Pactele de integritate reprezintă un acord între
o instituţie publică şi o companie sau un grup
de companii participante la un proces de achiziţie publică. Acest acord implică angajamentul părților de a se abţine de la 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 achiziţiei prin facilitarea
accesului unei terţe părţi la acest proces în
calitate de monitor. Acest monitor este de regulă o organizaţie a societății civile , iar monitorizarea se poate desfăşura de la începutul
procesului de achiziţie şi până la finalizarea
implementării contractului.
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Ce este un pact de integritate?
Pactele de integritate sunt promovate de
Transparency International încă din anii 1990 ca instrument de asigurare a integrităţii şi transparenţei în achiziţiile publice . De-a lungul anilor pactele de integritate au
fost aplicate în mai multe ţări şi industrii , extinzând-se ca
practică dincolo de reţeaua TI .
Dată fiind diversitatea contextelor naționale, un
atribut al pactului de integritate îl reprezintă flexibilitatea,
cu toate acestea există o serie de elemente cheie care
trebuie respectate pentru a asigura eficienţa acestui instrument:
 Voinţa politică a instituției publice ca autoritate contractantă de a implementa pactul de integritate la nivel extensiv;
 Transparenţa fiecărei etape a implementării pactului;
 Monitorizarea independentă a implementării pactului



Implicarea tuturor părţilor interesate.

Scopul şi obiectivele Pactelor de Integritate
Pactele de Integritate sunt destinate să îndeplinească două obiective principale într-un proces de contractare:
(1) Să clarifice regulile jocului pentru ofertanți prin crearea
unor condiții echitabile, astfel încât companiile să se abțină de la corupţie, asigurându-le totodată că ofertanţii
competitori se vor abține de asemenea. În acelaşi timp,
să asigure integritatea instituţiilor publice în procesele
de achiziţie, privatizare sau acordare de licenţe prin abţinerea de la corupţie (inclusiv şantaj) şi respectarea
standardelor de transparenţă.
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(2) Să permită guvernelor să reducă costurile ridicate și
efectele denaturate ale corupției în achizițiile publice, privatizare sau acordare de licențe pentru a oferi servicii mai bune
pentru cetățeni.

De ce să implementăm un pact de integritate?











Uşurează accesul la informaţiile de interes din procesele de achiziţie publică;
Permit tuturor actorilor din spaţiul public, inclusiv organizaţii ale societăţii civile şi cetăţeni direct sau indirect
afectaţi de implementarea contractelor de achiziţii în
cauză, să monitorizeze acest proces încă din stadiul de
ofertare.
Permit guvernelor să colecteze și să mobilizeze sprijinul
public pentru propriile procese de achiziție, privatizare și
acordarea licențelor pentru a evita costul ridicat asupra
încrederii și reputației în cazul apariţiei situaţiilor de corupție.
Creează încredere în procesul decizional dincolo de
impactul individual asupra procesului de contractare și
promovează un climat mai primitor de investiţie.
Împuternicesc funcționarii publici determinați să lupte
împotriva corupției și le protejează munca.
Împuternicesc societatea civilă în aportul său la integritatea proceselor de achiziții publice.
Cresc impactul și eficiența resurselor, atunci când fondurile guvernamentale sunt implicate în proiecte locale
sau atunci când sunt utilizate resurse de ajutor.
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Despre proiect: 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 finanțate
prin fonduri europene
Obiective:
Asigurarea transparenței, integrității, răspunderii și responsabilității în proiectele cofinanțate prin fonduri europene structurale și
de coeziune prin implementarea unui instrument pilor – Pactele
de Integritate în România
Crearea revendicării de responsabilitate socială în contractele
publice mari
Deprinderea unor lecții învățate de pe urma pilotului cu scopul
unei viitoare replicări și propagări a Pactelor de Integritate
Perioada de implementare: Aprilie 2016 – Septembrie 2019
Parteneri: Proiectul este coordonat de Secretariatul Transparency International, în parteneriat cu alte 15 organizaţii din 11 state.
Eveniment
Primul eveniment dedicat Pactelor de Integritate în România a
avut loc pe 5 iulie 2016, fiind organizat de Transparency International Romania şi Institutul pentru Politici Publice. Masa rotundă
a avut ca scop prezentarea şi dezbaterea Pactelor de Integritate
şi a reunit reprezentanţi ai autorităţilor de management şi contactate direct vizate de implementarea instrumentului, Ministerul
Fondurilor Europene, Ministerul Educației Naționale și Cercetării
Științifice, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi pe cei ai mai multor autorităţi cu atribuţii de reglementare şi control în domeniul achiziţiilor publice : Agenția
Națională pentru Achiziții Publice, Consiliul Concurenţei, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor , Curtea de Conturi a
României şi Agenţia Naţională de Integritate.
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