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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 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.

Beneficiile implementării Pactelor de Integritate
Utilizarea Pactelor de Integritate în procedurile de
achiziţie publică oferă numeroase avantaje. Pactele de
Integritate contribuie la derularea în mod transparent a
contractelor publice şi implicit la responsabilizarea părților
semnatare. În plus, îmbunătățesc competiția în achiziții
publice derulate şi cheltuirea în mod eficient, eficace și cu
economicitate a banilor publici. În esență, Pactele de Integritate sunt un instrument care încurajează colaborarea
mai multor părți, fiind construit pe încrederea reciprocă şi
punând accentul pe prevenție. Printre avantajele implementării unui astfel de instrument se numără:


Uşurează accesul la informaţiile de interes care fac
parte din procesele de achiziţie publică;



Clarifică regulile jocului pentru ofertanți prin faptul că
oferă un mijloc în plus prin care să determine compa-

niile să se abțină de la fapte de corupție odată ce
oferă asigurări, atât lor cât și competitorilor, că nu vor
recurge la astfel de fapte. Totodată, sprijină integritatea autorității contractante care se angajează să prevină corupția și să respecte regulile transparenței.


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 autorităţilor contractante să colecteze și să
mobilizeze sprijinul public pentru propriile proceduri de
achiziție publică pentru a evita costul ridicat asupra
încrederii și reputației în cazul apariţiei situaţiilor de
corupție.
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Consolidează încrederea în procesul decizional dincolo
de impactul individual asupra procesului de contractare
și promovează un climat mai primitor de investiţie.



Sprijină funcționarii publici determinați să lupte împotriva corupției și le protejează munca.



Împuternicesc societatea civilă în aportul adus în
vederea asigurării integrităţii proceselor de achiziții publice.



Pactul de Integritate poate fi implementat în cadrul
standardelor și reglementărilor existente, fără a crea
distorsiuni sau birocrație suplimentară și nici nu creează
obligația adoptării unor noi legi.



Facilitează comunicarea în cadrul procedurilor de
achiziție publică prin crearea unui canal de gestionare a
conflictelor.











Întăresc credibilitatea și legitimitatea procedurii de
achiziție publică până la finalul implementării contractului prin prezența și expertiza monitorului extern.
Aduc asigurări tuturor părților interesate de faptul că
procedura de achiziție publică se desfășoară sub auspiciul unor măsuri eficiente de prevenire a corupției, fără
măsuri avansate venite dinspre sfera politică.
Pactele de Integritate nu au ca scop schimbarea regulilor și prevederilor privind achizițiile, chiar dacă pe
măsură ce sunt implementate vor apărea discuții și
dovezi care conduc în direcția unor posibile reforme.
Nu schimbă modul de operare al organizațiilor implicate,
deși pot facilita o transformare a culturii lor organizaționale în sensul integrității.
Nu preiau locul sau rolul autorităților de supraveghere și
control și nici pe al celor de reglementare, ci vin în sprijinul acestora.

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
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.

Sursa: Transparency International, 2013: Integrity Pacts in Public Procurement. An Implementation Guide , 2013
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