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Introducere 

SecŃiunea I a acestui ghid practic îşi propune să fie o călăuză atât pentru funcŃionarii publici cât şi pentru 
reprezentanŃii societăŃilor comerciale interesate să facă afaceri cu entităŃile publice. El este conceput ca o 
trecere în revistă a prevederilor esenŃiale referitoare la procesul de achiziŃii publice, dintr-o perspectivă mai 
degrabă managerială decât strict juridică. În paralel, vor fi punctate aspecte referitoare la modul în care 
societăŃile comerciale pot să participe la stabilirea priorităŃilor în domeniul achiziŃiilor publice şi să 
monitorizeze procedurile, prin intermediul legislaŃiei privind transparenŃa decizională şi accesul la informaŃiile 
de interes public. SecŃiunea I a ghidului este structurată în funcŃie de etapele achiziŃiilor publice, astfel: 1 

AchiziŃii publice TransparenŃă 
1. GeneralităŃi 

a. LegislaŃie aplicabilă 
b. Terminologie 
c. Principiile achiziŃiilor publice  
d. Etica în achiziŃii publice 
e. Simptome de fraudă şi corupŃie 

 

2. Planificarea achiziŃiilor publice 
a. GeneralităŃi 
b. Programul anual al achiziŃiilor publice 
c. AnunŃul de intenŃie 
d. DocumentaŃia pentru elaborarea şi 

prezentarea ofertei 
e. Comisia de evaluare/negociere, juriul 
f. AnunŃul de participare 

 
TransparenŃa procesului de elaborare a bugetului 
Accesul la informaŃiile de interes public 
 
 
TransparenŃa decizională 
 
 
TransparenŃa decizională 

3. Aplicarea procedurilor de achiziŃii 
publice 

a. LicitaŃia deschisă 
b. LicitaŃia restrânsă 
c. Negocierea competitivă 
d. Negocierea cu o singură sursă 
e. Cererea de oferte 
f. Concursul de soluŃii 
g. Cumpărarea directă ca modalitate de 

achiziŃii 

 

4. Atribuirea contractului 
a. Criterii de evaluare 
b. Atribuirea contractului 
c. Repetarea procedurii 
d. Anularea procedurii 
e. Căi de atac 
f. Raportare 

 
 
Accesul la informaŃiile de interes public 
 
 
 
Accesul la informaŃiile de interes public 

5. Administrarea contractului Accesul la informaŃiile de interes public 

Ghidul a fost elaborat având în vedere legislaŃia în vigoare la 31 decembrie 2004. 

                                                 
1 Pentru realizarea acestei secŃiuni au fost folosite următoarele lucrări: Anca Voinea şi Ion Georgescu, AchiziŃiile publice – Ghid practic, 
GRASP, 2004, Laura Ştefan şi Ion Georgescu, TransparenŃa decizională în administraŃia publica – Ghid pentru cetăŃeni şi administraŃie, 
Transparency International—România, 2003, Kristina Creoşteanu, Ion Georgescu şi Codru Vrabie, Accesul la informaŃia de interes public – 
Ghid pentru cetăŃeni şi funcŃionarii publici, GRASP&Transparency International—România, 2004. 
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AchiziŃii publice 

AchiziŃiile publice au un rol important în economia statelor lumii. O estimare globală a achiziŃiilor publice 
guvernamentale realizată de OrganizaŃia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) indică suma de 
4.733 de miliarde de dolari SUA, adică 19,96% din Produsul Intern Brut (PIB)al celor 134 de Ńări 
participante la studiu.2 Pentru statele membre ale Uniunii Europene, de exemplu, în anii ‘90 ele s-au ridicat 
la circa 700-750 miliarde de Euro anual, echivalent a 10-15% din Produsul Intern Brut al Uniunii. Mai mult, 
acelaşi studiu OECD arată că achiziŃiile publice realizate de către autorităŃile locale sunt, la nivel global, de 
două până la trei ori mai mari decât cele realizate de autorităŃi centrale. Nu avem încă date statistice cu 
privire la achiziŃiile publice în România, însă putem estima că procentul este mai redus decât cel din statele 
din UE, sumele cheltuite de autorităŃile publice pentru achiziŃionarea de produse, servicii şi lucrări fiind însă 
în constantă creştere.3 

Domeniul achiziŃiilor publice este deosebit de complex. Datorită intereselor economice semnificative 
implicate, el este în aceeaşi măsură unul sensibil, atât la influenŃele mediului economic cât şi ale celui politic. 
LegislaŃia achiziŃiilor publice a devenit în ultimii ani din ce în ce mai stufoasă şi complicată. Documentele ce 
trebuie completate de autoritatea contractantă şi de ofertanŃi sunt din ce în ce mai numeroase şi greoaie.  

Interesul special în legătură cu domeniul achiziŃiilor publice se  manifestă şi printr-o presiune asupra celor 
ce aplică legislaŃia, în sensul impunerii respectării unor principii etice, care să conducă la o aplicare corectă 
a normelor. Studiul statistic realizat de OECD la care am făcut referire mai sus indică faptul că achiziŃiile 
publice „contestabile” se ridică, la nivel global, la 5,1% din Produsul Intern Brut al statelor nemembre 
OECD (inclusiv România). Aplicând acest procent al achiziŃiilor publice „contestabile” la prognoza privind 
PIB al României pentru anul 2004 ajungem la suma de aproape 110.000 de miliarde de lei (adică de 
1.200.000 de ori mai mult decât ar câştiga în 2004 o persoană ce are salariul mediu brut pe economie, 
estimat pentru acest an). AchiziŃiile publice „contestabile” nu sunt în totalitate contrare interesului public. O 
parte din banii implicaŃi în aceste achiziŃii servesc totuşi scopului pentru care a fost iniŃiată procedura de 
achiziŃii publice. Spre exemplu, dacă la achiziŃionarea de tehnică de calcul s-a plătit cu 20% mai mult decât 
preŃul pieŃei, atunci numai 20% din valoarea contractului sunt bani pierduŃi de autoritatea contractantă. 
Dacă luăm în calcul procentul de 20% ca fiind pierderea efectivă medie suferită de autorităŃile contractante 
din România (chiar dacă el ar putea să pară mai mic decât în realitate) şi calculăm, pe baza datelor OECD, 
pierderea efectivă la nivel naŃional, observăm că din banii cheltuiŃi ilegal s-ar fi putut plăti, cu salariul 
mediu pe economie, pe o perioadă de un an de zile, încă 240.000 de persoane fără loc de muncă! 
 
AchiziŃiile publice în România sunt reglementate de următoarele acte normative: 

� OrdonanŃa de urgenŃă nr. 60/2001  privind achiziŃiile publice (publicată în Monitorul Oficial nr. 
241/11 mai 2001) aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002 (publicată în 
Monitorul Oficial nr. 331/17 mai 2002).  

 
Deşi Legea 212/2002 prevede republicarea OUG 60/2001, acest lucru nu a avut loc până acum. În 2003 şi 
2004, OUG 60/2001 a mai fost modificată de patru ori prin: 

� Legea nr. 386/2003 pentru modificarea şi completarea art. 41 din OUG 60/2001 privind achiziŃiile 
publice (publicată în Monitorul Oficial nr. 692 din 3 octombrie 2003); 

� OrdonanŃa de urgenŃă nr. 106/2003 pentru completarea art. 41 din OUG 60/2001 privind 
achiziŃiile publice (publicată în Monitorul Oficial nr. 747 din 26 octombrie 2003);  

� Legea nr. 35/2004 pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 106/2003 pentru 
completarea art. 41 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziŃiile publice 
(publicată în Monitorul Oficial nr. 239 din 18 martie 2004); 

� OrdonanŃa nr. 75/2004 pentru modificarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 60/2001 
privind achiziŃiile publice (publicată în Monitorul Oficial nr. 774 din 24 august 2004), aprobată prin 
Legea  nr. 492/2004 (publicată în Monitorul Oficial nr. 1071 din 18 noiembrie 2004) 

 
În aplicarea OUG 60, cu modificările ulterioare, au fost adoptate: 

� Hotărârea de Guvern nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr. 60/2001 
privind achiziŃiile publice (publicată în Monitorul Oficial nr. 268/24 mai 2001); HG 461 a fost 
modificată prin: 

� Hotărârea de Guvern nr. 874/2003 privind modificarea art. 45 alin. (2) din HG nr. 461/2001 
pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr. 60/2001 privind achiziŃiile publice (publicată în 
Monitorul Oficial nr. 562/5 august 2003), adoptată în scopul apropierii României de prevederile 
Uniunii Europene în domeniul reducerii marjei de preferinŃă interne; Legea 492/2004 prevede 
elaborarea, de către Ministerul FinanŃelor Publice, Ministerul Transporturilor, ConstrucŃiilor şi 
Turismului şi Ministerul Economiei şi ComerŃului, de norme metodologice de punere în aplicare a 
OrdonanŃei nr. 75/2004. Ele ar trebui să fie elaborate în luna ianuarie 2005.  

                                                 
2 Denis Audet,  The Size of Government Procurement Markets, în OECD Journal on Budgeting Vol 1, No. 4. 
3 în anul 2003, de exemplu, potrivit bugetului de stat, cheltuielile materiale şi de servicii şi cheltuielile de capital/investiŃiile au însumat 
197.550 de miliarde de lei, adică 10,8% din Produsul Intern Brut al României. 
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� Ordinul Ministerului FinanŃelor Publice nr. 1012/2001 privind aprobarea structurii, conŃinutului şi 
modului de utilizare a documentaŃiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru 
achiziŃia publică de produse (publicat în Monitorul Oficial nr. 336/25 iunie 2001); 

� Ordinul Comun al Ministerului FinanŃelor Publice şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor 
şi LocuinŃei nr. 1013/2001 privind aprobarea structurii, conŃinutului şi modului de utilizare a 
documentaŃiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziŃia publică de servicii 
(publicat în Monitorul Oficial nr. 340/27 iunie 2001); 

� Ordinul Comun al Ministerului FinanŃelor Publice şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor 
şi LocuinŃei nr. 1014/2001 privind aprobarea structurii, conŃinutului şi modului de utilizare a 
documentaŃiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziŃia publică de lucrări 
(publicat în Monitorul Oficial nr. 357/4 iulie 2001). 

 
Atât HG 461/2001, modificată, cât şi Ordinele 1012, 1013 şi 1014/2001 au fost adoptate înainte de prima 
modificare a OUG 60/2001, aşa încât unele prevederi ale acestora au fost modificate implicit prin 
modificările aduse acesteia (cum ar fi pragul pentru cumpărarea directă, ridicat de la 1500 la 2000 de 
Euro prin Legea 212/2002). 
 
Pe data de 12 ianuarie 2004 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 20/2004 Hotărârea de Guvern nr. 
1587/2003 privind aplicarea procedurii de conciliere pentru soluŃionarea divergenŃelor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziŃie publică. Ea implementează în România prevederile directivelor europene 
referitoare la procedurile de reconciliere şi se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2007. 

 
Începând cu anul 2002, România a adoptat o legislaŃie privind achiziŃiile publice prin mijloace 
electronice.4 În prezent, licitaŃiile electronice sunt guvernate de: 

� OrdonanŃa nr. 20/2002 privind achiziŃiile publice prin licitaŃii electronice (publicată în Monitorul 
Oficial nr. 86 din 1 februarie 2002), cu modificările ulterioare; 

� Hotărârea de Guvern nr. 182/2002 privind lista autorităŃilor contractante care au obligaŃia de a 
aplica prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziŃiile publice prin licitaŃii 
electronice şi produsele care urmează să fie achiziŃionate prin procedura de licitaŃie electronică 
(publicată în Monitorul Oficial nr. 158 din 5 martie 2002), cu modificările ulterioare; 

� Hotărârea de Guvern nr. 179/2002 privind înfiinŃarea Comisiei de supraveghere a funcŃionării 
Sistemului electronic de achiziŃii publice (publicată în Monitorul Oficial nr. 165 din 7 martie 2002). 

 
Terminologie 

Tot ceea ce se cumpără din bani publici reprezintă achiziŃii publice.  

AchiziŃie publică - OUG nr. 60/2001 defineşte termenul de achiziŃie publică ca fiind dobândirea, definitivă 
sau temporară, de către o persoană juridică, denumită autoritate contractantă, a unor produse, servicii 
şi/sau lucrări, prin atribuirea unui contract de achiziŃie publică.  
 
AchiziŃiile publice includ achiziŃii de: 

� produse, adică orice bun (de la hârtia de scris şi pixuri, la calculatoare electronice, automobile, 
etc.) ce va fi folosit de în cadrul proiectului;  

� servicii, adică activităŃi al căror rezultat este de cele mai multe ori nematerial, chiar dacă se 
concretizează în rapoarte sau alte documente. Putem aminti serviciile de organizare de conferinŃe, 
de întreŃinere a echipamentelor, de realizare de studii şi cercetări de piaŃă, etc. HG 461/2001 
conŃine în Anexa nr. 1 lista serviciilor pentru care se vor aplica în mod obligatoriu procedurile 
reglementate de OUG 60/2001;  

� lucrări, respectiv activităŃile de construcŃii prevăzute în Anexa nr. 2 la HG 461/2001 sau orice 
combinaŃie a acestora care conduce sau nu la un rezultat menit să îndeplinească, prin el însuşi, o 
funcŃie tehnico-economică. 

Contractul de achiziŃie publică este un contract cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă, între 
autoritatea contractantă şi contractant (art. 3, lit. b din OUG nr. 60/2001, modificat prin L nr. 212/2002). 
Orice procedură de achiziŃii publice se încheie prin semnarea unui contract între cele două părŃi, adaptat 
fiecărei achiziŃii în parte şi care conŃine drepturile şi obligaŃiile autorităŃii contractante şi ale contractantului. 
Modelele unor astfel de contracte sunt oferite de Ordinele 1012, 1013 şi 1014/2001.  Folosirea ca atare a 
acestor modele nu este benefică. Fiecare autoritate contractantă poate să-şi creeze pe baza acestor modele 
propriile tipuri de contracte, corespunzătoare specificului autorităŃii respective. 

În funcŃie de obiectul contractului el poate fi: 
� contract de furnizare (livrare) pentru produse; 
� contract de servicii (prestare) pentru servicii; 
� contract de lucrări (execuŃie) pentru lucrări. 
 

                                                 
4 vezi şi site-ul de web www.e-licitatie.ro. 
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În cazul unor contracte complexe, stabilirea tipului de contract se face astfel: 
� contractul va fi de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât cea a 

serviciilor; 
� contractul va fi de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât cea a 

produselor; 
� contractul va fi de lucrări dacă valoarea estimată a lucrărilor de construcŃii şi montaj este mai 

mare decât valoarea estimată a echipamentelor, utilajelor sau a altor dotări a căror livrare face 
parte din obiectul contractului respectiv. 

 
ParticipanŃii la procesul de achiziŃii publice se împart în două categorii:  

� participanŃii în cadrul procedurilor de achiziŃii  
� şi părŃile contractului de achiziŃie publică.  
 

ParticipanŃii în cadrul procedurilor de achiziŃii publice pot fi, potrivit OUG 60/2001, în funcŃie de procedurile 
sau de etapele din proceduri la care participă: 

� candidaŃi: oricare furnizor, executant sau prestator, persoană fizică sau juridică, care solicită 
invitaŃie de participare la prima etapă dintr-o licitaŃie restrânsă sau la o negociere competitivă; 

� ofertanŃi: oricare furnizor, executant sau prestator, persoană fizică sau juridică, care a depus o 
ofertă, în cadrul procedurilor de licitaŃie deschisă, licitaŃie restrânsă (a doua etapă), negociere 
competitivă, cerere de ofertă; 

� concurenŃi: oricare prestator, persoana fizică sau juridică, care a depus soluŃie în cadrul procedurii 
de concurs de soluŃii.  

O societate comercială care solicită invitaŃie de participare la o licitaŃie restrânsă va fi candidat până în 
momentul în care va primi invitaŃia de participare. Din acel moment, aceeaşi societate comercială este 
considerată candidat selectat. Dacă respectivul agent economic depune oferta ca urmare a invitaŃiei de 
participare va fi considerat, din acel moment, ofertant. 

PărŃile contractului de achiziŃie publică sunt autoritatea contractantă şi contractantul.  

Autoritatea contractantă este definită de lege pe larg, şi poate fi: 
� o autoritate publică; 
� o instituŃie publică; 
� o persoană juridică: 

• desfăşoară activităŃi de interes public fără caracter comercial sau industrial; 
• este finanŃată din fonduri publice; 
• este în subordinea sau sub controlul unei autorităŃi publice, sau; 
• 1/2 din nr. membrilor consiliului de administraŃie sunt numiŃi de către o entitate 

publică; 
� o persoană juridică din sectorul utilităŃilor (apă şi canalizare, energie electrică, energie 

termică, combustibili solizi şi gazoşi, transporturi, telecomunicaŃii); 
� alte entităŃi prevăzute de lege, cum ar fi: 

• persoane juridice ce sunt finanŃate de autorităŃi contractante; 
• sub-concesionarii unor lucrări concesionate de o autoritate contractantă; 
• alte persoane juridice stabilite prin Hotărâre de Guvern. 

Contractantul este, conform art.3, lit. C, OUG 60/2001, ofertantul căruia i se atribuie contractul de 
achiziŃie publică în urma aplicării uneia din procedurile de achiziŃie publică.  
 
Principiile aplicabile în achiziŃiile publice 

LegislaŃia privind achiziŃiile publice este guvernată de cinci principii: 

1. principiul liberei concurenŃe; 
2. principiul utilizării eficiente a fondurilor publice; 
3. principiul transparenŃei; 
4. principiul tratamentului egal; 
5. principiul confidenŃialităŃii. 

Principiul liberei concurenŃe presupune asigurarea condiŃiilor pentru ca orice furnizor de produse, 
executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de naŃionalitate, să aibă dreptul de a deveni, în 
condiŃiile legii, contractant. 
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Exemple de aplicare în practică a principiului liberei concurenŃe în cadrul etapelor achiziŃiilor 
publice: 
 
Planificare � alegerea procedurii astfel încât să asigure că un număr cât mai mare de potenŃiali 

furnizori, prestatori sau executanŃi pot participa la aceasta; 
� redactarea documentaŃiei astfel încât să fie evitate costurile inutile de bani şi timp 

pentru potenŃialii ofertanŃi; 
� redactarea cerinŃelor în mod clar şi făcând referire, în măsura posibilului, la 

standarde naŃionale sau standarde internaŃionale la care România este parte; dacă 
acest lucru nu este posibil, în cazul indicării unor mărci de fabrică sau de comerŃ 
este obligatorie adăugarea sintagmei „sau echivalent”; 

� calcularea calendarului procedurii astfel încât să fie lăsat suficient timp la 
dispoziŃie ofertanŃilor pentru pregătirea ofertei. 

Aplicare proceduri � vor fi făcute eforturi pentru ca anunŃurile sau cererile de ofertă să fie făcute 
publice prin cât mai multe mijloace, cum ar fi prin publicarea pe pagina de web a 
entităŃii sau prin presă, în măsura posibilului. 

Atribuire contract � evaluarea va fi făcută în mod obiectiv şi în funcŃie doar de criteriile enunŃate în 
documentaŃie; 

� negocierea directă cu furnizorii, prestatorii sau executanŃii va fi făcută cu 
profesionalism şi în mod etic, de preferinŃă de persoane cu pregătire atât în 
domeniul achiziŃiilor cât şi în cel al negocierilor. 

Administrare 
contract 

� evitarea plasării autorităŃii contractante într-o poziŃie în care să fie obligată să 
continue relaŃiile contractuale cu acelaşi contractant după încheierea contractului. 

Principiul utilizării eficiente a fondurilor publice presupune aplicarea, în cadrul sistemului concurenŃial, 
a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică. Se pot spune foarte multe despre 
acest principiu, cunoscut şi sub numele de „valoare pentru banii investiŃi”. Pe scurt, „valoare pentru banii 
investiŃi” înseamnă obŃinerea cantităŃii dorite, la un nivel calitativ considerat corespunzător, plătind un preŃ 
considerat corespunzător, la momentul oportun şi în locul oportun. 

Exemple de aplicare în practică a principiului eficienŃei în cadrul etapelor achiziŃiilor publice: 
 
Planificare � identificarea, evaluarea şi prioritizarea nevoilor trebuie făcută cu foarte multă 

atenŃie, implicând în cea mai mare măsură posibilă toŃi actorii interesaŃi din cadrul 
autorităŃii contractante şi a comunităŃii; 

� estimarea valorii achiziŃiei publice se va face luând în considerare costurile de-a 
lungul vieŃii pentru produsul, serviciul sau lucrarea ce urmează a fi achiziŃionată; 

� în funcŃie de costurile estimate se realizează determinarea tipului de contract 
(produse/servicii, servicii/lucrări); 

� determinarea procedurii se va face luând în considerare eficienŃa investiŃiei; 
� se poate alege alăturarea mai multor contracte referitoare la acelaşi 

produs/serviciu/lucrare în scopul eficienŃei (de exemplu, contract de achiziŃionare a 
unui copiator, a consumabilelor pentru un an de zile şi a service-ului aferent; sau: 
construirea unui hotel şi achiziŃionarea simultană a serviciilor de management a 
hotelului respectiv pe 10 ani de zile); 

� se pot realiza acorduri pentru formarea de asociaŃii contractante între mai multe 
autorităŃi contractante, în scopul realizării de economii prin creşterea valorii 
contractului; 

� se vor face eforturi pentru cunoaşterea cât mai bună a pieŃei în scopul redactării 
unor documente cât mai competitive (folosind în acest sens şi datele adunate în 
cadrul autorităŃii contractante privind contractele derulate anterior sau recurgând la 
consultanŃă de specialitate din afara autorităŃii contractante); 

� deşi nu este expres reglementat, se poate alege opŃiunea unui contract-cadru, ca 
o modalitate eficientă de contractare, în conformitate cu legislaŃia română în 
vigoare; 

� pot fi luate în considerare încheierea, ca urmare a procedurii de achiziŃie publică, a 
unor contracte de concesiune sau parteneriat-public-privat, dacă acestea servesc 
mai bine interesul public în cauză. 

Aplicare proceduri � eventuala comunicare, după caz, cu potenŃialii prestatori, furnizori sau executanŃi 
va avea ca scop informarea acestora pentru a putea înainta oferte optime pentru 
autoritatea contractantă. 

Atribuire contract � ofertele vor fi evaluate într-un mod profesionist, luând în considerare criteriile 
stabilite; 

� va fi luată în considerare şi analizată capacitatea furnizorilor, prestatorilor sau 
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executanŃilor; 
� se va analiza compatibilitatea ofertelor cu cerinŃele autorităŃii contractante; 
� se vor evalua riscurile; 
� se va urmări evitarea costurilor inutile; 
� contractul va cuprinde o reflectare corectă a drepturilor şi obligaŃiilor părŃilor. 

Administrare 
contract 

� contractul va fi administrat în scopul producerii celor mai bune rezultate posibile; 
� contractul poate fi reziliat în cazul în care el nu mai oferă cea mai bună valoare 

pentru banii investiŃi; 
� datele strânse în timpul administrării vor fi structurate şi păstrate în baze de date 

ce permit analiza şi furnizarea de informaŃii pentru viitoarele achiziŃii publice. 

Principiul transparenŃei presupune punerea la dispoziŃia celor interesaŃi a tuturor informaŃiilor referitoare 
la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică. În aplicarea principiului 
transparenŃei, informaŃia relevantă şi suficientă va fi oferită în mod coerent şi la timp tuturor 
părŃilor interesate prin metode de comunicare eficiente şi la costuri reduse sau, în măsura posibilului, fără 
nici un cost pentru potenŃialii furnizori, prestatori sau executanŃi. 

Exemple de aplicare în practică a principiului transparenŃei în cadrul etapelor achiziŃiilor publice: 
 
Planificare � implicarea cetăŃenilor (alegătorilor) în procesul de identificare a necesităŃilor 

comunităŃii (planificarea bugetară); 
� programul anual al achiziŃiilor publice va fi făcut public; 
� este recomandată selectarea unei proceduri cât mai transparente cu putinŃă; 
� publicarea anunŃului de intenŃie, dacă este cazul; 
� stabilirea criteriilor de selecŃie şi evaluare; 
� redactarea DocumentaŃiei pentru Elaborarea şi Prezentarea Ofertei, care să 

includă toate informaŃiile relevante cerute de lege, prezentate într-un mod clar şi 
concis; 

� stabilirea persoanei din cadrul autorităŃii contractante responsabile de 
comunicarea cu toŃi cei interesaŃi. 

Aplicare proceduri � publicarea anunŃului de participare în Monitorul Oficial şi, în măsura posibilului, 
prin alte modalităŃi (cum ar fi, cel puŃin, publicarea pe site-ul de web al autorităŃii 
contractante; sau într-o publicaŃie naŃională/locală; prin intermediari de informare 
între autorităŃi contractante şi potenŃiali ofertanŃi, etc.); 

� includerea în anunŃ a tuturor elementelor cerute de lege; 
� oferirea DocumentaŃiei pentru Elaborarea şi Prezentarea Ofertei (DEPO), pe cât 

posibil fără costuri pentru potenŃialii furnizori, prestatori sau executanŃi sau la 
costul efectiv al copierii materialelor. Publicarea documentaŃiei pe site-ul de web al 
entităŃii publice; 

� comunicarea răspunsurilor la cererile de clarificări; 
� comunicarea rezultatului etapei de selecŃie; 
� deschiderea ofertelor în şedinŃă publică; 
� comunicarea procesului verbal al deschiderii ofertelor; 
� publicarea în Monitorul Oficial al anunŃului de atribuire; 
� trimiterea imediată către toŃi participanŃii a oricăror alte informaŃii relevante. 

Atribuire contract � comunicarea rezultatului aplicării procedurii; 
� comunicarea repetării sau anulării procedurii; 
� comunicarea deciziei de suspendare sau nu a procedurii ca urmare a introducerii 

unei contestaŃii sau a unei acŃiuni în instanŃă; 
� comunicarea tuturor actelor şi deciziilor în legătură cu introducerea unei 

contestaŃii sau a unei acŃiuni în instanŃă; 
� publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii judecătoreşti irevocabile date ca urmare 

a introducerii unei acŃiuni în instanŃă; 
Administrare 
contract 

� realizarea dosarului achiziŃiei publice; 
� comunicarea la cerere a informaŃiilor publice conform prevederilor Legii 544/2001 

a accesului la informaŃiile de interes public. 

Principiul tratamentului egal presupune aplicarea, în mod nediscriminatoriu, a criteriilor de selecŃie şi 
criteriilor pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică astfel încât orice furnizor de produse, executant 
de lucrări sau prestator de servicii să aibă şanse egale în competiŃia pentru atribuirea  contractului respectiv. 
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Exemple de aplicare în practică a principiului tratamentului egal în cadrul etapelor achiziŃiilor 
publice: 
 
Planificare � evitarea contactelor „preferenŃiale” cu potenŃialii furnizori, prestatori sau 

executanŃi; 
� redactarea criteriilor de selecŃie şi de atribuire astfel încât să nu avantajeze unii 

ofertanŃi. 
Aplicare proceduri � evitarea contactelor „preferenŃiale” cu ofertanŃii, concurenŃii sau candidaŃii; 

� oferirea în mod nediscriminatoriu de informaŃii şi clarificări tuturor 
participanŃilor; 

� funcŃionarii sau angajaŃii publici răspunzători de achiziŃia publică respectivă 
trebuie să anunŃe potenŃialele conflicte de interese în care se pot afla în relaŃie cu 
ofertanŃii; 

� în cazul unor proceduri ce nu presupun anunŃuri, vor fi folosite criterii obiective 
de selectare a potenŃialilor furnizori, prestatori sau executanŃi. 

Atribuire contract � păstrarea închisă a plicurilor în care au fost depuse ofertele până la momentul 
deschiderii ofertelor; 

� deschiderea ofertelor potrivit procedurii reglementate de lege; 
� separarea activităŃii de administrare a procedurii de achiziŃie publică de procesul 

de atribuire a contractului; 
� evaluarea este realizată de o comisie de evaluare, numită anterior iniŃierii 

procedurii, compusă din persoane cu cunoştinŃe temeinice în domeniu şi care 
respectă regulile etice impuse de lege; 

� evaluarea este realizată doar pe baza criteriilor dinainte făcute publice în 
documentaŃie; 

� participanŃii care depun contestaŃii nu trebuie să fie în nici un mod discriminaŃi 
în cadrul procedurii respective sau în cadrul oricăror proceduri ulterioare. 

Administrare 
contract 

� evitarea plasării autorităŃii contractante într-o poziŃie în care să fie obligată să 
continue relaŃiile contractuale cu acelaşi contractant după încheierea contractului. 

Principiul confidenŃialităŃii presupune garantarea protejării secretului comercial şi a dreptului de 
proprietate intelectuală a ofertantului. În acest scop membrii Comisiei de evaluare vor semna o DeclaraŃie de 
confidenŃialitate. 

Exemple de aplicare în practică a principiului confidenŃialităŃii în cadrul etapelor achiziŃiilor 
publice: 
 
Planificare � obŃinerea de către autoritatea contractantă de sprijin din partea specialiştilor 

(tehnic şi juridic) pentru a anticipa tipul de informaŃii confidenŃiale ale ofertanŃilor 
ce pot fi întâlnite în cadrul procedurii respective; 

� includerea în documentele procedurii respective de informaŃii care să descrie 
politica autorităŃii contractante de respectare a principiului transparenŃei, ce 
presupune oferirea la cerere a cât mai multe informaŃii referitoare la achiziŃia 
publică respectivă; 

� precizarea faptului că informaŃiile marcate drept confidenŃiale pot fi comunicate, 
la cerere, cu respectarea principiului confidenŃialităŃii, organelor de control intern 
sau extern, organelor de urmărire penală şi instanŃelor judecătoreşti, în funcŃie de 
prevederile legale în vigoare. 

Aplicare proceduri � oferirea de informaŃii către ofertanŃi pentru ca aceştia să precizeze acele părŃi ale 
ofertei pe care le doresc să fie păstrate confidenŃiale. 

Atribuire contract � respectarea de către toate persoanele care iau contact cu ofertele a 
confidenŃialităŃii acelor părŃi ale ofertei în legătură cu care s-a făcut precizarea că 
se doreşte să fie păstrate confidenŃiale; 

� semnarea declaraŃiei de confidenŃialitate de către membri comisiei de evaluare; 
� în caz de dubiu, obŃinerea de asistenŃă (tehnică şi juridică) de către autoritatea 

contractantă în legătură cu obiectul cererii de confidenŃialitate şi modalităŃile prin 
care se pune în practică principiul confidenŃialităŃii. 

Administrare 
contract 

� în măsura în care sunt elemente de confidenŃialitate în cadrul contractului, 
acestea vor fi menŃionate ca atare în contract, precizându-se în clauza de 
confidenŃialitate şi modalităŃile particulare de protecŃie a informaŃiilor respective. 
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Etica în achiziŃii publice 

Interesul special în legătură cu domeniul achiziŃiilor publice se manifestă şi printr-o presiune asupra celor ce 
aplică legislaŃia, în sensul impunerii respectării unor principii etice, care să conducă la o aplicare corectă a 
normelor şi la evitarea conflictelor de interese.  

Conflictele de interese apar atunci când salariaŃii sau oficialii din sectorul public sunt influenŃaŃi, sau par a fi 
influenŃaŃi de interese personale atunci când îşi desfăşoară activitatea lor oficială. Perceperea unui conflict de 
interese aparent poate fi la fel de dăunătoare ca şi un conflict existent, pentru că subminează încrederea 
publicului în integritatea organizaŃiei implicate şi a salariaŃilor săi. Conflictul de interese poate fi împărŃit în 
interese patrimoniale şi nepatrimoniale.  Interesele financiare pot implica un câştig actual sau potenŃial care 
poate fi obŃinut cu ajutorul unui salariat, oficial guvernamental, sau al unei persoane alese prin vot, sau prin 
intermediul unui membru al familiilor acestor categorii de persoane, care au proprietăŃi, deŃin acŃiuni, sau au 
o anumită poziŃie într-o companie care participă la o licitaŃie pentru obŃinerea de contracte guvernamentale, 
acceptă cadouri sau alte atenŃii sau primesc un venit dintr-o a doua slujbă.  
 
Banii nu trebuie neapărat să circule vizibil din mână în mână. Beneficiul poate să însemne o creştere a valorii 
proprietăŃii datorită unei decizii favorabile emise în acest scop, sau datorită alegerii unei anumite firme drept 
câştigătoare a licitaŃiei pentru un contract. De exemplu, dacă o persoană care a făcut o cerere către consiliu 
face o donaŃie unei firme sau unui ONG în care un consilier local sau judeŃean este partener, atunci apare un 
potenŃial conflict de interese, pentru că respectivul consilier poate fi influenŃat de către donaŃia respectivă 
atunci când analizează cererea primită. Există riscul ca interesul personal al unui consilier într-o anumită 
firmă sau ONG să intre în conflict cu datoriile sale publice care îi impun să analizeze cererile primite pe baza 
valorii lor.  
 
Interesele nepatrimoniale de obicei se află în legătură cu puterea politică sau un control sporit. Ele pot 
apărea din relaŃii personale sau de familie, sau din implicarea în activităŃi sportive, sociale, sau culturale. De 
exemplu, dacă un funcŃionar public de la compartimentul de urbanism, care are un copil la grădiniŃa locală, 
face planuri pentru extinderea acesteia, pe bază de voluntariat, atunci consilierul respectiv va avea un 
interes personal ca planurile respective să fie aprobate. Acest lucru ar putea să-i afecteze imparŃialitatea cu 
care analizează cererea primită pentru extindere. 
 
Nu este întotdeauna uşor să hotărăşti când interesul personal şi datoria publică sunt sau ar putea să fie în 
conflict unul cu celălalt. Testul care dovedeşte acest lucru este reprezentat de faptul dacă o persoană poate 
fi influenŃată de interesul său personal în îndeplinirea datoriei sale publice, sau dacă o persoană corectă şi 
rezonabilă crede că ar putea fi influenŃată în acest scop. Toată lumea are interese personale, importante 
pentru ei sau pentru cei apropiaŃi. Persoanele care lucrează în sectorul public nu pot întotdeauna evita 
situaŃiile când aceste interese intră în conflict cu deciziile pe care le iau sau cu activitatea lor oficială. Faptul 
că există asemenea interese nu reprezintă neapărat o problemă - cel mai important lucru este cum sunt ele 
abordate. Integritatea organizaŃiei şi a salariaŃilor săi va fi protejată şi riscul apariŃiei corupŃiei va fi redus 
dacă organizaŃia are politici şi proceduri de rezolvare a potenŃialelor conflicte de interese.   
 
Un conflict de interese implică un conflict între datoria publică şi interesul personal al oficialului public, unde 
interesul personal al unui oficial public ar putea influenŃa în mod necorespunzător îndeplinirea sarcinilor şi 
obligaŃiilor oficiale. Această definiŃie de bază menŃionează trei elemente de conflicte de interes, într-un mod 
simplu. Acestea pot fi testate. Ideea de bază este că acolo unde există o posibilitate inacceptabilă de apariŃie 
a unui conflict între interesele personale ale unui oficial public (interese personale) şi obligaŃiile acestei 
persoane ca funcŃionar public (datorii oficiale), atunci avem de-a face cu un conflict de interese.    
 
DefiniŃia de bază se poate folosi şi pentru a testa situaŃiile în care există un aparent conflict de interese, dar 
de fapt situaŃia este, sau ar putea să fie diferită.   Această situaŃie este privită ca un conflict de interese 
aparent. Un conflict de interese aparent poate genera o problemă foarte serioasă pentru o persoană oficială, 
la fel de serioasă ca şi existenŃa unui conflict de interese propriu-zis, deoarece dă naştere la suspiciuni 
potenŃiale în legătură cu integritatea persoanei oficiale, şi a organizaŃiei sale. Conflictele aparente pot fi 
investigate cu ajutorul unui instrument de definiŃie, punând întrebarea: “Oficialul X pare a avea un conflict 
de interese sau nu?” 
 
O persoană oficială poate avea interese personale care pot fi de asemenea natură încât să producă un 
conflict de interese în viitor: atunci vorbim de un potenŃial conflict de interese. DefiniŃia presupune că o 
persoană rezonabilă, care cunoaşte toŃi factorii relevanŃi, ajunge la concluzia că interesul personal al unei 
persoane oficiale este de aşa natură încât ar putea influenŃa în mod neadecvat comportamentul persoanei 
oficiale sau capacitatea sa de a lua decizii oficiale. Atunci când se foloseşte o asemenea definiŃie, de exemplu 
în cadrul unei politici guvernamentale, a unei reguli, sau în legislaŃie, "interesul personal" este definit în mod 
specific. De asemenea, ar putea fi necesar să se definească termenii "oficial public" şi "obligaŃii şi datorii 
oficiale" foarte clar, pentru a elimina orice confuzie posibilă în folosirea acestor termeni.  
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Simptome de fraudă şi corupŃie 

Nu orice abateri de la lege sunt realizate cu intenŃie.5 SituaŃii de genul celor descrise mai jos pot da naştere 
la îndoieli sau interpretări, chiar dacă, în fapt, reprezintă nimic altceva decât efecte ale neglijenŃei angajaŃilor 
autorităŃii contractante. 

 

                                                 
5 Ghid pentru achiziŃii publice, Ministerul FinanŃelor Publice, 2003. 

Etapă Sursa de risc Pericol Măsuri preventive 

Buget. 

Politica financiară 

Cuprinderea în buget a unor 
cheltuieli ce nu se justifică; 
utilizarea abuzivă de către o 
persoană a autorităŃii pe care 
o exercită  

Justificarea fiecărui element de cheltuială 
din buget, verificarea acestora împreună cu 
tot personalul, audituri cu caracter regulat. 

PercepŃia nevoilor 
Nevoile pot fi “inventate” sau 
falsificate. 

Orice nevoie trebuie justificată şi verificată 
de o altă persoană decât cea care a 
identificat şi fundamentat nevoia. 

Întocmirea DEPO 

SpecificaŃiile tehnice pot fi 
redactate în favoarea unui 
anumit agent economic, 
informaŃii în avans fiind 
oferite în acest sens. 

Realizarea specificaŃiilor 
tehnice pentru un nou 
contract prin adaptarea 
specificaŃiilor unui contract 
deja existent în scopul 
favorizării unui anumit 
ofertant. 

SpecificaŃiile tehnice trebuie să evite 
referirea la marcă, origine, procedeu şi 
trebuie verificate după întocmire de către o 
persoană independentă în raport cu 
procedura. Dacă nu este posibil atunci 
referirea la marcă este urmată obligatoriu 
de expresia „sau echivalent”. 

P
la

n
if

ic
a
re

 

Planificarea aplicării 
procedurii 

Procesul este derulat de aşa 
manieră încât doar creează 
iluzia unei competiŃii.  

Este folosită preponderent 
procedura negocierii cu o 
singură sursă. 

Verificarea întregii documentaŃii de către o 
altă persoană.  

AtenŃie la posibile firme fantomă sau 
adresele acestora.  

Verificarea corectitudinii folosirii procedurii 
(de excepŃie) a negocierii cu o singură 
sursă. 

A
p

li
ca

re
a
 

p
ro

ce
d

u
ri

lo
r 

 

Invitarea selectivă a 
potenŃialilor ofertanŃi, în 
cadrul procedurilor cu grad 
redus de transparenŃă 

Oferirea unor informaŃii 
detaliate unor potenŃiali 
ofertanŃi în defavoarea 
celorlalŃi. 

PreŃ prohibitiv al caietului de 
sarcini. 

Folosirea procedurilor „deschise”, pentru 
eliminarea arbitrariului în decizia de invitare 
pentru ofertare. 

Respectarea prevederilor privind 
comunicarea cu potenŃialii 
candidaŃi/ofertanŃi şi candidaŃi. 

Distribuirea caietului de sarcini în format 
electronic, fără costuri pentru potenŃialii 
ofertanŃi. 
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Evaluare 

Procesul de evaluare este 
utilizat de aşa manieră încât 
determină numai limitarea  
competiŃiei. 

Fără cerinŃe abuzive în documentele de 
calificare.  

Feedback pentru candidaŃii neselectaŃi şi 
explicarea motivului excluderii. 

Criterii de evaluare 

Un algoritm de calcul secret 
sau prezentat evaziv 
favorizează modificarea 
criteriilor după termenul de 
depunere a ofertelor în 
favoarea unui anumit 
ofertant. 

Criterii de evaluare care nu 
sunt obiective şi cuantificabile 
pot induce în eroare membri 
comisiei de evaluare. Acelaşi 
aspect este valabil atunci 
când membri comisiei de 
evaluare nu au suficiente 
cunoştinŃe tehnice. 

VerificaŃi existenŃa, claritatea, posibilitatea 
cuantificării  şi gradul de detaliere al 
algoritmului de calcul din DEPO, pentru a face 
imposibilă modificarea criteriilor de evaluare 
pe perioada derulării procedurii. 

Training pentru membrii comisiei de 
evaluare. 

Negociere 

 

OfertanŃii favorizaŃi /preferaŃi 
pot primi informaŃii utile 
pentru procesul de negociere. 

Control strict şi audit al procesului de 
negociere. Nu permiteŃi niciodată unei 
singure persoane să poarte negocierile.  

A
tr
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Atribuirea de 
contracte în mod 
frecvent  

Unii ofertanŃi câştigă în mod 
frecvent, uneori în mod 
exclusiv, licitaŃii organizate de 
aceeaşi autoritate 
contractantă. 

AcŃiuni permanente pentru mărirea 
portofoliului de potenŃiali ofertanŃi şi 
atragerea participării a cât mai mulŃi ofertanŃi 
la o procedură. 

Derularea 
contractului 

Negocierea de extinderi la 
termenul contractual, 
stabilirea unor clauze 
contractuale în favoarea 
contractantului, pierderea/ 
tăinuirea unor documente 
etc. 

Utilizarea modelului de contract din DSEPO. 
Numerotarea în serie şi marcarea paginilor ce 
formează contractul. 

Modificarea 
specificaŃiilor tehnice 
după atribuirea 
contractului 

Modificarea specificaŃiilor 
după atribuirea contractului şi 
acceptarea  creşterilor de preŃ 
în mod nejustificat, schimbări 
ale cerinŃelor referitoare la 
cantitate şi calitate. 

Ca regulă generală, nu se acceptă modificări 
la contract. În cazuri excepŃionale, solicitările 
de modificări ale contractului trebuie 
fundamentate şi justificate. O schimbare de 
specificaŃie nu înseamnă întotdeauna o 
schimbare de preŃ. 

RecepŃii 

Acceptarea de devieri de la 
cantitatea, calitatea sau 
termenele agreate, 
falsificarea documentelor de 
recepŃie, furnizarea de adrese 
de livrare fictive, etc. 

Instituirea, la nivel de autoritate contractantă 
a unor proceduri privind desfăşurarea 
recepŃiilor, inventarierea produselor, precum 
şi auditarea acestor procese. 

A
d
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a
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Aprobarea facturilor 

Acceptarea la plată a unor 
activităŃi nefinalizate, 
antedatarea facturilor, plata 
dublă, etc. 

Confruntarea datelor înscrise pe factură şi 
documente suport cu contractul: specificaŃii, 
termene livrare, listă de preŃuri, note de 
comandă, etc. 

Separarea atribuŃiilor privind: comanda, 
recepŃia, acceptarea cererilor de plată, 
efectuarea plăŃilor. 

Audit cu caracter regulat.  
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Planificarea achiziŃiilor publice 

Planificarea pentru achiziŃii publice presupune un efort coerent de a decide necesităŃile pe care le are 
instituŃia în raport cu aşteptările conducerii, funcŃionarilor publici şi a “clienŃilor”/beneficiarilor, adică a 
plătitorilor de taxe şi impozite care primesc serviciile acesteia. În mod normal, într-o entitate publică, aceste 
informaŃii sunt parte a planului de acŃiune pe anul care urmează.  

Într-o entitate publică, documentele de planificare strategică („programele şi strategiile proprii”) sunt 
informaŃii publice din oficiu. Ele pot fi solicitate potrivit Legii accesului la informaŃiile de interes public, nr. 
544/2001. 

 
Liberul acces la informaŃiile de interes public 

Liberul acces la informaŃiile de interes public este reglementat în România de Legea nr. 544 din 12 
octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001. Legea 544/2001 a intrat în 
vigoare după scurgerea termenului de 60 de zile prevăzut în art. 23. Conform prevederilor aceluiaşi articol, 
normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 au fost adoptate prin Hotărârea de Guvern nr. 123 din 
7 februarie 2002 şi au intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial nr. 167, adică 8 martie 2002. 

Legea 544/2001 defineşte informaŃia de interes public ca fiind orice informaŃie care priveşte sau rezultă 
din activităŃile unei autorităŃi publice sau instituŃii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul 
de exprimare. Din definiŃia dată de lege informaŃiei de interes public, putem trage următoarele concluzii: 

� toate informaŃiile deŃinute de entităŃile publice sunt informaŃii de interes public6; 
� informaŃiile de interes public sunt cele care privesc activitatea unei entităŃi publice cât şi cele care 

rezultă din activităŃile respectivei entităŃi; 
� informaŃia de interes public poate fi sub diverse forme, exprimată în diverse moduri, sau se poate 

afla înregistrată pe diverse suporturi. 
 
InformaŃia poate fi cunoscută de către angajaŃii entităŃii publice, fără a fi stocată într-un document sau 
poate fi consemnată pe un document. Document poate însemna orice mediu de stocare a informaŃiilor, 
cum ar fi: documentele pe suport hârtie (documentele tipărite, copii, traduceri, schiŃe, harŃi, planşe, 
fotografii, desene, note, etc.), mediile de stocare ale calculatoarelor (suporturi optice, benzi magnetice, 
casete, dischete, hard-discuri, memorii PROM şi EPROM, etc.), microfilme, dispozitivele de procesare 
portabile (agende electronice, laptop) la care hard-discul este folosit pentru stocarea informaŃiilor. 
 
Documentele aflate în entităŃile publice pot fi sau produse de angajaŃii entităŃii, sau gestionate de 
entitate, fiind produse de alte entităŃi, publice sau private şi intrate în gestiunea entităŃii publice respective 
în legătură cu atribuŃiile atribuite acesteia de lege. 

 
InformaŃii publice din oficiu 

InformaŃiile publice din oficiu trebuie să fie prezentate într-o formă accesibilă şi concisă care să faciliteze 
contactul persoanei interesate cu entitatea publică respectivă. De asemenea, ele trebuie să fie prezentate 
corect din punct de vedere al proprietăŃii termenilor, din punct de vedere gramatical, ortoepic, al 
punctuaŃiei şi ortografic, în conformitate cu normele academice în vigoare.7 
 
Ele vor fi publicate într-un buletin informativ, actualizat anual. Documentele incluse în categoria 
informaŃiilor din oficiu (actele normative, organigrama, bugetul şi bilanŃul contabil, programele şi 
strategiile) trebuie publicate în buletinul anual în integralitatea lor şi nu doar ca referinŃe de tip bibliografic. 
ExcepŃie pot face Legile şi Hotărârile de Guvern cu caracter general, care nu sunt specifice entităŃii 
respective. Şi acestea pot fi însă redate fragmentar, prezentându-se acele secŃiuni/articole relevante 
pentru entitatea publică. În unităŃile administrativ-teritoriale în care o minoritate naŃională deŃine o 
pondere de cel puŃin 20% din numărul populaŃiei informaŃiile din oficiu se vor difuza şi în limba română şi 
în limba minorităŃii respective, costurile traducerii fiind suportate de entitatea publică respectivă.  
 
Accesul la informaŃiile din oficiu va fi permis de către entitatea publică în mod minimal prin: 

a. publicare, alternativ sau simultan, prin: 
A. prin afişare la sediul entităŃii; aceasta trebuie realizată într-un spaŃiu care să permită 

accesul uşor al cetăŃenilor. 
B. în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Trebuie avute în vedere costurile legate de 

publicarea acestor documente. 
C. în publicaŃii proprii, cum ar fi buletine informative, broşuri de prezentare, broşuri speciale 

care să conŃină buletinul informativ sau Monitorul Oficial al unităŃii administrativ-teritoriale.8  

                                                 
6 unele din aceste informaŃii sunt însă exceptate de la comunicarea către cetăŃeni, potrivit legii. 
7 potrivit Legii nr. 500/2004, privind folosirea limbii române în locuri, relaŃii şi instituŃii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1067/2004. 
8 reglementat de OrdonanŃa nr. 75/2003 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale 
unităŃilor administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial nr. 619/2003, aprobată şi modificată prin Legea 534/2003, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 895/2003. 
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D. în mijloace de informare în masă. 
E. pe pagina de Internet a entităŃii. Legea 544/2001 introduce prezumŃia existenŃei unei 

pagini de Internet a fiecărei entităŃi publice.9 
b. consultare la sediul entităŃii, în spaŃii special amenajate în acest scop, respectiv punctele de 

informare-documentare (PID). Pot fi folosite, de asemenea, spaŃiile şi personalul Centrelor de 
Informare pentru CetăŃeni10 sau se pot realiza acorduri cu Birourile de Consiliere pentru CetăŃeni11, 
acolo unde acestea există. 

 
InformaŃiile din oficiu, chiar dacă sunt disponibile în mai multe moduri, vor fi comunicate şi la cerere. 
Practica recentă a instanŃelor judecătoreşti a stabilit că obligaŃia entităŃilor publice de a comunica din oficiu 
unele informaŃii de interes public nu exclude obligaŃia acestora de a comunica informaŃiile şi în scris, la 
cererea solicitantului, conform art. 6 din Legea 544/2001. În acest scop structurile sau persoanele 
responsabile de informarea publică directă vor avea la punctul de informare-documentare copii pe hârtie şi 
în format electronic al documentelor ce conŃin informaŃiile din oficiu, pentru a fi date celor care le solicită 
 

Solicitarea informaŃiilor de interes public 
Persoanele interesate (fizice sau juridice) pot solicita informaŃii în baza Legii 544/2001 privind liberul acces 
la informaŃiile de interes public, verbal sau în scris. 

Unde depuneŃi solicitarea? 

� Pentru a obŃine informaŃii de interes public trebuie să vă adresaŃi compartimentului de 
Informare/RelaŃii cu Publicul al entităŃii publice. 

� Unul sau mai mulŃi funcŃionari publici din cadrul acestui compartiment vă pot oferi informaŃiile pe care 
le doriŃi. 

� Solicitarea de informaŃii depusă în scris trebuie înregistrată fie la compartimentul de Comunicare/RelaŃii 
cu publicul, fie la registratură, dacă este compartiment separat. 

Dacă solicitarea se realizează în scris, aceasta trebuie să cuprindă:  
� entitatea publică la care se adresează cererea;  
� informaŃia solicitată;  
� numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea 

răspunsului. 
 
În Anexa I puteŃi găsi un model de solicitare de informaŃii de interes public. 

EntităŃile publice au obligaŃia să răspundă în scris în termen de 10 zile. Dacă durata pentru identificarea 
şi difuzarea informaŃiei solicitate depăşeşte 10 zile, comunicarea se va realiza în termen de 30 zile, cu 
înştiinŃarea, în scris, a solicitantului despre acest fapt, în termenul de 10 zile.  

Ce faceŃi dacă răspunsul nu vă mulŃumeşte? 

� Dacă în urma răspunsului primit consideraŃi că v-a fost încălcat dreptul privind liberul acces la 
informaŃiile de interes public, puteŃi adresa o reclamaŃie administrativă conducătorului entităŃii publice 
căreia i-aŃi solicitat informaŃia. ReclamaŃia trebuie depusă în termen de 30 de zile de la primirea 
răspunsului explicit sau de la expirarea termenului de răspuns din partea entităŃii. 

� În cazul în care reclamaŃia dumneavoastră se dovedeşte întemeiată, veŃi primi informaŃiile solicitate în 
termen de 15 zile de la depunerea reclamaŃiei administrative şi vi se va comunica modul în care a fost 
sancŃionat disciplinar funcŃionarul care a greşit. 

� Dacă şi după primirea răspunsului la reclamaŃia administrativă consideraŃi că vi se încalcă drepturile 
prevăzute de lege, puteŃi face plângere în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului, la secŃia de 
contencios administrativ a tribunalului. 

� Hotărârea tribunalului poate fi supusă recursului la Curtea de apel. Decizia CurŃii de apel este definitivă 
şi irevocabilă. 

� Plângerea la tribunal şi recursul la Curtea de apel se judecă în procedură de urgenŃă şi nu se plăteşte 

                                                                                                                                                                       
9 acest lucru trebuie corelat şi cu alte iniŃiative guvernamentale, cum ar fi Titlul al II-lea, „TransparenŃa în administrarea informaŃiilor şi 
serviciilor publice prin mijloace electronice” din Cartea I a Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei în 
exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 279/2003, ce urmăreşte „promovarea utilizării Internetului şi a tehnologiilor de vârf în cadrul instituŃiilor publice”, sau Strategia 
Guvernului privind informatizarea administraŃiei publice, aprobată de Hotărârea de Guvern nr. 1007/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 
705/2001, care prevede că „trebuie încurajate crearea arhivelor, garantarea calităŃii datelor conŃinute şi permiterea accesului larg şi 
complet la acestea prin intermediul portalurilor de informaŃii, care uşurează accesul prin Internet şi explorarea bazei de date a 
administraŃiei publice.” Mai mult, potrivit Legii 161/2003, entităŃile publice care vor face parte din Sistemul Electronic NaŃional (SEN) sunt 
obligate să publice o pagină proprie de Internet în şase luni de la includerea lor în SEN. 
10 vezi AsociaŃia NaŃională a Centrelor de Informare pentru CetăŃeni (ANCIC), www.ancic.ro. 
11 vezi AsociaŃia NaŃională a Birourilor de Consiliere pentru CetăŃeni, www.robcc.ro. 
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taxă de timbru. 

 
ATENłIE: LegislaŃia privind achiziŃiile publice acoperă mai multe autorităŃi contractante decât 
entităŃile publice ce trebuie să aplice Legea accesului la informaŃiile de interes public. Însă 
informaŃiile pot fi obŃinute de la entitatea publică ce supraveghează respectiva autoritate 
contractantă. 

După prezentarea aspectelor referitoare la accesul la informaŃiile de interes public, continuăm discuŃia 
referitoare la planificarea achiziŃiilor publice: 

Buna desfăşurare a oricărui proces de achiziŃii publice depinde în foarte mare măsură de coerenŃa cu care o 
entitate publică abordează respectivul proces. În acest sens este recomandabilă numirea unei persoane 
responsabile de supervizarea tuturor proceselor de achiziŃii publice din entitatea publică respectivă sau, dacă 
mărimea entităŃii o permite, înfiinŃarea unui compartiment (direcŃie/serviciu/birou/departament, etc.) 
responsabil cu achiziŃiile publice. Persoana/compartimentul de achiziŃii publice trebuie să deŃină atribuŃii în 
realizarea planului anual de achiziŃii publice, întocmirea documentaŃiei necesare proceselor de achiziŃii 
publice, stabilirea termenelor pentru toate activităŃile din cadrul procesului de achiziŃii publice, realizarea 
activităŃilor necesare bunei desfăşurări a procesului de achiziŃii publice, etc. 

Pentru o societate comercială interesată de a derula afaceri cu entităŃile publice, este recomandabil ca 
persoanele interesate să identifice persoana sau compartimentul responsabil cu achiziŃiile publice din cadrul 
autorităŃii contractante pentru a fi la curent cu programul de achiziŃii publice al autorităŃii şi cu activităŃile din 
cadrul procesului de achiziŃii publice. 
 
Planificarea achiziŃiilor publice presupune, în linii mari:  

� identificarea necesitaŃilor obiective la nivelul autorităŃii contractante; 
� stabilirea gradului de prioritate a necesităŃilor; 
� identificarea procedurii ce urmează a fi aplicată; 
� întocmirea Programului anual al achiziŃiilor publice; 
� obŃinerea tuturor aprobărilor necesare; 
� stabilirea calendarului pentru aplicarea fiecărei proceduri. 

Programul anual al achiziŃiilor publice 

Întocmirea Programului anual al achiziŃiilor publice12 este obligatorie pentru autorităŃile contractante. El 
cuprinde totalitatea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări, previzionate pentru un an bugetar. 

În scopul întocmirii Programului anual al achiziŃiilor publice, produsele, serviciile şi lucrările previzionate se 
pun în corespondenŃă cu Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităŃilor (CPSA). CPSA este 
un nomenclator de activităŃi organizat în corespondenŃă cu Clasificarea activităŃilor din economia naŃională 
(CAEN). CPSA a fost aprobată prin HG 53/1999, în prezent fiind în vigoare CPSA 2002 (corespunzătoare 
CAEN rev.1), actualizată prin Ordinul Preşedintelui Institutului NaŃional de Statistică nr. 296/2003, publicat 
în Monitorul Oficial 553/2003. CPSA este un instrument pentru realizarea statisticilor oficiale. CPSA are rolul 
de a ajuta potenŃialii ofertanŃi să găsească cu uşurinŃă, după codul CPSA, doar acele anunŃuri care îi 
interesează.13 

În baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public, autoritatea 
contractantă are obligaŃia de a publica din oficiu programul anual al achiziŃiilor publice. 
 
În scopul selectării procedurii ce urmează a fi aplicată se realizează estimarea valorii contractului de 
achiziŃie publică. Aceasta se realizează luând în calcul echivalenŃa Leu-Euro la cursul Băncii NaŃionale a 
României pentru ziua anterioară efectuării raportării la pragul valoric stabilit prin lege, Ńinând cont 
de: 

� toate costurile (fără TVA) la preŃurile de piaŃă; 
� durata previzionată a contractului. 

Procesul de evaluare se încheie cu redactarea Notei privind determinarea valorii estimate (fără TVA) a 
contractului de achiziŃie publică.  

                                                 
12 în Anexa 2 este prezentat un model orientativ de Program anual al achiziŃiilor publice. 
13 La nivelul Uniunii Europene, nomenclatorul pentru achiziŃii publice este Glosarul Comun al AchiziŃiilor Publice din Uniunea Europeană 
(Common Procurement Vocabulary, CPV). În condiŃiile în care Suplimentul S al Jurnalului Oficial al ComunităŃilor Europene a publicat, spre 
exemplu, 161.221 de anunŃuri în anul 2000, iar site-ul de internet al acestuia (http://simap.eu.int/) este în mod curent accesat de 50.000 
de vizitatori pe lună, folosirea CPV are rolul de a ajuta potenŃialii ofertanŃi să găsească cu uşurinŃă, după codul CPV, doar acele anunŃuri 
care îi interesează. 
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Şi acest document poate fi obŃinut, la cerere, în baza prevederilor Legii accesului la informaŃiile de interes 
public, nr. 544/2001. 

În ceea ce priveşte selectarea procedurilor de achiziŃie publică, legea prevede că, de regulă, contractul 
de achiziŃie publică se atribuie prin licitaŃie deschisă sau licitaŃie restrânsă. Obligativitatea 
aplicării unei anumite proceduri este stabilită în mod expres prin lege, cum ar fi licitaŃia (deschisă 
sau restrânsă) pentru contractele cu valoarea estimată peste pragurile reglementate. Autoritatea 
contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de ofertă numai în cazul în care valoarea estimată 
(fără TVA) a contractului de achiziŃie publică este mai mică decât echivalentul în lei a următoarelor praguri: 

pentru produse 40.000 Euro 
pentru servicii 40.000 Euro 
pentru lucrări 100.000 Euro 

În interpretarea schemei de selectare a procedurii de atribuire a contractului de achiziŃie publică ce este 
cuprinsă pe pagina următoare, autoritatea contractantă va putea aplica toate procedurile care nu sunt 
expres excluse. 

Este interzisă divizarea unui contract în mai multe de valoare mai mică în scopul evitării aplicării 
procedurilor de licitaŃie deschisă sau restrânsă. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a cumpăra direct (fără a avea obligaŃia de a aplica procedurile 
prevăzute de OUG 60/2001) în cazul în care achiziŃionează produse, servicii sau lucrări a căror valoare (fără 
TVA) cumulată pe parcursului unui an, nu depăşeşte echivalentul in lei a 2000 Euro . 
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A = Autoritatea contractanta achiziŃionează un plan sau un proiect în domeniul 
amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice, al arhitecturii sau al prelucrării datelor; 
B = Autoritatea contractantă se află într-unul din cazurile prevăzute la art. 12 din OUG 
60/2001; 
C = Autoritatea contractantă se află într-unul din cazurile prevăzute la art. 11 din OUG 
60/2001; 
D = Autoritatea contractantă anticipează o participare numeroasă a ofertanŃilor. 
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Stabilirea calendarului pentru aplicarea fiecărei proceduri se va realiza Ńinând seama de termenele 
special prevăzute în lege şi de necesitatea de a obŃine produsul, serviciul sau lucrarea respectivă în timp 
optim. Stabilirea calendarului trebuie să aibă în vedere: 

� fluxul de numerar al entităŃii publice; 
� factorii externi ce pot influenŃa achiziŃia (starea vremii, etc.); 
� suspendarea procedurii ca urmare a contestaŃiilor şi acŃiunilor în instanŃă; 
� posibilitatea anulării sau repetării procedurii. 
 

De asemenea, trebuie avute în vedere şi alte cerinŃe legale, cum ar fi prevederile Legii transparenŃei, nr. 
52/2003, în ceea ce priveşte elaborarea de acte normative sau participarea cetăŃenească în cadrul 
şedinŃelor publice. 
 

TransparenŃa decizională 
AutorităŃile publice aprobă, adoptă sau redactează în mod constant acte normative şi iau decizii care 
influenŃează viaŃa sau activitatea oamenilor, organizaŃiilor non-profit şi societăŃilor comerciale. Legea 
transparenŃei (nr. 52/2003) permite cetăŃenilor şi organizaŃiilor constituite de aceştia să îşi exprime opiniile 
şi interesele în legătură cu elaborarea de acte normative şi cu luarea unor decizii administrative 
prin consultarea lor de către autorităŃile publice în legătură cu proiectele de acte normative şi participarea 
la şedinŃele publice ale respectivelor autorităŃi.  

Pentru a influenŃa decizii sau acte normative, persoanele pot participa fie individual, în calitatea lor de 
cetăŃeni, fie organizaŃi în ceea ce legea numeşte “asociaŃii legal constituite”. Legea nu limitează în nici un 
fel accesul la mecanismele prevăzute de aceasta, oricine având dreptul de a participa, indiferent de 
interesul pe care îl reprezintă. 

ATENłIE: Nu se pot folosi direct de mecanismele acestei legi societăŃile comerciale, organizaŃiile 
cooperatiste, asociaŃiile agricole, partidele politice. Ele pot să intervină fie prin intermediul unor persoane 
fizice (cum ar fi proprietari, asociaŃi, acŃionari, membri, persoane cu funcŃii de conducere sau de execuŃie), 
fie prin intermediul unor organizaŃii neguvernamentale create pentru a le reprezenta interesele. Un punct 
de vedere poate fi susŃinut de o persoană fizică, de o asociaŃie fără personalitate juridică, de o persoană 
juridică non-profit sau de o coaliŃie. 

 
Terminologie 

EntităŃile publice a căror activitate cade sub incidenŃa prevederilor Legii 52/2003 sunt: 
� autorităŃile administraŃiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administraŃiei 

publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, 
precum şi autorităŃile administrative autonome; 

� autorităŃile administraŃiei publice locale: consiliile judeŃene, consiliile locale, primarii, instituŃiile şi 
serviciile publice de interes local sau judeŃean. 

Actul normativ este actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală şi care 
influenŃează comunitatea. 

ŞedinŃa publică este şedinŃa desfăşurată în cadrul autorităŃilor administraŃiei publice şi la care are acces 
orice persoană interesată. 
 
Termenul de dezbatere publică a fost folosit în România pentru a descrie o întâlnire publică în care se 
oferă o oportunitate formală pentru schimbul de informaŃii. De exemplu, dezbaterile publice au oferit o 
oportunitate pentru un schimb de informaŃii pe tema bugetelor planificate ale primăriei. Împărtăşind câteva 
dintre caracteristicile întâlnirilor şi audierilor publice, dezbaterile publice sunt într-o oarecare măsură, un 
format unic în România, care se dovedeşte a servi foarte bine nevoilor comunităŃilor, în acest timp. 

 
Participarea la elaborarea actelor normative 

Sursele de informare cu privire la proiectele de acte normative supuse consultărilor sunt:  
� anunŃul pe pagina de Internet a entităŃii publice; 
� anunŃul afişat într-un spaŃiu accesibil publicului din sediul entităŃii; 
� mass-media, dacă aceasta preia anunŃul trimis de entitatea publică respectivă. 

 
AnunŃul trebuie, potrivit legii, să cuprindă: 

� nota de fundamentare a proiectului, expunerea de motive sau referatul de aprobare; 
� textul complet al proiectului de act normativ; 
� termenul de trimitere a comentariilor (cel puŃin 10 zile) şi 
� modul în care cei interesaŃi pot trimite în scris comentariile. 

O altă modalitate importantă de a primi informaŃia referitoare la consultările asupra proiectelor de 
acte normative este procedura depunerii unei cereri la autoritatea publică respectivă. 
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Formularea legii este destul de vagă, menŃionând că proiectele de acte normative vor fi trimise tuturor 
persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaŃii. EntităŃile publice trebuie să stabilească 
proceduri pentru trimiterea anunŃurilor către cei care au depus cereri.  

Observăm că aici, în privinŃa informării, Legea transparenŃei se referă la persoane, nu la cetăŃeni, deci atât 
cetăŃenii străini şi apatrizii, cât şi persoanele juridice, orice formă de organizare ar avea, pot primi 
informaŃiile despre proiectele de acte normative. Repetăm că numai cetăŃenii şi organizaŃiile 
neguvernamentale pot să fie şi consultate. 

În cazul actelor normative cu relevanŃă asupra mediului de afaceri,14 instituŃia publică iniŃiatoare va 
transmite anunŃul către asociaŃiile de afaceri şi către alte asociaŃii legal constituite, pe domenii specifice de 
afaceri. 

Actele normative incidente în domeniul achiziŃiilor publice (respectiv cele prin care se aprobă 
caiete de sarcini şi se numesc comisii de evaluare/negociere sau jurii) au relevanŃă asupra 
mediului de afaceri. SocietăŃile comerciale interesate pot acŃiona astfel şi prin intermediul 
asociaŃiilor de afaceri. 

AnunŃul trebuie adus la cunoştinŃa publicului cu cel puŃin 30 de zile înainte de trimitere către analiză, avizare, 
adoptare. Perioada de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor nu poate fi mai scurtă de 10 zile. 
Propunerile, sugestiile, opiniile, persoanelor interesate au titlu de recomandări, încorporarea lor în actul 
normativ rămânând la latitudinea entităŃii publice.  

Legea 52/2003 prevede posibilitatea dezbaterii proiectului de act normativ în cadrul unor întâlniri (dezbateri) 
publice, dacă acestea au fost solicitate în scris de către o asociaŃie legal constituită sau o altă autoritate 
publică. Persoanele fizice sau societăŃile comerciale nu pot cere organizarea de dezbateri publice. Însă dacă o 
societate comercială face parte dintr-o asociaŃie de afaceri, aceasta din urmă poate cere în scris autorităŃii 
contractante organizarea unei dezbateri publice la care poate participa orice reprezentat al respectivei 
societăŃi comerciale. Termenul pentru desfăşurarea dezbaterii este de maximum 10 zile de la publicarea datei 
şi locului unde urmează a fi organizată. 

Legea nu precizează modul în care va fi organizată dezbaterea. Din experienŃa altor Ńări, putem trage 
concluzia că modul în care va fi structurată întâlnirea are un rol foarte mare în asigurarea faptului că 
rezultatele acesteia sunt utile pentru autoritatea publică organizatoare. Pentru a obŃine maximum de 
eficienŃă, întâlnirea trebuie structurată în aşa fel încât să asigure participarea tuturor celor interesaŃi, iar 
aceştia să îşi expună punctul de vedere în legătură cu actul normativ ce face subiectul dezbaterii, fără a se 
abate de la acesta şi fără a se implica în discuŃii deviate de la subiect. Persoanele interesate pot sugera 
modul de desfăşurare a dezbaterii în vederea atingerii unui grad cât mai înalt de eficienŃă.  

Pentru a atinge acest deziderat, prezentăm în anexă două dintre modalităŃile de organizare a unei astfel de 
dezbateri: 

� dezbatere cu agendă precizată şi facilitator al discuŃiilor; 
� audiere publică.15 

 
Pe lângă modalităŃile de consultare expres prevăzute de lege, pot fi folosite şi alte tehnici care pot fi solicitate 
de cetăŃeni, deşi nu sunt incluse în lege: 

� consultarea electronică, sub forma unui forum electronic (vezi exemplul Consiliului JudeŃean Bihor, 
www.cjbihor.ro, care primeşte comentariile la proiectele de acte normative pe forum, 
http://stevenson.uw.hu/bihor/phpBB2/index.php?c=2); 

� întâlniri în comunitate, organizate de autoritatea publică locală într-un loc public, în apropierea 
comunităŃii care va fi afectată de actul normativ respectiv şi nu la sediul autorităŃii (de exemplu în 
cazul unor investiŃii importante). 

 
Participarea la şedinŃe publice 

ŞedinŃele publice la care se referă Legea transparenŃei sunt, în fapt, toate şedinŃele care sunt necesare 
pentru desfăşurarea activităŃii autorităŃii publice respective şi pe care autoritatea respectivă le declară ca 
fiind publice.  

DefiniŃia dată de lege şedinŃelor publice lasă declararea acestora ca publice la latitudinea entităŃilor publice 
respective, prin regulamentul lor de organizare şi funcŃionare, însă cu respectarea legislaŃiei în vigoare, de la 
care nu se poate deroga printr-un regulament intern. 

                                                 
14 în acest sens, vezi şi HG 396/2002 privind unele măsuri referitoare la procedura de elaborare a proiectelor de acte normative cu 
relevanŃă asupra mediului de afaceri, publicată în Monitorul Oficial nr. 292/2002, anterioară Legii transparenŃei. 
15 anexele 3 şi 4. 
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Entitatea publică este obligată să facă public anunŃul cu privire la şedinŃă cu cel puŃin trei zile înainte de 
desfăşurarea acesteia. AnunŃul va fi făcut public prin: 

� afişare la sediul entităŃii publice; 
� inserare în site-ul de web; 
� comunicare către mass-media. 

AnunŃul va conŃine: 

� data, ora şi locul de desfăşurare; 
� ordinea de zi. 

Difuzarea către mass-media a anunŃului privind şedinŃa este obligatorie. Depinde de instituŃia respectivă 
către ce mijloace de informare în masă direcŃionează anunŃul, precum şi de organele mass-media în ce 
măsură sunt interesate să îl publice. 

Legea prevede că anunŃul trebuie adus la cunoştinŃa cetăŃenilor şi asociaŃiilor legal constituite care au 
prezentat anterior sugestii şi propuneri, în scris, referitor la aspectele ce vor fi discutate în cadrul şedinŃei. 
Legea face aici referire la acele persoane sau organizaŃii care, folosindu-se fie de dreptul la petiŃie, fie de 
procedurile Legii transparenŃei privitoare la consultările asupra proiectelor de acte normative, au formulat 
anterior puncte de vedere legate de subiectele de pe ordinea de zi a respectivei şedinŃe. Această procedură 
presupune că persoana responsabilă cu trimiterea anunŃului va verifica, înainte de fiecare şedinŃă publică, 
ordinea de zi şi registrul în care s-au înscris petiŃiile cetăŃenilor, lista celor care au depus comentarii scrise 
asupra proiectelor de acte normative ce vor fi dezbătute şi, eventual, lista participanŃilor la dezbaterile 
asupra acelor acte, pentru a realiza o listă suplimentară de distribuŃie a anunŃului. În lipsa unui sistem 
informatizat de evidenŃă a petiŃiilor şi comentariilor asupra proiectelor de acte normative, această operaŃiune 
poate fi mare consumatoare de timp şi energie.  

Participarea la şedinŃă se va face în limita numărului de locuri din sala în care se va desfăşura şedinŃa. Pentru 
a determina cine sunt persoanele care au prioritate, legea introduce noŃiunea de „ordine de precădere” şi 
lasă la dispoziŃia persoanei care conduce şedinŃa să stabilească cine are mai mare interes în a participa. 
Criteriul celui mai mare interes nu poate fi folosit în sensul de a împiedica participarea la şedinŃa publică a 
categoriilor de persoane protejate prin prevederile OrdonanŃei 137/2000 privind prevenirea şi sancŃionarea 
tuturor formelor de discriminare.16 Mass-media are acces preferenŃial la şedinŃă, trecând peste ordinea de 
precădere.  

Acelaşi preşedinte de şedinŃă mai are la îndemână un instrument de control al şedinŃei — posibilitatea de a 
avertiza sau chiar de a evacua din sală un participant, în cazul în care acesta nu respectă regulamentul de 
organizare şi funcŃionare a şedinŃelor, parte a regulamentului instituŃiei publice respective. Cei care nu pot 
participa la şedinŃă vor avea acces, în condiŃiile legii accesului la informaŃiile de interes public, la minuta 
şedinŃelor publice. 

Ca şi în cazul actelor normative, contribuŃiile participanŃilor la şedinŃele publice au doar valoare de 
recomandare, adoptarea deciziilor Ńinând de competenŃa exclusivă a autorităŃilor publice. 

După prezentarea aspectelor referitoare la transparenŃa decizională, continuăm discuŃia referitoare la 
planificarea achiziŃiilor publice: 

În cadrul activităŃilor de planificare a procedurii de achiziŃii publice mai sunt incluse şi următoarele etape: 
� transmiterea anunŃului de intenŃie către Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, AchiziŃii Publice; 
� elaborarea documentaŃiei privind elaborarea şi prezentarea ofertei;  
� constituirea comisiei de evaluare; 
� transmiterea anunŃului de participare către Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, AchiziŃii 

Publice. 
 
AnunŃul de intenŃie 

Autoritatea contractantă are obligaŃia ca în termen de maxim 30 de zile de la data aprobării bugetului 
propriu, să transmită spre publicare în Monitorul Oficial, un anunŃ de intenŃie privind achiziŃiile publice ce 
urmează a fi efectuate17. AnunŃul trebuie să cuprindă toate contractele de achiziŃie publică previzionate a fi 
atribuite până la sfârşitul anului bugetar şi a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare 
decât echivalentul în lei a 750.000 Euro. Pentru contractele a căror valoare estimată, fără TVA, este mai 

                                                                                                                                                                       
16 publicată în Monitorul Oficial nr. 431/2000. 
17 anexa 4 a HG 461/2001, pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG 60/2001 privind achiziŃiile publice, cuprinde informaŃiile minime 
pe care trebuie să le conŃină anunŃul de intenŃie. 
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mică decât echivalentul în lei a sumei de 750.000 Euro, publicarea anunŃului de intenŃie este opŃională. 
AnunŃul va fi publicat în Monitorul Oficial, Partea a VI-a, AchiziŃii publice. Publicarea anunŃului nu obligă 
autoritatea contractantă să efectueze respectiva achiziŃie publică.  

DocumentaŃia pentru Elaborarea şi Prezentarea Ofertei 
 
DocumentaŃia pentru Elaborarea şi Prezentarea Ofertei (DEPO) este alcătuită din: 

1. InformaŃii generale 

InformaŃiile generale din DEPO se copiază întocmai din SecŃiunea I din DocumentaŃia Standard pentru 
Elaborarea şi Prezentarea Ofertei (DSEPO), cuprinsă în Ordinele 1012/1013/1014. 

2. Fişa de date a achiziŃiei  

Fişa de date a achiziŃiei adaptează, completează sau detaliază parametrii/cerinŃele prezentate în „InformaŃii 
generale” la particularităŃile procedurii în derulare, adică specifică: cerinŃele de calificare, modul de elaborare 
a ofertei (inclusiv conŃinutul acesteia), modalitatea de prezentare şi data limită pentru prezentarea ofertelor, 
momentul şi locul deschiderii ofertelor, criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică, 
factorii luaŃi în considerare pentru evaluarea ofertelor. 

Întrucât în cadrul acestei secŃiuni informaŃiile generale se adaptează, completează sau detaliază, informaŃiile 
din cadrul acestei secŃiuni primează în faŃa informaŃiilor generale, cu condiŃia să nu intre în contradicŃie cu 
acestea. 

Nu este necesar să fie solicitate toate cerinŃele de calificare prevăzute în DSEPO.  

Criteriile de atribuire a contractului nu trebuie confundate cu criteriile de selectare a candidaŃilor. Criteriile de 
atribuire a contractului se referă numai la propunerea tehnică şi financiară. Elementele ce caracterizează 
capacitatea tehnico-financiară a ofertantului (experienŃă similară, capacitate tehnică şi financiară) nu 
constituie criterii de atribuire  a contractului deoarece ele nu caracterizează oferta. 

Atunci când se aplică criteriul „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”, se vor 
preciza în mod clar punctajele şi algoritmul de acordare al acestora. 

Un model al conŃinutului unei Fişe de date a achiziŃiei este conŃinut în SecŃiunea II din DocumentaŃia 
Standard pentru Elaborarea şi Prezentarea Ofertei (DSEPO), cuprinsă în Ordinele 1012/1013/1014. 

3. Caietul de sarcini  

Caietul de sarcini reprezintă ansamblul cerinŃelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 
propunerea tehnică şi cea financiară. Caietul de sarcini conŃine specificaŃiile produselor, lucrărilor, obiectului 
serviciului ce urmează a fi achiziŃionat. 

Îndrumări cu privire la redactarea caietului de sarcini sunt cuprinse în SecŃiunea III din DocumentaŃia 
Standard pentru Elaborarea şi Prezentarea Ofertei (DSEPO), cuprinsă în Ordinele 1012/1013/1014. 

Caietul de sarcini conŃine specificaŃii tehnice care definesc caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic 
şi de performanŃă, siguranŃa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităŃii, 
terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiŃiile pentru 
certificarea conformităŃii cu standarde relevante sau altele asemenea.  

Caietul de sarcini trebuie să precizeze, dacă este cazul, şi instituŃiile competente de la care furnizorii, 
executanŃii sau prestatorii pot obŃine informaŃii privind reglementările obligatorii referitoare la protecŃia 
muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecŃia mediului, care trebuie respectate pe parcursul 
îndeplinirii contractului respectiv şi care sunt în vigoare la nivel naŃional sau, în mod special, în regiunea ori 
în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile. 

Autoritatea contractantă are obligaŃia de a defini în Caietul de sarcini şi în contract specificaŃiile tehnice 
numai prin referire, de regulă:  

a) fie la reglementări tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislaŃia internă referitoare la 
standardizarea naŃională, care sunt compatibile cu reglementările ComunităŃii Europene;  

b) fie, dacă nu există reglementări tehnice în sensul celor prevăzute la lit. a), la standarde naŃionale, şi 
anume, de regulă, în următoarea ordine de precădere:  
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(i) standarde naŃionale care adoptă standarde europene;  
(ii) standarde naŃionale care adoptă standarde internaŃionale;  
(iii) alte standarde.  

În cazul în care sunt utilizate standarde speciale, Caietul de sarcini trebuie să precizeze că vor fi acceptate şi 
produsele, serviciile sau lucrările care îndeplinesc alte standarde de autoritate şi care asigură o calitate 
substanŃial egală cu standardele menŃionate.  

Se interzice indicarea în Caietul de sarcini a unor specificaŃii tehnice care desemnează produse de o anumită 
origine/fabricaŃie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificaŃii tehnice are ca efect 
favorizarea, respectiv eliminarea, unuia sau mai multor ofertanŃi.  

Se interzice indicarea unei mărci de fabrică sau de comerŃ, a unui brevet de invenŃie, a unei licenŃe de 
fabricaŃie sau a unei anume origini ori producŃii. Totuşi se admite o astfel de indicaŃie, dar numai însoŃită de 
menŃiunea "sau echivalent" şi numai în situaŃia în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a 
stabili în Caietul de sarcini specificaŃii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru toate părŃile 
interesate.  

În cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
tehnico-economic", iar autoritatea contractantă nu a anunŃat interdicŃia de a fi depuse oferte alternative, 
Caietul de sarcini trebuie să precizeze cerinŃele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le 
îndeplinească pentru a fi luate în considerare.  

În cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este "preŃul cel mai scăzut", Caietul de sarcini trebuie să 
precizeze, în mod expres, faptul că cerinŃele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice 
ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar 
numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinŃelor 
minimale din Caietul de sarcini. 

4. Formulare  

Modele de formulare sunt prezentate în SecŃiunea IV din DocumentaŃia Standard pentru Elaborarea şi 
Prezentarea Ofertei (DSEPO), cuprinsă în Ordinele 1012/1013/1014. Pe lângă acestea pot fi introduse şi alte 
formulare cerute de tipul respectiv de achiziŃie. 

5. Contractul 

Un model de contract este indicat în SecŃiunea V din DocumentaŃia Standard pentru Elaborarea şi 
Prezentarea Ofertei (DSEPO), cuprinsă în Ordinele 1012/1013/1014. 
 

Aprobarea/adoptarea DEPO 
Caietul de sarcini şi/sau DEPO se aprobă/adoptă de autoritatea contractantă printr-un act administrativ 
normativ.  

Formal, actul normativ propriu-zis prevede aprobarea caietului de sarcini, prezent în anexă. 
Anexa este însă parte integrantă a actului normativ. 

Fiind un act normativ, caietul de sarcini intră sub incidenŃa prevederilor din Legea transparenŃei, nr. 
52/2003, cu privire la participarea la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a 
deciziilor.  

Dacă procesul de achiziŃii publice are loc la nivelul entităŃilor publice din administraŃia publică centrală, 
aprobarea caietului de sarcini se realizează de către conducătorul respectivei entităŃi publice prin hotărâre, 
ordin sau decizie. 

Dacă procesul de achiziŃii publice are loc la nivelul administraŃiei publice locale, caietul de sarcini poate fi 
aprobat prin dispoziŃie de primar sau poate fi adoptat prin hotărâre a Consiliului Local. 

Proiectul de caiet de sarcini trebuie să fie avizat de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local şi de către 
plenul Consiliului Local. Avizarea are loc în cadrul şedinŃelor publice la care poate avea acces orice persoană 
interesată.  

Pentru a intra în vigoare, actele normative emise de autorităŃile administraŃiei publice centrale, trebuie, 
de regulă, publicate în Monitorul României, Partea I, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind 
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normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.18 

Actul normativ prin care este adoptat sau aprobat caietul de sarcini, în cazul unui proces de achiziŃii 
desfăşurat la nivelul administraŃiei publice locale, intră în vigoare prin publicarea sa în Monitorul Oficial al 
unităŃii administrativ–teritoriale19, în conformitate cu prevederile OrdonanŃei nr. 75/2003 privind organizarea 
şi funcŃionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităŃilor administrativ-teritoriale.20 
 

ExcepŃii 
În situaŃii care, datorită circumstanŃelor excepŃionale, impun adoptarea unor soluŃii imediate, pentru evitarea 
unei grave atingeri aduse interesului public, este prevăzută posibilitatea de a adopta acte normative fără a 
urma un proces consultativ. Este important însă ca această excepŃie să nu fie folosită şi în situaŃii care nu sunt 
deloc „excepŃionale”. Trebuie observată şi legătura actului emis cu situaŃia excepŃională respectivă. Chiar într-o 
reală situaŃie de excepŃie, numai actele normative care evită o gravă atingere adusă interesului public pot fi 
adoptate fără consultări. 
 

Căi de atac 
În condiŃiile nerespectării prevederilor Legii transparenŃei, dacă autoritatea contractantă nu anunŃă elaborarea 
actului normativ sau şedinŃa publică, nu trimite proiectul de act normativ persoanelor care au depus cereri scrise, 
nu respectă termenele prevăzute de lege, nu organizează dezbaterea publică în urma solicitărilor primite, 
persoanele sau organizaŃiile/asociaŃiile interesate au dreptul de a ataca autoritatea contractantă în contencios 
administrativ, în baza Legii nr. 544/2004, Legea contenciosului administrativ21. Legea contenciosul administrativ 
reglementează dreptul oricărei persoane de a ataca în justiŃie fie acte emise de autorităŃile administraŃiei publice, 
dacă prin acestea i-au fost vătămate drepturi sau interese legitime, fie refuzul administraŃiei publice de a 
răspunde unei cereri referitoare la drepturile sau interesele sale legitime. Cel care face plângerea în instanŃă va 
trebui să facă dovada lezării unui drept sau interes legitim al său prin neaplicarea sau aplicarea eronată a Legii 
transparenŃei. Persoana respectivă va trebui să urmeze, în prealabil, procedura de plângere administrativă la 
autoritatea contractantă care a permis lezarea dreptului. 
 
ATENłIE: LegislaŃia privind achiziŃiile publice acoperă mai multe autorităŃi contractante decât 
entităŃile publice ce trebuie să aplice Legea transparenŃei.  

Comisia de evaluare/negociere, juriul 

Comisia de evaluare îşi desfăşoară activitatea în cadrul procedurilor de licitaŃie deschisă, licitaŃie restrânsă 
şi cerere de ofertă. Ea trebuie să fie constituită înainte de iniŃierea procedurii de atribuire a contractului de 
achiziŃie publică şi este compusă din cel puŃin 3 membri.  

Rolul Comisiei de evaluare este de a: 
� verifica eligibilitatea, înregistrarea şi îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi 

economico-financiară de către ofertanŃi; 
� deschide, examina şi evalua ofertele; 
� stabili oferta câştigătoare. 

Comisia de negociere/evaluare îşi desfăşoară activitatea în cadrul procedurilor de negociere competitivă 
şi negociere cu o singură sursă. Este constituită înainte de iniŃierea procedurii de atribuire a achiziŃiei publice 
şi este compusă din cel puŃin 3 membri.  

Rolul Comisiei de negociere/evaluare este de a: 
� negocia prevederile ce urmează să fie introduse în documentaŃia finală pentru elaborarea şi 

prezentarea ofertei, în cazul negocierii competitive; 
� negocia şi stabili prevederile finale ale clauzelor contractuale; 
� verifica eligibilitatea, înregistrarea şi îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi 

economico-financiară de către ofertanŃi; 
� deschide, examina şi evalua ofertele; 
� stabili oferta câştigătoare. 

Juriul se constituie pentru evaluarea soluŃiilor prezentate într-un concurs de soluŃii şi este compus din cel 
puŃin 3 membri. Dacă concurenŃilor li se solicită o anumită calificare profesională, atunci cel puŃin o treime 
din membrii juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalentă. 

                                                 
18 republicată în Monitorul Oficial nr. 777 din 25 august 2004. 
19 art. 5, alin. 1 din OG 75/2003 precizează: „În monitorul oficial al judeŃului şi al municipiului Bucureşti se vor publica: a) hotărârile şi 
dispoziŃiile cu caracter normativ adoptate sau emise de autorităŃile administraŃiei publice judeŃene şi a municipiului Bucureşti, de cele ale 
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti sau oraşelor care nu au monitoare proprii, precum şi de cele ale comunelor, cu respectarea 
prevederilor Legii administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”. 
20 publicată în Monitorul Oficial nr. 619 din 30 august 2003. 
21 publicată în Monitorul Oficial nr. 1154 din 7 decembrie 2004. 
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Rolul Juriului este de a: 
� verifica respectarea regulilor de depunere şi prezentare a soluŃiei; 
� evalua soluŃiile primite; 
� în funcŃie de criteriile prevăzute în anunŃul de participare, adopta o decizie sau formula o opinie; 
� îndeplini alte atribuŃiuni specifice. 

Următorul tabel-sinteză prezintă o comparaŃie între Comisia de evaluare, Comisia de negociere/evaluare şi 
Juriu: 

 Comisia de evaluare Comisia de 
negociere/evaluare 

Juriul 

ComponenŃă Cel puŃin 3 membri Cel puŃin 3 membri Cel puŃin 3 membri 

AtribuŃii 

Verifică, deschide, 
examinează, evaluează, 
stabileşte oferta 
câştigătoare 

Negociază 
documentaŃia, 
negociază clauzele 
contractuale; verifică, 
deschide, examinează, 
evaluează, stabileşte 
oferta câştigătoare 

Evaluează cu 
competenŃă soluŃiile, în 
conformitate cu regulile 

Proceduri unde se 
întâlnesc 

LicitaŃie deschisă, 
licitaŃie restrânsă, 
cerere de ofertă 

Negociere competitivă, 
negociere cu o singură 
sursă 

Concurs de soluŃii 

Atât în cadrul Comisiei de evaluare cât şi a Comisiei de negociere şi a Juriului, autoritatea contractantă poate 
numi fie persoane din cadrul acesteia fie consultanŃi de specialitate. 

La nivelul autorităŃilor publice locale, componenŃa Comisiei este aprobată prin decizia primarului sau 
adoptată prin hotărâre a Consiliului Local. La nivelul administraŃiei centrale, componenŃa Comisiei de 
evaluare este aprobată prin hotărârea, ordinul sau decizia conducătorului entităŃii publice respective. Actul 
prin care se aprobă/adoptă componenŃa Comisiei este un act administrativ normativ, fiindu-i aplicabile 
procedurile de transparenŃă prevăzute de Legea nr. 52/2003. 

AnunŃul de participare 

Autoritatea contractantă are obligaŃia de a transmite spre publicare, în Monitorul Oficial, Partea a VI-a – 
AchiziŃii publice, un anunŃ de participare atunci când se aplică una din următoarele proceduri de achiziŃii 
publice: 

� licitaŃie deschisă; 
� licitaŃie restrânsă; 
� negociere competitivă; 
� concurs de soluŃii. 

Regia Autonomă “Monitorul Oficial” are obligaŃia de a publica anunŃul de participare transmis de autoritatea 
contractantă în cel mult 12 zile de la înregistrării acestuia. 

Odată cu publicarea anunŃului de participare se declanşează procedura de achiziŃii publice.  

Autoritatea contractantă poate face public anunŃul de participare şi prin publicarea sa în alte mijloace de 
informare locale, naŃionale sau internaŃionale, dar doar după ce a fost publicat în Monitorul Oficial. AnunŃul 
transmis spre publicare în mijloacele de informare amintite anterior trebuie să includă, în mod obligatoriu, 
numărul şi data apariŃiei Monitorului Oficial şi nu trebuie să conŃină şi alte informaŃii decât cele prezentate în 
Monitorul Oficial.  
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Aplicarea procedurilor de achiziŃii publice 

Procedurile de achiziŃii publice reglementate de legea română în vigoare sunt: 
� licitaŃia deschisă; 
� licitaŃia restrânsă; 
� negocierea competitivă; 
� negocierea cu o singură sursă; 
� cererea de oferte; 
� concursul de soluŃii. 

La acestea se adaugă cumpărarea directă, care, în sensul legii, nu este o procedură de achiziŃii publice ci o 
modalitate de realizare a achiziŃiei publice. 
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LicitaŃia deschisă 

LicitaŃia deschisă este procedura prin care orice furnizor, prestator sau executant interesat, are dreptul de a depune oferta. 

Listă orientativă privind paşii de desfăşurare a procedurii de licitaŃie deschisă: 

Activitate Termen 
Includerea contractului în Programul anual al achiziŃiilor 
publice 

Neprecizat; înainte de începerea anului bugetar 

Stabilirea calendarului pentru aplicarea procedurii Neprecizat 
Transmiterea spre publicare către Monitorul Oficial a 
anunŃului de intenŃie (dacă este cazul) 

Cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului 

Întocmirea DocumentaŃiei pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei (DEPO) 

Neprecizat; în aşa fel încât să existe timp suficient pentru aplicarea procedurilor prevăzute de 
Legea transparenŃei.  

Numirea Comisiei de evaluare Neprecizat; în aşa fel încât să existe timp suficient pentru aplicarea procedurilor prevăzute de 
Legea transparenŃei 

Trimiterea anunŃului de participare către Monitorul Oficial Neprecizat  

Publicarea anunŃului de participare în Monitorul Oficial 
Cel mult 12 zile de la data înregistrării. Regia Autonomă Monitorul Oficial are obligaŃia de a publica 
anunŃul de participare în termen de 5 zile atunci când autoritatea contractantă hotărăşte, din 
motive de urgenŃă accelerarea procedurii 

Primirea cererilor de furnizare a documentaŃiei (DEPO) Neprecizat; în termenul de primire a ofertelor 
Remiterea documentaŃiei (DEPO) tuturor celor care au 
transmis solicitări in acest sens 

Cel mult 6 zile de la primirea solicitării 

Primirea cererilor de clarificări Minim 8 zile înainte de termenul depunerii ofertelor 
Transmiterea răspunsurilor pentru eventualele clarificări 
solicitate 

Minim 6 zile înainte de termenul depunerii ofertelor 

Primirea şi înregistrarea ofertelor 

Minim 10 de zile de la data publicării anunŃului de participare în cazul contractelor de furnizare şi 
de servicii a căror valoare este mai mică de 100.000 Euro şi al contractelor de lucrări a căror 
valoare este mai mică de 1.000.000 Euro 
Minim 52 de zile de la data trimiterii anunŃului de intenŃie în cazul contractelor de furnizare şi de 
servicii a căror valoare este mai mare de 100.000 Euro şi al contractelor de lucrări a căror valoare 
este mai mare de 1.000.000 Euro 
Dacă autoritatea contractantă a publicat anterior şi un anunŃ de intenŃie atunci aceasta poate 
reduce perioada de depunere a ofertelor până la 36 de zile în cazul contractelor cu  valori mari şi 
până la 26 de zile în situaŃii de urgenŃă. Însă autoritatea contractantă are obligaŃia de a prelungi, 
în situaŃii de urgenŃă, perioada de depunere a ofertelor până la 36 de zile atunci când cel puŃin 
unul  dintre potenŃialii ofertanŃi care au obŃinut un exemplar din DEPO solicită de acest lucru 

Deschiderea publică a ofertelor şi întocmirea Procesului 
verbal al şedinŃei de deschidere a ofertelor 

La data indicată în anunŃul de participare 

Evaluarea ofertelor de către Comisia de evaluare, 
întocmirea Raportului de evaluare şi înaintarea acestuia 
autorităŃii contractante 

Neprecizat 

Acceptarea Raportului de evaluare de către autoritatea Neprecizat 
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contractantă 
Comunicarea rezultatului aplicării procedurii către toate 
părŃile implicate 

Cel  mult 2 zile de la decizia Comisiei de evaluare 

Încheierea contractului Minim 7 zile de la data comunicării rezultatului 
Publicarea AnunŃului de atribuire în Monitorul Oficial Cel mult 30 de zile de la data încheierii contractului 
Includerea contractului în raportului trimestrial cu privire la 
achiziŃiile publice 

În primele 15 zile ale lunii următoare încheierii fiecărui trimestru 

LicitaŃie restrânsă 

LicitaŃia restrânsă este procedura prin care numai candidaŃii selectaŃi de către autoritatea contractantă sunt invitaŃi să depună oferte. Autoritatea contractantă va 
alege procedura de licitaŃie restrânsă atunci când, din studiul pieŃei pentru produsele, serviciile sau lucrările pe care intenŃionează să le achiziŃioneze, anticipează o 
participare numeroasă a ofertanŃilor. Introducând etapa de selectare a ofertanŃilor, licitaŃia restrânsă permite o mai judicioasă cheltuire a resurselor autorităŃii 
contractante, cum ar fi: 

� costuri de copiere, corespondenŃă, etc.; 
� costuri de timp/om; 
� costuri pentru retribuirea comisiei de evaluare (dacă este cazul). 

Exemplu: Atunci când se doreşte organizarea unei proceduri de licitaŃie pentru un produs pentru care există o piaŃă bine stabilită, cum ar fi hârtia de scris, autoritatea 
contractantă are posibilitatea de a alege organizarea unei proceduri de licitaŃie restrânsă. Astfel, evaluarea a, spre exemplu, 30 de oferte cu toate documentaŃiile 
aferente unei achiziŃii în valoare de 41.000 de Euro poate costa mult autoritatea contractantă respectivă. Prin aplicarea procedurii de licitaŃie restrânsă, autoritatea 
contractantă va putea selecta dintre cei 30 de candidaŃi 8 cărora să le solicite oferte, evaluând astfel doar 8 documentaŃii. 

Listă orientativă privind paşii de desfăşurare a procedurii de licitaŃie restrânsă: 

Activitate Termen 
Includerea contractului în Programul anual al achiziŃiilor 
publice 

Neprecizat; înainte de începerea anului bugetar 

Stabilirea calendarului pentru aplicarea procedurii Neprecizat 
Transmiterea spre publicare către Monitorul Oficial a 
anunŃului de intenŃie (dacă este cazul) 

Cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului 

Întocmirea DocumentaŃiei cu privire la calificare, selectare şi 
prezentarea documentelor DocumentaŃiei pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertei (DEPO) 

Neprecizat; în aşa fel încât să existe timp suficient pentru aplicarea procedurilor prevăzute de 
Legea transparenŃei 

Numirea Comisiei de evaluare Neprecizat; în aşa fel încât să existe timp suficient pentru aplicarea procedurilor prevăzute de 
Legea transparenŃei 

Trimiterea anunŃului de participare către Monitorul Oficial Neprecizat  

Publicarea anunŃului de participare în Monitorul Oficial 
Cel mult 12 zile de la data înregistrării. Regia Autonomă Monitorul Oficial are obligaŃia de a publica 
anunŃul de participare în termen de 5 zile atunci când autoritatea contractantă hotărăşte, din 
motive de urgenŃă, accelerarea procedurii 

Primirea cererilor de furnizare a documentaŃiei cu privire 
la calificare, selectare şi prezentarea documentelor 

Neprecizat 
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Remiterea tuturor celor care au transmis solicitări in acest 
sens a documentaŃiei cu privire la calificare, selectare şi 
prezentarea documentelor  

Neprecizat 

Primirea cererilor de clarificări Neprecizat 
Transmiterea răspunsurilor pentru eventualele clarificări 
solicitate 

Neprecizat 

Primirea scrisorilor de interes şi a documentelor care 
dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi 
economico-financiară 

Minim 37 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunŃului de participare 
Minim 26 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunŃului de participare, în cazul 
autorităŃilor contractante care desfăşoară activităŃi relevante în sectoarele de utilităŃi publice 
Minim 15 zile din motive de urgenŃă 

Selectarea de către Comisia de evaluare a candidaŃilor 
cărora urmează să li se solicite oferta, întocmirea şi înaintarea 
către autoritatea contractantă a hotărârii comisiei de evaluare 
cu privire la selecŃia candidaŃilor 

Neprecizat 

Comunicarea rezultatului aplicării etapei de selecŃie către 
toate părŃile implicate 

Cel  mult 2 zile de la decizia Comisiei de evaluare 

Transmiterea către toŃi candidaŃii selectaŃi a invitaŃiilor de 
participare şi a documentaŃiei (DEPO) 

Neprecizat 

Primirea cererilor de clarificări Minim 8 zile înainte de termenul depunerii ofertelor 
Transmiterea răspunsurilor pentru eventualele clarificări 
solicitate 

Minim 6 zile înainte de termenul depunerii ofertelor 

Primirea şi înregistrarea ofertelor 

Minim 40 de zile de la data trimiterii invitaŃiei de participare pentru a depune oferta. 
Minim 26 de zile de la data transmiterii invitaŃiei de participare dacă anterior autoritatea 
contractantă a publicat un anunŃ de intenŃie.  
Minim 10 zile în condiŃii de urgenŃă. 

Deschiderea publică a ofertelor şi întocmirea Procesului 
verbal al şedinŃei de deschidere a ofertelor 

La data indicată în invitaŃia de participare 

Evaluarea ofertelor de către Comisia de evaluare, 
întocmirea Raportului de evaluare şi înaintarea acestuia 
autorităŃii contractante 

Neprecizat 

Acceptarea Raportului de evaluare de către autoritatea 
contractantă 

Neprecizat 

Comunicarea rezultatului aplicării procedurii către toate 
părŃile implicate 

Cel mult 2 zile de la decizia Comisiei de evaluare 

Încheierea contractului Minim 7 zile de la data comunicării rezultatului 
Publicarea AnunŃului de atribuire în Monitorul Oficial Cel mult 30 de zile de la data încheierii contractului 

Includerea contractului în raportului trimestrial cu privire la 
achiziŃiile publice În primele 15 zile ale lunii următoare încheierii fiecărui trimestru 
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Negociere competitivă 

Negocierea competitivă este o procedură prin care autoritatea contractantă se consultă şi negociază clauzele contractuale, exclusiv preŃul, cu mai mulŃi furnizori, 
executanŃi sau prestatori. Aceasta procedură implică un proces de consultare, prin care caietul de sarcini este realizat cu sprijinul candidaŃilor selectaŃi, clauzele 
contractuale fiind negociate cu aceştia. 

Această procedură se poate aplica numai dacă se încadrează în cazurile prevăzute de lege (art. 11, OUG 60/2001): 
� lipsa ofertanŃilor sau inexistenŃa unei oferte corespunzătoare în aplicarea procedurilor de licitaŃie deschisă sau restrânsă; 
� în cazul achiziŃiei de servicii sau lucrări, valoarea nu poate fi corect estimată la început, sau achiziŃia prezintă riscuri; 
� caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizie; 
� când achiziŃia priveşte cercetarea ştiinŃifică sau experimentarea/dezvoltarea tehnologică, iar autoritatea contractantă nu urmăreşte rentabilitatea sau 

acoperirea costurilor. 
 
Negocierea este o procedură avantajoasă pentru autoritatea contractantă deoarece: 

� este o metodă relativ simplă ce pune în valoare principiul eficienŃei economice; 
� este foarte utilă atunci când autoritatea contractantă poate defini exact care este nevoia pe care o are dar nu poate identifica soluŃia cea mai bună pentru a 

răspunde acestei nevoi; 
� costurile sunt mai reduse decât în cazul încercării de a obŃine soluŃia optimă în cadrul autorităŃii contractante; 

Spre exemplu, Consiliul Local al unui oraş doreşte să creeze o nouă cale de comunicaŃie între cele două părŃi ale respectivei localităŃi, despărŃite de un râu sau de o 
cale ferată. Astfel, autoritatea contractantă va expune care sunt rezultatele la care doreşte să ajungă (să crească traficul de mărfuri şi persoane cu 25% între cele 2 
părŃi ale oraşului), urmând ca ofertanŃii să propună soluŃiile tehnice (un pod de trafic rutier şi pietonal, o subtraversare, un pod pentru traficul rutier şi o pasarelă 
pentru cel pietonal, etc.) dintre care autoritatea contractantă, după discuŃii, clarificări şi negocieri, va decide care este soluŃia optimă.  

� este o procedură flexibilă; 

Exemplu: Autoritatea contractantă nu poate asigura decât parŃial finanŃarea pentru soluŃia pe care a identificat-o la nevoia exprimată de comunitate. Prin negociere 
se poate fie obŃine o soluŃie satisfăcătoare cu fondurile existente, fie realizarea soluŃiei identificate anterior prin atragerea de fonduri suplimentare prin eforturile 
comune ale autorităŃii contractante şi a contractantului. 

� duce la soluŃii în care toate părŃile au de câştigat. 

Nu trebuie însă ignorate şi posibilele dezavantaje: 
� nu este foarte transparentă; 
� evaluarea eficienŃei este greu de realizat; 
� poate descuraja participarea dacă nu este păstrat principiul confidenŃialităŃii în legătură cu soluŃiile tehnice prezentate de candidaŃi; 
� solicită o bună pregătire înainte de declanşarea procedurii; 
� necesită aptitudini şi competenŃe speciale ale persoanelor care reprezintă autoritatea contractantă în negocieri. 
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Listă orientativă privind paşii de desfăşurare a procedurii de negociere competitivă: 

Activitate Termen 
Includerea contractului în Programul anual al achiziŃiilor 
publice 

Neprecizat; înainte de începerea anului bugetar 

Stabilirea calendarului pentru aplicarea procedurii Neprecizat 
Transmiterea spre publicare către Monitorul Oficial a 
anunŃului de intenŃie (dacă este cazul) 

Cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului 

Întocmirea documentaŃiei cu privire la calificare, selectare şi 
prezentarea documentelor 

Neprecizat; în aşa fel încât să existe timp suficient pentru aplicarea procedurilor prevăzute de Legea 
transparenŃei 

Numirea Comisiei de negociere Neprecizat; în aşa fel încât să existe timp suficient pentru aplicarea procedurilor prevăzute de Legea 
transparenŃei 

A. 1. Transmiterea anunŃului de participare către 
Monitorul Oficial 

2. Publicarea anunŃului de participare în Monitorul 
Oficial 
 
B. Transmiterea invitaŃiei de participare către 
furnizorii/prestatorii/executanŃii de la care există premisele 
obŃinerii de oferte 

A. 1. Neprecizat  
2. Cel mult 12 zile de la data înregistrării. Regia Autonomă Monitorul Oficial are obligaŃia de a 

publica anunŃul de participare în termen de 5 zile atunci când autoritatea contractantă hotărăşte, 
din motive de urgenŃă accelerarea procedurilor de licitaŃie restrânsă sau negociere competitivă 
 
 
B. Neprecizat 

Primirea cererilor de furnizare a documentaŃiei cu privire 
la calificare, selectare şi prezentarea documentelor 

Neprecizat 

Remiterea tuturor celor care au transmis solicitări in acest 
sens a documentaŃiei cu privire la calificare, selectare şi 
prezentarea documentelor 

Neprecizat 

Primirea cererilor de clarificări Neprecizat 
Transmiterea răspunsurilor pentru eventualele clarificări 
solicitate 

Neprecizat 

Primirea scrisorilor de interes şi a documentelor care 
dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi 
economico-financiară 

Minim 37 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunŃului de participare 
Minim 26 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunŃului de participare, în cazul 
autorităŃilor contractante care desfăşoară activităŃi relevante în sectoarele de utilităŃi publice 
Minim 15 zile din motive de urgenŃă 
Minim 37 de zile (urgenŃă motivată - 15 zile) de la data transmiterii spre publicare a anunŃului de 
participare 

Selectarea de către Comisia de evaluare a candidaŃilor care 
urmează să fie invitaŃi la consultare şi negociere, întocmirea şi 
înaintarea către autoritatea contractantă a hotărârii comisiei 
de evaluare cu privire la selecŃia candidaŃilor 

Neprecizat 

Comunicarea rezultatului aplicării etapei de selecŃie către 
toate părŃile implicate 

Cel  mult 2 zile de la decizia Comisiei de evaluare 

Transmiterea către toŃi candidaŃii selectaŃi a documentaŃiei 
preliminare şi a invitaŃiei de participare la consultare şi 

Neprecizat 
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negociere 
Consultare şi negociere cu privire la documentaŃia finală, 
redactarea Procesului verbal al şedinŃei de consultare şi 
negociere 

Neprecizat 

Întocmirea DocumentaŃiei finale pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei (DEPO) şi remiterea acesteia tuturor 
candidaŃilor care au participat la consultare şi negociere 

Neprecizat 

Primirea cererilor de clarificări Minim 8 zile înainte de termenul depunerii ofertelor 
Transmiterea răspunsurilor pentru eventualele clarificări 
solicitate 

Minim 6 zile înainte de termenul depunerii ofertelor 

Primirea şi înregistrarea ofertelor Minim 15 zile de la data trimiterii invitaŃiei de participare pentru a depune oferta 
Deschiderea publică a ofertelor şi întocmirea Procesului 
verbal al şedinŃei de deschidere a ofertelor 

La data indicată în anunŃul de participare 

Evaluarea ofertelor de către Comisia de evaluare, 
întocmirea Raportului de evaluare şi înaintarea acestuia 
autorităŃii contractante 

Neprecizat 

Acceptarea Raportului de evaluare de către autoritatea 
contractantă 

Neprecizat 

Comunicarea rezultatului aplicării procedurii către toate 
părŃile implicate 

Cel mult 2 zile de la decizia Comisiei de evaluare 

Încheierea contractului Minim 7 zile de la data comunicării rezultatului 
Publicarea AnunŃului de atribuire în Monitorul Oficial Cel mult 30 de zile de la data încheierii contractului 
Includerea contractului în raportului trimestrial cu privire la 
achiziŃiile publice 

În primele 15 zile ale lunii următoare încheierii fiecărui trimestru 

Negociere cu o singură sursă 

Negocierea competitivă este o procedură prin care autoritatea contractantă se consultă şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preŃul, cu un singur furnizor, 
prestator sau executant. Şi această procedură implică un proces de consultare, toate clauzele contractuale fiind negociate cu furnizorul/prestatorul/executantul. 

Procedura se poate aplica doar dacă se încadrează în cazurile expres prevăzute de lege (art. 12, OUG 60/2001): 
� produsele/serviciile/lucrările nu pot fi furnizate/prestate/executate decât de un singur contractant; 
� înlocuire parŃială, suplimentare sau extindere de echipamente, instalaŃii sau dotări, în condiŃiile lit. b) din art. 12; 
� achiziŃionare de servicii sau lucrări suplimentare devenite necesare, în condiŃiile lit. c) din art. 12; 
� achiziŃionare de noi servicii sau lucrări, prevăzute în caietul de sarcini al unui contract atribuit prin licitaŃie deschisă sau restrânsă, a căror modalitate de 

achiziŃionare a fost precizată în caietul de sarcini ca fiind negocierea cu o singură sursă, în condiŃiile lit. d) din art. 12; 
� ca urmare a organizării unui concurs de soluŃii, pentru atribuirea contractului concurentului câştigător; 
� achiziŃionare de către autorităŃi contractante din domeniul utilităŃilor a unor produse cotate şi tranzacŃionate la bursele de mărfuri recunoscute oficial; 
� achiziŃionare de către autorităŃi contractante din domeniul utilităŃilor a unor produse la un preŃ considerabil mai scăzut decât cel de pe piaŃă, la acelaşi nivel 

tehnic şi calitativ; 
� în situaŃie de forŃă majoră/stare de necesitate ori altele asemenea, sau în cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevăzute şi ale căror circumstanŃe, 

sub nici o formă, nu se datorează vreunei acŃiuni a autorităŃii contractante, numai pentru achiziŃionarea produselor, serviciilor sau lucrărilor necesare pentru a 
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face faŃă situaŃiei de extremă urgenŃă, într-o perioadă imediată ce nu poate depăşi durata normală de aplicare a procedurilor de licitaŃie deschisă sau licitaŃie 
restrânsă. 

Important: procedura de negociere cu o singură sursă este şi trebuie să fie tratată ca o excepŃie, nu ca regulă. De aceea, este esenŃial ca decizia de a realiza 
negociere cu o singură sursă trebuie documentată cât mai bine posibil. 

Exemplu: Propria eroare nu poate fi invocată pentru a justifica alegerea procedurii de negociere cu o singură sursă! Dacă în programul anual de achiziŃii publice nu a 
fost inclusă o achiziŃie care s-a dovedit a fi foarte importantă pentru autoritatea respectivă, dar care ar fi trebuit inclusă, iar acest lucru este evident pentru orice 
observator imparŃial, atunci neglijenŃa autorităŃii contractante nu poate să justifice negocierea cu o singură sursă. 

Listă orientativă privind paşii de desfăşurare a procedurii de negociere cu o singură sursă: 

Activitate Termen 
Includerea contractului în Programul anual al achiziŃiilor 
publice 

Neprecizat; înainte de începerea anului bugetar 

Stabilirea calendarului pentru aplicarea procedurii Neprecizat 
Transmiterea spre publicare către Monitorul Oficial a 
anunŃului de intenŃie (dacă este cazul) 

Cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului 

Întocmirea caietului de sarcini Neprecizat; în aşa fel încât să existe timp suficient pentru aplicarea procedurilor prevăzute de Legea 
transparenŃei 

Numirea Comisiei de negociere Neprecizat; în aşa fel încât să existe timp suficient pentru aplicarea procedurilor prevăzute de Legea 
transparenŃei 

Transmiterea invitaŃiei de participare către 
furnizorul/prestatorul/executantul căruia se intenŃionează să i 
se atribuie contractul 

Neprecizat 

Consultarea candidatului, negocierea şi stabilirea 
prevederilor finale ale clauzelor contractuale 

Neprecizat 

Încheierea contractului Neprecizat 
Publicarea AnunŃului de atribuire în Monitorul Oficial Cel mult 30 de zile de la data încheierii contractului 
Includerea contractului în raportului trimestrial cu privire la 
achiziŃiile publice 

În primele 15 zile ale lunii următoare încheierii fiecărui trimestru 

Concurs de soluŃii 

Concursul de soluŃii este o procedură care permite autorităŃii contractante să achiziŃioneze servicii (plan sau proiect) prin selectarea acestora, cu sau fără acordarea 
de premii concurentului/concurenŃilor câştigător/câştigători. Ea poate fi o procedură independentă sau parte a unei proceduri care se finalizează cu un contract de 
servicii. Este aplicabilă în special în domeniile amenajării teritoriului, proiectării urbanistice şi peisagistice, arhitecturii sau prelucrării datelor. 

Un element semnificativ pentru procedura concursului de soluŃii este că proiectele/planurile depuse de către concurenŃi trebuie să rămână anonime până la 
finalizarea evaluării acestora de către juriu. 

Listă orientativă privind paşii de desfăşurare a concursului de soluŃii: 
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Activitate Termen 
Includerea contractului în Programul anual al achiziŃiilor 
publice 

Neprecizat; înainte de începerea anului bugetar 

Stabilirea calendarului pentru aplicarea procedurii Neprecizat 
Transmiterea spre publicare către Monitorul Oficial a 
anunŃului de intenŃie (dacă este cazul) 

Cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului 

Întocmirea DocumentaŃiei privind elaborarea şi 
prezentarea soluŃiei (DEPS) 

Neprecizat; în aşa fel încât să existe timp suficient pentru aplicarea procedurilor prevăzute de Legea 
transparenŃei 

Numirea Juriului Neprecizat; în aşa fel încât să existe timp suficient pentru aplicarea procedurilor prevăzute de Legea 
transparenŃei 

Trimiterea anunŃului de participare către Monitorul Oficial Neprecizat 

Publicarea anunŃului de participare în Monitorul Oficial 
Cel mult 12 zile de la data înregistrării de la data înregistrării anunŃului.  
Regia Autonomă Monitorul Oficial are obligaŃia de a publica anunŃul de participare în termen de 5 
zile atunci când autoritatea contractantă hotărăşte, din motive de urgenŃă accelerarea procedurilor 

Primirea cererilor de furnizare a documentaŃiei (DEPS) Neprecizat 
Remiterea documentaŃiei (DEPS) tuturor celor care au 
transmis solicitări in acest sens 

Neprecizat 

Primirea cererilor de clarificări Neprecizat 
Transmiterea răspunsurilor pentru eventualele clarificări 
solicitate 

Neprecizat 

Primirea şi înregistrarea soluŃiilor Neprecizat 
Evaluarea soluŃiilor de către Juriu, întocmirea Raportului de 
final cu privire la rezultatul concursului şi înaintarea acestuia 
autorităŃii contractante 

Neprecizat 

Acceptarea Raportului de evaluare de către autoritatea 
contractantă 

Neprecizat 

Comunicarea rezultatului aplicării procedurii către toate 
părŃile implicate 

Cel  mult 2 zile de la decizia Juriului 

Încheierea contractului (dacă este cazul) Neprecizat 
Publicarea AnunŃului privind rezultatul concursului în 
Monitorul Oficial 

Neprecizat 

Publicarea AnunŃului de atribuire în Monitorul Oficial (dacă 
concursul de soluŃii s-a încheiat cu atribuirea contractului) 

Cel mult 30 de zile de la data deciziei Juriului 

Includerea contractului în raportului trimestrial cu privire la 
achiziŃiile publice (dacă este cazul) 

În primele 15 zile ale lunii următoare încheierii fiecărui trimestru 

Cerere de ofertă 

Cererea de ofertă este acea procedură simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulŃi furnizori, prestatori sau executanŃi. Cerere de 
ofertă se poate aplica numai pentru contracte cu o valoare estimată mai mică decât suma (pragul) de 40.000 de Euro. 

AtenŃie: Autoritatea contractantă poate publica invitaŃia de participare sub formă de anunŃ într-o publicaŃie de circulaŃie naŃională. Avantajele acestei 
publicări constau în faptul că autoritatea contractantă nu are obligaŃia de a repeta procedura în cazul în care nu primeşte cel puŃin două oferte corespunzătoare. 



TransparenŃă şi integritate în achiziŃii publice—ghid pentru sectorul de afaceri şi administraŃie 

 35 

Listă orientativă privind paşii de desfăşurare a procedurii de cerere de ofertă: 

Activitate Termen 
Includerea contractului în Programul anual al achiziŃiilor 
publice 

Neprecizat; înainte de începerea anului bugetar 

Stabilirea calendarului pentru aplicarea procedurii Neprecizat 
Întocmirea caietului de sarcini şi (dacă este cazul) a 
documentaŃiei cu privire la calificare, selectare şi prezentarea 
documentelor 

Neprecizat; în aşa fel încât să existe timp suficient pentru aplicarea procedurilor prevăzute de 
Legea transparenŃei 

Numirea Comisiei de evaluare Neprecizat; în aşa fel încât să existe timp suficient pentru aplicarea procedurilor prevăzute de 
Legea transparenŃei 

Studiul pieŃei şi consultarea bazei de date proprii cu privire 
la furnizorii/prestatorii/executanŃii care pot asigura achiziŃia 
prevăzută 

Neprecizat 

Selectarea furnizorilor/prestatorilor/executanŃilor de la care 
există premisele obŃinerii celor mai bune oferte 

Neprecizat 

Transmiterea invitaŃiilor de participare, a caietului de sarcini 
şi (dacă este cazul) a documentaŃiei cu privire la calificare, 
selectare şi prezentarea documentelor 

Neprecizat 

Publicarea unui anunŃ într-o publicaŃie de circulaŃie naŃională 
(opŃional) 

Neprecizat 

Primirea cererilor de furnizare a caietului de sarcini şi a 
documentaŃiei (dacă este cazul) 

Neprecizat; în termenul de primire a ofertelor 

Remiterea caietului de sarcini şi a documentaŃiei tuturor 
celor care au transmis solicitări in acest sens (dacă este cazul) 

Cel mult 2 zile de la primirea solicitării 

Primirea cererilor de clarificări 
Minim 3 zile înainte de termenul depunerii ofertelor în cazul contractelor de furnizare sau de 
servicii 
Minim 6 zile înainte de termenul depunerii ofertelor în cazul contractelor de lucrări 

Transmiterea răspunsurilor pentru eventualele clarificări 
solicitate 

Minim 2 zile înainte de termenul depunerii ofertelor în cazul contractelor de furnizare sau de 
servicii 
Minim 4zile înainte de termenul depunerii ofertelor în cazul contractelor de lucrări 

Primirea şi înregistrarea ofertelor 

Minim 10 zile de la data transmiterii invitaŃiei de participare, în cazul atribuirii  contractelor de 
lucrări 
Minim 5 zile de la data transmiterii invitaŃiei de participare, în cazul atribuirii  contractelor de 
furnizare sau de servicii 

Deschiderea publică a ofertelor şi întocmirea Procesului verbal 
al şedinŃei de deschidere a ofertelor 

La data indicată în invitaŃia de participare 

Evaluarea ofertelor de către Comisia de evaluare, întocmirea 
Raportului de evaluare şi înaintarea acestuia autorităŃii 
contractante 

Neprecizat 

Acceptarea Raportului de evaluare de către autoritatea 
contractantă 

Neprecizat 

Comunicarea rezultatului aplicării procedurii către toate părŃile 
implicate 

Cel mult 2 zile de la decizia Comisiei de evaluare 
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Încheierea contractului În perioada de valabilitate a ofertei 
Includerea contractului în raportului trimestrial cu privire la 
achiziŃiile publice 

În primele 15 zile ale lunii următoare încheierii fiecărui trimestru 

Cumpărare directă 

Cumpărarea directă este o modalitate permisă de lege pentru achiziŃii publice cu o valoare estimată mai mică de 2000 Euro/an/cod CPSA.  

Ea presupune realizarea unui studiu al pieŃei şi consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii, prestatorii sau executanŃii al căror obiect de activitate poate 
asigura dobândirea produselor, lucrărilor, respectiv a serviciilor pe care autoritatea contractantă intenŃionează să le achiziŃioneze  
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Atribuirea contractului 

Criterii de evaluare 

LegislaŃia română în vigoare reglementează două criterii de evaluare: 
 

1. Criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic (exprimat prin 4 metode de 
calcul în Ordinele 1012/2001, 1013/2001 şi 1014/2001 în Anexa 1, SecŃiunea II - Fişa de date a 
achiziŃiei, pct. E 8): 

 

 Metoda 
bugetului fix 

Metoda 
punctelor de 

calitate 

Metoda cost/ 
calitate 

Metoda 
avantajelor 
economice 

Produse 
[O. 1012/2001] 

���� ����  ���� 

Servicii 
[O. 1013/2001] 

����  ����  

Lucrări 
[O. 1014/2001] 

 ����   

 
sau: 

2. Oferta cu preŃul cel mai scăzut. 
 
Atribuirea contractului 
 
Contractul se atribuie ofertantului declarat câştigător de către comisia de evaluare şi se semnează după cel 
puŃin 7 zile de la înştiinŃarea privind rezultatul aplicării procedurii. 
 
În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul declarat câştigător, 
aceasta are dreptul: 

� de a invita ofertanŃii, în ordinea descrescătoare a clasamentului în vederea încheierii 
contractului; 

� de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică. 
 
Contractul de achiziŃie publică este un document ce poate fi solicitat potrivit Legii 544/2001 privind accesul 
la informaŃiile de interes public. 
 
Repetarea procedurii 
 
Repetarea procedurii se poate realiza în următoarele cazuri: 
 

 Ofertă 
necorespunzătoare 

Participare 
necorespunzătoare 

LicitaŃie 
deschisă 

X < 2 ofertanŃi 

LicitaŃie 
restrânsă 

X < 5 candidaŃi 
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Negociere 
competitivă 

X < 2 candidaŃi 

Cerere de 
ofertă 

< 2 oferte22 - 

 
Anularea procedurii 
 
Anularea procedurii se poate realiza numai înainte de încheierea contractului, de regulă, înainte de 
comunicarea rezultatului evaluării ofertelor. Decizia de anulare nu creează obligaŃii autorităŃii contractante 
faŃă de participanŃii la procedură, cu excepŃia returnării garanŃiei de participare. 
 
Cazurile în care poate avea loc anularea procedurii: 

� nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurentei (respectiv numărul de 
candidaŃi/ofertanŃi este mai mic decât cel minim prevăzut pentru fiecare procedură); 

� nici unul dintre candidaŃi/ofertanŃi nu a îndeplinit condiŃiile de calificare prevăzute în 
documentaŃie; 

� au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, adică: 
• depuse după data limită de depunere a ofertelor; 
• nu au fost elaborate şi prezentate în concordanŃă cu cerinŃele din documentaŃie; 
• conŃin preŃuri care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurenŃe şi 

care nu pot fi temeinic justificate;  
• conŃin propuneri referitoare la clauzele contractuale în mod evident 

dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; 
• prin valoarea inclusă în propunerea financiară, fiecare dintre ele a depăşit 

valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publica 
respectiv;  

� circumstanŃe excepŃionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie 
publică sau este imposibila încheierea contractului. 

 
Căi de atac 
 
Căile de atac prevăzute în legea română în vigoare sunt contestaŃia şi acŃiunea în instanŃă. Este îndreptăŃită 
să utilizeze căile de atac orice persoană fizică sau juridică dacă: 

� are un interes legitim în legătură cu un anumit contract; 
� suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecinŃă directă a unui act nelegal 

sau a unei decizii nelegale. 
 
ContestaŃie 
 
ContestaŃia se trimite către autoritatea emitentă a actului, la adresa şi în atenŃia compartimentului indicat în 
mod expres în anunŃul sau invitaŃia de participare. În formularea contestaŃiei, contestatarul trebuie să 
precizeze: 

� că reprezintă o contestaŃie, în temeiul OUG 60/2001; 
� actul sau decizia contestată; 
� prejudicii suferite în trecut, în prezent sau pe care le poate suferi contestatarul şi 
� modul în care contestatarul doreşte să fie soluŃionată contestaŃia sa. 

ContestaŃia trebuie formulată în scris. Termenele de introducere a contestaŃiei, prevăzute în 
versiunea iniŃială a OUG 60/2001, au fost eliminate din textul acesteia prin Legea 212/2002. 
Astfel, sunt aplicabile termenele generale prevăzute de Legea contenciosului administrativ, nr. 544/2004. 
 
În momentul primirii contestaŃiei, autoritatea contractantă: 

� va suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică; 
� va comunica imediat decizia de suspendare către contestatar şi către toate celelalte 

persoane implicate în procedură; 
� va înştiinŃa Ministerul FinanŃelor Publice şi, pentru contractele de lucrări sau de servicii de 

proiectare, Ministerul  Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului. 
 
Autoritatea contractantă poate să decidă să nu suspende procedura atunci când: 

� contestaŃia este, în mod evident, nejustificată; 
� conŃinutul contestaŃiei este, în mod evident, neserios; 

                                                 
22 nu este cazul dacă a fost publicat un anunŃ într-o publicaŃie de circulaŃie naŃională. 
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� prin suspendarea procedurii există pericolul iminent de a afecta grav un interes public major 
(autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să argumenteze acest lucru). 

 
Ca urmare a primirii contestaŃiei, autoritatea contractantă poate decide, în termen de 10 zile de la primirea 
acesteia: 

� respingerea contestaŃiei, motivată; sau: 
� reŃinerea spre soluŃionare, urmată de luarea de acŃiuni preventive şi corective (modificare, 

încetare, revocare, anulare, etc.): 
 
În termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării deciziei autorităŃii contractante, contestatorii au 
obligaŃia de a notifica autorităŃii contractante dacă acceptă sau nu rezoluŃia acesteia şi măsurile corective 
eventual decise în soluŃionarea contestaŃiei. Cei care notifică autorităŃii contractante că acceptă rezoluŃia şi 
eventualele măsuri corective decise decad din dreptul de a ataca în instanŃă actul sau decizia contestată, 
inclusiv din dreptul de a introduce cerere de intervenŃie în interesul părŃii care ar ataca respectiva rezoluŃie 
şi/sau măsurile corective în cauză. 
 
AcŃiune în instanŃă 
 
AcŃiunea în instanŃă poate fi introdusă în condiŃiile legislaŃiei privind achiziŃiile publice şi a reglementărilor 
generale în domeniul contenciosului administrativ (Legea 544/2004). InstanŃa nu va accepta acŃiunea decât 
dacă a fost parcursă procedura administrativă prealabilă (contestaŃia). Totuşi, legea reglementează o serie 
de excepŃii de la această prevedere. Astfel, pot introduce acŃiune în instanŃă fără a fi formulat contestaŃie: 

� persoanele care nu au fost implicate în procedura de atribuire a contractului de achiziŃie publică; 
De exemplu, locuitorii din vecinătatea unei lucrări atribuite prin contract de achiziŃie publică pot contesta în 
instanŃă oportunitatea realizării respectivului obiectiv de către autoritatea contractantă. 

� acŃiunilor care urmăresc legalitatea sau completarea deciziilor luate în soluŃionarea 
contestaŃiilor; 

� ofertanŃilor, dacă atacă decizia de atribuire a contractului. 
 
Termenele prevăzute de lege în ceea ce priveşte atacarea în justiŃie a actelor sau deciziilor autorităŃii 
contractante: 
 

Obiectul acŃiunii Termen 

AcŃiune în temeiul OUG 60/2001, introdusă 
după contestaŃie 

30 de zile de la data primiri rezoluŃiei motivate de 
soluŃionare a contestaŃiei sau de la expirarea termenului de 
10 zile pentru soluŃionarea contestaŃiei 

Cerere de intervenŃie introdusă de 
participanŃii implicaŃi în procedură 

5 zile de la data primirii înştiinŃării privind introducerea unei 
acŃiuni în justiŃie 

AcŃiune introdusă de o persoană care nu a 
fost implicată în procedura de atribuire a 
contractului de achiziŃie publică 

15 zile de la data publicării anunŃului de atribuire în 
Monitorul Oficial 

AcŃiune introdusă de un ofertant, în condiŃiile 
în care autoritatea contractantă a încheiat 
contractul înainte de trecerea a 7 zile de la 
data transmiterii comunicării privind rezultatul 
aplicării procedurii de achiziŃie publică 

15 zile de la data publicării anunŃului de atribuire în 
Monitorul Oficial 

 
InstanŃa poate decide: 

� anularea actului atacat; 
� corectarea sau modificarea actului atacat; 
� plata de despăgubiri; 
� luarea de măsuri provizorii. 

 
Ca o aplicare a principiului transparenŃei, Hotărârile judecătoreşti se publică în Monitorul Oficial, Partea a VI-
a. 
 
Raportare 
 
Autoritatea contractantă are obligaŃia de a întocmi trimestrial un raport care cuprinde toate datele 
referitoare la contractele de achiziŃie publică atribuite, indiferent de valoarea acestora. Raportul se 
întocmeşte în conformitate cu modelul din Anexa 6 din HG 461/2001.  
 
Rapoartele trebuie remise: 

� în primele 15 zile ale lunii următoare încheierii fiecărui trimestru raportul se trimite către 
direcŃiile generale ale finanŃelor publice judeŃene, respectiv a municipiului Bucureşti; 
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� în primele 15 zile ale lunii următoare datei încheierii contractului se trimite un exemplar către 
MLPTL (acum - MTCT), în cazul achiziŃiilor publice de lucrări şi de servicii de proiectare a 
construcŃiilor  

 
Rapoartele privind achiziŃiile publice pot fi solicitate potrivit Legii 544/2001 privind accesul la informaŃiile de 
interes public. 
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Administrarea contractului 

Procesul de achiziŃii publice, iniŃiat odată cu începerea activităŃilor de planificare, nu se încheie odată cu 
atribuirea contractului. Poate cea mai importantă parte a achiziŃiei publice începe odată cu semnarea 
contractului şi se încheie în momentul realizării ultimelor plăŃi pentru produsele, serviciile şi lucrările 
achiziŃionate şi recepŃionarea acestora. LegislaŃia privind achiziŃiile publice se referă mai puŃin la etapa de 
administrare a contractului, aici intervenind în principal alte reglementări, de natură contabilă, financiară, de 
respectare a calităŃii în construcŃii, a protecŃiei mediului, sau legislaŃia comună în materie civilă şi 
comercială. Pe lângă aceste cerinŃe de natură legală, un rol foarte important îl joacă managementul de 
proiect -- conceperea fiecărui contract ca un proiect şi administrarea lui astfel încât să se urmărească 
realizarea interesului public urmărit de achiziŃia respectivă cu respectarea standardelor de calitate, a 
costurilor şi termenelor stabilite pentru respectiva achiziŃie. 

Scopul activităŃilor de administrare a contractului este obŃinerea produselor/serviciilor/lucrărilor aşa cum au 
fost ele prevăzute în contract în sensul respectării principiului utilizării eficiente a fondurilor publice. Un 
aspect foarte important este acela că administrarea contractului depinde într-o foarte mare măsură de ce s-a 
întâmplat înainte. O bună planificare a achiziŃiei şi o aplicare corectă a procedurilor sunt premisele 
fundamentale ale unei eficiente administrări a contractului. 

Administrarea contractului înseamnă mult mai mult decât respectarea termenilor acordului dintre părŃi. 
Aceasta este un lucru important, dar nu reprezintă decât primul pas. Indiferent de conŃinutul contractului, 
vor exista întotdeauna tensiuni între autoritatea contractantă şi contractant. Administrarea contractului 
urmăreşte şi rezolvarea şi limitarea posibilelor tensiuni astfel încât să se atingă scopul contractului. 

În plus, tendinŃa la nivel european este de a evolua de la relaŃii strict formale între autoritatea contractantă 
şi contractant, în care acesta din urmă este Ńinut „din scurt”, către construirea unor relaŃii de parteneriat 
între părŃi, bineînŃeles cu stricta respectare a normelor etice. 

Următorii factori sunt esenŃiali în realizarea unei bune administrări a contractului: 

� un contract „bun”, care să acopere toate aspectele necesare, cum ar fi, printre altele, standarde 
de calitate, proceduri de comunicare şi soluŃionare a disputelor, etc.; 

� înŃelegerea obiectivelor fiecărei părŃi, a autorităŃii contractante (realizarea interesului public) şi a 
contractantului (profit, portofoliu de proiecte de succes); 

� posibilitatea îmbunătăŃirii condiŃiilor de îndeplinire a cerinŃelor contractuale, reflectată şi în 
clauzele din contract; 

� persoane cu bună pregătire care să răspundă de contract atât la nivelul autorităŃii contractante 
cât şi a contractantului. Un rol important îl are, mai ales în contractele care se derulează pe 
termen lung, continuitatea relaŃiilor. În acest sens, pentru fiecare contract ar trebui numit un 
responsabil de contract la nivelul autorităŃii contractante; 

� cunoaşterea foarte bună a pieŃei, a domeniului de activitate economică de care aparŃine obiectul 
contractului şi, mai ales, a prevederilor contractului; 

� flexibilitate, atât din partea autorităŃii contractante cât şi a contractantului, necesară adaptării la 
schimbare, mai ales că nu toate problemele pot fi identificate corect la momentul semnării 
contractului; 

� managementul schimbării, reflectat în prevederile contractuale; 
� proactivitate, adică arta de anticipa şi răspunde strategic la provocări, mai degrabă decât 

răspunsul la fiecare problemă după ce acestea intervin.23 

Atunci când autoritatea contractantă nu dispune de resursele necesare pentru o bună administrare a 
contractului poate recurge la sprijinul consultanŃilor de specialitate, potrivit legii. 

Administrarea contractului poate fi abordată din următoarele perspective: 

� managementul obŃinerii rezultatelor scontate; 
� managementul relaŃiilor dintre autoritatea contractantă şi contractant; 
� aspectele legale, financiare, contabile ale administrării contractului; 
� utilizarea informaŃiilor din contract pentru îmbunătăŃirea procesului de achiziŃii publice. 

SocietăŃile comerciale pot urmări modul cum sunt administrate contractele de achiziŃii publice prin 
intermediul Legii accesului la informaŃiile de interes public, nr. 544/2001. 

                                                 
23 Office of Government Commerce, Principles of contract management: service delivery, 2002. 
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Principii de afaceri, pentru cooperare economică internaŃională24 
Prezentare generală a instrumentelor de generare a încrederii în cooperarea 

economică 
 
Perspectiva apropiatei integrări a României în Uniunea Europeană are un dublu impact pentru întreprinderile 
mici şi mijlocii. Pentru cei preocupaŃi şi pregătiŃi vor apărea noi oportunităŃi de extindere şi creştere a 
afacerii, preluând ca avantaj posibilităŃile ce le oferă o piaŃă internaŃională, provocările şi adaptarea în a 
deveni competitivi pe plan internaŃional. Pentru majoritatea însă, intrarea într-o economie internaŃională 
înseamnă intrarea în competiŃie cu firme străine, fapt generator de reorganizări interne, ce vor aduce 
iminent multe ameninŃări şi provocări pentru viabilitatea afacerii. 
 
Dincolo de îmbunătăŃirea cadrului de dezvoltare economico-socială cu care se confruntă Ńările din Centrul şi 
Estul Europei, mişcările către globalizare, aderarea la Uniunea Europeană şi finalizarea tranziŃiei spre o 
economie de piaŃă solicită un efort major pentru a potenŃa un mediu antreprenorial în Europa. 
 
Creşterea competitivităŃii firmelor romaneşti reprezintă o componentă dominantă de acŃiune a Guvernului 
României. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale diverselor studii efectuate asupra stadiului de 
dezvoltare, a stadiului de maturizare a mediului de afaceri din România, dincolo de alte aspecte care conduc 
la crearea unui cadru favorabil de dezvoltare a iniŃiativei private. 
 
De asemenea, se constată elaborarea şi punerea în practică a unui complex de măsuri pentru susŃinerea 
creşterii competitivităŃii firmelor romaneşti, între care merită subliniate: promovarea certificării ISO; achiziŃia 
de tehnologii moderne; creşterea calificării şi perfecŃionării continue a resurselor umane; facilitarea accesului 
întreprinzătorilor la surse de finanŃare şi programe de promovare a exporturilor sectorului privat. 
 

Cu toate aceste eforturi, majoritatea firmelor româneşti nu ating un standard minimal de competitivitate, iar 
multe zone geografice ale Ńării nu ating un grad minimal de atractivitate pentru investiŃii străine, care rămân 
extrem de concentrate în anumite regiuni (Bucureşti-Ilfov, regiunea de Vest). Dincolo de eforturile 
guvernamentale şi ale instituŃiilor statului de a se pregăti pentru aderare la UE şi pentru globalizare, ce pot 
face firmele româneşti pentru a fi pregătite pentru internaŃionalizare şi pentru a intra în categoria 
învingătorilor? 

 

Este cunoscut că, în zilele de azi, întreprinzătorii se confruntă cu o mulŃime de presiuni. Sunt cele care Ńin 
direct de afacerea propriu-zisă (noi oportunităŃi în a-şi servi clienŃii cu produse de calitate superioară celei 
precedente, la preturi rezonabile) şi cele care Ńin de relaŃia cu mediul înconjurător (ameninŃările existentei 
competitorilor -- prin deschiderea spre globalizare a firmelor multinaŃionale, cerinŃele părŃilor implicate şi ale 
guvernelor de a fi din ce în ce mai transparenŃi, limitările generate de protecŃia mediului, aşteptările 
angajaŃilor pentru un loc de muncă cu perspective de carieră, siguranŃa şi securitatea acestuia, 
nemaivorbind de aşteptările acŃionarilor şi investitorilor pentru o rată de întoarcere a investiŃiei mai mare 
decât dobânda de la bancă). 

 

Întreprinzătorii trebuie să înŃeleagă că, într-o piaŃă concurenŃială şi competitivă, dincolo de a dezvolta 
produse şi servicii de calitate, relaŃiile lor cu mediul extern se bazează pe încredere. Scade încrederea, se 
pierd cote de piaŃa, se pierd investitori, se pierd angajaŃi, se pierde notorietatea managerială şi aşa mai 
departe. 

 

Dar cum să cotezi încrederea? Acest aspect a fost evidenŃiat şi studiat în momentul în care economiile 
dezvoltate au intrat în procesul globalizării. În condiŃiile în care teritoriul de interes al corporaŃiilor era 
determinat geografic într-un stat, cele mai performante dintre acestea au jucat cu regulile economiei de 
piaŃă la limita superioară a legii. Extinderea, ieşirea din tiparele geografice, au evidenŃiat aceste limite şi au 
deschis noi domenii de articulat la nivel de relaŃionare între părŃile implicate. La nivel global, se aşteaptă ca 
afacerile să fie responsabile, adică să aducă valoare adăugată în comunităŃile lor de interes, dincolo de 
orientarea spre profit şi în acelaşi timp să le fie recunoscute efectele pe care le-au generat în rândul 
membrilor comunităŃii. S-au dezvoltat noi repere şi standarde care oferă premisele de măsurare a încrederii 
intre parteneri. Acestea sunt cunoscute sub numele de „Întreprinderea unei Afaceri Responsabile”, care 
urmăresc  principiile Global Compact lansate de NaŃiunile Unite. 

 

Ce înseamnă „Întreprinderea unei Afaceri Responsabile”? Termenii se definesc în felul următor: 

„O Întreprindere reprezintă o asociere liberă de persoane interesate, cu scopul de a-şi împărŃi 
echitabil rezultatele unui obiectiv bine definit” 

„O Afacere are drept scop să producă bunuri şi servicii pe care un consumator are libertatea de a le 
alege şi/sau cumpăra” 

                                                 
24 Corina Dragomirescu, CMC consultant, Academia de Advocacy. 
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„A fi Responsabil înseamnă să iei în considerare opŃiunile, alegerile şi acŃiunile celorlalte părŃi 
implicate în proces, impactul, rezultatele şi aşteptările ce decurg din acestea”  

O afacere responsabila înseamnă punerea împreună a întreprinzătorilor, a angajaŃilor şi a altor părŃi 
implicate (clienŃi, furnizori, bancheri) pentru luarea unor decizii şi punerea în practică a unor activităŃi, de 
aşa manieră încât să se atingă aşteptările şi rezultatele agreate de toŃi. Aceste noŃiuni lucrează cu crezurile 
(valorile) fiecărei părŃi implicate şi cu asigurarea înŃelegerii de către fiecare parte a aşteptărilor celorlalŃi. 

 

Odată înŃelese aceste elemente de bază, s-au dezvoltat instrumente utile, de diferenŃiere fata de competiŃie, 
care să fie capabile să măsoare şi să ofere premise de încredere, de responsabilitate, de integritate, în 
relaŃia firmei cu mediul său înconjurător de acŃiune. Aceste componente intră în sfera culturii organizaŃionale 
a firmei, lucrează cu oameni şi pentru oameni şi sunt dezvoltate pe următoarele direcŃii: 

a) Conducerea corporativă (guvernanŃa corporativă). Este un set de reguli formale sau informale ce 
stabilesc anumite relaŃii între conducerea executivă a unei firme, consiliul de administraŃie şi 
acŃionarii ((asociaŃii)/(majoritari, minoritari)) acesteia, precum şi cu alte persoane sau grupuri de 
interes ce au legături cu ea (salariaŃi, clienŃi, furnizori, creditori, autorităŃi). Pentru firmă, înseamnă 
elaborarea unui cod (voluntar sau impus) care reglementează relaŃia între aceste părŃi. Existenta 
unui asemenea cod este necesară pentru armonizarea aşteptărilor tuturor celor implicaŃi în proces, 
netezirea atingerii obiectivelor şi diminuarea conflictelor ce pot apărea în viata practică a firmei. 
Acest cod serveşte investitorilor, în protejarea şi supravegherea investiŃiei, terŃilor, (salariaŃi, 
creditori, furnizori, clienŃi) care-şi pot proteja interesele, pieŃelor de capital, autorităŃilor publice care 
speră să îmbunătăŃească mediul de afaceri şi să stimuleze investiŃiile, asociaŃiilor profesionale şi de 
afaceri care au interes în promovarea transparenŃei, combaterea corupŃiei, promovarea unor relaŃii 
sociale echitabile. 

b) Etica în afaceri.  Este un set de reguli care se regăsesc între lege (între respectare şi/sau non-
respectare) şi morală (categorii de virtuŃi şi păcate). Aceste reguli sunt dincolo de lege, interferează 
şi oglindesc credinŃe personale liber-consimŃite ale indivizilor şi se aplică pe lanŃul economic (firme, 
asociaŃii, structuri publice şi guvernamentale). Elaborarea unui cod etic al unei firme presupune 
dezvoltarea unui set de reguli care cuprind în general valorile organizaŃiei, principiile asumate şi 
regulamentele de aplicare, îmbunătăŃire, evaluare şi control, bazându-se pe ceea ce există în 
prezent, fie favorabil, fie interzis. Valorile firmei includ adevăruri şi virtuŃi tradiŃionale, implicare şi 
loialitate, onestitate şi respect fata de semeni, evitarea conflictului de interese. Principiile se 
regăsesc în diverse sectoare ca de exemplu: profesionalism, responsabilitate, evitarea 
discriminărilor, siguranŃa şi sănătatea ocupaŃională, protecŃia mediului, comunicarea externa, 
echilibrul transparenŃei informaŃionale, relaŃii cu mediul înconjurător al firmei, obiectivele strategice 
ale firmei, practici şi responsabilităŃi ale angajaŃilor firmei (cadouri, mită, nepotisme, etc.). 
Principalele capitole ale unui cod de etică, în funcŃie de domeniul de activitate, ar putea fi 
următoarele: responsabilitatea faŃă de societate, responsabilitatea profesiei, competenŃa, 
integritatea, imparŃialitatea, relaŃiile cu partenerii, relaŃiile cu angajaŃii, relaŃiile cu clienŃii. 

c) Cod de combatere a corupŃiei. Este un set de reguli prin care firma exprimă public cum şi prin ce 
metode înŃelege să combată corupŃia. Acest set poate fi dezvoltat ca un capitol separat al codului de 
etica sau poate fi un document de sine stătător. Ca şi celelalte două coduri enumerate mai sus, va 
conŃine principiile pe care se bazează, asumate de întregul corp al firmei, cum reglementează 
evitarea apariŃiei corupŃiei şi cum arbitrează diferite situaŃii de acest fel. Va conŃine elemente de 
îmbunătăŃire continuă a acestuia, de evaluare şi control al aplicării de către părŃile implicate în viata 
firmei. 

 

Toate aceste componente ar trebui să fie parte ale unui manual de identitate şi de definire al firmei. 
Acesta presupune declaraŃii de crezuri, valori, principii de a fi întreprinzător responsabil şi de asemenea 
dezvolta metodologii de implementare, îmbunătăŃire, evaluare şi control, dezvolta rapoarte anuale 
specifice, ca şi capitole ale unui raport anual al firmei. Aceste coduri se promovează în toate materialele, 
documentele de prezentare a firmei, se implementează pe site-ul bilingv al firmei (RO –EN), pentru a fi o 
„poartă deschisă” premergătoare contactelor de afaceri şi identificării de parteneri compatibili. 

 

În acest prezent, plin de transformări şi identificare de reguli globale stabile, aceste coduri sunt primele 
repere de „încredere” şi atractivitate pentru cooperare internaŃională şi nu numai. Atunci când ne 
despart culturi, tradiŃii, legi şi alte asemenea, elementele minimale, de bază pentru crearea premiselor 
de identificare, de comunicare, de interese în cooperare sunt aceste declaraŃii despre modul în care 
vedem relaŃionarea responsabilă cu terŃi. 

 

Toate aceste coduri au un început, în funcŃie de nivelul de dezvoltare al unei firme, reprezintă un proces 
continuu, neîncetat şi fără întoarcere. Mai devreme sau mai târziu fiecare entitate economică va fi în 
situaŃia de a-şi declara public modul în care relaŃionează responsabil în social, fie voluntar, fie împins de 
piaŃa şi/sau de lege. PoziŃionarea pe piaŃă înseamnă să te numeri printre primii. 
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Politici anti-corupŃie: verificarea conformităŃii25 

În urma adoptării ConvenŃiei OECD şi a altor convenŃii internaŃionale privind interzicerea corupŃiei26, multe 
companii au adoptat politici anti-corupŃie. Astfel de politici sunt de o importanŃă vitală pentru succesul 
eforturilor internaŃionale de combatere a corupŃiei, dat fiind că programele guvernamentale în această 
direcŃie pot funcŃiona doar în cazul în care majoritatea companiilor le respectă în mod voluntar. 
Transparency International şi Social Accountability International au dezvoltat Principiile de afaceri pentru 
combaterea corupŃiei, care oferă un model pentru adoptarea de către societăŃi a propriilor politici anti-
corupŃie. 
 
Este tot mai mult recunoscut faptul că simpla adoptare a politicilor anti-corupŃie nu este suficientă. Trebuie 
să existe asigurarea că astfel de politici sunt eficiente. În absenŃa unor verificări investitorii şi alŃi factori 
interesaŃi nu pot face diferenŃa între programe conforme, care sunt eficiente, şi programe “de formă”, care 
sunt concepute pentru a oferi conducerii şi directorilor posibilitatea de a se ascunde „după deget” fără a 
depune eforturi prea mari pentru a îndepărta practicile necorespunzătoare. Într-un moment în care există 
preocupări importante în legătură cu conducerea/guvernanŃa corporativă, verificarea este importantă pentru 
a câştiga încrederea opiniei publice în programele anti-corupŃie. 
 
Ne propunem să discutăm în primul rând ce trebuie verificat: determinând dacă se regăsesc elementele 
cheie ale unui program conform, în al doilea rând cum poate fi făcută verificarea, în al treilea rând cine ar 
trebui să realizeze programele de verificare, rolurile verificatorilor interni şi externi.  
 

1. Elementele cheie ale sistemului eficient de conformitate  
 
Elementele cheie ale unui sistem eficient de conformitate pot fi identificate cu uşurinŃă şi nu sunt de obicei 
controversate. Următoarea listă reflectă Principiile de afaceri, precum şi Ghidul US pe probleme de drept 
sancŃionator conform cărora pedepsele pot fi reduse atunci când companiile au programe conforme 
adecvate. Lista nu este una definitivă, dar este suficientă pentru a ilustra scopul propriu-zis al unei verificări.  
      

• „Puterea exemplului” este foarte importantă: Consiliul de AdministraŃie şi Directorul Executiv 
trebuie să-şi comunice angajamentul clar şi neechivoc  de conformare cu politica anti-mită.  

• Interzicerea mituirii trebuie să fie definită astfel încât să acopere oferirea şi darea de mită,  
precum şi luarea de mită şi foloasele necuvenite. Ar trebui să se aplice mituirii oficialilor publici, 
cât şi în sectorul privat. Ar trebui să se aplice indiferent de formă: indiferent că e vorba de bani 
sau de alte recompense, indiferent dacă mita este plătită direct sau prin intermediari.  

• Este nevoie de linii directoare privind modul de gestionare a domeniilor cu risc, cum ar fi plăŃile 
către sau de către reprezentanŃii de vânzări sau mandatari/intermediari/agenŃi de vânzări; 
darurile, distracŃiile şi diurnele de călătorie; contribuŃiile politice şi plăŃile facilitate.  

• În Ńările sau în sectoarele de afaceri în care corupŃia este larg răspândită trebuie depuse eforturi 
suplimentare.  

• Trebuie subliniată responsabilitatea managementului în asigurarea conformităŃii. 
• Politica trebuie să fie comunicată în mod clar tuturor angajaŃilor din departamente „sensibile”, cum 

ar fi cele de vânzări, marketing, aprovizionare şi management de proiect, precum si 
reprezentanŃilor de vânzări, mandatarilor/interpuşilor/agenŃilor de vânzări. 

• Trebuie organizate programe de instruire care să asigure înŃelegerea politicii companiei de către 
angajaŃii „cheie” şi mandatari/interpuşi /agenŃi de vânzări. 

• Trebuie adoptate proceduri de auditare sau de verificare a conformităŃii. 
• În cazul în care au loc încălcări ale politicii anti-corupŃie trebuie aplicate măsuri disciplinare. 
• Trebuie organizat un sistem de primire a plângerilor din cadrul sau din afara societăŃii comerciale. 
• Persoanele care furnizează informaŃii (avertizorii de integritate)27 trebuie protejate. 
• Politica trebuie aplicată şi filialelor străine, reprezentanŃilor de vânzări şi altor mandatari/ 

interpuşi/agenŃi de vânzări, partenerilor din societăŃile mixte, subcontractorilor, consultanŃilor sau 
altor potenŃiale canale de corupŃie. 

 
2. Metode de verificare 
 

Dacă  politica anti-corupŃie a unei societăŃi întruneşte elementele anterior menŃionate, poate fi verificată prin 
următoarele mijloace:  

                                                 
25 Fritz Heimann (TI), Eileen Kaufman (SAI). Traducerea în limba română: LetiŃia Bâtfoi, Diana Catană, Institutul Român de Training. 
26 UNCAC, ratificată de România prin Legea 365/2004 pentru ratificarea ConvenŃiei NaŃiunilor Unite împotriva corupŃiei, adoptată la New 
York la 31 octombrie 2003 (publicată în Monitorul Oficial nr. 903 din 5 octombrie 2004) (N.T.). 
27 avertizor înseamnă aceea persoană care face o sesizare cu bună-credinŃă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, şi 
care este încadrată în una din autorităŃilor şi instituŃiilor publice din cadrul administraŃiei publice centrale, administraŃiei publice locale, 
aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al AdministraŃiei PrezidenŃiale, aparatului de lucru al Guvernului, autorităŃilor administrative 
autonome, instituŃiilor publice de cultură, educaŃie, sănătate şi asistenŃă socială, companiilor naŃionale, regiilor autonome de interes 
naŃional şi local, precum şi societăŃilor naŃionale cu capital de stat. (Legea 571/2004, privind protecŃia personalului din autorităŃile publice, 
instituŃiile publice şi din alte unităŃi care semnalează încălcări ale legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 1214 din 17 decembrie 2004) 
(N.T.). 
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• Verificarea programelor şi procedurilor de conformitate ale societăŃii. 
• Interviuri cu reprezentanŃii societăŃii care administrează programul de conformitate. 
• Analizarea înregistrărilor realizate în cadrul verificărilor interne de conformitate 
• Ca în orice program de audit, este folosită testarea unor eşantioane/secŃiuni. 
 

Controalele realizate la sediul central al societăŃii pot fi suficiente pentru a verifica dacă societatea şi-a 
implementat programul în mod adecvat. Pot fi necesare cercetări amănunŃite, precum interviuri pe teren cu 
angajaŃii, clienŃii, furnizorii sau alte persoane. Un număr limitat de eşantioane pot fi testate pentru a 
determina dacă sistemele de control funcŃionează. Dacă testele sunt negative, trebuie luate măsuri care să 
corecteze sistemul.  
 
În general costurile pentru a verifica dacă sistemul de conformitate este implementat în mod adecvat sunt 
reduse. Astfel de “verificări de sistem” pot fi realizate de verificatori interni sau externi şi de obicei nu există 
probleme în legătură cu accesul la informaŃii confidenŃiale. Există mari şanse ca verificarea sistemelor să 
aibă o concluzie sigură dacă sunt efectuate controale adecvate.  
 
Este important de menŃionat că verificarea sistemelor nu va determina dacă a fost sau nu plătită mită. 
Pentru a verifica dacă a fost plătită mită – “verificare de rezultate” – este nevoie de controale mult mai 
ample. Atât efortul depus, cât şi costurile vor fi de multe ori mai mari decât cele pentru verificarea 
sistemelor. În cazul societăŃilor cu operaŃiuni descentralizate, verificarea de rezultate va necesita eforturi 
importante pe teren. Este mult mai probabil  să existe un grad mai înalt de preocupare pentru informaŃia 
privilegiată în cazul realizării unei verificări de rezultate decât în cazul realizării unei verificări a sistemelor. 
 
Rezultatele verificării ar trebui să fie comunicate pe plan intern şi pe plan extern, aşa cum este prevăzut în 
Principiile de afaceri. Metoda de comunicare şi gradul de detaliere vor depinde de ceea ce se comunică. 
Rapoartele anuale ale societăŃii sunt un mijloc potrivit pentru a face cunoscut stadiul conformităŃii politicilor 
anti-corupŃie.  
 
 

3. Cine ar trebui să verifice? 
 
Verificarea ar trebui să se desfăşoare pe mai multe niveluri diferite, care se consolidează reciproc. 
 
Verificări interne 
 
Verificările desfăşurate la primul nivel ar trebui realizate de către persoane independente din cadrul 
societăŃii, care să verifice performanŃa componentelor operative în verificarea conformităŃii cu politica anti-
corupŃie a societăŃii.  Verificările acoperă de obicei şi alte politici ale societăŃii, cum sunt cele antitrust, de 
mediu, contabile precum şi cele privind transparenŃa şi dreptul muncii. Verificările pot fi realizate de auditori 
interni, avocaŃi sau „ofiŃeri de conformitate”. Pentru a asigura credibilitatea publică, verificatorii trebuie să 
deŃină un înalt nivel de independenŃă. 
 
Comitetul de Audit al Consiliului de AdministraŃie 
 
Ca răspuns la recentele scandaluri din sectorul de afaceri din Statele Unite şi din alte Ńări se pune un tot mai 
mare accent pe responsabilitatea Comitetului de Auditori de la nivelul Consiliului de AdministraŃie. Comitetul 
de Auditori are rolul de a controla conformitatea cu cerinŃele legale şi etice. Pentru a asigura obiectivitatea şi 
credibilitatea externă, Comitetul ar trebui alcătuit din membrii ai Consiliului de AdministraŃie care nu sunt 
acŃionari şi care întrunesc standarde stricte de independenŃă.  
 
Comitetele de audit trebuie să verifice anual politice anti-corupŃie ale societăŃii. Verificările acestui Comitet 
reprezintă, în cazul multor societăŃi, cel mai înalt nivel de verificare a procesului intern de conformitate. 
Comitetul de audit trebuie să primească rapoarte scrise, să organizeze întâlniri cu ofiŃerii de conformitate ai 
societăŃii, de obicei Directorul Financiar şi Consiliul Director şi cu auditori interni sau externi.  
 
Comitetul de audit, forum alcătuit din membrii ai Consiliului de AdministraŃie care nu sunt acŃionari, este 
autoritatea în măsură să evalueze dacă verificările interne sunt adecvate/conforme sau dacă sunt necesare 
evaluări externe adiŃionale. În luarea acestei decizii Comitetul trebuie să evalueze, pe lângă conformitatea 
resurselor interne, şi percepŃia şi credibilitatea publică. 
 
Întreprinderile mici şi mijlocii sau asociaŃiile familiale pot utiliza organisme proprii, echivalente Comitetului 
de audit, pentru a realiza verificările de conformitate. 
 
Verificarea externă 
 
Verificările externe pot fi realizate de firme de audit, firme de avocatură, firme de investigaŃii precum şi 
organizaŃii neguvernamentale. Deoarece societăŃile întâmpină numeroase riscuri cu privire la corupŃie, nu 
pot exista reguli foarte rigide în ceea ce priveşte necesitatea unei verificări externe a conformităŃii cu privire 
la politicile anti-corupŃie. Este însă utilă menŃionarea câtorva idei general aplicabile: 
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1. Pentru a asigura eficienŃa şi credibilitatea publică a politicilor anti-corupŃie, persoanele care 

realizează verificările de conformitate trebuie să fie independente. 
2. Întreprinderile mari deŃin o mai mare capacitate de a realiza verificări independente decât 

întreprinderile mici şi mijlocii. 
3. ObŃinerea credibilităŃii publice este foarte importantă. De aceea, câştigarea credibilităŃii publice 

reprezintă un criteriu foarte important, care determină nivelul eforturilor necesare în evaluare 
credibilităŃii. În cazul unei societăŃi care a fost implicată în cazuri grave de corupŃie, este nevoie, 
pentru dobândirea credibilităŃii, de o verificare externă.  

4. Verificarea externă este necesară şi în cazul unor probleme foarte controversate, care implică şi 
factorii de decizie din cadrul societăŃii, iar evaluarea internă, chiar executată sub supravegherea unui 
Comitet de Audit, nu este suficientă pentru asigurarea credibilităŃii publice a societăŃii. 

5. În cazul în care, în timpul verificării, sunt descoperite încălcări ale legii, societatea în cauză trebuie 
să se asigure că verificarea externă nu va afecta în nici un fel „privilegiile” legale ale societăŃii, cum 
ar fi inadmisibilitatea de a te auto-incrimina. 

6. Implicarea factorilor interesaŃi externi în verificarea programelor anti-corupŃie va deveni, cu timpul, 
tot mai răspândită. Unele societăŃi comerciale au invitat participanŃi externi în verificarea propriilor 
standarde de muncă, de mediu sau în domeniul drepturilor omului. Asemenea verificări au fost 
realizate de echipe ai factorilor interesaŃi. Această tendinŃă a înregistrat o mai mare evoluŃie în 
Europa faŃă de Statele Unite ale Americii. UN Global Compact prevede în principiul al X-lea 
interzicerea corupŃiei. Acest principiu determină, o dată mai mult, nevoia implicării externe în 
verificările de conformitate cu politicile anti-corupŃie.   

7. Certificarea conformităŃii este asigurată, în prezent, de organizaŃii neguvernamentale din domeniul 
maritim, forestier precum şi din domeniul standardelor de muncă. Certificarea de conformitate cu 
programele anti-corupŃie va fi disponibilă în anii următori.  

 
Un număr tot mai mare de firme şi-au creat departamente specializate în acest domeniu. Este cazul firmelor 
de avocatură, de contabilitate, de investigaŃii, organisme de certificare, precum şi câteva organizaŃii 
neguvernamentale. 
 
SocietăŃile comerciale preferă să lucreze împreună cu firmele de avocatură atunci când sunt analizate 
probleme juridice, pentru că se bucură de protecŃie în baza principului secretului profesional. Firmele de 
avocatură, contabilitate, investigaŃii au adoptat sisteme de protecŃie a clienŃilor, în cazul în care informaŃia 
verificată este o informaŃie care poate aduce atingere principiului concurenŃei loiale. Având în vedere că 
organizaŃiile neguvernamentale au rolul de a acŃiona în interes public,  este posibil ca acestea să nu 
dorească adoptarea sistemului de protecŃie a intereselor diferitelor societăŃi comerciale.  
 
Principalul rol al organizaŃiilor neguvernamentale  a fost acela de a dezvolta şi promova bune practici în 
domeniu, inclusiv îndrumare/consultanŃă şi materiale de informare şi instruire. ONG-urile au desfăşurat 
verificări cu privire la responsabilitatea şi sustenabilitatea socială şi pot să-şi dezvolte capacitatea de a 
desfăşura verificări ale sistemului anti-corupŃie pentru sectorul privat.  Pentru a evita conflictul de interese, 
ONG-urile trebuie să facă o diferenŃiere clară între verificările propriu-zise şi dezvoltarea standardelor în 
domeniu. 
 
Transparency International a primit sugestii şi propuneri de a realiza verificări publice de conformitate cu 
principiile de afaceri.  Verificarea conformităŃii de către TI este un gir acordat respectivei companii, care va 
duce la creşterea prestigiului acesteia. În acelaşi timp, TI trebuie să-şi protejeze reputaŃia privind 
integritatea şi profesionalismul. Aceste considerente ridică numeroase întrebări: are sau poate TI să dezvolte 
resursele necesare pentru realizarea acestor verificări; care companii vor fi considerate eligibile pentru 
aceste verificări; care va fi scopul acestor verificări şi în ce mod va fi prezentat public; cum va fi plătit TI 
pentru aceste verificări. Analiza acestor probleme depăşeşte însă scopul acestui document. 
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Principii de afaceri pentru combaterea corupŃiei28 

o iniŃiativă Transparency International şi Social Accountability International 

Iunie 2003 

MulŃumiri 
 
Comitetul de IniŃiativă care a produs acest document cuprinde următoarele companii şi organizaŃii: 
 
Accountability 
The Conference Board 
Ethos 
European Bank for Reconstruction and Development 
General Electric Company 
Institute for Business Ethics, Universiteit Nyenrode 
Norsk Hydro ASA 
PricewaterhouseCoopers 
Responsible Business Initiative 
Rio Tinto plc 
Shell International Ltd 
SGS Société Générale de Surveillance S.A. 
Social Accountability International 
Tata Sons Limited 
Trade Union Advisory Committee to the OECD 
Transparency International 
 
Preşedintele Comitetului de IniŃiativă: 
Laurence Cockcroft, Transparency International 

Observator:International Chamber of Commerce 

Comitetul de IniŃiativă este recunoscător companiilor şi organizaŃiilor care au trimis comentarii asupra 
versiunii pentru consultări: 
 
BP plc 
Cambridge University Press 
The Caux Round Table 
Crédit Mutuel 
economiesuisse – Swiss Business Federation 
Ford of Europe GMBH 
France Télécom 
ISIS Asset Management plc (formerly Friends Ivory 
& Sime) 
General Motors Corp. 

GlaxoSmithKline plc 
International Federation of Consulting Engineers 
(FIDIC) 
Groupe Renault 
Société Générale 
Suez 
UBS AG 
Christine Parker, Professor of Law, University of New 
South Wales 

Companiile care au permis Comitetului de IniŃiativă să testeze Principiile de afaceri sunt: 

BP Exploration (Caspian Sea) Limited, Azerbaijan 
Sika AG, Switzerland 
The Tata Iron and Steel Company Limited, India 
 
Cuvânt înainte 
 
Transparency InternaŃional şi Social Accountability International au avut plăcerea de a facilita iniŃierea 
Principiilor de afaceri pentru combaterea corupŃiei. Aceste principii au fost dezvoltate în parteneriat cu un 
Comitet de IniŃiativă format din companii, profesori, asociaŃii sindicale si alte organisme neguvernamentale.  
 
Considerăm că este momentul potrivit pentru introducerea Principiilor de afaceri. Companiile trebuie să Ńină 
cont de instrumentele de reglementare naŃionale şi internaŃionale tot mai stringente. Există o tendinŃă de 
creştere a gradului de conştientizare din partea companiilor în ceea ce priveşte corupŃia, în mod special în 

                                                 
28 © 2003 Transparency International şi Social Accountability International. Traducere în limba română: LetiŃia Bâtfoi, Diana Catană, 
Institutul Român de Training. 
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lumina ultimelor scandaluri, şi publicul aşteaptă din partea sectorului privat, o mai mare responsabilizare şi 
implicare în lupta împotriva corupŃiei.   
 
Pentru prima dată, există un instrument practic la care companiile pot apela în combaterea corupŃiei. 
Sperăm că Principiile de afaceri vor deveni un instrument esenŃial în afaceri şi încurajăm companiile să 
folosească aceste principii ca un punct de plecare pentru dezvoltarea propriilor sisteme anticorupŃie.  
 
Principiile de afaceri au un înalt nivel practic pentru a atrage cea mai largă acceptare. Principiile de afaceri 
reflectă viziunea Comitetului de IniŃiativă, fără însă a reflecta politicile proprii ale membrilor săi în anumite 
domenii. Principiile de afaceri reprezintă un «document în lucru» care doreşte să se dezvolte odată cu 
schimbările apărute în practicile anti-corupŃie  şi cu «lecŃiile» învăŃate prin utilizarea şi aplicarea lor de către 
sectorul de afaceri.  
 
Sperăm că aceste Principii de afaceri să vină în ajutorul celor care doresc să le utilizeze şi să contribuie la 
viitoarea lor dezvoltare.  
 
Jermyn Brooks, Director Executiv 
Transparency International  
 
Eileen Kohl Kaufman, Director Executiv 
Social Accountability International 

Iunie 2003 

1 Introducere 
 

Principiile de afaceri pentru combaterea corupŃiei (“principiile de afaceri”) au fost dezvoltate  de un 
grup format din persoane din sectorul privat, organizaŃii non-guvernamentale şi sindicate ca un 
instrument care să vină în ajutorul întreprinderilor, în vederea dezvoltării unor sisteme eficiente de 
combatere a mitei29 în toate activităŃile acestora. 
 
Principiile de afaceri pun în practică iniŃiative recente, precum “ConvenŃia OECD Asupra Prevenirii 
Mituirii Oficialilor Străini în TranzacŃiile Comerciale InternaŃionale”, “Regulile de Conduită ale CurŃii 
Penale InternaŃionale pentru Combaterea Şantajării şi Mituirii” şi prevederile anti-corupŃie din forma 
revizuită a  “Recomandărilor OECD pentru Firmele MultinaŃionale”30.  
 
Principiile de afaceri au fost concepute pentru uzul întreprinderilor mari, mijlocii şi mici. Ele se aplică 
atât împotriva corupŃiei oficialilor publici cât şi în scopul creşterii integrităŃii tranzacŃiilor din sectorul 
privat. Scopul acestui document este acela de a oferi o asistenŃă practică pentru combaterea corupŃiei, 
creând un mediu de afaceri echilibrat şi oferind avantaje comerciale pe termen lung.  

 
2 Principiile de afaceri 

 
� Întreprinderea va interzice corupŃia în orice formă, directă sau indirectă 

 
� Întreprinderea se angajează să implementeze un program pentru combaterea 

corupŃiei 
 

Aceste principii de afaceri se bazează pe angajamentul faŃă de valori fundamentale – integritate, 
transparenŃă şi responsabilitate. Întreprinderile vor avea ca scop crearea şi menŃinerea unei culturi 
organizaŃionale bazate pe încredere, în cadrul căreia mita nu este tolerată.  
 
Programul reprezintă suma eforturilor anti-corupŃie ale întreprinderii, incluzând valori, politici, procese, 
training şi consiliere.  

 
3 Obiective 

 
Obiectivele principiilor de afaceri sunt:  

 
- Formarea unui cadru pentru dezvoltarea de bune practici comerciale şi de strategii de 

management al riscului pentru combaterea corupŃiei. 
 

- Asistarea întreprinderii pentru: 

                                                 
29 mită:  darea sau luarea oricărui cadou, împrumut, onorariu, premiu sau a oricărui alt avantaj către sau de către  orice persoană ca un 
stimulent pentru a face ceva care este necinstit, ilegal, sau care constituie o încălcare a încrederii în procesul de conducere a unei afaceri. 
Darea şi luarea de mită sunt reglementate în dreptul românesc în art. 254–255 din Codul Penal (N.T.).  
30 acum completate şi cu prevederile UNCAC, ratificată prin Legea 365/2004 pentru ratificarea ConvenŃiei NaŃiunilor Unite împotriva 
corupŃiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003  (N.T.). 
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a) a elimina corupŃia; 
b) a-şi demonstra angajamentul de a combate corupŃia ; 
c) a aduce o contribuŃie pozitivă în vederea îmbunătăŃirii standardelor profesionale de integritate, 

transparenŃă şi responsabilitate, indiferent de mediul în care îşi desfăşoară activitatea. 
 

4 Dezvoltarea unui program pentru combaterea corupŃiei 
 

4.1 Fiecare întreprindere îşi va dezvolta un program care să îi reflecte mărimea, sectorul de activitate, 
riscurile potenŃiale şi locaŃiile de desfăşurare a activităŃii, program care trebuie să cuprindă, în mod 
clar şi suficient de detaliat, valori, politici şi proceduri care vor fi folosite pentru prevenirea mitei în 
oricare din activităŃile aflate sub controlul său.  
 

4.2 Programul trebuie să fie conform cu legislaŃiile în materia combaterii corupŃiei din toate jurisdicŃiile 
sub care acŃionează întreprinderea, în particular cu legile cu relevanŃă directă asupra practicilor 
comerciale specializate.  

 
4.3 Întreprinderea va dezvolta programul prin consultarea angajaŃilor, a sindicatelor sau a altor 

organisme reprezentând angajaŃii. 
 
4.4 Întreprinderea se va asigura că este informată de toate aspectele care ar putea influenŃa dezvoltarea 

eficientă a programului, prin comunicarea cu toate părŃile interesate. 
 

5 Scopul programului 
 

În dezvoltarea unui program pentru combaterea corupŃiei, întreprinderea va analiza care sunt acele 
domenii specifice care prezintă cel mai ridicat grad de risc din punctul de vedere al corupŃiei. 
 
Programul se va adresa formelor de corupŃie predominante ca importanŃă pentru întreprindere, dar va 
acoperi în linii mari următoarele domenii: 

 
5.1 Mita 

 
5.1.1 Întreprinderea va interzice oferirea, dăruirea sau acceptarea mitei în orice formă, incluzând 

comisioanele, sau orice parte din plata unui contract, sau folosirea oricărui alt mijloc sau 
canal pentru a oferi beneficii necorespunzătoare clienŃilor, mandatarilor/interpuşilor/ 
agenŃilor de vânzări, contractorilor, furnizorilor sau angajaŃilor acestora ori oficialilor 
guvernamentali. 

 
5.1.2 Întreprinderea va interzice angajaŃilor facilitarea sau acceptarea de mită sau comisioane din 

partea clienŃilor, mandatarilor/interpuşilor/agenŃilor de vânzări, contractorilor, furnizorilor 
sau angajaŃilor acestora ori oficialilor guvernamentali, în beneficiul angajatului sau a familiei, 
prietenilor, asociaŃilor sau cunoştinŃelor angajatului. 

 
5.2 ContribuŃiile politice 

 
5.2.1 Întreprinderea, angajaŃii sau agenŃii săi nu vor face contribuŃii directe sau indirecte 

partidelor politice, organizaŃiilor sau persoanelor implicate în politică, în vederea obŃinerii de 
avantaje în tranzacŃiile comerciale. 

 
5.2.2 Întreprinderea îşi va face publice toate contribuŃiile politice.  
 

5.3 ContribuŃiile caritabile şi sponsorizările 
 
5.3.1 Întreprinderea se va asigura de faptul că sponsorizările şi contribuŃiile caritabile nu vor fi 

folosite ca un subterfugiu pentru mită.  
 
5.3.2 Întreprinderea îşi va face publice toate contribuŃiile caritabile şi sponsorizările. 
 

5.4 PlăŃi de facilitare 
 
5.4.1 Recunoscând faptul că plăŃile de facilitare31 sunt o formă de mită, întreprinderea va acŃiona 

în vederea identificării şi eliminării acestora. 
 

5.5 Darurile, cheltuielile de protocol şi cheltuielile decontate 
                                                 
31 plăŃi de facilitare: sunt plăŃi, eventual, reduse ca valoare care se fac pentru a asigura  sau a urgenta realizarea unei  acŃiuni de rutină sau 
necesare la care cel ce face plata este îndreptăŃit (foloase necuvenite, art. 257 Cod Penal, sau trafic de influenŃă, art. 256 Cod Penal şi art. 
61 (1) din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancŃionarea faptelor de corupŃie  – cumpărarea de influenŃă, aşa cum este 
introdus prin Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi 
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei) (N.T.). 
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5.5.1 Întreprinderea va interzice oferirea sau acceptarea de daruri, cheltuieli de protocol sau 

cheltuieli decontate ori de câte ori astfel de măsuri pot afecta rezultatul unor tranzacŃii 
comerciale şi nu este vorba de cheltuieli rezonabile şi făcute cu bună credinŃă. 

 
6 CerinŃele de implementare a Programului 

 
Prezenta secŃiune stabileşte cerinŃele minime pe care întreprinderile trebuie să le îndeplinească 
atunci când implementează Programul:  
 

6.1 Organizare şi responsabilităŃi 
 
6.1.1 Consiliul de AdministraŃie sau organismul echivalent acestuia îşi va fundamenta politica pe 

Principiile de afaceri şi va asigura conducerea, resursele şi susŃinerea activă pentru 
implementarea Programului. 

 
6.1.2 Directorul Executiv este responsabil pentru aducerea la îndeplinire a Programului în mod 

consecvent prin directive clare. 
 
6.1.3 Consiliul de AdministraŃie, Directorul Executiv şi conducerea îşi vor demonstra angajamentul 

vizibil şi activ în vederea implementării Principiilor de afaceri. 
 

6.2 RelaŃii de afaceri; 
 
Întreprinderea îşi va aplica Programul în relaŃiile sale cu filialele, partenerii din societăŃile mixte, 
mandatarii/interpuşii/agenŃii de vânzări, contractorii sau orice alŃi terŃi cu care are relaŃii de afaceri. 
 
6.2.1 Filiale şi societăŃi mixte 
 

6.2.1.1 Întreprinderea va depune diligenŃele necesare înainte de a se asocia într-o 
societate mixtă.  

 
6.2.1.2 Întreprinderea se va asigura că filialele şi alte societăŃi mixte, asupra cărora deŃine 

controlul efectiv, îşi adoptă propriul Program. În cazurile în care întreprinderea nu 
deŃine controlul efectiv, îşi va face cunoscut propriul Program şi va depune eforturi 
pentru monitorizarea conformităŃii cu Principiile de afaceri ale conducerii unor 
astfel de filiale şi societăŃi comerciale.  

 
6.2.2 Mandatarii/Interpuşii 
 

6.2.2.1 Întreprinderea nu va direcŃiona plăŃi incorecte prin intermediul unui 
mandatar/interpus/agent de vânzări.  

 
6.2.2.2 Întreprinderea va depune diligenŃele necesare înainte de a numi un 

mandatar/interpus/agent de vânzări. 
 

6.2.2.3 IndemnizaŃiile plătite mandatarilor/interpuşilor/agenŃilor de vânzări vor constitui 
remuneraŃii potrivite şi justificabile pentru serviciile legal prestate.  

 
6.2.2.4 RelaŃia va fi susŃinută de documente justificative.  
 
6.2.2.5 Mandatarul/interpusul va achiesa prin contract la Programul întreprinderii.  

 
6.2.2.6 Întreprinderea va monitoriza comportamentul mandatarilor/interpuşilor/agenŃilor 

de vânzări,  şi va avea drept de reziliere a contractelor acestora în cazul în care vor 
da mită.  

 
6.2.3 Contractori şi furnizori 
 

6.2.3.1 Întreprinderea îşi va realiza achiziŃiile într-o manieră corectă şi transparentă.  
 

6.2.3.2 Întreprinderea va depune diligenŃele necesare pentru evaluarea principalilor 
contractori şi furnizori, pentru a se asigura că aceştia au politici eficiente anti-
corupŃie. 

 
6.2.3.3 Întreprinderea îşi va face cunoscute  către contractori şi furnizori politicile anti-

corupŃie. Întreprinderea va monitoriza comportamentul principalilor contractori şi 
furnizori şi va avea drept de reziliere a contractelor acestora în cazul în care vor da 
mită. 
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6.2.3.4 Întreprinderea va evita să aibă relaŃii comerciale cu eventuali contractori şi 

furnizori cunoscuŃi ca fiind plătitori de mită.  
 

6.3 Resurse umane 
 
6.3.1 Recrutarea, promovarea, instruirea, evaluarea şi recunoaşterea performanŃei vor reflecta 

angajamentul întreprinderii pentru implementarea Programului. 
 
6.3.2 Politicile şi practicile de resurse umane relevante din punctul de vedere al  Programului vor fi 

dezvoltate şi adoptate prin consultarea angajaŃilor, sindicatelor sau altor organisme 
reprezentative ale angajaŃilor.  

 
6.3.3 Întreprinderea va face cunoscut faptul că nici un angajat nu va fi retrogradat, sancŃionat şi 

nu  va suferi altfel de consecinŃe pentru refuzul de a da mită, chiar dacă acest refuz va avea 
drept urmare înregistrarea de pierderi de către întreprindere.  

 
6.3.4 Întreprinderea va aplica sancŃiuni adecvate celor care încalcă Programul.  
 

6.4 Training 
 
6.4.1 Managerii, angajaŃii şi mandatarii/interpuşii/agenŃii de vânzări vor fi instruiŃi asupra 

Programului.  
 
6.4.2 Atunci când este cazul, contractorii şi furnizorii vor fi instruiŃi asupra Programului. 
 

6.5 Exprimarea unor îngrijorări şi căutarea de îndrumare 
 
6.5.1 Pentru a fi eficient, Programul se va baza pe angajaŃi şi terŃilor pentru a atrage atenŃia şi a 

arăta încălcările cât mai devreme posibil. În acest sens, întreprinderea va asigura mijloace 
sigure şi accesibile prin care angajaŃii şi alte persoane vor putea să îşi exprime îngrijorarea 
sau să raporteze încălcări32 în condiŃii de confidenŃialitate şi fără riscul de a suporta 
consecinŃe pentru aceasta. 

 
6.5.2 Aceste mijloace vor putea fi folosite de angajaŃi şi de alte persoane pentru a cere îndrumare 

sau a sugera îmbunătăŃiri ale Programului. Pentru a susŃine acest proces, întreprinderea va 
asigura angajaŃilor şi altor persoane îndrumare cu privire la interpretarea Programului în 
cazuri concrete.  

 
6.6 Comunicarea 

 
6.6.1 Întreprinderea va stabili mijloace eficiente de comunicare internă şi externă a Programului.  
 
6.6.2 La cerere, întreprinderea va da publicităŃii sistemele de management pe care le utilizează în 

combaterea corupŃiei.  
 
6.6.3 Întreprinderea va fi deschisă comunicărilor cu privire la Program din partea părŃilor 

interesate.  
 

6.7 Controale interne şi audit 
 
6.7.1 Întreprinderea va Ńine registre şi înregistrări exacte, disponibile pentru inspecŃii, care vor 

conŃine documente justificative adecvate şi corecte pentru toate tranzacŃiile financiare. 
Întreprinderea nu va avea operaŃiuni neînregistrate. 

 
6.7.2 Întreprinderea va stabili mecanisme şi alte procese interne pentru îmbunătăŃirea continuă a 

Programului.  
 

6.7.3 Întreprinderea va supune sistemele interne de control, în special practicile financiar-
contabile, unui audit periodic, pentru a le demonstra eficienŃa în combaterea corupŃiei. 

 
6.8 Monitorizare şi revizuire 

 
6.8.1 Conducerea întreprinderii va monitoriza Programul, va trece în revistă în mod periodic cât de 

oportun, corespunzător şi eficient este Programul şi îl va îmbunătăŃi. Conducerea va raporta 

                                                 
32 În sectorul public avertizorii de integritate sunt protejaŃi prin Legea 571/2004 privind protecŃia personalului din autorităŃile publice, 
instituŃiile publice şi din alte unităŃi care semnalează încălcări ale legii (N.T.). 
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periodic Comitetului de Audit Intern sau Consiliului de AdministraŃie rezultatele revizuirii 
Programului.  

 
6.8.2 Comitetul de Audit Intern sau Consiliul de AdministraŃie vor face o evaluare independentă a 

caracterului corespunzător al Programului şi va face publice rezultatele evaluării sale în 
Raportul Anual. 

 
Transparency International 
 
Transparency International este o organizaŃie internaŃională ce are ca scop eradicarea corupŃiei. TI a fost 
fondată în 1993 şi are ca misiune constituirea unei coaliŃii de luptă împotriva corupŃiei din care fac parte 
societatea civilă, guvernele şi sectorul privat. TI consideră corupŃia o ameninŃare majoră împotriva 
drepturilor omului, dezvoltării şi schimburilor comerciale internaŃionale, iar pentru a menŃine corupŃia la un 
nivel tolerabil este nevoie de o coaliŃie internaŃională. TI vede implicarea sectorului privat ca fiind un 
element cheie în lupta împotriva corupŃiei.  
 
Transparency International 
Otto-Suhr-Allee 97/99 
10585 Berlin 
Germany 
+ 49 30 343 8200 
www.transparency.org 
 
Social Accountability International 
 
Social Accountability International este o organizaŃie neguvernamentală, non-profit înfiinŃată în 1997,  ce are 
ca scop îmbunătăŃirea mediilor de lucru şi a comunităŃilor din întreaga lume, prin dezvoltarea si promovarea 
de standarde auto-impuse şi auto-asumate alături de verificări independente şi raportări publice.  Pentru a 
face funcŃionale astfel de sisteme de responsabilitate socială, SAI utilizează o abordare globală, bazată pe 
consens care implică în mod activ sectorul de afaceri, angajaŃii, asociaŃii sindicale, sistemul guvernamental, 
investitori preocupaŃi de probleme sociale şi organizaŃii neguvernamentale. 
 
Social Accountability International  
220 East 23rd Street Suite 605 
New York, NY 10010 
USA 
+1 212 684 1414 
www.sa-intl.org 
 
MulŃumiri 
MulŃumirile se adresează organizaŃiilor care au oferit sprijin financiar şi în natură pentru a face posibilă 
realizarea prezentelor Principii de afaceri pentru Combaterea CorupŃiei.  
 
Membrii Comitetului de IniŃiativă 
Center for International Private Enterprise 
Open Society Institute 
Corporate Culture plc pentru servicii pro bono de design. 
 
Secretariat: 
Susan Côté-Freeman susan.cote-freeman@transparency.org.uk 
Peter Wilkinson BusPrinciples@aol.com wilkinsonconsult@aol.com  
 
Transparency International 
c/o Transparency International (UK) 
2nd Floor 
Tower Building 
11 York Road 
London  SE1 7NX 
England 
Telefon +44 20 7981 0347 
Fax +44 20 7981 0346 
 
 

O iniŃiativă Transparency International şi Social Accountability International 
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Principii de afaceri pentru combaterea corupŃiei 
Instrument de auto-evaluare33 

1. Introducere 

Prezentul instrument de auto-evaluare este conceput a fi o unealtă de sprijin pentru Principiile de afaceri 
pentru combaterea corupŃiei.  

El este destinat folosirii de către companiile care doresc să îşi verifice performanŃa în combaterea corupŃiei, 
precum şi utilizării ca instrument auxiliar de către auditori interni şi externi. El poate fi folosit de companii 
pentru a identifica acele domenii care necesită atenŃie şi pentru a încuraja dezvoltarea performanŃei. 

Prezentul instrument nu oferă un sistem de evaluare a performanŃei, dat fiind că fiecare companie îşi va 
realiza propriul program anti-corupŃie în conformitate cu circumstanŃele sale particulare. SecŃiunea a 2-a 
presupune realizarea profilului detaliat al companiei. SecŃiunea a 3-a priveşte descrierea Programului anti-
corupŃie al companiei, iar secŃiunea a 4-a conŃine o listă a indicatorilor de performanŃă, principali şi 
secundari.  

2.  Profilul companiei 

 
Numele companiei  
Adresa sediului  
Pagina web  
 
Persoana responsabilă de furnizarea informaŃiilor din prezentul instrument de evaluare 
Nume  
FuncŃie  
Telefon  
Adresă 
 

 

Email  
 
Scopul operaŃiunilor companiei vizate de prezenta evaluare  
Evaluarea poate viza întreaga activitate a unei companii sau poate fi limitată la o anumită Ńară, regiune, 
filială sau unitate comercială. 
 
Proprietate:  

� Companii listate la bursă: structura acŃionariatului, adică există sau nu există un acŃionar 
majoritar, este listată la bursele internaŃionale (din cauza incidenŃei reglementărilor Sarbanes 
Oxley şi Foreign Corrupt Practices Act); fonduri alocate pentru activităŃi sociale 

� SocietăŃi private: forma de organizare: asociaŃii familiale, S.R.L. cu unul sau mai mulŃi asociaŃi, 
societate pe acŃiuni 

 
Conducere: 

� Sunt aplicabile regulile naŃionale şi internaŃionale de contabilitate şi conducere?  
� Există directori, comitete sau alte asemenea structuri fără atribuŃii de conducere şi/sau 

administrare? 
 
Din punct de vedere geografic: 

� łara de origine şi principalele regiuni din Ńara de origine 
� PieŃe externe 

 
ÎmpărŃirea vânzărilor, încasărilor şi angajaŃilor pe pieŃele principale. 
 
Domeniul de activitate: domeniu de activitate, principale linii de producŃie şi mărci 
 
Mărime: capital, valoare de piaŃă, cifră de afaceri, profit, angajaŃi 
 
Structura operaŃională: relaŃii de subordonare între persoane şi departamente, companii sau divizii; filiale şi 
sucursale 
 

                                                 
33 © 2004 Transparency International (v4.3 -- 6 mai 2004). Traducere în limba română: LetiŃia Bâtfoi, Diana Catană, Institutul Român de 
Training. 
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Resurse umane: numărul angajaŃilor permanenŃi, temporari sau contractuali, sindicate sau alte organisme 
reprezentative ale angajaŃilor 
 
Parteneriate de afaceri: asocieri în societăŃi comerciale, intermediari, francize, activităŃi externalizate  
 
Aprovizionare şi desfacere: numărul furnizorilor, contractorilor şi clienŃilor, principalii furnizori şi clienŃi   
 
Principalele riscuri şi motive de îngrijorare  
Societatea şi-a identificat riscuri sau motive de îngrijorare, de ex. chestiuni legate de raporturi de muncă sau 
probleme de mediu?  
 
ExperienŃa anterioară legată de mită 
Societatea are experienŃe anterioare sau prezente legate de incidente în legătură cu mita? Care sunt acestea 
şi ce s-a întâmplat?  
 
Principalii factori interesaŃi şi formatori de opinie   
ListaŃi statisticile în legătură cu aceştia, relaŃiile cu societatea şi orice chestiuni relevante pentru Programul 
anti-corupŃie.  
Factori interesaŃi  
Investitori  
ClienŃi  
AngajaŃi  
Sindicate  
Aprovizionare şi desfacere  
ComunităŃi: interguvernamentale, naŃionale, locale  
Altele: societatea civilă, mass-media, mediul 
academic, autorităŃile centrale şi locale, 
judecătoreşti, militare 

 

 
Principalele standarde şi modele de raportare folosite: ISO 9000, Global Reporting Initiative, Baldridge 
Excellence Model, European Quality Award, modelul propriu al companiei. 

3.   Descrierea programului anti-corupŃie 

 
În această secŃiune descrieŃi Programul companiei folosind indicaŃiile şi ataşaŃi documentele justificative 
corespunzătoare.  

3.1.  Departamente-cheie şi contacte  

ListaŃi principalele departamente care realizează, implementează şi monitorizează Programul anti-corupŃie, 
atât pe plan intern, cât şi pe plan extern 
Pe plan intern  
Directorul Executiv  
Directorii  
Preşedintele, Comitetul de audit  
Legal  
Financiar  
Audit intern  
Securitate  
Control intern  
RelaŃii comerciale  
RelaŃii cu comunitatea  
Managementul aprovizionării şi desfacerii  
Marketing  
Export  
Resurse umane  
Organismele reprezentative ale angajaŃilor  
Managementul mijloacelor fixe şi mobile  
Managementul activelor imobiliare  
Manufactură şi producŃie  
Cercetare  
Altele  
 
Pe plan extern  
Investitori  
Auditorul  
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Transparency International România -  
AsociaŃia Română pentru TransparenŃă 

 

Societatea civilă  
Contractori şi sub-contractori  
Furnizorii principali  
ClienŃii principali  
Principalii clienŃi, mandatari/interpuşi/agenŃi 
de vânzări şi alŃi intermediari 

 

Sindicate  
 
Principalele publicaŃii utilizate pentru comunicarea programului  
Raportul anual  
Raportul social  
Pagina web  
Codul de Conduită  
Manualul de politici şi proceduri ale 
personalului  

 

Politicile şi recomandările privind achiziŃiile   
Altele  
 
Valori şi politici 
FurnizaŃi detalii sau copii ale documentelor pentru: 

DeclaraŃia de valori  
Codul de Conduită sau Principiile comerciale  
DeclaraŃia companiei privind interzicerea corupŃiei  
DeclaraŃia sau angajamentul de implementare a unui Program pentru combaterea corupŃiei  

 
Dezvoltarea unui Program pentru combaterea corupŃiei 
Origine: cine a iniŃiat Programul, când şi de ce? 
Cine este responsabil cu Programul în companie? 
 
Organizare şi responsabilităŃi 
Conducerea, organizarea şi responsabilităŃile pentru implementarea Programului  
 
RelaŃiile de afaceri 
DescrieŃi implementarea Programului la nivelul filialelor, societăŃilor mixte în care este asociată societatea, 
intermediarilor, sistemului de aprovizionare şi desfacere. 
 
Resurse umane 
DescrieŃi implementarea Programului la nivelul resurselor umane, având în vedere: 

� Recrutarea şi punerea în funcŃie  
� Politicile şi procesele 
� Evaluare şi recunoaşterea meritelor 
� SancŃiuni 
� Training 

 
Exprimarea unor îngrijorări şi căutarea de îndrumare  
DescrieŃi canalele  folosite în comunicarea Programului şi oferirea de mijloace pentru atragerea atenŃiei 
asupra anumitor aspecte  

� Linie telefonică internă (îndrumare) 
� Linie telefonică externă (îngrijorări) 
� Avertizare internă34 
� Canale de comunicare cu managementul 
� Proceduri de colectare a sugestiilor şi reclamaŃiilor 

 
Comunicare 
DescrieŃi comunicarea internă şi externă a Programului incluzând publicitatea politicilor şi angajamentelor şi 
discuŃiile cu principalii factori interesaŃi.  
 
Controale interne şi audit 
 
Monitorizare şi revizuire 
 
Combaterea formelor specifice de corupŃie 

                                                 
34 în sectorul public, avertizorii de integritate sunt protejaŃi prin Legea 571/2004 privind protecŃia personalului din autorităŃile publice, 
instituŃiile publice şi din alte unităŃi care semnalează încălcări ale legii (N.T.). 



TransparenŃă şi integritate în achiziŃii publice—ghid pentru sectorul de afaceri şi administraŃie 

 57 

DescrieŃi modul de combatere a celor mai frecvente forme de corupŃie  
� Mită şi comisioane  
� ContribuŃii politice 
� ContribuŃii caritabile şi sponsorizări 
� PlăŃi facilitate  
� Daruri, diurne şi decontări de cheltuieli 

 
ParticularităŃi 
DescrieŃi orice particularităŃi referitoare la corupŃie ale companiei sau domeniului de activitate  
 
Dezvoltarea capacităŃii locale 
DescrieŃi, acolo unde există, relaŃiile pe care le aveŃi  cu AsociaŃia Română pentru TransparenŃă sau alte 
ONG-uri, parteneriate sau alianŃe relevante în combaterea corupŃiei, de ex.: Camere de comerŃ  

3.1  PerformanŃa în combaterea corupŃiei 

DescrieŃi problemele întâlnite sau succesele repurtate. 
� InvestigaŃiile făcute de companie în presupuse cazuri de corupŃie, în cadrul companiei sau de către 

terŃi, precum şi sancŃiunile impuse  
� Exemple de practici pozitive  
� Modul în care societatea a adoptat o atitudine de rezistenŃă sau învingere a unui mediu corupt  
� Exemple de situaŃii dificile în care societatea a întâmpinat dificultăŃi în luarea unei decizii în legătură 

cu ceea ce are de făcut, de ex. plăŃi facilitate sau daruri  
� Orice alte aspecte ale abordării societăŃii neacoperite până acum.  

4.   Indicatori de performanŃă 
Indicatorii de performanŃă sunt marcaŃi cu ☼ 

4.1.  Dezvoltarea unui program 

☼ Societatea are o declaraŃie de valori care include angajamentul de integritate în afaceri?   
Nu 
În procesul de elaborare 
Accesibilă pe plan intern 
Publicată pe plan extern 

 
☼ În cazul în care societatea are o declaraŃie de valori care cuprinde angajamentul de integritate în afaceri, 
aceasta cuprinde o politică de netolerare a corupŃiei ?   

Nu 
În procesul de elaborare 
Accesibilă pe plan intern 
Publicată pe plan extern 

 
☼ Societatea are un Program anti-corupŃie? 
Notă: Programul reprezintă suma eforturilor anti-corupŃie ale întreprinderii, incluzând valori, politici, 
procese, training şi consiliere. 

Nu 
În procesul de elaborare 
Accesibilă pe plan intern 
Publicată pe plan extern 

 
În ce măsură Programul acoperă toate activităŃile aflate sub controlul efectiv al societăŃii? 
Notă: specificaŃi unitatea de măsură folosită, de ex. numărul de angajaŃi, cifra de afaceri. 

 0% 1-25% 26-50% 51-75% 75% 
Totalul afacerii      
Filiale      
 
Există o strategie şi un plan de implementare? 

Nu 
În procesul de elaborare 
Elaborat 

 
☼ A avut loc o revizuire a riscurilor de corupŃie? 
 
Programul reflectă riscurile specifice sectorului(oarelor) de activitate în care acŃionează societatea? 
Notă: ListaŃi riscurile şi descrieŃi relevanŃa lor pentru Program. 
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Programul reflectă riscurile specifice locaŃiilor geografice în care societatea îşi desfăşoară activitatea? 
Notă: Indexul Transparency International de PercepŃie a CorupŃiei poate fi utilizat pe post de ghid cu privire 
la riscuri. 
 
☼ Societatea a desfăşurat evaluări ale riscului pentru a analiza care sunt domeniile cele mai expuse 
corupŃiei? 
 
Evaluarea de către societate a riscurilor de corupŃie acoperă totalitatea operaŃiilor aflate sub controlul său 
efectiv? 
 
Evaluarea de către societate a riscurilor de corupŃie acoperă activităŃile partenerilor săi de afaceri? 
 
☼ Programul a fost evaluat prin prisma Principiilor Comerciale de Combatere a CorupŃiei? 
 
Programul societăŃii dvs. este evaluat periodic prin prisma Programelor altor companii? 
 
Programul societăŃii dvs. este evaluat intern, între unităŃile comerciale, în mod periodic? 
 
☼ Programul este revizuit periodic în vederea îmbunătăŃirii? 
 
Există un grup de lucru implicat în monitorizarea şi îmbunătăŃirea Programului? 

4.1.1. Conformitatea cu legislaŃia relevantă în combaterea corupŃiei  

☼ Programul este conform cu legislaŃia relevantă în combaterea corupŃiei din toate jurisdicŃiile sub imperiul 
cărora societatea îşi desfăşoară activitatea? 
 
Este Programul societăŃii dvs. realizat în conformitate cu convenŃiile internaŃionale relevante? 
Notă: FolosiŃi tabelul de mai jos pentru a nota care dintre următoarele legislaŃii şi codificări (convenŃii, 
legislaŃie comercială, coduri contabile) anti-corupŃie sunt relevante pentru societatea dumneavoastră 
 
 da nu 
ConvenŃia ONU pentru combaterea corupŃiei   
ConvenŃia OECD asupra prevenirii mituirii oficialilor străini în tranzacŃiile comerciale 
internaŃionale 

  

OAS   
Africa    

 
Programul este revizuit continuu de un consilier juridic pentru a asigura conformitatea cu legislaŃia 
relevantă? 
 
Societatea Ńine o evidenŃă cu toate legile relevante în materie de combaterea corupŃiei din toate jurisdicŃiile 
sub care societatea îşi desfăşoară activitatea? 

4.1.2. Consultări 

☼ Toate departamentele relevante au fost implicate sau consultate în procesul de realizare a Programului? 
 
☼ În procesul de realizare a Programului au existat consultări ale principalilor factori interesaŃi?  

AngajaŃii, sindicatele sau alte organisme reprezentative ale angajaŃilor sunt consultate în procesul de 
realizare sau îmbunătăŃire a Programului? 

Societatea se asigură că angajaŃii, sindicatele sau alte organisme reprezentative ale angajaŃilor sunt 
reprezentative pentru operaŃiile sale pe toate pieŃele pe care îşi desfăşoară activitatea? 

Societatea revizuieşte măsura în care angajaŃii, sindicatele sau alte organisme reprezentative ale angajaŃilor 
sunt satisfăcute de modul în care opiniile lor sunt reprezentate în Program? 

Societatea şi-a identificat principalii factori interesaŃi externi prin cercetarea şi evaluarea acelora dintre ei 
care sunt cel mai mult afectaŃi de activităŃile societăŃii în legătură cu Programul? 

Există comunicări şi discuŃii periodice cu principalii factori interesaŃi externi în legătură cu realizarea sau 
îmbunătăŃirea Programului? 

Societatea se asigură că discuŃiile în legătură cu Programul sunt bi-direcŃionale? 
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4.2.  Scopul Programului 

4.2.1. Mita 

☼ Societatea interzice darea sau luarea de mită în orice formă? 
 
Societatea a definit ce înŃelege prin mită? 

4.2.2. ContribuŃii politice 

☼ Există o politică în legătură cu contribuŃiile politice? 
 
☼ Programul interzice donaŃiile şi contribuŃiile politice directe sau indirecte ale societăŃii sau ale 
mandatarilor/interpuşilor/agenŃilor de vânzări ca o modalitate de obŃinere a unor avantaje în tranzacŃiile 
comerciale? 
 
☼ Programul interzice donaŃiile politice directe sau indirecte ale angajaŃilor ca o modalitate de obŃinere a 
unor avantaje în tranzacŃiile comerciale? 
 
Politica privind contribuŃiile Ńine seama atât de legislaŃia Ńării de origine, cât şi de legislaŃia Ńării unde sunt 
făcute contribuŃiile politice? 
 
Există o politică şi un proces control al onorariilor plătite politicienilor pe post de consultanŃi? 
 
Există o politică şi un proces de control pentru evitarea perceperii riscului de corupŃie prin oferirea 
politicienilor de locuri în Consiliul Director sau a altor poziŃii ?  
 
Există o politică şi un proces de control pentru evitarea perceperii riscului prin oferirea de beneficii în natură 
sau de privilegii politicienilor? 
 
☼ ContribuŃiile politice sunt date publicităŃii? 
  
ContribuŃiile politice sunt date publicităŃii  într-o manieră care oferă accesul facil la informaŃii? 

4.2.3. ContribuŃiile caritabile 

☼ Există un proces care să asigure faptul că sponsorizările şi contribuŃiile caritabile nu sunt folosite ca un 
subterfugiu pentru mită? 
 
Sunt desemnate niveluri diferite de aprobare a contribuŃiilor, cu verificări şi raportări adecvate? 
 
Sunt sponsorizările aprobate şi plătite în procesul normal de aprovizionare?  
  
Societatea se asigură, în momentul în care face o sponsorizare, de faptul că nu există un potenŃial conflict de 
interese care să afecteze o tranzacŃie? 
 
AngajaŃii şi partenerii de afaceri primesc îndrumare în legătură cu evitarea conflictelor de interese rezultate 
din contribuŃii şi sponsorizări acordate organizaŃiilor cu care au legături? 
 
Societatea utilizează standarde de cunoaştere a partenerilor de afaceri atunci când are de a face cu 
organizaŃii caritabile şi organisme care primesc sponsorizări, pentru a se asigura că acestea nu sunt folosite 
pentru mituire? 
 
Societatea evită să facă donaŃii persoanelor fizice, iar atunci când le face, le aprobă şi le monitorizează de 
aproape? 
 
☼ Societatea monitorizează şi urmăreşte contribuŃiile caritabile şi sponsorizările pentru a se asigura că sunt 
folosite în scopul în care au fost făcute? 
 
☼ ContribuŃiile şi sponsorizările sunt înregistrate în mod corespunzător? 
  
Conducerea societăŃii Ńine înregistrări pentru a se asigura că plăŃile sunt făcute în concordanŃă cu politicile şi 
recomandările aplicabile? 

☼ Societatea face publice toate contribuŃiile caritabile şi sponsorizările? 

ContribuŃiile caritabile sunt date publicităŃii  într-o manieră care oferă accesul facil la informaŃii? 
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4.2.4. PlăŃi de facilitare 

☼ Societatea interzice plăŃile de facilitare? 
 
☼ Dacă nu, are o politică de identificare şi eliminare a plăŃile de facilitare? 
 
Societatea a evaluat în ce Ńări, sub ce formă şi în ce măsură au loc plăŃile de facilitare în operaŃiile sale 
comerciale? 
 
Maniera de combatere a plăŃile de facilitare include analiza ocaziilor în care cele mai multe plăŃi sunt făcute 
şi are loc o consultare internă în legătură cu modul de reducere în situaŃiile particulare cele mai frecvente? 
 
☼ În cazul în care societatea interzice plăŃile de facilitare sau intenŃionează să le elimine, îşi face cunoscută 
politica în mod public? 
 
În cazul în care societatea interzice plăŃile de facilitare sau intenŃionează să le elimine, acŃiunile angajaŃilor 
sau mandatarilor/interpuşilor/agenŃilor de vânzări demonstrează faptul că astfel de plăŃi nu vor fi făcute? 
 
Politica este comunicată angajaŃilor? 
 
AngajaŃii sunt instruiŃi cum să facă faŃă cererilor? 
 
Societatea oferă asistenŃă angajaŃilor care se confruntă în viaŃa lor privată cu cereri de plăŃi de facilitare?  
 
☼ Partenerii de afaceri au luat la cunoştinŃă politica companiei de interzicere sau eliminare a plăŃilor de 
facilitare şi de hotărârea companiei de a realiza acest lucru? 
 
Partenerii de afaceri s-au angajat în scris că nu se vor folosi de plăŃi de facilitare? 
 
☼ Societatea depune toate eforturile necesare pentru a descoperi tentativele de plăŃi de facilitare făcute de 
partenerii săi de afaceri? 
 
Sunt folosite canale de comunicare precum „liniile fierbinŃi” pentru a încuraja furnizorii şi alte persoane să 
raporteze orice tentative de astfel de plăŃi? 

4.2.5. Cadouri, cheltuieli de protocol şi cheltuieli decontate 

☼ Există o politică privind cadourile, cheltuielile de protocol şi cheltuielile decontate, care să reflecte riscurile 
eventuale ca astfel de activităŃi să fie folosite ca subterfugiu pentru mituire? 
 
Politica societăŃii este publicată, accesibilă în scris şi consecventă atât în vederea oferirii, cât şi a primirii? 
 
☼ Societatea se asigură că oferirea de cadouri şi plata cheltuielilor de protocol şi cheltuielile decontate sunt 
făcute în conformitate cu legile Ńărilor în care sunt efectuate? 
 
☼ Politica companiei respectă regulile privind cadourile, cheltuielile de protocol şi cheltuielile decontate în 
legătură cu organizaŃiile din sectorul guvernamental, public sau privat cu care are legături?  
 
Societatea oferă îndrumare sau stabileşte un plafon maxim al cadourilor, facilităŃilor de petrecere a timpului 
liber sau cheltuielilor care pot fi oferite sau acceptate, un astfel de plafon fiind redus şi adecvat în practica 
comercială?  
  
Există înregistrări ale primirilor de cadouri, cheltuieli de protocol sau a cheltuielilor decontate? 
 
Societatea are o politică şi reguli clare astfel încât angajaŃii să ştie cum să procedeze în cazul  cadourilor, 
cheltuielilor de protocol sau decontărilor de cheltuieli? 
 
Politica restricŃionează la cazuri excepŃionale oferirea sau primirea de cheltuieli de protocol? 
 
☼ Societatea îşi informează angajaŃii, partenerii de afaceri şi furnizorii de conŃinutul Programului, precum şi 
de politica, procedurile şi îndrumările privind cadourile, cheltuielile de protocol şi decontările de cheltuieli? 
 
Îndrumarea în legătură cu cadourile şi cheltuielile de protocol este oferită Ńinând seama de obiceiurile locului 
şi de specificul cultural? 
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4.3.  CerinŃele de implementare a Programului  

☼ Consiliul Director sau organismul echivalent şi-a fundamentat politica anti-corupŃie pe Principiile de 
afaceri? 
 
☼ Consiliul Director sau organismul echivalent asigură conducerea, resursele şi suportul activ pentru 
implementarea Programului? 
 
☼ Directorul Executiv este responsabil cu asigurarea aducerii la îndeplinire a Programului în mod 
consecvent? 
 
☼ Există directive clare pentru aducerea la îndeplinire a Programului? 
 
☼ Directorul Executiv şi conducerea demonstrează angajamentul activ şi vizibil în vederea implementării 
Principiilor de afaceri? 
 
Societatea are un Responsabil pe Probleme de Etică? 
Notă: Nu este necesară numirea unui Responsabil pe Probleme de Etică. Unele companii consideră că 
responsabilitatea pentru problemele de etică revine tuturor directorilor. 

4.4.  RelaŃiile de afaceri 

☼ Societatea încurajează practicile anti-corupŃie în activităŃile comerciale cu alte întreprinderi şi terŃi? 
 
☼ Societatea îşi comunică Programul tuturor acelora cu care stabileşte relaŃii de afaceri? 
 

☼ Societatea cere filialelor, societăŃilor comerciale în care este asociată sau mandatarilor/interpuşilor/ 
agenŃilor de vânzări să preia Programul său sau să se alinieze cerinŃelor acestuia? 

 
Societatea acŃionează în vederea creării capacităŃii partenerilor de afaceri prin oferirea de training, 
comunicarea şi dezvoltarea de sisteme? 

4.4.1. Sucursale 

☼ În cazul în care are sucursale, societatea se asigură că acestea sunt integrate în Programul anti-corupŃie, 
angajaŃii fiind trataŃi în acest sens ca şi cum ar fi plătiŃi de societatea-mamă? 

4.4.2. Filiale 

☼ Societatea insistă în implementarea Programului la acelaşi nivel ca şi în propria instituŃie? 
 
☼ Există angajamentul scris periodic al Directorilor Executivi ai filialelor asupra cărora societatea deŃine 
control efectiv, în legătură cu implementarea Programului societăŃii? 
 
Există o structură de tip „linie fierbinte” pentru toate filialele sau pentru fiecare filială în parte? 
 
Societatea include rapoartele asupra Programelor filialelor în rapoartele date publicităŃii în legătură cu 
Programul? 

4.4.3. SocietăŃile asociate 

☼ Societatea, în calitate de investitor, încurajează implementarea în cadrul filialelor a unui Program 
echivalent cu al său? 
 
Înainte de a investi într-o Ńară cu un risc ridicat de corupŃie, societatea îşi comunică standardele anti-
corupŃie şi le discută cu investitorii şi partenerii locali, iar acolo unde este cazul cu agenŃiile guvernamentale 
care aprobă investiŃia? 

4.4.4. SocietăŃile mixte 

Atunci când este înfiinŃată o societate mixtă, societatea evaluează existenŃa şi scopul unor chestiuni care ar 
putea să afecteze părŃile sau operaŃiile societăŃii mixte? 
 
☼ Atunci când este înfiinŃată o societate mixtă, societatea condiŃionează participarea în societatea mixtă de 
implementarea unui Program eficient anti-corupŃie (şi nu va participa în absenŃa angajamentului celorlalŃi 
parteneri)? 
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Societatea realizează un plan viabil de ieşire din proiectul de societate mixtă în cazul în care este descoperit 
un comportament necorespunzător al uneia din părŃile în societatea mixtă şi nu este luată nici o măsură 
satisfăcătoare de remediere a situaŃiei? 

4.4.5. Mandatari/interpuşi/agenŃi de vânzări 

☼ Există un proces pentru a asigura faptul că nu sunt direcŃionate plăti incorecte prin intermediul 
mandatarilor/interpuşilor/agenŃilor de vânzări? 
 
Sunt obŃinute oferte competitive din partea eventualilor mandatari/interpuşi/agenŃilor de vânzări? 
  
Sunt depuse eforturile necesare pentru a se asigura că mandatarul/interpusul/agentul de vânzări este o 
întreprindere sau o persoană respectabilă? 
  
☼ Mandatarul/interpusul/agentul de vânzări este informat înainte de numirea în funcŃie, în legătură cu 
Programul societăŃii şi cu sarcinile sale în îndeplinirea cerinŃelor programului? 
 
☼ Respectarea Programului este o cerinŃă contractuală pentru mandatarii/interpuşii/agenŃii de vânzări şi un 
drept de reziliere a contractului în cazul nerespectării pentru societate? 
 
☼ Onorariile şi comisioanele plătite mandatarilor/interpuşilor/agenŃilor reprezintă o remuneraŃie adecvată şi 
justificabilă pentru serviciile legal prestate ? 
 
RelaŃiile cu mandatarii/interpuşii/agenŃii de vânzări societăŃii sunt susŃinute de documente justificative? 
 
Societatea oferă asistenŃă sau training mandatarilor/interpuşilor/agenŃilor de vânzări pentru a-i ajuta să 
îndeplinească cerinŃele Programului? 
 
Societatea monitorizează performanŃa mandatarilor/interpuşilor/agenŃilor de vânzări săi în îndeplinirea 
cerinŃelor Programului? 
 
Sunt luate măsuri de remediere acolo unde performanŃa nu este realizată? 
 
Este realizat auditul periodic al contractelor pentru a asigura faptul că mandatarii/interpuşii/agenŃii de 
vânzări au contracte cu prevederi valide care să susŃină Programul curent al societăŃii şi că mandatarii/ 
interpuşii/agenŃii de vânzări se conformează cerinŃelor Programului? 

4.4.6. Contractori şi furnizori  

☼ Aprovizionarea şi achiziŃiile sunt realizate într-o manieră corectă şi transparentă? 
 
☼ Societatea comunică şi demonstrează că procesele de aprovizionare şi achiziŃii sunt realizate folosind 
criterii comerciale obiective, respectând un proces de evaluare conform şi sistematic şi că nu sunt afectate 
de corupŃie? 
 
Societatea este transparentă în legătură cu procesul prin care contractele cu importanŃă principală pentru 
factorii interesaŃi implicaŃi au fost notificate, deschise licitaŃiilor şi contractele au fost acordate?  
 
Societatea notifică ofertanŃilor necâştigători decizia de atribuire a contractului şi criteriile pentru selectarea 
contractului câştigător? 
 
Sunt depuse eforturile necesare pentru a evalua cei mai importanŃi potenŃiali contractori şi furnizori în 
vederea asigurării că aceştia au politici eficiente anti-corupŃie? 
 
☼ Societatea îşi informează contractorii şi furnizorii în legătură cu politicile sale anti-corupŃie? 
 
Societatea monitorizează comportamentul celor mai importanŃi contractori şi  furnizori?  
 
☼ Societatea evită să încheie contracte cu potenŃiali contractori şi furnizori care sunt cunoscuŃi ca fiind 
plătitori de mită?   
 
☼ Societatea îşi desfăşoară Programul în procesul de contractare şi aprovizionare, parte a procesului de 
aprovizionare şi desfacere?  
 
Societatea acŃionează în parteneriat cu cei mai importanŃi contractori, sub-contractori şi furnizori pentru a 
dezvolta practici anti-corupŃie?  
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☼ Societatea acŃionează împreună cu contractorii şi furnizorii pentru a se asigura că angajaŃii celor mai 
importanŃi contractori, sub-contractori şi furnizori sunt în mod permanent instruiŃi şi informaŃi în privinŃa 
combaterii corupŃiei? 
 
Societatea revizuieşte în mod riguros sistemele sale de contractare şi aprovizionare pentru a identifica 
domeniile în care există riscuri de corupŃie şi în care pot fi aduse îmbunătăŃiri? 
 
Societatea monitorizează performanŃa contractorilor şi furnizorilor săi?  
 
Există o „linie fierbinte” unde contractorii şi furnizorii îşi pot exprima îngrijorările?  
 
În ceea ce priveşte Programul, angajaŃii contractorilor care sub-contractează anumite activităŃi sunt trataŃi 
ca şi cum ar fi angajaŃi ai societăŃii? 
 
AngajaŃii contractorilor şi furnizorilor care sub-contractează anumite activităŃi primesc instruire iniŃială şi 
continuă şi au acces la toate comunicările relevante? 
 
Societatea utilizează Pactul de Integritate al Transparency International.35 
 
Societatea are dreptul de a rezilia contractele în cazul în care contractorii şi furnizorii plătesc mită?  

4.4.7. Resurse umane 

☼ Angajamentul anti-corupŃie al societăŃii este reflectat în politicile şi procesele sale de resurse umane, 
incluzând recrutarea, instruirea, evaluarea şi recunoaşterea performanŃei?  
 
Politicile şi practicile de resurse umane ale societăŃii relevante pentru Program sunt create şi adoptate prin 
consultarea angajaŃilor, sindicatelor sau a altor organisme reprezentative ale angajaŃilor?  
 
☼ Este cunoscut faptul că nici un angajat nu va suferi nici o retrogradare, sancŃiune sau orice alte consecinŃe 
negative ca urmare a refuzului de a plăti mită, chiar dacă acest refuz poate duce la înregistrarea de pierderi 
de către societate? 
 
Se realizează sondaje şi evaluări periodice ale modului în care angajaŃii înŃeleg Programul şi ale 
angajamentului acestora pentru respectarea lui?  
 
Practicile de recrutare ale societăŃii sunt aplicate într-un mod corect şi transparent?  
 
☼ Aderarea la Program este una dintre condiŃiile pentru angajare?  
 
Noii angajaŃi primesc informaŃia completă despre Programul societăŃii în cadrul instruirii iniŃiale?  
 
Societatea oferă mijloace prin care opiniile şi comentariile angajaŃilor pot fi încorporate informal şi formal în 
Programul iniŃial şi în îmbunătăŃirile continue ulterioare ale acestuia? 
 
PerformanŃa angajaŃilor în ceea ce priveşte Programului face parte din evaluarea performanŃei angajaŃilor?  
 
☼ Programul clarifică faptul că angajaŃii şi mandatarii/intermediarii/agenŃii de vânzări nu vor avea de suferit 
ca urmare a refuzului de a plăti mită, chiar dacă acest refuz poate duce la pierderea de contracte?  
 
☼ Societatea stabileşte şi comunică angajaŃilor sancŃiunile ce vor fi aplicate în cazul încălcărilor Programului? 
   
Societatea aplică sancŃiuni potrivite în cazul încălcărilor Programului? 
 
SancŃiunile sunt aplicate în mod public?  
 
SancŃiunile sunt aplicate în mod consecvent?  
 

                                                 
35 pactul de integritate este un instrument dezvoltat în anii ’90 de către Transparency International (TI) pentru a veni în ajutorul instituŃiilor 
guvernamentale, societăŃilor comerciale, societăŃii civile, care doresc să lupte împotriva corupŃiei din domeniul contractelor publice. Acesta 
este gândit ca un proces, ce presupune o înŃelegere între instituŃii guvernamentale sau departamente ale acestora şi ofertanŃii pentru un 
contract pentru sectorul public. Sunt prevăzute drepturi şi obligaŃii pentru ambele părŃi – nici una dintre acestea nu poate plăti, oferi, cere, 
accepta mită sau nici unul dintre ofertanŃi nu stabili înŃelegeri cu concurenŃa pentru a obŃine un contract. De asemenea este prevăzută 
obligaŃia ofertanŃilor de a face publice toate comisioanele si alte asemenea cheltuieli realizate în legătură cu respectivul contract. Pentru 
încălcarea acestor prevederi sunt stabilite sancŃiuni precum pierderea sau refuzarea contractului, pierderea licitaŃiei, plata de daune, 
înscrierea societăŃii respective în „lista neagră” a ofertanŃilor şi aplicarea de sancŃiuni disciplinare sau penale în cazul angajaŃilor 
guvernamentali. Formula Pactelor de Integritate nu se pretează la legislaŃia achiziŃiilor publice din orice Ńară. În România formula Pactului 
de Integritate poate fi asimilată cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică, de unde şi 
obiectivele proiectului „Business Priciples Campaign” finanŃat de Ambasada Canadei prin programul „Government Support Program for 
Romania and Bulgaria”. (N.T.). 
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Societatea tinde să concedieze angajaŃii pentru încălcarea Programului, decât să le ceară acestora să 
demisioneze? 
 
Există un proces pentru revizuirea hotărârii şi o posibilitate de apel pentru orice hotărâre? 

4.4.8. Training 

☼ Directorii, angajaŃii şi mandatarii/interpuşi/agenŃi de vânzări urmează un program specific de instruire 
asupra Programului?  
 
☼ Directorii sunt familiarizaŃi cu cerinŃele şi prevederile celor mai importante convenŃii internaŃionale anti-
corupŃie, incluzând ConvenŃia ONU pentru combaterea corupŃiei şi  ConvenŃia OECD asupra prevenirii mituirii 
oficialilor străini în tranzacŃiile comerciale internaŃionale? 
 
☼ Acolo unde este cazul, contractorii şi furnizorii sunt instruiŃi cu privire la Program? 
 
☼ Este asigurată instruirea angajaŃilor, personalului contractual şi al partenerilor de afaceri astfel încât 
aceştia să înŃeleagă politicile şi practicile societăŃii, să cunoască aşteptările societăŃii în legătură cu 
comportamentul lor, precum şi sancŃiunile care pot fi aplicate? 
 
Sunt realizate studii pentru a testa cât de familiari sunt angajaŃii şi partenerii de afaceri cu Programul şi cu 
cerinŃele şi prevederile celor mai importante convenŃii? 

4.4.9. Exprimarea unor îngrijorări şi căutarea de îndrumare 

☼ Există o politică şi un proces pentru rezolvarea plângerilor, cererilor de îndrumare şi sugestiilor în legătură 
cu abuzurile şi implementarea Programului care să permită accesul la acestea al angajaŃilor, partenerilor de 
afaceri şi altor terŃi, inclusiv al publicului larg? 
 
Aceste mijloace pot fi folosite de angajaŃi şi de alte persoane pentru a cere îndrumare şi a sugera modalităŃi 
de îmbunătăŃire a Programului? 
 
AngajaŃii şi alte persoane primesc îndrumare în legătură cu interpretarea Programului în cazuri particulare? 
 
AngajaŃii înŃeleg că au responsabilitatea de a raporta orice incidente sau încălcări pe care le cunosc, precum 
şi de a semnala oportunităŃile de îmbunătăŃire a Programului şi că acest lucru este esenŃial pentru reuşita 
societăŃii în combaterea corupŃiei? 
 
Societatea încurajează acceptarea unei astfel de responsabilităŃi de către partenerii de afaceri? 
 
Rezultă clar din politica de resurse umane faptul că societatea tratează serios „malpraxisul”? 
 
Sunt comunicate acŃiunile întreprinse în cazul plângerilor ne-anonime? 
 
Atunci când o plângere a fost făcută în concordanŃă cu Programul şi cu bună credinŃă, societatea oferă 
protecŃie completă angajaŃilor împotriva concedierii, retrogradării sau reducerii remuneraŃiei? 
 
În cazul afirmaŃiilor false şi răuvoitoare, societatea are un proces de examinare disciplinară şi sancŃiuni? 

4.5.  Comunicare 

☼ Societatea se asigură de faptul că Programul său este comunicat în mod eficient, atât pe plan intern, cât şi 
pe plan extern? 

4.5.1. Comunicare externă 

☼ Societatea face publice, la cerere, sistemele de management pe care le utilizează în combaterea corupŃiei? 
 
Societatea este deschisă la discuŃii şi consultări cu factorii interesaŃi în ceea ce priveşte Programul? 
 
Comunicările externe în ceea ce priveşte Programul sunt adaptate din punctul de vedere al conŃinutului şi al 
limbajului, astfel încât să se adreseze unui public variat? 
 
Dacă societatea comercială are un acord cu Global Reporting Initiative, a raportat vreodată asupra 
rezultatelor Programului, conform modelului GRI? 
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4.5.2. Comunicare internă 

De regulă, angajaŃii au posibilitatea să discute liber Programul şi riscurile posibile sau potenŃiale de abuz sau 
de ne-respectare a acestuia?  
  
Programul a fost tradus în limbile materne principale ale angajaŃilor societăŃii de pe cele mai importante 
pieŃe? 

4.6.  Controale interne şi audit 

☼ Societatea are registre contabile şi înregistrări la zi, accesibile în caz de inspecŃie? 
 
☼ Registrele contabile şi înregistrările conŃin documente justificative adecvate şi corecte pentru toate 
tranzacŃiile financiare? 
 
☼ Societatea se asigură că nu există operaŃiuni neînregistrate?  
 
☼ Există mecanisme de exprimare a opiniei şi alte procese interne care să susŃină îmbunătăŃirea continuă a 
Programului?  
 
☼ Sistemele de control intern, în special practice financiare şi contabile, sunt auditate în mod periodic, astfel 
încât să existe siguranŃa că sunt eficiente în combaterea corupŃiei? 
 
☼ Există un sistem coerent de arhivare? 
 
☼ Este garantată auditarea fiecărei tranzacŃii de la iniŃiere până la realizare? 
 
☼ Există controale interne care să asigure faptul că fiecare angajat nu este responsabil pentru mai mult de o 
etapă într-o tranzacŃie? 
 
☼ Societatea asigură separarea responsabilităŃilor în tranzacŃiile principale? 
Notă: Acest lucru înseamnă că angajaŃi diferiŃi se ocupă de iniŃierea tranzacŃiei, de gestionarea fizică a 
bunurilor şi a banilor, de autorizarea sau primirea plăŃilor şi de înregistrarea tranzacŃiei în registrele 
contabile. 
 
☼ Au loc periodic întâlniri între departamente pentru a verifica eficienŃa sistemelor de control intern şi a 
Programului? 

4.7.  Monitorizare şi revizuire 

☼ Conducerea monitorizează Programul, revizuieşte periodic cât de potrivit, adecvat şi eficient este 
Programul şi face îmbunătăŃiri acolo unde este cazul? 
 
☼ Conducerea raportează periodic Comitetului de audit sau Consiliului rezultatele revizuirilor Programului? 
 
☼ Comitetul de audit sau Consiliul fac evaluări independente ale caracterului adecvat al Programului? 
 
☼ Constatările Comitetului de audit sau ale Consiliului sunt făcute publice către factorii interesaŃi în cadrul 
Raportului anual? 
 
Conducerea identifică rezultate pozitive în implementarea Programului şi recunoaşte în mod corespunzător 
performanŃa angajaŃilor şi a partenerilor de afaceri? 
 
PerformanŃa anti-corupŃie este cuprinsă în Raportul Anual? 
 
În cazul în care există un raport anual sau periodic către angajaŃi, acesta include referiri la performanŃa în 
legătură cu Programul? 
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Principii de afaceri pentru combaterea corupŃiei: Procesul celor şase paşi 
 

Un ghid practic pentru companii în implementarea politicilor şi programelor anti-corupŃie 
 
 
Principiile de afaceri pentru combaterea corupŃiei (Principiile de afaceri) reprezintă principiile de baza pentru 
dezvoltarea unui program anti-corupŃie şi sunt susŃinute de Ghidul TI pentru Principiile de afaceri pentru 
combaterea corupŃiei. Totuşi aceste documente nu explică cum pot societăŃile comerciale să implementeze 
un Program anti-corupŃiei. „Procesul celor şase paşi” îşi propune să ofere societăŃilor interesate, elementele 
necesare pentru crearea şi implementarea unui astfel de Program.  
 
 
 
Transparency International  
 
Londra şi Berlin 
Ianuarie 2005 
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Harta celor şase paşi 

 
 
  
 

Paşi 1 2 3 4 5 6 

Timp 

Stabilirea planului de 
implementare trebuie să 
includă: adaptarea politicii 
de resurse umane; 
comunicarea; programe de 
instruire 
 

O lună Continuu Un an 3-6 luni Anual 3-6 luni 

 
Stabilirea informaŃiilor 
care trebuie aduse la 
cunoştinŃa publică 

Conceperea şi 
dezvoltarea 
programului  

 
Testarea / obŃinerea 
angajamentului 
conducerii şi a 
angajaŃilor 

Verificarea tuturor 
cerinŃelor legale 

Monitorizare Implementarea 
programului 

Adoptarea unei 
politici anti-corupŃie 

Dezvoltarea programului 
anti-corupŃie 

Implementarea 
planului 

Evaluarea 
rezultatelor 

AcŃiune 

Proces ObŃinea 
angajamentului 
întregii societăŃi în 
politica anti-corupŃie 

Definirea riscurilor 
specifice societăŃii /  
verificarea practicilor 
actuale 

Introducerea politicii în 
structura organizaŃională şi 
desemnarea 
responsabilităŃilor 

Comunicarea 
programului pe plan 
intern şi extern 

Primirea 
răspunsului de la 
monitorizare 

Persoane 
responsabile 

OfiŃerul de 
conformitate/ 
auditori interni şi 
externi 

Numirea unui 
manager cu 
autoritate/personal 
administrativ/ 
parteneri de afaceri 

 
Verificarea periodică 
a sistemului 

Organizarea de 
programe de instruire 
pentru angajaŃi şi 
parteneri 

Verificarea eficienŃei 
programului 

ÎmbunătăŃirea 
programului 

Publicarea 
programului şi a 
rezultatelor 

Mecanism de dialog 
cu factorii interesaŃi 
care pot confirma 
percepŃia de 
eficienŃă a 
Programului 

Numirea unui 
manager cu 
autoritate sau 
vechime/Numirea 
unei echipe 
interdepartamentale 

Numirea unui manager cu 
autoritate / Şefii de 
departamente 

Numirea unui manager 
cu autoritate/Echipa 
de proiect 

Proprietarul 
societăŃii/Consiliul 
de Conducere/CEO 

Proprietarul 
societăŃii/ Consiliul 
de Conducere/ 
Comitetul de 
Audit/CEO 
 

Decizia de a 
implementa un 
program anti-
corupŃie 

Evaluarea capacităŃii de 
implementare a 
Programului 

FiŃi pregătiŃi pentru 
posibile incidente 

Departamentul juridic, 
financiar, de audit 
intern trebuie să 
funcŃioneze foarte 
bine Verificarea şi 

aprobarea 
rezultatelor 
Programului de 
către Consiliul de 
AdministraŃie 

Stabilirea unui mecanism 
de plângeri intern/extern 

Rezolvă incidentele  

Verifică rolul echipei 
de proiect 

 
ÎnvaŃă din incidente 

Verifică utilizarea 
canalelor de 
avertizare 

Raportarea către 
management 

Versiune nefinalizată 
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Anexa 1 
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Anexa 2 
 

Model orientativ de program anual al achiziŃiilor publice36 

Valoarea 
estimată a 

contractului 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire obiect 
contract 

Cod 
CPSA 

ROL EUR 

Procedura 
de 

atribuire a 
contractului 

Data 
previzionată 

pentru anunŃul 
de participare 

Data 
previzionată 

pentru 
semnarea 

contractului 

Data 
previzionată 

pentru 
finalizarea 

contractului 

Responsabil 
pentru atribuirea contractului 

Contracte de furnizare 

1          

2          

3          

…          

Contracte de servicii 

1          

2          

3          

…          

Contracte de lucrări 

1          

2          

3          

…          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Ghid pentru achiziŃii publice, Ministerul FinanŃelor Publice, 2003. 



TransparenŃă şi integritate în achiziŃii publice—ghid pentru sectorul de afaceri şi administraŃie 

 71 

Anexa 3 

ModalităŃi de organizare a unei dezbateri publice 

Termenul de dezbatere publică a fost folosit în România pentru a descrie o întâlnire publică în care se oferă o oportunitate 
formală pentru schimbul de informaŃii. De exemplu, dezbaterile publice au oferit o oportunitate pentru un schimb de 
informaŃii pe tema bugetelor planificate ale primăriei. Împărtăşind câteva dintre caracteristicile întâlnirilor şi audierilor 
publice, dezbaterile publice sunt într-o oarecare măsură, un format unic în România, care se dovedeşte a servi foarte bine 
nevoilor comunităŃilor, în acest timp. 

ModalităŃi de organizare a unei dezbateri public: 

Dezbaterea cu agendă precizată şi facilitator al discuŃiilor se fundamentează pe faptul că agenda întâlnirii, cuprinzând 
aspectele ce urmează a fi discutate, prezentate într-o ordine logică, este cunoscută participanŃilor din timp, iar aceştia se 
pregătesc pentru a răspunde la punctele conŃinute în agendă. De asemenea sugestiile participanŃilor sunt exprimate într-
un cadru organizat, cu ajutorul unei persoane care ajută la stabilirea unui cadru propice contribuŃiilor. 

Structurarea logică a agendei dezbaterii se poate face pe mai multe criterii, cum ar fi împărŃirea pe capitole a proiectului 
de act normativ. Astfel, participanŃii sunt încurajaŃi să comenteze actul pe fiecare domeniu acoperit de acesta. Facilitatorul 
este o persoană care, fără a avea interes în conŃinutul dezbaterii, se asigură că discuŃiile au loc în mod organizat şi în 
vederea atingerii scopului propus, prin crearea cadrului optim pentru încurajarea contribuŃiilor, prin asigurarea implicării 
tuturor participanŃilor, prin limitarea discuŃiilor numai asupra subiectului şi prin rezolvarea diferendelor ce pot apărea în 
timpul întâlnirii.  

Audierile publice sunt proceduri de consultare prin care orice grup de interese îşi aduce contribuŃia la actul decizional 
public. În comparaŃie cu alte proceduri de consultare, audierea publică oferă un cadru riguros şi eficace de colectare a 
unui număr considerabil de opinii, puncte de vedere ale grupurilor de interese pentru care subiectul în dezbatere are 
impact.37 

 
Audierea publică este un proces de consultare în care procedurile permit tuturor părŃilor interesate să prezinte puncte 
de vedere bine argumentate (depoziŃii) şi să descrie fapte în legătură cu o anumită temă supusă atenŃiei factorilor de 
decizie în materie de politici publice. În urma acestor eforturi, părŃile implicate se aşteaptă ca factorii de decizie să ia în 
consideraŃie şi să se inspire considerabil din propunerile făcute, atunci când elaborează proiecte legislative.  
O audiere publică este caracterizată prin ascultarea atentă de către oficiali a comentariilor cetăŃenilor. […] La audierea 
publică, reprezentanŃii administraŃiei ascultă şi nu oferă răspunsuri, deoarece o audiere publică nu este o oportunitate 
pentru un schimb de informaŃii interactiv (comparativ cu discuŃiile unei întâlniri publice de mai sus). Formatul de 
audiere şi ascultare ajută la asigurarea că (a) procesul va rămâne apolitic, (b) personalităŃile nu devin un factor de 
concentrare a atenŃiei, (c) oficialii guvernamentali nu devin defensivi şi (d) nu doar una sau două din temele de discuŃie 
ocupă întreg timpul alocat. După ce toŃi cetăŃenii care au dorit să vorbească au făcut acest lucru (sau după ce timpul 
pentru comentarii publice a expirat), oficialii mulŃumesc cetăŃenilor pentru participare şi de obicei, în acest moment 
audierea se încheie.38 
Deşi obiectul procesului de audiere publică este în esenŃă redactarea unui raport pe baza depoziŃiilor scrise, cea mai 
spectaculoasă fază este evenimentul public propriu-zis care oferă o scenă pentru depunerea verbală a depoziŃiilor. În 
acest sens evenimentul public creează cadrul pentru prezentări spectaculoase care atrag atenŃia publică asupra temei 
puse în discuŃie. De aceea, prezentatorii sunt aleşi în funcŃie de potenŃialul lor de a avea impact din punct de vedere al 
relaŃiilor publice. În orice caz, mărturiile scrise sunt acelea care au parte de examinarea detaliată de către experŃi.39 

                                                 
37 Academia de Advocacy, Procedura de Audiere Publică. Pentru mai multe detalii, a se vedea: www.advocacy.ro. 
38 Eric Chewtynd şi Frances Chewtynd, Participarea cetăŃenească pentru îmbunătăŃirea procesului decizional în administraŃia publică locală, 
Research Triangle Institute — Programul de AsistenŃă pentru AdministraŃia Publică din România, Bucureşti 2001. 
39 Academia de Advocacy, Audieri Publice: îndrumar pentru redactarea depoziŃiei martorilor. 
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Anexa 4 

Procedura de Audiere Publică40 
 

Audierea Publică este o procedură de consultare prin care orice structură de interese, de la autoritate publică, ONG-uri, 
coaliŃii, alianŃe, organisme, organizaŃii, îşi aduce contribuŃia transparentă în actul decizional al politicilor publice. 

În comparaŃie cu alte proceduri de consultare, audierea publică oferă un cadru riguros şi eficace de colectare a unui număr 
considerabil de opinii, puncte de vedere ale grupurilor de interese pentru care subiectul în dezbatere are impact. 

PărŃile implicate intr-o sesiune de audieri publice au roluri bine definite care, pentru atingerea eficacităŃii şi eficienŃei 
procedurii, trebuiesc respectate după cum urmează: 

1. Autoritatea publică - organizatorul audierii publice. Alege tema de dezbatere, identificând dintre proiectele de acte 
normative pe cele de mare interes pentru comunitate şi oferă publicului larg posibilitatea de a-şi exprima opiniile 
legat de subiectul în cauză. De asemenea, autoritatea publică poate alege ca dezbaterea publică solicitară conform 
Legii transparenŃei să se realizeze sub forma audierii publice. 
Identifică grupurile de interese afectate de subiect şi le invită la dezbatere. Este interesată să colecteze cât mai multe 
opinii, pro şi contra iniŃiativei. 

2. Martorii. ReprezentanŃi de grupuri de interese care formulează o depoziŃie. 
Orice persoană interesată în a-şi expune punctul de vedere (depoziŃia) legat de subiectul supus dezbaterii, denumită 
în prezenta procedură, Martor. Acesta se va înscrie la audierea publică depunând în scris, la adresa specificată de 
Comisia de IniŃiere a Audierii, punctul său de vedere într-o formulă sintetică de max. 3 pagini. Această condiŃie 
obligatorie îi oferă posibilitatea de a se exprima public în cadrul audierii publice şi a-şi susŃine opinia într-o expunere 
de max. 5 min. timp specificat de organizator la începutul evenimentului. 

3. Comisia de ExperŃi a Audierii Publice. 
Audierea publică asigură expertizarea opiniilor prezentate. Organizatorul, prin persoana însărcinată de aplicarea Legii 
transparenŃei, îşi identifică experŃii necesari subiectului, fie din cadrul instituŃiei proprii, fie experŃi independenŃi. 
Aceştia au rolul de a colecta opiniile Martorilor şi de a efectua sinteza depoziŃiilor acestora sub formă de raport. În 
timpul desfăşurării audierilor ei au dreptul să pună întrebări clarificatoare martorilor. 

4. Mass-media. 
Are rol de observator în timpul desfăşurării audierii publice. Va consemna opinii ale martorilor şi după audiere le poate 
lua interviu şi/sau îi poate invita în emisiuni audio/TV. Va fi invitată ulterior la o conferinŃă de presă pentru 
prezentarea raportului sinteză al audierii completat cu recomandările experŃilor, document public pe care îl va primi 
fiecare redacŃie în parte. 

5. Publicul interesat. 
Orice cetăŃean interesat de subiect poate participa la audierea publică în calitate de spectator. Are rol strict de 
observator, în condiŃiile în care nu s-a înscris, în prealabil, ca Martor la Comisia de IniŃiere a Audierii. 

Autoritatea publică va anunŃa public, prin mass-media, organizarea audierii publice, cu tema în discuŃie, data şi locul de 
desfăşurare, precum şi adresa de unde se pot ridica materialele supuse dezbaterii şi unde se pot înscrie ca Martori 
depunându-şi opiniile în scris. 

Rezultatele audierii publice se concretizează printr-un raport sinteză, efectuat de Comisia de ExperŃi, care cuprinde 
prelucrarea tuturor punctelor de vedere depuse de martori, toate opiniile colectate din mass-media ulterior audierii 
publice, sugestii şi recomandări. Toate documentele scrise depuse de martori se vor regăsi în anexa acestui raport.  
Rezultatele se vor face cunoscute, ulterior evenimentului, printr-o conferinŃă de presă, publicaŃia sinteză fiind transmisă 
martorilor, factorilor de decizie şi mass-media. 

Pe baza raportului, proiectul de act normativ va fi modificat pentru a încorpora comentariile cetăŃenilor. 

Beneficiile utilizării procedurii de Audiere Publică sunt: 
� se colectează un număr considerabil de opinii ale grupurilor de interese (scrise şi orale), în timp scurt, într-

un cadru riguros organizat. (în două ore se pot colecta 24 de opinii structurate şi argumentate). 
� Rezultatele se concretizează într-o publicaŃie sinteză cu poziŃii majoritare şi minoritare, recomandări şi 

sugestii expert. 
 
Rolurile în Audierea Publică: 
 
Autoritatea publică: 
1. Identifică proiectul de act normativ supus dezbaterii sau răspunde la cererea de organizare a unei dezbateri publice 

asupra unui proiect de act normativ. 

2. Respectă procedura de anunŃare a dezbaterii publice. 

3. Identifică grupurile de interese afectate. 

4. Pregăteşte o listă echilibrată a potenŃialilor martori. 

5. Organizează logistica desfăşurării audierii publice. 

6. Invită reprezentanŃii grupurilor de interese identificate, ca martori la audierea publică. 

                                                 
40 după un material al Academiei de Advocay, www.advocacy.ro. 
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7. AnunŃă public, prin mass-media, organizarea audierii publice, data, locul şi orele de desfăşurare. De asemenea 
asigură pentru cei interesaŃi modul de contact pentru solicitare de informaŃii şi proceduri. 

8. Identifică experŃii necesari şi constituie Comisia de ExperŃi. Le oferă instrucŃiunile de organizare şi desfăşurare a 
audierii publice şi cadrul de lucru pentru pregătirea raportului sinteză expert. 

9. Defineşte procedura de desfăşurare a audierii martorilor (max. pagini scrise, max. de minute acordate depoziŃiei 
orale) 

10. Asigura cadrul de colectare al poziŃiilor scrise depuse de Martorii înscrişi, anterior desfăşurării audierii publice. 

11. Întocmeşte, pe baza colectării depoziŃiilor scrise, lista desfăşurător a depoziŃiilor orale ale martorilor. 

12. În ziua desfăşurării audierii publice, asigură organizarea sălii în conformitate cu rolurile fiecărui actor. Afişează la 
vedere lista-desfăşurător a depoziŃiilor orale. Asigură cronometrul de încadrare a Martorilor în timpul alocat depoziŃiei 
orale. Deschide, prezintă procedurile de lucru şi închide lucrările audierii publice. 

13. Organizează multiplicarea raportului sinteză într-un număr suficient de exemplare, având grijă să fie anexate toate 
poziŃiile scrise ale Martorilor. 

14. Organizează ulterior desfăşurării audierii publice, conferinŃa de presă pentru diseminarea rezultatelor. 

15. Distribuie raportul sinteză către factorii de decizie, martori şi mass-media. 

16. Ia în considerare raportul în condiŃiile Legii transparenŃei. 

Comisia de ExperŃi. 

1. Se familiarizează cu tema audierii. 

2. Primeşte depoziŃiile scrise. 

3. Se familiarizează cu procedurile de desfăşurare a Audierii Publice 

4. Se prezintă la desfăşurarea Audierii Publice. 

5. Primeşte lista martorilor înscrişi pentru depoziŃii orale. 

6. Ascultă şi consemnează puncte de vedere ale martorilor. Pune întrebări clarificatoare martorilor. 

7. Efectuează ulterior desfăşurării audierii publice, raportul sinteză al audierii publice, structurându-l pe opinii majoritare 
şi minoritare. Asigură sugestii şi recomandări în baza mărturiilor scrise şi orale şi a reacŃiilor mass-media colectate, 
ulterior audierii publice pe o perioadă de o săptămână. 

8. Oferă raportul sinteză autorităŃii publice, la data hotărâtă de comun acord. 

Martorii. 

1. Iau contact cu autoritatea publică, fie prin solicitare directă fie prin intermediul mass-media. 

2. Se înscriu ca Martori şi preiau anunŃul care cuprinde proiectul de act normativ supus dezbaterii şi procedurile audierii 
publice. 

3. Pregătesc depoziŃia scrisă, în limitele stabilite prin procedură. 

4. Depun depoziŃia scrisă la adresa indicată. 

5. Se prezintă în ziua desfăşurării audierii publice, la locul şi la ora stabilită. 

6. Verifică prezenŃa lor pe lista de desfăşurare a audierii publice şi îşi aşteaptă rândul pentru depoziŃia orală. În caz de 
neconcordanŃă în legătură cu lista se prezintă la persoana însărcinată cu aplicarea Legii transparenŃei şi îşi prezintă 
observaŃiile pentru remediere, înainte de începerea lucrărilor audierii publice. 

7. Îşi depune depoziŃia orală în conformitate cu timpul acordat. 

8. Răspunde la întrebările Comisiei de ExperŃi. 

9. Nu intră în polemici cu publicul sau cu mass-media. 

10. Are dreptul să primească o copie a raportului sinteză efectuat de Comisia de ExperŃi, ulterior audierii publice (aprox. 2 
–3 săptămâni). 

Mass-media. 

1. Este invitată de autoritatea publică să participe la eveniment, prin comunicat de presă. 

2. Primeşte anunŃul care cuprinde proiectul de act normativ supus dezbaterii, procedurile audierii publice şi lista 
martorilor înscrişi. 

3. Este observator pe tot parcursul desfăşurării şedinŃei de audieri publice. Poate consemna anumite opinii exprimate, 
dar nu poate pune întrebări. În schimb poate să solicite martorilor semnificativi interviuri sau să-i invite la talk-show-
uri după finalizarea audierilor în afara sălii de audiere. 

4. Este invitată ulterior audierilor, prin comunicat de presă, (în termen de aprox. 2-3 săptămâni), la o conferinŃă de 
presă pentru prezentarea raportului sinteză efectuat de experŃi. Un exemplar al raportului va fi trimis către fiecare 
redacŃie media. 
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Anexa 5 
 

OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 60/2001 privind achiziŃiile publice 
 

VERSIUNE CONSOLIDATĂ NEOFICIALĂ 
 
 În temeiul art.114 alin. (4) din ConstituŃia României, 
 
 Guvernul României adoptă prezenta ordonanŃă de urgenŃă. 

 
CAPITOLUL I 

DispoziŃii generale 
 

SECłIUNEA 1 
Scop. Principii 

 
Art. 1 Prezenta ordonanŃă de urgenŃă are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurilor pentru 
atribuirea contractului de achiziŃie publică, precum şi a căilor de atac al actului sau deciziei autorităŃii contractante care 
aplică una dintre procedurile pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică. 
 
Art. 2 Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziŃie publică sunt: 

a) libera concurenŃă, respectiv asigurarea condiŃiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări 
sau prestator de servicii, indiferent de naŃionalitate, să aibă dreptul de a deveni, în condiŃiile legii, 
contractant; 

b) eficienŃa utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenŃial şi a criteriilor economice 
pentru atribuirea contractelor de achiziŃii publice; 

c) transparenŃa, respectiv punerea la dispoziŃia tuturor celor interesaŃi a informaŃiilor referitoare la  aplicarea 
procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică;  

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea, în mod nediscriminatoriu, a criteriilor de selecŃie şi a criteriilor 
pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică, astfel încât orice furnizor de produse, executant de 
lucrări sau prestator de servicii să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;  

e) confidenŃialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăŃii intelectuale a 
ofertantului.  

 
SECłIUNEA a 2-a 

DefiniŃii 
 
Art. 3 În sensul prezentei ordonanŃe de urgenŃă, se înŃelege prin: 

a) achiziŃie publică - dobândirea, definitivă sau temporară, de către o persoană juridică definită ca autoritate 
contractantă, a unor produse, lucrări sau servicii, prin atribuirea unui contract de achiziŃie publică; 

b) contract de achiziŃie publică - contract cu titlu oneros, încheiat în formă scrisă, între autoritatea contractantă 
şi contractant;  

c) contractant - ofertantul căruia i se atribuie contractul de achiziŃie publică în urma aplicării uneia din 
procedurile prevăzute în prezenta ordonanŃă de urgenŃă; 

d) contract de furnizare - contract de achiziŃie publică care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor 
produse, aşa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, pe baza cumpărării, inclusiv în rate, 
a închirierii sau a leasing - ului cu sau fără opŃiune de cumpărare; 

e) contract de servicii - contract de achiziŃie publică care are ca obiect prestarea unuia sau  mai multor servicii, 
aşa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale; 

f) contract de lucrări - contract de achiziŃie publică care are ca obiect execuŃia sau, după caz, atât proiectarea 
cât şi execuŃia uneia sau mai multor lucrări de construcŃii, aşa cum sunt acestea cuprinse în clasificările 
statistice oficiale, ori execuŃia prin orice mijloace a oricărei combinaŃii a acestor lucrări de construcŃii, care 
corespunde cerinŃelor autorităŃii contractante şi care conduce la un rezultat menit să îndeplinească, prin el 
însuşi, o funcŃie tehnico-economică; 

f1) contract pentru concesiunea de lucrări - contract de achiziŃie publică de acelaşi tip cu contractul de lucrări, 
cu deosebirea ca în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte 
dreptul de a exploata/administra rezultatul lucrărilor, în totalitate sau în parte, drept la care se poate 
adăuga, după caz, plata unei sume; 

g) asociaŃie contractantă - asociaŃie constituită prin convenŃie civilă, între două sau mai multe autorităŃi 
contractante, fără a se constitui o nouă persoană juridică, în scopul atribuirii, în comun, a unui contract de 
achiziŃie publică; 

g1) persoana juridică afiliată - orice persoană juridică intrată în perimetrul de consolidare al unei alte persoane 
juridice, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, sau orice persoană 
juridică aflată în oricare din următoarele situaŃii: 

(i) o autoritate contractantă sau un concesionar exercită o influenŃă dominantă asupra sa; 
(ii) exercită o influenŃă dominantă asupra unei autorităŃi contractante sau asupra unui concesionar; 
(iii) urmare a asocierii cu o autoritate contractantă sau cu un concesionar, se află sub influenŃa 

dominantă a unei alte persoane juridice. 
g2) influenŃa dominantă - situaŃie în care, în raport cu o persoană juridică, o altă persoană juridică se află în cel 

puŃin unul din următoarele cazuri: 
(i) deŃine majoritatea capitalului subscris; 
(ii) deŃine controlul majorităŃii voturilor în adunarea generală; 
(iii) numeşte în componenŃa consiliului de administraŃie, organului de conducere sau de 

supervizare, mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia; 
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g3) drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor 
legale, de o autoritate publică competentă şi în baza căreia, uneia sau mai multor persoane juridice li se 
rezervă dreptul de a desfăşura una sau mai multe dintre activităŃile prevăzute la art.6, alin.(1); 

h) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele 
instituŃiilor publice finanŃate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau 
instituŃiilor publice şi credite externe contractate sau garantate de stat sau de autorităŃi ale administraŃiei 
publice locale, precum şi împrumuturi interne contractate de autorităŃi ale administraŃiei publice locale; 

i) candidat - oricare furnizor, executant sau prestator, persoană fizică sau juridică, care solicită invitaŃie de 
participare la o licitaŃie restrânsă sau negociere competitivă; 

j) ofertant - oricare furnizor, executant sau prestator, persoană fizică sau juridică, care a depus oferta;  
k) concurent - oricare prestator, persoană fizică sau juridică, care a depus soluŃie la un concurs de soluŃii;  
l) oferta - documentaŃie care cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică; 
m) propunere tehnică - document al ofertei elaborat pe baza cerinŃelor din caietul de sarcini stabilite de 

autoritatea contractantă;  
n) propunere financiară - document al ofertei prin care se furnizează informaŃiile cerute prin documentaŃia 

pentru elaborarea şi prezentarea ofertei cu privire la preŃ, tarif, alte condiŃii financiare şi comerciale; 
o) specificaŃii tehnice - cerinŃe de natură tehnică, ale autorităŃii contractante, care definesc caracteristici ale 

unui set de produse, servicii sau lucrări şi care permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare, în parte, să fie 
descris, în mod obiectiv, într-o astfel de manieră încât să corespundă acelei necesităŃi care este în intenŃia 
autorităŃii contractante; 

p) garanŃie pentru participare - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanŃie acceptate de către 
autoritatea contractantă, puse la dispoziŃia  autorităŃii contractante de către ofertant, înainte de deschiderea 
ofertei;  

q) garanŃie de bună execuŃie a contractului - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanŃie 
acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispoziŃia autorităŃii contractante de către ofertantul 
invitat să încheie contractul de achiziŃie publică; 

r) reŃea de transport - reŃea care asigură prestarea de servicii în domeniul transportului în condiŃii de operare 
prestabilite de o autoritate competentă, condiŃii de operare care vizează rutele deservite, capacitatea de 
transport şi frecvenŃa serviciului de transport;  

s) reŃea publică de telecomunicaŃii - infrastructura publică de telecomunicaŃii care permite transportul 
semnalelor între diferite puncte terminale de reŃea, prin cablu, microunde, mijloace optice sau prin alte 
mijloace electromagnetice; 

t) punct terminal de reŃea - ansamblul conexiunilor fizice şi specificaŃiile de acces tehnice aferente, care fac 
parte din reŃeaua publică de telecomunicaŃii şi care sunt necesare pentru a asigura accesul în această reŃea 
şi pentru realizarea eficientă a comunicării; 

u) servicii de telecomunicaŃii -  servicii care constau, în totalitate sau în parte, în transmiterea şi direcŃionarea 
de semnale prin reŃeaua publică de telecomunicaŃii, prin procedee de telecomunicaŃii, cu excepŃia 
radiodifuziunii şi televiziunii; 

v) servicii publice de telecomunicaŃii - servicii de telecomunicaŃii a căror prestare este încredinŃată de către 
autorităŃile publice competente, în mod explicit şi specific, uneia sau mai multor persoane juridice care 
desfăşoară activităŃi relevante prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f); 

w) căi de atac - contestaŃiile sau acŃiunile în justiŃie împotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale şi prin 
care se solicita: 

(i) suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii 
sau a unei proceduri aplicate de către autoritatea contractantă; 

(ii) plata de despăgubiri ca urmare a unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de către 
autoritatea contractantă.  

 
SECTIUNEA a 3-a 

Domeniu de aplicare 
 
Art. 4 (1) Prevederile prezentei ordonanŃe de urgenŃă se aplică pentru atribuirea oricărui contract de achiziŃie publică. 
(2) Oricare autoritate contractantă care finanŃează contracte de achiziŃie publică ce se atribuie de către o altă persoană 
juridică, are obligaŃia de a impune, prin contractul de finanŃare, aplicarea prevederilor prezentei ordonanŃe de urgenŃă 
pentru atribuirea contractului respectiv. 
(3) Prevederile prezentei ordonanŃe de urgenŃă se aplică şi în cazul în care, după atribuirea unui contract pentru 
concesiunea de lucrări, concesionarul, în calitate de autoritate contractantă, atribuie contracte de lucrări către terŃe părŃi 
în scopul îndeplinirii obligaŃiilor rezultate din contractul de concesiune. Nu sunt considerate terŃe părŃi asociaŃii care depun 
oferta comună atunci când autoritatea contractantă intenŃionează să atribuie un contract pentru concesiunea de lucrări şi 
nici persoanele juridice afiliate concesionarului/concesionarilor asociat/asociaŃi. 
(4) În cazul în care concesionarul nu este autoritate contractantă, acesta are obligaŃia de a respecta cel puŃin prevederile 
referitoare la publicarea anunŃurilor de participare şi de atribuire a contractului de achiziŃie publică precum şi cele 
referitoare la datele limită pentru primirea scrisorii de interes şi pentru depunerea ofertelor atunci când atribuie contracte 
de lucrări către terŃe părŃi în scopul îndeplinirii obligaŃiilor rezultate din contractul de concesiune. 
 
Art. 5 (1) Este autoritate contractantă, în sensul prezentei ordonanŃe de urgenŃă: 

a) oricare autoritate publică, aşa cum este aceasta definită în ConstituŃia României, inclusiv autoritatea 
judecătorească; 

b) oricare instituŃie publică, de interes general sau local, autonomă sau aflată în subordinea sau sub controlul 
unei autorităŃi publice; 

c) oricare persoană juridică, alta decât cele prevăzute la lit. a) sau b), care a fost înfiinŃată pentru a 
desfăşura activităŃi de interes public fără caracter comercial sau industrial şi care se află în cel puŃin una 
dintre următoarele situaŃii: 

� este finanŃată din fonduri publice; 
� este în subordinea sau sub controlul unei autorităŃi sau instituŃii publice; 
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� în componenŃa consiliului de administraŃie/organului de conducere sau de supervizare, mai mult de 
jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiŃi de către o autoritate sau o instituŃie publică; 

d) oricare persoană juridică ce desfăşoară activităŃi relevante în unul dintre sectoarele de utilităŃi publice - 
apă, energie, transporturi şi telecomunicaŃii - şi care se află, direct sau indirect, sub influenŃa dominantă a 
uneia dintre persoanele juridice prevăzute la lit. a), b) sau c) sau care beneficiază de drepturi speciale sau 
exclusive pentru desfăşurarea unor astfel de activităŃi. 

(2) Este autoritate contractantă şi asociaŃia contractantă; în acest caz, prin convenŃie civilă, părŃile desemnează din rândul 
lor acea persoană juridică care îi reprezintă, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu orice furnizor, executant sau 
prestator. 
(3) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili şi alte persoane juridice care au obligaŃia de a efectua achiziŃii publice potrivit 
prevederilor prezentei ordonanŃe de urgenŃă, în cazul în care activitatea acestora se desfăşoară pe pieŃe în care 
concurenŃa este exclusă prin efectul unui act normativ sau administrativ sau datorită existenŃei unei poziŃii de monopol. 
 
Art. 6 (1) În sensul prevederilor de la art. 5 alin. (1) lit. d), sunt considerate activităŃi relevante, următoarele: 

a) punerea la dispoziŃie sau exploatarea de reŃele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, activităŃi 
în domeniul producŃiei, transportului sau distribuŃiei de apă potabilă, energie electrică, combustibili gazoşi 
sau energie termică şi apă caldă precum şi furnizarea de apă potabilă, de energie electrică, de combustibili 
gazoşi sau de energie termică şi de apă caldă, către aceste reŃele; 

b) evacuarea sau tratarea apelor uzate; 
c) exploatarea unui areal geografic în scopul prospectării sau extracŃiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni 

sau alŃi combustibili solizi; 
d) exploatarea unui areal geografic în scopul punerii la dispoziŃia transportatorilor ce operează pe căi aeriene, 

maritime sau fluviale, a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de reŃea de 
transport; 

e) punerea la dispoziŃie sau exploatarea de reŃele de transport destinate să asigure prestarea de servicii în 
beneficiul publicului, în domeniul transportului pe calea ferată şi transportului terestru de călători, 
programate; 

f) punerea la dispoziŃie sau exploatarea de reŃele publice de telecomunicaŃii sau asigurarea, în beneficiul 
publicului, a unuia sau mai multor servicii de telecomunicaŃii; 

 (2) ActivităŃile prevăzute la alin.(1), lit. a) nu sunt considerate ca fiind activităŃi relevante dacă: 
a) în cazul apei potabile şi energiei electrice: 

� producŃia  de apă potabilă  sau energie electrică este destinată desfăşurării unei alte activităŃi 
decât cele prevăzute la alin.(1); 

� alimentarea reŃelei publice depinde numai de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea 
furnizată reŃelei nu a depăşit 30% din producŃia totală de apă potabilă sau energie electrică, 
avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs; 

b) în cazul combustibililor gazoşi, energiei termice şi apei calde: 
� producŃia de combustibili gazoşi sau de energie termică şi apă caldă este consecinŃa inevitabilă a 

desfăşurării unei alte activităŃi decât cele prevăzute la alin.(1); 
� alimentarea reŃelei publice este făcută numai în scopul de a exploata în mod economic această 

producŃie iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea reŃelei nu a depăşit 20% din cifra de afaceri 
totală realizată, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs. 

(3) Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerată activitate relevantă în cazul 
în care şi alte persoane juridice au dreptul să presteze acelaşi tip de servicii, în aceeaşi zonă geografică şi în aceleaşi 
condiŃii. 
(4) Autoritatea contractantă nu are obligaŃia de a aplica prevederile prezentei ordonanŃe de urgenŃă în cazul achiziŃiei de 
produse, servicii sau lucrări destinate, în mod exclusiv, prestării unuia sau mai multor servicii de telecomunicaŃii, în cazul 
în care şi alte persoane juridice au dreptul să presteze servicii de telecomunicaŃii similare, în aceeaşi zonă geografică şi în 
aceleaşi condiŃii. 
 
Art. 7 (1) O autoritate contractantă din domeniul apărării naŃionale, ordinii publice, siguranŃei şi securităŃii naŃionale are 
obligaŃia de a aplica prevederile prezentei ordonanŃe de urgenŃă, cu excepŃia cazului în care achiziŃionează produse şi 
servicii în legătură cu producŃia sau comerŃul de arme, muniŃie şi sisteme de armament pentru război sau a cazului în care 
atribuirea contractului de servicii sau de furnizare ar putea conduce la difuzarea de informaŃii contrare intereselor de 
apărare şi securitate a Ńării. 
(2) Lista produselor şi serviciilor la care se face referire la alin.(1) precum şi procedurile pentru atribuirea unor astfel de 
contracte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 
 
Art. 8 (1) Autoritatea contractantă nu are obligaŃia de a aplica prevederile prezentei ordonanŃe de urgenŃă atunci când 

atribuie contracte de achiziŃie publică, dacă: 
a) contractul are caracter secret sau îndeplinirea sa implică măsuri speciale de securitate, în concordanŃă cu 

prevederile legale referitoare la apărarea naŃională, ordinea publică, siguranŃa şi securitatea naŃională; 
b) procedurile de atribuire ale contractelor de achiziŃie publică sunt stabilite ca urmare a: 

� unui tratat sau a unui  acord internaŃional ce vizează implementarea sau exploatarea unui proiect, 
în comun cu unul sau mai mulŃi parteneri străini; 

� unui tratat, acord internaŃional sau altele asemenea referitoare la staŃionarea de trupe; 
� aplicării unei proceduri specifice unor organisme financiare internaŃionale sau a altor  

donatori/creditori;                
c) contractul este contract de servicii şi se atribuie unei persoane juridice care este ea însăşi autoritate 

contractantă şi care prestează aceste servicii în baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor 
legale;  

d) contractul are ca obiect cumpărarea apei de suprafaŃă sau din subteran, în scopul desfăşurării de activităŃi în 
domeniul producŃiei, transportului sau distribuŃiei de apă potabilă; 

e) contractul are ca obiect cumpărarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alŃi 
combustibili în scopul  desfăşurării de activităŃi în domeniul prospectării sau extracŃiei de petrol brut, gaze 
naturale, cărbuni sau alŃi combustibili solizi;  

f) contractul are ca obiect: 
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� cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/clădiri/alte bunuri imobiliare 
existente sau a drepturilor asupra acestora; atribuirea contractelor pentru achiziŃia serviciilor de 
intermediere financiară, care se încheie, indiferent de formă, în legătură cu contractul de cumpărare 
sau de închiriere, se supune prevederilor prezentei ordonanŃe de urgenŃă; 

� cumpărarea, dezvoltarea, producŃia sau coproducŃia de programe de către instituŃii de 
radiodifuziune şi televiziune precum şi achiziŃia de timpi de emisie; 

� prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex şi întreŃinere a reŃelei, de radioficare şi de 
comunicaŃii prin satelit; 

� prestarea de servicii de arbitrare şi conciliere; 
� prestarea de servicii de intermediere financiară în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau 

transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare precum şi prestarea de servicii de 
către Banca NaŃională a României; 

� angajarea de forŃă de muncă, respectiv încheierea de contracte de muncă; 
� prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare, remunerate integral de către autoritatea contractantă 

şi ale căror rezultate nu sunt necesare autorităŃii contractante în propriul beneficiu. 
 În oricare din cazurile prevăzute în cadrul prezentului alineat autoritatea contractantă are obligaŃia de a atribui 
contractul de achiziŃie publică pe baza respectării unor criterii de natură economică şi, în măsura în care este posibil, prin 
utilizarea sistemului concurenŃial adaptat la specificul achiziŃiei. 
(2) Autoritatea contractantă nu are obligaŃia de a aplica prevederile prezentei ordonanŃe de urgenŃă atunci când 
achiziŃionează: 

a) servicii hoteluri şi restaurante; 
b) servicii de transport pe cale ferată; 
c) servicii de transport pe apă; 
d) servicii anexe şi auxiliare transportului; 
e) servicii juridice; 
f) servicii de selecŃie şi plasare a forŃei de muncă; 
g) servicii de investigaŃie şi protecŃie a bunurilor şi persoanelor; 
h) servicii de învăŃământ; 
i) servicii de sănătate şi asistenŃă socială; 
j) servicii recreative, culturale şi sportive. 

 În oricare dintre aceste cazuri autoritatea contractantă are obligaŃia de a atribui contractul de achiziŃie publică pe 
baza respectării principiilor prevăzute la art. 2 precum şi a prevederilor de la art. 37 referitoare la specificaŃiile tehnice şi 
ale art. 78 referitoare la dosarul achiziŃiei publice şi la monitorizarea sistemului achiziŃiilor publice. 
(3) AutorităŃile contractante prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) nu au obligaŃia de a aplica prevederile prezentei ordonanŃe 
de urgenŃă atunci când  achiziŃionează produse în scopul de a revinde sau de a închiria şi nu beneficiază de nici un drept 
special sau exclusiv cu privire la produsele pe care urmează să le vândă sau să le închirieze, oricare alte persoane juridice 
având şi ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare, în aceleaşi condiŃii ca şi autoritatea contractantă. 
(4) AutorităŃile contractante prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) nu au obligaŃia de a aplica prevederile prezentei ordonanŃe 
de urgenŃă atunci când achiziŃionează: 

a) produse, lucrări sau servicii destinate altor scopuri decât desfăşurării de activităŃi relevante; 
b) produse, lucrări sau servicii destinate desfăşurării unor activităŃi relevante în altă Ńară decât România, în 

condiŃiile în care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizică a unei reŃele sau a unui areal geografic 
din România.   

(5) Prin excepŃie de la alin. (4) prevederile ordonanŃei de urgenŃă se aplică în cazul atribuirii unui contract de achiziŃie 
publică sau organizării unui concurs de soluŃii de către o persoană juridică care desfăşoară activităŃi în domeniul 
producŃiei, transportului sau distribuŃiei de apă potabilă, dacă respectivul contract este în legătură cu prestarea de servicii 
de îmbunătăŃiri funciare şi irigaŃii sau cu proiecte privind lucrări de construcŃii hidrotehnice, dar numai în cazul în care 
volumul de apă, destinat pentru aprovizionarea cu apă potabilă, reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apă pus 
la dispoziŃie de instalaŃiile de irigare, de drenaj sau de proiectele cu caracter hidrotehnic respective. 
(6) Autoritatea contractantă are dreptul de a cumpăra direct, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonanŃe de 
urgenŃă, fără a avea obligaŃia de a aplica procedurile prevăzute la art. 9, în cazul în care achiziŃionează produse, lucrări 
sau servicii, a căror valoare, fără TVA, cumulată pe parcursul unui an, nu depăşeşte echivalentul în lei a 2000 euro. 
 

CAPITOLUL II 
Proceduri pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică 

 
Art. 9 (1) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atribuirea unui 
contract de achiziŃie publică:  

a) licitaŃie deschisă, respectiv procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat, are dreptul de a 
depune oferta; 

b) licitaŃie restrânsă, respectiv procedura care se desfăşoară în două etape distincte şi prin care numai candidaŃii 
selectaŃi de către autoritatea contractantă în prima etapă sunt invitaŃi să depună oferte; 

c) negociere, care poate fi: 
� negociere competitivă, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consultă şi negociază 

clauzele contractuale, exclusiv preŃul, cu mai mulŃi furnizori, executanŃi sau prestatori; 
� negociere cu o singură sursă, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consultă şi 

negociază clauzele contractuale, inclusiv preŃul, cu un singur furnizor, executant sau prestator; 
d) cererea de ofertă, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai 

mulŃi furnizori, executanŃi sau prestatori. 
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluŃii, respectiv o procedură care permite acesteia 
să achiziŃioneze, în special în domeniul amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau în 
cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia, pe baze concurenŃiale de către un juriu, cu sau 
fără acordarea de premii concurentului/concurenŃilor câştigător/câştigători. Concursul de soluŃii poate fi o procedură 
independentă sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii. Proiectele/planurile depuse 
de către concurenŃi trebuie să rămână anonime până la finalizarea evaluării acestora de către juriul constituit. 
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Art. 10 Contractele de achiziŃie publică se atribuie, de regulă, prin aplicarea procedurilor de licitaŃie deschisă sau 
restrânsă. 
 
Art. 11 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă numai în următoarele 
cazuri: 

a) atunci când, în urma aplicării unei proceduri de licitaŃie deschisă sau restrânsă nu a fost primită nici o ofertă 
sau nici o ofertă corespunzătoare şi numai dacă autoritatea contractantă, după consultarea şi negocierea cu 
furnizorii, executanŃii sau prestatorii, nu modifică substanŃial cerinŃele prevăzute iniŃial în documentaŃia 
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 

b) în situaŃii excepŃionale, temeinic motivate, atunci când autoritatea contractantă îşi propune să dobândească 
servicii sau lucrări care nu permit o estimare iniŃială a valorii contractului de achiziŃie publică datorită naturii 
serviciilor sau lucrărilor respective sau datorită riscurilor pe care le implică prestarea sau execuŃia acestora;  

c) atunci când serviciile pe care autoritatea contractantă îşi propune să le dobândească sunt de aşa natură 
încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziŃie 
publică prin licitaŃie deschisă sau restrânsă;  

d) atunci când autoritatea contractantă achiziŃionează produse ce urmează a fi fabricate sau lucrări ce urmează 
a fi executate exclusiv în scopul cercetării ştiinŃifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice şi numai 
dacă autoritatea contractantă nu urmăreşte asigurarea unei rentabilităŃi sau acoperirea costurilor aferente 
cercetării ştiinŃifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice; 

e) atunci când, urmare a organizării unui concurs de soluŃii, trebuie să atribuie contractul de servicii unuia 
dintre concurenŃii câştigători ai concursului respectiv şi numai dacă autoritatea contractantă transmite 
invitaŃie de participare tuturor concurenŃilor câştigători ai concursului respectiv. 

(2) Prin excepŃie de la prevederile alin.(1), autorităŃile contractante care desfăşoară activităŃi relevante în sectoarele de 
utilităŃi publice au dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă, fără restricŃii, în cazul în care finanŃarea 
contractului de achiziŃie publică nu implică utilizarea de fonduri publice.  
 
Art. 12 Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu o singură sursă numai în următoarele 
cazuri: 

a) atunci când produsele, lucrările sau serviciile pot fi furnizate, executate sau prestate doar de un singur 
contractant, din motive de natură tehnică, artistică sau din motive legate de protecŃia unui drept de 
exclusivitate asupra acestora;  

b) atunci când autoritatea contractantă îşi propune să achiziŃioneze, în mod adiŃional, produse destinate 
înlocuirii parŃiale, suplimentării sau extinderii echipamentelor, instalaŃiilor sau altor dotări achiziŃionate 
anterior de la un anumit furnizor şi constata ca aceste produse nu se pot achiziŃiona decât de la acelaşi 
furnizor, în vederea evitării incompatibilităŃii sau dificultăŃilor tehnice sporite de operare şi întreŃinere pe 
care le implică achiziŃionarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achiziŃionate. 
Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval, de regulă, nu mai mare 
de 3 ani de la atribuirea contractului de achiziŃie publică iniŃial; 

c) atunci când autoritatea contractantă îşi propune să achiziŃioneze servicii suplimentare sau lucrări 
suplimentare, care, deşi nu au fost incluse în contractul de servicii, respectiv în contractul de lucrări, atribuit 
anterior unui contractant, au devenit, ca urmare a unor situaŃii neprevăzute, necesare pentru finalizarea 
contractului în cauză şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiŃii: 
� atribuirea să fie făcută aceluiaşi contractant; 
� serviciile/lucrările suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic şi economic, de 

contractul iniŃial întrucât altfel ar aduce prejudicii majore autorităŃii contractante sau, deşi separabile de 
contractul iniŃial, sunt strict necesare îndeplinirii acestuia; 

� valoarea estimată a noului contract nu trebuie să depăşească 50% din valoarea actualizată a 
contractului de servicii, respectiv, de lucrări, atribuit iniŃial; 

d) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de servicii sau de lucrări, autoritatea contractantă îşi propune să 
achiziŃioneze noi servicii, respectiv, noi lucrări, care sunt similare serviciilor sau lucrărilor achiziŃionate prin 
contractul atribuit iniŃial, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiŃii:  
� noile servicii sau lucrări sunt în conformitate cu cerinŃele din caietul de sarcini elaborat cu ocazia 

atribuirii contractului iniŃial iar această atribuire s-a realizat prin procedura de licitaŃie deschisă sau prin 
procedura de licitaŃie restrânsă;  

� în anunŃul de participare pentru atribuirea contractului iniŃial de servicii sau de lucrări s-a precizat că, 
pentru achiziŃionarea ulterioară de servicii, respectiv, de lucrări, similare, se va putea aplica procedura 
de negociere cu o singură sursă; 

� valoarea estimată a contractului iniŃial de servicii sau de lucrări s-a determinat inclusiv prin luarea în 
calcul a serviciilor similare, respectiv, lucrărilor similare ce se vor achiziŃiona ulterior; 

� autoritatea contractantă achiziŃionează astfel de servicii sau lucrări într-un interval de cel mult 3 ani de 
la atribuirea contractului iniŃial;  

e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluŃii, trebuie să atribuie contractul de servicii 
concurentului câştigător al concursului respectiv; 

f) atunci când o autoritate contractantă, care desfăşoară activităŃi relevante în sectoarele de utilităŃi publice, 
achiziŃionează produse cotate şi tranzacŃionate la burse de mărfuri recunoscute oficial; 

g) atunci când o autoritate contractantă, care desfăşoară activităŃi relevante în sectoarele de utilităŃi publice, 
beneficiază de posibilitatea valorificării unei oportunităŃi de scurtă durată, extrem de avantajoase şi în urma 
căreia poate cumpăra produse la un preŃ considerabil mai scăzut decât cel practicat pe piaŃă, pentru 
produse de acelaşi nivel tehnic şi calitativ;  

h) în situaŃie de forŃă majoră, respectiv stare de necesitate ori altele asemenea sau în orice alte cazuri 
temeinic motivate care nu au putut fi prevăzute şi ale căror circumstanŃe, sub nici o formă, nu se datorează 
vreunei acŃiuni a autorităŃii contractante, dar numai pentru achiziŃionarea produselor, serviciilor, lucrărilor 
necesare pentru a face faŃă situaŃiei de extremă urgenŃă, într-o perioadă imediata, perioadă care nu poate 
depăşi durata normală de aplicare a procedurilor de licitaŃie deschisă sau de licitaŃie restrânsă. 
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Art. 13 Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de ofertă numai în cazul în care valoarea 
estimată, fără TVA, a contractului de achiziŃie publică este mai mică decât echivalentul în lei a următoarelor praguri: 

a) pentru contractul de furnizare: 40.000 euro 
b) pentru contractul de servicii: 40.000 euro 
c) pentru contractul de lucrări: 100.000 euro 

 
Art. 14 Indiferent de procedura aplicată, autoritatea contractantă are obligaŃia să asigure respectarea principiilor liberei 
concurenŃe, transparenŃei, tratamentului egal şi confidenŃialităŃii în relaŃia cu furnizorii, executanŃii sau prestatorii 
interesaŃi să participe la procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică. 
 
Art. 15 (1) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a estima valoarea contractului de achiziŃie publică prin luarea în 
consideraŃie a duratei contractului şi a tuturor costurilor implicate pentru îndeplinirea acestuia. Regulile care urmează să 
fie aplicate pentru estimarea valorii contractului de achiziŃie publică se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei 
ordonanŃe de urgenŃă.  
(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziŃie publică în mai multe contracte distincte de 
valoare mai mică, în scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitaŃie deschisă sau restrânsă. 
 

CAPITOLUL III 
TransparenŃă şi  publicitate 

 
SECłIUNEA 1 

AnunŃul de intenŃie, anunŃul de participare şi anunŃul de atribuire a contractului de achiziŃie publică 
 

Art. 16 (1) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a face cunoscută în mod public intenŃia de a efectua achiziŃii publice, 
scop în care trebuie să transmită spre publicare, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - AchiziŃii publice, un anunŃ 
de intenŃie. 
(2) AnunŃul de intenŃie se va publica, în mod separat pentru produse, lucrări şi servicii, în cel mult 30 de zile de la data 
aprobării bugetului propriu al autorităŃii contractante. 
(3) AnunŃul de intenŃie trebuie să cuprindă cel puŃin toate contractele de achiziŃie publică previzionate a fi atribuite până la 
sfârşitul anului bugetar şi a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 
euro. Pentru contracte a căror valoare estimată, fără TVA, este mai mică decât echivalentul în lei a 750.000 euro, 
publicarea anunŃului de intenŃie este opŃională. 
(4) Publicarea anunŃului prevăzut la alin.(1) nu creează autorităŃii contractante obligaŃia de a efectua respectiva achiziŃie 
publică.          
(5) AutorităŃile contractante care desfăşoară activităŃi relevante în sectoarele de utilităŃi publice fac excepŃie de la 
prevederile alin.(2), în sensul că acestea au dreptul de a transmite spre publicare anunŃul de intenŃie, oricând pe parcursul 
anului. 
 
Art. 17 (1) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a transmite spre publicare, în Monitorul Oficial al României, Partea a 
VI-a - AchiziŃii publice, un anunŃ de participare, în toate cazurile în care aplică una dintre procedurile prin licitaŃie 
deschisă, restrânsă sau prin negociere competitivă precum şi în cazul în care intenŃionează să organizeze un concurs de 
soluŃii. 
(2) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a preciza în anunŃul de participare la concursul de soluŃii dacă acesta este 
urmat de atribuirea unui contract de servicii unuia dintre concurenŃii câştigători ai concursului respectiv. 
(3) Autoritatea contractantă are dreptul, în scopul asigurării unei transparenŃe maxime, de a face cunoscut anunŃul de 
participare şi prin alte mijloace de informare locale, naŃionale sau internaŃionale, dar numai după publicarea anunŃului 
respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - AchiziŃii publice. AnunŃul de participare publicat în şi în alte 
mijloace de informare locale, naŃionale sau internaŃionale trebuie să menŃioneze numărul şi data apariŃiei Monitorului 
Oficial în care s-a publicat anunŃul de participare şi nu trebuie să conŃină alte informaŃii decât cele publicate în Monitorul 
Oficial al României. 
(4) Prin excepŃie de la prevederile alin.(1), autoritatea contractantă nu are obligaŃia, atunci când aplică procedura prin 
negociere competitivă, de a transmite spre publicare un anunŃ de participare în oricare din următoarele cazuri: 

a) atunci când în urma aplicării unei proceduri prin licitaŃie deschisă sau restrânsă nu a fost prezentată nici o 
ofertă; 

b) atunci când, în urma aplicării unei proceduri prin licitaŃie deschisă sau restrânsă, au fost respinse toate 
ofertele prezentate şi numai dacă autoritatea contractantă transmite invitaŃie de participare cel puŃin tuturor 
ofertanŃilor care au fost calificaŃi în cadrul procedurii iniŃiale; 

c) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluŃii, trebuie să atribuie contractul de servicii unuia 
dintre concurenŃii câştigători ai concursului respectiv; 

d) atunci când autoritatea contractantă achiziŃionează produse ce urmează să fie fabricate exclusiv în scopul 
cercetării ştiinŃifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice şi numai dacă autoritatea contractantă nu 
urmăreşte asigurarea unei rentabilităŃi sau acoperirea costurilor aferente cercetării ştiinŃifice, experimentării 
sau dezvoltării tehnologice. 

 
Art. 18 (1) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a 
VI-a - AchiziŃii publice, un anunŃ de atribuire a contractului de achiziŃie publică, nu mai târziu de 30 zile de la data 
încheierii contractului de achiziŃie publică. 
(2) Autoritatea contractantă care a organizat un concurs de soluŃii, are obligaŃia de a transmite spre publicare, în 
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a -  AchiziŃii publice, un anunŃ al rezultatului concursului respectiv, nu mai târziu 
de 30 de zile de la data deciziei juriului. 
(3) În cazul aplicării procedurii prin cerere de ofertă, autoritatea contractantă nu are obligaŃia de a respecta prevederile de 
la alin.(1). 
 
Art. 19 (1) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" are obligaŃia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - 
AchiziŃii publice, în termen de cel mult 12 zile de la data înregistrării acestora, anunŃurile prevăzute la art.16, art.17 şi 
art.18. 
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(2) În cazul în care, din motive de urgenŃă, autoritatea contractantă accelerează aplicarea procedurii de licitaŃie restrânsă 
sau negociere competitivă potrivit prevederilor art. 21 alin. (4), atunci Regia Autonomă "Monitorul Oficial" are obligaŃia de 
a publica anunŃul de participare în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării acestuia. 
(3) ConŃinutul anunŃurilor prevăzute la art. 16, art. 17 şi art.18 precum şi al invitaŃiei de participare se stabilesc prin 
normele de aplicare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă. 
 

SECłIUNEA a 2-a 
Date limită pentru primirea scrisorii de interes şi pentru depunerea ofertelor 

 
Art.20 (1) În cazul aplicării procedurii de licitaŃie deschisă, autoritatea contractantă are obligaŃia de a stabili şi de a 
include în anunŃul de participare data limită pentru depunerea ofertelor. 
(2) În cazul atribuirii contractelor de furnizare şi de servicii a căror valoare estimată fără TVA este mai mare decât 
echivalentul în lei a 100.000 euro, precum şi în cazul contractelor de lucrări a căror valoare estimată, fără TVA, este mai 
mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, data limită stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai 
devreme de 52 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunŃului de participare în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a - AchiziŃii publice. 
(3) Prin excepŃie de la prevederile alin.(2), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunŃ de intenŃie 
referitor la contractul de achiziŃie publică care urmează să fie atribuit, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada 
fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mică de 36 de zile de la data transmiterii spre publicare a 
anunŃului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - AchiziŃii publice. În cazuri excepŃionale, 
autoritatea contractantă are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor pana la 26 de zile, dar are 
obligaŃia de a prelungi această perioadă până la 36 de zile dacă cel puŃin unul dintre potenŃialii ofertanŃi care au obŃinut, 
în condiŃiile prezentei ordonanŃe de urgenŃă, un exemplar din documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, 
solicită acest lucru.  
(4) Prevederea de la alin. (3) este aplicabilă numai în cazul în care anunŃul de intenŃie a fost transmis de către autoritatea 
contractantă, spre publicare, cu cel mult 12 luni şi cu cel puŃin 52 de zile înainte de data transmiterii, spre publicare, a 
anunŃului de participare.  
(5) În cazul atribuirii contractelor de furnizare şi de servicii a căror valoare estimată fără TVA este egală sau mai mică 
decât echivalentul în lei a 100.000 euro precum şi în cazul contractelor de lucrări a căror valoare estimată fără TVA este 
egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, data limită stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie 
să fie mai devreme de 10 zile de la data publicării anunŃului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - 
AchiziŃii publice. 
 
Art. 21 (1) În cazul aplicării primei etape a procedurii de licitaŃie restrânsă sau negociere competitivă, autoritatea 
contractantă are obligaŃia de a stabili şi a include în anunŃul de participare data limită de primire a documentelor de 
calificare, însoŃite de scrisoarea de interes prin care se manifestă intenŃia candidatului de a participa la procedură.  
(2) Data limită, stabilită de către autoritatea contractantă, nu trebuie să fie mai devreme de 37 de zile de la data 
transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a -VI - AchiziŃii publice a anunŃului de participare.  
(3) AutorităŃile contractante care desfăşoară activităŃi relevante în sectoarele de utilităŃi publice au dreptul de a reduce 
această perioadă la 26 de zile de la data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a -VI - AchiziŃii 
publice a anunŃului de participare. 
(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin licitaŃie restrânsă sau prin negociere 
competitivă şi anume de a reduce numărul de zile prevăzut la alin.(2), dar nu la mai puŃin de 15 zile şi numai în situaŃia în 
care, din motive de urgenŃă, respectarea numărului de zile prevăzut la alineatele respective ar cauza prejudicii autorităŃii 
contractante.  
În acest caz, autoritatea contractantă are obligaŃia de a include, în anunŃul de participare, motivele aplicării accelerate a 
procedurii prin licitaŃie restrânsă sau prin negociere competitivă. 
 
Art. 22 (1) În etapa finală a procedurii de licitaŃie restrânsă sau negociere competitivă, autoritatea contractantă are 
obligaŃia de a stabili şi de a include în invitaŃia de participare adresată candidaŃilor selectaŃi data limită pentru depunerea 
ofertelor. 
(2) Data limită stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de: 

a) 40 de zile de la data transmiterii invitaŃiei de participare pentru a depune oferta, în cazul aplicării 
procedurii de licitaŃie restrânsă; 

b) 15 zile de la data transmiterii invitaŃiei de participare pentru a depune oferta, în cazul aplicării procedurii 
de negociere competitivă. 

(3) Prin excepŃie de la prevederile alin.(2) lit. a), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunŃ de intenŃie 
referitor la contractul de achiziŃie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată 
pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mică de 26 zile de la data transmiterii invitaŃiei de participare 
pentru a depune oferta. 
(4) Prevederea de la alin. (3) este aplicabilă numai în cazul în care anunŃul de intenŃie a fost transmis de către autoritatea 
contractantă, spre publicare, cu cel mult 12 luni şi cu cel puŃin 52 de zile înainte de data transmiterii, spre publicare, a 
anunŃului de participare. 
(5) În cazul în care, din motive de urgenŃă, respectarea numărului de zile prevăzut la alin. (2) lit. a) ar cauza prejudicii 
autorităŃii contractante, atunci aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de licitaŃie restrânsă sau de 
negociere competitivă prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puŃin de 10 zile.  
 
Art. 23 În cazul aplicării procedurii de cerere de ofertă, autoritatea contractantă are obligaŃia de a stabili şi de a include în 
anunŃul şi în invitaŃia de participare data limită pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai devreme de: 

a) 10 zile de la data transmiterii invitaŃiei de participare, în cazul atribuirii contractelor de lucrări; 
b) 5 zile de la data transmiterii invitaŃiei de participare, în cazul atribuirii contractelor de furnizare sau de 

servicii. 
 
Art. 24 (1) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a stabili, în mod adecvat, perioada fixată pentru data limită a 
depunerii ofertelor prin extinderea perioadelor minime prevăzute la art.20, art.22 şi art.23 dacă datorită volumului şi 
complexităŃii lor, nu pot fi elaborate şi depuse oferte în timp util sau dacă oferta nu poate fi elaborată şi depusă decât, fie 
după vizitarea amplasamentelor, fie, după consultarea la faŃa locului a documentelor anexă la caietul de sarcini.  
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(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada stabilită prin data limită pentru depunerea ofertei. În acest 
caz autoritatea contractantă are obligaŃia de a comunica noua dată de depunere, în scris, cu cel puŃin 6 zile înainte de 
data limită stabilită iniŃial, tuturor furnizorilor, executanŃilor sau prestatorilor care au obŃinut, în condiŃiile prezentei 
ordonanŃe de urgenŃă, un exemplar din documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 
 

CAPITOLUL I 
Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică 

 
SECłIUNEA 1 

Reguli generale 
 
Art. 25 Orice furnizor, executant sau prestator, român sau străin, persoana fizică sau juridică, are dreptul de a participa, 
în condiŃiile prezentei ordonanŃe de urgenŃă, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică; furnizorul, 
executantul sau prestatorul străin beneficiază în România de acelaşi regim privind participarea de care beneficiază şi 
furnizorul, executantul sau prestatorul român în Ńara în care furnizorul, executantul sau prestatorul străin este rezident.  
 
Art. 26 (1) În cazul aplicării procedurii de licitaŃie deschisă, numărul de furnizori, de executanŃi, sau de prestatori, care au 
dreptul de a depune oferta, este nelimitat. 
(2) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a repeta procedura de licitaŃie deschisă în cazul în care numărul de furnizori, 
executanŃi sau prestatori, care au depus  oferta, este mai mic decât 2. 
(3) În cazul în care, în urma repetării procedurii, numărul de furnizori, executanŃi sau prestatori, care au depus oferta, 
este mai mic decât doi, atunci autoritatea contractantă are dreptul, fie de a atribui contractul de achiziŃie publică 
ofertantului care a depus oferta, fie de a repeta procedura. 
 
Art. 27 (1) În cazul aplicării procedurii prin licitaŃie restrânsă sau prin negociere competitivă cu anunŃ de participare, orice 
furnizor, executant sau prestator are dreptul de a participa la prima etapă de selectare.  
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili candidaŃii selectaŃi numai dintre candidaŃii calificaŃi. Atunci când 
selectează candidaŃii, autoritatea contractantă are obligaŃia de a aplica criterii referitoare numai la capacitatea tehnică şi 
cea economico-financiară. 
(3) Numărul de candidaŃi selectaŃi trebuie să se încadreze între limita minimă şi limita maximă a intervalului precizat în 
anunŃul de participare sau să fie egal cu numărul precizat în anunŃul de participare. Acest număr trebuie stabilit astfel 
încât să nu afecteze concurenŃa reală şi trebuie să fie: 

a) nu mai mic de 5 şi nici mai mare de 20 candidaŃi selectaŃi, în cazul aplicării procedurii prin licitaŃie restrânsă; 
b) nu mai mic de 3 candidaŃi selectaŃi, în cazul aplicării procedurii prin negociere competitivă, cu condiŃia să 

existe un număr suficient de candidaŃi corespunzători. 
(4) Autoritatea contractantă nu are obligaŃia de a repeta procedura de licitaŃie restrânsă sau de negociere competitivă în 
cazul în care primeşte cel puŃin o ofertă corespunzătoare din punct de vedere al tuturor cerinŃelor solicitate prin 
documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 
 
Art. 28 (1) În cazul aplicării procedurii prin cerere de ofertă numărul de furnizori, executanŃi sau de prestatori cărora 
autoritatea contractantă trebuie să le transmită invitaŃie de participare este de cel puŃin 5, cu condiŃia să existe un număr 
suficient de potenŃiali ofertanŃi. Autoritatea contractantă are dreptul de a publica şi un anunŃ privind aplicarea procedurii 
prin cerere de ofertă, într-o publicaŃie de circulaŃie naŃională.     
(2) În cazul în care nu primeşte cel puŃin două oferte corespunzătoare, autoritatea contractantă are obligaŃia de a repeta 
procedura, prin transmiterea invitaŃiei de participare şi către alŃi furnizori, executanŃi sau prestatori de la care există 
premisele obŃinerii de ofertă. 
(21) Prin excepŃie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractantă nu are obligaŃia de a repeta procedura în cazul în 
care a publicat şi anunŃul prevăzut la alin. (1). 
(3) În cazul în care, în urma repetării procedurii, autoritatea contractantă primeşte o singură ofertă corespunzătoare, 
atunci aceasta are dreptul, fie de a atribui contractul de achiziŃie publică ofertantului respectiv, fie de a repeta, din nou, 
procedura. 
 
Art. 29 (1) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a face cunoscute furnizorilor, executanŃilor sau prestatorilor, cel 
puŃin informaŃiile referitoare la: 

a) documentele pe care aceştia trebuie să le prezinte precum şi orice alte modalităŃi care urmează să fie 
utilizate în scopul verificării eligibilităŃii, înregistrării, capacitaŃii tehnice şi capacitaŃii economico-financiare a 
acestora;  

b) numărul de candidaŃi selectaŃi care vor fi invitaŃi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest 
număr, atunci când  aplică procedura prin licitaŃie restrânsă sau prin negociere competitivă. 

(2) InformaŃiile prevăzute la alin.(1) trebuie să fie precizate în anunŃul de participare sau, după caz, în invitaŃia de 
participare, în funcŃie de procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică.  
 

SECłIUNEA a 2-a 
Eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică şi capacitate economico-financiară 

 
Art. 30 (1) Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică, respectiv nu este eligibil, 
orice ofertant/candidat care se află în oricare din următoarele situaŃii: 

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător sindic sau activităŃile sale 
comerciale sunt suspendate sau este într-o situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situaŃiile prevăzute la lit. a); 
c) nu şi-a îndeplinit obligaŃiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat precum şi a contribuŃiei 

pentru asigurările sociale de stat; 
d) furnizează informaŃii false în documentele prezentate;  
e) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaŃii asumate printr-un alt 

contract de achiziŃie publică, în măsura în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovadă mijloace 
probante în acest sens. 
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(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita candidaŃilor/ofertanŃilor prezentarea de documente care dovedesc 
eligibilitatea în sensul prevederilor de la alin. (1). În cazul candidaŃilor/ofertanŃilor, persoane fizice sau juridice străine, 
autoritatea contractantă are obligaŃia de a lua în considerare documentele considerate ca fiind suficiente pentru dovedirea 
eligibilităŃii în Ńara în care candidatul/ofertantul este rezident. 
 
Art. 31 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, oricărui furnizor, executant sau prestator, să prezinte 
documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori 
apartenenŃă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din Ńara în care este 
stabilit, după caz.  
 
Art. 32 (1) Ofertantul/candidatul are obligaŃia de a prezenta documentele cerute de autoritatea contractantă prin care 
dovedeşte capacitatea tehnică şi cea economico-financiară precum şi de a permite verificarea de către autoritatea 
contractantă a capacitaŃilor sale de producŃie şi a sistemului de asigurare a calităŃii, de realizare de studii şi de cercetare-
dezvoltare. 
(2) În scopul verificării capacităŃii economico-financiare a candidaŃilor/ofertanŃilor autoritatea contractantă are dreptul de 
a solicita acestora bilanŃul contabil sau un document similar cu bilanŃul contabil, considerat legal şi edificator în Ńara în 
care  ofertantul/candidatul este rezident. Autoritatea contractantă are dreptul de solicita şi alte documente care dovedesc 
capacitatea economico-financiară a candidaŃilor/ofertanŃilor, cum ar fi: scrisori de bonitate din partea băncilor, situaŃii 
privind cifra de afaceri globală, confirmarea deŃinerii unei/unor asigurări pentru diverse riscuri de natură profesională, în 
măsură în care acestea sunt relevante pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică. În cazul în care, din motive 
temeinic motivate, candidatul/ofertantul nu are posibilitatea să prezinte documentele solicitate de către autoritatea 
contractantă, atunci acesta poate să-şi demonstreze capacitatea economico-financiară şi prin prezentarea altor 
documente, în măsura în care autoritatea contractantă le considera suficient de edificatoare. 
(3) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verificării capacitaŃii tehnice a 
candidaŃilor/ofertanŃilor, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita acestora, în funcŃie de specificul şi cantitatea 
produselor ce urmează a fi furnizate şi în măsura în care aceste documente sunt relevante pentru îndeplinirea 
contractului, următoarele: 

a) informaŃii referitoare la experienŃa similară, concretizată prin îndeplinirea unor contracte similare în ultimii 
3 ani, informaŃii care vor conŃine date  certificate privind beneficiarul, momentul încheierii, valoarea 
precum şi modul de îndeplinire al contractelor respective; 

b) informaŃii referitoare la dotările de natură tehnică de care dispune candidatul/ofertantul precum şi la 
sistemul de asigurare a calităŃii produselor; 

c) informaŃii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui 
angajament de participare a fost obŃinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului 
calităŃii; 

d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea 
produselor cu standarde relevante. 

(4) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul verificării capacitaŃii tehnice a 
candidaŃilor/ofertanŃilor, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita acestora, în funcŃie de specificul şi volumul 
serviciilor ce urmează a fi prestate şi în măsura în care aceste documente sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, 
următoarele: 

a) informaŃii referitoare la experienŃa similară, concretizată prin îndeplinirea unor contracte similare în ultimii 
3 ani, informaŃii care vor conŃine date certificate privind beneficiarul, momentul încheierii, valoarea precum 
şi modul de îndeplinire al contractelor respective; 

b) informaŃii referitoare la dotările de natură tehnică de care dispune candidatul/ofertantul; 
c) informaŃii referitoare la pregătirea şi calificarea personalului de conducere precum şi a persoanelor 

responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii; 
d) informaŃii referitoare la numărul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere, în ultimii 

3 ani; 
e) informaŃii privind sistemul de asigurare a calităŃii; 
f) informaŃii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui 

angajament de participare a fost obŃinut de către candidat/ofertant pentru asigurarea controlului calităŃii; 
g) informaŃii privind proporŃia în care contractul de servicii urmează să fie îndeplinit de către subcontractanŃi. 

(5) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări, în scopul verificării capacitaŃii tehnice a 
candidaŃilor/ofertanŃilor, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita acestora, în funcŃie de specificul şi volumul 
lucrărilor ce urmează a fi executate şi în măsura în care aceste documente sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, 
următoarele: 

a) informaŃii referitoare la experienŃa similară, concretizată prin îndeplinirea unor contracte similare în ultimii 
5 ani, informaŃii care vor conŃine date certificate privind beneficiarul, momentul încheierii, valoarea precum 
şi modul de îndeplinire al contractelor respective; 

b) informaŃii referitoare la dotările de natură tehnică de care dispune candidatul/ofertantul; 
c) informaŃii referitoare la pregătirea şi calificarea personalului de conducere precum şi a persoanelor 

responsabile pentru îndeplinirea contractului de lucrări; 
d) informaŃii referitoare la numărul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere, în ultimii 

3 ani; 
e) informaŃii privind sistemul de asigurare a calităŃii; 
f) informaŃii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui 

angajament de participare a fost obŃinut de către candidat/ofertant pentru asigurarea controlului calităŃii; 
g) informaŃii privind proporŃia în care contractul de lucrări urmează să fie îndeplinit de către subcontractanŃi. 

 
Art. 33 Autoritatea contractantă are obligaŃia de a respecta caracterul confidenŃial al informaŃiilor prezentate de către 
ofertanŃi/candidaŃi în scopul verificării îndeplinirii condiŃiilor de calificare. 
 

CAPITOLUL V 
DocumentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei 

 
SECłIUNEA 1 
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ConŃinutul documentaŃiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei 
 

Art. 34 Autoritatea contractantă are obligaŃia de a asigura întocmirea documentaŃiei pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei, care trebuie să cuprindă cel puŃin: 

a) informaŃii generale privind autoritatea contractantă; 
b) cerinŃele minime de calificare solicitate de autoritatea contractantă şi documentele care urmează să fie 

prezentate de ofertant/candidat pentru îndeplinirea cerinŃelor respective; 
c) caietul de sarcini; 
d) instrucŃiuni privind date limită care trebuie respectate şi formalităŃi care trebuie îndeplinite, inclusiv cele 

privind garanŃia de participare şi cea de bună execuŃie, referitoare la modul de prezentare şi depunere a 
ofertei, precum şi perioada de valabilitate a acesteia; 

e) instrucŃiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare; 
f) informaŃii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică. 

 
Art. 35 (1) În cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică prin licitaŃie deschisă, autoritatea 
contractantă are obligaŃia de a asigura obŃinerea unui exemplar din documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei, în cel mult 6 zile de la primirea unei solicitări în acest sens, de către orice furnizor, executant sau prestator de la 
care a primit, în timp rezonabil, solicitarea respectivă.                
(2) În cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică prin licitaŃie restrânsă sau prin negociere, 
autoritatea contractantă are obligaŃia de a asigura obŃinerea imediată a unui exemplar din documentaŃia pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertei de către toŃi candidaŃii selectaŃi cărora li s-a transmis invitaŃia de participare cu oferta. 
(3) În cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică prin cerere de ofertă, autoritatea 
contractantă are obligaŃia de a asigura obŃinerea unui exemplar din documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei, în cel mult doua zile de la solicitare, de către toŃi furnizorii, executanŃii sau prestatorii care solicită documentaŃia 
respectivă. 
(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili: 

a) modalitatea în care furnizorii, executanŃii sau prestatorii care înaintează o solicitare pot obŃine exemplarul 
din documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; şi 

b) după caz, costul exemplarului din documentaŃie şi, eventual, al transmiterii acestuia, precum şi condiŃiile de 
plată asociate. 

         
SECłIUNEA a 2-a 

Caietul de sarcini 
 
Art. 36 (1) Caietul de sarcini conŃine, în mod obligatoriu, specificaŃii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita 
la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanŃă, siguranŃa în exploatare, 
dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităŃii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, 
etichetare, marcare, condiŃiile pentru certificarea conformităŃii cu standarde în vigoare. În cazul contractelor pentru 
lucrări, specificaŃiile tehnice se pot referi, de asemenea, şi la prescripŃii de proiectare şi de calcul, la verificarea, inspecŃia 
şi condiŃiile de recepŃie a lucrărilor sau a tehnicilor, procedeelor şi metodelor de construcŃie ca şi la orice alte condiŃii cu 
caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcŃie şi de diverse acte normative şi 
reglementări, în legătură cu lucrarea finală şi cu materii prime, materiale sau părŃi de lucrare utilizate. 
(2) Caietul de sarcini trebuie să precizeze şi instituŃiile competente de la care furnizorii, executanŃii sau prestatorii pot 
obŃine informaŃii privind reglementările obligatorii referitoare la protecŃia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la 
protecŃia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului respectiv şi care sunt în vigoare la nivel 
naŃional sau, în mod special, în regiunea sau în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile. 
 
Art. 37 (1) Fără a afecta reglementările tehnice obligatorii, aşa cum sunt acestea definite în legislaŃia internă referitoare 
la standardizarea naŃională, autoritatea contractantă are obligaŃia de a defini, în caietul de sarcini şi în contract 
specificaŃiile tehnice prin referire, de regulă în următoarea ordine de prioritate, la standarde naŃionale care adoptă 
standarde europene, la alte autorizări/omologări sau specificaŃii tehnice comune utilizate în Comunitatea Europeană ori la 
standarde naŃionale care adoptă standarde internaŃionale. În cazul în care nu există astfel de standarde, atunci 
specificaŃiile tehnice vor fi definite prin referire la alte standarde naŃionale sau prin alte referinŃe de natură tehnică, în 
acest ultim caz fiind obligatorie precizarea menŃiunii sau echivalent. 
(2) Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificaŃii tehnice care indică o anumită origine/sursă sau producŃie, 
procedee speciale, mărci de fabrică sau de comerŃ, brevete de invenŃie, licenŃe de fabricaŃie sau a oricăror alte cerinŃe 
care au ca efect favorizarea unuia sau mai multor ofertanŃi. 
(3) Prin excepŃie de la prevederile alin. (2), se admite o astfel de indicaŃie, dar numai însoŃită de menŃiunea sau 
echivalent şi numai în situaŃia în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a preciza în caietul de sarcini 
specificaŃii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru toate părŃile interesate. 
     

SECłIUNEA a 3-a 
Dreptul de a solicita clarificări 

 
Art. 38 (1) Orice furnizor, executant sau prestator, care a obŃinut, în condiŃiile prezentei ordonanŃe de urgenŃă, un 
exemplar din documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, are dreptul de a solicita, în scris, clarificări despre 
elementele cuprinse în aceasta. 
(2) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai acelor solicitări 
primite cu cel puŃin: 

a) 8 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul aplicării procedurilor prin licitaŃie deschisă, 
licitaŃie restrânsă sau negociere competitivă; 

b) 6 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul accelerării procedurii de licitaŃie restrânsă şi 
în cazul cererii de ofertă aplicate pentru atribuirea contractelor de lucrări; 

c) 3 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor în cazul cererii de ofertă aplicate pentru atribuirea 
contractelor de furnizare şi de servicii; 

(3) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puŃin:  
a) 6 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la alin.(2), lit. a); 
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b) 4 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la alin.(2), lit. b); 
c) 2 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la alin.(2), lit. c); 

(4) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a transmite conŃinutul răspunsului către toŃi furnizorii, executanŃii sau 
prestatorii care au obŃinut, în condiŃiile prezentei ordonanŃe de urgenŃă, un exemplar din documentaŃia pentru elaborarea 
şi prezentarea ofertei, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. 
 
Art. 39 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a completa, din proprie iniŃiativă, în vederea clarificării, documentaŃia 
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 
(2) Orice astfel de completare trebuie comunicată de către autoritatea contractantă, în scris tuturor furnizorilor, 
executanŃilor sau prestatorilor care au obŃinut, în condiŃiile prezentei ordonanŃe de urgenŃă, un exemplar din 
documentaŃia respectivă. 
(3) Transmiterea comunicării trebuie să respecte limitele de timp prevăzute la art. 38, alin. (3). 
 

CAPITOLUL VI 
Elaborarea, prezentarea şi evaluarea ofertei 

 
SECłIUNEA 1 

Elaborarea şi prezentarea ofertei. Oferte alternative 
 

Art. 40 (1) Ofertantul are obligaŃia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaŃia pentru elaborarea 
şi prezentarea ofertei.  
(2) Propunerea tehnică se elaborează în concordanŃă cu cerinŃele cuprinse în caietul de sarcini în aşa fel încât să asigure 
furnizarea tuturor informaŃiilor necesare evaluării tehnice. 
(3) Propunerea financiară se elaborează în aşa fel încât să asigure furnizarea tuturor informaŃiilor necesare evaluării 
financiare.  
 
Art. 41 (1) Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conŃinutului, pe toată durata de valabilitate şi 
trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către 
acesta.  
(2) Ofertantul are obligaŃia de a exprima preŃul din propunerea financiară, în lei şi în euro. În cazul contractelor a căror 
durată de îndeplinire este mai mică sau egală cu 12 luni, preŃul rămâne ferm în lei pe toată durata de îndeplinire a 
contractului de achiziŃie publică, cu excepŃia situaŃiilor prevăzute la alin. (4).  
(3) În cazul contractelor a căror durată de îndeplinire este mai mare de 12 luni, părŃile contractante au dreptul de a 
conveni, prin act adiŃional, pentru restul rămas de îndeplinit, actualizarea preŃului contractului pentru asigurarea protecŃiei 
împotriva inflaŃiei.  
(4) În situaŃii excepŃionale, temeinic justificate, pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariŃiei unor 
împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părŃilor şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului, părŃile contractante au dreptul de a conveni revizuirea numai acelor elemente ale preŃului care au suferit 
modificări.  
(5) Depăşirea termenelor contractuale din vina exclusivă a contractantului nu poate fi invocată ca motiv de actualizare a 
preŃului contractului.  
(6) Prevederile alin. (2) ultima teză nu se aplică în cazul contractelor de achiziŃie publică finanŃate prin programe ale 
Uniunii Europene sau de către organismele financiare internaŃionale şi în cazul contractelor a căror cofinanŃare este 
asigurată de către acestea.  
(7) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) ultima teză achiziŃiile de mărfuri fungibile ale căror preŃuri sunt stabilite pe 
baza cotaŃiilor externe ale burselor internaŃionale de mărfuri ori asimilate acestora sau, după caz, de către autorităŃile de 
reglementare ori Bursa Română de Mărfuri, precum şi achiziŃiile de echipamente, utilaje şi servicii. Formula de actualizare 
a preŃurilor din propunerea financiară, în cazul achiziŃiilor publice de echipamente, utilaje şi servicii, nu trebuie să conducă 
la depăşirea preŃului exprimat în euro la data depunerii ofertei. 
 
Art. 42 (1) Furnizorul, executantul sau prestatorul are obligaŃia de a depune oferta la adresa şi până la data limită pentru 
depunere, stabilite în anunŃul sau în invitaŃia de participare şi îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forŃa majoră.  
(2) Oferta care este depusă la o altă adresă a autorităŃii contractante decât cea stabilită de către aceasta sau, după 
expirarea datei limită pentru depunere, se returnează nedeschisă. 
 
Art. 43 (1) Mai mulŃi furnizori, executanŃi sau prestatori au dreptul de a se asocia şi de a depune oferta în comun, 
denumită, în continuare, oferta comună, fără a fi obligaŃi să-şi prezinte asocierea într-o formă legalizată. Fiecare dintre 
aceştia îşi asuma obligaŃia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinŃe ale viitorului contract de achiziŃie 
publică.  
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată înainte de încheierea contractului de 
achiziŃie publică, în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare.  
(3) AsociaŃii desemnează din rândul lor pe acela care, în cazul atribuirii contractului de achiziŃie publică, îi reprezintă în 
raporturile cu  autoritatea contractantă, în calitate de lider de asociaŃie. 
(4) În cadrul unei proceduri pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică asociaŃii nu au dreptul de a depune, pe 
lângă oferta comună, alte oferte în mod individual sau în altă asociere ori de a participa în calitate de subcontractant la 
procedura respectivă.  
 
Art. 43' OfertanŃii care participă la procedura de atribuire a unui contract pentru concesiunea de lucrări au obligaŃia de a 
include în ofertă lista cuprinzând persoanele juridice afiliate lor; concesionarul va avea obligaŃia de a actualiza această 
listă, în mod permanent, până la finalizarea contractului pentru concesiunea lucrărilor. 
 
Art. 44 (1) Ofertantul/ofertanŃii asociaŃi are/au dreptul de a depune o singură ofertă, numită ofertă de bază, cu obligaŃia 
ca aceasta să nu se abată de la cerinŃele prevăzute în documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 
(2) Prin excepŃie de la alin.(1), ofertantul/ofertanŃii asociaŃi, are/au dreptul de a depune, în plus, şi alte oferte, numite 
oferte alternative, dar numai în cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este "oferta cea mai avantajoasă din punct 
de vedere tehnico-economic". Numai ofertele alternative se pot abate, într-o anumită măsură, de la cerinŃele prevăzute în 
documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 



TransparenŃă şi integritate în achiziŃii publice—ghid pentru sectorul de afaceri şi administraŃie 

 85 

(3) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a prevedea în caietul de sarcini cerinŃele minime obligatorii pe care ofertele 
alternative trebuie să le îndeplinească pentru a fi luate în considerare. De asemenea, dacă autoritatea contractantă nu 
intenŃionează să permită depunerea de oferte alternative, atunci este obligatoriu ca aceasta să precizeze interdicŃia 
respectivă în anunŃul de participare.  
(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o ofertă alternativă având ca singură motivaŃie faptul că: 

a) aceasta este întocmită utilizându-se specificaŃii tehnice definite în alt mod decât cele prevăzute în caietul de 
sarcini, în măsura în care ofertantul poate demonstra că soluŃia propusă asigură îndeplinirea 
corespunzătoare a tuturor cerinŃelor de natură tehnică solicitate de către autoritatea contractantă; 

b) în cazul în care aceasta ar putea fi declarată câştigătoare: 
� contractul de furnizare, pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire, se transformă în contract 

de servicii; sau 
� contractul de servicii, pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire, se transformă în contract de 

furnizare.  
 
Art. 45 În cazul în care autoritatea contractantă solicită, atunci ofertantul are obligaŃia să precizeze în ofertă, acea parte a 
contractului de achiziŃie publică pe care acesta intenŃionează să o subcontracteze. 
 
Art.45' (1) Autoritatea contractantă, atunci când urmează să atribuie un contract de concesiune de lucrări, are dreptul de 
a solicita: 

a) concesionarului, ca acesta să atribuie contracte de lucrări unor terŃe părŃi într-un procent de minim 
30% din totalul lucrărilor ce fac obiectul concesiunii;  

b) ofertanŃilor, să precizeze în ofertă valoarea contractelor de lucrări pe care aceştia intenŃionează să le 
atribuie unor terŃe părŃi, ca efect al atribuirii unui contract de concesiune de lucrări. 

(2) Autoritatea contractantă are obligaŃia să precizeze în anunŃul de participare sau în invitaŃia de participare, precum şi în 
condiŃiile contractuale, procentul minim impus la care se face referire la alin.(1) lit. a) sau faptul că potenŃialilor ofertanŃi li 
se solicită să indice valoarea la care se face referire la alin.(1) lit. b). 
(3) Orice ofertant  are dreptul să prezinte în ofertă, un procent mai mare decât procentul minim, prevăzut la alin.(1) lit. 
a), stabilit de către autoritatea contractantă. 
 
Art. 46 Oferta nu se ia în considerare dacă ofertantul nu constituie garanŃia pentru participare în conformitate cu 
prevederile din documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 
 
Art. 47 Autoritatea contractantă are obligaŃia de a păstra confidenŃialitatea asupra conŃinutului ofertei precum şi asupra 
oricărei informaŃii suplimentare solicitate ofertantului şi a cărei dezvăluire ar putea să aducă atingere dreptului ofertantului 
de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. 
 

SECłIUNEA a 2-a 
Modificarea, retragerea şi valabilitatea ofertei 

 
Art. 48 Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru 
depunerea ofertei.  
 
Art. 49 Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, 
sub sancŃiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică şi a pierderii garanŃiei 
pentru participare. 
 
Art. 50 (1) Ofertantul are obligaŃia de a menŃine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate a ofertei; perioada de 
valabilitate a garanŃiei pentru participare va fi cel puŃin egală cu perioada de valabilitate a ofertei. 
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanŃilor, în circumstanŃe excepŃionale, înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade; în cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, 
perioada de valabilitate a garanŃiei pentru participare trebuie să fie prelungită în mod corespunzător. 
(3) Ofertantul are obligaŃia de a comunica autorităŃii contractante dacă este de acord sau nu cu prelungirea perioadei de 
valabilitate a ofertei.  
(4) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că şi-a retras oferta, 
fără ca acest fapt să atragă după sine pierderea garanŃiei pentru participare. 
 

SECłIUNEA a 3-a 
Comisia de evaluare. Juriul 

 
Art. 51 (1) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de achiziŃie publică în 
parte, o comisie de evaluare care răspunde de următoarele activităŃi:  

a) verificarea eligibilităŃii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi economico-
financiara, de către candidaŃi/ofertanŃi; 

b) deschiderea, examinarea şi evaluarea ofertelor; 
c) stabilirea ofertei câştigătoare. 

(11) În cazul în care procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică este negocierea cu o singură 
sursă, autoritatea contractantă are obligaŃia de a constitui,  pentru atribuirea fiecărui contract de achiziŃie publică în parte, 
o comisie care răspunde de negocierea şi stabilirea prevederilor finale ale clauzelor contractuale.  
(2) Comisia de evaluare sau, după caz, comisia de negociere, este formată din cel puŃin trei membri cu pregătire 
profesională şi experienŃă relevantă în domeniu precum şi cu probitate morală recunoscută. 
(3) Prin excepŃie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a constitui comisia de evaluare pentru 
atribuirea mai multor contracte, dar numai dacă procedura aplicată este cererea de ofertă. 
 
Art. 52 (1) Autoritatea contractantă are obligaŃia să constituie, în scopul evaluării soluŃiilor prezentate într-un concurs  de 
soluŃii, un juriu care: 

a) verifică respectarea regulilor de depunere şi prezentare a soluŃiei; 
b) evaluează soluŃiile primite; 
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c) în funcŃie de criteriile prevăzute în anunŃul de participare, adoptă o decizie sau formulează o opinie; 
d) îndeplineşte alte atribuŃiuni specifice. 

(2) Juriul este format din cel puŃin trei membri, persoane fizice independente faŃă de concurenŃi, cu pregătire profesională 
şi experienŃă relevantă în domeniu, precum şi cu probitate morală recunoscută. 
(3) În situaŃia în care concurenŃilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională, atunci cel puŃin o treime din membrii 
juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalentă.  
 
Art. 53 Nu au dreptul să fie membri în comisia de evaluare sau în juriu, următoarele persoane: 

a) soŃul sau o rudă până la gradul al treilea inclusiv ori un afin până la gradul al treilea inclusiv, cu unul dintre 
ofertanŃi/candidaŃi/concurenŃi; 

b) persoanele care în ultimii trei ani au avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre 
ofertanŃi/candidaŃi/concurenŃi sau care au făcut parte din consiliul de administraŃie sau din orice alt organ de 
conducere sau de administraŃie al acestora;  

c) persoanele care deŃin părŃi sociale sau acŃiuni din capitalul social subscris al unuia dintre 
ofertanŃi/candidaŃi/concurenŃi. 

 
Art. 54 Autoritatea contractantă hotărăşte dacă membrii comisiei de evaluare sau ai juriului, toŃi sau numai parte a 
acestora, sunt remuneraŃi pentru activitatea respectivă. 
 

SECłIUNEA a 4-a 
Deschiderea şi evaluarea ofertelor 

 
Art. 55 (1) Comisia de evaluare are obligaŃia de a deschide ofertele la data şi în locul indicate în anunŃul sau în invitaŃia 
de participare.  
(2) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere. 
(3) Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o ofertă având ca singură motivaŃie absenŃa de la deschidere a 
ofertantului care a depus oferta respectivă. 
 
Art. 56 (1) În cazul unei oferte care are un preŃ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, 
executat sau prestat, comisia de evaluare are obligaŃia de a solicita, în scris, şi oricum înainte de a lua vreo decizie de 
respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă precum şi de a verifica 
răspunsurile care justifică preŃul respectiv. 
(2) Autoritatea contractantă trebuie să ia în consideraŃie justificările primite de la ofertant, în condiŃiile alin. (1), îndeosebi 
cele care se referă la: 

� fundamentarea economică a modului de formare a preŃului ofertei; 
� soluŃii tehnice adoptate sau condiŃii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru îndeplinirea 

contractului de achiziŃie publică; 
� originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerinŃelor prevăzute în documentaŃia pentru 

elaborarea şi prezentarea ofertei. 
 
Art. 57 Comisia de evaluare are dreptul să respingă o ofertă în oricare din următoarele cazuri: 

a) oferta de bază nu respectă cerinŃele prevăzute în documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, caz 
în care nu se iau în considerare nici eventualele oferte alternative; 

b) oferta conŃine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt, în mod evident, 
dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; 

c) explicaŃiile solicitate conform art. 56 nu sunt concludente sau credibile. 
 
Art. 58 Comisia de evaluare are obligaŃia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte că acesta a fost sau 
este angajat în practici corupte sau frauduloase în legătură cu procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie 
publică. 
  

SECłIUNEA a 5-a 
Criterii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică 

 
Art. 59 Autoritatea contractantă are obligaŃia să precizeze, în anunŃul de participare şi în documentaŃia pentru elaborarea 
şi prezentarea ofertei, criteriul pe baza căruia se atribuie contractul, şi care, odată stabilit, nu poate fi schimbat pe toata 
durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achiziŃie publică.   
 
Art. 60 Criteriul menŃionat la art. 59 poate fi numai: 

a) fie, oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic; 
b) fie, în mod exclusiv, preŃul cel mai scăzut. 

 
Art. 61 (1) În cazul aplicării criteriului  "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic" oferta stabilită 
ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul. 
(2) Algoritmul de calcul prevăzut la alin.(1) se stabileşte prin luarea în consideraŃie, alături de preŃ, a unor variate criterii 
de evaluare a ofertei, în funcŃie de specificul fiecărui contract în parte, cum ar fi, după caz: termen de livrare sau de 
execuŃie, costuri curente, raportul cost/eficienŃă, caracteristici privind nivelul calitativ, estetic, tehnic sau funcŃional, 
servicii post-vânzare şi asistenŃa tehnică, angajamente privind livrarea pe termen lung de piese de schimb, subansamble 
sau furnituri, condiŃii referitoare la aplicarea preferinŃei interne, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea 
ofertelor. Aceste criterii trebuie să fie definite clar, să aibă legătură concretă cu specificul contractului şi, după ce au fost 
stabilite, nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică. 
(3) Autoritatea contractantă este obligată să precizeze, în documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, criteriile 
de evaluare a ofertei prevăzute la alin.(2), în ordinea importanŃei lor pentru evaluarea ofertei precum şi algoritmul de 
calcul detaliat care va fi aplicat. 
 
Art. 62 În cazul aplicării criteriului "preŃul cel mai scăzut", cerinŃele impuse de către autoritatea contractantă, prin caietul 
de sarcini, sunt considerate cerinŃe minimale. 
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SECłIUNEA a 6-a 

Forme de comunicare 
 
Art. 63 (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea prevăzute în prezenta ordonanŃă de 

urgenŃă, trebuie să se transmită sub forma de document scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii. 
(3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepŃia documentelor care confirmă primirea. 
(4) Documentele scrise pot fi transmise prin una din următoarele forme: 

a) scrisoare prin poştă; 
b) telegramă; 
c) telex; 
d) telefax; 
e) electronică. 

(5) Autoritatea contractantă sau, după caz, furnizorul, executantul sau prestatorul care a transmis documentele printr-una 
din formele prevăzute la alineatul (4) lit. b) - d) are obligaŃia de a transmite documentele respective, în cel mult 24 de 
ore, şi prin formă de scrisoare prin poştă sau în formă electronică. În cazul în care documentele scrise se transmit în 
formă electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să 
îndeplinească condiŃiile de probă şi de validitate ale unui act juridic. 
 
Art. 64 Autoritatea contractantă are obligaŃia de a nu face nici o discriminare între ofertanŃi/candidaŃi din punct de vedere 
al formei în care aceştia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicări. 
 
Art. 65 (1) În cazul aplicării procedurii prin licitaŃie restrânsă sau prin negociere competitivă, autoritatea contractantă are 
obligaŃia de a transmite simultan, tuturor candidaŃilor care au participat la etapa  de selectare, o comunicare în scris 
referitoare la rezultatul etapei respective. 
(2) În cazul candidaŃilor neselectaŃi comunicarea trebuie să precizeze motivele excluderii, necalificării sau, după caz, ale 
neselectării. 
(3)  În cazul candidaŃilor selectaŃi comunicarea reprezintă chiar invitaŃia de participare cu ofertă la etapa a II-a şi va fi 
însoŃită, după caz, de documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei sau de informaŃii precise privind modul de 
obŃinere a acestei documentaŃii. 
 
Art. 66 (1) În cazul aplicării procedurii de licitaŃie deschisă, cerere de ofertă, precum şi la sfârşitul etapei finale în cazul 
aplicării procedurii de licitaŃie restrânsă sau de negociere competitivă, autoritatea contractantă are obligaŃia de a 
transmite simultan tuturor ofertanŃilor o comunicare în scris referitoare la rezultatul aplicării procedurii respective. 
(2) În cazul ofertanŃilor a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare, comunicarea trebuie să motiveze această decizie şi 
să indice numele ofertantului câştigător, iar în cazul ofertelor declarate corespunzătoare, să indice inclusiv caracteristicile 
şi avantajele relative ale ofertei câştigătoare faŃă de oferta respectivului ofertant necâştigător. 
(3) În cazul ofertantului câştigător, comunicarea trebuie să precizeze faptul că oferta sa a fost declarată câştigătoare şi ca 
acesta este invitat în vederea încheierii contractului de achiziŃie publică.  
 
Art. 67 (1) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a transmite comunicările prevăzute la art.65 şi art.66 în cel mult 
două zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit candidaŃii selectaŃi sau a stabilit oferta câştigătoare. 
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a nu face cunoscute anumite informaŃii referitoare la atribuirea contractului de 
achiziŃie publică şi care ar putea fi cuprinse în ansamblul informaŃiilor referitoare la caracteristicile şi avantajele relative 
ale ofertei câştigătoare faŃă de alte oferte şi anume în situaŃia în care informaŃiile respective: 

a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale şi, implicit, ar fi contrare interesului public;  
b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanŃilor/candidaŃilor, inclusiv acelea ale ofertantului a cărui oferta a 

fost declarată câştigătoare;  
c) ar prejudicia concurenŃa loială între furnizori/executanŃi/prestatori. 

 
SECłIUNEA a 7-a 

Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică 
  
Art. 68 Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie 
publică, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de 
achiziŃie publică şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, în următoarele cazuri: 

a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenŃei, respectiv numărul de candidaŃi/ofertanŃi 
este mai mic decât cel minim prevăzut, pentru fiecare procedură, de prezenta ordonanŃă de urgenŃă; 

b) nici unul dintre candidaŃi/ofertanŃi nu a îndeplinit condiŃiile de calificare prevăzute în documentaŃia pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertei; 

c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care: 
� sunt depuse după data limită de depunere a ofertelor; 
� nu au fost elaborate şi prezentate în concordanŃă cu cerinŃele din documentaŃia pentru elaborarea 

şi prezentarea ofertei; 
� conŃin în propunerea financiară preŃuri care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei 

concurenŃe şi care nu pot fi temeinic justificate;  
� conŃin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt, în mod evident, 

dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; 
� prin valoarea inclusă în propunerea financiară, fiecare dintre ele a depăşit valoarea fondurilor 

alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică respectiv;  
d) circumstanŃe excepŃionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică sau este 

imposibilă încheierea contractului. 
 
Art. 69 Decizia de anulare nu creează vreo obligaŃie a autorităŃii contractante faŃă de participanŃii la procedura de 
achiziŃie publică, cu excepŃia returnării garanŃiei pentru participare. 
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Art. 70 Autoritatea contractantă are obligaŃia de a comunica în scris, tuturor participanŃilor la procedura de achiziŃie 
publică, în cel mult două zile de la data anulării, atât încetarea obligaŃiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de 
oferte, cât şi motivul anulării. 
 

CAPITOLUL VII 
Încheierea, îndeplinirea şi finalizarea contractului de achiziŃie publică 

 
SECłIUNEA 1 

Încheierea contractului de achiziŃie publică 
 

Art. 71 (1) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a încheia contractul de achiziŃie publică cu ofertantul a cărui ofertă a 
fost stabilită ca fiind câştigătoare de către comisia de evaluare. 
(2) În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca 
fiind câştigătoare, atunci aceasta are dreptul: 

a) de a invita ofertanŃii, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii contractului; 
sau 

b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de  achiziŃie publică. 
(3) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a încheia contractul de achiziŃie publică în perioada de valabilitate a ofertelor. 
(4) Fără a fi încălcate prevederile de la alin. (3), în cazul în care contractul a fost atribuit prin aplicarea procedurii de 
licitaŃie deschisă, licitaŃie restrânsă sau negociere competitivă, autoritatea contractantă are obligaŃia de a încheia 
contractul de achiziŃie publică numai după 7 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii 
respective. 
 
Art. 72 Ofertantul invitat de către autoritatea contractantă pentru încheierea contractului de achiziŃie publică are obligaŃia 
de a constitui garanŃia de bună execuŃie în conformitate cu prevederile din documentaŃia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei. 
 
Art. 73 abrogat 
 
Art. 74 În cazul nerespectării obligaŃiilor contractuale de către una dintre părŃi, partea lezată are dreptul de a cere 
rezilierea contractului de achiziŃie publică şi de a pretinde plata de despăgubiri. 
 

SECłIUNEA a 2-a 
Evitarea concurenŃei neloiale 

 
Art. 75 Persoanele fizice sau juridice care au participat, în orice fel, la întocmirea documentaŃiei pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică 
respectiv, nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancŃiunea nulităŃii contractului în cauză. 
 
Art. 76 Contractantul nu are dreptul de a angaja cu carte de muncă sau prin convenŃie civilă, în scopul îndeplinirii 
contractului de achiziŃie publică, persoane fizice sau juridice care au participat la întocmirea documentaŃiei pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertei sau care au făcut parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului 
în cauză, pe parcursul unei perioade de cel puŃin şase luni de la încheierea contractului, sub sancŃiunea rezilierii 
contractului de către autoritatea contractantă. 

 
CAPITOLUL VIII 

Dosarul achiziŃiei publice 
 
Art. 77 (1) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a întocmi dosarul achiziŃiei publice. 
(2) Documentele care trebuie să fie incluse în dosarul achiziŃiei publice precum şi cele care trebuie transmise instituŃiilor 
ce monitorizează sistemul achiziŃiilor publice se stabilesc prin normele de aplicare ale prezentei ordonanŃe de urgenŃă. 
 
Art. 78 Dosarul achiziŃiei publice se păstrează de către autoritatea contractantă atâta timp cât contractul de achiziŃie 
publică produce efecte juridice şi, oricum, nu mai puŃin de cinci ani de la data finalizării contractului respectiv. 
 
Art. 79 La cerere, dosarul achiziŃiei publice este pus la dispoziŃia oricărei autorităŃi publice interesate, spre consultare, cu 
condiŃia ca nici o informaŃie să nu fie dezvăluită, dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar 
afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al părŃilor sau ar afecta libera concurenŃă, dar fără a se 
limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea 
fraudelor, contravenŃiilor sau infracŃiunilor.  
 

CAPITOLUL IX 
Căi de atac 

 
SECłIUNEA 1 

DispoziŃii generale privind utilizarea căilor de atac 
 
Art. 80 (1) Actele sau deciziile nelegale care determină încălcarea prevederilor prezentei ordonanŃe de urgenŃă pot fi 
atacate pe cale administrativă şi/sau în justiŃie. 
(2) Autoritatea contractantă este competentă să soluŃioneze contestaŃiile înaintate pe cale administrativă. Autoritatea 
contractantă are obligaŃia să indice în anunŃul de participare sau, după caz, în invitaŃia de participare, denumirea, adresa, 
faxul şi/sau adresa e-mail a compartimentului din cadrul autorităŃii contractante unde se transmit/depun sau, după caz, se 
soluŃionează contestaŃiile. 
(3) AcŃiunea în justiŃie se introduce la secŃia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui arie teritorială  de 
competenŃă se află sediul autorităŃii contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secŃia de 
contencios administrativ a CurŃii de apel. 
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Art. 81 (1) Orice persoană fizică sau juridică care are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achiziŃie 
publică şi care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecinŃă directă a unui act nelegal sau a unei 
decizii nelegale, are dreptul de a utiliza căile de atac prevăzute de prezenta ordonanŃă de urgenŃă. 
(2) AcŃiunea în justiŃie se introduce numai după epuizarea căii de atac a contestaŃiei pe cale administrativă şi numai de 
către acele persoane care au înaintat contestaŃii precum şi pentru acele capete de cerere care au făcut obiectul atacului pe 
cale administrativă. AcŃiunea în justiŃie se introduce numai atunci când autoritatea contractantă nu a răspuns unei 
contestaŃii în termenul prevăzut în prezenta ordonanŃă de urgenŃă ori atunci când contestatorul nu este satisfăcut de 
răspunsul primit în termen legal. 
(3) Prin excepŃie de la prevederile alin.(2), poate introduce o acŃiune în justiŃie, fără ca în prealabil să fi înaintat o 
contestaŃie pe cale administrativă:  

a) orice persoana fizică sau juridică care se încadrează în prevederile de la alin.(1) şi care nu a fost în nici un fel 
implicată în procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică, dar numai după publicarea 
anunŃului de atribuire a contractului de achiziŃie publică respectiv şi nu mai târziu de 15 zile de la data 
publicării anunŃului de atribuire; 

b) orice participant încă implicat în procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică, numai pentru a 
ataca măsurile corective decise de autoritatea contractantă ca efect al soluŃionării contestaŃiei sau 
contestaŃiilor, dacă poate dovedi că: 

� fie, măsurile corective sunt la rândul lor nelegale şi determină încălcarea prevederilor prezentei 
ordonanŃe de urgenŃă; 

� fie, măsurile corective, deşi legale sunt incomplete şi, ca urmare, este încă alterată respectarea 
principiilor liberei concurenŃe, eficienŃei utilizării fondurilor publice, transparenŃei, tratamentului egal 
şi al confidenŃialităŃii, prevăzute la art.2 din prezenta ordonanŃă de urgenŃă. 

c) orice ofertant, numai în cazul în care autoritatea contractantă a încheiat deja contractul de achiziŃie publică 
mai devreme de 7 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziŃie publică, dar nu mai târziu de 15 zile de la data publicării anunŃului de atribuire. 

 
Art. 82 (1) Despăgubirile se solicită numai prin acŃiune în justiŃie introdusă exclusiv în acest scop şi numai după 
soluŃionarea pe cale administrativă a contestaŃiei sau în justiŃie a acŃiunilor prevăzute la art. 81, alin (2).  
(2) AcŃiunea în justiŃie prin care se solicită despăgubiri se introduce la secŃia de contencios administrativ a tribunalului în a 
cărui arie teritorială  de competenŃă se află sediul autorităŃii contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara 
recurs la secŃia de contencios administrativ a CurŃii de apel. 
 
Art. 83 Persoana fizică sau juridică care introduce acŃiune în justiŃie în condiŃiile prevăzute de prezenta ordonanŃă de 
urgenŃă are obligaŃia de a notifica, de îndată, autorităŃii contractante despre aceasta precum şi de a asigura primirea 
notificării de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data introducerii acŃiunii.  
 
Art. 84 abrogat 
 
Art. 85 (1) Ori de câte ori primeşte o contestaŃie, autoritatea contractantă suspendă procedura pentru atribuirea 
contractului de achiziŃie publică în cauză. 
(2) Perioada de suspendare atrage după sine prelungirea, în mod corespunzător, a oricărei perioade afectate prin 
suspendare, cu excepŃia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac. 
(3) Decizia de suspendare se comunică de îndată, de către autoritatea contractantă, contestatorului precum şi tuturor 
participanŃilor încă implicaŃi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică la data înaintării contestaŃiei. 
(4) Prin excepŃie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a nu suspenda procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziŃie publică în cauză, în oricare dintre următoarele situaŃii: 

a) contestaŃia este în mod evident nejustificată sau conŃinutul acesteia este în mod evident neserios; 
b) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică există pericolul 

iminent de a afecta grav un interes public major pe care autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să 
îl argumenteze. 

(5) Prevederile de la alin.(1) se aplică fără a îngrădi în vreun fel capacitatea instanŃelor de judecată competente de a 
decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică. 
 
Art. 86 (1) De îndată ce primeşte o contestaŃie sau o notificare privind introducerea unei acŃiuni în justiŃie, autoritatea 
contractantă are obligaŃia să înştiinŃeze despre aceasta şi despre decizia sa motivată de a suspenda sau nu procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică pe toŃi participanŃii încă implicaŃi în respectiva procedură, anexând copie 
după contestaŃia/notificarea primită.  
(2) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a comunica tuturor participanŃilor încă implicaŃi în procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziŃie publică toate actele şi deciziile ulterioare referitoare la contestaŃia/acŃiunea în justiŃie în 
cauză, în termen de două zile lucrătoare de la producerea/primirea lor.  
 
Art. 87 (1) ParticipanŃii încă implicaŃi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică au dreptul de a se 
asocia la contestaŃia înaintată autorităŃii contractante, prin comunicare scrisă depusă la sediul autorităŃii contractante, în 
termen de cinci zile de la primirea înştiinŃării privind primirea unei contestaŃii. 
(2) Cei care se asociază la o contestaŃie au aceleaşi drepturi şi răspunderi cu cel care a iniŃiat contestaŃia. ParticipanŃii încă 
implicaŃi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică care nu se asociază unei contestaŃii potrivit 
prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativă cât şi în justiŃie, actul sau decizia 
invocată ca nelegală prin contestaŃia înaintată iniŃial. 
 
Art. 88 (1) În cazul unei acŃiuni înaintate în justiŃie, participanŃii încă implicaŃi în procedură pentru atribuirea contractului 
de achiziŃie publică, dacă nu au decăzut din dreptul lor potrivit prevederilor prezentei ordonanŃe de urgenŃă, au dreptul de 
a formula la instanŃa competentă, cereri de intervenŃie în termen de 5 zile de la primirea înştiinŃării privind introducerea 
unei acŃiuni în justiŃie. 
(2) Cei care nu formulează cereri de intervenŃie pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativă cât şi în justiŃie, actul 
sau decizia împotriva cărora s-a introdus acŃiune în justiŃie. 
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SECłIUNEA a 2-a 
SoluŃionarea contestaŃiei 

 
Art. 89 (1) Forma de atac pe cale administrativă a actelor şi deciziilor nelegale, care determină încălcarea prevederilor 
prezentei ordonanŃe de urgenŃă, este contestaŃia. 
(2) ContestaŃia trebuie formulată în scris.  
(3) Documentul prevăzut la alin. (2) trebuie să precizeze explicit faptul că reprezintă o contestaŃie în temeiul prezentei 
ordonanŃe de urgenŃă, să facă referire la actul sau decizia invocată ca nelegală, să prezinte interesele lezate şi/sau 
prejudiciile pe care le-a suferit, le suferă sau le poate suferi contestatorul, precum şi modul în care acesta aşteaptă să fie 
rezolvat cazul în speŃă. 
 
Art. 90 (1) Îndată după primirea unei contestaŃii, autoritatea contractantă verifică contestaŃia şi estimează temeinicia 
suspendării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică, potrivit prevederilor art. 85. 
(2) Pentru fiecare contestaŃie autoritatea contractantă are obligaŃia de a formula o rezoluŃie motivată care trebuie să fie 
comunicată contestatorului, celorlalŃi participanŃi încă implicaŃi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie 
publică, într-o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înaintării contestaŃiei. 
(3) În termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin.(2), contestatorii au obligaŃia de a 
notifica autorităŃii contractante dacă acceptă sau nu rezoluŃia autorităŃii contractante şi măsurile corective eventual decise 
de către aceasta; cei care notifică autorităŃii contractante că acceptă rezoluŃia şi măsurile corective decise, decad din 
dreptul lor de a ataca în justiŃie, inclusiv din acela de a introduce cerere de intervenŃie în interesul părŃii care ar ataca 
respectiva rezoluŃie şi/sau măsurile corective în cauză. 
(4) În vederea formulării rezoluŃiei sale motivate autoritatea contractantă se poate consulta cu contestatorul şi cu toŃi cei 
care s-au asociat contestaŃiei; de asemenea, autoritatea contractantă poate iniŃia consultări şi cu ceilalŃi participanŃi încă 
implicaŃi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică. 
(5) Ori de câte ori autoritatea contractantă reŃine, în vederea soluŃionării, mai multe contestaŃii împotriva aceluiaşi act sau 
aceleiaşi decizii invocate ca nelegale, are obligaŃia să soluŃioneze în mod unitar toate contestaŃiile primite, având în vedere 
respectarea principiului tratamentului egal. 
 
Art. 91 (1) În soluŃionarea contestaŃiilor, autoritatea contractantă poate decide măsuri corective de modificare, încetare, 
revocare, anulare şi altele asemenea, ale actelor şi deciziilor nelegale sau activităŃilor în legătura cu acestea, în scopul 
conformării cu prevederile prezentei ordonanŃe de urgenŃă. 
(2) Orice măsură corectivă decisă de către autoritatea contractantă trebuie să fie precizată în cadrul rezoluŃiei motivate. 
 
Art. 92 (1) De îndată ce primeşte o contestaŃie sau o notificare privind introducerea unei acŃiuni în justiŃie, în scopul 
optimizării procesului de monitorizare a sistemului de achiziŃii publice, autoritatea contractantă are obligaŃia să înştiinŃeze 
despre aceasta Ministerul FinanŃelor Publice, anexând copie după contestaŃia/notificarea primită. În cazul în care 
contestaŃia sau acŃiunea în justiŃie vizează aplicarea unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări sau a unui 
contract de servicii de proiectare a construcŃiilor, atunci autoritatea contractantă are obligaŃia de a transmite înştiinŃarea 
prevăzută la alin. (1) şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transportului şi LocuinŃei.  
(2) Autoritatea contractantă are obligaŃia de a comunica Ministerului FinanŃelor Publice şi, după caz, şi Ministerului 
Lucrărilor Publice, Transportului şi LocuinŃei, toate actele şi deciziile ulterioare referitoare la contestaŃia/acŃiunea în justiŃie 
în cauză, în termen de două zile lucrătoare de la producerea/primirea lor. 
(3) În termen de 7 zile de la primirea înştiinŃării referitoare la înaintarea unei contestaŃii, inclusiv a copiei anexate 
prevăzute la alin (1), Ministerul FinanŃelor Publice are obligaŃia de a formula şi de a transmite un punct de vedere cu 
privire la modul în care consideră că ar trebui să fie soluŃionată contestaŃia. În cazul în care contestaŃia vizează aplicarea 
unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări sau a unui contract de servicii de proiectare a construcŃiilor, 
atunci punctul de vedere privind modul în care se consideră că ar trebui să fie soluŃionată contestaŃia va fi elaborat în 
comun cu Ministerului Lucrărilor Publice, Transportului şi LocuinŃei. 
(4) Punctul de vedere prevăzut la alin. (3) are caracter informativ şi de specialitate şi este destinat să faciliteze autorităŃii 
contractante, şi după caz justiŃiei, luarea unei decizii corespunzătoare, pe baza unei interpretări autorizate a prevederilor 
legislative în domeniul achiziŃiilor publice precum şi pe baza modului de soluŃionare a unor  cazuri anterioare similare.
              

SECłIUNEA a 3-a 
Atacarea în justiŃie 

 
Art. 93 Sub sancŃiunea decăderii, acŃiunea în justiŃie trebuie introdusă în cel mult 30 de zile de la data primirii rezoluŃiei 
motivate privind contestaŃia sau, în cazul în care nu primeşte răspuns, de la data expirării perioadei de soluŃionare a 
contestaŃiilor. 
 
Art. 94 (1) În cel mult 10 zile de la introducerea unei acŃiuni în justiŃie instanŃa de judecată poate hotărî, cu citarea 
părŃilor, dar numai dacă cel care a introdus acŃiunea solicită în mod expres acest lucru invocând un prejudiciu grav şi 
iminent, în scopul de a elimina prejudiciul sau de a preveni afectarea intereselor persoanei care introduce acŃiune în 
justiŃie, măsuri cu caracter provizoriu, până la soluŃionarea pe fond a cauzei, după cum urmează: 

a) suspendarea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziŃie publică; 
b) măsuri care să asigure suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică; 
c) măsuri care să asigure oprirea implementării oricărei decizii a autorităŃii contractante. 

(2) Atunci când judecă un caz în care se cer măsuri cu caracter provizoriu, instanŃa de judecata poate lua în considerare 
consecinŃele probabile ale acestor măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate prin măsurile 
respective, inclusiv interesul public şi, pe această bază, poate să nu decidă astfel de măsuri în situaŃii în care consecinŃele 
negative ale măsurilor pot fi mai mari decât beneficiile lor. Hotărârea de a nu lua măsuri provizorii nu trebuie să 
prejudicieze vreun alt drept al persoanei care solicită luarea de astfel de măsuri. 
(3) În cazul în care instanŃa decide oricare dintre măsurile cu caracter provizoriu de la alin.(1), instanŃa va soluŃiona cauza 
în regim de urgenŃă şi, oricum, nu în mai mult de 60 de zile de la introducerea acŃiunii. 
 
Art. 95 InstanŃele competente pot hotărî, pe baza ascultării părŃilor interesate, măsuri de anulare sau care asigură 
anularea acelor decizii ale autorităŃii contractante prin care se încalcă prevederile prezentei ordonanŃe de urgenŃă, măsuri 
de corectare, modificare sau care asigură corectarea, modificarea acestor acte şi decizii, inclusiv modificarea specificaŃiilor 
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tehnice care au caracter discriminatoriu sau a altor cerinŃe având acelaşi caracter, din orice document legat de procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică. 
 
Art. 96 În cazul în care prin acŃiunea în justiŃie se solicită plata de despăgubiri, în baza unui prejudiciu adus ca urmare a 
unui act sau a unei decizii nelegale a autorităŃii contractante, pentru dovedirea faptului ca au fost încălcate prevederile 
legale, este suficient să se constate: 

a) existenŃa unei hotărâri irevocabile a instanŃei, conform prevederilor de la art. 95; 
b) adoptarea, de către autoritatea contractantă, a unor măsuri corective ca urmare a contestaŃiei. 

 
Art. 97 Hotărârile judecătoreşti irevocabile pronunŃate în litigiile care decurg din aplicarea dispoziŃiilor prezentei 
ordonanŃe de urgenŃă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - AchiziŃii publice, iar plata transmiterii şi a 
cheltuielilor de publicare este în sarcina părŃii care a pierdut procesul; în acest scop, instanŃa va dispune prin aceeaşi 
hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli. 
 

CAPITOLUL X 
ContravenŃii, sancŃiuni 

 
SECłIUNEA 1 
ContravenŃii 

 
Art. 98 Constituie contravenŃii şi se sancŃionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiŃii 

încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracŃiuni: 
a) efectuarea unei achiziŃii publice prin eludarea sau încălcarea prevederilor prezentei ordonanŃe de urgenŃă şi 

ale actelor normative emise în aplicarea acesteia;  
b) aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achiziŃie publică fără a avea alocate, pentru anul în 

curs, fondurile necesare îndeplinirii contractului; 
c) aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică în scopul testării preŃurilor pieŃei; 
d) aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achiziŃie publică fără autorizaŃii, avize, acorduri şi 

aprobări legale; 
e) furnizarea de informaŃii, unuia sau mai multor furnizori, executanŃi sau prestatori, de natură să-i favorizeze 

pe aceştia în cadrul unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziŃie publică; 
f) deŃinerea de către un participant la procedura de atribuire a contractului de achiziŃie publică, de informaŃii 

privind conŃinutul ofertelor celorlalŃi participanŃi la procedură precum şi înŃelegerea acestuia cu alŃi 
participanŃi sau cu autoritatea contractantă în scopul denaturării rezultatului procedurii. 

           
SECłIUNEA a 2-a 

SancŃionarea contravenŃiilor 
 
Art. 99 (1) ContravenŃiile prevăzute la art. 98 lit. a), b), e) şi f) se sancŃionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 
75.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. c) şi d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei. 
(2) Amenzile prevăzute ca sancŃiuni pentru săvârşirea contravenŃiilor prevăzute la art. 98 pot fi aplicate atât persoanelor 
fizice cât şi persoanelor juridice. 
  
Art. 100 Nivelul amenzilor prevăzute la art.99 se actualizează prin hotărâre a Guvernului în raport cu rata inflaŃiei. 
 
Art. 101 (1) Constatarea contravenŃiilor şi aplicarea sancŃiunilor se fac de către reprezentanŃi împuterniciŃi ai CurŃii de 
Conturi şi Ministerului FinanŃelor Publice.  
(2) ContravenŃiilor prevăzute la art. 98 le sunt aplicabile prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenŃiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  
  

CAPITOLUL XI 
DispoziŃii tranzitorii şi finale 

 
Art. 102 Procedurile de achiziŃie publică aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de 
urgenŃă se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniŃierii procedurilor respective. 
 
Art. 103 În măsura în care prezenta ordonanŃă de urgenŃă nu prevede altfel, se aplică dispoziŃiile din dreptul comun. 
 
Art. 104 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă, se menŃine în structura Monitorului Oficial al 
României, Partea a VI-a, AchiziŃii Publice. 
(2) În Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, AchiziŃii Publice se publică anunŃurile de intenŃie, de participare şi de 
atribuire a contractului de achiziŃie publică precum şi hotărârile judecătoreşti irevocabile, pronunŃate în litigiile care decurg 
din aplicarea dispoziŃiilor prezentei ordonanŃe de urgenŃă. 
(3) Publicarea anunŃurilor de intenŃie, de participare şi de atribuire a contractului de achiziŃie publică se face în mod 
gratuit. 
(4) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili obligaŃia autorităŃii contractante de a transmite, spre publicare, anunŃurile 
de intenŃie, de participare şi de atribuire a contractului de achiziŃie publică, către "Official Journal of the European 
Communities". 
 
Art. 105 Prin normele de aplicare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă, se va asigura corespondenŃa produselor, lucrărilor şi 
serviciilor a căror dobândire face obiect al contractelor de achiziŃie publică, cu sistemul de grupare şi codificare prevăzut 
de clasificările statistice oficiale.  
 
Art. 106 Limita valorică prevăzută la art. 8 alin. (6), precum şi pragurile valorice prevăzute la art. 13 pot fi modificate 
prin hotărâre a Guvernului, din 2 în 2 ani, cu aplicabilitate începând cu anul următor efectuării modificării. 
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Art. 107 Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili situaŃiile şi modul în care contestatorul, înainte de a introduce o acŃiune 
în justiŃie, are dreptul de a apela la o procedură de conciliere. 
 
Art. 108 abrogat 
 
Art. 109 Ministerul FinanŃelor Publice va elabora normele de aplicare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă. 
 
Art. 110 Prevederile prezentei ordonanŃe de urgenŃă se completează cu dispoziŃiile specifice referitoare la achiziŃiile 
publice, prevăzute în alte legi speciale.   
 
Art. 111 La data intrării în vigoare a prezentei ordonanŃe de urgenŃă, se abrogă OrdonanŃa Guvernului nr. 118/1999 
privind achiziŃiile publice publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, modificată şi 
completată prin OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 202/1999 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
649 din 30 decembrie 1999 şi prin OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 122/2000 publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 312 din  5 iulie 2000; OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 48/2001 publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001 pentru suspendarea aplicării O.G. nr.118/1999 privind achiziŃiile 
publice; Hotărârea Guvernului nr.325/2000 pentru aprobarea regulilor privind transparenŃa şi publicitatea achiziŃiilor 
publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.180 din 26 aprilie 2000; Hotărârea Guvernului nr.724/2000 
privind stabilirea condiŃiilor de acordare a preferinŃei interne în cazul procedurilor aplicate pentru atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.411 din 30 august 2000; Hotărârea Guvernului 
nr.725/2000 privind stabilirea listei cuprinzând autorităŃile contractante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.408 din 30 august 2000; Hotărârea Guvernului nr.726/2000 pentru aprobarea corespondenŃei produselor, lucrărilor 
şi serviciilor a căror dobândire fac obiectul contractelor de achiziŃie publică cu clasificările statistice oficiale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.410 din 30 august 2000; Hotărârea Guvernului nr.727/2000 privind stabilirea 
regulilor de estimare a valorii contractului de achiziŃie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.411 
din 30 august 2000; Hotărârea Guvernului nr.728/2000  privind dosarul achiziŃiei publice şi monitorizarea atribuirii 
contractelor de achiziŃie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.411 din 30 august 2000; Hotărârea 
Guvernului nr.729/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziŃie 
publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.409 din 30 august 2000. 
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Anexa 6 
 
Legea 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică 
 
CAPITOLUL I — DispoziŃii generale 
 
Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenŃei decizionale 
în cadrul autorităŃilor administraŃiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituŃii publice care 
utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăŃenii şi asociaŃiile legal constituite ale acestora. 
(2) Legea are drept scop: 
a) să sporească gradul de responsabilitate a administraŃiei publice faŃă de cetăŃean, ca beneficiar al deciziei 
administrative; 
b) să stimuleze participarea activă a cetăŃenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare 
a actelor normative; 
c) să sporească gradul de transparenŃă la nivelul întregii administraŃii publice. 
 
Art. 2. - Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele: 
a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de 
autorităŃile administraŃiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative; 
b) consultarea cetăŃenilor şi a asociaŃiilor legal constituite, la iniŃiativa autorităŃilor publice, în procesul de elaborare a 
proiectelor de acte normative; 
c) participarea activă a cetăŃenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte 
normative, cu respectarea următoarelor reguli: 

1. şedinŃele autorităŃilor şi instituŃiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiŃiile legii; 
2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice; 
3. minutele acestor şedinŃe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiŃiile legii. 

 
Art. 3. - În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel: 
a) act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală; 
b) luarea deciziei - procesul deliberativ desfăşurat de autorităŃile publice; 
c) elaborarea de acte normative - procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare; 
d) recomandare - orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către 
autorităŃile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor 
normative; 
e) obligaŃia de transparenŃă - obligaŃia autorităŃilor administraŃiei publice de a informa şi de a supune dezbaterii publice 
proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative şi la minutele şedinŃelor publice; 
f) asociaŃie legal constituită - orice organizaŃie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare 
civică; 
g) minută - documentul scris în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanŃi la o 
şedinŃă, precum şi rezultatul dezbaterilor; 
h) ordine de precădere - ordinea care determină prioritatea participării la şedinŃele publice, în raport cu interesul 
manifestat faŃă de subiectul şedinŃei; 
i) şedinŃă publică - şedinŃa desfăşurată în cadrul autorităŃilor administraŃiei publice şi la care  
are acces orice persoană interesată. 
 
Art. 4. - AutorităŃile administraŃiei publice obligate să respecte dispoziŃiile prezentei legi sunt: 
a) autorităŃile administraŃiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administraŃiei publice din subordinea 
Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum şi autorităŃile administrative 
autonome; 
b) autorităŃile administraŃiei publice locale: consiliile judeŃene, consiliile locale, primarii, instituŃiile şi serviciile publice de 
interes local sau judeŃean. 
 
Art. 5. - Prevederile prezentei legi nu se aplică procesului de elaborare a actelor normative şi şedinŃelor în care sunt 
prezentate informaŃii privind: 
a) apărarea naŃională, siguranŃa naŃională şi ordinea publică, interesele strategice economice şi politice ale Ńării, precum şi 
deliberările autorităŃilor, dacă fac parte din categoria informaŃiilor clasificate, potrivit legii; 
b) valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităŃilor comerciale sau financiare, dacă publicarea 
acestora aduce atingere principiului concurenŃei loiale, potrivit legii; 
c) datele personale, potrivit legii. 
 
CAPITOLUL AL II-LEA — Proceduri privind participarea cetăŃenilor şi a asociaŃiilor legal constituite la procesul de 
elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor 
 
SecŃiunea 1 — DispoziŃii privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative 
 
Art. 6. - (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraŃiei publice are 
obligaŃia să publice un anunŃ referitor la această acŃiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaŃiu 
accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraŃiei publice va 
transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaŃii. 
(2) AnunŃul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinŃă publicului, în condiŃiile alin. (1), cu 
cel puŃin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităŃile publice. AnunŃul va 
cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea 
adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi 
modalitatea în care cei interesaŃi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul 
de act normativ. 
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(3) AnunŃul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanŃă asupra mediului de afaceri se transmite de 
către iniŃiator asociaŃiilor de afaceri şi altor asociaŃii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul 
prevăzut la alin. (2). 
(4) La publicarea anunŃului autoritatea administraŃiei publice va stabili o perioadă de cel puŃin 10 zile pentru a primi în 
scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 
(5) Conducătorul autorităŃii publice va desemna o persoană din cadrul instituŃiei, responsabilă pentru relaŃia cu societatea 
civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ 
propus. 
(6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităŃilor publice interesate numai după definitivare, 
pe baza observaŃiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4). 
(7) Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de 
act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaŃie legal constituită sau de către o altă autoritate 
publică. 
(8) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la 
publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate 
recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuŃie. 
(9) În cazul reglementării unei situaŃii care, din cauza circumstanŃelor sale excepŃionale, impune adoptarea de soluŃii 
imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării 
în procedura de urgenŃă prevăzută de reglementările în vigoare. 
 
SECłIUNEA a 2-a — DispoziŃii privind participarea la procesul de luare a deciziilor 
 
Art. 7. - (1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinŃelor publice se va face în următoarele condiŃii: 
a) anunŃul privind şedinŃa publică se afişează la sediul autorităŃii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către 
mass-media, cu cel puŃin 3 zile înainte de desfăşurare; 
b) acest anunŃ trebuie adus la cunoştinŃa cetăŃenilor şi a asociaŃiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi 
propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie 
abordat în şedinŃă publică; 
c) anunŃul va conŃine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinŃei publice, precum şi ordinea de zi. 
(2) Difuzarea anunŃului şi invitarea specială a unor persoane la şedinŃa publică sunt în sarcina responsabilului desemnat 
pentru relaŃia cu societatea civilă. 
(3) Participarea persoanelor interesate la şedinŃele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinŃe, în 
ordinea de precădere dată de interesul asociaŃiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinŃei publice, stabilită de 
persoana care prezidează şedinŃa publică. 
(4) Ordinea de precădere nu poate limita accesul mass-media la şedinŃele publice. 
 
Art. 8. - Persoana care prezidează şedinŃa publică oferă invitaŃilor şi persoanelor care participă din proprie iniŃiativă 
posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. 
 
Art. 9. - (1) Adoptarea deciziilor administrative Ńine de competenŃa exclusivă a autorităŃilor publice. 
(2) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinŃelor publice de persoanele menŃionate la art. 8 au valoare de 
recomandare. 
 
Art. 10. - Minuta şedinŃei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepŃia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, 
va fi afişată la sediul autorităŃii publice în cauză şi publicată în site-ul propriu. 
 
Art. 11. - (1) AutorităŃile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să elaboreze şi să arhiveze minutele şedinŃelor publice. 
Atunci când se consideră necesar, şedinŃele publice pot fi înregistrate. 
(2) Înregistrările şedinŃelor publice, cu excepŃia celor prevăzute la art. 6, vor fi făcute publice, la cerere, în condiŃiile Legii 
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public. 
 
Art. 12. - (1) AutorităŃile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să întocmească şi să facă public un raport anual privind 
transparenŃa decizională, care va cuprinde cel puŃin următoarele elemente: 
a) numărul total al recomandărilor primite; 
b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conŃinutul deciziilor luate; 
c) numărul participanŃilor la şedinŃele publice; 
d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative; 
e) situaŃia cazurilor în care autoritatea publică a fost acŃionată în justiŃie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi; 
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăŃenii şi asociaŃiile legal constituite ale acestora; 
g) numărul şedinŃelor care nu au fost publice şi motivaŃia restricŃionării accesului. 
(2) Raportul anual privind transparenŃa decizională va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un 
spaŃiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinŃă publică. 
 
CAPITOLUL AL III-LEA — SancŃiuni 
 
Art. 13. - (1) Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de prezenta lege, poate face 
plângere în condiŃiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Plângerea şi recursul se judecă în procedură de urgenŃă şi sunt scutite de taxă de timbru. 
 
Art. 14. - Constituie abatere disciplinară şi se sancŃionează, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, potrivit legislaŃiei muncii, fapta 
funcŃionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la şedinŃele publice sau împiedică implicarea 
persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes public, în condiŃiile prezentei legi. 
 
Art. 15. - Persoanele care asistă la şedinŃele publice, invitate sau din proprie iniŃiativă, trebuie să respecte regulamentul 
de organizare şi funcŃionare a autorităŃii publice. În cazul în care preşedintele de şedinŃă constată că o persoană a încălcat 
regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanŃă, evacuarea acesteia. 
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CAPITOLUL AL IV LEA — DispoziŃii finale 
 
Art. 16. - (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziŃii contrare se abrogă. 
 
Art. 17. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autorităŃile publice şi celelalte persoane 
juridice prevăzute la art. 4 sunt obligate să îşi modifice regulamentul de organizare şi funcŃionare în conformitate cu 
prevederile prezentei legi. 
 
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinŃa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din 
ConstituŃia României. 
 
PREŞEDINTELE SENATULUI 
NICOLAE VĂCĂROIU 
 
Această lege a fost adoptată de Camera DeputaŃilor în şedinŃa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 
alin. (2) din ConstituŃia României. 
 
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAłILOR, 
VIOREL HREBENCIUC 
 
Bucureşti, 21 ianuarie 2003. 
Nr. 52. 
 

 


