
   
Pactele de Integritate – 
un instrument puternic 
pentru achiziţii curate 
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Ce este un Pact de Integritate (PI) 

•  Un	acord	formal	între	ins)tuţii	publice	şi	ofertanţii	/	contractanți	pentru	contracte	
publice	

–  Prevede	asumarea	respectării	standardelor	de	integritate	de	către	toate	
părțile	

–  Stabileşte	drepturi	şi	obligaţii	pentru	toate	părţile	

•  Un	sistem	de	monitorizare	independent	coordonat	de	organizaţii	ale	societăţii	
civile	asigură	implementarea	/	respectarea	acordului	

•  Un	proces	care	se	desfăşoară	în	toate	etapele	unei	proceduri	de	achiziţie	publică	

–  Creşte	transparenţa	

–  Ins)tuie	monitorizare	independentă,	externă	

–  Iden)fică	riscuri,	favorizând	formularea	unor	măsuri	reparatorii	
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La ce serveşte un Pact de Integritate? 

Obiec)ve:	
•  permite	companiilor	să	evite	situațiile	de	corupție,	deoarece	

–  există	garanţii	că	și	ceilalţi	ofertanţi	vor	avea	un	comportament	corect	

–  există	garanţii	că	ins)tuţiile	publice	iau	măsuri	pentru	combaterea	
corupţiei,	mitei	şi	extorcării	

•  permite	ins)tuţiilor	publice	să	diminueze	costurile	şi	impactul	social	şi	
poli)c	nega)v	al	corupţiei	și/sau	ineficienței	

De	asemenea,	Pactele	de	Integritate	contribuie	la	
•  construirea	încrederii	în	sistemul	public	de	achiziţii	şi	licitaţii	publice	

•  îmbunătăţirea	mediului	inves)ţional	şi	de	afaceri	
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Condiţii necesare pentru succes 

•  Voinţa	poli4că	a	autorităţilor	de	a	promova	
integritatea	

•  Transparenţa	maximă	prin	accesul	la	informaţiile	
publice	relevante	

•  Monitorizare	independentă	realizată	de	terţi	care	să	
verifice	îndeplinirea	obligaţiilor	de	către	părţile	care	
au	semnat	PI	

•  Implicarea	mai	multor	părţi	interesate	din	
societatea	Civilă,	ins)tuţiile	publice,	mediul	privat	
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Avantajele	Pactelor	de	Integritate 

•  Fezabilitate: 
Pactele de Integritate (PI) pot fi implementate fără să fie nevoie de 
schimbarea legislaţiei privind achiziţiile publice 
•  Colaborare: 
PI construiesc încrederea şi solidaritatea între părţi (sectorul public şi 
mediul privat) 
•  Prevenire:  
PI tratează riscurile de integritate din cadul achizițiilor publice în cele 
mai sensibile puncte 
•  Incluziune:  
PI implică societatea civilă ca un participant activ şi ca un mijloc de a 
creşte legitimitatea şi încrederea publică 
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Pactele de integritate – mecanisme de control 
civic pentru salvgardarea fondurilor UE 

•  Proiect finanţat de DG Regio şi coordonat Transparency 
International 

•  Pilotarea Pactelor de Integritate ca mecanism pentru 
prevenirea corupţiei şi creşterea încrederii cetăţenilor în 
procedurile de achiziţii publice 

•  17 proiecte pilot 

•  11 state membre 

•  Durată a proiectului de 4 ani (2016-2019) 
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Experienţa TI în implementarea PI 

•  Aplicarea în mai mult de 15 ţări din lume şi extinderea – 
in Europa: experienţă în Germania, Italia, Letonia, 
Ungaria, Grecia, Bulgaria 

•  > 300 Pacte de Integritate monitorizate 

•  10+ ani de experienţă/ ameliorări continue ale metodei 

•  Rezultate raportate cu privire la economii: 10%-60% din 
banii publici, creşterea încrederii ofertanţilor, scăderea 
numărului plângerilor, impact asupra legislaţiei privind 
achiziţiile. 
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Experienţă pe sectoare/regiuni 

Sectoare	şi	zone	de	ac)vitate	

•  Telecomunicaţii	
•  Lucrări	publice	
•  Transporturi	
•  Dotarea	şcolilor	
•  Dotarea	cu	rechizite	de	birou	
•  U)lităţi	
•  Servicii	
•  Turism		
•  Dotarea	poliţiei	
•  Administraţie	locală	
•  Finanţe	
•  Sisteme	informa)ce	
•  Apărare	

Ţări	
•  Argen)na	
•  Columbia		
•  Ecuador	
•  Italia		
•  Letonia	
•  Germania	
•  Coreea	de	Sud	
•  Mexic	
•  India	
•  Pakistan	
•  Paraguay	
•  Indonesia	
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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! 


