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PARTEA A
ANALIZA CADRULUI 

LEGISLATIV ŞI INSTITUŢIONAL 
DIN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR 
PUBLICE DIN ROMÂNIA

1. CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI LEGISLATIV1

Principala reglementare din legislația 
românească referitoare la achiziții publice 
este OUG 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziție publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii. 
Înainte ca aceasta să ie adoptată au 
existat probleme serioase atât în ceea ce 
privește cadrul legislativ, cât și practica 
legată de achiziții; această mențiune este 
relevantă, având în vedere perpetuarea 
unor practici din acea perioadă – care se 
regăsesc și astăzi, în ciuda modiicărilor 
legislative – în special legate de 
tendința de a dirija licitații către anumiți 
câștigători, manipularea prețurilor sau 

1 Această evaluare este publicată cu sprijinul Expert Forum și se bazează parțial pe o cercetare 
efectuată în anul 2010 de o echipă de autori în colaborare cu Consiliul Concurenței

includerea post-factum de anexe la 
contract prin care se modiică substanțial 
cantitatea de bunuri sau volumul de 
servicii ce urmează a i livrate.

Prin faptul că au existat o perioadă 
îndelungată, practicile negative au 
creat o anumită direcție care nu poate 
i schimbată ușor. Spre exemplu, dacă 
valoarea unui contract era estimată la  
100.000 de euro, legislația anterioară 
anului 2006 nu impunea niciun fel de 
reguli de publicitate pentru procedură. 
Autoritatea contractantă era obligată 
să solicite trei cereri de ofertă de la 
operatorii economici, pentru ca mai apoi 
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să poată încheia procedura 
prin selecția ofertei 
celei mai avantajoase. În 
multe cazuri, autoritatea 
contractantă alegea 
probabil câștigătorul în 
avans și solicita două 
oferte cu prețuri prea mari 
sau care nu asigurau o 
calitate corespunzătoare, 
de la doi competitori care 
ie nu erau interesați de 
contract, ie își așteptau 
rândul pentru alt contract.

Astfel, achiziția de produse, 
servicii sau lucrări urma 
pașii procedurali, chiar 
dacă oferta câștigătoare 
includea prețuri aberante, 
poate de două-trei 
până la de zece ori mai 
crescute decât cel al pieței. 
Acest sistem a afectat 
bugetele multor autorități 
contractante și a condus 
la sifonări substanțiale 
de fonduri publice. Pe de 
altă parte, acest sistem a 
funcționat pe o perioadă 
atât de îndelungată încât 
practica aranjării de oferte 
între companii care se 
coordonau între ele – sau 
chiar aparțineau aceluiași 
trust – s-a înrădăcinat 
și este diicil de eliminat 
astăzi.

Acquis-ul comunitar care se 
aplică achizițiilor publice se 
compune dintr-o serie de 
directive și regulamente 
europene2, la care se 
adaugă jurisprundența 

Figura 1. Corupția în achizițiile 
publice

Sursa: OECD, 2007, bazat pe un 
sondaj de opinie
Estimarea frecvenței înțelegerilor, 
mitei sau plăților suplimentare 
pentru contracte publice 
(1=frecvent; 7=niciodată) 

2 Care se vor modiica semniicativ la începutul anului 2014

Curții de Justiție a 
Uniunii Europene, care 
include mai mult de 100 
de spețe referitoare la 
achiziții publice; drept 
urmare, sistemul este 
unul complex, bazat 
pe jurisprudență, care 
uneori este diicil de 
înțeles pentru autoritățile 
românești. În anul 2006, 
când România se ala în 
plin proces de aderare la 
Uniunea Europeană, s-a 
decis ca transpunerea 
acestui sistem să se 
facă printr-o singură 
reglementare în legislația 
națională, și anume OUG 
34/2006. Pe de altă parte, 
contractele de concesiune 
a bunurilor alate în 
proprietate publică erau 
reglementate de OUG 
54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate 
publică.

O altă decizie s-a luat 
referitor la toți parametrii 
care deineau politicile 
publice – praguri de 
achiziție, proceduri 
detaliate etc – care au 
fost reglementați prin 
legislația națională primară 
și secundară, chiar și 
pentru acele contracte a 
căror valoare era sub cea 
menționată de directivele 
europene. Practica 
europeană, descrisă de un 
cadru național lax, la care 
se adaugă reguli interne și 

Media
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proceduri pentru iecare instituție publică, 
după speciicul său – sistem care prezintă 
anumite avantaje – a fost considerată ca 
o idee riscantă pentru o țară ca România, 
în care statul de drept era fragil și a cărei 
construcție este încă în plină desfășurare. 
Drept urmare, sistemul actual este unul 
mai degrabă precaut, prescriptiv.

Partenerii și evaluatorii europeni au 
notat cadrul legal ca iind funcțional și 
au recomandat autorităților române 
să facă eforturi suplimentare pentru 
implementarea sa judicioasă, pentru 
a uniformiza și îmbunătăți practica, la 
nivelul autorităților centrale și locale 
și pentru monitorizarea permanentă 
a sistemului, astfel încât potențialele 
probleme să poată i identiicate la timp. 
Recomandările au avut ca scop asigurarea 
sustenabilității sistemului astfel ca 
administrația să asimileze practicile și 
spiritul european al proceselor de achiziții 
publice și, în același  timp, să renunțe la 
tendința de a abuza de practici nelegale.
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Autoritatea Națională pentru 
Reglementarea și Monitorizarea 
Achizițiilor Publice (A.N.R.M.A.P.) a fost 
fondată în 2005, funcționează în subordinea 
Guvernului şi în coordonarea Secretarului 
General al Guvernului și are rolul principal 
de a propune proiecte de acte normative, de 
consiliere metodologică pentru autoritățile 
contractante, monitorizare pentru procesul 
de acordare de contracte, control ex-post 
și este furnizor de programe de pregătire 
profesională.

Unitatea pentru Coordonarea și 
Veriicarea Achizițiilor Publice (U.C.V.A.P) 
a fost îniințată în cadrul Ministerului de 
Finanțe, la cererea expresă a Comisiei 
Europene – DG Regio, care solicita 
existența unui control comprehensiv al 
fondurilor europene, înainte de terminarea 
contractelor. Viziunea DG Market era 
diferită, în sensul în care un control ex-ante 
dur ar i condus la o absorbție nedorit de 
mică a fondurilor europene. Sub forma sa 
actuală, UCVAP este un compromis între 
cele două viziuni, optând pentru un control 
ex-ante mai ușor în faza de pre-semnare: 
veriicare preventivă și consultativă, bazată 
pe eșantioane, care urmărește aplicarea 
procedurilor de la publicarea anunțului 
până la semnarea acestuia. Evaluarea ex-
ante a fost integrată în Ministerul de Finanțe 
din două motive: în primul rând, DG Market 
a aprobat ideea însărcinării ANRMAP atât 
cu controale ex-ante, cât și post-ante și, în 
al doilea rând, un astfel de control necesită 
un număr consistent de angajați, care pot 
acoperi și teritoriul, Ministerul iind singura 
instituție cu structuri descentralizate în 
județe, permițând astfel îniințarea acestor 
unități specializate la costuri minime.

Consiliul Național de Soluționare a 
Contestațiilor (C.N.S.C.) a fost îniințat 
în 2006 și a reprezentat, cel puțin la acel 
moment, singura alternativa la instanțele 
aglomerate, pentru a oferi soluții rapide 
pentru contestații. Consiliul este o 
structură independentă, un organism cu 
activitate administrativ-jurisdicțională, 
care soluționează contestațiile înaintate 
împotriva unor acte emise de autoritățile 
contractante, care sunt considerate a i 
ilegale.

Agenția pentru Serviciile Societății 
Informaționale (ASSI) a fost îniințată sub 
autoritatea Ministerului Comunicațiilor și 
Tehnologiei Informației, pentru a administra 
sistemul de e-government la nivel național. 
Pentru perioada în care a funcționat, 
Agenția a administrat sistemul electronic 
de licitații publice (SEAP) – spre exemplu, 
transmiterea automată a anunțurilor către 
Jurnalul Oicial al Uniunii Europene – și a 
pus la dispoziția autorităților contractante 
instrumentele tehnice pentru aplicarea 
totală sau parțială a proceselor de achiziții 
publice electronice. După ce Agenția a 
fost desiințată ca urmare a restructurării 
guvernamentale din 2009, sarcinile sale 
au fost preluate de către Centrul Național 
de Management pentru Societatea 
Informațională (CNMSI) și de către Centrul 
Național România Digitală (CNRD).

CADRUL INSTITUŢIONAL: CUM ESTE ADMINISTRAT SISTEMUL DE ACHIZIŢII 
PUBLICE



EFICIENȚA, INTEGRITATEA  ȘI TRANSPARENȚA SISTEMULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE DIN ROMÂNIA 5

Din acest punct, singurele îmbunătățiri 
semniicative aduse sistemului au putut 
i obținute prin creșterea capacității 
instituționale și prin implementarea 
legislației, atât la nivelul autorităților 
centrale care administrează sistemul, cât 
și la nivelul autorităților contractante. 
Totuși, progresele nu au fost niciodată 
prea spectaculoase, cu anumite excepții 
care țin de ciclul achizițiilor publice 
(introducerea și utilizarea pe scară largă 
a sistemului electronic de achiziții publice 
și soluționarea disputelor prin măsuri 
administrative).

Un aspect important care a afectat 
funcționarea sistemului este instabilitatea 
legislativă tradițională: OUG 34/2006 a 
fost modiicată de mai mult de zece ori de 
la intrarea sa în vigoare. Deși creșterea 
pragurilor pentru a reducere sarcinile 
administrative în cazul contractelor 
mici și medii, precum și reducerea 
posibilității de a bloca acordarea unui 
contract prin contestări multiple au fost 
bine intenționate, aceste modiicări au 
creat probleme institutionale serioase 
din punctul de vedere al asimilării 
regulilor sistemului de către instituțiile 
publice și pentru implementarea unitară 
a practicilor în cadrul administrației 
publice. Important este faptul că 
schimbările propuse anul acesta la OUG 
34 – numite de comentatori noua Lege 
a Parteneriatului Public-Privat (PPP), 
adoptate inițial de Parlament, respinse 
de Președinție, dar aprobate în inal - 
sunt similare. Ca și în alte cazuri, intenția 
inițială ar i putut i una bună: să faciliteze 
încheierea unor contracte prin parteneriat 
public- privat, o activitate care nu a avut 
mare succes până acum în România. 
Totuși, inițiatorul nu a luat în calcul faptul 
că sistemul legislativ și slaba capacitate 
tehnică a autorităților de a administra 
astfel de contracte complexe este 

principalul obstacol pentru încheierea 
unor partneriate public-privat adevărate.
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2. PROBLEME LEGATE DE IMPLEMENTARE

Percepția generală a publicului, a presei și 
a mediului de afaceri cu privire la modul 
în care au loc procedurile de achiziții 
publice este una profund negativă și 
cinică. De exemplu, chiar dacă vorbim 
statistic, procedura de negociere fără 
publicare nu reprezintă o problemă 
semniicativă (ca procentaj, este sub 
media europeană), mărimea (crescută) 
și vizibilitatea contractelor încheiate sub 
aceste auspicii creează automat o reacție 
critică împotriva întregului sistem de 
achiziții publice. Mai mult, dacă aceste 
nereguli afectează mai ales contractele 
mari, atunci proporția de sume angajate 
depășește procentajul contractelor; în 
acest fel subiectul devine unul relevant.

De fapt, sistemul de achiziții publice 
se confruntă în acest moment cu o 
problemă substanțială: slaba capacitate 
a autorităților contractante de a 
transforma o idee de proiect într-un 
rezultat tangibil, chiar dacă inanțarea 
există (de exemplu fondurile europene) 
și când toți actorii implicați au cele mai 
bune intenții. Cu alte cuvinte, chiar 
dacă cineva nu vrea neapărat să încalce 
regulile, lipsa de planiicare, improvizația 
și lipsa de consistență conduc la situații 
care generează suspiciuni. Numai după 
depășirea fazei de planiicare, beneiciarii 
fondurilor se lovesc de nevoia aplicării 
reglementărilor în materie de achiziții 
publice. Aceste probleme nu pot i 
rezolvate prin schimbarea legislației și nici 
nu pot i detectate, respectiv corectate 
punctual de către o instituție centrală cu 
responsabilități legate de monitorizare 
și suport tehnic, mai ales că o mare 
parte dintre ele nu au legătură directă 
cu reglementările legate de achiziții, deși 

uneori sunt percepute ca atare. Totuși, 
anumite disfuncționalități legate de 
sistem apar în fazele ulterioare pregătirii 
proiectului și a planului de achiziții.

Deși, în principiu, legislația actuală 
conține un antidot împotriva practicilor 
necompetitive care apăreau în sistemul 
legislativ și instituțional anterior – deci, 
efectele lor negative pot i combătute – 
aceastea nu au dispărut complet; în acest 
context, rămâne să ne întrebăm: au fost 
ele cu adevărat diminuate sau cumva, au 
găsit canale noi de exprimare? 

Este vorba despre anumite abuzuri 
ale autorităților contractante, utilizate 
adeseori în trecut pentru a inluența 
rezultatul procesului de achiziții publice, 
cum ar i cazul solicitărilor excesive 
sau nejustiicate impuse ofertanților, 
condițiile tehnice “țintite” introduse în 
lista cu speciicații, utilizarea de indexuri 
de evaluare nerelevante sau care sunt 
disproporționate relativ la importanța lor 
printre criteriile utilizate pentru acordarea 
unui contract sau anularea arbitrară a 
procedurilor. Asemenea practice care pot 
ridica suspiciuni pot apărea și în sectorul 
privat: presiunile puse pe autoritatea 
contractantă pentru a manipula procesul 
sau cartelizarea, respectiv coordonarea 
pentru procesul de achiziții publice, 
sub diverse forme (care este o practică 
anticompetitivă orizontală).
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2.1 EŞECURI LA NIVELUL AUTORITĂŢILOR PUBLICE

Foarte puține autorități publice, mai 
ales la nivel local au o strategie pentru 
operațiunile cu achiziții publice. Această 
realitate se aplică și Planurilor Anuale 
de Investiții, care în principiu ar trebui 
să ie documente obligatorii și să 
includă marea parte din investițiile care 
urmează a i realizate prin proceduri de 
achiziții. În realitate, aceste documente 
multi-anuale, dacă există, sunt formale 
și nu se corelează cu bugetul general 
care urmează a i executat în acel an. 
Elementele incluse nu sunt prioritizate, 
astfel că totul pare să se transforme într-o 
listă cu dorințe. Chiar dacă o investiție 
nouă este aprobată, inanțată și inițiată, 
cheltuielile ulterioare pentru întreținere 
și costurile operaționale nu sunt incluse, 
ceea ce conduce la crize periodice de 
management și la achiziții inoportune, 
motivate prin criteriu “urgenței”, cu 
documentație supericială și termene 
foarte scurte. Aceste eșecuri de a crea 
strategii pe termen lung, datorate partial 
instabilității instituționale și mediului 
inanciar în care funcționează autoritățile 
reduce efectivitatea cheltuirii fondurilor 
publice prin produceduri de achiziție 
publică.

Când se ajunge în faza achizițiilor 
publice, cele mai multe probleme se nasc 
din relația informală – și deci greu de 
identiicat și dovedit – dintre autoritățile 
publice sau indivizi care lucrează în 
cadrul acestora și operatorii economici 
care pot oferta pentru contracte. Acest 
tip de clientelism are o istorie lungă în 
România și este diicil de dezrădăcinat. 
În cazul procedurilor de ofertare cu 
valoare economică ridicată, scurgerea de 

informații secrete către un competitor, la 
momentul potrivit, poate face diferența 
cu privire la câștigător.

Metoda uzuală pentru a restricționa 
participarea în proceduri a unor 
participanți este impunerea de criterii de 
eligibilitate, care sunt disproporționate, 
comparativ cu scopul contractului. 
Legislația primară și cea secundară 
nu solicită autorităților contractante 
să folosească asemenea criterii, și 
cu atât mai puțin, să le folosească 
irațional. Scopul criteriilor de caliicare 
este, de exemplu, de a evita acordarea 
unui contract pentru construcția unei 
autostrăzi unei companii foarte mici, dar 
nu de a bloca cu totul participarea la o 
procedură de achiziții a companiilor cu 
un potențial de a implementa contractul. 
Cererile excesive de documente irelevante 
reprezintă o barieră în calea competiției 
reale.

Asemenea practici negative – de exemplu, 
documentele neînsemnate solicitate 
în timpul procedurilor de achiziție sau 
solicitările disproporționale impuse 
operatorilor economici – nu garantează 
o integritate crescută sau eiciență în 
cheltuirea banilor publici, ci sunt numai 
pași inutili care complică procesul. De 
exemplu: 

• Impunerea unor criterii economice 
(cifră de afaceri, solvență) pentru 
contracte unde acestea nu sunt 
un impediment major pentru 
implementarea cu succes a 
contractului, ie pentru că  oricum 
se primește un avans lunar (în cazul 
contractelor de lucrări), ie pentru 
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că oricum comercianții au o rețea de 
afaceri bine dezvoltată care le permită 
să lucreze cu furnizorii pe credit;

• Orice ofertant trebuie să aibă i avut 
proituri în ultimii trei ani - o solicitate 
nerezonabilă, pentru că în cele mai 
multe cazuri, în trei ani succesivi pot 
exista pierderi, mai ales în cazurile 
de criză, care pot marca situația 
inanciară a unui comerciant; pentru 
a demonstra situația inanciară și 
economică pot i folosite alte informații 
utile (lipsa datoriilor, cifra de afaceri 
etc);

• Unui ofertant care comercializează 
anumte produse, dar nu are activitate 
de procesare i se cere o certiicare 
ISO – este un criteriu inutil, având în 
vedere faptul că plata se face după ce 
produsele sunt primite în mod oicial;

• ISO 14001 sau certiicarea HACCP sunt 
necesare pentru proceduri care nu au 
nici de-a face cu protecția mediului sau 
cu protecția muncii

• Dovada faptului că ofertantul are un 
număr minim de angajați, deci multe 
IMMuri utilizează un sistem bazat de 
contract de muncă limitate, care se 
adjustează în funcție de numărul de 
contracte obținute de pe piața privată 
sau din fonduri publice;

• Candidatul trebuie să demonstreze 
experiența într-un anumit domeniu 
(care este o abordare corectă, per 
ansamblu), dar care este deinită 
foarte limitat, precum în exemplele de 
mai jos:

Experiență obligatorie în construcția 
de școli, în timp ce experiența pentru 
construcția blocurilor de apartamente nu 
este acceptată.
Livrarea anterioară a cel puțin 10.000 
de computere, în timp ce 4.000 de 
computere livrate nu este un criteriu 

care să permită participarea, chiar dacă 
aceasta este limita pentru contractul 
pentru care se realizează procedura de 
achiziție
Experiență în livrarea unui anumit tip 
de serviciu pentru o instituție publică, în 
timp ce oferirea aceluiași serviciu pentru 
un client privat nu este acceptată
Experiență în construirea de drumuri la 
altitudini mai mari de 600 m, în timp ce 
construirea de drumuri la altitudini mai 
mici a fost considerată irelevantă

Imaginația sau lipsa de apreciere a 
autorităților nu are limite în impunerea 
de criterii de caliicare inutile. În schimb, 
un număr de comercianți sau operatori 
specializați în afaceri cu statul au obținut 
toate certiicările posibile și deci nu pot i 
ușor eliminați din competiție. Un număr 
mare de companii care s-au orientat 
pe performanța economică și nu pe 
investirea resurselor în diferite certiicări 
oiciale și în producerea de dosare de 
achiziții publice sunt eliminate din proces 
din cauza cererilor birocratice excesive și 
nerelevante. Trebuie deci cercetat în ce 
măsură comportamentul excesiv și hiper 
protectiv al autorităților contractante 
ridică bariere serioase factorilor 
interesați, afectând deci competiția și 
costul inal al produselor, cu cheltuieli 
din bugetele publice. Dovezile, precum 
cele din secțiunea 2.2 sugerează că acest 
fenomen este posibil și necesită o analiză 
atentă pentru a analiza magnitudinea sa 
și efectele socio-economice.

Pe de altă parte, legea conține o serie de 
articole neclare, care pot i exploatate, 
precum art 181: “autoritatea contractantă 
are dreptul de a exclude dintr-o procedură 
pentru atribuirea contractului de achiziție 
publică orice ofertant/candidat care se 
ală în oricare dintre următoarele situații 
[…]”, incluzând faliment, datorii la stat 
sau condamnări anterioare. În asemenea 
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situații, formularea articolului – care 
stipulează că are dreptul și nu obligația 
- poate conduce la ideea că autoritatea 
poate sau nu poate exclude candidații 
arbitrar.

Mai mult, autoritățile comit greșeli 
care se pot dovedi scumpe când aleg 
criteriile de evaluare sau când calculează 
algoritmul de notare în cazul ofertelor 
celor mai avantajoase din punct de vedere 
economic. Manipularea acestor criterii 
– spre exemplu, prin solicitarea de 
termene limită nerealist de scurte pentru 
implementare, cum ar i 6-12 ore sau 
garanții neobișnuit de lungi (50 de ani, 
o perioadă care depășește speranța de 
viață medie a irmei în cauză, deci este 
o garanție nerealistă etc) – se regăsește 
adeseori și se poate dovedi scumpă, 
pentru că apare în cazul achizițiilor 
complexe și generează rezultate 
ireversibile.

În ceea ce privește regimul 
concesionărilor, competiția trebuie 
să asigure accesul nediscriminant la 
contracte – de exemplu, prin eliminarea 
posibilității de a transfera licențe valide 
în condiții favorabile față de cele impuse 
inițial pentru procurarea lor. Practica 
actuală de scutiri de la reglementările 
legale, prin legislație secundară și terțiară 
(de exemplu, prin reglementările unor 
agenții autonome precum Agenția 
Națională pentru Resurse Minerale) fără 
a asigura același nivel de transparență și 
dezbatere publică pentru aceste scutiri 
cu acela inițial, prin care a fost adoptată 
legea este o deiciență serioasă, care 
afectează mediul competițional.

Tot cu privire la concesionări putem 
remarca probleme permanente legate 
de Legea Parteneriatului Public-Privat, 
datorită multiplelor inițiative din 
Parlament care au scopul de a o amenda 
“ca un instrument urgent și necesar 
pentru deblocarea lucrărilor majore de 
infrastructură așteptate în România în 
anii următori”. În acest context trebuie 
rezolvată ambiguitatea privitoare la 
legea care trebuie aplicată. Și aceasta 
mai ales pentru că PPP sunt încă 
proiecte de achiziții la care se aplică 
Directivele Europene 17/2004 și 18/2004 
și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
Europene, în ciuda oricăror idei originale 
transpuse în legislația națională a statelor 
membre de către corpurile legislative. 
Este greu să concepem un PPP care 
să nu necesite o procedură de selecție 
competitivă, care să aibă un caracter de 
achiziție sau de concesionare, deci nu este 
foarte clar care sunt limitele de aplicare a 
noilor reglementări.

Mai mult, în vara lui 2013, legislația de 
bază privitoare la achizițiile publice (OUG 
34/2006) a fost amendată3 în două puncte 
cheie și controversate:

• a devenit interpretabil care companii 
de stat vor intra în continuare sub 
auspiciile legislației care le obligă să 
achiziționeze competitiv. De aceea, 
acum, companiile care operează pe 
piețe “competitive” (cu excepția unor 
servicii: apă, energie și comunicații) 
sunt excluse de la procedurile de 
achiziție speciicate în lege, dar ar 
trebui să își pregătească propriile 
regulamente pentru achizițiile publice. 

3 Legea nr. 193/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2012 pentru 
modiicarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 
concesiune de servicii.
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Nu există detalii cu privire la cine ar 
trebui să veriice dacă aceste reguli 
există și se aplică;

• pragurile pentru achizițiile publice au 
crescut la 30.000 de euro (de la 15.000) 
pentru bunuri și servicii; și de la 
100.000 de euro (de la 15.000) pentru 
lucrări. Creșterea este substanțială, 
mai ales dacă luăm în considerare 
astfel de contracte la nivel local.

Amendarea legislației a avut loc în ciuda 
unei dezbateri publice îndelungate despre 
companiile publice din medii competitive, 
care ar trebui să ie obligate să cumpere 
sau/și să vândă competitiv. Dezbaterea a 
urmat unui scandal referitor la vânzările 
de energie ieftină de la o companie de 
electricitate, asupra căreia se desfășoară 
mai multe investigații de la Comisia 
Europeană (DG Comp) pentru ajutor de 
stat ilegal de aproximativ 1 miliard de 
euro între 2007 și 2011.

2.2 DISFUNCŢIONALITĂŢLE LEGATE DE SECTORUL PRIVAT

Există o jurisprudență semniicativă care 
demonstrează că operatorii privați se 
angajează în practici anticoncurențiale, 
fără amestecul direct al autorității 
contractante. Din păcate, o analiză 
sistematică asupra acesteia nu există, 
având în vedere că abuzurilor privaților 
nu sunt la fel de ușor de studiat precum 
cele ale autorităților publice, după cum 
arătam anterior. Rețeaua de instituții care 
monitorizează și controlează achizițiile 
publice a fost dezvoltată în primul 
rând pentru a detecta și corecta erorile 
procedurale sau neregulile autorităților 
contractante și nu efectele inale 
(distorsiuni ale prețurilor de achiziție). 
Aceste instituții nu au resursa umană 
potrivită sau capacitatea logistică pentru 
a întreprinde o analiză de piață eicientă. 

De exemplu, anumite proceduri prin 
sistemul de achiziții publice sunt 
standardizate, precum cele pentru spitale, 
cămine, grădinițe sau unități militare: 
mâncare en-gros (făină, zahăr, cartoi, 
ulei etc), produse de curățare sau de 
întreținere sau alte diferite materiale. 

În mod normal, pe o piață competitivă, 
bunurile cumpărate în cantități mari și 
la intervale de timp regulate ar trebui 
să beneicieze de reduceri substanțiale. 
În realitate, se pare că de multe ori că 
prețurile de achiziționare sunt de fapt 
mai mari decât cele en-detail de la 
supermarket-uri sau din piețe, uneori, 
chiar și cu 50%. În alte cazuri, produsele 
de calitate slabă (care nu pot i practic 
folosite) îndeplinesc cerințele formale 
din oferte. Imaginația ofertantului este 
nelimitată, iar metodele de combatere a 
acestui tip de situație  prin speciicații ex 
ante sunt relativ puține. 

Unii conducători de autorități 
contractante își dau seama de nereguli 
și le raportează, dar legea nu le permite 
să facă achiziție directă, simplă și ieftină 
și îi obligă să achiziționeze prin sistemul 
electronic. Luând în calcul lipsa unor 
analize aprofundate, putem doar specula 
asupra cauzelor acestui fenomen: 

• Elementele înțelegerilor verticale 
descrise în secțiunea 2.1, care 
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înseamnă că instituția care 
achiziționează direcționează discret 
contractele către comercianții favoriți, 
prin impunerea de speciicații, prin 
oferirea de informații privilegiate, prin 
bariere birocratice etc, permițând 
astfel operatorilor să exploateze 
sistemul și să obțină prețuri mai mari 
decât ar i cazul;

• Cartelizarea producătorilor sau 
comercianților unui anumit bun, 
care pot controla piața de achiziții 
publice, chiar și fără ajutorul 
autorității contractante și care 
implică o coordonare (cine, ce și când 
primește); de multe ori nu este vorba 
de o cartelizare în cazul încredințărilor 
directe a contractelor, pentru că 
irmele aparțin teoretic aceluiași 
angajator sau sunt parte a unei 
asociații;

• Rigiditatea cadrului prescriptiv 
(cu scopul de a preveni fraudele) 
generează bariere naturale în ceea ce 
privește accesul (de natură economică, 
birocratică, informațională etc) pe 
aceste piețe de contracte publice 
care sunt mult mai înalte decât cele 
necesare pentru a intra pe o piață 
liberă, astfel explicându-se și prețurile 
mari;

• Riscul de a face afaceri cu statul (de 
exemplu, întârzierea plăților, cum ar i 
cazul medicamentelor sau materialelor 
medicale) este atât de ridicat încât 
justiică un bonus de risc;

• În cele din urmă, după cum este 
posibil să se întâmple în realitate, este 
vorba de un  amestec între factorii 
menționați anterior.

Situația este similară pe piața contractelor 
de lucrări mici și medii. De exemplu, 
sectorul de construcții demonstrează că 
serviciile și operațiunile incluse într-un 

proiect public au de multe ori costuri 
substanțial mai mari decât echivalentul 
din proiectele private. Când la baza 
acestor prețuri stau înțelegerile dintre 
operatori, situația este favorizată de (i) 
diicultatea de a identiica dovezi care să 
dezvăluie înțelegerea (ii) faptul că dacă 
o autoritate reușește să demonstreze 
comportamentul anticoncurențial, 
amenzile sunt mai mici decât potențialele 
câștiguri sau decât sancțiunile aplicate 
de către cartel celor care dezvăluie 
înțelegerea – îndepărtarea lor de pe piață.

În toate aceste cazuri, o analiză 
economică sistematică trebuie pregătită 
urgent. Trebuie realizată la diverse 
niveluri (local/central) sau să se orienteze 
asupra sectoarelor uzuale (construcție de 
drumuri, lucrări de construcție, piața de 
papetărie, piața produselor cu consum 
frecvent sau cea a echipamentelor 
medicale). Numai o astfel de analiză poate 
demonstra (i) mărimea distorsiunilor 
de preț în aceste sectoare, dacă există 
într-adevăr și (ii) cauzele lor reale. Numai 
pe baza unei asemenea analize pot i 
adoptate măsuri de corecție în legislația 
și politicile speciice și în sistemul 
instituțional.

Și simpla mapare a problemelor din 
domeniu ar putea oferi rezultate 
valoroase. Altfel este absurd să raportăm 
că sistemul funcționează bine, procedurile 
sunt urmate, gradul de acoperire al 
sistemului electronic de achiziții publice 
crește de la an la an, în timp ce obiectivul 
principal – creșterea competitivității, a 
calității prouselor și serviciilor furnizate 
sectorului public și scăderea prețului per 
unitate – nu este atins.
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3. SUMARUL PROBLEMELOR LEGATE DE 
ACHIZIŢIILE PUBLICE DIN ROMÂNIA

• Acordarea de prioritate 
sectoarelor neprioritare

• Dezvăluirea 
informațiilor 
conidențiale unor 
ofertanți favorizați

• Introducerea în 
procedura de achiziție 
a unor criterii care 
ar favoriza anumit 
competitor

• Introducerea de clauze 
ascunse, care pot crește 
valoarea contractului 

• Introducerea de 
elemente inutile, 
care pot conduce 
la creșterea valorii 
contractului

• Alegerea unor 
proceduri care limitează 
concurența

• Scurtarea excesivă a 
termenelor 

• Folosirea unor ofertanți 
ictivi sau trimiterea 
de invitații/ solicitarea 
de oferte către 
companii care nu sunt 
interesate să participe 
la competiție

• Acordarea contractului 
la prețuri mici și 
creșterea ulterioară a 
valorii sale

• Descaliicarea 
competitorilor fără 
motive legale

• Acordarea de contracte 
companiilor care nu 
respectă criteriile

• Exercitarea inluenței 
asupra comisiei de 
selecție

• Modiicarea 
documentației din 
dosarul de achiziție 
după închiderea 
procedurii

• Utilizarea de criterii de 
selecție subiective

1 2 3
ETAPA

IDENTIFICĂRII 
NEVOILOR

PROCEDURA DE 
SELECŢIE

ACORDAREA 
CONTRACTULUI
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• Achitarea unor lucrări 
ictive

• Utilizarea de materiale 
de calitate inferioare 
și deci, efectuarea 
unor lucrări de calitate 
scăzută

• Proces de monitorizare 
ineicient sau lipsa 
inspecțiilor

• Întârzierea plăților 
cu scopul de a obține 
fonduri de la contractor

• Creșterea valorii 
contractului

• Evitarea procedurii de 
achiziție publică, prin 
încheierea mai multor 
contracte (împărțirea în 
mai multe contracte)

• Lipsa de transparență 
cu privire la anumite 
etape sau produceri 
integrale de achiziție 
publică

• Lipsa unor mecanisme 
de contestație 
funcționale

• Proceduri lungi în cazul 
conlictelor în instanță

4 5
EXECUŢIA 

CONTRACTULUI
ALTE 

VULNERABILITĂŢI
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PARTEA B
REZUMATUL POZIŢIILOR 
PREZENTATE DE 

REPREZENTANŢI AI 

INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN 
DOMENIUL ACHIZIŢIILOR 
PUBLICE

28 IANUARIE 2014

Secțiunea de mai sus a raportului a fost 
prezentată la conferința Provocări și 
soluții pentru îmbunătățirea cadrului 
legal și instituțional în sistemul 
achizițiilor publice din România care 
a avut loc în București și care a reunit 
factori interesați și decidenți din sectorul 
achizițiilor publice din România și Croația. 
Secțiunea de față include răspunsuri la 
unele dintre problemele ridicate în Partea 
A. 
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HORIA GEORGESCU
Preşedinte, Agenţia Naţională de Integritate (ANI)

Dl. Georgescu a prezentat informații 
referitoare la dezvoltarea sistemului 
de prevenire în domeniul achizițiilor 
publice, PREVENT. Noutatea constă în 
faptul că sistemul electronic de achiziții 
publice va include un formular referitor la 
integritate, destinat factorilor decizionali, 
care va i prelucrat de către inspectorii de 
integritate din cadrul ANI. În momentul 
în care sistemul identiică un conlict de 

interese, înaintea semnării unui contract, 
se va trimite o avertizare către șeful 
instituției și către persoana implicată. 
Sistemul este o măsură preventivă și are 
ca scop reducerea numărului de dosare 
în litigiu – dosare care dureaza foarte 
mult, în special atunci când se pune 
problema recuperării prejudiciului și 
când persoanele respective nu mai sunt 
angajate ale acelei instituții.

Baza de date va i populată prin 
intermediul Sistemul electronic național 
de achiziții publice, în timpul procedurilor 
de achiziții. ANI va deini împreună 
cu partenerii acesteia categoriile de 
funcționari care vor i supuse acestei 
proceduri (i.e. secretarul general al unei 
instituții, primarul, președintele consiliului 
județean ș.a.m.d.). Sistemul nu include 
operatorii privați, însă poate i extins în 
orice moment de către ANRMAP și UCVAP 
în acest sens.

În cazul în care formularul nu este 
completat, publicarea procedurii de 
achiziții publice nu poate continua 

în SEAP. Formularul va i înclus într-o 
inițiativă legislativă și va i obligatoriu. 
Procedura are scopul de a include, în 
măsura în care este posibil, un număr cât 
mai mare de funcționari. Consultanții vor 
i de asemenea incluși în sistem, întrucât 
în unele cazuri, aceștia au rapoarte 
contractuale sau de altă natură cu 
societățile care câștigă licitația. 

Până acum nu s-a luat încă o decizie 
cu privire la tipul de notiicare trimisă 
de către ANI: dacă aceasta să ie de 
conformitate sau consultativă. Autoritățile 
contractuale trebuie să comunice ANI 
dacă au urmat procedura sau nu. În 
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cazul în care acestea nu au urmat 
procedura, ANI poate iniția o procedură 
de investigație și va notiica de asemena 
alte instituții cu rol de investigație. În 
momentul în care notiicarea este trimisă, 
funcționarul vizat este ținut responsabil 
din punct de vedere legal.  

Conlictele de interese sunt sistematice, 
cu toate că legislația include prevederi 
care permit unei anumite persoane să 
se retragă din procedura de achiziții. 
Legislația include prevederi referitoare 
la conlictul de interese direct – în cazul 
în care decizia este directă și factorul 
decizional semnează un document, de 
exemplu – și indirect – i.e. atunci când 
factorul decizional este responsabil cu 
numirea comisiilor pentru licitație. Cel 
mai mare impact este cel la nivel local 
dacă luăm în considerare importanța 
investițiilor sau a furnizării de servicii în 
comunitățile mici. 

Odată ce procedura de achiziții publice 
pentru PREVENT va i inalizată, ANI și 
grupul de lucru instituțional va redacta 

o propunere legislativă care trebuie 
întocmită pentru a rezolva chestiunile 
referitoare la sistem. După ce procedura 
de achiziții publice va i inalizată, sistemul 
va i parțial funcțional într-o perioadă 
de cel mult șase luni și va funcționa la 
capacitate maximă în cel mult un an. 
Rapoartele MCV indică faptul că sistemul 
trebuie extins și pentru fondurile 
naționale. 

Proiectul de față este nou pentru ANI 
și din acest motiv se va crea un nou 
departament cu inspectori specializați pe 
integritate. 

Întrucât este un proiect inanțat din 
fonduri europene, acesta va asigura 
publicitatea unei cantități semniicative 
de date publice referitoare la sistemul de 
achiziții publice – mai întâi cu privire la 
fondurile europene și apoi cu privire la 
fondurile naționale. Structura este foarte 
adaptabilă pentru sistemul național de 
achiziții publice. 

TEODOR DULCEAŢĂ
Director Adjunct, Direcţia Control (DLAF)
Sistemul de achiziții publice nu este 
transparent și nu asigură o piață 
competitivă. Există probleme referitoare 
la programele europene atât pentru 
proiectele din domeniul privat, cât și 
pentru cele din domeniul public. 

Participanții la procedurile de achiziții 
publice nu înțeleg faptul că beneiciarii 
inali ai proiectelor sunt cetățenii, drept 
pentru care resursele publice trebuie 
folosite înțelept. 
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Dl. Dulceață consideră că următoarele 
probleme sunt frecvente:

• Caietul de sarcini: împarțirea 
contractelor pentru a evita publicitatea; 
descrierea ofertanților este copiată în 
caietul de sarcini. DLAF s-a confruntat 
cu o situație în care caietul de sarcini a 
fost redactat chiar de ofertant; 

• Resurse umane: lipsa de experți a 
beneiciarilor; 

• Utilizarea documentelor false: ofertanții 
folosesc documente false, considerând 
că nimeni nu le va veriica – în ceea 
ce privește proiectele europene, 
toate documentele sunt veriicate. Se 
redactează declarații false cu privire la 
bonitatea participanților, bilanțuri sau 
la actele doveditoare pentru experiența 
acestora; 

• Conlicte de interese: șeful instituției 
este în posibil conlict de interse în 
raport cu câștigătorul sau societatea 
are rapoarte contractuale sau de altă 
natură cu membrii comisiei de evaluare; 

SILVIA MIHALCEA
Director General, Oiciul Naţional al Registrului Comerţului 
(ONRC)
Dna. Mihalcea a subliniat faptul că 
Registrul Comerțului va oferi susținere 
reprezentanților Expert Forum pentru a 
dezvolta baza de date de achiziții publice 
și a menționat contribuția ONRC (cu date 
concrete) la proiectul de față.

Mai mult, dna. Mihalcea a anunțat 
transpunerea Directivei 17/2012 ale cărei 
prevederi lărgesc limitele referitoare la 
informațiile care pot i furnizate gratuit 
de către Oiciul Registrului Comerțului 

– sediul social. Termenul limită pentru 
transpunerea acestei Directive în legislația 
din România este 7 iunie 2014.

• Transparența: publicitatea procedurilor 
de achiziții publice pentru fonduri 
europene nu este suicient de 
transparentă, în special în sectoarele 
private. 

• Înțelegeri pentru oferte supralicitate: 
cu toate că este vizată o simpliicare 
a procedurilor, beneiciarii ajung la o 
înțelegere cu un potențial ofertant și 
valorile depășesc astfel valoarea de 
piață. Reprezentanții UE au propus 
dezvoltarea unei baze de date cu limite 
de prețuri – practic, se va genera o 
estimare de preț și beneiciarii nu vor 
putea depăși limita respectivă; 

• Informare și prevenire: trebuie acordată 
o mai mare atenție procedurilor de 
achiziții publice, în special pentru 
fondurile europene. O atenție specială 
trebuie acordată directivelor europene 
pentru a simpliica procedurile de 
achiziții publice și pentru a înțelege 
fenomenul în scopul de a evita corecțiile 
UE.
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MUNIR PODUMLJAK
Director Executiv, Partnership for Social Development 
(Croaţia)
Baza de date croată (www.
integrityobservers.eu) este un instrument 
bun atunci când vorbim despre 
monitorizarea procedurilor de achiziții 
publice. De asemenea, legislația croată 
cu privire la achizițiile publice este unul 
din cele mai bune instrumente, în special 
datorită clarității acesteia, a mecanismelor 
funcționale și a instrumentelor de 
prevenire și combatere a fraudei. 

Legislația prevede speciicații clare cu 
privire la publicitatea ofertelor și include 
sancțiuni importante pentru cei care nu 
pun în aplicare procedura. De exemplu, 
societățile care nu pot participa la licitații 
trebuie listate (i.e. conlicte de interese), 
iar în cazul în care procedura nu este 
respectată, amenzile pot i de până la 
150.000 euro. În cazul în care procedura 
este încheiată, pot interveni sancțiuni 
penale. Mai mult, responsabilitatea 
factorilor decizionali este mare, întrucât 
funcționarul poate chiar să piardă dreptul 
de proprietate asupra bunurilor sale. 

Sistemul nu poate i evitat cu ușurință. 
Există persoane care reușesc să facă acest 
lucru, însă riscă sentințe aspre întrucât 
aceștia trebuie să comită cel puțin cinci 
infracțiuni pentru a evita sistemul. Baza 
de date detectează anomaliile și prin 
urmare, în cazul în care o persoană 
comite o infracțiune, aceasta poate i 
identiicată și reclamată.

BOGDAN PAUL DOBRIN
Preşedinte, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP)
Parlamentul European a aprobat noile 
directive cu privire la achizițiile publice. 
Date neoiciale atestă faptul că acestea 
vor i publicate în luna martie în Jurnalul 
Oicial al UE, intrând astfel în vigoare în 
termen de 20 de zile. Fiecare Stat Membru 
are la dispoziție maximum doi ani pentru 
transpunerea acestora în legislația 

națională. După publicarea acestora, 
ANRMAP poate întocmi o propunere 
legislativă. 

În urma publicării Directivelor în Jurnal, 
acestea vor i publicate pe site-ul 
ANRMAP. Se lucrează deja la noile 
prevederi legale și trei acte normative 
vor i probabil întocmite pe următoarele 
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subiecte, după cum urmează: proceduri 
de achiziții clasice, contracte de 
concesiune și utilități. Legislația actuală 
(OUG 34/2006), care combină procedurile 
clasice de achiziții, este o îmbinare a celor 
două directive. Directiva cu privire la 
utilități este mai lexibilă, iar OUG include 
”barierele” impuse în Directiva cu privire 
la procedurile clasice de achiziții care 
sunt de asemenea aplicabile prevederilor 
referitoare la utilități – drept pentru care 
procedura de achiziții pentru utilități este 
îngreunată.

Transpunerea poate genera de asemenea 
efecte negative. Dacă luăm în considerare 
pragurile europene, pot exista trei acte 
normative și nu unul singur la nivel 
național. Nu este însă exclus să existe un 
singur act normativ, dar care să includă o 
distincție clară între tipurile de proceduri 
de achiziții publice.

Reprezentanții CNSC vor contribui la 
întocmirea unei directive de soluționare 
care va i inclusă de asemenea în noul 
pachet legislativ pentru a obține o mai 
mare eiciență a sistemului de achiziții 
publice.

Pornind de la observația că opinia publică 
este de părere că procedurile de achiziții 
publice sunt subiect de fraudă, putem 
observa cu ușurință că există o lipsă de 
transparență în sensul că populația nu 

cunoaște foarte multe lucruri cu privire 
la acest proces. Procedura de achiziții 
reprezintă un element important atât 
al economiei naționale cât și al celei 
europene. Cu toate că procedura este 
complexă, populația trebuie să cunoască 
mai multe aspecte în legatură cu aceasta. 
Este important de menționat faptul că 
directivele au fost inalizate în urma unor 
sesiuni extinse de consultare cu părțile 
interesate.

Atât în Croația cât și în România putem 
observa că gradul de transparență al 
procedurilor de achiziții publice este unul 
satisfăcător. Îmbunătățirile vor i aduse 
chestiunilor referitoare la conlictele 
de interese. Prin urmare, vom face un 
pas important cu privire la măsurile 
de prevenire în România [referire la 
programul PREVENT de mai sus] și vom da 
un exemplu Statelor Membre.

Nu deținem o statistică exactă până în 
acest moment, dar avem aproape 20 de 
milioane lei din amenzi pentru încălcarea 
procedurilor de achiziții publice în 2013. 
Cazurile au fost trimise altor instituții de 
cercetare penală.

Laura Ștefan: nu există o instituție care să 
monitorizeze implementarea contractelor. 
Implementarea acestora este controlată 
de către Curtea de Conturi, însă numai pe 
criterii de performanță. 

SILVIU CRISTIAN POPA
Consilier de soluţionare, Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor (CNSC)
CNSC este o instituție de soluționare care 
are un rol vizibil în sistemul de achiziții 
publice românesc având în vedere faptul 
că reduce într-o manieră considerabilă 

blocarea instanțelor dacă ne referim la 
reclamații depuse pe durata procesului de 
achiziții.
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CORNEL CĂLINESCU
Şeful Oiciului Naţional pentru Prevenire a Criminalităţii şi 
Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor Provenite din 
Infracţiuni, Ministerul Justiţiei (MJ)
Există câteva condiții prestabilite care 
au fost preluate de actuala Strategie 
Națională Anticorupție ca cerințe pentru 
eiciența în lupta anticorupție:

• Asigurarea stabilității și sustenabilității 
instituțiilor anticorupție, în special DNA 
și ANI;

• Transferul responsabilității de la DNA 
la ANI cu privire la managementul 
autorităților publice. SNA percepe 
iecare nou caz al ANI și DNA ca un eșec 
de management. În măsura în care sunt 
deschise cazuri, acest lucru înseamnă 
că un manager nu a avut un bun sistem 

În 2012, CNSC a înregistrat 5.997 
reclamații, din care 2.448 cu privire 
la documentele de licitație și 3.549 
referitoare la rezultatele procedurilor 
de atribuire. În altă ordine de idei, 2.644 
reclamații se referă la lucrări, 1.933 la 
furnizori și 1.420 la prevederi legale.

Principalele puncte vulnerabile atunci 
când dicutăm de procedura de atribuiew 
sunt următoarele:

• Lipsa de transparență în procesul de 
evaluare;

• Modiicarea repetată a prevederilor 
legale, fapt care generează 
ambiguitate;

• Lipsa de experiență a personalului 
angajat al autorităților contractante;

• Pe cale de consecință:

• capacitatea limitată de 
implementare a legislației; maniera 
defectuoasă de elaborare a 
documentației de licitație și de 
reformulare a cerințelor;

• răspunsuri contradictorii ale 
autorității contractante cu privire la 

solicitările de caliicare a agenților 
economici;

• excesul de formalism și 
interpretarea rigidă a prevederilor 
legale și anularea – nemotivată – a 
procedurilor de atribuire.

În cazul în care discutăm despre semnale 
de alarmă, CNSC a observat următoarele 
chestiuni:

• Situațiile de urgență invocate de 
autoritatea contractantă (pierderea 
fondurilor, sfârșitul anului iscal etc.);

• Accesul ”inadecvat” la informație;

• Conținutul notelor explicative redactat 
cu ajutorul instrumentelor copy-paste;

• Lipsa formularelor standard pentru 
informații generale;

• ”Predilecția” pentru unii dintre 
ofertanți;

• Redactarea caietului de sarcini în 
conformitate cu particularitățile unui 
anumit agent economic;

• Solicitările “selective” de clariicare pe 
durata procedurilor de evaluare.
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de control pentru a preveni faptele de 
corupție.

Potrivit SNA, achizițiile publice reprezintă 
un sector vulnerabil. Măsurile anticipate în 
2012 sunt și în prezent în dezbatere (vezi 
măsurile referitoare la obiectivul speciic 
4,6 – creșterea eicienței mecanismelor de 
prevenire a corupției în materia achizițiilor 
publice). În 2012 discutam despre SEAP 
și am propus identiicarea și rezolvarea 
vulnerabilităților. Ne alăm în aceeași 
etapă. Cu mai mult de 10 ani în urmă 
SEAP era considerat un instrument bun 
și a primit premii la nivel internațional. 
Acum tendința este de a publica 
informații care sunt în mare măsură date 
deschise.

Un pas important care trebuie făcut este 
de a exercita presiune asupra autorităților 
pentru a deveni mai transparente nu 
numai în domeniul achizițiilor publice, 
dar și în etapele de implementare – 
contractarea deschisă. Problemele 
apar nu numai pe durata desfășurării 
procedurii, ci și în punerea în execuție a 
proiectului.

Colaborarea cu alte agenții și ONG-uri 
este bună, MJ implementează proiecte cu 
acestea în domeniul achizițiilor publice. 

MJ susține practica unitară referitoare 
la cazurile de achiziții publice. În acest 
scop SNA menționează ca posibilitate 
promovarea recursurilor în interesul legii. 
Până acum nu există solicitări adresate MJ 
în acest sens.

Dacă discutăm despre cifre:

• Recuperarea prejudiciului: datele 
referitoare la punerea sub acuzare de 
către procurori arată că putem evalua 
un cost al infracționalității la peste 
2 miliarde euro, dacă ne raportăm 
la întregul fenomen al criminalității. 
În iecare an se dispun măsuri 

asiguratorii de peste 1/2 miliard de 
euro. Prioritatea MJ este de a deveni 
mai eicienți în domeniul ordinelor de 
coniscare și al măsurilor asiguratorii. 
România are o legislație modernă – 
din 2012 avem posibilitatea coniscării 
extinse și există unele cazuri deschise 
în acest sens.

• Valoriicarea bunurilor sechestrate 
înainte de rămânerea deinitivă a 
unei hotărâri de condamnare este 
de asemenea inclusă în prevederile 
legale din România. Aceasta poate i 
privită ca o măsură controversată, 
însă este constituțională și reprezintă 
transpunerea celor mai bune practici 
internaționale.

• MJ și-a propus să centralizeze ce 
date deține statul român cu privire la 
recuperare. Pentru procurori cifrele 
sunt clare, la fel și pentru instanțe, iar 
pentru punctul inal, valoriicarea de 
către ANAF, există date în sensul că, 
așa cum este menționat în raportul 
MCV, numai un procent de sub 10% 
din bunurile coniscate în instanță sunt 
valoriicate.

• Mai există de asemenea alte două 
statistici care trebuie coroborate: 
cifrele pe care instituțiile publice 
le primesc cu titlu de despăgubiri 
– și se pare că până acum această 
procedură nu a fost relevantă pentru 
părțile interesate. MJ intenționează să 
obțină de la iecare instituție situația 
cu creanțe și stadiul de recuperare 
a acestora. În baza datelor empirice 
disponibile pentru autoritățile publice 
care recuperează creanțe în perioada 
menționată de prescripție de cinci ani, 
procentul este de 20-25%.

• De asemenea, în baza datelor 
disponibile, gradul de executare 
a amenzilor penale este de peste 
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50-60%. În cazul în care acestea nu 
sunt executate, pot i transformate în 
sentințe cu executare.

• Până în acest moment nu există 
statistici clare cu aceste date. MJ 
intenționează să creeze un registru cu 
date de la toate instituțiile relevante 
implicate în acest proces: poliție, 
parchete, instanțele, MJ, ANAF.

Revenind la Strategia Națională 
Anticorupție, MJ a adaptat cadrul MCV 
la contextul național și a organizat 
sesiuni de evaluare colegială cu echipe 
mixte în instituțiile publice. Este necesar 
un șoc, pentru că este foarte greu la 
nivel național să convingi autoritățile 
să investească în consilierul de etică, 

să execute prevederile legate de Legea 
544/2001 (încărcarea execuției bugetare 
pe site, spre exemplu) etc. Multe dintre 
instituții – așa cum au demonstrat 
și vizitele – au un deicit major de 
informație, iar mecanismele legislative 
nu sunt bine înțelese. Sesizările sunt 
un bun instrument, însă acesta nu 
funcționează pentru că oamenii nu își 
cunosc drepturile. Dacă discutăm despre 
prevenirea și raportarea potențialelor 
conlicte de interese, pe durata sesiunilor 
noastre, DLAF a fost singura instituție 
care a prezentat un caz al unui angajat 
alat într-o astfel de situație. Instituțiile 
sunt reticente în a impune clauze 
anticorupție ofertanților în contractele 
semnate.

RADU PUCHIU
Secretar de Stat, Cancelaria Primului Ministru 

BOGDAN CHIRIŢOIU
Preşedinte, Consiliul Concurenţei (CC)

Cea mai semniicativă realizare este 
lansarea site-ului de date deschise www.
data.gov.ro de unde pot i descărcate 
seturi de date deschise de la instituții 
publice centrale.

În 2014 se va desfășura o vizită a 
secretariatului OGP4. Dialogul cu 

Din 2010, CC se orientează pe carteluri 
pe achiziții publice, însă rămâne tributar 

societatea civilă a avut rezultate 
bune. Direcția își propune să continue 
comunicarea, drept pentru care vor avea 
loc întâlniri lunare începând cu luna 
februarie.

sesizărilor pe care le primește de la 
factorii interesați externi. Consiliul 

4 Puteți ala mai multe informații despre Parteneriatul petru o Guvernare Deschisă aici:
www.ogp.gov.ro
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este singura instituție care controlează 
înțelegerile dintre ofertanți și nu neapărat 
relația verticală dintre ofertant și 
autoritatea contractantă. În iecare an, 
CC amendează cartelurile, sunt și cazuri 
în curs, însă toate sunt inițiate de actorii 
din exterior. CC își propune dezvoltarea 
capacității proprii de analiză, pe statistici, 
pe care nu le poate observa o autoritate 
contractantă.

Este important ca legea să funcționeze 
și nu neapărat să se redacteze pevederi 
legale noi. Pentru Consiliu, colaborarea 
cu parchetele este importantă, în special 
pentru faptul că aceștia dețin atribuții și 
instrumente de urmărire în justiție. Cu 
toate că unele activități sunt infracțiuni, 
conform Codului Penal, nu s-a dat nicio 
condamnare cu executare în ceea ce 
privește cartelizarea.

Contractele de servicii încheiate pe 
perioade lungi de timp (spații, curățenie 
ș.am.d) nu sunt productive pentru piață, 
întrucât acestea exclud competiția 
și cresc prețurile. Legislația permite 
încheierea de contracte pe o durată de 
până la 49 de ani, însă este evident că o 
interpretare de bună credință urmărește 
logica economică și se reduce la zonele 
în care bunul simț dictează în acest tip 
de contracte (de exemplu, investițiile 
în depozitele ecologice de gunoi). 

Contractele simple de servicii, așa cum 
sunt serviciile de colectare a gunoiului 
(i.e. contract pe o durată de 25 ani în 
Sectorul 1, București) sau pentru servicii 
de plantare a lorilor (10 ani) nu au niciun 
sens întrucât nu există investiții care 
trebuie amortizate pe o perioadă atât de 
lungă. Mai mult, cadrul contractual nu 
trebuie stabilit pe o perioadă mai lunga 
de 4 ani, așa cum prevede practica UE. 

ANRSC – Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice – este o 
autoritate de reglementare slabă, fără o 
prezență vizibilă în dezbaterea publică și 
parțial activă în zona de achiziții publice, 
care ar trebui să aibă o colaborare activă 
cu CC și cu alte instituții.

DAN TAPALAGĂ
Jurnalist de investigaţie, Hotnews
Nu există o dezbatere publică cu privire 
la contractele semniicative în valoare de 
peste 20-30 milioane, iar mass-media (cu 
excepția a 2-3 surse) nu publică informații 
sau investigații. În lipsa unei dezbateri 

publice nu se pot face presiuni asupra 
instituțiilor publice precum ANRMAP sau 
DNA. Mass-media produce un număr 
semniicativ de scandaluri bazate pe lupte 
politice, discuții inutile, dar nu și despre 
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fondurile cheltuite ilegal. Discuțiile cu 
privire la contractarea publică lipsesc cu 
desăvârșire.

Nimeni nu întreabă despre contractarea 
serviciilor de deszăpezire pentru a vedea 
clauzele și în ce condiții trebuie să se 
facă intervenția, dacă există penalități, 
dacă aceste se aplică ș.a.m.d. Nu există o 
dezbatere cu privire la contracte, ci numai 
o dezbatere de natură politică și aceasta 
fără a avea un scop precis. 

O altă problemă este accesul la informații, 
mai ales în cazul marilor contracte, despre 
care se obține târziu sau deloc și cu mult 
consum de energie. Hotnews încearcă să 
dezvolte o bază de date cu acele contracte 
de achiziții publice mari asupra cărora 
există indicii de nereguli în procesul de 
atribuire. În timp, s-ar putea să se creeze 
un interes pentru urmărirea lor.

 Este un an nepotrivit pentru achiziții 
întrucât este un an electoral. Experiența 
arată că, pe perioada anilor electorali, 
partidele politice folosesc bani publici în 
scopuri proprii5. Și în acest sens ar putea 
i un an nepotrivit pentru transpunerea 
directivelor în legislația națională având în 
vedere aspectele menționate mai sus.

5 Vezi Harta Clientelismului elaborată de EFOR care demonstrează – între alți indicatori – 
distribuirea fondurilor publice: http://expertforum.ro/en/clientelism-map/
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