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proieCtul la 
nivel european

proieCtul implementat 
de sar în românia

mecanIsm de control 
cIvIc pentru salvgardarea 

fondurIlor europene scopul proIectuluI este 
asIgurarea transparențeI, 

IntegrItățII șI responsabIlItățII în 
cheltuIrea fondurIlor europene, 

prIn Implementarea pactuluI 
de IntegrItate,

Proiect pilot implementat în 11 State membre ale Uniunii Europene, 
sub coordonarea Secretariatului Transparency International (Germania) 
este finanțat de Direcția Generală Politică Regională şi Urbană (DG ReGio) 
din cadrul Comisiei europene. 

este realizat în colaborare cu Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației (MLPDA), Autoritatea de 

Management a Programului operaţional Capacitate 
Administrativă (AM PoCA) 2014-2020.

ce include sistemul de 
monitorizare a tuturor 
etapelor procedurii de 
achiziţie publică: planificare, 
licitaţie, evaluarea ofertelor, 
desemnarea câştigătorilor, 
desfășurarea contractului şi 
recepția finală.

sar monitorizează trei achiziții publice, finanțate din axa 3 poca, ale MLPDA, în 
calitate de autoritate contractantă și AM PoCA, în calitate de beneficiar, pe baza Pactului 

de integritate semnat cu această instituție.

Proiectul pilot cuprinde o serie de 17 proiecte europene cofinanţate prin 
Fondurile europene de Dezvoltare Regională şi de Coeziune și implementate 
de 15 organizații ale societății civile: ActionAid international italia onlus 
din italia, Amapola – Progetti per la sicurezza delle persone e delle comunità 
din Italia, Stefan Batory Foundation din Polonia, societatea academică 
din românia (sar), Institutul pentru Politici Publice din România, 
Transparency International România, Transparency International Bulgaria, 
Transparency International Cehia, Transparency International Grecia, 
Transparency international Ungaria, Transparency international italia, 
Transparency international Letonia, Transparency international Lituania, 
Transparency international Portugalia, Transparency international Slovenia.

perioada de implementare: ianuarie 2016 - 
septembrie 2021

este valoarea totală a proiectelor 
cofinanțate de Ue și monitorizate în 
cadrul Pactelor de integritate.

este bugetul Comisiei europene 
pentru această inițiativă.

de intervenție sunt acoperite prin 
proiectele monitorizate: sănătate, 
investiții teritoriale integrate, 
cercetare și dezvoltare, educație, 
energie, mediu, monitorizare, cultură, 
consolidare instituțională, capacitate 
administrativă și transporturi. 

InformațII despre 
cele 17 proIecte: 

pactele de IntegrItate 
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State membre 
ale Uniunii 
Europene

proiecte
europene

organizații 
ale societății 
civile

> 920.000.000 € > 7.200.000 € 11 sectoare
https://www.transparency.org/

en/projects/integritypacts

http://www.transparency.org/en/projects/integritypacts


cele 3 achIzIțII publIce monItorIzate de sar vIzează: 

Ținând cont de diversitatea contextelor naționale, 
Pactul de integritate are un caracter flexibil, 

bazat pe o serie de elemente cheie care-l transformă 
într-un instrument eficient:

Transparența fiecărei 
etape a implementării 

pactului

Monitorizarea independentă 
de către societatea civilă 

și implicarea tuturor 
părților interesate, inclusiv 

deschiderea către 
publicul larg

Voința politică a instituției 
publice ca autoritate 

contractantă de a 
implementa pactul 

integral

contractorII ac1 sunt: 

contractorII ac2 sunt: 

contractorII ac3 sunt: 

„Servicii de formare pentru beneficiarii și potențialii beneficiari PoCA”
în care se vor organiza mai multe serii de formări pe teme precum: 
achiziții publice, management financiar, management de proiect, 
accesare fonduri structurale, etc. pentru cca. 900 de participanți. 

Valoarea estimată a 
achiziției este de 
2.651.030 leI fără TVA. 

SC AVANGARDe 
BUSiNeSS GRoUP SRL  
2.263.540 leI 
fără TVA

Asocierea SC WALDoRF ToURS 
SRL și SC MAGNUM SRL 
2.483.414,8 leI 
fără TVA

SC GoDMoTHeR SRL
2.785.353,6 leI 
fără TVA

SC eGA CoNGReSSi
iNTeRNATioNALi SRL 
2.654.928 leI 
fără TVA

Ce este un paCt de 
integritate?

Ce este meCanismul 
de Control CiviC?
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pactul de integritate face parte dintr-un mecanism de control 
civic creat de transparency International încă din anii 1990, 

pentru asigurarea integrității și transparenței în achiziții publice.

Pactul de integritate este un instrument care promovează și aplică 

în cadrul procedurilor de achiziții publice, stimulând, astfel, creșterea răspunderii 
celor implicați și derularea a cât mai multor contracte curate.

90.000
septembrie 
2023

250
de beneficiari instituții publice

și au o perioadă de 
implementare de până în

1.

2.

3.

Acord cAdrU 1 (ac1)

acord cadru 2 (ac2)

acord cadru 3 (ac3)

,,Servicii pentru realizarea de studii privind măsurarea gradului de satisfacție al beneficiarilor PoCA 
privind sprijinul oferit de către AM, precum și gradului de conștientizare al potențialilor beneficiari în 
ceea ce privește PoCA” 

Rezultatele studiilor vor furniza AM PoCA feedback cu privire la 
eficiența sistemului său de informare și comunicare și îi va oferi 
oportunitatea de a remedia deficiențele constatate. 

Valoarea estimată a 
achiziției este de 
1.694.230 leI fără TVA. 

SC ACZ CoNSULTiNG SRL
1.118.625 leI fără TVA.

Asocierea SC CIVITTA 
STRATeGY & CoNSULTiNG SA 
și CULT MARKeT ReSeARCH  
1.489.900 leI fără TVA.

iNSTiTUTUL RoMÂN PeNTRU 
eVALUARe Și STRATeGie  
1.540.049 leI fără TVA.

Asocierea SC CiViTTA STRATeGY & CoNSULTiNG SA, SC GLoBAL 
SeRViCeS GRoUP SRL și SC FoRTUNA BUSiNeSS TRAVeL SRL 
2.256.854 leI fără TVA.

„Servicii de organizare de evenimente de informare și comunicare pentru AM PoCA”
caravane, mese rotunde, workshopuri, dezbateri, întâlniri cu 
beneficiarii, în toate regiunile țării.   

Valoarea estimată a 
achiziției este de 
3.075.480 leI fără TVA. 

transparentizarea, supravegherea și participarea

Până în prezent, folosirea 
Pactelor de integritate s-a 

extins în mai multe țări, 
industrii și organizații.



Care sunt benefiCiile 
adoptării acestui mecanism 
de Control CiviC?

cum funcționează 
meCanismul de 
Control CiviC?

Impunerea angajamentelor de corectitudine și, mai ales, 
de transparență, prin acest mecanism de control civic 
are următoarele obiective și beneficii:

mecanismul de control civic, sau, altfel spus, de monitorizare 
independentă, folosește ca instrument de bază pactul de integritate. 

pactul reprezintă un acord comun între trei actori principali:

dă ocazIa publIculuI 
(cetățeni sau societate civilă) afectat 
direct sau indirect de implementarea 
contractelor de achiziții publice să 
monitorizeze acest proces încă din faza 
de ofertare și, mai ales, să reacționeze 
atunci când ceva nu este în regulă.

Monitorul independent urmărește îndeaproape toate etapele procedurii de achiziție publică: 

facIlItează 
accesul la informațiile 

de interes din procesele 
de achiziții publice.

le asIgură ofertanțIlor
un mediu echitabil de participare la 
licitații, îmbunătățindu-se calitatea 
ofertelor și a rezultatelor contractelor.

crește încrederea 
mediului privat în autoritățile publice 
contractante, responsabilizează 
funcționarii publici, dar le și oferă un 
instrument pentru lupta împotriva 
corupției și pentru protejarea muncii lor.

permIte 
statului să diminueze 
costurile și efectele 

distructive ale corupției 
în achizițiile publice, 

cu scopul de a le oferi 
cetățenilor servicii mai 

bune.
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autoritatea 
contractantă

ofertanții și, 
după atribuirea 
contractului, 
contractorul

monitorul 
din partea 
societății 
civile

1. 2. 3.

Cele trei părți semnatare ale 
pactului se angajează:

să opereze transparent și corect, 

să nu realizeze înțelegeri secrete, 

să nu ofere/ia mită, 
să nu se implice în nici un fel de practici corupte 
pe toată perioada implementării contractului.

Pactul include un sistem de 
monitorizare pus în aplicare, 
de regulă, de o organizație 
neguvernamentală, care 
furnizează un monitor 
sau o echipă de monitori 
independenți.

planificare

desemnarea 
câștigătorului

implementarea 
contractului

recepția
finală

licitație evaluarea ofertelor



care sunt atribuțiile 
monitorului?

monitorul 
independent
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monitorul independent semnalează părților erori și/sau abuzuri 
potențiale și, în cazul unor suspiciuni de corupție, contactează 
autoritățile competente.

transparența răspunderea anticorupția

Un aspect esențial al acestui mecanism îl reprezintă recunoașterea îndreptățirii monitorului 
independent de a participa la procesul de contractare, pentru a stabili dacă sunt respectate 
angajamentele privind:

Părțile implicate în angajamentul comun se obligă să-i furnizeze monitorului, 
pe tot parcursul procesului de achiziție, informații care să-l ajute în desfășu-
rarea activității sale de monitorizare.

În plus față de monitorizarea propriu-zisă, monitorul formulează și 
recomandări pentru modificarea politicilor, proceselor sau practicilor 

din domeniul achizițiilor publice.

De asemenea, monitorul are rolul de a veni în întâmpinarea publicului și de 
a-l implica, pentru a mări capacitatea și potențialul acestuia de a îi trage la 
răspundere pe funcționarii publici implicați în achiziții publice.

Pe parcursul întregului proces de achiziție, mecanismul are ca scop 
identificarea punctelor slabe și reglarea lor în timp util, făcând eforturi 

continue de îmbunătăţire a procesului. Mecanismul de control nu 
constituie un aviz de aprobare pentru autoritatea contractantă sau 

pentru procesul de contractare.

monItorul desemnează grupul de membrI dIn 
cadrul echIpeI de monItorIzare. 

De regulă, o organizație a societății civile îndeplinește 
rolul de monitor principal, asigurându-se că metodologia 
de monitorizare este pusă în aplicare și că funcționează. 

Aici poate fi inclusă, dacă este cazul, și utilizarea 
expertizei externe.

Monitorizarea nu înlocuiește 
rolul pe care îl au instituțiile 
publice de supraveghere sau 
legislația însăși, ci încearcă să 
confere publicului larg mai multă 
încredere în respectarea legii.

atrIbuțIIle prIncIpale ale monItoruluI sunt:

extrem de important de subliniat este faptul că monitorul reprezintă puntea de legătură cu 
publicul larg – pentru a-l ajuta să înțeleagă mecanismele procesului de achiziții publice și să faciliteze 
contribuția acestuia la proces.

rolul monitorului este de a se asigura că toate părțile contractuale își respectă angajamentele 
asumate. Astfel, monitorul demonstrează rolul pe care societatea civilă îl poate juca în îmbunătățirea 
procesului de achiziții publice, pentru toți cei implicați, precum și în consolidarea încrederii generale.

Se implică în toate etapele 
achiziției: planificare, 

licitație, evaluarea ofertelor, 
desemnarea câștigătorului, 
implementarea contractului 

și recepția finală Solicită informații din partea 
autorității contractante și a 
ofertanților/contractorului 

(după atribuirea contractului) 
și analizează documentația 

aferentă fiecărei etape

Participă la întruniri 
oficiale

Realizează vizite pe teren pe 
durata derulării contractului

Formulează recomandări 
pentru modificarea politicilor, 

proceselor sau practicilor

elaborează rapoarte de 
monitorizare periodice, care 

sunt făcute publice

Semnalează părților 
potențiale erori și/sau 

abuzuri, iar, în cazul unor 
suspiciuni de corupție, 

contactează autoritățile 
competente

Promovează bunele practici 
în achiziiții publice

Asigură transparentizarea 
întregului proces și 
deschiderea către 

publicul larg



cu cât este plătit monitorul? ce face monitorul dacă descoperă 
o situație de corupție?

Cum sunt pedepsite abaterile?

cine îl plătește pe monitor?

în urma aplicării mecanismului 
de Control CiviC, Cât eConomisim?

De asemenea, va exista și un 

buget 
specIal 

suma exactă depinzând de volumul 
de muncă și de nivelul și tipul 
de expertiză necesar – pentru 
cerințele de monitorizare tehnică; 
de exemplu, dacă se construiește 
un drum, este nevoie de cunoștințe 
de inginerie civilă, pentru evaluarea 
acelei porțiuni de lucrare. 

De asemenea, monitorul va 
urmări modul în care este 
procesată notificarea și 
va înregistra în rapoartele 
sale publice periodice toate 
concluziile, fără a dezvălui  
numele exacte ale persoanelor 
implicate înainte ca autoritățile 
abilitate să finalizeze analiza.

Dacă este posibil, monitorul va 
încerca să implice și jurnaliștii 
de investigație cu scopul de a 
pune presiune pentru luarea de 
măsuri. Vor fi evidențiate punctele 
slabe sau lipsa de eficiență în 
investigarea și sancționarea 
abaterilor.

este foarte importantă 
proveniența externă a finanțării,
căci reprezintă în sine o asigurare 
a independenței monitorului, care 
va acționa fără a fi influențat.

Prin monitorizarea independentă a proceselor, se pot garanta criterii obiective, 
egalitate de șanse pentru ofertanți, execuția corespunzătoare a contractelor și 

implicit folosirea judicioasă a fondurilor publice.
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Monitorul din partea societății civile va primi finanţare pentru a-și îndeplini rolul descris mai sus, 
inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile, cu atragerea actorilor relevanți, cu formarea, cu 
activitățile de conștientizare și sensibilizare a publicului și cu cele de comunicare.

drept urmare, 
costurIle varIază 
de la proIect la 
proIect. 

În proiectul de față, costurile 
monitorilor sunt acoperite din 

bugetul de 7.200.000€ 
alocat de DG ReGio. 

La nivel mondial, se estimează că prejudiciul 
cauzat de corupție ajunge la 

din bugetele alocate procedurilor
de achiziții publice.20%

pe durata 
întreguluI proces, 

monItorul poate 
trage semnale de 

alarmă, care pot fI 
IndIcII tImpurII ale 

unor potențIale 
acte de corupțIe.

există o scală progresivă 
privind modul în care abordăm 
problemele, dat fiind că acestea 
variază de la situații de încălcare 
a angajamentelor contractuale, 
la identificarea semnalelor de 
avertizare și până la identificarea 
dovezilor concrete de corupție. 

În cazul în care sunt identificate 
suspiciuni de corupție, monitorul va 
notifica imediat autoritățile abilitate. 

AcESt mEcAniSm nU 
conferă organIzaţIeI 

socIetățII cIvIle 
dreptul de a pedepsI 
abaterIle. oblIgațIa 

de a le sancțIona 
revIne InstItuțIIlor 

abIlItate – în funcțIe 
de natura șI de 

gravItatea acestora.
 

Dacă monitorul identifică abateri 
(mai grave decât o încălcare a 
contractului sau identificarea 
semnalelor de avertizare), acestea 
vor fi semnalate direct către 
autoritățile abilitate. 

În urma semnalării, monitorul 
va urmări proactiv demersul 
autorităților, pentru a se asigura 
că se iau măsurile necesare. În 
continuare, monitorul va redacta și 
va face public un raport cu privire la 
aspectele identificate și la măsurile 
întreprinse pentru soluționarea lor. 



Ce aduCe nou paCtul 
de integritate?

Care sunt avantajele 
pentru soCietate?

Pactul pune un accent deosebit pe 
încurajarea cetățenIlor de a cere explIcațII 
cu prIvIre la folosIrea fondurIlor publIce. 
Abordările actuale neglijează rolul publicului larg, în schimb, noi 
încercăm să demonstrăm importanța implicării comunităților afectate, 
precum și să pregătim publicul pentru asumarea acestui rol.

mecanIsmele de control cIvIc șI pactele de IntegrItate
aduc o serIe de avantaje semnIfIcatIve:

Avantajele specifice pentru o comunitate depind de natura proiectului de achiziții publice 
monitorizat. De exemplu, în cazul unui proiect pentru construirea unui drum, cetățenii 

beneficiază de finalizarea acelui drum, la standarde înalte, cu respectarea specificațiilor 
tehnice și la un preț competitiv.

Pactul de integritate este 
sIngurul Instrument care monItorIzează
întregul proces de achIzIțIe publIcă, 
de la elaborarea documentației de atribuire până la recepția 
serviciilor, lucrărilor sau produselor. 

rIscurIle sunt IdentIfIcate ImedIat 
și, mai mult decât atât, sunt semnalate și procesate de 
autoritățile abilitate, care s-au angajat să ia parte la proces.

Monitorul independent face o 
muncă de supraveghere în tImp real, 
lucrând împreună și în mod transparent cu părțile 
contractante, nu din exterior.
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creșterea încrederii publicului și a mediului de afaceri în 
procesul de achiziții publice și în instituțiile responsabile;

crearea unui climat concurențial echitabil, care va asigura 
cheltuirea eficientă a banului public;

o mai bună înţelegere și cunoaştere a bunelor practici în 
domeniu vor contribui la îmbunătățirea acțiunilor anticorupţie;

stimularea și încurajarea cetățenilor de a cere explicații 
instituțiilor statului, în cadrul proceselor viitoare de contractare.



http://www.romaniacurata.ro/contracte-curate/

maI multe InformațII 
despre proIect 

șI pactele de IntegrItate:

Titlul proiectului: „Pactele de integritate 
– instrument civic de monitorizare a achizițiilor publice, 
etapa ii – monitorizare, evaluare și învățare” 

Proiect finanțat de: Direcția Generală Politică Regională 
şi Urbană (DG ReGio) din cadrul Comisiei europene

editorul materialului: Societatea Academică din România
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Material informativ gratuit. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar 
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