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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 achiziţiei prin
facilitarea accesului unei terţe părţi la acest
proces în calitate de monitor. Monitorul 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.

De ce este important ca instituțiile publice să semneze
Pacte de Integritate
Pactele de Integritate contribuie la reducerea
riscului de corupție, prin asumarea angajamentului unei
conduite integre de către instituțiile publice și mediul de
afaceri, dar și prin implicarea informală a societății civile
cu expertiză în procesul de monitorizare a achizițiilor
publice. Printre beneficiile pe care un astfel de instrument
le aduce semnatarilor se numără: creşterea încrederii
publice în entităţile semnatare; derularea de proiecte de
calitate la costuri competitive; îmbunătăţirea procesului de
achiziţii publice.

Instrument simplu și flexibil
Pactele de Integritate sunt instrumente flexibile și
ușor adaptabile: ele pot fi implementate în cadrul
autorităților și organismelor contractante care permit

implementarea standardelor dorite, nefiind necesare reforme
juridice adiționale.

Consolidează încrederea publică
Pactele de Integritate oferă posibilitatea guvernelor de a
aduna și mobiliza suportul public pentru achizițiile derulate,
pentru privatizarea și licențierea programelor, precum și
pentru a evita pierderea încrederii și a reputației cauzate de
corupție în proiectele foarte sensibile.
Utilizarea acestui tip de pact face posibilă creșterea
încrederii și îmbunătățeşte credibilitatea și legitimitatea
autorității contractante. Oricine este gata să își expună procedura de achiziție publică pentru controlul unui monitor
independent și prin el către public, nu are nimic de ascuns.
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Prin urmare, Pactul de Integrate creează siguranța și
încredere în procesul de luarea a deciziilor publice.

Despre proiect: Pactele de Integritate – Mecanisme de
control civil pentru salvgardarea fondurilor europene

Asigură calitatea proiectelor și diminuează costurile

Scop -Reducerea riscurilor de corupție în achizițiile publice

Pactele de Integritate permit guvernelor să reducă costurile
mari și să prevină corupția din cadrul contractărilor publice,
iar ofertanţii care aderă la acest tip de pact se obligă să nu
agreeze înţelegeri secrete. Prin accentuarea respectării
integrităţii în derularea de proiecte publice, Pactele vor
motiva ofertanții să pregătească cele mai bune oferte
posibile și prin urmare contractul se va implementa în cel
mai bun mod posibil.

prin implementarea unui mecanism de control civil în proiectele finanțate prin fonduri europene

Se îmbunătățeşte procesul de achiziţii publice
Pactele de Integritate pot identifica anomaliile sistemice din
cadrul unei autorități contractante, iar dacă acestea vor fi
corectate, vor putea aduce îmbunătățiri considerabile pentru
viitoarele procese de achiziții publice. De asemenea,
Pactele pot să încurajeze anumite schimbări instituționale
precum utilizarea cu precădere a sistemelor de e-achiziții.

Atestă leadershipul
Prin implementarea Pactelor de Integritate, autoritățile
contractante pot demonstra că sunt inovatoare și oferă un
exemplu bun de urmat. Din această perspectivă, PI
împuternicesc oficialii publici care sunt determinați să lupte
împotriva corupției și care doresc să își protejeze munca
depusă în proiectele derulate. În acelaşi timp, pactele
împuternicesc și societatea civilă care, prin rolul de monitor,
contribuie la asigurarea integrității proceselor de achiziții
publice.

Sursa: European Commission, What are the Integrity Pacts? accesat la 10
ianuarie 2017, la: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/
integrity_pacts/what_are_integrity_pacts.pdf
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Obiective:
Asigurarea transparenței, integrității, răspunderii și
responsabilității în proiectele cofinanțate prin fonduri
europene structurale și de coeziune prin implementarea unui
instrument pilot – Pactele de Integritate în România
Crearea revendicării de
contractele publice mari

responsabilitate

socială

în

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
Cu ocazia Zilei Internaționale de Luptă Împotriva Corupției,
în 9 decembrie 2016, Transparency International Romania a
organizat un eveniment cu scopul de a facilita o dezbatere
cu privire la felul în care o companie trebuie să se raporteze
la integritate și să-și implice stakeholderii pentru ca
împreună să contribuie la consolidarea integrității în afaceri.
În cadrul acestui eveniment, o temă de dezbatere a constituit
-o instrumentul Pactelor de Integritate ca soluție inovativă de
securizare a integrității în alocarea resurselor publice și în
procedurile private de contractare pe lanțul de distribuție și
furnizare.
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