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I. Consideraţii cu privire la criminalitatea în achiziţii publice în Uniunea Europeană 

Achiziţiile publice joacă un rol deosebit de important în strategia Europa 2020, strategie 

prezentată în comunicarea Comisiei Europene din 03 martie 2010, intitulată ”Europa 2020 – O 

strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii”.  

Rolul deosebit de important este determinat de faptul că o cincime din Produsul Intern Brut la 

nivelul Uniunii Europene este cheltuit în fiecare an de către autorităţile publice şi guvernamentale 

pentru procurarea de bunuri, lucrări şi servicii.  

Având în vedere fluxurile financiare generate, pe de-o parte, dar şi alţi factori ce vor fi analizaţi 

în cuprinsul prezentului articol, pe de altă parte, domeniul achiziţiilor publice prezintă un risc ridicat 

de corupţie. Comisia Europeană, în anul 2014, a lansat astfel primul raport privind corupţia în statele 

membre ale Uniunii Europene
1
.  

Considerând instrumentele legale care definesc corupţia, respectiv, Convenţia Naţiunilor Unite 

împotriva corupţiei, iar pe de altă parte, reglementările emise de Consiliul Europei, acest raport 

defineşte corupţia ca fiind ”abuzul de putere pentru obţinerea de câştiguri private”.  

Definiţia mai sus menţionată nu are rolul de a oferi o interpretare restrictivă fenomenului 

corupţiei, ci porneşte de la premisa de analiză potrivit căreia corupţia este un fenomen complex cu 

dimensiuni economice, sociale, politice şi culturale şi de la înţelegerea faptului că un răspuns adecvat 

al statelor membre nu poate fi redus la un simplu set de măsuri ce urmează a fi aplicate automat.  

Raportul are un capitol tematic axat pe corupţia în achiziţii publice, domeniul considerat, aşa 

cum am arătat, crucial pentru piaţa comună.  

Potrivit unui studiu realizat în anul 2013
2
, nivelul corupţiei în achiziţii publice în anul 2010, 

înregistrat în opt state membre, numai în cinci sectoare de activitate este între 1,4 şi 2,2 miliarde euro.  

Este indubitabil faptul că domeniul achiziţiilor publice este unul dintre cele mai vulnerabile 

sectoare în faţa corupţiei, dat fiind numărul mare de cazuri de corupţie la nivel înalt, implicând unul 

sau mai multe state membre. 

Considerând cazurile investigate la nivelul statelor membre s-a putut aprecia că există zone de 

risc şi pattern-uri de corupţie, cum ar fi: elaborarea unor specificaţii tehnice, astfel încât să favorizeze 

anumiţi ofertanţi, împărţirea unei achiziţii în mai multe loturi cu valori mai mici pentru a fi evitate 

procedurile competitive, conflicte de interes afectând diverse etape ale procedurii, excluderi 

nejustificate din proceduri ale ofertanţilor, folosirea nejustificată a unor proceduri de urgenţă, lipsa 

unei analize adecvate a preţurilor foarte mici ofertate, excesiva utilizare a criteriului preţului cel mai 

scăzut în detrimentul calităţii. 

                         
1 Report from the Commission to the Council and the European Parliament, EU Anti-Corruption Report, Brussels 3.2.2014, 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/implementation/20121011-staff-working-document_en.pdf  
2 Identifying and Reducing Corruption in Public Procurement in the EU – Development of a methodology to estimate the direct costs of 

corruption and other elements for an EU-evaluation mechanism in the area of anti-corruption, 30 June 2013, Pricewaterhouse Coopers 

and ECORYS 
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La nivel local şi regional, în cazul în care procedurile sunt organizate de autorităţile 

administrative locale se constată că există o putere discreţionară a acestor autorităţi în afara oricăror 

mecanisme de control, chiar dacă nivelul fondurilor publice alocate este destul de ridicat.  

S-a constatat, astfel, că cele mai expuse sectoare pentru riscuri de corupţie la nivel local sunt 

construcţiile în vederea dezvoltării urbane şi, de asemenea, domeniul gestionării deşeurilor.  

O evaluare comprehensivă a tuturor riscurilor, pattern-urilor de corupţie a arătat faptul că o 

primă măsură la nivel european ar trebui să fie modificarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.  

S-a considerat, astfel, că directivele relative la domeniul achiziţiilor publice
3
 şi-au atins 

obiectivele şi acestea ar trebui modificate, astfel încât să se asigure cât mai bine faptul că fondurile 

publice sunt cheltuite după reguli corecte, uniforme şi transparente.  

 

 

II. Noile Directive europene – reforma cadrului legislativ 

După o etapă de patru ani de analiză şi dezbatere, Parlamentul European a adoptat un set de trei 

noi Directive, după cum urmează: 

 

 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 

privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE; 

 

 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 

privind entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transportului 

şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE; 

 

 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 

privind atribuirea contractelor de concesionare.  

Noile Directive asigură, în general, respectarea principiilor de funcţionare a tratatului Uniunii 

Europene (”TFUE”) şi, în mod particular, libertatea de circulaţie a bunurilor şi serviciilor şi libertatea 

de mişcare.  

De asemenea, Directiva 2014/24/UE conţine reglementări care simplifică şi fluidizează 

procedurile de achiziţie publică, reglementează conflictul de interese, centralizarea datelor despre 

corupţie, fraude şi conflicte de interese, reguli stricte de modificare a contractelor şi motive largi de 

excludere.  

În ceea ce priveşte simplificarea procedurilor şi a regulilor de acces la acestea, enumerăm, fără 

pretenţia ca enumerarea să fie exhaustivă, următoarele aspecte:  

 cu titlu de noutate, a fost introdus Documentul European de Achiziţie Unic 

(”DEAU”), constând într-o declaraţie oficială a operatorului economic prin care declara ca nu 

se aplică niciun motiv relevant de excludere, ca îndepliniste criteriile de selecţie şi se obliga sa 

furnizeze informaţiile relevante solicitate de către autoritatea contractantă. În plus, este inclus 

                         
3 Directiva 2009/81/CE, Directiva 2004/17/CE, Directiva 2004/18/CE 



 

3 

 

D&A Attorneys at law 

în acest document şi o declaraţie că operatorul economic va depune fără întârziere documentele 

justificative, în cazul în care acestea sunt solicitate
4
. Se elimină, astfel, un sistem birocratic care 

anterior impunea ofertanţilor participanţi obligaţii excesive de depunere a unor documente 

justificative. 

 Noile reguli impun, de asemenea, obligaţia de utilizare a mijloacelor electronice, astfel 

încât se poate susţine că regula de comunicare este cea electronică.  

Înţelegem să mai menţionăm alte câteva linii de forţă, cum ar fi:  

 reguli stricte privind subcontractarea
5
, inclusiv posibilitatea de a asigura plata directă către 

subcontractanţi.  

 încurajarea participării IMM-urilor la piaţa achiziţiilor publice.  

 soluţii inovatoare prin crearea unor ”parteneriate de inovaţie”
6
 ce vor permite autorităţilor 

contractante să creeze parteneriate cu un furnizor pentru realizarea unui produs inovator, 

serviciu nou sau lucrare nouă, cu opţiunea de cumpărare ulterioară a produsului, serviciului 

sau lucrării rezultate. 

 reglementări cu caracter exhaustiv ale cazurilor şi situaţiilor în care pot fi modificate 

contractele de achiziţie publică
7
, punându-se astfel capăt unui arbitrariu, specific trecutului 

generat de lipsa de reglementare cu privire la acest aspect.  

 prin noile reglementări europene s-a pus punct adevăratei dictaturi a preţului cel mai scăzut, 

stabilindu-se ca unic criteriu de atribuire oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 

economic
8
.  

 

 

III. România - cadrul legal în vigoare cu privire la fraudele în achiziţiile publice  

Domeniul achiziţiilor publice în România este reglementat de O.U.G. 34/2006
9
 şi H.G. 

925/2006
10

, acte normative care reprezintă transpunerea în dreptul naţional a Directivelor Europene 

2004/18/CE şi 2004/17/CE. 

De asemenea, sunt  relevante pentru domeniul analizat şi O.U.G. 66/2011
11

 şi H.G. 875/2011
12

, 

acte normative care se referă la prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 

şi utilizarea fondurilor europene şi/ sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.  

                         
4 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice, art. 59 
5 Ibidem, art. 71 
6 Ibidem, art. 31 
7 Ibidem, art. 72 
8 Ibidem, art. 67 
9 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15.05.2006 
10 Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 20.07.2006 
11 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 

şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 461 din 

30.06.2011 
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Este de menţionat faptul că orice contract pentru care există o finanţare din fonduri europene 

trebuie, în mod necesar, să parcurgă o procedură de achiziţie publică.  

Prin urmare, orice slăbiciune în prevenirea şi sancţionarea corupţiei în achiziţiile publice 

afectează grav managementul fondurilor europene şi fondurilor publice naţionale. 

Fondurile europene reprezintă sumele provenite din asistenţa financiară nerambursabilă 

acordată României din bugetul general al Uniunii Europene şi/ sau bugetele administrate de aceasta, 

ori în numele Uniunii Europene. 

Fonduri publice naţionale sunt utilizate în vederea asigurării cofinanţării, plăţii pre-finanţării, 

înlocuirii fondurilor europene, în cazul în care acestea sunt indisponibilizate/sistate si respectiv pentru  

completarea fondurilor europene pentru a se asigura finalizarea proiectelor.  

În accepţiunea legii, frauda este infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea 

fondurilor europene şi/ sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, incriminată de Codul 

Penal ori de alte legi speciale
13

.  

Conform Asociaţiei Experţilor Autorizaţi în Investigaţia Fraudelor (”ACFE”) există 

următoarele tipuri de fraudă:  

a) manipularea intenţionată a declaraţiilor financiare (ex.: raportare incorectă a veniturilor); 

b) orice tip de deturnare de bunuri tangibile sau intangibile (ex.: rambursări frauduloase de 

cheltuieli); 

c) corupţie (ex.: mită, manipulare proceduri cerere de oferte, nedeclarare conflicte de interese, 

deturnare de fonduri). 

Astfel fiind, din punct de vedere juridic, se consideră că ”triunghiul” fraudei este format din 

trei elemente: oportunitate – chiar dacă o persoană are un motiv, trebuie să existe şi o oportunitate, 

justificare – nevoia de explicare rezonabilă a actelor de corupţie, presiune financiară – care poate 

îmbrăca forma stimulentului sau motivaţiei. Adevărata provocare este dată de ”spargerea 

triunghiului” fraudei
14

, spargere care poate fi realizată numai în zona elementului de oportunitate, 

prin mecanisme eficiente de prevenţie şi control.  

În cazul contractelor de achiziţie publică sunt identificate de catre legiutorul roman 16 sisteme 

de fraudare comune, identificare realizată pe baza instrucţiunilor pentru profesionişti în domeniul 

prevenirii şi detectării fraudei aplicate de ACFE.  

Vom sumariza în cele de mai jos sistemele de fraudare comune în achiziţii publice
15

: 

 

1) Corupţie – mită şi comisioane ilegale. Cel mai frecvent indicator al oferirii de mită şi 

comisioane ilegale este tratamentul favorabil nejustificat acordat unui contractant de către 

responsabilul pentru contractare, într-o perioadă de timp.  

                                                                                    
12 Hotărârea nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 659 din 15.09.2011 
13 O.U.G. 66/2011, art. 2, lit. b) 
14 The Handbook of Fraud Deterrence, Harry Cendrowski, James P. Martin, Louis W. Petro, 2007, p. 71 
15 H.G. 875/2011, Anexa nr. 1 
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2) Nedeclararea conflictului de interese. Indicatori de fraudă specifici: favorizarea unui 

anumit contractant, acceptarea continuă a unor lucrări la preţuri ridicate şi calitate scăzută, 

nedepunerea declaraţiilor privind conflictul de interese etc.  

3) Practici de cooperare secretă concretizate în depunerea de ofertă de curtoazie, 

abţinerea de la participare, rotaţia ofertelor, împărţirea pieţelor. Exemplificativ enunţăm 

indicatori de fraudă specifici: toţi ofertanţii menţin preţuri ridicate, însă preţul ofertelor 

scade atunci când la licitaţie se alătură un ofertant nou; rotaţia ofertanţilor în raport de 

regiune, tip de activitate, tip de lucrări; ofertanţii respinşi sunt angajaţi ca subcontractanţi, în 

timp ce contractanţii calificaţi se abţin de la depunerea unei oferte şi devin subcontractanţi 

etc.  

4) Oferte discrepante – în cadrul acestui sistem, ofertantul favorit dispune de informaţii 

confidenţiale cu privire la faptul că anumite activităţi prevăzute în documentaţia de atribuire 

nu vor fi realizate. Indicatori de fraudă specifici: oferta pentru anumite activităţi pare a fi 

nejustificat de scăzută; după atribuirea contractului au loc modificări sau eliminări ale 

cerinţelor privind activităţile etc. 

5) Manipularea specificaţiilor – documentaţiile întocmite de autoritatea contractantă 

corespund competenţelor competenţelor unui anumit ofertant (situaţia cea mai des întaâlnită 

este în domeniul IT, dar şi în cazul altor contracte tehnice). Indicatori de fraudă specifici: un 

singur ofertant sau foarte puţini ofertanţi răspund la cererea de ofertă, existenţa unor 

similitudini între specificaţii şi produsele/ serviciile ofertantului, specificaţiile sunt 

neobişnuite sau nerezonabile etc. 

6) Divulgarea datelor referitoare la licitaţii – un ofertant favorit primeşte informaţii în 

legătură cu bugetele estimate, soluţiile preferate, ofertele concurente etc. Indicatori de 

fraudă specifici: reducerea nejustificată a termenelor legale; oferta câştigătoare are un preţ 

foarte puţin mai scăzut decât următoarea ofertă, ofertantul câştigător comunică în privat cu 

personalul însărcinat cu contractarea, prin e-mail sau alte mijloace, etc.  

7) Manipularea ofertelor – se realizează de către personalul autorităţii după depunerea 

ofertelor, cu scopul selectării unui contractant favorit. Indicatori de fraudă specifici: 

reclamaţii din partea ofertanţilor, anularea unei oferte pe motivul unei erori, un ofertant 

calificat este descalificat din motive suspecte etc. 

8) Fragmentarea achiziţiilor – fragmentarea unei achiziţii în două sau mai multe loturi 

cu valori mai mici, în scopul evitării unei proceduri concurenţiale. Indicatori de fraudă 

specifici: două sau mai multe achiziţii consecutive şi asemănătoare de la acelaşi contractant 

etc. 

9) Atribuiri nejustificate unui singur contractant – în situaţia în care este repetată şi 

suspectă, cum ar fi fragmentarea achiziţiilor; redactarea unor specificaţii foarte restrictive. 

Indicatori de fraudă specifici: cererea de ofertă este transmisă unui singur furnizor; achiziţii 

desfăşurate anterior în condiţii concurenţiale au devenit neconcurenţiale etc.  

10) Combinarea contractelor, respectiv, perceperea aceloraşi costuri pentru mai multe 

comenzi care ar putea avea de fapt volume de activitate diferită, fapt ce generează supra-

facturare. Indicatori de fraudă specifici: facturi similare pentru aceleaşi activităţi sau 

contracte diferite etc.  
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11) Stabilirea incorectă a costurilor, respectiv, facturarea cu intenţie a unor costuri care 

nu sunt permise sau nu sunt rezonabile. Cel mai vulnerabil domeniu este considerat a fi cel 

relativ la costurile de manoperă şi, prin urmare, indicatorii de fraudă se relaţionează 

corespunzător la acest domeniu. Un indicator de fraudă potenţial se referă la sumele 

excesive şi neobişnuite percepute pentru forţa de muncă; lipsa fişelor de pontaj. 

12) Manipularea preţurilor are loc atunci când contractanţii nu pun la dispoziţie datele 

curente, complete, cu privire la costurile şi preţurile din oferta financiară. Indicatori de 

fraudă specifici: contractantul refuză, amână sau nu furnizează documente justificative; 

preţuri ridicate comparative cu contracte similare; listă de preţuri sau preţuri medii la nivel 

de industrie;  

13) Neîndeplinirea specificaţiilor contractului, deşi se declară în mod fals că au fost 

îndeplinite. Indicatori de fraudă specifici: absenţa certificatelor sau a documentelor de 

testare ori inspecţie; calitate inferioară şi număr mare de reclamaţii. 

14) Facturi false, duble sau cu preţuri excesive – un contractant prezintă cu bună ştiinţă 

facturi false, duble sau cu preţuri excesive, acţionând pe cont propriu sau în colaborare cu 

angajaţi ai autorităţii contractante, în urma coruperii aestora. Indicatori de fraudă specifici: 

mărfurile sau serviciile nu se află în inventar sau nu pot fi localizate; nu există comenzi de 

achiziţie sau acestea sunt suspecte; facturi multiple cu date identice; plăţi în numerar şi către 

societăţi off-shore.  

15) Furnizori de servicii fictivi – deturnarea fondurilor, de regulă către societăţi fictive cu 

denumiri similare unor societăţi reale. Indicatori de fraudă specifici: este folosită o societate 

off-shore; adresa sau numărul de telefon al furnizorului fictiv sunt incorecte. 

16) Substituţia produsului – înlocuirea fără ştiinţa cumpărătorului a produselor stabilite 

prin contract cu unele de calitate inferioară. Indicatori de fraudă specifici: ambalaje 

neobişnuite sau generice; certificate de conformitate semnate de persoane necalificate sau 

neautorizate.  

 
 

IV. Consideraţii cu privire la criminalitatea în achiziţii publice în România 

Conform cifrelor oficiale, serviciile, bunurile şi lucrările publice reprezinta o pondere 

importanta din PIB.  

În pofida acestui fapt, ofertanţii în procedurile de achiziţii publice nu consideră că în România 

regulile relative la transparenţă, integritate şi simplificare a birocraţiei funcţionează eficient.  

Astfel, 91% dintre companii consideră că nivelul de corupţie este ridicat şi 64% consideră că 

mediul este caracterizat de nepotism şi clientelism
16

. De asemenea, 82% dintre respondenţi au 

considerat că mita şi folosirea legăturilor reprezintă cea mai facilă modalitate de a obţine accesul la 

contracte care au ca obiect bunuri, servicii şi lucrări publice. 

                         
16 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_374_en.pdf  
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Într-un studiu realizat în anul 2011
17

, preluat ca atare într-un document de lucru al Comisiei 

Europene în anul 2012 sunt sumarizate următoarele vulnerabilitati ale sistemului de achiziţii publice 

din România: lipsa de stabilitate şi predictibilitate a cadrului legal aplicabil achiziţiilor publice, pe de-o 

parte, corelat cu inconsistenţele şi necorelările dintre legislaţia principală, secundară şi terţiară. Cu titlu 

de exemplu, menţionăm faptul că O.U.G. 34/2006 a fost modificată până la data prezentului articol, de 

17 ori.  

În ceea ce priveşte cadrul instituţional se subliniază lipsa de cooperare între instituţiile 

implicate în sistemul de achiziţii publice, dar şi nevoia de îmbunătăţire a funcţionalităţilor Sistemului 

Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). 

Se evidenţiază, de asemenea, că la nivelul autorităţilor contractante există un personal 

insuficient numeric în cadrul departamentelor de achiziţii publice, pe de-o parte, şi insuficient pregătit, 

pe de altă parte. 

Toate aceste vulnerabilităţi ale sistemului de achiziţii publice, atât la nivelul cadrului legislativ, 

cât şi la nivel instituţional, sunt de natură să potenţeze riscul de corupţie în domeniu. 

Astfel fiind, chiar dacă la nivelul legislaţiei secundare există, aşa cum am arătat, descrise 

sistemele recurente de fraudare, nu regăsim în cuprinsul O.U.G. 34/2006 şi nici în cuprinsul Codului 

Penal reglementări care să sancţioneze fraudele în achiziţii publice.  

În practică, încadrarea fraudelor în achiziţii publice s-a axat pe infracţiunile de serviciu, 

respectiv pe infracţiunile de abuz în serviciu (art. 248 vechiul Cod Penal, actualmente art. 297 noul 

Cod Penal)
18

. 

De asemenea, Direcţia Naţională Anticorupţie a încadrat fapte care priveau achiziţiile publice 

prin raportare la forma calificată infracţiunii de abuz în serviciu, respectiv, dacă funcţionarul public a 

obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.  

S-a evidenţiat de către practicieni faptul că infracţiunea de abuz în serviciu ridică probleme din 

perspectiva laturii obiective a infracţiunii, întrucât în reţinerea unui abuz în serviciu trebuie probate, 

fie o pagubă care să aibă legătură de cauzalitate cu încălcarea legii săvârşită de funcţionar, fie o 

tulburare gravă adusă bunului mers al unei instituţii.  

Este de menţionat şi faptul că în practică există controverse cu privire la modalitatea de 

reparare a prejudiciului, fiind exprimate opinii care au variat între obligarea inculpaţilor la restituirea 

întregii sume achitate, a diferenţei de valoare sau repunerea părţilor în situaţia anterioară. 

Sub aspectul laturii materiale, cel mai frecvent a fost reţinută exercitarea defectuoasă a 

atribuţiilor de serviciu prin raportare la atribuirea unor contracte de achiziţie publică, fără respectarea 

procedurilor stabilite de lege.  

În acest moment, România se află în faţa unei adevărate provocări, dar şi în faţa unei reale 

oportunităţi.  

                         
17 Raportul întocmit de către Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d’Entreprises Belgia 

http://www.anrmap.ro/sites/default/files/DG%20Regio%20Third%20Interim%20Report%20(Part%20C)%20FINAL%20RO%20version.

pdf  
18 Ghid pentru practicieni în domeniul achiziţiilor publice – Proiectul ”Combaterea fraudei în achiziţiile publice”, finanţat cu sprijinul 

Comisiei Europene, p. 150 
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Astfel fiind, noile Directive europene prin care se acordă statelor membre termen de 

implementare de doi ani, oferă oportunitatea de modificare a cadrului legislativ naţional, atât în 

privinţa normelor de drept substanţial, cât şi în privinţa normelor de drept procedural. 

Provocarea este determinată de faptul că Directivele europene mai sus evocate în anumite 

situaţii impun obligaţii statelor membre, iar pe de altă parte, lasă posibilitatea acestora de a aprecia în 

raport de cadrul juridic naţional.  

Vulnerabilităţile sistemului de achiziţii publice în România ar trebui să fie corect identificate, 

evaluate, astfel încât dreptul României ca stat membru de a aprecia să fie limitat de nevoia de a asigura 

protecţia şi securitatea sistemului.  

Pe de altă parte, trebuie avut în vedere o altă realitate, şi anume faptul că România a înregistrat 

corecţii financiare în valoare de 1 miliard euro in anul 2014 în contractele de achiziţie publică 

finanţate din fonduri europene, urmare a acţiunilor întreprinse de către OLAF, DLAF, DNA şi de către 

autorităţile de management, respectiv, audit, cu atribuţii în domeniul fondurilor europene. 

În termeni concreţi, aceasta se traduce printr-un blocaj al absorbţiei fondurilor europene sau, şi 

mai grav, al rambursării acestora, situaţie în care plata preţului în contractele deja începute va trebui 

realizată din bugetul de stat, respectiv, din fondurile publice naţionale.  

Este de remarcat faptul că cea mai mare parte a corecţiilor financiare au fost rezultatul unor 

nereguli de sistem, nereguli de sistem care de cele mai multe ori au avut ca şi izvor cadrul legal în 

vigoare.  

Noua lege a achiziţiilor publice, din această perspectivă, în procesul de transpunere va trebui să 

realizeze astfel balanţa între reglementările europene care urmează a fi preluate în mod obligatoriu şi 

cele în raport de care România are dreptul de a aprecia, apreciere care, în mod necesar, va trebui să 

considere vulnerabilităţile, dar şi soluţiile identificate de către practicieni şi, nu în ultimul rând, dreptul 

naţional.  
 
 
 

Alina Lefter – Partner 
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