
 

În luna septembrie Transparency International România 

a desfășurat o campanie directă de informare cu privire 

la pactele de integritate și în special cu privire la Pactul 

de Integritate în care este parte Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară.  

Campania s-a desfășurat în 13 localități în care se 

realizează activități de cadastru sistematic, în cadrul 

proiectului monitorizat prin Pactul de Integritate.  

 

Campanie de informare privind Pactul de Integritate 
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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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Locuitorii din cele 13 comune din județele Arad, Bacău, 

Brăila, Călărași, Covasna, Teleorman și Tulcea au fost 

informați cu privire la: 

 drepturile pe care le au în procedura de realizare a 

cadastrului sistematic în localitatea lor; 

 faptul că organizații din societatea civilă monitorizează 

serviciile de cadastru sistematic; 

 că se pot adresa telefonic sau online Transaprency  

International România pentru a semnala nereguli, dacă 

este cazul. 
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Persoanele informate au arătat interes atât pentru 
activitatea de cadastru sistematic, cât și pentru 
activitatea de monitorizare realizată de organizațiile 

din societatea civilă. 

 
Locuitorii din cele 13 localității au fost bucuroși să 
afle și de la noi că pot să primească servicii de 
cadastru și înregistrare a proprietăților imobiliare și 
gratuit, prin cadastrul sistematic. Au fost informați pe 
această cale că trebuie să urmărească și să verifice 
afișajul care se va realiza la primărie și care va 
include rezultatele măsurătorilor, pentru a putea 

contesta ulterior. 

 

O parte dintre persoanele informate au precizat în 
cadrul discuției cu echipa campaniei de informare că 
au avut în trecut probleme cu înregistrarea 
terenurilor pe care le dețin și că în cazul în care 
aceste probleme persistă vor semnala acest aspect 
și monitorului independent din cadrul pactului de 

integritate. 
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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  


