
   
Pactele de Integritate – un 
instrument puternic pentru 
achiziţii curate 
ROLUL SOCIETĂȚII CIVILE 
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De ce să implementăm 
un Pact de Integritate? 
•  Ca ONG (Societate Civilă) 
Oportunitatea de a participa la schimbări pe termen scurt şi lung, 
contribuind la întărirea integrităţii în achiziţiile publice 
 
Sprijină creşterea încrederii & credibilităţii sistemului de achiziţii publice 
– apără interesul public 
 
•  Ca parte interesată în creşterea performanţei administraţiei publice 
Un mod de a începe de la fapte, nu de la teorie sau lege: un mod de „a 
se pune pe treabă“ pentru a schimba, realmente, comportamente. 
 
Un mod de a creşte eficienţa ajutorului şi de a contribui la servicii 
sociale mai bune pentru cei care au nevoie de ele 
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Implicarea societății civile în Pactele de 
Intergitate 
1.  Monitor independent 

2.  Stakeholderi ai proiectului/achiziție publice, 
cetățeni și organizații interesate: 

–  Transmit autorității contractante și Monitorului 
independent nevoile și așteptările lor  

–  Primesc informații de la Monitorul independent 
–  Canalizează atenția Monitorului independent spre 

elemenetele sensibile 
–  Sesizează Monitorului independent posibile nereguli 
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Elemente – Parţi contractante & Roluri 
• 	Să	nu	ceara/accepte	mită	
• 	Să	ofere	toate	informaţiile	relevante	şi	necesare	
• 	să	garanteze	protejarea	informaţiilor	confidenţiale	
• 	Folosirea	mijloacelor	electronice	şi	a	Audierilor	
publice	

• 	Verifică	şi	oferă	experAză	independentă	
asupra	tuturor	documentelor	şi	paşilor	din	
procedura	de	achiziţii	publice	
• 	Monitorizează	accesul	la	informaţii	
• 	Ascultă	plângerile	ofertanţilor	
• 	Informează	publicul	&	insAtuţiile	publice	
• 	Contribuie	la	creşterea	încrederii,	în	
general,	în	sistem	

• 	Să	nu	ofere	sau	să	faciliteze	darea	de	mită	etc.	
• 	Să	nu	facă	înţelegeri	secrete	cu	alţi	ofertanţi	
(coluziune)	
• 	Să	ofere	toate	informaţiile	despre	plăţi	făcute	către	
intermediari/consultanţi	etc.	
• 	Să	adopte	coduri	de	conduită	în	companie	

Angajamente	

Roluri	

Angajamente	
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Când & unde 
PI funcţionează cel mai bine? 

• 	Ideal	ar	fi	ca	Pi	să	acopere	toate	
etapele	procesului	de	achiziţie	publică	

	

• 	Dacă	nu	este	posibil,	acestea	ar	
trebui	să	înceapă	cel	mai	târziu	odată	
cu	invitaţia	la	licitaţie	-	etapa	2	

	

• 	În	acest	caz,	verificarea	
independentă	a	documentaţiei	de	
licitaţie	este	obligatorie	
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Cerințele bunei monitorizări 

•  Independența 
–  În raport cu autoritatea contractantă, ofertanții și contractorii 
–  Monitorul trebuie de asemenea să prioritizeze PI față de alte interese 

legitime ale sale 
•  Cunoștințele 

–  Expertiza în management de proiect, achiziții publice, domeniul 
contractului și juridică este esențială pentru funcționarea PI 

•  Reputația 
–  Esențială pentru a câștiga încrederea în rezultatele PI 

•  Capacitate 
–  Esențială pentru a implementa corect PI 

•  Răspunderea 
–  Esențială pentru a menține încrederea în rezultatele PI 
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Transparency International România 
 

Bd. Ghe. Magheru, nr. 28-30, 10336, București România  
telefon +4 031 6606 000  /  fax +4 031 6606 006  

office@transparency.org.ro 
www.transparency.org.ro/ 

 
www.facebook.com/transparencyRO 

Vă mulţumesc pentru atenţie! 


