
Proiectul „PREVENT – Sistem informatic 

integrat de prevenire a conflictelor de 

interese în achizițiile publice”, cod SMIS: 

48836, cofinanţat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională, Programul 

Operațional Sectorial „Creșterea 

Competitivității Economice”; 

Durata proiectului: 16 luni; 

Perioada de implementare: 

7 decembrie 2013 – 6 martie 2015; 

Proiect aplicat și contractat pe Axa 

prioritară III - „Tehnologia Informației și 

Comunicațiilor pentru sectoarele privat și 

public”, Domeniul Major de Intervenție 2 

„Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor 

publice electronice” / Operațiunea 2 

„Implementarea de sisteme TIC în scopul 

creșterii interoperabilității sistemelor 

informatice”. 



Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea unui mecanism eficient de 

verificare ex-ante a conflictelor de interese în procesul de atribuire a 

contractelor de achiziții publice prin coparticiparea directă a cetățenilor și a 

mediului de afaceri în semnalarea situațiilor generatoare de conflicte de 

interese, asigurarea interoperabilității sistemelor electronice ale instituţiilor 

publice, optimizarea cooperării între instituţiile publice, precum și  

creşterea capacităţii de răspuns la solicitări primite din partea cetăţenilor / 

mediului de afaceri / administraţiei publice. 

 



SCOPUL PROIECTULUI: 

 

Proiectul propus are drept scop îmbunătățirea serviciilor privind activitatea 

instituției prin urmărirea și sesizarea promptă a conflictelor de interese în 

procesul de achiziție publică. 

 

Prin implementarea soluției descrise mai jos, proiectul va susține în mod 

eficient serviciile oferite către instituțiile angrenate în acest proces, prin 

punerea la dispoziție a serviciilor on-line, atât de emitere avertismente și 

publicare rapoarte relevante, cât și primirea de sesizări privitoare la 

derularea acestor procese. 



Sistemul informatic va asigura preluarea informațiilor necesare provenite 

de la mai multe instituții publice sau din surse de date interne, prin 

asigurarea interoperabilității dintre sistemul implementat și alte surse de 

date. Din această perspectivă, sistemul va oferi, în mod real și rapid, 

analiza informațiilor primite din sursele de date (interne și externe), 

corelate cu sesizările primite și emiterea de avertismente în mai puțin de 30 

zile către instituțiile angrenate în procesul de achiziție publică. 



OBIECTIVE GENERALE: 

 

Proiectul are drept obiectiv general îmbunătățirea furnizării de servicii 

privind emiterea unui avertisment de integritate autorităților contractante 

implicate în procedurile de achiziții publice din cadrul proiectelor cu 

finanțare europeană, în special. Sistemul este unul de prevenție, focalizat 

pe faza controlului ex-ante (atribuire / contractare) din procesul de achiziție 

publică. 



De asemenea, sistemul își propune să susțină și furnizarea de servicii 

publice on-line către mediul de afaceri, companii sau instituții angrenate în 

procesul de achiziție public, precum și persoanelor care sunt implicate 

direct în acest process, fie din perspectiva autorității contractante, fie din 

perspectiva autorității furnizoare. În același timp, sistemul își propune și 

eficientizarea activităților interne ale inspectorilor de integritate. 

 

Sistemul va fi raportat la legislația curentă, legislație care va trebui să 

sufere anumite modificări orientate tocmai pentru a asigura un cadru 

propice combaterii conflictelor de interese în achizițiile publice. Legea 

A.N.I. și O.G. 34/2006 vor reprezenta referințele cheie din punct de vedere 

legislativ. 



OBIECTIVE SPECIFICE: 

 

 Promovarea și asigurarea interacțiunii între A.N.I. și beneficiarii serviciilor 

cu respectarea principiului egalității de șanse: cetățeni români sau străini, 

I.M.M., instituții non-guvernamentale, instituții ale administrației publice locale 

și centrale etc.; 

 

 Eficientizarea și creșterea transparenței în comunicare cu beneficiarii 

serviciilor publice desfășurate de A.N.I. prin implementarea de sisteme 

electronice de alertare și publicații oficiale, anunțuri publice, baze de date 

pentru informare, primirea de sesizări din partea cetățenilor; 

 

 Automatizarea procedurilor specifice activităților de prevenire a conflictelor 

de interese privind achizițiile publice derulate. Astfel, se pun la dispoziția 

beneficiarilor servicii prin mijloace electronice; 



 Eficientizarea și rentabilizarea activității pentru A.N.I., cât și pentru 

beneficiarii serviciilor publice desfășurate de A.N.I., prin reducerea 

costurilor în urma generalizării furnizării de servicii procedurale, de 

comunicare și de informare on-line; 

 

 Asigurarea de echipament hardware și aplicatii software adecvate 

pentru preluarea, stocarea, completarea și analiza informațiilor, precum și 

raportarea acestor analize; 

 

 Instruirea utilizatorilor Sistemului informatic din A.N.I.; 

 

 Promovarea proiectului și a serviciilor publice on-line oferite. 



GRUPURI ȚINTĂ: 

 

 Funcționari publici și personal contractual ai A.N.I. – care vor beneficia de 

formare profesională în vederea utilizării Sistemului informatic integrat și vor 

avea acces constant la informațiile pe care Sistemul informatic le generează, 

putând veni cu propuneri de îmbunătățire a acestuia, dar și folosind datele și 

informațiile generate într-o formă agragată de sistem în luarea deciziilor zilnice; 

 

 Cetățenii / Mediul de afaceri din România – prin eficientizarea comunicării cu 

Agenția Națională de Integritate, deoarece se vor implementa Sisteme 

electronice de alertare și publicații oficiale, anunțuri publice, baze de date 

pentru informare, precum și primirea de sesizări din partea cetățenilor, toate 

acestea ducând la îmbunătățirea mecanismului de prevenție a conflictelor de 

interese din achizițiile publice. 



REZULTATE: 

 

 Implementarea proiectului va genera îmbunătățirea furnizării de servicii 

privind emiterea unui avertisment de integritate autorităților contractante 

implicate în proiectele cu finanțare europeană. 

 

Sistemul este unul de prevenție, focalizat pe faza controlului ex-ante 

(atribuire / contractare) din procesul de achiziție publică; 

 

 Susținerea și furnizarea de servicii publice on-line către companii sau 

instituții angrenate în procesul de achiziție publică, precum și persoanelor 

care sunt implicate direct în acest proces, fie din perspectiva autorității 

contractante, fie din perspectiva autorității furnizoare; 



 Eficientizarea activităților interne ale inspectorilor de integritate prin 

dezvoltarea și implementarea unui Sistem informatic integrat la nivelul 

A.N.I.; 

 

 O ajustare a funcționalității în S.E.A.P. și crearea unor module dedicate 

preluării fluxului de informații necesare către noul Sistem A.N.I.; 

 

 Modificări legislative pentru asigurarea unui cadru propice combaterii 

conflictelor de interese în achizițiile publice (Legea A.N.I. și O.U.G. 34/2006, 

referințe cheie din punct de vedere legislativ). 



             VĂ MULȚUMIM! 
 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (A.N.I.) 

B-dul Lascăr Catargiu nr. 15, 010661, 

sector 1, București – România; 

Tel.: +40-37-206 98 69; 

Fax: +40-37-206 98 88; 

E-mail: ani@integritate.eu; 

Site Web: www.integritate.eu 
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