
Transparency International România solicită instituţiilor din administraţia publică centrală şi locală să facă publice 

informațiile privind achizițiile efectuate pe perioada stării de urgență, iar autorităţilor competente să verifice legalitatea 

contractelor semnate în cele două luni în care a fost instituită starea de urgență.  

 

 

Având în vedere că atât pe plan intern cât și pe plan internațional sunt numeroase semne de întrebare şi suspiciuni cu 

privire la modul în care au fost acordate diverse contracte din fonduri publice sub pretextul stării de urgenţă, Transparency 

International România solicită administrației centrale și locale să facă publice toate informațiile privind achizițiile efectuate 

în ultimele două luni, cu respectarea legislației în vigoare.  

Transparența în achizițiile publice este esențială 
pentru păstrarea credibilității instituțiilor publice 
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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 proces, în calitate de monitor 

independent.  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. 
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Pentru achizițiile publice directe este necesară publicarea a cel puțin următoarelor informații:  

 

• Referat de necesitate;  

• Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire prin achiziție directă;  

• Nota justificativă prin care se estimează valoarea contractului;  

• Justificarea opțiunii pentru achiziția de la operatori economici care nu sunt înregistrați în SICAP. 

 

 

Prin acest exerciţiu de transparenţă, achizițiile efectuate vor putea fi monitorizate inclusiv de către cetățenii direct interesaţi 

de modul în care sunt administrate fondurile publice. În schimb, instituţiile care nu vor răspunde acestui demers, vor da 

dovadă de opacitate şi de intenţia de a ascunde de cetățeni anumite decizii luate sub pretextul urgenţei. 

 

Totodată solicităm instituţiilor cu atribuţii de control şi combatere a corupţiei, precum Curtea de Conturi şi Direcţia Naţională 

Anticorupţie, să efectueze un control al modului de gestionare a resurselor publice, respectiv să verifice legalitatea 

achiziţiilor derulate în perioada stării de urgență. 

 

Transparency International Romania urmăreşte cu deosebită atenţie modul în care instituţiile publice respectă legislația în 

domeniu şi criteriile de transparenţă şi va semnala public neregulile sesizate. Ne alăturăm astfel demersurilor similare 

derulate la nivelul mişcării globale anticorupţie Transparency International, pentru a semnala vulnerabilităţile şi pentru a 

creşte responsabilitatea socială, în contextul creşterii riscurilor de corupţie pe fondul pandemiei COVID-19. 
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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 International, în parteneriat cu alte 15 organizaţii din 11 

state: România, Italia, Polonia, Bulgaria, Cehia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Portugalia, Slovenia. 

Perioada de implementare: Aprilie 2016 – Decembrie 2021  


