
 Prin intermediul Pactelor de Integritate, entităţile 

semnatare îşi asumă promovarea comportamentelor etice, 

a transparenței și integrității pe toată durata procedurilor 

de atribuire și implementare a contractelor de achiziție 

publică.  

Pe lângă instituţia publică, este necesar ca Pactul să fie 

semnat de operatorii economici care depun oferte în    

cadrul procedurilor de atribuire, precum şi de către       

contractanţi, aceştia din urmă ca parte la contractele de 

achiziţie publică.  Toţi ofertanţii sunt informaţi în timp util 

de existenţa Pactului de Integritate şi de posibilitatea   

aderării la acesta.    

Ofertanţii care semnează şi aderă la Pactul de Integritate 

au următoarele drepturi şi obligaţii: 

 

 Semnează „Declaraţia privind acceptarea Pactului de 

Integritate şi a obligaţiilor ce derivă din acesta”; 

 Se angajează să nu dea mită și să nu participe la   

orice alte fapte de corupție sau asimilate acestora în 

legătură cu achiziția publică; 

 Se angajează să nu formeze alianțe cu alți ofertanți și 

să nu folosească informații privilegiate la care nu au 

drept de acces și care ar putea afecta concurența; 

 Se angajează să ia toate măsurile necesare pentru  
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Pactele de Integritate (Integrity Pacts)

reprezintă un acord între  o instituţie publică şi 

o companie/un grup de companii participante 

la un proces de achiziţie publică. Acest acord 

implică angajamentul părților de a se abţine de 

la a plăti, oferi, solicita sau promite mită, trafic 

de influenţă sau orice alte forme de coluziune 

pe parcursul procesului de achiziție. Totodată 

instituie o formă de transparentizare a achiziţi-

ei, prin facilitarea  accesului unei terţe părţi la 

proces, în calitate de monitor independent.  

Monitorul este de regulă  o organizaţie a soci-

etății civile, iar monitorizarea se poate desfă-

şura de la începutul procesului de achiziţie şi 

până la finalizarea implementării contractului. 
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TITLUL PROIECTULUI:  Pactele de Integritate – Mecanisme de control civil pentru salvgardarea fondurilor europene  

Scop: Reducerea riscurilor de corupție în achizițiile publice, prin       implementarea unui mecanism de control civil în proiectele fi-

nanțate din fonduri europene. 

Obiective: Asigurarea transparenței, integrității, răspunderii și responsabi- lității în proiectele cofinanțate din fonduri europene struc-
turale și de coeziune, prin implementarea unui instrument pilot – Pactele de Integritate în România. Crearea revendicării de re-
sponsabilitate socială în contractele publice mari precum şi deprinderea unor lecții învățate, cu scopul unei viitoare replicări și propagări 

a Pactelor de Integritate. 

Parteneri:Proiectul este coordonat de Secretariatul Transparency International, în parteneriat cu alte 15 organizaţii din 11 state: 

România, Italia, Polonia, Bulgaria, Cehia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Portugalia, Slovenia. 

Perioada de implementare: Aprilie 2016 – Septembrie 2019  
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evitarea conflictelor de interese; 

 Se angajează să publice informaţiile cu privire la toate 

plățile efectuate în cadrul procesului de achiziție și de 

execuție a contractului de achiziție publică; 

 Respectă şi iau măsurile necesare pentru ca prevederile 

Pactului de Integritate să fie aplicate de toţi angajaţii; 

 Îşi exprimă în mod explicit acordul ca Monitorul Indepen-

dent să aibă acces la toate documentele procedurii de 

atribuire a contractului de achiziţie publică, cu excepția 

celor indicate ca fiind confidenţiale. 

 Iau toate măsurile necesare pentru ca toţi angajaţii săi să 

se abţină de la orice acţiune la ofertare şi pe parcursul 

executării contractului, care pot reprezenta: fapte de con-

curenţă neloială; fapte de corupţie; conflict de interese; 

utilizarea de informaţii privilegiate; influenţarea în mod 

nelegal a procesul decizional al autorităţii contractante 

sau obţinerea de informaţii confidenţiale care i-ar putea 

conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii. 

 Se angajează că dacă va fi declarat câștigător să nu   

angajeze sau să încheie orice alte înţelegeri privind   

prestarea de servicii în scopul îndeplinirii contractului de 

achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au 

fost implicate în procesul de evaluare a ofertelor depuse 

în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/ foşti  

angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de 

servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu 

care autoritatea contractantă/ furnizorul de servicii de 

achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţii-

le contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie 

publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de 

la încheierea contractului, sub sancţiunea rezilierii      

contractului respectiv; 

 Se angajează ca, dacă va fi declarat câștigător, să      

prezinte la contractare, dacă acestea există, fie un cod de 

conduită pentru angajaţii săi care stipulează că oferirea 

de mită sau comportamentul neetic nu sunt acceptate, fie 

un document de politică de zero toleranţă la corupţie și 

de evitare a conflictelor de interese. În cazul în care    

documentele de mai sus nu există, să prezinte la contrac-

tare un angajament privind elaborarea, în termen de   

maximum 3 luni, precum şi privind adoptarea măsurilor 

necesare pentru implementare în termen de 6 luni; 

 Se angajează ca, dacă va fi declarat câștigător, să      

publice pe website-ul propriu informaţiile cu privire la  

toate plățile efectuate în cadrul procesului de achiziție și 

de execuție a contractului de achiziție publică. 

Ca urmare a demersurilor făcute prin proiectul “Pactele de Integritate – Mecanisme de control civil pentru salvgardarea   

fondurilor europene” , până în prezent trei instituţii publice şi-au asumat Pacte de Integritate în derularea a trei proiecte cu 

fonduri europene: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), Ministerul Culturii şi Identităţii Naţiona le 

şi Ministerul Educaţiei Naţionale. 


