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De ce o strategie despre acest subiect?
În ciuda unora dintre progrese din domeniu,
transparența informațiilor și a deciziilor în
general, și cu atât mai mult în achizițiile
publice, rămâne o problemă pentru
România. Ultima data această problemă a
fost menționată în raportul realizat de
Comisia Europeană despre statul de drept.

de către societatea civilă în ansamblul ei lasă
loc unor astfel de devieri de la cerințele
legale din partea autorităților.
Oricum ar fi, indiferent dacă vorbim despre
vremuri de criză sau nu, credem că e
important ca cei interesați de domeniu să
poată avea la îndemână un ghid de bază cu
privire ce anume trebuie publicat de o
autoritate. De asemenea, acest ghid poate
servi și celor care lucrează în cadrul
autorităților publice pentru a vedea astfel
care sunt așteptările noastre când vine
vorba de transparență.

Vedem acum, în situație de criză, cât de
important este ca acest principiu să fie cu
adevărat însușit de către autorități, atât la
nivel central, cât și la nivel local. Fără a lăsa
să se înțeleagă că este motivul definitoriu,
credem că și lipsa de înțelegere a sistemului
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Instrumente pentru crearea unei strategii de advocacy
Strategiile de advocacy sunt numeroase și
adaptabile în funcție de scopul pe care vreți
să îl urmăriți și după specificul asociației din
care faceți parte. În afara de asta, ghidul nu
se vrea a fi unul exclusivist, putând fi folosit
și de către orice cetățean curios care vrea să
înțeleagă mai multe despre domeniu.

credibilitate în comunitate tocmai pentru a
putea comunica pe acest subiect?
Pentru că principalul scop al acestui ghid e
de a da mai departe din expertiza pe care
am căpătat-o noi, și nu neapărat acela de a
destructura fiecare pas dintr-o strategie de
advocacy, facem trimitere la alte resurse
care vă pot ajuta în acest demers. Spre
exemplu, acest articol acoperă în mod
exhaustiv ce înseamnă o strategie de
advocacy și cum poate fi implementată ea.
În linii mari, în jurul informațiilor cu privire la
transparența în achiziții publice pot fi create
strategii de:

De la observarea și monitorizarea
transparenței în domeniul achizițiilor publice,
ocazional sau în mod constant, până la
campanii de advocacy și influențarea
politicilor publice de la nivel local sau
central, strategiile pot diferi în funcție de
comunitate sau asociație.
Înainte de a începe să folosiți acest ghid,
credem că e important să definiți: care este
scopul strategiei de advocacy? Care sunt
lecțiile și rezultatele altor asociații din
comunitate care au mai încercat să facă asta
(dacă este cazul)? Cum vă puteți construi

1. Observare și monitorizare a modului în
care sunt implementatele standardele legale
cu privire la transparență;
2. Advocacy la nivel local pentru a
îmbunătăți transparența autorităților publice;

Contact: weare@funkycitizens.org
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Colaborarea cu autoritățile locale
Pe lângă crearea unor strategii de observare și monitorizare a domeniului la nivel local (și nu
numai), informațiile din acest ghid pot servi și ca o bază pentru începerea unui dialog sau a unei
colaborări substanțiale cu autoritățile locale. Nu doar activitățile de monitorizare sunt importante,
ci și cele care implică participarea publicului.
Autoritățile, împreună cu ONG-urile sau grupuri informale de cetățeni, pot colabora pentru a face
domeniul achizițiilor publice mult mai transparent și mai puțin vulnerabil. Eforturile ambelor părți
pentru transparentizarea domeniului pot lua diverse forme, precum:

Implicarea cetățenilor prin crearea unui dialog constructiv cu aceștia
Dialogul cu autoritățile locale în domeniul achizițiilor publice este aproape inexistent și asta din
mai multe cauze: lipsa unei culturi a dialogului; complexitatea domeniului și lipsa de informații
într-un format accesibil pentru nespecialiști; frustrarea autorităților că nu au cu cine dialoga,
lăsând baltă orice demers pentru a simplifica domeniul, dar și alte motive care apar în funcție de
situație. Premisa că dialogul nu are loc din cauza relei credințe din partea autorităților nu face
decât să pună o barieră în fața unei potențiale colaborări. Asta până la proba contrarie.

Ce puteți face ca autoritate

Ce poți face ca cetățean

Organizați dezbateri cu cetățenii.
Nu vă limitați doar la cerințele legale și la
minimul necesar. Nu organizați dezbateri doar
pentru că așa vă obligă legea, ci arătați că
sunteți cu adevărat interesați de contribuția
cetățenilor. Așa veți putea să câștigați
încrederea cetățenilor. Simplul fapt că ați fost
aleși sau numiți în acea poziție publică, nu
înseamnă neapărat că vi s-a oferit și toată
încrederea pentru a vă desfășura mandatul. Vi
s-a oferit o speranță, așa că abia de acum veți
avea nevoie să le câștigați încrederea
cetățenilor.

Mergi la ședințele consiliului local / General.
Accesul la ședințe este liber și oricine poate
participa la ele. Acolo o să afli și de
următoarele investiții. Ia și cuvântul atunci
când participi! Așa autoritățile o să se
obișnuiască cu participarea activă a
cetățenilor și o să vadă astfel că cetățenii
cunosc legea și se așteaptă ca ea să fie
respectată.
Trimite observații pentru proiectele de
hotărâri puse în dezbatere publică. De multe
ori autoritățile chiar vor să afle și au nevoie de
opinia cetățenilor pentru a afla astfel ce e cel
mai bun pentru comunitate.

Contact: weare@funkycitizens.org
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Fiți onești și transparenți!
Transparența nu e doar un principiu de lege care poate fi bifat doar prin publicarea unor
documente. Evident, aceea este baza, însă autoritățile care vor cu adevărat să se deschidă în fața
cetățenilor vor face mai mult decât atât.

Ce puteți face ca autoritate
contractantă

Ce poți face ca cetățean

Publicați toate contractele de achiziție din
instituție (maximal, cu respectarea normelor
strict necesare privind excepțiile de publicare)
și faceți un update periodic (lunar sau
trimestrial) a stadiului pentru contractele de
achiziții.

Creează punți de dialog și transparență și
mergi în audiență la aleșii tăi locali. Propune-le
tu proiecte care oferă mai multă transparență
autorităților locale. Nimeni nu are de pierdut
din astfel de proiecte. Încrederea va fi
consolidată în beneficiul ambelor părți.

Publicați și dezbateți public Planul anual de
achiziții publice cu ocazia dezbaterii
bugetului local la începutul anului.
Publicați și dezbateți public Caietului de
sarcini pentru achizițiile majore planificate a
căror realizare se dorește pentru a primi
feedback, dar și pentru a încuraja competiția
pentru cele mai bune soluții.
Creați proceduri și reglementări la nivel local
prin care să instituționalizați practica de
publicare automată și completă a tuturor
datelor din contractele instituției.
Inițierea de consultări și dezbateri cu
stakeholderii din domeniu pentru a vedea
cum se pot deschide mai mult achizițiile.

Contact: weare@funkycitizens.org
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Nu te mulțumi cu minimul necesar!
Transparența în achiziții publice este un domeniu destul de ofertant. Mereu se pot face
îmbunătățiri, așa că nu te limita doar în a posta dosarele de atribuire ale unui contract de achiziție.

Ce puteți face ca autoritate
contractantă

Ce poți face ca cetățean

Inițiați consultări și explorați posibilitatea de a
beneficia de asistență tehnică și sprijin din
partea Open Contracting Partnership pentru
un proiect de acest gen în comunitate;

Ia tu inițiativa. Mergi în audiență și prezintă-le
autorităților locale conceptul de open
contracting și ce presupune el.

Analizați cadrul instituțional și legislativ și
evaluați posibilele necesități de amendare a
reglementărilor de la nivel local pentru a
permite implementarea open contracting;
Realizați un calendar de implementare și
evaluare a resurselor necesare pentru
realizarea open contracting în localitatea
respectivă;
Realizați un proiect pilot de open contracting
(pentru o instituție din subordine sau poate
pentru un domeniu), pentru a analiza și facilita
modalitățile de adaptare ale principiilor
globale în contextul românesc;
Generalizați modelul de open contracting
pentru toate achizițiile realizate.

Contact: weare@funkycitizens.org

7

Cadrul legislativ pe care trebuie să îl cunoști
Înainte de a implementa orice strategie sau de a începe pur și simplu observarea transparenței
din achizițiile publice, ar fi util de reținut care legi și articole devin aplicabile în această situație.

Legislație generală aplicabilă
transparenței

Legislație specifică

Legea 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică;

Legea 98/2016 privind achizițiile publice, care,
la fel, enumeră transparența printre principiile
de bază care stau la baza atribuirii
contractelor de achiziție publică și a
organizării concursurilor de soluții;

Legea 544/2001 privind liberul acces la
informații de interes public;

De asemenea, art. 142 prevede că autoritatea
contractantă are obligația de a asigura
transparența procedurii de atribuire a
contractelor de achiziție publică /
acordurilor-cadru prin publicarea, în
conformitate cu dispozițiile prezentei legi, a
anunțurilor de intenție, anunțurilor de
participare și a anunțurilor de atribuire.

^^ Art. 5 prevede publicarea din oficiu a
surselor financiare, bugetului şi bilanţului
contabil de către fiecare autoritate sau
instituție publică;

H.G. nr. 395/ 2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de
achiziție;

Contact: weare@funkycitizens.org
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Confidențialitatea informațiilor
Pentru a nu exista confuzii în ceea ce
privește confidențialitatea informațiilor și
pentru a nu se obstrucționa accesul la
informații de interes public sub acest motiv,
aducem aminte și cadrul legal cu privire la
acest aspect. Unul dintre articolele care este
invocat cel mai des de către autorități și care
poate duce la refuzul abuziv de a publica
sau comunica informații este art. 65 din
Legea 98:

Cu privire la caracterul de informație de
interes public al dosarului achiziției, art. 217
alin. 5) din Legea 98/2016, reprezintă sediul
materiei, acesta stabilind că a
 ccesul
persoanelor la dosarul achiziţiei publice
potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea
termenelor şi procedurilor prevăzute de
reglementările legale privind l iberul acces
la informaţiile de interes public şi nu poate
fi restricţionat decât în măsura în care
aceste informaţii din cadrul propunerilor
tehnice, propunerilor financiare şi/sau
fundamentările/justificările de preţ/cost au
fost declarate şi probate conform art. 57
alin. (4) ca fiind confidenţiale, potrivit legii .

„(1) Autoritatea contractantă are obligaţia
de a asigura protejarea integrităţii datelor,
a confidenţialităţii ofertelor şi a solicitărilor
de participare în cadrul tuturor
operaţiunilor de comunicare, transmitere şi
stocare a informaţiilor.
(2) Conţinutul ofertelor şi al solicitărilor de
participare, precum şi cel al
planurilor/proiectelor în cazul concursurilor
de soluţii este confidenţial până la
publicarea raportului procedurii.”

Un alt articol care lasă loc de abuzuri este art
57 din Legea 98/ 2016. Experții din domeniu
au întâmpinat situații în care ofertanții își
declară întreaga ofertă confidențială, pe
motivul că ar conține secrete comerciale sau
date cu caracter personal. Un lucru care se
ignoră din articolul de lege este că ofertanții
trebuie să indice și să dovedească în
cuprinsul ofertei care informații sunt
confidențiale. Fiind atât de multe cazuri în
practică pe acest subiect, și jurisprudența
Curților de Apel și a Consiliului Național de
Soluționare a Contestațiilor este bogată, de
multe ori stabilind că datele respective nu ar
fi atât de sensibile și ar fi putut fi, de fapt,
dezvăluite. Pentru curajoși și răbdători, puteți
vedea aici un astfel de exemplu de decizie.

De multe ori se întâmplă ca autoritățile să
refuze dosarul achiziției sau elemente din
acestea, invocând alineatele de mai sus. În
ciuda acestor refuzuri nu trebuie să se scape
din vedere faptul că, chiar dacă ofertele sunt
confidențiale până la publicarea raportului
procedurii (adică una dintre etapele
procesului de achiziție), după această etapă,
când contractul s-a încheiat, documentele
devin publice, laolaltă cu tot dosarul
achiziției.
Contact: weare@funkycitizens.org
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Din fericire, OUG 144/2020 a tranșat această
discuție, întărind aspectele cu privire la: 1)
obligativitatea dovedirii că se impune să fie

confidențiale, 2) limitarea întinderii doar
asupra acelor aspecte și nu asupra întregii
oferte și 3) dovada devine anexă la ofertă.

Art 57 din Legea 98/ 2016
(1) Fără a aduce atingere celorlalte
prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor
legale privind liberul acces la informațiile de
interes public ori ale altor acte normative
care reglementează activitatea autorității
contractante, autoritatea contractantă are
obligația de a nu dezvălui informațiile din
propunerea tehnică, elementele din
propunerea financiară și/sau
fundamentări/justificări de preț/cost
transmise de operatorii economici indicate
și dovedite de aceștia ca fiind confidențiale
întrucât sunt: d
 ate cu caracter personal,
secrete tehnice sau comerciale sau sunt
protejate de un drept de proprietate
intelectuală. Caracterul confidențial se
aplică doar asupra datelor/informațiilor
indicate și dovedite ca fiind date cu
caracter personal, secrete tehnice sau
comerciale sau sunt protejate de un drept
de proprietate intelectuală.
(4) Operatorii economici indică și dovedesc
în cuprinsul ofertei care informații din

propunerea tehnică, elemente din
propunerea financiară și/sau
fundamentări/justificări de preț/cost sunt
confidențiale întrucât sunt: date cu caracter
personal, secrete tehnice sau comerciale
sau sunt protejate de un drept de
proprietate intelectuală. Informațiile indicate
de operatorii economici din propunerea
tehnică, elemente din propunerea financiară
și/sau fundamentări/justificări de preț/cost
ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite
de dovada care le conferă caracterul de
confidențialitate, dovadă ce devine anexă la
ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile
prevederile alin. (1).
Un alt articol care merită avut în vedere cu
toate că situațiile reglementate nu sunt prea
comune este art. 37 din Legea 98/ 2016. Sub
incidența acestui articol intră achizițiile din
domeniul securității naționale, așadar nu o
achiziție obișnuită pentru o primărie. În orice
caz, noi facem trimitere și la el.

Contact: weare@funkycitizens.org
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Explicații generale ale domeniului și cum puteți
evalua transparența unei autorități contractante
În cele ce urmează vom analiza etapele unei
proceduri de atribuire a unui contract de
achiziție „standard” și facem acest lucru
pentru că domeniul achizițiilor publice este
foarte stufos și implică mai multe tipuri
diferite de proceduri de atribuire.

constituie 99% din toate procedurile de
achiziție efectuate în România.

Cu toate acestea, deși există reglementate o
sumedenie de proceduri distincte,1 cel mai
des folosite sunt, în ordinea aceasta,
următoarele2:
● achiziții directe
● proceduri simplificate
● licitații deschise

Pe scurt, achiziția directă de la un furnizor,
fără publicarea prealabilă a niciunui anunț,
se poate realiza dacă valoarea estimată a
achiziției este sub anumite praguri valorice,
instituite prin lege3 și actualizate periodic, în
funcție de inflație, curs euro-leu etc.
Momentan, pragurile sunt următoarele:
● 135.060 lei + TVA pentru achizițiile
de produse și servicii
● 450.200 lei + TVA pentru achizițiile
de lucrări.

Fără a pune la socoteală achizițiile directe
(care nu apar în evidențele ANAP – Agenția
Națională pentru Achiziții Publice),
procedurile simplificate și licitațiile deschise

Apoi, când se trece de pragurile acestea, se
intră automat în procedură simplificată, care
este, în esență, o licitație deschisă cu niște
condiții mai puține și cu termene mai scurte.
Toate contractele a căror valoare estimată
se situează între pragurile menționate
anterior și următoarele praguri pot fi atribuite
prin procedura simplificată:
a) 24.977.096 lei, pentru contractele de
achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;
b) 648.288 lei, pentru contractele de
achiziţie publică/acordurile-cadru de
produse şi de servicii;

1

Licitaţia deschisă, licitație restrânsă, negociere
competitivă, dialog competitiv, parteneriat pentru
inovare, negocierea fără publicare prealabilă,
concursul de soluții, procedura de atribuire
aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor
servicii specifice, procedura simplificată și
achiziție directă
2
Sursa: raportul statistic al ANAP pe perioada
01.01.2020-30.06.2020 privind procedurile de
atribuire a contractelor de achiziție
publică/sectoriale inițiate în cadrul SEAP prin
publicarea unui anunț/anunț de participare
simplificat/invitație de participare;

3

Contact: weare@funkycitizens.org
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Art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016;

c) 994.942 lei, pentru contractele de achiziţii
publice/acordurile-cadru de produse şi de
servicii atribuite de consiliul judeţean,
consiliul local, Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, precum şi de
instituţiile publice aflate în subordinea
acestora;

d) 3.376.500 lei, pentru contractele de
achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii
care au ca obiect servicii sociale şi alte
servicii specifice.

Tot ce depășește aceste praguri de mai sus, se atribuie prin licitație deschisă. Procesul de
achiziție, rezumat pe cât posibil, constă în următoarele:

1. Întocmirea documentației
Autoritatea contractantă4 întocmește
documentația în baza căreia se va atribui
contractul de achiziție/acordul-cadru.

se atașează proiectul tehnic/documentația
tehnică pentru respectivele lucrări,
autorizația de construire obținută, diferite
avize și toate informațiile necesare pentru ca
operatorii economici să fie cât mai în
cunoștință de cauză cu privire la lucrările pe
care le ofertează, altfel se trezesc cu
surprize în implementare).

Această documentație se numește
documentație de atribuire. Ea constă, de
regulă, în:
➔ caiet de sarcini (adică un document
cu toate specificațiile pe care trebuie
să le îndeplinească
serviciul/produsul/lucrarea
ofertat/ofertată);
➔ modelul/draftul de contract de
achiziție publică (pentru a fi clar de
la bun început tuturor ofertanților la
ce se angajează atunci când depun
oferta);
➔ modele de formulare care trebuie să
însoțească oferta (diverse declarații,
modele de garanții etc.);
➔
alte specificații tehnice, după caz
(de exemplu: dacă se intenționează
atribuirea unui contract de lucrări, este de la
sine înțeles că în documentația de atribuire

De asemenea, autoritatea solicită, în cadrul
documentației de atribuire, completarea unui
DUAE (Document unic de achiziție
european), care este de fapt o declarație pe
proprie răspundere și ține locul tuturor
documentelor pe care, înainte de 2016-2017,
operatorii trebuiau să le depună pentru
demonstrarea faptului că nu se află în
situațiile de excludere prevăzute de lege:
➔ că nu au datorii la bugetul consolidat
sau la bugetele locale (certificate
fiscale);
➔ că nu au săvârșit infracțiuni
economice (cazier fiscal);
➔ că operatorul economic sau
reprezentanții săi cu putere de
decizie nu au săvârșit infracțiuni
(cazier judiciar;

4

= autoritatea sau instituţia publică centrală sau
locală, structura din subordinea acestora sau alt
organism de drept public
Contact: weare@funkycitizens.org
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➔ că sunt legal constituiți și nu se află
în procedura insolvenței, lichidare,
faliment etc. (certificat constatator de
la Registrul Comerțului).

Toate aceste documente care dovedesc
neîncadrarea în situațiile de excludere din
procedură au fost înlocuite cu această
declarație (sub forma DUAE), iar ele trebuie
obținute și depuse acum, în general, doar de
către ofertantul clasat pe primul loc.

2. Clarificări / contestații de la ofertanți
După publicarea documentației de atribuire pe SEAP (actualmente numit SICAP), ofertanții pot
solicita clarificări cu privire la aceasta sau o pot chiar contesta, dacă li se pare că unele clauze
sunt prea restrictive sau dacă unele specificații conțin caracteristici tehnice de natură se
restricționeze concurența sau să favorizeze un anumit producător; dacă consideră că unele
criterii impuse de autoritate sunt excesive sau irelevante față de natura și complexitatea
contractului etc.

3. Depunerea ofertelor
Odată stabilită versiunea finală a documentației de atribuire, ofertanții au un interval de timp
pentru depunerea ofertelor.
Ofertele au două componente majore: oferta tehnică și oferta financiară. Pe lângă acestea, se
depun adesea și documente de calificare, adică exact acele documente care să demonstreze că
nu se află în situații care atrag excluderea din procedură.

4. Evaluarea ofertelor
Evaluarea ofertelor este un proces care se
poate întinde pe parcursul a luni de zile și
conține 3 etape majore:
1. evaluarea documentelor de calificare
și a ofertei tehnice
2. evaluarea financiară
3. evaluarea documentelor pe care se
sprijină declarația din DUAE (adică
exact acele caziere, certificate și alte
documente pentru a căror existență
s-a dat inițial doar declarație pe
proprie răspundere).

După toate etapele evaluării ofertelor, se
întocmește raportul procedurii. Acesta se
comunică ofertanților și conține rezultatul
procedurii de achiziție: ce ofertant este
câștigător, care sunt ofertele admisibile dar
necâștigătoare și care sunt ofertele respinse
în diferite faze.
Odată stabilită versiunea finală a
documentației de atribuire, ofertanții au un
interval de timp pentru depunerea ofertelor.

Contact: weare@funkycitizens.org
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Ofertele au două componente majore:
oferta tehnică și oferta financiară. Pe lângă
acestea, se depun adesea și documente de

calificare, adică exact acele documente care
să demonstreze că nu se află în situații care
atrag excluderea din procedură.

5. Depunerea contestațiilor

Raportul procedurii și comunicarea rezultatului procedurii pot fi contestate (acele faimoase
contestații despre care citim și în presă și despre care se zice că întârzie investițiile), dacă unul
sau mai mulți ofertanți se consideră nedreptățiți de felul în care s-a efectuat evaluarea.
Există două căi de atac:
● una administrativă (CNSC – Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor);
● una jurisdicțională (în care sunt competente curțile de apel).

6. Semnarea contractului de achiziție publică

După soluționarea contestațiilor (dacă există), se semnează contractul de achiziție publică și
începe implementarea acestuia.

7. Întocmirea dosarului achiziției
După atribuirea contractului, autoritatea e obligată să întocmească dosarul achiziției, care, după
publicarea raportului procedurii, este document public și care conține obligatoriu următoarele
documente:
A. documentația de atribuire și documente conexe,
întocmite anterior depunerii ofertelor:
➔ strategia de contractare (document
intern al autorității, prin care planifică
procesul de achiziție);
➔ anunţul de intenţie/participare şi
dovada transmiterii acestuia spre
publicare, dacă este cazul (acest
document se publică pe SICAP);
➔ erata, dacă este cazul (erata
reprezintă modificări ale unor
aspecte ale documentației de
atribuire intervenite ulterior publicării)

➔ documentaţia de atribuire;
➔ decizia/dispoziţia/ordinul de numire a
comisiei de evaluare şi, după caz, a
experţilor cooptaţi
➔ declaraţiile de confidenţialitate şi
imparţialitate ale membrilor comisiei
de evaluare și ale experților cooptați
(dacă aceștia există);

Contact: weare@funkycitizens.org
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B. documente care se întocmesc
după deschiderea ofertelor:
➔ procesul-verbal al şedinţei de
deschidere a ofertelor;
➔ formularele de ofertă depuse în
cadrul procedurii de atribuire;
➔ DUAE şi documentele de calificare,
atunci când acestea au fost solicitate;
➔ solicitările de clarificări, precum şi
clarificările transmise/primite de
autoritatea contractantă;

➔ toate procesele-verbale de evaluare;
➔ raportul procedurii de atribuire,
precum şi anexele la acesta;
➔ dovada comunicărilor privind
rezultatul procedurii;
➔ contractul de achiziţie
publică/acordul-cadru, semnate, şi,
după caz, actele adiţionale;

C. documente care se întocmesc după semnarea contractului
de achiziție sau documente de contestare a rezultatului procedurii:
➔ anunţul de atribuire şi dovada
transmiterii acestuia spre publicare;
➔ dacă este cazul, contestaţiile
formulate în cadrul procedurii de
atribuire, însoţite de deciziile

motivate pronunţate de Consiliul
Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor;
➔ hotărâri ale instanţelor de judecată
referitoare la procedura de atribuire.

Toate documentele de mai sus sunt publice
după întocmirea raportului procedurii. O
mică parte din ele sunt publicate în SICAP și
sunt disponibile oricărui cetățean interesat,
altele sunt disponibile doar operatorilor
înscriși în procedură, însă toate ar trebui să
fie disponibile oricui, la cerere, după
întocmirea raportului procedurii.

unei autorități contractante. Nu în ultimul
rând, trebuie înțeles faptul că aceste etape
descrise succint comportă o mulțime de
complicații, prelungiri de termene, astfel că
tot procesul poate deveni destul de lung și
anevoios, direct proporțional cu
complexitatea achiziției și cu miza (în
general, valoarea contractului).

Toate documentele de mai sus pot servi ca
un checklist pentru a evalua transparența

Contact: weare@funkycitizens.org
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Beneficii și provocări ale transparenței în achizițiile publice
Beneficii ale transparenței în achizițiile
publice5:

achizițiile în mod strategic și în a le
spori eficiența;
➔ Transparența promovează
responsabilitatea, acordând atenție
proceselor de achiziții publice și
cheltuielilor publice;
➔ Un procedeu transparent asigura
vizibilitatea fluxului de fonduri
publice, de la începutul procesului
bugetar, pe tot parcursul ciclului de
achiziții;

➔ Publicarea informațiilor privind
procedurile din domeniul achizițiilor
publice contribuie la identificarea și
reducerea cazurilor de gestionare
defectuoasă, fraudă și corupție;
➔ Transparența contribuie la un
tratament corect și echitabil față de
potențialii ofertanți;
➔ Transparența contribuie la furnizarea
de informații privind achizițiile
publice către potențialii furnizori
interni și externi, către societatea
civilă și către publicul larg. De
asemenea, procesele favorabile
inclusive atunci când au în vedere
formularea de modificări în sistemului
de achiziții publice, inclusiv
consultările publice, sporesc
transparența sistemului de achiziții
publice.
➔ Transparența este o bază pentru
implicarea directă a persoanelor
interesate în monitorizarea
sistemului;
➔ Transparența îi ajută pe cei care fac
politici publice în a organiza

Provocări:
➔ Reticența înrădăcinată din partea
autorităților în a publica informații;
➔ Documente publicate neuniform.
Unele autorități le publică atât în
SEAP, cât și pe site-ul propriu; alte
autorități le publică doar în SEAP.
Cea mai gravă situație e atunci când
ele nu apar deloc în SEAP;
➔ Lipsa de cultură în ceea ce privește
transparența;
➔ Un nivel scăzut de cunoștințe din
domeniu printre societatea civilă și
cetățeni;
➔ Asigurarea faptului că nevoile și
prioritățile grupurilor sociale
marginalizate sunt auzite și abordate;

5

Checklist for Supporting the Implementation of
OECD Recommendation of the Council on Public
Procurement: Transparency;
Contact: weare@funkycitizens.org
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Acest document a fost realizat și susținut parțial prin cunoștințele și activitățile
derulate în mai multe proiecte implementate de Funky Citizens:

Reducing Corruption Risks with Data
finanțat de

Local Level Collaboration to Support Civil Society
Around Transparency and Participation in CEE
finanțat de

Demanding transparency in times of crisis:
joint action from CSOs & journalists
finanțat de

Acest document nu reprezintă în mod necesar poziția finanțatorilor.
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