
 Este cunoscut faptul că pe parcursul derulării unui 

proces există diferite etape contractuale (ex: planificarea 

investiţiei, derularea procedurilor de achiziţie publică, im-

plementare, recepţie finală).  Unele etape se pot desfășura 

în faza de pregătire a proiectului, în timp ce altele pot avea 

loc în faza de implementare a proiectului. Fiecare dintre 

aceste momente reprezintă o oportunitate pentru a imple-

menta un Pact de Integritate. Este necesar ca Pactele să 

fie derulate chiar de la începutul proiectului, în faza de 

planificare, când sunt analizate nevoile, se evaluează fe-

zabilitatea proiectului şi se adoptă decizii cheie.  

 Transparența, răspunderea și activitățile specifice 

prevenirii corupției pot fi derulate cu succes dacă se aplică 

din etapele de planificare şi pregătire a achiziţiei, având în 

vedere că deciziile sunt luate pe baza modului în care pro-

cesul contractual se va desfășura, pe baza metodelor folo-

site, etc. În funcție de tipul contractului, se va stabili  mo-

dalitatea optimă de monitorizare a respectării Pactului de 

Integritate, procedura de monitorizare a execuției contrac-

tului. Contractele cu executare imediată sau succesivă

(precum achizițiile,   construcțiile sau serviciile de întreține-

re) pot fi supravegheate de un sistem de monitorizare  

precum cele incluse în PacteIe de Integritate.  

 Prin urmare, se recomandă ca Pactele de Integri-

tate să existe pe întreaga perioadă de pregătire şi         

implementare a ciclului de achiziţie publică. Monitorizarea  

contractului pe perioada întregii etape de execuție asigură 

faptul că obligațiile prevăzute în Pacte sunt onorate.  

Momentul oportun pentru derularea 
 Pactului de Integritate în achiziţia publică 

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 extern. 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. 
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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 

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 pilot – 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. 
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Tel: +4 031 6606 000  /  Fax +4 031 6606 006 
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Etapele procesului de achiziţie publică 

Recomandări 

 Pactul de Integritate trebuie să fie aplicat întregului   

ansamblu de activități privind o anumită investiție,   

cheltuială, vânzare, etc. 

 Pactul acoperă fiecare proces de achiziţie, începând cu 

pregătirea primelor etape: luarea în considerare a diferitelor 

opțiuni și planificarea contractului înaintea desfășurării licita-

ției. În caz contrar, poate interveni direcționarea greșită a 

întregului proces de pregătire în beneficiul unor contractanți 

sau furnizori. 

 Pactul de Integritate ar trebui extins până la momentul 

executării contractului, însemnând că acoperă implementa-

rea activității principale (executarea unui contract de       

achiziție, în conformitate cu toate specificațiile convenite și 

cu toate schimbările și variațiile ofertelor). 

 Toate etapele derulării proiectului trebuie să includă 

măsuri de transparență, responsabilizare și  răspundere, în 

vederea facilitării succesului întregului proiect.  

 Pactul de Integritate este aplicat pe perioada derulării 

etapelor în mod detaliat şi cumulativ pe parcursul întregului 

proiect, în funcție de procesele ciclului de achiziţii  implicate 

și de tipul contractelor ce urmează a fi încheiate. 

Sursa: Transparency International, 2013, Integrity Pacts in Public    Procurement 

– an implementation guide, pagina 29-30.  
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