliana COŞPĂNARU, Andreea NĂSTASE, Matthew LOFTIS
Transparency International, Berlin, 2008
17. Studiu privind Percepţia Magistraţilor asupra Independenţei Sistemului
Judiciar 2007
Coordonator cercetare:
Victor ALISTAR
Autori: Victor ALISTAR, Iuliana COŞPĂNARU, Doru PETRUŢI, Monica
ALEXANDRU
Au contribuit:
Florentina NĂSTASE; Cristina ALIMAN; Alina LUNGU; Viorel
PĂTRAŞCU; Gabriel MOINESCU; Lucian MIRCESCU
Transparency International – Romania, Bucureşti, ianuarie 2008
18. Procurorii şi integritatea publică
Conferinţa internaţională: „Statutul procurorului într-un stat de drept - Reflecţii
asupra revizuirii statutului Procurorului în România”
Bucureşti, 28-29 septembrie, Palatul Parlamentului
19. Raportul Naţional supra Corupţiei 2007
Coordonator: Victor ALISTAR
Autori: Iuliana COŞPĂNARU, Matthew LOFTIS, Andreea NĂSTASE
Transparency International-Romania, Bucureşti, iunie 2007
20. Studiu privind percepţia magistraţilor asupra independenţei sistemului judiciar
2006
Coordonator cercetare:
Victor ALISTAR
Autori: Victor ALISTAR, Mircea KIVU, Mirela TUDORAN, Iulia STĂNESCU
Au contribuit: Gabriel MOINESCU; Viorel PĂTRAŞCU; Florentina NĂSTASE;
Cristina ALIMAN; Andrei IAVER
Transparency International-Romania, decembrie 2006
21. Ghid anticorupţie în justiţie pentru cetăţeni şi oameni de afaceri
Victor ALISTAR, Gabriel MOINESCU, Iuliana STĂNESCU
Transparency International-Romania, 2006
22. Studiu privind percepţia magistraţilor asupra independenţei sistemului judiciar
2005
Coordonator cercetare:
Victor ALISTAR
Autori: Victor ALISTAR, Mircea KIVU, Adrian SAVIN, Mirela TUDORAN
Au contribuit:
Radu MATEESCU, Gabriel MOINESCU, Viorel PĂTRAŞCU,
Iuliana STĂNESCU, Dan STOICA
Transparency International-Romania, 30 septembrie 2005
23. Ghid privind protecţia avertizorilor de integritate
Victor ALISTAR, Iuliana STĂNESCU, Gabriel MOINESCU
Transparency International-Romania, Bucureşti 2005
24. Ghid de integritate în aplicarea legislaţiei fondului funciar
Gabriel MOINESCU, Iuliana STĂNESCU
Transparency International-Romania, Bucureşti 2005
25. Ghid de integritate şi transparenţă în realizarea justiţiei
Victor ALISTAR, Gabriel MOINESCU, Iuliana STĂNESCU
Transparency International-Romania, Bucureşti 2005
26. Studiu privind percepţia magistraţilor asupra independenţei sistemului judiciar
Coordonator cercetare: Victor ALISTAR
Autori:Victor ALISTAR, Mircea KIVU, Adrian SAVIN, Mirela TUDORAN
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Au contribuit:
Radu MATEESCU, Gabriel MOINESCU, Viorel
PĂTRAŞCU,Iuliana STĂNESCU, Dan STOICA
Transparency International-Romania, 30 septembrie 2005
27. Ghid privind practicile etice şi corupţia în licee
Codru VRABIE, Iuliana STĂNESCU, Victor ALISTAR, Mugur CIUMĂGEANU
Transparency International-Romania, 2005
28. Înţelegerea Balcanică – de la trecut la prezent
Autor: Iuliana STĂNESCU
Coordonar ştiinţific: Augustina DUMITRAŞCU, consilier de Integrare Europeană în
cadrul Ministerului Afacerilor Externe
Simpozionul ocazionat de împlinirea a 70 de ani de la semnarea Înţelegerii
Balcanice, organizat sub auspiciile Preşedinţiei în exerciţiu a procesului de
Cooperare Sud-Est Europeană şi a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii
Internaţionale, Bucureşti, 6 septembrie 2004

În curs de apariție
1.

Managerial Liability in Promoting Integrity in Public Entities - Analysis of the
Legal Framework
Autor:
drd. Iulia Coşpănaru
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