
Ca urmare a demersurilor făcute prin proiectul “Pactele de 

Integritate – Mecanisme de control civil pentru salvgarda-

rea fondurilor europene”, trei instituţii publice şi-au asumat 

Pacte de Integritate în derularea de proiecte finanţate din 

fonduri europene: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publi-

citate Imobiliară, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi 

Ministerul Educaţiei Naţionale. 

 

Prin intermediul Pactelor de Integritate, semnatarii îşi   

asumă faptul că toate procedurile de atribuire și implemen-

tare a contractelor de achiziție publică din cadrul proiecte-

lor respective vor fi derulate în deplină transparenţă, cu 

responsabilitate şi integritate. 

Concret, în calitate de autoritatea contractantă semnatară 

a Pactului de Integritate, instituţia publică îşi asumă      

obligaţii care generează rezultate precum: 

 

 includerea în documentația de atribuire pentru          

achiziția publică a informațiilor referitoare la aplicarea 

Pactului de Integritate; 

 

 includerea unei clauze cu privire la respectarea Pactu-

lui de Integritate în modelul contractului de achiziție 

publică și în contractele care urmează să fie semnate;  

Schimbările pe care Pactele de Integritate le aduc                          
în procedurile de achiziţii publice 
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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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 documentația de atribuire va cuprinde o invitaţie adresa-

tă operatorilor economici care depun oferte, pentru ca 

aceştia să adere la Pactul de Integritate; 

 instituţia publică va anunța monitorul independent cu 

privire la toate întâlnirile pe care le va avea cu terți în 

vederea planificării detaliate a proiectului și va permite 

accesul monitorului la aceste întâlniri, în calitate de    

observator; 

 instituţia publică va acorda monitorului independent   

acces la dosarul achiziției, la documente ce țin de      

organizarea procedurii de atribuire a contractelor și de 

executarea acestora, imediat ce aceste documente au 

caracter de documente publice; 

 schimbul de corespondență cu ofertanţii/contractantul, 

pe întreaga durată a Pactului de Integritate, poate fi   

accesat de monitorului independent. 

Forma finală a Pactului de Integritate va fi publicată pe site-ul 

instituţiei publice care are calitatea de autoritate contractan-

tă, cel târziu la momentul publicării documentației de atribui-

re. Tot pe site vor fi publicate şi informații despre capacitatea 

profesională și experiența monitorului independent. 

      

Alte măsuri pe care le poate lua instituţia publică: 

 

 Să aprobe măsurile necesare pentru ca, pe parcursul      

evaluării ofertelor, atribuirii și executării contractului de 

achiziție publică, toţi angajaţii săi să se abţină de la orice 

acţiune care poate reprezenta, potrivit dispoziţiilor legale: 

fapte de concurenţă neloială, fapte de corupţie, conflict 

de interese, utilizarea de informaţii privilegiate, influenţa-

rea în mod nelegal a procesului decizional; 

 

 Să adopte o politică/procedură privind protecţia avertizo-

rilor de integritate şi să constituie un canal de comunica-

re dedicat primirii oricăror sesizări cu privire la modalita-

tea de derulare a procesului de achiziţie, dacă acestea 

nu există în cadrul instituţiei;  

 

 Să adopte o politică/declarație de toleranță zero la     

corupție și să asigure respectarea tuturor normelor     

referitoare la conflictele de interese, cadouri și cheltuieli 

de protocol și implementarea tuturor prevederilor      

Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020. 

 

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 finanțate 

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             

responsabilitate 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  


