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NOUA FAŢĂ EUROPEANĂ A SISTEMULUI DE
ACHIZIŢII PUBLICE1
CUM AR TREBUI RECONFIGURATĂ
PIAŢA DE ACHIZIŢII PUBLICE DIN
ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL NOILOR
DIRECTIVE EUROPENE
În 2014 a fost lansat primul raport privind
corupția și anticorupția în statele membre ale
Uniunii Europene. Tema orizontală a acestui
raport este corupția în achiziții publice, un subiect
de o importanță majoră atât din perspectiva
cheltuirii banilor publici în țările membre, cât și
din perspectiva adoptării noii Directive privind
achizițiile publice care va conduce la schimbarea
legislației aferente acestui sector în întreaga
Uniune Europeană. Importanța acestui sector
derivă și din faptul că o cincime din produsul
intern brut la nivelul Uniunii Europene se
cheltuiește de către instituții și autorități publice,
precum și de alte entități publice prin proceduri
în urma cărora se achiziționează bunuri, servicii
și lucrări2. Comisia Europeană a încercat să
evalueze nivelul corupției în achizițiile publice
prin diferite proiecte de cercetare ajungând la
concluzia că în 8 țări UE costurile directe legate
de corupție luându-se în calcul doar 5 sectoare
de activitate se situează pentru anul 2012
undeva între 1,4 și 2,4 miliarde Euro3. Raportul
formulează recomandări pentru statele membre
– adaptate nevoilor și realităților iecăruia dintre
ele - și identiică bune practici care ar putea i
generalizate.

în primul rând pentru a se asigura că pe piață
banii publici sunt cheltuiți după reguli corecte,
uniforme și transparente. Piața este deschisă
tuturor companiilor care îndeplinesc criteriile de
eligibilitate și reunește toate ofertele entităților
publice din UE. Legislația privind achizițiile
publice include în subsidiar și elemente care sunt
relevante din perspectiva politicilor anticorupție:
obligativitatea transparenței privind procedurile
de achiziții publice, veriicări efectuate la anumite
momente ale procedurii de achiziții publice,
reducerea marjei de discreție privind modiicările
contractului inițial după semnare, sancțiuni
administrative sau penale pentru încălcări
ale legislației, posibilitate de a elimina din
procedurile de achiziții publice anumite companii
care au încălcat grav legislația. Tot în raportul
anticorupție publicat de Comisia Europeană în
2014 se arată că deși procedurile de infringement
nu privesc în principiu cazuri individuale de
corupție pe care statele membre ar trebui să
le poată rezolva la nivel intern, totuși adesea
vulnerabilitățile legate de aplicarea regulilor
privind achizițiile sunt subliniate pentru a se
arăta legătura cu practicile afectate de corupție
din anumite sectoare. Din 974 de proceduri de
infringement legate de implementarea regulilor
privind achizițiile publice aproape jumătate
priveau exclusiv 3 țări UE. Cele mai afectate
sectoare sunt managementul deșeurilor, serviciile
IT, caile ferate, sectorul de sănătate și sectorul
energetic5.

Punctul de plecare îl reprezintă rațiunea
fundamentală pentru care statele au decis
să adopte legi privind achizițiile publice și
mai ales rațiunea pentru care aceste reguli
au fost ridicate la nivel de acquis european.
Uniunea Europeană este întâi de toate o piață
comună. Achizițiile publice sunt reglementate

Repunerea în discuție a cadrului legislativ național
reprezintă o oportunitate de a regla deiciențele
constatate de-a lungul ultimilor ani – ie în ceea
ce privește normele de bază care funcționează
în acest domeniu, ie în ceea ce privește cadrul
instituțional. În acest context Expert Forum a
realizat un inventar al bunelor practici promovate

1
Referiri la rezultatele acestui studiu au fost incluse în raportul România între UE și Eurasia: fonduri publice,
ordinea de drept și economia reală, publicat de EFOR în cadrul proiectului Comunitatea bunei guvernări: think tank
deschis către public inanțat din granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG România.
2
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-traicking/
corruption/docs/acr_2014_en.pdf
3
“Identifying and Reducing Corruption in Public Procurement in the EU – Development of a methodology
to estimate the direct costs of corruption and other elements for an EU-evaluation mechanism in the area of anticorruption”, 30 June 2013, Pricewaterhouse Coopers and ECORYS.
4
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/
implementation/20121011-staff-working-document_en.pdf
5
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-traicking/
corruption/docs/acr_2014_en.pdf
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și aplicate în Croația și își propune să le pună în
discuție cu ocazia dezbaterilor privind noua lege
românească a achizițiilor publice. În proiectul
pe care îl realizăm împreună cu colegii croați ne
propunem să explorăm modalitățile practice prin
care piața comună reglementată la nivel legislativ
se poate transforma într-o realitate practică de zi
cu zi în care irmele să poată avea acces în timp
real la toate ofertele publicate de entități publice
din cele două țări într-o manieră standardizată și
ușor de înțeles.
Transparența dosarului achiziției publice. Din
perspectiva accesului la informație ca procedeu
esențial în orice politică de prevenire a corupției
este important ca publicul să aibă acces la
dosarul achiziției. Pentru această este nevoie să
existe o mențiune clară în legislația achizițiilor
publice care să stabilească regula publicității și
excepții exhaustiv enumerate construite în mod
obligatoriu pe elemente care țin de protejarea
informațiilor referitoare la secretele comerciale la
care se poate face referire în documentele depuse
de competitori sau la protecția informațiilor
clasiicate.
Transparența contractului de achiziție
publică. Trebuie eliminată practica nefericită a
ascunderii contractelor de ochii cetățenilor prin
folosirea unor pretexte privind așa-numitele
clauze de conidențialitate care interzic publicarea
contractelor. Acest mecanism a fost utilizat cu
succes în România în ultimii 20 de ani pentru a
camula afaceri extrem de păguboase pentru
bugetul public. De altfel instanțele de judecată au
dat în general dreptate justițiabilului care cerea
să i se permită accesul la astfel de contracte,
anulând respectivele clauze de conidențialitate.
De cele mai multe ori accesul la aceste contracte
a generat un scandal mediatic din cauza
tratamentului inechitabil al interesului public și
nu de puține ori chiar dosare penale pentru cei
implicați.
Registrul public al tuturor achizițiilor publice.
Fiecare entitate publică ce intră sub incidența
legislației achizițiilor publice ar trebui să țină
un registru public privind toate contractele de
achiziții publice încheiate, inclusiv contractele
cadru. În acest mod cetățenii, jurnaliștii,
societatea civilă vor putea să își construiască
mai exact solicitările pe care le formulează către
autoritățile contractoare.
Transparența contractelor și a dosarului de
achiziție publică ar permite realizarea unor
veriicări încrucișate folosind datele de la
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Registrul Comerțului pentru a identiica
beneiciarii reali ai afacerilor păguboase pentru
stat. Critica venită din partea mediului de afaceri
este aceea că piața este de fapt închisă și că
licitațiile bănoase merg către irmele deținute
de membri de partid importanți, de prieteni
ai acestora sau către irme care contribuie
semniicativ la campaniile electorale. Asta
înseamnă că scopul principal care justiică
existența legislației privind achizițiile publice
– acela de a asigura o concurență liberă pe
piață pentru toți competitorii – nu este atins în
România. Adesea argumentul invocat pentru a
justiica direcționarea contractelor către irmele
prietene este legat de încrederea de care se
bucură aceste irme din partea șefului autorității
contractante. De fapt procedurile de achiziții
publice direcționate doar către irmele prietenilor
de partid omoară de fapt restul mediului
economic pentru că doar irmele prietenilor vor
reuși să plătească salarii și taxe către stat din
contractele pe care le obțin de la autoritățile
publice. Firmele prietene vor contribui direct sau
indirect la inanțarea campaniilor electorale, iar
angajații acestora și familiile lor vor reprezenta
un bazin electoral stabil pentru forțele politice
care controlează respectiva regiune sau entitate
publică. Expert Forum a realizat o hartă a
clientelismului care arată că există o corelație
directă între ailierea politică a primarilor și
sumele primite de primăriile conduse de ei din
6 programe naționale de investiții (2004-2011).
Dacă adăugăm la acestea faptul că în 2014 se vor
organiza alegeri pentru Parlamentul European,
alegeri pentru Președintele României, precum
și alegeri pentru locurile rămase vacante în
Parlamentul României rezultă că nevoia de bani a
partidelor va crește în acest an.
Pregătirea experților în achiziții publice
care lucrează în instituții publice este un pas
important în profesionalizarea funcționarilor din
administrație. Pregătirea acestor experți ar trebui
să ie continuă și să constea anual din stagii
de pregătire teoretică și practică. Construirea
unui corp de experti în achiziții în administrația
publică protejează atât bugetul public, cât și pe
conducătorul autorității contractante care trebuie
să semneze la inalul procedurii contractele de
achiziție publică. Acolo unde resursele umane
ale entităților publice nu permit alocarea unor
persoane specializate pentru acest domeniu ar
trebui să se procedeze la centralizarea nevoilor
care urmează să ie satisfăcute printr-o procedură
de achiziție publică. Acest lucru se va face la
nivelul unei entități care dispune de suicientă
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capacitate administrativă care va colecta banii
de la mai multe entități mici, iar apoi va distribui
produsele achiziționate către acestea. Pentru
punerea în practică a acestui sistem nu este
suicient ca legea achizițiilor publice să permită
centralizarea procedurilor, ci este nevoie ca
în legea inanțelor publice să ie prevăzute
mecanisme clare care să permită transferuri de
fonduri între entitățile publice în vederea realizării
unor proceduri de achiziție centralizate.
În privința criteriilor de adjudecare a unei achiziții
publice trebuie spus că noua directivă mută
accentul pe oferta cea mai avantajoasă din
punct de vedere tehnico-economic. Prețul cel
mai scăzut era adesea criteriul cel mai comod de
ales pentru autoritățile contractante, dar bunurile
și serviciile care se achiziționau folosindu-se
acest criteriu erau nesatisfăcătoare din punct
de vedere calitativ, uneori generând costuri de
utilizare mult mai mari decât cele aferente unor
produse superioare calitativ. Prin schimbarea
paradigmei și prin promovarea criteriului privind
oferta cea mai bună din punct de vedere tehnicoeconomic legiuitorul european responsabilizează
autoritățile contractante încurajându-le să
achiziționeze produse competitive, dar obligândule să facă un exercițiu în plus de deinire a
criteriilor tehnice care trebuie să ie luate în
considerere la selecție și a ponderii acestora în
raport cu prețul.
În Croația pentru eliminarea practicii creșterii
succesive a prețului contractului după semnarea
acestuia legea prevede obligativitatea efectuării
unor analize de piață pentru a determina prețul
aproximativ pentru contractul care se are în
vedere (atunci când acesta nu poate i estimat
cu ușurință de către autoritatea contractantă).
În cazul achizițiilor complexe se poate utiliza o
procedurii în doi pași: întâi se deinesc criteriile
esențiale care vor i folosite în evaluare, iar apoi
se organizează procedura de achiziție publică
respectivă bazată pe criteriile anterior deinite.
O altă problemă întâlnită în Croația a fost aceea
că subcontractorii angajați de contractorul
principal nu își primeau banii deși prestaseră
serviciile care le reveneau conform înțelegerii
contractuale. Contractorii principali întârziau
plățile pentru subcontractori folosind sumele de
bani primite de la autoritatea contractantă pentru
nevoile proprii, generând probleme de cash-low
subcontractorilor. În aceste condiții legislația
croată prevede faptul că subcontractorii trebuie
enumerați cu toții în oferta inițială identiicânduse rolul și activitățile iecăruia, precum și partea
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de buget care îi este alocată. După îndeplinirea
satisfăcătoare a activităților plata se face de
către autoritatea contractantă direct către
subcontractori, fără a mai tranzita conturile
contractorului principal.
Principala problemă pe care am identiicat-o
și pe care, din păcate, noua directivă nu o
rezolvă este lipsa oricăror norme care să vizeze
veriicarea executării contractelor de achiziție
publică. Există o multitudine de prevederi care
privesc etapa de pre-contractare și contractare,
proceduri care permit contestarea diferitelor
etape din procesul de achiziție publică, instituții
competente să veriice respectarea prevederilor
legale, dar nimic după semnarea contractului.
Se consideră că de veriicarea corectei executări
a contractului de achiziție publică se ocupă
autoritatea contractantă. Teoria spune că
aceasta este cea mai interesată ca lucrurile să se
întâmple conform contractului pentru că altfel
reputația ei este cea pătată în ochii cetățenilor.
Problema apare atunci când există o înțelegere
reciproc proitabilă pentru contractor și pentru
conducătorul autorității contractante care privesc
achiziția publică exclusiv ca pe un mecanism prin
care sume din bugetul public să ie direcționate
spre buzunare private și nu ca pe un mecanism
care să asigure obținerea celor mai bune produse
pentru comunitate în schimbul banilor publici.
În plus, dacă banii europeni sunt protejați
de norme care incriminează încălcarea legii
în utilizarea lor, în cazul banilor naționali nu
beneiciem de infracțiuni de sine-stătătoare
care să incrimineze neregulile în achizițiile
publice. Acest tratament sancționatoriu explică
și apetitul scăzut pentru atragerea fondurilor
europene, iind preferate fondurile naționale
mai puțin protejate mai ales atunci când este
vorba despre proiecte profund discutabile. Noul
Cod Penal introduce incriminări care țin mai
degrabă de sancționarea înțelegerilor cartelare
decât de tratarea din perspectivă penală a
încălcărilor grave ale legislației achizițiilor
publice prin înțelegeri incorecte între persoane
din sectorul public și din cel privat. Aceasta
lipsă ridică probleme majore pentru organele
de urmărire penală care se văd nevoite să
utilizeze infracțiunea de abuz în serviciu pentru
a trage la răspundere pe cei care abuzează de
bugetul public prin achiziții publice păguboase
pentru stat. Construirea unui dosar pe această
infracțiune este fără îndoială mai complicată
decât construirea unui dosar pe o infracțiune
clar deinită care privește încălcări ale legii
în utilizarea banilor europeni. Din păcate și

MĂSURI ANTI-FRAUDĂ CU PRIVIRE LA ACHIZIȚIILE PUBLICE DE PE PIAŢA UNICĂ A UNIUNII EUROPENE.
SOLUȚII LEGISLATIVE, INSTITUȚIONALE ȘI TEHNICE

eicacitatea și așa redusă abuzului în serviciu
în materia achizițiilor publice este anulată cu
totul de legea delegării care a intrat în vigoare
la jumătatea lunii Martie 2014. Ea permite
primarilor și președinților de consilii județene să
delege cvasi-totalitatea atribuțiilor nu doar către
vice-primari sau vice-președinți, ci către orice
persoană care lucrează în respectiva instituție
publică.
Așadar aleșii locali nu vor mai putea comite
niciodată infracțiunea de abuz în serviciu pentru
că nu vor mai semna nimic. Întreaga răspundere
va i transferată către oamenii de paie care
depind direct de primari și președinți de consilii
județene, deși la nivel informal puterea de
decizie va rămâne la aceștia din urmă. În plus,
competența Direcției Naționale Anticorupție este
atrasă în majoritatea acestor dosare de calitatea
persoanei (primar sau președinte de consiliu
județean). Pentru funcționarii obișnuiți de la
nivel local DNA nu are competență decât peste
anumite limite valorice. Și Agenția Națională de
Integritate pierde posibilitatea de a mai sancționa
conlictele de interese, pentru că din punctul de
vedere al documentelor primarii si președinții
de consilii județene nu vor mai semna contracte
cu propriile irme (sau cu irmele apropiaților),
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ci vor delega semnarea lor către un funcționar
obișnuit. Acest lucru e o lovitură dură dată de
baroni funcționării instituțiilor anticorupție, și
încă un pas contra angajamentelor față de Europa
și contra intereselor propriilor cetățeni care au
așteptări din ce în ce mai mari de la politicieni să
nu mai fure sau, dacă o fac, să poată i pedepsiți.
***
Scopul acestui raport este atât de a analiza
sistemul achizițiilor publice, cu referire la noua
legislație UE în domeniu, cât și de a oferi soluții
pentru o parte dintre problemele curente care
apar în România. Vom prezenta pe scurt o
parte dintre noutățile aduse în legislația croată,
care pot i transferate și în sistemul românesc.
Punctele forte și carențele Legii au fost discutate
în cadrul unor ateliere organizate de către
Partnership for Social Development și Expert
Forum în București, la care au participat și experți
în domeniu din România, pentru a împărtăși
din experiența lor și pentru a face schimb de
bune practici, dar și pentru a oferi informații
legate de sistemele care necesită dezvoltare.
Observațiile referitoare la cele două sisteme și
la cadrul european au fost dezbătute în cadrul
videoconferinței duplex organizată în București și
Zagreb, în 28 martie 2014.

CAPITOLUL 1
OPORTUNITĂŢILE NOII
DIRECTIVE EUROPENE PRIVIND
ACHIZIŢIILE PUBLICE
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După procese îndelungate care au durat aproape
patru ani, Parlamentul European a aprobat un set
de trei noi directive, după cum urmează:

•

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 26 februarie
2014 privind achizițiile publice și de abrogare
a Directivei 2004/18/CE (Text cu relevanță
pentru SEE)6;

•

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 26 februarie
2014 privind entitățile care își desfășoară
activitatea în sectoarele apei, energiei,
transportului și serviciilor poștale și de
abrogare a Directivei 2004/17/CE (Text cu
relevanță pentru SEE)7;

•

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 26 februarie
2014 privind atribuirea contractelor de
concesionare (Text cu relevanță pentru SEE)8.
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Scopul modiicărilor legislative este acela de
a asigura o calitate superioară și un raport
calitate-preț mai bun, de a luidiza procedurile
și de a facilita accesul IMM-urilor care participă
la licitații, introducând, în același timp, condiții
de subcontractare mai severe. Procedurile de
achiziții publice ar trebui să devină mai simple și
mai puțin birocratice, oferind rezultate mai bune
în urma procesului. În acest context, achizițiile
publice sunt promovate ca un mecanism esențial
în procesul de simpliicare. De asemenea,
documentația de achiziție este uniicată, iind
promovate noi tipuri de proceduri și parteneriate.
Mai jos, regăsiți o descriere sumară a
principalelor modiicări aduse de noile directive
în sistemul european al achizițiilor publice și
principalele avantaje pe care le oferă acestea.

1. SIMPLIFICAREA REGULILOR ŞI ACCES
MAI FACIL LA PROCEDURI9
•

Termenele sunt mai scurte;

•

A fost introdus Documentul unic european
standardizat pentru achiziții publice, un sistem
care reduce birocrația datorită faptului
că numai câștigătorul licitației trebuie să
prezinte documentația doveditoare pentru
informațiile furnizate la înscriere (declarații
pe proprie răspundere). Consecința acestei
măsuri este reducerea poverii administrative
și a intervalelor. Astfel, sarcinile companiilor
sunt reduse cu până la 80%10;

•

Împărțirea autorităților contractante în două
categorii: cele centrale și cele sub-centrale
(regionale și locale). Al doilea tip va oferi reguli

mai lexibile referitoare la limitele maxime/
minime, publicitate și poate stabili termene
procedurale, de comun acord cu potențialii
ofertanți;

•

Pentru un grad de inovație mai înalt și pentru
a asigura protecția mediului, noile reguli
impun o utilizare mai intensă a mijloacelor
electronice. Comunicarea electronică devine
obligatorie, iar implementarea sistemului
e-procurement este și ea impusă, cu un
termen de 54 de luni de la data intrării în
vigoare a directivelor. Până în septembrie
2018, depunerea ofertelor în format
electronic (e-submission) va deveni obligatorie
pentru toate autoritățile contractante11.

6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG
7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0243.01.ENG
8
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0001.01.ENG
9
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/reform/fact-sheets/
fact-sheet-01-overview_en.pdf
10
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140110IPR32386/html/
New-EU-procurement-rules-to-ensure-better-quality-and-value-for-money
11
Pentru mai multe informaţii privind standardele de e-procurement, accesaţi: http://ec.europa.eu/internal_market/
publicprocurement/docs/modernising_rules/reform/fact-sheets/fact-sheet-04-computerisation_en.pdf

MĂSURI ANTI-FRAUDĂ CU PRIVIRE LA ACHIZIȚIILE PUBLICE DE PE PIAŢA UNICĂ A UNIUNII EUROPENE.
SOLUȚII LEGISLATIVE, INSTITUȚIONALE ȘI TEHNICE

7

2. MODIFICĂRI DE LOGICĂ A PROCESULUI
DECIZIONAL: ORIENTAREA ASUPRA
PRIORITĂŢILOR SOCIALE ŞI DE MEDIU
•

Autoritățile contractante vor trebui să aibă în
vedere necesitățile de angajare ale grupurilor
vulnerabile și dezavantajate; autoritățile
publice pot rezerva contracte atelierelor
sau companiilor care lucrează cu grupuri
dezavantajate, cu mențiunea că aceștia să
reprezinte 30% din forța de muncă a entității
respective (în prezent, 50%);

•

Aceste criterii de selecție a ofertei
câștigătoare trebuie să includă și reguli
privind utilizarea unor practici netoxice
și ecologice, iar autoritățile contractante
pot solicita anumite etichetări care atestă
caracteristici de mediu sau sociale speciice;

•

•

Una dintre principalele modiicări o
reprezintă criteriul de selecție a “ofertei
care este cea mai avantajoasă din punct de
vedere economic” (MEAT) pentru atribuirea
contractelor. Prin urmare, chiar dacă, pe
termen mai lung, acest instrument poate
da naștere unor riscuri de corupție, acest
tip de decizie pune mai mult accent pe
calitatea produselor și serviciilor, pe aspectele
de mediu și pe costurile serviciilor sau
produselor achiziționate, pe întreg ciclul de
viață;

•

Părțile contractului executate de către
subcontractanți trebuie să ie raportate
în cadrul procedurii de licitație, iar plățile
trebuie efectuate direct către aceștia, nu prin
contractant.

Inovația va i stimulată prin căutarea de
servicii inovatoare;

3. ACCESUL ÎMBUNĂTĂŢIT AL IMM-URILOR
LA PIAŢA ACHIZIŢIILOR
•

Autoritățile contractante sunt încurajate să
acorde contracte mai multor IMM-uri, în loc să
acorde un singur contract de mare anvergură
companiilor mari. Prin urmare, contractul
mare trebuie împărțit în loturi mai mici, iar
beneiciarul trebuie să prezinte public motivul
pentru care contractul nu a fost divizat, dacă
este posibil;

•

Cifra de afaceri impusă pentru participarea
la procedură va i redusă la maximum dublul
valorii estimate a contractului. Dacă este
necesară o limită mai mare, beneiciarul are
obligația de a prezenta o motivație.
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4. REGULI MAI SEVERE DE TRANSPARENŢĂ
ŞI INTEGRITATE
•

Statele vor avea obligația de a implementa
măsuri mai eiciente pentru prevenirea și
combaterea conlictelor de interese, în primul
rând prin furnizarea unei noi deiniții, care să
ie mai clară12;

•

Ofertanții care furnizează informații false,
distorsionând concurența sau acționând
pentru a inluența o decizie pot i excluși din
procedură. De asemenea, companiile care au
înregistrat performanțe slabe în cadrul unui

contract anterior pot face obiectul excluderii
dintr-o procedură ulterioară, cu precădere
în situația în care contractul anterior a fost
reziliat înainte de termen. Participanții care
transmit oferte anormal de mici vor i excluși
din procedură;

•

Se vor lua măsuri pentru prevenirea și
identiicarea cazurilor de modiicare a
contractului după atribuirea acestuia fără o
nouă procedură (cu excepțiile menționate).

5.MODIFICAREA PROCEDURILOR ŞI
REGIMULUI OFERTELOR
•

Una dintre noutățile semniicative în acest
domeniu este regimul simpliicat, direct asociat distincției dintre serviciile cu prioritate
(Partea A) și cele fără prioritate (Partea B); a
doua categorie include servicii care fac în mai
mare măsură obiectul concurenței transfrontaliere și care beneiciau de reguli mai lexibile
în vechile directive. Conform noilor prevederi,
distincția nu se mai aplică, dar există reguli
speciice pentru serviciile medicale, sociale și
culturale, precum și pentru serviciile juridice și
de ospitalitate. Regimul simpliicat include:
1.

prioritate”);
3. pe lângă principiile UE general valabile,
singurele obligații care trebuie respectate
sunt cele referitoare la transparență și
publicitate, mai exact: anunțul ex ante
(printr-un anunț de informare prealabilă)
și (cel existent) ex post (anunțul de
atribuire a contractului).13

•

Introducerea Procedurii competitive cu
negociere care poate i aplicată atunci când
anumite circumstanțe juridice sau legate de
complexitate sunt justiicate sau ca urmare a
faptului că procedurile/soluțiile standard nu
corespund. Ofertele sunt depuse, negociate și
apoi redepuse în forma inală.

•

O altă procedură este Parteneriatul pentru
inovație, care include atât dezvoltarea unui

un prag mult ridicat, de 750 000 €;

2. regulile care implementează procedurile
naționale corespunzătoare nu mai
trebuie să se supună reglementărilor UE
privind speciicațiile tehnice aplicabile în
prezent serviciilor din categoria “B” (“fără

12
Deiniția minimă este: “orice situație în care membrii personalului autorității contractante care sunt
implicați în derularea procedurii sau îi pot inluența rezultatul au, direct sau indirect, interese inanciare, economice,
politice sau alte interese personale care ar putea să le compromită imparțialitatea și independența în contextul
procedurii de achiziții publice”. Pentru mai multe informații despre transparență, accesați: http://ec.europa.eu/
internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/reform/fact-sheets/fact-sheet-10-transparency_en.pdf
13
Comisia Europeană, MEMO, Bruxelles, 15 ianuarie 2014, Revizuirea Directivelor privind achizițiile publice Întrebări frecvente, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-20_en.htm?locale=en
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serviciu, produs sau a unor lucrări, precum
și achiziția conform anumitor caracteristici
de conformitate. Ambele soluții sunt
orientate către parteneriate și au drept
scop soluționarea problemei prin dialog și
colaborare, având astfel mai mari șanse de a
găsi o soluție adecvată contractului respectiv

•

Dialogul competitiv a fost simpliicat și este
accesibil în aceleași condiții ca și procedura
competitivă, negocierile oferind autorității
contractante libertate deplină de alegere.

9

CAPITOLUL 2
EXPERIENŢA CROATĂ.
LECŢII DE LA CEL MAI NOU
MEMBRU AL UE
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Sistemul achizițiilor publice din Croația a trecut
prin schimbări semniicative în ultimii zece ani,
de la prima lege care a intrat în vigoare în 1998 și
până la cel mai recent text legislativ, OG 90/1114,
Legea privind achizițiile publice, care a intrat în
vigoare în 1 ianuarie 2012. De-a lungul anilor,
legislația a fost modiicată constant și adaptată
cerințelor UE. În 2005, directivele CE privind
achizițiile publice nr. 17/2004 și 18/2004 au adus
modiicări importante legii, printre care transferul
dreptului de a utiliza procedura cu negociere
fără publicarea unui anunț către autoritățile
contractante, fără aprobarea prealabilă a Oiciului
pentru Achiziții Publice, eliminarea dreptului
Guvernului croat de a determina anumite interese
în achizițiile publice și adaptarea terminologiei din
domeniul achizițiilor publice la cea a CE15.

•

Ritmul lent de implementare a altor
Strategii (de exemplu, Internet pentru toate
autoritățile centrale ale statului);

•

Necesitatea profesionalizării funcționarilor în
domeniul achizițiilor;

•

Fluctuațiile angajaților;

•

Lipsa unei infrastructuri IT moderne pentru
sistemul central de achiziții16;

•

Incapacitatea de a inaliza procedurile la
timp (în termen de 50 de zile de la demararea
procedurii) din cauza apelurilor repetate;

•

Situația juridică și inanțarea CPO;

•

Justiicarea anumitor categorii de achiziții;

Noul val de reglementări a fost semniicativ
determinat de aderarea Republicii Croate la
Uniunea Europeană, care a implicat și alinierea
la acquis-ul UE. Prin urmare, autoritățile croate
au fost nevoite să inițieze un proces de reformă
care a transformat legea într-un exemplu
de bune practici, implementând o serie de
mecanisme datorită cărora sistemul a devenit mai
transparent și a fost consolidat. Au fost incluse
noi caracteristici care permit atât ofertanților
cât și funcționarilor publici să își îndeplinească
sarcinile în baza unor direcții mai clar deinite.

•

Implementarea achizițiilor publice verzi;

•

Corupția, clientelismul, mita;

•

Prevalența criteriului celui mai mic preț în
acordarea contractelor.

Cu toate acestea, chiar dacă legislația anunța
noile Directive Europene care au intrat în
vigoare în 2014, aspectele practice, instruirea
personalului și acomodarea publicului cu
procedurile dovedindu-se a i o misiune
diicilă. Prin urmare, asemeni oricărui nou
sistem implementat, instruirea personalului,
monitorizarea implementării procedurilor și
trecerea prin abordarea formală a autorităților
contractante sunt în continuare obiective
de îndeplinit pe termen lung. Alte aspecte
identiicate de către autoritățile de stat sunt:

•

Lipsa standardizării / cataloagelor de
furnituri;

Corupția și clientelismul par a rămâne probleme
importante, într-un mediu în care valoarea
achizițiilor publice se ridica la aproximativ 9-16%
din PIB în ultimii 5 ani. Conform Eurobarometrului
Flash 37417, publicat în 2013, 59% dintre
respondenți văd corupția drept o problemă
pentru afacerile din Croația, în timp ce 57% au
declarat același lucru cu privire la patronaj și
nepotism. Mai mult, favorizarea prietenilor și
rudelor în instituțiile publice a fost văzută drept
o problemă de către 41% dintre respondenți, iar
încheierea contractelor de inanțare pe criterii
clientelare a fost menționată de către 34% dintre
respondenți. Relația dintre mediul politic și cel de
afaceri pare a i cea mai productivă modalitate
de a câștiga bani, de a obține contracte și a
presta servicii publice. Aproximativ 42% dintre
respondenți au identiicat corupția ca un
impediment în câștigarea licitațiilor, în timp ce
23% au declarat că licitațiile sunt special create
pentru anumite persoane.

14
http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/useriles/ile/ZAKONODAVSTVO%20RH/ENGLESKI/ZAKONI/Public%20
Procurement%20Act-OG%2090-2011.pdf. În 2012, parlamentul croat a promulgat Legea privind atribuirea contractelor de
concesionare (GO 125/08)
http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/useriles/ile/ZAKONODAVSTVO%20RH/ENGLESKI/ZAKONI/Concessions%20Act%20OG%20
143-12.pdf şi Legea privind parteneriatele public-private (GO 129/08, 55/11)
http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/useriles/ile/ZAKONODAVSTVO%20RH/ENGLESKI/ZAKONI/Act%20on%20PPPs%20
OG_78_2012.pdf
15
Ilaz Duli, Safet Hoxha and Mersad Mujovic, Reforms of public procurement in the Western Balkans, http://www.ippa.org/IPPC5/
Proceedings/Part7/PAPER7-2.pdf
16
Ivančica Franjković (Central Procurement Oice Croatia), 9th Public Procurement Knowledge Exchange Platform, Skopje
28-31 May 2013, Centralized Public Procurement in Croatia - Experiences and Challenges
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Tabelul de mai jos ilustrează opinia a mai mult
de 300 de companii cu privire la sistemul croat
al achizițiilor publice. În afara faptului că, în mod
paradoxal, corupția nu este văzută de către
companii drept o problemă majoră, respondenții
consideră că procedurile ajută la economisirea

de fonduri publice, sunt transparente și
implementate corespunzător de către funcționarii
publici. Pe de altă parte, sistemul crește costurile
comerciale ale furnizorilor și nu garantează cel
mai bun raport calitate-preț18.

CADRUL INSTITUŢIONAL
Conform legii intrate în vigoare în 2001, cadrul
instituțional este format dintr-un Oiciu pentru
Achiziții Publice (OAP) subordonat Guvernului
Croației, al cărui rol este acela de a monitoriza
implementarea legislației privind achizițiile

17
18

12

publice și din Comisia de Supraveghere a
Achizițiilor Publice (CSAP) care analizează
reclamațiile privind procedurile de achiziții
publice.

“Businesses’ attitudes towards corruption in the EU”, http://ec.europa.eu/public_opinion/lash/l_374_en.pdf
Jelena Budak and Edho Rajh, “The Public Procurement System: A Business Sector Perspective”, Zagreb, 2013
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Oiciul are următoarele sarcini:

•

stabilește cerințele generale aplicabile procedurii
de achiziții de produse și servicii la nivelul
instituțiilor guvernate de regimul achizițiilor
publice; planiică implementarea procedurilor
de achiziție publică; realizează studii de piață;
gestionează data de baze a contractelor
atribuite și contractelor cadru și transmite
rapoarte statistice către guvern; implementează
tehnologii avansate în procesul achizițiilor
publice; redactează documentația de licitație;
evaluează îndeplinirea contractelor semnate
și contractelor cadru; analizează eicacitatea
regimului achizițiilor publice prin monitorizare
permanentă și îndeplinește orice alte sarcini care
intră în sfera sa de competență19.

13

acela de a analiza reclamațiile, de a atribui
contractele de concesionare și de a selecta
parteneri privați pentru PPP.
Alte instituții implicate în procesul achizițiilor
publice sunt Direcția pentru Achiziții Publice Ministerul Economiei, Comisia de Stat pentru
Supravegherea Procedurilor de Achiziții
Publice, Ministerul Finanțelor și Agenția pentru
Parteneriatele Publice-Private.
Un raport OCDE publicat în 2011 menționa,
cu privire la dezvoltarea sistemului achizițiilor
publice:

•

Ca și o bună practică, Oiciul publică o strategie la
iecare doi ani, care include prioritățile instituției.
Pentru ciclul curent, 2013-2015, instituția
lucrează la aspecte cum ar i îmbunătățirea
achizițiilor electronice și reglementările privind
implementarea criteriilor celui mai bun raport
calitate-preț.
Legea privind Comisia de Stat pentru
Supravegherea Procedurilor de Achiziții Publice20
reglementează funcționarea Comisiei, un
organism central independent al cărui rol este

Sistemul achizițiilor publice din Croația
a atins un nivel de ridicat de viabilitate și
compatibilitate cu sistemele de achiziții publice
din Statele Membre UE. S-au investit numeroase
resurse în elaborarea unui cadru legal care
să transpună Directivele CE. Cadrul legislativ
– PPA, CA, PPPA și Legea privind Comisia de
Stat pentru Supravegherea Procedurilor de
Achiziții Publice (PPRA) – a fost suplimentat prin
emiterea unei legislații secundare și dezvoltarea
de instrumente operaționale sub forma
recomandărilor și informațiilor furnizate pe siteurile Internet. S-au realizat activități de instruire
menite să sprijine consolidarea capacității la
nivel operațional.21

INOVAŢIA LEGISLATIVĂ
Cadrul legislativ care anticipează standardele
europene incluse în noile Directive a introdus
noutăți în capitolele referitoare la planul de
achiziții publice, registrul achizițiilor publice
și al contractelor cadru, criteriile de atribuire,
dezvoltarea unei baze de specialiști în domeniul
achizițiilor publice. Schimbări au fost introduse
și la nivelul celor două instituții principale care
joacă un rol în dezvoltarea și controlul sistemului
achizițiilor publice: Comisia pentru Supravegherea
Achizițiilor Publice și Oiciul pentru Achiziții
Publice.

Versiunea din 2011 a legii a adus modiicări la
nivelul procedurilor de dezvoltare și publicare
a planurilor anuale de achiziții publice. Planul
corespunde achizițiilor programate pentru
exercițiul inanciar și reprezintă un instrument
care permite sporirea transparenței activității
autorităților contractante. Conform acestei legi
(art. 20), planul include
1.

obiectul achiziției;

2. numărul de înregistrare al dosarului de achiziție;

19
Jelena Madir, Luka Rimac, “Croatia: reforms to meet the terms of the EU acquis”
http://www.ebrd.com/downloads/research/law/lit113h.pdf
20
http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/useriles/ile/ZAKONODAVSTVO%20RH/ENGLESKI/ZAKONI/Act%20on%20SC%20
OG%2018-2013.pdf
21
Evaluarea pentru 2011, Croaţia, www.sigmaweb.org/publications/48970754.pdf
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3. valoarea estimată a achiziției, dacă este
disponibilă;
4. tipul procedurii de achiziție publică, inclusiv
procedura pentru atribuirea contractelor de
servicii publice menționată în Anexa II B la
prezenta Lege;
5. dacă este vorba despre un contract de achiziții
publice sau despre un contract cadru;
6. data planiicată pentru demararea procedurii și
7.

termenul planiicat al contractului de achiziție
publică sau a contractului cadru.

Planul poate i adaptat la schimbările care apar pe
parcurs, dar toate aceste modiicări trebuie să ie
publicate imediat pe site. Documentul trebuie să
ie publicat pe internet în termen de 60 de zile de
la adoptarea bugetului sau planului inanciar. De
asemenea, autoritatea centrală de achiziții publice
colectează informații cu privire la toate planurile
și le publică pentru acele autorități care nu le pot
încărca pe propriul site. Planul de achiziții publicat
și toate modiicările aduse acestuia trebuie să ie
disponibile pe Internet cel târziu până la data de
30 iunie a anului următor.
O altă noutate este utilizarea formularelor
electronice în cadrul procedurilor de achiziții
publice. Nu ne referim aici doar la instrumentele
e-government care permit utilizatorilor atât
din sectorul privat, cât și din cel public să
publice informații pe pagina internet oicială a
achizițiilor publice, ci la utilizarea unor ișiere
.pdf predeinite, needitabile care nu permit
utilizatorilor să introducă date eronate. Acest
tip de ișiere este utilizat în prezent pentru
publicarea licitațiilor în cadrul procedurilor
europene22. Deși a fost un proces diicil care
a inclus schimbări de mentalitate și la nivelul
instituțiilor - una dintre principalele probleme a
fost instruirea funcționarilor publici -, sistemul a
îmbunătățit procedura de achiziții publice.
În al treilea rând, autoritățile contractante
trebuie să pregătească și să publice un registru
al achizițiilor publice și contractelor cadru.
Autoritatea sau entitatea contractantă trebuie
să mențină registrul contractelor de achiziții
publice și contractelor cadru - cu excepția celor
publicate în cadrul parteneriatelor publicprivate și contractelor de concesionare - și să
actualizeze informațiile din acest registru cel

14

puțin semestrial. Registrul trebuie să ie publicat
pe internet. Informațiile necesare – speciicate în
art. 21(3) - trebuie să ie disponibile în registru pe
o perioadă de cel puțin trei ani de la data semnării
inale a contractului în cauză.
De asemenea, datele referitoare la registre și
modiicările ulterioare sunt centralizate de către
organismul competent și publicate pe site-ul
acestuia sub forma unei liste de link-uri. Același
organism va primi semestrial datele actualizate
de la autoritățile care nu le pot publica individual
și va încărca informațiile pe site.
Evoluții importante se referă la subcontractanți.
Pentru a evita primirea de oferte de la companii
care acționează ca simpli intermediari, fără a
implementa efectiv contractul, s-a introdus
o obligație a operatorilor economici care
participă la licitații să menționeze partea de
contract care va i subcontractată. Mai mult, toți
subcontractanții din cadrul contractelor publice
trebuie să ie cunoscuți. Un alt mecanism de
siguranță care abordează obstacolele ce pot
apărea în relația dintre câștigătorul unei licitații și
subcontractanții acestuia este plata directă către
subcontractant. În aceste condiții, câștigătorul
contractului nu va putea bloca plățile către
subcontractanți sau comite fraude.
O zonă sensibilă a sistemului achizițiilor publice
este apariția conlictelor de interese, care
reprezintă una dintre cele mai importante
amenințări contra concurenței loiale și una
dintre principalele surse de fraudă și clientelism.
Deoarece Croația nu dispune de un sistem foarte
bine consolidat de contracarare a unor astfel de
probleme de integritate și nu a dat dovadă de un
istoric operațional vizibil23, conlictele de interese
reprezintă un risc pentru procedurile de achiziții
publice.
Prin urmare, pentru a preveni conlictele de
interese, noua Lege a achizițiilor publice a
extins prevederile referitoare la conlictele
de interese. Articolul 13 stabilește cadrul și
deinește conlictele de interese ca reprezentând
următoarele relații dintre autoritățile
contractante și operatorii economici:

•

Dacă un reprezentant al autorității
contractante deține, în același timp, și funcții
de conducere la nivelul operatorului economic
sau

22
http://simap.europa.eu/buyer/forms-standard/index_en.htm
23
Pentru exemple, accesaȚi: http://expertforum.ro/wp-content/uploads/2013/03/Conlicts-of-interest-and-incompatibilities-inEastern-Europe.-Romania-Croatia-Moldova.pdf
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•

Reprezentantul autorității contractante
deține titluri sau alte drepturi în baza cărora
participă la conducerea sau la capitalul
operatorului economic cu mai mult de 0,5%

Autoritățile contractante nu au dreptul de
a încheia contracte cu operatorii economici
menționați anterior în calitate de ofertanți sau ca
parte a unor grupuri de ofertanți. De asemenea,
aceste entități nu au dreptul de a acționa în
calitate de subcontractanți pentru alți ofertanți.
Cu toate acestea, dacă se încheie o astfel de
tranzacție, contractul va i anulat și poate atrage
penalități.
După cum menționam anterior, unul dintre
noile mecanisme incluse în lege este instruirea
și desemnarea specialiștilor (art. 24 și 178).
Reprezentanții autorizați sunt responsabili pentru
pregătirea și implementarea procedurilor de
achiziție și iecare autoritate contractantă sau
instituție trebuie să desemneze, prin proceduri
interne, o persoană cu un certiicat valabil care
să ateste parcurgerea unui program de instruire
în domeniul achizițiilor publice. Reprezentanții nu
trebuie să ie angajați ai instituției respective și
pot lucra și cu alte autorități.
Instituția centrală din domeniul sistemului
achizițiilor publice răspunde de pregătirea și
implementarea programelor de instruire și emite
certiicate pentru specialiști.
Conform legii, începând de la data publicării
anunțului de licitație, autoritatea contractantă
sau instituția are obligația de a transmite toate
documentele și orice documente suplimentare
fără limitare și integral pe portalul Electronic
Public Procurement Classiieds, în format
electronic. Mai mult, documentația este gratuită
și nu se pot impune niciun fel de condiții de
descărcare.24
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penalități pentru majoritatea capitolelor, care au
un efect descurajator semniicativ. Persoanelor
juridice sau departamentelor administrațiilor
individuale locale sau regionale li se pot aplica
amenzi cuprinse între 50.000,00 HRK (6500
Euro) și 1.000.000,00 HRK (130.000 Euro), dacă
achiziționează bunuri, lucrări sau servicii fără o
procedură de achiziții publice, dacă nu respectă
procedurile referitoare la conlictele de interese,
împart valoarea contractelor și așa mai departe (a
se vedea articolul 182).
Chiar dacă anunțurile de licitații oiciale sunt
publicate pe site-ul guvernului25, portalul nu oferă
informații statistice și nu permite efectuarea
de căutări avansate. Prin urmare, instrumente
alternative, cum este www.integrityobservers.eu,
sunt foarte utile în promovarea transparenței și
liberului acces la un instrument inteligent care
permite monitorizarea. Primul raport european
anti-corupție26, publicat la începutul lui 2014 a
evaluat proiectul ca reprezentând un exemplu de
bune practici.
Baza de date electronică a achizițiilor
publice – Croația
În martie 2013, un ONG local a lansat un
portal web și o bază de date electronică
pentru achiziții, în cadrul unui proiect
inanțat cu fonduri UE. Baza de date
consolidează informațiile referitoare la
implementarea procedurilor de achiziții
publice și la companiile implicate în astfel
de proceduri și este disponibilă gratuit
publicului larg. Baza de date electronică
include și informații referitoare la averea și
interesele funcționarilor publici, conform
regulilor referitoare la declarațiile de avere.
Aceste date consolidate permit efectuarea de
veriicări încrucișate.

O altă caracteristică a legislației croate este
nivelul ridicat al penalităților. Legea stipulează

24
Public procurement system in the Republic of Croatia, http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/create_speech.
jsp?speechID=24487&key=0570260d9cdbd3a797c041428626539e
25
Portalul Electronic Public Procurement Classiieds din Republica Croaţia https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/
electronic-public-procurement-of-the-republic-of-croatia/0/81/
26
EU Anti-corruption Report, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/
organized-crime-and-human-traicking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf

CAPITOLUL 3
CADRUL LEGISLATIV ŞI
INSTITUŢIONAL DIN ROMÂNIA.
CE FUNCŢIONEAZĂ ŞI CE
MĂSURI TREBUIE LUATE
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CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI LEGISLATIV
Sistemul achizițiilor publice din România se
fundamentează pe transpunerea Directivelor
Europene 18 și 19/2004 și funcționează în baza

INSTITUȚIA

CADRUL
LEGISLATIV

OUG 34/2006 și a HG 925/2006. Tabelul de mai
jos prezintă cadrul legislativ și instituțional din
România:

ATRIBUȚII

Autoritatea
Națională de
Reglementare și
Monitorizare a
Achizițiilor Publice
(ANRMAP)

OUG nr. 74/2005
HG nr.
525/2007 și
OUG 34/2006

ANRMAP este principala instituție care dezvoltă și
implementează politica achizițiilor publice în România.
Are rol de reglementare, monitorizare și control și deține
autoritatea de veriicare a conformității documentației de
licitație cu reglementările din OUG 34/2006. ANRMAP este
subordonată Prim Ministrului

Unitatea pentru
Coordonarea
și Veriicarea
Achizițiilor Publice
(UCVAP)

OUG 30/2006
HG nr. 942/2006

UCVAP este subordonată Ministerului Finanțelor
Publice (Direcția Generală) și are atribuții de observare
a implementării procedurilor de achiziții publice, prin
efectuarea de controale ex-ante. Unitatea colaborează și
cu ilialele locale și poate aplica amenzi pentru nereguli.
UCVAP colaborează cu ANRMAP, CNSC și SEAP

Unitatea pentru
Coordonarea
și Veriicarea
Achizițiilor Publice
(UCVAP)

OUG 34/2006
HG nr. 1037/2011

CNSC este o instituție administrativă, cu rol de remediere.
Instituția lucrează cu paneluri și soluționează contestațiile
referitoare la achizițiile publice

Consiliul Național
de Soluționare
a Contestațiilor
(CNSC)

Legea 329 /2009

Centrul funcționează sub subordonarea Ministerului
de Comunicațiilor și Societății Informaționale și
administrează sistemul achizițiilor electronice (www.elicitatie.ro)

Centrul de
Management
pentru Societatea
Informatică
(CNMSI)

Legea 94/1992

Instituția are rolul de a controla modalitatea de
constituire, gestionare și investire a fondurilor publice.
Curtea publică un raport anual privind fondurile cheltuite
de instituțiile publice și poate sesiza parchetul cu privire la
cazurile de fraudă

Curtea de Conturi
(CC)

Legea 21/1996

Consiliul Concurenței este un organism administrativ
al cărui scop este de a proteja și stimula competiția
pentru a asigura un mediu competitiv normal, orientat
către interesele clienților. Consiliul Concurenței are
două dimensiuni principale: o dimensiune corectivă –
restaurarea și menținerea unui mediu competitiv normal
și o dimensiune de prevenire – monitorizarea piețelor
și observarea comportamentului actorilor de pe aceste
piețe.
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CADRUL
LEGISLATIV

INSTITUȚIA
Departamentul
pentru Lupta
Antifraudă (DLAF)

Legea nr.61/2011
H.G. nr.738/2011
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ATRIBUȚII
Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF asigură
protejarea intereselor inanciare ale Uniunii Europene
în România. Departamentul deține competențe pentru
controlul fondurilor europene, iind coordonatorul național
al luptei antifraudă.

CONTEXT
Conform cifrelor oiciale, piața achizițiilor publice
din România reprezintă o parte importantă
a PIB-ului. În 2011, serviciile, bunurile și
lucrările publice au reprezentant 24,6% din PIB.

Cheltuielile totale estimate ale guvernului și
companiilor de utilități pentru lucrări, bunuri și
servicii publice au fost cuprinse între 29% și 33%
în perioada 2007 - 2011.

Valoarea estimată a anunţurilor de licitaţie publicate în TEB de către statele membre în 2011 (miliarde Euro)27
Cu toate acestea, principalii deținători de
interese, participanții la licitații nu văd România
ca pe un sistem în cadrul căruia mecanismele
de integritate, transparență și simplicare a
procedurilor birocratice funcționează eicient.

Astfel, 91% dintre companii consideră că
nivelul de corupție este ridicat și 64% consideră
că mediul este caracterizat de nepotism și
clientelism28. De asemenea, 38% consideră
că inanțarea partidelor politice în schimbul

27
INDICATORII ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2011, Bruxelles, 5 decembrie 2012, http://ec.europa.eu/internal_market/
publicprocurement/docs/modernising_rules/public-procurement-indicators-2011_en.pdf
28
http://ec.europa.eu/public_opinion/lash/l_374_en.pdf, Consultaţi pentru mai multe detalii despre clientelismul în România
în raportul anual EFOR 2013, Clientelismul politic,
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contractelor sau inluenței este o realitate, în timp
ce 42% consideră că familia sau prietenii sunt
favorizați în instituțiile publice. Mita și folosirea
legăturilor reprezintă adesea cea mai ușoară
modalitate de a obține servicii publice, în opinia a
82% dintre respondenți.
Mai mult, 90% dintre companiile intervievate de
Institutul pentru Politici Publice au menționat că
regimul politic stabilește ritmul achizițiilor publice
în România.29 Factorul politic a pus o presiune
semniicativă asupra sistemului de achiziții prin
numeroase mijloace de inluențare: modiicări
legislative frecvente, presiunea politicienilor locali
asupra autorităților centrale și liderilor politici
pentru modiicarea legislației sau inluențarea
procedurilor de contractare.
Cu privire la primul mecanism, Ordonanța de
Urgență a Guvernului 34/2006 a fost modiicată
permanent, în unele cazuri prin alte ordonanțe
similare30. Comisia Europeană a tras un semnal
de alarmă cu privire la utilizarea acestui tip de
ordonanțe - o metodă care, practic, se suprapune
cursului normal al legii, prin Parlament –,
considerate drept abuzive.
Aleșii locali au exercitat presiuni în urma unor
decizii ale Agenției Naționale de Integritate (ANI)
care a declarat zeci de funcționari publici aleși
drept incompatibili, deoarece erau, în același
timp, primari sau viceprimari și administratori
ai unei societăți comerciale, membri ai unui
consiliu de administrație, cenzori sau dețineau
alte funcții de conducere sau executive. Cu toate
acestea, cea mai arzătoare problemă s-a referit
la poziția de reprezentant în adunările generale
ale companiilor publice. Practic, această dublă
capacitate le-ar i permis să ia decizii referitoare
la fonduri și să le execute. Aceasta a determinat o
mișcare de nemulțumire și a determinat o parte
dintre primari să le solicite liderilor politici sau
parlamentarilor să modiice legea.
De curând, Legea 215/2001 privind administrația
locală a fost modiicată pentru ca primarii
să poată delega atribuții viceprimarilor,
secretarilor sau funcționarilor publici, precum
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și șeilor instituțiilor și serviciilor locale,
conform competențelor. O modiicare similară
a fost adoptată pentru președintele consiliului
județean. Este posibil ca această decizie
să i fost determinată de numărul mare de
arestări și dosare penale deschise de către
Direcția Națională Anticorupție (DNA) contra
șeilor consiliilor județene și municipalităților
pentru activități infracționale. Din punct de
vedere statistic, majoritatea rechizitoriilor se
referă la achizițiile publice, contractarea pe
criterii de clientelism sau abuzul de putere.
Decizia Parlamentului va reduce răspunderea
oicialităților și o va transfera subordonaților,
chiar dacă este posibil ca aceștia să ie în
continuare implicați în fraude cu fonduri publice.
Impactul va i direct vizibil în procedurile de
achiziții.
Pe lângă mediul politizat, există probleme
semniicative referitoare la nivelul de
profesionalism și experiență al funcționarilor
publici, caracterul echitabil al competițiilor,
fraudele care implică atât fonduri naționale, cât
și europene, cât și birocrația excesivă, dublată de
lipsa unor decizii unitare. EFOR și PSD au subliniat
deja în raportul anterior o serie de nereguli care
pot i identiicate în toate zonele procedurilor:
la autoritățile contractante, la ofertanți și la
instituțiilor de reglementare și control31. Un
raport publicat de Deloitte prezintă pe larg
problemele legate de cadrul instituțional și
legislativ din România, inclusiv sistemul aplicabil
de prevenire a conlictelor de interese, legislația
instabilă și birocrația excesivă32.
Mai mult, deși DNA a estimat că valoarea
fraudelor cu fonduri europene se ridică la 36 mil.
Euro, Comisia Europeană a observat că eforturile
de a contracara aceste probleme nu sunt
suiciente33.
ANI a luat măsuri pentru a preveni conlictele de
interese, prin dezvoltarea unui sistem care să
poată identiica astfel de anomalii. PREVENT va
colecta informații din mai multe surse (cum ar i
municipalitățile, instituțiile implicate, etc.) și va
transmite o avertizare dacă o anumită persoană

29
Institutul pentru Politici Publice, Transparenţă, Corectitudine şi Competitivitate în procesul de achiziţii publice din România.
Studiu de caz: autorităţile contractante centrale, www.ipp.ro/protiles.php?IDile=151
30
OUG 34 a fost modiicată de peste 8 ori între 2006 şi 2010, în unele cazuri prin amendamente importante.
31
Evaluarea eicacităţii, integrităţii şi transparenţei sistemului român de achiziţii publice,
http://expertforum.ro/en/assessing-the-eiciency-integrity-and-transparency-of-the-romanian-public-procurement-system/
32
Comisia Europeană, Direcţia Generală de Politici Regionale, Evaluarea Sistemului de achiziţii publice din România. Raport
inal, http://www.anrmap.ro/sites/default/iles/DG%20Regio%20Third%20Interim%20Report%20(Part%20C)%20FINAL%20EN%20version.
pdf
33
http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2013_47_en.pdf
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se ală într-un posibil conlict de interese. Alerta
va i transmisă și conducătorului instituției, care
are obligația de a transmite un raport cu privire
la decizia luată. Dacă nu s-a luat nicio decizie
pentru prevenirea conlictului de interese, se pot
iniția proceduri penale și administrative. Cu toate
acestea, principala problemă este că sistemul
va i funcțional doar pentru fondurile europene.
Pentru prevenirea conlictelor de interese, care
reprezintă o problemă sistematică la nivelul
administrației publice, programul trebuie extins la
fondurile naționale, care sunt mai puțin protejate
prin legislație și capacitățile de monitorizare ale
instituțiilor relevante, deși nivelul cheltuielilor
este cu mult mai mare34.
Conlictele de interese au devenit o miză mai
mare pentru toate partidele politice în momentul
intrării în vigoare a Legii 144/2007. Din punct
de vedere administrativ, în 2010, legea a fost
contestată la Curtea Constituțională, iar atribuțiile
ANI au fost reduse. Pe de altă parte, în decembrie
2013, Parlamentul a încercat să restrângă deiniția
“funcționarului public” din Codul Penal; în mod
indirect, aceste categorii nu erau urmărite pentru
conlicte de interese conform deiniției penale.
Deși legislația din România privind conlictele
de interese este solidă, deiniția din OUG 34
poate i o vulnerabilitate în sistem, deoarece
persoanele implicate în elaborarea speciicațiilor
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pentru o anumită achiziție pot deveni și companii
ofertante dacă implicarea lor nu distorsionează
concurența35.
Dacă vorbim despre transparență și integritate
în procedurile de achiziții publice, există o
serie de vulnerabilități care trebuie acoperite
printr-un sistem de achiziții publice nou,
îmbunătățit. În primul rând, Portalul electronic
al achizițiilor publice, www.e-licitatie.ro
necesită actualizări semniicative, deoarece
este depășit (deși era una dintre cele mai bune
practici din Europa la începutul anilor 2000),
iar navigarea este contraintuitivă și greoaie.
Sistemul trebuie actualizat pentru a facilita
atât accesul autorităților contractante, cât și al
competitorilor, prin asigurarea unui nivel crescut
de transparență, accesibilitate, precum și opțiuni
de căutare și monitorizare superioare pentru
utilizatori. Până la 95% dintre respondenții la
studiul IPP consideră că sistemul este greu de
accesat, se blochează des și informațiile sunt
greu de accesat. Sistemul de încărcare este
greoi și, dacă ofertantul trebuie să încarce un
număr semniicativ de documente, șansele
de participare la o procedură de achiziții pot
scădea36. De asemenea, practic iecare intrare
și aproape toate celelalte activități trebuie să
ie validate prin codul captcha și documentele
securizate aferente iecărei proceduri sunt greu
de accesat.

34
De exemplu, în 2013 statisticile arată că suma de 23.470.966.902,04 RON a fost cheltuită din fonduri UE, iar suma de
51.080.098.123,67 RON a fost cheltuită din fondurile naţională
35
Art. 67: Persoana naţională sau juridică implicată în pregătirea documentaţiei de licitaţie are dreptul, în calitate de
operator economic, de a i ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai dacă implicarea sa în realizarea documentaţiei
de licitaţie nu afectează concurenţa.
36
IPP, document citat
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Pe de altă parte, instituțiile nu promovează
transparența pe propriile pagini web. Deși
autoritățile contractante ar trebui să își publice
contractele și licitațiile pe site, în cazul celor
mai multe instituții, secțiunile sunt ie parțial
completate, ie nu corespund legislației sau pur
și simplu nu există. De asemenea, programele
anuale de achiziții fac obiectul aceleiași probleme,
deoarece nu pot i găsite pe site-uri.
Având în vedere datele oiciale referitoare
la proceduri, mai puțin de jumătate din
proceduri se realizează prin sistemul electronic.
De exemplu, în 2012, 34.545 din 61.848 de
proceduri au fost procesate online. Dacă luăm în
considerare sumele, 138.802.879.794,11 RON din
183.316.142.991,77 RON37 au trecut prin proceduri
off-line. Considerăm trebuie să se facă eforturi
în vederea extinderii capacității sistemului și a
numărului de autorități care îl folosesc pentru
creșterea numărului de proceduri on-line.
Având în vedere noile priorități europene
referitoare la achizițiile electronice și
transparență, trebuie luate mai multe măsuri
pentru îmbunătățirea accesului publicului la
procedurile de achiziții publice. Prin urmare, toate
contractele și anexele acestora trebuie să ie
publicate și accesibile publicului. Logica site-ului
centralizat de achiziții publice trebuie modiicată,
pentru a facilita participarea la proceduri, inclusiv
un sistem mai performant de introducere a
datelor care va ajuta în prevenirea fraudelor sau
erorilor, datelor statistice și va oferi o interfață
mai accesibilă, atât pentru utilizatori, cât și pentru
public.
Dacă vorbim despre vulnerabilități, una
dintre problemele recurente se referă la tipul
criteriilor utilizate pentru achiziție. Aceasta
deoarece statisticile oiciale arată că majoritatea
procedurilor de achiziţii publice se bazează pe
criteriul “cel mai mic preţ”. Acest tip de criteriu
determină numeroase obstacole în calea
implementării contractului. În primul rând,
calitatea serviciilor, bunurilor sau produselor
poate i compromisă din cauza calităţii reduse sau
lipsei capacităţii de implementare a ofertantului.
În al doilea rând, competiţia poate i afectată de
preţurile de dumping practicate de o parte dintre
participanţii la licitaţie. Noua directivă impune
“oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
economic” (MEAT) drept criteriu preferat, datorită
avantajelor care includ: calitatea superioară,

37
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echilibrul mai bun dintre preţ şi oferta tehnică,
posibilităţi mai bune de formulare a contractului.
Cu toate acestea, acest instrument poate creşte şi
numărul de nereguli, în cazul în care formula de
calcul nu este clar stabilită şi corect aplicată.
Un alt aspect care trebuie clariicat în noul cadru
se referă la regulile de subcontractare. Legislația
română nu stipulează decât că ofertantul poate
include în propunerea de licitație posibilitatea
de subcontractare a unor părți din contract.
De asemenea, compania trebuie să furnizeze
informații referitoare la posibilii subcontractanți.
Cu toate acestea, după cum menționam anterior,
legislația croată și noile Directive menționează
că subcontractanți trebuie să ie menționați în
cadrul procedurii, iar componentele speciice
care urmează să ie implementate trebuie
detaliate. În plus, plata va i efectuată direct
companiei de către autoritatea contractantă
și nu contractantului principal. Această decizie
va crește competitivitatea pieței și va crește
caracterul echitabil al ofertelor, având în vedere
că, în prezent, există companii care se ocupă
exclusiv de gestionarea contractului, iind foarte
puțin implicate în implementarea proiectului și
aceste companii blochează sau întârzie plățile
către subcontractant în mod nejustiicat.
Una dintre problemele sistemului existent și care
este strâns legată de corupție este lipsa evaluării
managementului și performanțelor. O
carență majoră a legislației curente care nu este
acoperită nici prin directiva europeană se referă
la lipsa de perspectivă asupra întregului ciclu de
implementare a proiectului, inclusiv programarea,
procedurile de achiziție, coordonare și evaluare /
audit. Numeroase controale ale Curții de Conturi
au scos la iveală un număr mare de deiciențe
la nivelul funcționării instituțiilor publice care
implementează contractele, manifestate prin
nereguli și chiar care comit fraude. Deși Curtea
de Conturi și UCVAP efectuează diferite tipuri
de audituri, nu există instituții care să realizeze
o evaluare a execuției corespunzătoare. Prin
urmare, trebuie acordată mai multă atenție
implementării contractului, pentru a veriica dacă
fondurile sunt investite pe serviciile, bunurile
sau lucrările corespunzătoare, din perspectivă
calitativă.
În prezent nu există nicio instituție care
deține informații centralizate referitoare la
implementarea contractelor și, prin urmare,
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nu există niciun mecanism de monitorizare a
utilizării publice. Chiar dacă se obțin rezultate și
procedurile sunt respectate, este în continuare
nevoie de un audit orientat spre rezultatul,
impactul și sustenabilitatea contractului/
proiectului implementat. Conform legislației,
autoritatea contractantă trebuie să realizeze
documente care includ informații referitoare
la executarea contractelor și prejudicii, dacă
este cazul. Instituția trebuie să furnizeze trei
exemplare dintre care unul trebuie trimis către
ANRMAP38. Pe de altă parte, legislația speciică
în mod clar că un ofertant poate i eliminat
din procedura de atribuire a contractului
public dacă “în ultimii doi ani nu și-a îndeplinit
sau și-a îndeplinit obligațiile contractuale în
mod necorespunzător, din motive imputabile
ofertantului respectiv, prejudiciind sau putând
prejudicia astfel beneiciarii” (art. 181, c1). Cu
toate acestea, nu există mijloace de consultare
a informațiilor centralizate referitoare la
participanții care nu au respectat regulile.
O altă problemă ce ține de consecvența
sistemului este formarea specialiștilor în
achiziții. După cum arată cifrele oiciale,
instruirile în domeniul achizițiilor publice,
investițiilor și concesionărilor nu reprezintă o
prioritate în administrația publică din România.
În 2010, opțiunile funcționarilor publici au arătat
că numai 3,83% sunt interesați de acest subiect la
nivelul administrației centrale, în timp ce 6% sunt
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orientați pe acest subiect la nivelul administrației
locale39. În 2013, un număr de 364 de funcționari
au fost propuși pentru cursuri pe tema SEAP și
843 pentru achiziții publice40, raportat la peste
3000 de municipalități și câteva sute de agenți și
entități descentralizate.
În prezent, ANRMAP lucrează la o Strategie
națională pentru instruirea pe tema achizițiilor
publice. Conform Strategiei, ANRMAP devine
furnizorul principal al instruirii pe tema achizițiilor
publice. Documentul va i implementat în
intervalul 2014 - 2020 și a atras obiecții din partea
Asociației Naționale de Achiziții Publice, deoarece
nu subliniază implementarea unei profesii liberale
de specialist în achiziții publice, monopolizează
piața instruirii, deși ANRMAP nu este, prin
misiunea sa, un simplu furnizor de instruire, iind
cu precădere orientat asupra teoriei și nu asupra
practicii41.
Prin urmare, considerăm că specializarea
funcționarilor publici în domeniul achizițiilor
publice este esențială, prin crearea unei ocupații
dedicate, recertiicată periodic. Răspunderea
pentru coordonării dezvoltării profesionale
aparține ANRMAP, dar fără competențe exclusive
pe tema instruirii (prin urmare, serviciile pot
i externalizate). Această decizie de mare
impact este mai importantă, având în vedere
transpunerea noilor Directive.
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Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Raport privind instruirea
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