
În procesul de consultare cu privire la Acordul de Parteneriat dintre România și Uniunea Europeană pentru perioada 

de programare 2021-2027 și cu privire la programele subsecvente Acordului de Parteneriat, Transparency 

International România a transmis Ministerului Fondurilor Europene o serie de recomandări pentru utilizarea Pactelor 

de Integritate în implementarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții. 

 

Pactele de Integritate generează profit pentru societate, pentru agenții economici care iau parte la procesul de achiziție 

publică, pentru comunități și pentru finanțator (Comisia Europeană și Autoritățile de Management naționale).  Printre aceste  

 

PROPUNERI pentru utilizarea Pactelor de Integritate în 
 implementarea Acordului de Parteneriat  

pentru perioada de programare 2021-2027 și 
a programelor aferente  
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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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avantaje, în România și în alte state membre ale UE, 

trebuie menționate:  

 

• Creșterea nivelului de transparență; 

• Identificarea lacunelor și blocajelor; 

• Clarificarea procedurilor de achiziție; 

• Creșterea capacității autorităților contractante. 

 

Având în vedere impactul lor public, riscul de fraudă sau 

corupție, eficiența monitorizării, interesul părților implicate 

și avantajele Pactelor de Integritate, acestea din urmă 

sunt adecvate proiectelor mari și complexe.  

 

Pactele de Integritate funcționează foarte bine în 

proiectele de construcții de anvergură, proiecte complexe 

de servicii (proiecte de dezvoltare IT, asistență tehnică și 

cercetare etc.), contractele de aprovizionare din 

sectoarele cu nivel crescut de risc:  sănătate, mijloace de 

transport în comun (trenuri, tramvaie etc.) . 

În mod specific, includerea Pactelor de Integritate în cadrul 

Fondurilor europene structurale și de investiții 2021-2027 

se poate realiza prin includerea Pactelor de Integritate ca 

activitate eligibilă, iar a organizațiilor societății civile ca 

beneficiary eligibili în cadrul Priorității nr. 3 din Programul 

Operațional Asistență Tehnică 2021-2027.  

 

POAT poate sprijini implementarea Pactelor de Integritate 

prin finanțarea activităților de monitorizare ale societății 

civile. Cererile de proiecte vor fi posibile pentru ca 

organizații ale societății civile să devină monitori 

independenți în parteneriat cu beneficiarii fondurilor 

europene care doresc să fie mai transparenți și să 

implementeze controale de integritate suplimentare.  

 

Rapoartele de monitorizare emise de către societatea 

civilă pot fi depuse la Comisia de Monitorizare a 

programului și discutate, evidențiind chestiuni specifice și 

de sistem identificatede către monitorul independent.  
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TITLUL PROIECTULUI: Pactele de Integritate – Mecanisme de control civil pentru salvgardarea fondurilor euro-

pene  

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  


