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1. CE ESTE UN PACT DE INTEGRITATE 
Pactele de integritate reprezintă un acord între  
o instituţie publică şi o companie sau un grup de 
companii participante la un proces de achiziţie 
publică (ofertanți). Acest acord implică  
angajamentul părților de a se abţine de la plăti, 
oferi, solicita sau promite mită, trafic de influenţă 
sau orice alte forme de coluziune pe parcursul 
procesului de achiziție. Totodată, Pactul de 
Integritate instituie o formă de transparentizare 
a achiziţiei prin facilitarea  accesului unei terţe 
părţi  la acest proces în calitate de monitor 
extern independent. Acest monitor este o 
organizaţie a societății civile, iar monitorizarea 
se poate desfăşura de la începutul procesului de 
achiziţie şi până la finalizarea implementării 
contractului. 

Pactele de integritate sunt promovate de 
Transparency International  încă din anii 1990 
ca instrument de asigurare a integrităţii şi 

transparenţei în achiziţiile publice . De-a lungul 
anilor  pactele de integritate au fost aplicate în 
mai multe ţări şi industrii , extinzând-se ca 
practică dincolo de reţeaua TI .  

Dată fiind diversitatea contextelor naționale,  un 
atribut al pactului de integritate  îl reprezintă 
flexibilitatea, cu toate acestea există o serie de 
elemente cheie care trebuie respectate pentru a 
asigura eficienţa acestui instrument: 

ü Voinţa politică a instituției publice ca 
autoritate contractantă de a  implementa 
pactul de integritate la nivel extensiv; 

ü Transparenţa fiecărei etape a 
implementării pactului; 

ü Monitorizarea independentă  a 
implementării pactului 

ü Implicarea tuturor părţilor interesate. 

 

 

1.1. Scopul şi obiectivele Pactelor de Integritate 

 Pactele de Integritate sunt destinate să 
îndeplinească două obiective principale într-un 
proces de contractare: 

ü Să clarifice regulile jocului pentru ofertanți 
prin crearea unor condiții echitabile, astfel 
încât companiile să se abțină de la corupţie, 
asigurându-le totodată că ofertanţii 
competitori  se vor abține de asemenea. În 
acelaşi timp, să asigure  integritatea 

instituţiilor publice în procesele de achiziţie, 
privatizare sau acordare de licenţe prin 
abţinerea de la  corupţie (inclusiv şantaj) şi 
respectarea standardelor de transparenţă. 

ü Să permită guvernelor să reducă costurile 
ridicate și efectele denaturate ale corupției 
în achizițiile publice, privatizare sau 
acordare de licențe pentru a oferi servicii 
mai bune pentru cetățeni. 

 

1.2. De ce să implementăm un pact de integritate? 

Pactele de Integritate se implementază pentru 
că: 

ü Uşurează accesul la informaţiile de interes 
din procesele de achiziţie publică; 
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ü Permit tuturor actorilor din spaţiul public, 
inclusiv organizaţii ale societăţii civile şi 
cetăţeni direct sau indirect afectaţi  de 
implementarea contractelor de achiziţii  în 
cauză, să monitorizeze  acest proces încă 
din stadiul de ofertare. 

ü Permit guvernelor să colecteze și să 
mobilizeze sprijinul public pentru propriile 
procese de achiziție, privatizare și 
acordarea licențelor pentru a evita costul 
ridicat asupra încrederii și reputației în cazul 
apariţiei situaţiilor de corupție. 

ü Creează încredere în procesul decizional 
dincolo de impactul individual asupra 
procesului de contractare și  promovează un 
climat mai primitor de investiţie. 

ü Împuternicesc funcționarii publici 
determinați să lupte împotriva corupției și  le 
protejează munca. 

ü Împuternicesc societatea civilă în aportul 
său la integritatea proceselor de achiziții 
publice. 

ü Cresc impactul și eficiența resurselor, atunci 
când fondurile guvernamentale sunt 
implicate în proiecte locale sau atunci când 
sunt utilizate resurse de ajutor. 

 

 

 

1.3. Momentul oportun pentru derularea  Pactului de Integritate 

Este cunoscut faptul că pe parcursul derulării 
unui proces există diferite etape contractuale 
(ex: planificarea investiţiei, derularea 
procedurilor de achiziţie publică, implementare, 
recepţie finală).  Unele etape se pot desfășura 
în faza de pregătire a proiectului, în timp ce 
altele pot avea loc în faza de implementare a 
proiectului. Fiecare dintre aceste momente 
reprezintă o oportunitate pentru a implementa 
un Pact de Integritate. Este necesar ca Pactele 
să fie derulate chiar de la începutul proiectului, 
în faza de planificare, când sunt analizate 
nevoile, se evaluează fezabilitatea proiectului şi 
se adoptă decizii cheie.  

 Transparența, răspunderea și 
activitățile specifice prevenirii corupției pot fi 
derulate cu succes dacă se aplică din etapele de 
planificare şi pregătire a achiziţiei, având în 

vedere că deciziile sunt luate pe baza modului 
în care procesul contractual se va desfășura, pe 
baza metodelor folosite, etc. În funcție de tipul 
contractului, se va stabili  modalitatea optimă de 
monitorizare a respectării Pactului de 
Integritate, procedura de monitorizare a 
execuției contractului. Contractele cu executare 
imediată sau succesivă(precum achizițiile, 
construcțiile sau serviciile de întreținere) pot fi 
supravegheate de un sistem de monitorizare  
precum cele incluse în PacteIe de Integritate.  

 Prin urmare, se recomandă ca Pactele 
de Integritate să existe pe întreaga perioadă de 
pregătire ş implementare a ciclului de achiziţie 
publică. Monitorizarea  contractului pe perioada 
întregii etape de execuție asigură faptul că 
obligațiile prevăzute în Pacte sunt onorate. 

 

ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 
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RECOMANDĂRI 
 

Pactul de Integritate trebuie să fie aplicat 
întregului ansamblu de activități privind o 
anumită investiție,   cheltuială, vânzare, etc. 

Pactul acoperă fiecare proces de achiziţie, 
începând cu pregătirea primelor etape: luarea în 
considerare a diferitelor opțiuni și planificarea 
contractului înaintea desfășurării licitației. În caz 
contrar, poate interveni direcționarea greșită a 
întregului proces de pregătire în beneficiul unor 
contractanți sau furnizori. 

Pactul de Integritate ar trebui extins până la 
momentul executării contractului, însemnând că 
acoperă implementarea activității principale 

(executarea unui contract de       achiziție, în 
conformitate cu toate specificațiile convenite și 
cu toate schimbările și variațiile ofertelor). 

Toate etapele derulării proiectului trebuie să 
includă măsuri de transparență, 
responsabilizare și  răspundere, în vederea 
facilitării succesului întregului proiect.  

Pactul de Integritate este aplicat pe perioada 
derulării etapelor în mod detaliat şi cumulativ pe 
parcursul întregului proiect, în funcție de 
procesele ciclului de achiziţii  implicate și de tipul 
contractelor ce urmează a fi încheiate. 

 

 

 

2. STRUCTURA PACTELOR DE INTEGRITATE 
Pactele de Integritate pot fi realizate pentru orice tip de proiect şi contract. De aceea nu este posibilă 

oferirea unei formule fixe în ceea ce le priveşte. Pentru toate activităţile care sunt planificate şi pentru a 
identifica ce este necesar să se întreprindă, trei principii de bază sunt importante în structurarea 
procesului Pactelor de Integritate: 

 

2.1. Documentul  Pactului de Integritate 

ELEMENTELE PACTULUI DE INTEGRITATE 

ü Asumarea de către autoritatea contractantă 
că reprezentanţii acesteia nu vor cere sau 
accepta mită, cadouri, sau orice alte plăţi şi 
vor aplica sancţiuni corespunzătoare în 
cazul încălcării prevederilor Pactului 

ü O declaraţie din partea fiecărui ofertant ca 
nu a plătit si nu va plăţi mită pentru a obţine 
sau rămâne în posesia contractului. 

ü Asumarea de către fiecare ofertant a 
angajamentului de a face publice toate 
plăţile legate de contractul în cauză. 

ü Acceptul explicit din partea ofertanţilor că 
obligaţiile şi angajamentele rămân în 
vigoare până la finalizarea executării 
contractului.  

ü Un mecanism de soluționare şi mediere a 
litigiilor 

Transparenţă Implicarea 
stakeholderilor 

Responsabilitate și 
răspundere
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ü Identificarea monitorului extern, cu rol şi 
funcţii cuprinzătoare 
 

PĂRȚILE SEMNATARE 

Ø Autoritatea Contractantă 

Inițiază procedura de achiziție publică sau, 
cum este cazul în unele state, unde deciziile 
legate de achizițiile publice sunt luate de către 
un birou central al achizițiilor publice. Pactul de 
Integritate poate fi semnat atât de biroul care a 
inițiat procesul de achiziție publică cât şi de 
biroul care administrează execuția contractului 
şi este beneficiarul final al bunurilor sau 
serviciilor achiziționate. 

Ø Monitorul extern. 

Cu ajutorul experţilor, atunci când este 
necesar pentru contractul în cauză, urmăreşte 
atent toate etapele procedurii de contractare şi 
implementarea contractului şi semnalează orice 
încălcări sau îngrijorări ale celor implicaţi. De 
asemenea, monitorul extern pregătește în mod 
regulat rapoarte privind transparenţa şi 
corectitudinea procesului în cauza. Acestea 
sunt făcute publice. 

Ø Ofertanții care vor participa la licitaţie. 

În faza de pregătire a procedurii (de la 
identificarea nevoii pentru achiziții publice până 
la momentul publicării unei cereri pentru ofertă) 
autoritatea contractantă și monitorul extern 
constituie părțile Pactului de Integritate.  

În faza de ofertare, aderă la Pactul de 
Integritate Pactului ofertanții.   

În cea de-a treia faza, și anume 
implementarea contractului, iau parte ofertantul 
câștigător, autoritatea contractantă și organul de 
monitorizare. Subcontractanții ofertantului 
câștigător devin parte a Pactului de Integritate. 

Sponsorii și investitorii se pot alătură la rândul 
lor Pactului de Integritate 

 
PRINCIPALELE OBLIGAȚII 
Următoarele obligații ar trebui să se regăsească 
în fiecare Pact de Integritate: 

ü Angajamentul autorităţii contractante 
conform căruia oficialii acesteia nu vor cere 
sau accepta mita, cadouri, facilitări în bani, 
etc., iar în caz de violare a acestei 
promisiuni se vor aplica sancțiunile 
administrative, disciplinare, civile sau 
penale adecvate. 

ü Angajamentul ofertanților conform căruia nu 
au plătit şi nu vor plăti sau oferi mită, facilități 
financiare, cadouri, etc., pentru a obține sau 
menține un contract; aplicându-se în caz de 
violare, sancțiunile corespunzătoare. 

ü Angajamentul tuturor ofertanților cum că nu 
au făcut şi nu vor face înțelegeri secrete cu 
alți ofertanți pentru a sabota sau influenţa 
procesul de achiziție în vreun fel. 

ü Ofertanții vor dezvălui autorităţii 
contractante, monitorului extern şi oricărei 
alte părți interesate (incluzând agenții şi alți 
intermediari), toate plăţile făcute sau 
promise care au legătură cu acel contract în 
cauză. Acestea includ plăţile făcute direct 
precum şi indirect prin membrii de familie, 
etc.  

ü Acordul explicit al ofertanților cu privire la 
faptul că angajamentul anti-mită, obligația 
de comunicare a informațiilor precum şi 
sancțiunile corespunzătoare rămân în 
vigoare pentru ofertantul câştigător până 
când contractul este executat în totalitate. 

ü Acordul explicit al ofertanților privind 
angajamentele Pactelor de Integritate, care 
vor fi aceleași pentru fiecare dintre 
subcontractanți şi parteneri. 

Alte obligații în Pact pot viza reguli de 
conduită în activitatea de supraveghere a 
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întregului proces contractual, un sistemul de 
sancțiuni pentru cei care încalcă Pactul,  drepturi 
și obligații pentru toate părțile semnatare. 

 
 

FORMELE PACTELOR DE INTEGRITATE  
 

Pactele de Integritate pot avea diferite 
forme. În timp ce forma nu are impact asupra 
efectelor juridice, aceasta are diferite efecte 
asupra procesului şi cerințelor privind 
semnătura Pactului. În acest sens, există mai 
multe forme pe acre Pactul de Integritate le 
poate îmbrăca: 

 
1. Sub formă de acord contractual 

Pactul de Integritate este inclus ca un 
contract separat de documentația aferentă 
procedurii de achiziție, iar conținutul lui poate fi 
determinat ca fiind voluntar sau obligatoriu. 

Forma ideală explicitează faptul că 
angajamentele privesc atât autoritatea 
contractantă cât şi toate părţile semnatare. 
Această formă este luată de pacte în perioada 
de elaborare a documentației de atribuire și 
reprezintă acordul de monitorizare dintre 
autoritatea contractantă și monitorul 
independent. 

 
2. Sub forma unei declarații unilaterale: un 

angajament de integritate 
 
Angajamentele ofertanților se realizează 

prin angajamente unilaterale separate anexate 
la oferte. Acestea devin ulterior parte din 
contractul de achiziție publică. Într-un astfel de 
caz este de preferat să se asigure faptul că 
textul acestora este unul standard şi identic cu 
documentul semnat ceilalți ofertanți. 

 

2.2. Obținerea sprijinului pentru Pactul de Integritate

Este foarte important ca cetățenii să 
înțeleagă valoarea adăugată pe care o pot 
produce Pactele de Integritate. De asemenea 
este la fel de important să se înțeleagă motivul 
pentru care unii oameni sunt sceptici cu privire 
la aceste pacte. Principalul element în obținerea 
sprijinului constă  în abordarea celor două 
dimensiuni, după cum urmează: 

 
ü În calitate de organizație de advocacy sau 

autoritate contractantă, asigurați-vă că 
explicați ce reprezintă un Pact de Integritate 
şi care ii este obiectivul. Dacă expertiza 
lipsește, sunt mulți alții care o pot oferi (o 
filială a Transparency International, un 
expert sau o alt agenție guvernamentală 
care a mai implementat până acum un astfel 
de pact,  un monitor externdintr-un alt 
proces, etc.). Este important să reușiți să 
ajungeți la cetățeni și comunitățile afectate 

de contractul de achiziție publică,  şi să îi 
atrageți de partea dumneavoastră. 
  

ü Cei care sunt responsabili cu luarea 
deciziilor referitoare la introducerea Pactului 
de Integritate se află printre primii oameni 
care ar trebui să înțeleagă întregul proces. 
Însă, asigurați-vă că şi toți cei care sunt 
implicați direct sau indirect sunt bine 
informați. 
 

ü Înțelegerea promovează conformitatea, prin 
urmare asigurați-vă că ofertanții, funcționarii 
statului care lucrează pentru autoritatea 
contractantă, precum şi celelalte părți 
implicate sunt informate precis despre 
modul în care funcționează Pactul de 
Integritate. 
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Înţelegând motivele pentru care unii oameni 
sunt sceptici cu privire la Pactul de Integritate 
reprezintă cheia comunicării cu aceștia. O 
regulă de bază a comunicării este: “Cunoașteți 
publicul”. Aceasta se aplică şi în cazul de faţă, 
aşadar: 

 
ü Asigurați-vă că există un mecanism de 

comunicare şi participare care să le permită 
inițiatorilor şi celor care implementează 
acest Pact să înțeleagă fiecare obiecție în 
parte. 
 

ü Tratați fiecare obiecție şi fiecare problemă 
cu seriozitatea cuvenită: acei oameni pot 
avea dreptate, iar adresându-vă lor într-o 
maniera constructivă poate îmbunătății 
impactul asupra Pactului de Integritate. 
 

ü Audierile publice şi întrunirile cu diferiți 
participanți sunt un mod bun de a afla ce 
cred aceştia despre Pactul de Integritate. 
 

OBIECȚIILE COMUNE ŞI CUM SĂ LI TE 
ADRESEZI 
 

Uneori Pactele de Integritate întâmpină 
obiecții atât din partea funcționarilor statului, cât 
şi din partea ofertanților, situație ce trebuie să fie 
gestionată. 

 
Obiecțiile comune includ: 
 
Ø „Acest lucru va cauza întârzieri proiectului!”: 
Autoritățile implicate în proiecte care au la bază 
un Pact de Integritate, au experimentat 
contrariul. Procesul Pactului, în realitate, 
economisește timp deoarece ajută la 
gestionarea şi, eventual, evitarea conflictelor 
care altfel s-ar fi născut din slaba transparenţă 
şi răspundere. Este de la sine înțeles faptul că 
dacă ar fi apărut situații de corupție,  ar fi afectat 
viabilitatea proiectului şi chiar ar fi întârziat 

întregul proces. Ținând cont de aceste 
considerații, timpul necesar discuțiilor şi 
reviziilor încorporat în procesul Pactului de 
Integritate este o investiție şi nu o pierdere. 
 
Ø „Nu sunt corupt, nu trebuie să semnez 

asta.” sau „Daca voi semna documentul voi 
părea ca sunt corupt.”: 

Este important ca toate părțile implicate în 
Pactul de Integritate să înțeleagă modul în care 
acesta operează. Acest lucru ajută la reducerea 
reacțiilor defensive şi le permite persoanelor 
reticente să intre în acest proces. Cei care nu 
sunt corupți trebuie să se simtă încrezători în 
legătură cu semnarea Pactului, iar dacă nu au 
în vedere să adopte comportamente corupte, nu 
vor avea nimic de pierdut semnând Pactul. În 
practică, cei care nu doresc să semneze sunt 
priviți cu suspiciune de către cei care semnează. 
 
Ø „Acest lucru complică proiectul.”: 
Ceea ce complică proiectul este corupția, iar 
riscurile sunt mult prea ridicate ca să poată fi 
ignorate. 
 
Ø „Nu avem nevoie de un intrus!”: 
Monitorizările sunt mecanisme de răspundere. 
În principiu, autoritățile publice rareori pot vorbi 
despre un „intrus” într-un mod legitim, având în 
vedere că situația vizează o problema de interes 
public. Totuși, este normal ca instituțiile publice, 
neinițiate încă în ceea ce privește conceptul de 
Pact de Integritate şi în mecanismele de 
monitorizare să fie sceptice; capacitățile şi 
calitățile personale ale monitorului vor influența 
modul în care rolul acestuia este perceput şi 
efectiv realizat. Monitorul extern nu este menit 
să fie un intrus, ci un instrument relevant pentru 
a face proiectul legitim, credibil şi viabil. 
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3. SISTEMUL DE MONITORIZARE 
Sistemul de monitorizare şi rolul pe care îl are supraveghetorul sunt cruciale pentru succesul Pactului 

de Integritate. Persoana care supraveghează reprezintă o sursă de credibilitate şi reasigurare atât pentru 
autoritate cât şi pentru ofertanţi, a faptului că procesul  se va desfăşura în limitele stabilite. De asemenea, 
cel/cea care supraveghează este o sursă de informare pentru publicul larg şi îmbunătăţeşte încrederea 
cetăţenilor cu privire la procesele de achiziţii publice guvernamentale. 

 

 

 

 

3.2. Funcțiile organismului de monitorizare 

Principala sarcină a entității independente 
de monitorizare este aceea de a asigura faptul 
că Pactul de Integritate este implementat şi că 
obligațiile ofertanților şi inclusiv cele ale 
autorității sunt îndeplinite (adică nu s-a încălcat 
Pactul de Integritate). Pentru a putea realiza 
această sarcină supraveghetorul poate realiza 
anumite activități, precum: 

ü Examinarea documentelor, raporturilor şi 
toate lucrările pregătitoare ale autorității în 
timpul procesului de licitație, pentru a putea 
detecta riscurile corupției. 
 

ü Examinarea şi oferirea punctului de vedere 
propriu cu privire la documentele licitației 
înainte ca acestea să fie eliberate, inclusiv 
urmărirea specificațiilor care pot fi 
influențate în favoarea unuia sau a mai 
multor ofertanți. 
 

ü Facilitează, promovează şi ia parte la 
audierile publice. 
 

ü Ia parte la întrunirile realizate de către 
autoritate şi potențialii ofertanți. 

 
ü Reexaminează schimbul de întrebări şi 

răspunsuri, pentru a verifica răspunsurile şi 
dacă sunt disponibile în mod egal tuturor 
ofertanților. 
 

ü Organizează, conduce sau facilitează 
întâlnirile, sesiunile de formare etc. unde 
Pactul de Integritate este explicat şi produce 
materialele suport. 
 

ü Participă la încheierea licitației pentru a 
verifica dacă procedura stabilită este 
urmărită într-un mod riguros. 
 

ü Examinează ofertele participanților pentru a 
verifica şi compara evaluarea realizată de 
evaluatori şi ii judecă corectitudinea. 
 

ü În cazul unei licitații nereuşite, aceste funcții 
sunt îndeplinite din nou. 
 

ü Revizuiește documentul de anunțare al 
câștigătorului pentru a verifica dacă decizia 
este fundamentată în mod corespunzător şi 

Sistemul de 
monitorizare 

Rolul 
supraveghetorului Succesul 

PI 



  

 
 

11 
 

participă la întâlnirea de premiere, după 
caz. 
 

ü Inspectează șantierele de construcții, 
vizitează biroul contractantului şi analizează 
rapoartele contractantului pentru a identifica 
semnele unor posibile iregularități pe 
parcursul executării contractului. 
 

ü Analizarea conținutului şi procedurilor 
schimbărilor contractuale pe parcursul 
implementării. 
 

ü Ţine legătura cu comunitățile locale sau cu 
utilizatorii finali ai bunurilor sau serviciilor 
contractate, pentru a strânge informații sau 
plângeri referitoare la execuția contractului 
care ar putea evidenția corupția.  
 

ü Comunică cu conducerea superioară a 
autorității şi cu organizaţia 
neguvernamentală în legătură cu ceea ce 
el/ea a găsit şi unde este necesar, şi cu 
autoritățile judiciare. 
 

ü Primește şi se ocupă cu plângerile legate de 
Pactul de Integritate şi oferă clarificare în 
acest sens. 
 

ü Conform procesului desemnat, raportează 
părților Pactului de Integritate, autorităţii, 
organizaţiei neguvernamentale şi publicului, 

informaţii cu privire la procesul de 
monitorizare. 
 

ü Sugerează căi de îmbunătățire ale 
procesului contractual, bazate pe muncă 
proprie. 

Monitorizarea realizată pe parcursul 
Pactului de Integritate nu include în mod 
necesar furnizarea serviciului de monitorizare 
sau al controlului calității: incluzând aceste 
acțiuni, sarcinile celui care supraveghează s-ar 
putea să devină mult mai dificile şi pot conduce 
la un eventual conflict de interese. În principiu, 
pe parcursul execuției contractului entitatea 
independentă de monitorizare supraveghează 
integritatea auditorilor şi a supervizorilor care 
supraveghează calitatea şi serviciul. Pe 
parcursul etapei de execuție a contractului, 
majoritatea riscurilor de corupție sunt asociate 
cu luarea de  mită. Pentru a avea rapoarte de 
supraveghere şi un audit pozitiv şi sigur este 
bine să existe o a treia parte care să 
supravegheze întreaga situație. Prin urmare, 
este recomandat ca funcțiile supraveghetorului 
să fie focusate pe asigurarea faptului că 
îndatoririle stabilite în Pactul de Integritate sunt 
îndeplinite şi pe protejarea transparentei şi 
integrității procesului contractual. 

 

 

3.3. Cerințele unei bune monitorizări 

Performanţa supravegherii este esențială pentru succesul Pactelor de Integritate. Prin urmare, este 
foarte important ca autoritatea de monitorizare să îndeplinească cerințele necesare. 

INDEPENDENŢA 

 Cel/cea care supraveghează trebuie să fie 
capabil/ă să își exercite munca într-un mod 
obiectiv, ghidat/ă numai după scopurile stabilite 
în Pactul de Integritate şi în acordul de 

monitorizare. De asemenea, a fi independent se 
referă şi la faptul că supraveghetorul nu va 
trebui să-şi prioritizeze mandatul împotriva altor 
interese, deoarece singurul interes ar trebui să 
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fie acela de a apăra bunul public prin 
contribuirea la integritatea procesului.  

În anumite industrii poate fi dificil să găsești 
entități independente de monitorizare, deoarece 
cunoștințele şi expertiza cerută sunt insuficiente 
şi trebuie să provină din domeniu. Prin urmare 
este esențial să se verifice dacă cel/cea care va 
supraveghea are vreun potențial sau actual 
conflict de interese. 

CUNOȘTINȚELE 

Expertiza supraveghetorului este esențială 
pentru ca acesta să își exercite îndatoririle pana 
la capăt şi să adauge valoare procesului. El/ea 
va trebui să posede cunoștințe speciale cu 
privire la procesul contractual şi la aspectele 
tehnice ale proiectului. Însă, este adesea dificil 
să găsești o singură persoană care să dețină 
întregul pachet de cunoștințe necesare. Pentru 
a compensa acest lucru se poate strânge 
laolaltă o echipa care să împartă sarcina de 
monitorizare, se poate realiza o echipă de 
suport cu expertiză combinată sau să se 
autorizeze ca supraveghetorul să poată căuta 
ajutor profesional  pentru domeniile tehnice 
specializate în care are nevoie de ajutor. 

REPUTAȚIA 

Cel ce supraveghează trebuie să aibă o 
reputație excelentă nu numai în materie de 
cunoștințele tehnice pe care le posedă ci şi în 
materie de comportament etic în activitatea sa 
profesională. În procesul de selecție ar trebui să 
se ofere o atenție sporită verificării trecutului 
candidaților asigurându-se că aceștia nu au fost 
implicați în conflicte anterioare de interese 
nerezolvate sau situații ce stau sub semnul 

întrebării, situații ce vor afecta credibilitatea 
rolului supraveghetorului în implementarea 
Pactului de Integritate. 

CAPACITATEA 

Rolul de monitorizare necesită timp, efort şi 
resurse, variînd în funcție de tipul de proces 
contractual prevăzut. Nu există nici un fel de 
capacitate standard cerută pentru monitorizare: 
o evaluare a capacității este importantă în 
scopul definirii regulamentului de procedură al 
monitorizării, anterior selecției 
supraveghetorului. 

RĂSPUNDEREA 

Una dintre principalele sarcini ale unui 
supraveghetor este aceea de a introduce 
răspunderea în procesul contractual, prin rolul 
de supraveghere al acestuia. 

ANGAJAMENTUL 

Rolul unui supraveghetor este solicitant, 
necesitând luarea unor decizii dificile şi 
competente specifice pentru a realiza o relație 
productivă şi dedicată cu toate părțile implicate, 
păstrându-și în acelaşi timp independenţa. Prin 
urmare, este necesar ca persoana ce își va 
asuma acest rol să aibă putere de caracter şi un 
comportament impecabil. Supraveghetorul are 
rolul de a preveni şi capacitatea de a facilita 
procesul şi de a se asigura că acesta 
funcționează bine. 

 

 

 

3.4. Tipuri de supraveghetori si de sisteme de monitorizare 

Pe lângă calitățile necesare pentru a fi un bun supraveghetor (independenţa, cunoștințele, 
capacitatea, răspunderea şi angajamentul), nu există un mecanism de monitorizare standard sau ideal. 
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Fiecare combinație de opțiuni posibile trebuie avută în vedere pentru avantajele şi dezavantajele sale, 
astfel încât să fie realizabilă posibilitatea de a alege cea mai apropiată combinație pentru o situație 
specifică.

1. SUPRAVEGHETORUL DE TIP 
INSTITUȚIE/ORGANIZAȚIE SAU INDIVID 

 Supraveghetorul poate fi un individ, o 
organizație sau orice grup (colectiv). Motivele 
alegerii oricărui tip de supraveghetor țin de 
capacitatea, reputația, independenţa şi 
cunoștințele acestora. În anumite procese 
contractuale s-ar putea să fie dificil să se 
găsească o singură persoană care să posede 
cunoștințele şi capacitatea necesară. Un mod 
bun de a rezolva această situație este acela de 
a întrebuința sarcina de monitorizare unui grup 
de indivizi sau unei organizații, care combinate 
vor avea acea capacitate şi acele cunoștințe 
potrivite procesului.  

Însă, în funcție de tipul organizației, medierea 
posibilelor conflictelor de interese sau păstrarea 
distanţei ar putea fi dificilă dacă aceștia depind 
de clienții lor pentru venituri sau dacă sursele lor 
de finanțare creează conflicte de interese. Un 
supraveghetor colectiv may also be the way to 
address questions referitoare la independenţa 
unuia dintre membrii, în special, dacă deciziile 
finale se iau tot colectiv – deşi indivizii își 
păstrează dreptul şi capacitatea de a vorbi în 
nume propriu. 

2. SUPRAVEGHETORUL DE TIP PRIVAT, 
GUVERNAMENTAL SAU 
NEGUVERNAMENTAL  

Alegerea dintre aceste trei opțiuni este 
determinată de independenţă, cunoștințe şi 
capacități.  Organizațiile neguvernamentale se 
află adesea în poziția ideală de a efectua rolurile 
de monitorizare ale Pactelor de Integritate, așa 
cum multe sucursale Transparency International 
au experimentat deja. Unul dintre avantajele 
supravegherii de către organizațiile 

neguvernamentale este acela că participarea lor 
la procesul PI atrage implicarea societății civile 
şi, prin urmare, creste gradul de răspundere şi 
de legitimitate al întregului proces. 

În multe tari, organizațiile neguvernamentale 
sunt de asemenea destul de cunoscute pentru 
implementarea instrumentelor precum Pactul de 
Integritate. Însă, în alte cazuri capacitatea 
acestor organizații poate fi limitată şi poate să 
impună restricții cu privire la abilitatea lor de a 
realiza acea sarcină. 

Agențiile guvernamentale de asemenea pot fi 
supraveghetori în procesul Pactului de 
Integritate, îndeplinind cu ușurință cerințele de 
capacitate şi cunoștințe, dar sunt rar privite ca 
fiind un mecanism independent şi ușor 
percepute ca nefiind neutre de către participanții 
procesului de achiziții publice. O modalitate de a 
trata această slăbiciune este aceea de a realiza 
mecanisme colective unde organizațiile 
societății civile pot efectua sarcina de 
monitorizare împreună cu agențiile 
guvernamentale. 

Organizațiile din sectorul privat sau companiile 
sunt cele mai bune în poziție să supravegheze 
procesul în termeni de capacitate şi cunoștințe. 
Însă, au acelaşi dezavantaj ca agențiile 
guvernamentale, neutralitatea şi independenţa 
acestora pot fi puse sub semnul întrebării sau 
pot fi percepute ca fiind absente în special de 
către participanții procesului de achiziții publice. 
Ar trebui să fie luate în considerare anumite 
masuri suplimentare pentru prevenirea unor 
actuale sau potențiale conflicte de interese. 

3. SUPRAVEGHETORI DE TIP NAȚIONAL 
SAU INTERNAȚIONAL 
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Această alegere este, de asemenea, puternic 
influențată de context. În anumite ţări, 
organizațiile străine sau internaționale sunt 
considerate ca fiind independente şi neutre, pe 
când, în alte țări nu. Capacitatea, cunoștințele şi, 
în special, expertiza sunt şi ele relevante. Unele 

proiecte sau procese contractuale pot  cere 
cunoștințe şi expertiză tehnică care să nu fie 
valabile la nivel național. În alte cazuri, 
informațiile referitoare la regulamentele locale 
pot fi un factor determinant. 

 

3.5. Procesul de selecție al supraveghetorului 

Procesul de selecție este la fel de relevant precum sunt calitățile  supraveghetorului însuşi. Dacă 
procesul nu este unul responsabil şi transparent, până şi munca unui foarte bun supraveghetor poate fi 
compromisă. Procesul de selecție îi conferă supraveghetorului legitimitate. 

 

Nu există un proces standard al selecției, 
dar este recomandat ca următoarele puncte să 
fie luate în considerare: 

ü Responsabilitatea şi transparenţa 
procesului de selecție  

Diferiți factori influențează responsabilitatea 
şi transparenţa procesului de selecție al 
supraveghetorului. Procesul de selecție nu 
trebuie să fie neapărat unul deschis. Acesta este 
în strânsă legătură cu capacitățile şi 
caracteristicile individuale ale supraveghetorului 
şi cu încrederea pe care el/ea o proiectează 
diferiților stakeholderi. Procesul depinde şi de 
tipul sistemului de monitorizare. Spre exemplu, 
atunci când se folosește un sistem colectiv sau 
mixt, procesul de selecție nu este decât un 
consens între principalii stakeholderi şi 
participanți.  

Indiferent de procedură, să fii capabil să 
comunici şi să explici de ce acel supraveghetor 
a fost ales şi modul în care s-a luat decizia, este 
important pentru responsabilitatea asumată 
procesului. 

ü Responsabilitatea supraveghetorului 

Supraveghetorul exercită un rol care 
afectează direct nu numai toți stakeholderii 
implicați în procesul contractual ci şi cetățenii şi 
comunitățile care ar trebui să beneficieze de un 
proiect public fără corupție. Cel ce 
supraveghează este, astfel, răspunzător nu 
doar celor care l-au selectat. Asigurând o mai 
mare responsabilitate este o altă garanție a 
independenţei supraveghetorului. 

Așa cum Pactele de Integritate sunt un efort 
de colaborare, iar funcțiile supraveghetorului 
sunt de interes public (datorită rolului său în 
proiectele guvernamentale), responsabilitatea 

Procesul de 
selecţie

Transparent

Responsabil
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supraveghetorului este faţă de toți participanții 
(organizațiile neguvernamentale implicate în 
Pactul de Integritate, autoritatea, participanții la 
procesul de achiziție publică, contractanții), 
precum şi faţă de societate, în general. 

ü Rolul supraveghetorului în legătura cu 
cetățenii şi cu societatea civilă 

În principiu, mandatul şi capacitățile 
supraveghetorului provin din contractul de 
monitorizare şi din Pactul de Integritate. 
Supraveghetorul poate să fie o organizație a 
societății civile sau contractul de monitorizare se 
poate semna cu o asemenea organizație în 
momentul în care aceasta este principalul 

promotor al proiectului. Ambele situații implică o 
interacțiune şi o responsabilitate directă cu 
societatea civilă. 

Cu toate acestea, când situația de mai sus 
nu se regăsește în prezentul caz, este important 
să se realizeze anumite modalități de 
interacțiune şi comunicare între supraveghetor 
şi societatea civilă, precum permiterea societății 
civile de a participa la o audiere publică, 
stabilirea unor canale sigure pentru avertizorii 
de integritate (whistleblowers) prin care 
supraveghetorul va putea primi informații, de la 
cetățeni sau ONG-uri, referitoare la îndeplinirea 
Pactului de Integritate. 

 

3.6. Acordul de monitorizare 

Acordul de monitorizare stabilește drepturile şi obligațiile supraveghetorului, termenii ce stau la baza 
angajamentului său şi taxele, dacă este cazul. În timp ce unele roluri ale supraveghetorului pot fi stabilite 
sau descrise în Pactul de Integritate, contractul de monitorizare stabilește termenii generali ai 
angajamentului şi ar trebui să se înțeleagă faptul că acesta cuprinde în mod suplimentar, anumite lucruri 
faţă de Pactul de Integritate. 

Următoarele aspecte trebuie să fie 
clarificate în acordul de monitorizare: 

1. Scopul şi aria acoperită: identificarea acelor 
faze ale procesului contractual şi/sau ale 
ciclului proiectului ce vor fi acoperite de 
către supraveghetor şi reglementate de 
către acord. 
 

2. Îndatoririle şi activitățile pe care 
supraveghetorul le va efectua, printre 
acestea se regăsesc:  
• Durata şi profunzimea atribuţiilor de 

monitorizare; 
• Obligația de confidențialitate cu 

protejarea legală a informatorului, fie că 
se referă la autoritate sau la ofertanți; 

• Raportarea atribuţiilor şi a 
mecanismelor de responsabilizare, 

diferiților stakeholderi din PactuI de 
Integritate şi publicului în general (în 
special atunci când acordul de 
monitorizare este semnat cu o 
autoritate publică); 
 

3. Drepturile şi atribuțiile supraveghetorului: 
• Accesul nerestricționat la informațiile ce 

au legătură cu procesul 
proiectului/contractului; 

• Obligația autorității de a informa 
supraveghetorul suficient şi într-un timp 
scurt despre toate activitățile relevante 
ale procesului şi de a autoriza 
participarea acestuia la întâlniri; 

• Proceduri ce trebuie să le urmeze în caz 
de suspiciune sau indicații de corupție 
sau orice violare a Pactului de 
Integritate; 
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• Posibilitatea retragerii într-un mod 
unilateral din îndatoririle de  
monitorizare, dacă nu este posibil să le 
îndeplinească; 

• Funcția explicită de a se reţine de la 
implicarea în conflictele de interes care 
au legătura cu ofertanți sau cu 
autoritatea respectiva şi cerința de a 
declara orice situație de acest gen. 
  

4. Taxele de monitorizare şi modul în care 
acestea vor fi plătite ar trebui să se aplice. 
Pentru a menține independenţa 
supraveghetorului (în mod special dacă 
acest contract este semnat cu însăşi 
autoritatea) este explicitat faptul că plata 
sau taxele nu depind de conținutul 
rapoartelor de monitorizare, iar în cazul în 

care supraveghetorul decide să se retragă 
din procedură, costurile suportate din urma 
acestei acțiuni vor fi acoperite. 
 

5. Clauze generale contractuale: 
• Dispozițiile contractuale obișnuite 

legate de durata contractului, 
amendamente, nulitate parțială sau 
totală, competenţa şi aplicabilitatea 
legii; 

• Condițiile sub care contractul de 
monitorizare poate fi încheiat într-un 
mod unilateral de către principalul 
implementator. Pentru a proteja 
supraveghetorul de un posibil abuz, 
este necesară o procedură clară ce 
include o decizie colectivă sau mai mult 
decât o singură autorizație.

 

3.7. Comportamentul în cazul suspiciunii de corupție

Acordul de monitorizare ar trebui în mod clar 
să specifice care este procedura în cazul în care 
există indicații de suspectare a corupției. 
Indiferent de procedura aleasă, aceasta ar 
trebui să garanteze faptul că supraveghetorul 
are capacitatea de a reacționa independent, 
oferită de procesul convenit ce tocmai a avut loc. 

Reacția ar trebui, de asemenea, să fie 
proporționată. Indicațiile vagi (suspiciunile) 
despre corupție sunt diferite de evidenţele clare 
conform cărora corupția a avut loc. În primul caz 
este necesar să se realizeze o investigație mai 
amănunțita, iar, dacă încă mai exista îndoieli să 
se sesizeze autoritățile de investigare potrivite. 
În cel de-al doilea caz, recurgerea la autoritățile 
de investigare potrivite ar trebui să se întâmple 
imediat. 

ACȚIUNI LEGATE DE AUTORITATE 

Poate fi de ajutor dacă autoritatea este 
informată în legătură cu suspiciunile sau 
posibilele delicte, şi are posibilitatea de a lua 
măsuri corective timpurii sau acțiuni 
suplimentare preventive. Cu toate acestea, 
pentru a menține independenţa 
supraveghetorului ar trebui să fie clar specificat 
faptul că dacă autoritatea nu reacționează, nu 
reacționează suficient sau nu este rapidă, 
supraveghetorul va continua şi va informa 
autoritățile de investigație în legătură cu situația 
respectivă. 

ACȚIUNI LEGATE DE AUTORITATEA DE 
URMĂRIRE PENALA 

Supraveghetorul ar trebui să dețină mereu 
capacitatea şi datoria de a notifica autoritățile de 
investigare şi de urmărire penală atunci când 
există o indicație clară de existentă a corupției 
şi, de asemenea, ar trebui să aibă dreptul să 
apeleze la acestea chiar şi atunci când există 
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suspiciuni ce nu pot fi clarificate prin propria 
putere a supraveghetorului sau în cazul în care 
autoritatea deși are oportunitatea de a 
reacționa, aceasta nu o face într-un mod 
eficient. 

ACȚIUNI LEGATE DE PUBLIC (MASS-MEDIA) 

Posibilitatea de a informa publicul în 
legătură cu un caz de corupție detectat este un 
instrument puternic ce ar trebui să fie folosit cu 
prudenţă. Supraveghetorul ar trebui să aibă 
această capacitate, dar în cazurile unde 
autoritățile de investigație sau urmărire penală 
sunt implicate, informațiile făcute publice nu ar 
trebui să pericliteze investigația.
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