
De Ziua Internațională Anticorupție, Transparency 

International Romania a făcut un apel către noul Legislativ 

și viitorul Executiv să includă în prioritățile pe termen scurt 

și mediu măsuri care să consolideze integritatea, 

transparența și responsabilitatea în administrația publică și 

în mediul de afaceri.  

 

Ziua de 9 decembrie este un bun prilej să ne reamintim că 

România a ratificat prin lege Convenţia Naţiunilor Unite 

împotriva corupţiei, încă din anul 2004, angajându-se astfel 

să aplice ”politici de prevenire a corupţiei eficiente şi 

coordonate care favorizează participarea societăţii şi care 

reflectă principiile de stat de drept, buna gestiune a 

problemelor politice şi bunurile publice, de integritate, 

transparenţă şi responsabilitate”.  

 

Transparency International Romania reiterează faptul că 

este nevoie de o implicare constantă a tuturor 

reprezentanţilor societăţii, de la clasa politică, instituţii 

publice, la mediul privat şi cetăţeni, fiecare având rolul şi 

responsabilitatea sa în combaterea corupţiei.  

9 DECEMBRIE 
ZIUA INTERNAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 
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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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Consecventă principiilor și rolului de think thank asumat la nivel național, Transparency International Romania aduce în 
atenția publică o serie de măsuri care pot contribui semnificativ la îndeplininirea angajamentelor asumate de Romania și 

implicit la cosolidarea integrității, transparenței și responsabilității în sectorul public și sectorul privat: 

 Promovarea Pactelor de Integritate în derularea achizițiilor publice, mecanisme independente de 
monitorizare în timp real a proiectelor majore de lucrări publice și nu numai. 

 
 Înfiinţarea Registrului Naţional de Conformitate, un mecanism elaborat și promovat de organizaţia noastră, 

care va îmbunătăți transparenţa administrativă și va contribui la reducerea vulnerabilităţilor la corupţie în 
administrația publică. 

 
 Restabilirea încrederii în mediul de afaceri, printr-o agendă de reformă care să promoveze standarde de 

integritate în mediul de afaceri. Un astfel de proiect, în care reprezentanți din sectorul de business, sectorul 
public și organizații neguvernamentale să acționeze împreună pentru promovarea unui mediu de afaceri 
integru, trebuie să devină o prioritate la nivel național. https://www.transparency.org.ro/ro/tiropage/business-
integrity-country-agenda 

 
 Transpunerea în legislația națională a Directivei UE privind avertizarea în interes public la standarde înalte 

de conformitate. 

 Implementarea sistemului privind depunerea în format electronic a declarațiilor de avere și de interese. 

 Acordarea de sprijin instituțiilor cu rol anti-corupție, în vederea creșterii capacității operaționale și a 

eficacității acestora, inclusiv prin conservarea și îmbunătățirea cadrului de reglementare. 
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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  
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