
Corupţia costă Uniunea Europeană aprox. 120 miliarde de 

euro anual şi reduce încrederea cetăţenilor în instituţiile şi 

în conducătorii acestora, reiese din Raportul Anti-Fraudă 

2015 al Comisiei Europene.  

Achiziţiile publice reprezintă 14% din PIB-ul UE, echivalen-

tul a 2 trilioane de euro anual, acest domeniu fiind        

perceput frecvent ca un punct sensibil pentru corupţie.  

Prin directivele referitoare la procesul de achiziţii publice, 

în vigoare din aprilie 2016, la nivelul UE este propus     

cadrul general pentru: publicarea prealabilă a licitaţiilor, 

specificaţii tehnice clare şi imparţiale, tratament egal al 

ofertanţilor în toate etapele procesului, precum şi evalua-

rea obiectivă a ofertelor.  

Printre măsurile prevăzute în aceste directive, în scopul 

îmbunătăţirii transparenţei şi combaterii corupţiei în achizi-

ţiile publice, se numără: 

 Includerea noţiunii de “conflict de interese”, definit 

pentru prima dată unitar la nivelul UE, fiind astfel mai 

simplu de identificat şi gestionat cazurile de acest tip.  

 Noul cadru normativ asigură faptul că organizaţiile 

implicate în consultările preliminare de piaţă, în      

pregătirea cererii de oferte pentru licitaţie, nu vor fi 

favorizate în momentul derulării efective a procedurilor 

de achiziţie. 

Măsuri la nivelul UE pentru promovarea unei                       
culturi a integrităţii în achiziţiile publice 
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Pactele de Integritate (Integrity Pacts)

reprezintă un acord între  o instituţie publică şi 

o companie/companii participante la un proces 

de achiziţie publică. Acest acord implică anga-

jamentul părților de a se abţine de la: a plăti, 

oferi, solicita sau promite mită, trafic de influ-

enţă sau orice alte forme de coluziune pe   

parcursul procesului de achiziție publică.    

Totodată, pactele instituie o formă de transpa-

rentizare a achiziţiei publice, prin facilitarea  

accesului unei terţe părţi la acest proces, în 

calitate de monitor extern. Monitorul este de 

regulă o organizaţie a societății civile, iar mo-

nitorizarea 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 din fonduri europene. 

Obiective 

Asigurarea transparenței, integrității, răspunderii și responsabi-

lității în proiectele cofinanțate din 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 precum şi deprinderea unor lecții învățate, cu scopul 

unei viitoare replicări și propagări a Pactelor de Integritate.  

Parteneri 

Proiectul este coordonat de Secretariatul Transparency Interna-

tional, în parteneriat cu alte 15 organizaţii din 11 state membre 

ale UE: România, Italia, Polonia, Bulgaria, Cehia, Grecia,       

Ungaria, Letonia,  Lituania, Portugalia, Slovenia.   

În total sunt 17 Pacte de Integritate pilot, fiind acoperite 11     

sectoare de activitate. 

Perioada de implementare: Aprilie 2016 – Septembrie 2019  

 

INFO UTILE 

Secretariatul Transparency International organizează, în data de 

14 decembrie 2017, la Bucureşti, Integrity Pact Stakeholder 

Event, în cadrul proiectului “Pactelor de Integritate Mecanisme 

de control civil pentru salvgardarea fondurilor europene”.  

Evenimentul va aduce la aceeaşi masă reprezentanţi din auto-

rităţi contractante, autorităţi de management şi societatea civilă 

care implementează cele 17 Pacte de Integritate, precum şi  

stakeholderi implicaţi până în prezent în proiect. Pe agenda sunt 

subiecte precum: rezultate obţinute până în prezent, lecţii 

învăţate, provocări întâlnite şi propuneri pentru paşii următori.  
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 Nu doar companiile acuzate de fraudă şi corupţie pot fi 

excluse din procedurile achiziţiilor publice, dar şi acelea 

care influenţează într-un mod necorespunzător procesul 

de luare al deciziei sau care au făcut fals în declaraţii.  

 Normele referitoare la modificarea contractului pe perioa-

da derulării acestuia au fost clarificate şi simplificate  

pentru a îndepărta orice suspiciune sau neclaritate.  

 Pentru a asigura un standard ridicat de transparenţă,  

ţările membre trebuie să raporteze încălcarea normelor, 

să facă publice rezultatele activităţilor lor de monitorizare 

şi, la fiecare trei ani, să transmită Comisiei Europene 

câte un raport cu privire la cele mai întâlnite surse de 

aplicare greşită a normelor sau de incertitudine juridică.  

Recomandările CE pentru instituţiile publice, în scopul 

prevenirii corupţiei în achiziţiile publice: 

 creşterea gradului de conştientizare în rândul tuturor  

actorilor publici implicaţi în achiziţii publice, cu privire la 

noile reguli de integritate în achiziţiile publice; 

 promovarea beneficiilor dezvoltării unei culturi a integrită-

ţii în sectorul public şi mediul de afaceri, prin: adoptarea 

unor  programe de etică şi conformitate; utilizarea Pacte-

lor de Integritate; îmbunătăţirea măsurilor anti-corupţie şi 

protejarea avertizorilor de integritate; 

 asigurarea unei mai bune colectări a datelor cu privire la 

achiziţiile publice derulate;  

 dezvoltarea unor instrumente care să detecteze proble-

mele din sistem;  

 dezvoltarea de registre care să cuprindă toate contracte-

le de achiziţie publică precum şi inter-conectarea datelor. 

 

Comisia Europeană încurajează statele membre UE să ia 

măsuri care să consolideze integritatea în procedurile de 

achiziţii publice, să sporească măsurile de protecţie a averti-

zorilor de integritate, să dezvolte instrumente care să prevină 

corupţia; să facă schimb de bune practici în domeniu. 

Surse:http://ec.europa.eu/growth/singlemarket/public -procurement/rules-

implementation/index_en.htm;http://ec.europa.eu/growth/tools -databases/

newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8594 . 


