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Rezumat 

Acest studiu analizează legătura dintre două domenii principale de interes 
public: achiziţiile publice și politica de coeziune. În partea introductivă se explică 
modul și situaţiile în care au loc achiziţiile publice în contextul politicii de 
coeziune, analizându-se apoi situaţia actuală de la nivelul UE, transpunerea în 
legislaţia naţională a regulamentelor din domeniul achiziţiilor publice și reforma 
cadrului juridic aflată în curs. Studiul are drept subiect central semnificaţia 
achiziţiilor publice în cadrul politicii de coeziune a UE. Pentru a completa 
informaţiile acumulate prin activităţi de documentare s-au folosit exemple 
bazate pe experienţe practice reprezentative. O serie de interviuri cu actori 
activi în domeniul politicii de coeziune au permis elaborarea unui număr de 
recomandări la finalul studiului.  
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SINTEZĂ 

1. Context general 

„Achiziţiile publice și politica de coeziune” – acest studiu vizează două domenii principale de 
interes public și se concentrează asupra identificării legăturilor dintre aceste domenii. Ca 
punct de plecare al acestei analize, este esenţial să se explice modul și situaţiile în care au 
loc achiziţiile publice în contextul politicii de coeziune. Beneficiarii programelor din cadrul 
politicii europene de coeziune sunt sprijiniţi prin intermediul fondurilor europene și 
naţionale pentru a pune în aplicare proiectele. Toate achiziţiile de bunuri și servicii care au 
loc în cadrul acestor programe intră sub incidenţa normelor referitoare la achiziţiile publice. 
Acest lucru este valabil, cu siguranţă, în cazul oricărei entităţi publice. Cu toate acestea, 
instituţiile private sunt și ele obligate să respecte aceste norme. Astfel, analiza are în 
vedere atât perspectiva beneficiarilor, cât și pe cea a structurilor administrative ale 
programelor. 
Obiectivul principal al acestui studiu este să ofere membrilor Comisiei pentru 
dezvoltare regională a Parlamentului European un raport complet în ceea ce 
privește situaţia actuală în domeniul achiziţiilor publice, cu referire la Strategia UE 
2020, rolul tot mai important pe care îl au autorităţile locale și regionale în punerea în 
aplicare a normelor referitoare la achiziţiile publice în contextul implementării politicii de 
coeziune și procesul de modernizare a politicii Uniunii Europene în domeniul achiziţiilor 
publice aflat în curs de desfășurare1. 

Obiectivele specifice ale studiului sunt următoarele: 

 să explice relevanţa achiziţiilor publice pentru cheltuielile din fondurile structurale; 

 să sublinieze modul în care execuţia fondurilor structurale este legată de achiziţiile 
publice și să identifice actorii relevanţi; 

 să identifice cele mai comune probleme care apar în cursul implementării 
programelor și proiectelor din domeniul politicii de coeziune și care sunt legate de 
procedurile de achiziţii publice; 

 să evalueze modul și măsura în care directivele în vigoare favorizează sau împiedică 
punerea în aplicare a politicilor și să stabilească dacă elementele inovatoare (de 
exemplu dialogul competitiv) au un impact măsurabil. 

 să prezinte principalele probleme legate de transpunerea directivelor în vigoare în 
legislaţia naţională; 

 să stabilească dacă obstacolele pe care le întâlnesc întreprinderile mici și mijlocii le 
împiedică să participe cu succes la procedurile de achiziţii publice și dacă acestea 
influenţează punerea în aplicare a programelor și proiectelor din domeniul politicii de 
coeziune (ţinând seama de faptul că IMM-urile reprezintă unul dintre elementele-
cheie ale Strategiei UE 2020 din perspectiva achiziţiilor publice); 

 să furnizeze Parlamentului European indicaţii privind impactul general, precum și 
sarcina administrativă și financiară pe care o implică normele referitoare la achiziţiile 
publice în contextul implementării politicii de coeziune. 

S-a realizat o trecere în revistă a documentaţiei de specialitate de la nivel european și 
naţional și - având în vedere caracterul fragmentar al acesteia - ea a fost completată cu o 

                                                 
1  Comisia Europeană (2011), Cartea verde privind modernizarea politicii UE în domeniul achiziţiilor publice. Către 

o piaţă europeană a achiziţiilor publice mai performantă, COM (2011) 15 final, Bruxelles, 27.01.2011. 
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serie de interviuri telefonice sau faţă în faţă cu specialiști activi în domeniul politicii de 
coeziune. Mai multe studii de caz cu o amploare redusă au contribuit, de asemenea, la 
obţinerea unei imagini generale a situaţiei.  

2. Situaţia actuală în UE 

Punctul de plecare al analizei situaţiei actuale îl constituie examinarea cadrului UE privind 
achiziţiile publice aflat în vigoare, inclusiv a procedurilor specifice aplicabile acordurilor-
cadru, dialogului competitiv și sistemului de achiziţionare dinamic. Este prezentată în 
continuare transpunerea în legislaţia naţională a reglementărilor din domeniul achiziţiilor 
publice, care are o importanţă primordială, precum și distincţia dintre achiziţiile publice și 
ajutoarele de stat. Pentru a completa analiza achiziţiilor publice în cadrul UE s-a realizat o 
revizuire a procedurilor de achiziţii publice desfășurate în 2011. Elementele-cheie ale 
acestei analize sunt următoarele: 

 achiziţiile publice reprezintă aproximativ 13 % din PIB-ul Uniunii Europene; cu toate 
acestea, nu sunt disponibile cifre documentate și transparente la nivel european; 

 Parlamentul European și Consiliul au adoptat în 2004 două directive în domeniul 
achiziţiilor publice pentru a consolida procedurile de achiziţii publice la nivel 
european; aceste directive reglementează procedurile de achiziţii publice aplicabile 
în cazul acordurilor contractuale care depășesc un prag definit la nivelul Uniunii 
Europene; 

 achiziţiile publice care se situează sub pragurile definite la nivelul Uniunii Europene 
sunt reglementate de legislaţia naţională; există variaţii la nivelul reglementărilor 
naţionale referitoare la contractele de achiziţii publice situate sub pragul UE, însă 
multe state membre aleg să aplice aceleași reglementări în cazul contractelor situate 
sub pragul UE ca și în cazul celor care depășesc acest prag;  

 normele referitoare la achiziţiile publice au în vedere diferite proceduri și includ mai 
multe excepţii. Prima distincţie care poate fi observată este cea între procedurile 
deschise, cele restrânse și cele negociate, cu sau fără publicarea unei notificări 
prealabile;  

 în scopul simplificării normelor, dispoziţiile directivelor prevăd, în anumite condiţii, 
procedura dialogului competitiv, acordurile-cadru și sistemul de achiziţionare 
dinamic;  

 procedura de achiziţii publice și cea a ajutorului de stat sunt diferite prin natura lor. 
Totuși, uneori pare a fi neclar dacă normele privind achiziţiile publice exclud automat 
normele referitoare la ajutorul de stat;  

 Comisia Europeană și Parlamentul European au înţeles necesitatea unei eficienţe 
sporite și a simplificării suplimentare a reglementărilor privind achiziţiile publice și 
desfășoară în prezent o revizuire a acestor reglementări; 

 principalul obiectiv al revizuirii îl reprezintă simplificarea administrativă pentru o mai 
mare eficienţă și domeniile de interes specific sunt achiziţiile publice pentru (I) 
inovare, (II) mediu și eficienţa utilizării resurselor, (III) servicii sociale și (IV) 
îmbunătăţirea accesului de care dispun IMM-urile și întreprinderile nou-înfiinţate. 

În continuare, analiza se orientează spre interfaţa dintre fondurile structurale și 
achiziţiile publice. În capitolul 4 din prezentul studiu este recunoscut rolul central jucat 
de achiziţiile publice în cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene. Au fost analizate, 
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așadar, rolurile îndeplinite de fonduri, percepţia riscului în practică, dimensiunea cantitativă 
și tipurile de intervenţii. În continuare, trebuie să se ia în considerare rolul achiziţiilor 
publice în dezvoltarea proiectelor, implicarea IMM-urilor în procedurile de achiziţii publice și 
funcţiile de control existente în cadrul politicii de coeziune, ceea ce conduce la o analiză a 
aspectelor legate de fraudă și de nereguli ca principale provocări în cadrul domeniilor 
examinate. Atenţia se orientează apoi asupra problemelor care afectează programele din 
cadrul politicii de coeziune și asupra rolului Curţii de Conturi – două aspecte de importanţă 
deosebită. Pentru a completa acest tablou, s-a pus în evidenţă potenţiala relevanţă a unor 
aspecte specifice ale achiziţiilor publice (de exemplu achiziţiile publice ecologice sau 
dialogul competitiv). Pe baza acestor considerente, iată principalele constatări ale prezentei 
analize: 

 Atât din perspectiva autorităţilor care gestionează programele, cât și din cea a 
beneficiarilor, riscurile legate de achiziţiile publice sunt maxime în cazul investiţiilor 
în infrastructură. Pentru autorităţile care gestionează programele, riscurile cele mai 
semnificative sunt cele legate de ratele ridicate de eroare și de încălcarea normelor 
referitoare la achiziţiile publice, precum și cele legate de dezangajarea automată, 
bazată pe norma n+2/n+3. Pentru beneficiari, riscurile semnificative sunt legate de 
programare, costurile adiţionale etc.  

 Proiectele, care includ lucrări majore de construcţii integrate în investiţiile în 
infrastructură care implică proceduri de achiziţii publice de anvergură, reprezintă 
46 % din bugetul total alocat politicii de coeziune (aproximativ 159 miliarde EUR) la 
nivel european în perioada 2007-2013. 

 Întreprinderile mici și mijlocii sunt implicate în procedurile de achiziţii publice în 
două moduri. În primul rând, achiziţiile publice reprezintă un procent semnificativ al 
activităţii lor și este necesar ca ele să participe în mod regulat la proceduri de 
atribuire a contractelor de achiziţii publice. În al doilea rând, în ceea ce privește 
fondurile publice, IMM-urile și alte organizaţii au obligaţia de a aplica reglementările 
privind achiziţiile publice atunci când achiziţionează bunuri și servicii cu bani publici. 
În timp ce în primul caz IMM-urile își îmbunătăţesc tot mai mult performanţa, în cel 
de al doilea acestea se confruntă în continuare cu obstacole majore.  

 Normele Uniunii Europene prevăd un control financiar riguros al operaţiunilor, 
precum și precum și audituri ale sistemelor și audituri aleatorii ale eșantioanelor de 
proiecte. Cu toate acestea, eficienţa și eficacitatea controlului achiziţiilor publice sunt 
adesea subminate de lipsa de experienţă, formare și de competenţe de management 
intern, precum și de o rotaţie insuficientă a personalului. 

 Provocările la adresa gestiunii programelor din perspectiva achiziţiilor publice diferă 
în funcţie de tipul de programe. Autorităţile care gestionează programele 
operaţionale de anvergură axate pe investiţiile în infrastructură au mai multe șanse 
să beneficieze de o expertiză adecvată în domeniul achiziţiilor publice la nivel intern. 
Autorităţile care gestionează programele operaţionale vizând o gamă largă de 
intervenţii se confruntă cu provocări mai importante în ceea ce privește instituirea 
unui control eficient și eficace al achiziţiilor publice și a unor strategii de gestionare a 
riscurilor conexe. 

 Încălcarea normelor privind achiziţiile publice s-a situat pe locul al doilea în 
clasamentul celor mai importante zece nereguli în anul 2010, reprezentând 14 % din 
numărul de cazuri și 17 % din volumul financiar. 
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3. Exemple și experienţe practice 

Pe baza abordării sus-menţionate, în capitolul 5 sunt analizate anumite exemple care 
reprezintă o tipologie a programelor din cadrul politicii de coeziune. Profilurile ţărilor și 
programelor respective contribuie la ilustrarea constatărilor mai generale evidenţiate în 
secţiunile anterioare. Experienţele practice includ, printre altele, exemple care corespund 
obiectivului referitor la convergenţă, competitivitate regională și ocuparea forţei de muncă 
și obiectivului referitor la cooperarea teritorială europeană. Este important de subliniat 
faptul că atunci când se face referire la o anumită ţară sau un anumit program, acest lucru 
nu înseamnă că ţara respectivă s-a confruntat în trecut cu anumite deficienţe în sectorul 
achiziţiilor publice. Toţi actorii experimentaţi activi în domeniul politicii de coeziune știu că 
achiziţiile publice reprezintă un subiect de interes pentru toate statele membre și toate 
tipurile de programe.  
Programele din cadrul fondurilor structurale au instituit diferite proceduri pentru a îndeplini 
cerinţele diferitelor domenii de intervenţie. Diversele contexte, structuri de gestiune și 
modele de implementare asociate programelor afișează diferenţe importante la nivelul 
Uniunii Europene și, destul de frecvent, pot exista diferenţe semnificative între programe 
individuale în același stat membru. Ar trebui subliniate trei aspecte generale:  

 Sprijinul acordat prin Fondul de coeziune și Fondul european de 
dezvoltare regională pentru proiectele de mediu și infrastructură 
gestionate de autorităţile publice. În acest caz autorităţile publice atribuie 
contracte de achiziţii publice pentru proiecte de infrastructură specifice și 
transmit o notificare publică la nivelul Uniunii Europene. Aceste proiecte 
depășesc, de obicei, pragul stabilit la nivelul UE (5 milioane EUR în prezent, a se 
vedea capitolul 2) și, așadar, trebuie să se aplice directivele Uniunii Europene în 
domeniul achiziţiilor publice. 

 Sprijinul pentru întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii2 și centre de 
cercetare pentru inovare și creștere economică (inclusiv în domeniul 
cercetării și al tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor). În acest caz 
finanţarea din partea Fondului european de dezvoltare regională este acordată 
întreprinderilor, ONG-urilor și centrelor de cercetare pentru a le sprijini în 
procesul de dezvoltare inovatoare determinată de piaţă. Beneficiarii sunt obligaţi 
să respecte normele privind achiziţiile publice care corespund valorii achiziţiilor 
din cadrul proiectelor vizate. În acest caz, valoarea achiziţiilor acoperă întregul 
spectru definit de pragurile stabilite pentru achiziţiile publice, începând cu 
furnizarea de bunuri cu o valoare mai mică de 10 000 EUR, până la facilităţi și 
echipamente de cercetare în valoare de câteva milioane EUR. Această gamă 
largă de abordări în domeniul achiziţiilor publice se aplică și în alte domenii 
tematice, cum ar fi turismul, cultura și dezvoltarea urbană/regională. 

 Finanţarea directă pentru persoane fizice situată sub pragul stabilit la 
nivelul Uniunii (în special prin Fondul social european): reglementările 
privind achiziţiile publice au o relevanţă mai scăzută în acest domeniu, întrucât 
sumele contractate se situează de obicei sub pragurile de la care se aplică 
proceduri complicate de achiziţii publice. 

Distincţia dintre cele trei categorii de obligaţii procedurale se aplică tuturor tipurilor de 
grupuri-ţintă implicate în finanţarea din cadrul politicii de coeziune.  

 

                                                 
2  Definiţia IMM-urilor este în conformitate cu Recomandarea Comisiei Europene 2003/361/CE, publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 124 p. 36 din 20 mai 2003. 
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Exemplele revizuite în detaliu în capitolul 5 din prezentul studiu sunt următoarele: 

 Programele din cadrul obiectivului convergenţă – exemplul Slovaciei. 

 Programul din cadrul obiectivului referitor la competitivitate regională și ocuparea 
forţei de muncă pentru Renania de Nord-Westfalia. 

 Achiziţiile publice în cadrul programelor care corespund obiectivului referitor la 
cooperarea teritorială europeană. 

 Ţări candidate/ţări aderente – cazul Croaţiei (care urma să devină membră a Uniunii 
Europene, iar în acest caz s-au analizat anii care au precedat aderarea). 

Iată principalele constatări care au rezultat în urma analizei acestor cazuri: 

 Studiile de caz din Slovacia – ţară în care se aplică obiectivul referitor la 
convergenţă – și din Croaţia – fostă ţară candidată – subliniază necesitatea 
întreprinderii unor acţiuni dedicate în vederea consolidării capacităţilor. 

 În plus, în Slovacia Legea privind achiziţiile publice – o componentă relativ nouă a 
legislaţiei – face obiectul unor modificări frecvente, care creează provocări 
suplimentare pentru toate autorităţile care gestionează programele care au 
responsabilităţi legate de funcţiile de control. 

 Autorităţile care gestionează programele transmit un mesaj clar, potrivit căruia 
procedurile de achiziţii publice care se situează sub pragurile stabilite la nivelul 
Uniunii Europene ar trebui să fie simplificate pentru a scuti autorităţile cu funcţii de 
control și beneficiarii de o sarcină administrativă considerabilă, care nu contribuie 
neapărat la asigurarea unor achiziţii publice echitabile, transparente și 
nediscriminatorii. 

4. Principalele constatări și recomandări 

Trebuie subliniat faptul că nu există o alternativă la scopul general și la modul de 
funcţionare a achiziţiilor publice: investitorii publici ar trebui să permită tuturor 
furnizorilor privaţi interesaţi și capabili să depună oferte în vederea executării lucrărilor sau 
a furnizării bunurilor și serviciilor solicitate. Politica de coeziune (PC) a UE nu ar trebui să 
facă obiectul niciunei derogări de la aplicarea directivelor privind achiziţiile 
publice de la nivel european. Toate argumentele esenţiale în favoarea normelor privind 
achiziţiile publice sunt aplicabile în mai mare măsură în cazul PC a UE. De fapt, legislaţia 
naţională în domeniul achiziţiilor publice este complexă și orice tendinţă de simplificare 
a acesteia ar fi bine-venită. Dezbaterea pe marginea directivelor UE privind achiziţiile 
publice ar trebui să fie folosită pentru a scoate în evidenţă faptul că actuala complexitate a 
achiziţiilor publice este datorată caracterului complex al legislaţiei naţionale. 
Provocarea specifică pe care o presupune PC a UE este că – în special în comparaţie cu 
programele naţionale de subvenţii – există mai multe niveluri de control aplicabile. Astfel, 
probabilitatea de a detecta încălcări ale normelor privind achiziţiile publice este mai mare. 
Cu toate acestea, persoanele care îndeplinesc sarcini de audit și control în cadrul politicii de 
coeziune nu sunt, de regulă, experţi în domeniul achiziţiilor publice. Este evident că în 
aceste circumstanţe ambele părţi – i.e. beneficiarii și organismele de audit și de control – ar 
fi avantajate dacă s-ar aplica un număr limitat de proceduri și un set de praguri ușor 
inteligibile.  
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Pe baza analizei situaţiei actuale din Uniunea Europeană și după trecerea în revistă a 
exemplelor reprezentative și a experienţelor practice din domeniul achiziţiilor publice și al 
politicii de coeziune, prezentul studiu formulează patru recomandări principale:  

 controlul ca responsabilitate politică; 

 responsabilităţile autorităţilor care gestionează programele; 

 caracterul adecvat al normelor privind achiziţiile publice în cazul proiectelor de 
anvergură mai redusă; 

 promovarea unor noi componente ale achiziţiilor publice în cadrul politicii de 
coeziune. 

Principalele aspecte juridice și tehnice ale politicii de coeziune și ale achiziţiilor publice intră 
sub incidenţa legislaţiei naţionale. Cadrul normativ al Uniunii Europene introduce noi cerinţe 
cu privire la raportare, monitorizare și control, dar proiectele sunt în general ghidate de 
normele și prevederile naţionale (în special în cazul investiţiilor în infrastructură). 
Una dintre cauzele diferenţelor existente la nivelul Uniunii Europene este faptul că în UE 12 
administrarea programelor UE tinde să fie realizată la niveluri distincte ale administraţiei. 
Majoritatea ministerelor de resort deţin departamente proprii pentru implementarea 
programelor din cadrul politicii de coeziune. Calificările personalului din cadrul acestor 
departamente se axează pe competenţe lingvistice, pe raportare și monitorizare, în timp ce 
expertiza de bază necesară pentru achiziţiile publice în domeniul infrastructurii este 
furnizată de alte departamente, despre care se poate afirma că sunt bazate pe 
competenţele tradiţionale de natură tehnică și juridică. Astfel apar o serie de provocări 
legate de competenţe și de funcţiile de control. Instituţiile care sunt responsabile pentru 
controlul achiziţiilor publice trebuie să dispună, în mod evident, de nivelul adecvat de 
expertiză. Un nivel suficient și stabil al personalului este o condiţie prealabilă pentru 
activitatea eficientă și eficace. 
Construcţia politică a funcţiilor de control este cerinţa necesară pentru acest cadru de 
stabilitate. Reducerile bugetare, modificările politicilor în domeniul personalului și 
intervenţiile politice masive reprezintă provocări comune pentru aceste organisme de 
control. 
Prin urmare, este extrem de important să se recunoască necesitatea unor funcţii de control 
eficiente și eficace pentru a asigura caracterul echitabil și transparent al pieţei substanţiale 
a achiziţiilor publice din cadrul politicii de coeziune. Există dovezi solide la nivelul întregii 
Europe care confirmă că, în absenţa controlului, acest caracter transparent și echitabil nu 
poate fi asigurat. 
 

Recomandări 
Politica de coeziune furnizează fonduri semnificative pentru investiţiile publice în numeroase 
state membre, iar achiziţiile publice reprezintă un instrument esenţial pentru asigurarea 
unui acces echitabil la această piaţă. În ţările în care politica de coeziune furnizează o 
finanţare semnificativă, actorii europeni ar trebui să transmită un mesaj clar care să 
sublinieze necesitatea unor instituţii de control eficiente și eficace, în special în perspectiva 
viitoarei perioade de programare 2014-2020. 
 

Autorităţile care gestionează programele politicii de coeziune sunt principalii responsabili 
pentru implementarea programelor în faţa Comisiei Europene. Autorităţile de audit, 
care deţin locul al doilea în ordinea importanţei în ierarhia instituţiilor de control, au sarcina 
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de a realiza un audit al funcţionării sistemelor de control ex-ante, pe durata implementării 
programelor și ex-post. 
Există următoarele două opţiuni fundamentale pentru o mai bună gestionare a achiziţiilor 
publice în cadrul programelor finanţate prin fondurile structurale: 

 să se introducă monitorizarea și să se consolideze funcţiile de control (Comisia 
Europeană ar putea să integreze monitorizarea și controlul achiziţiilor publice ca 
element obligatoriu explicit în cadrul tuturor documentelor orientative). 

 să se ofere stimulente pentru a facilita accesul autorităţilor care gestionează 
programele și al beneficiarilor la expertiză în domeniul achiziţiilor publice 
(programele din cadrul politicii de coeziune dispun de fonduri pentru 
implementare și gestionare, care fac parte dintr-o prioritate separată, numită 
asistenţă tehnică. Consolidarea capacităţilor în domeniul achiziţiilor publice ar 
putea fi un obiectiv eligibil pentru finanţarea destinată asistenţei tehnice, dar 
este considerată astfel într-un număr redus de cazuri). 

Utilizarea asistenţei tehnice pentru a finanţa consolidarea capacităţilor în domeniul 
achiziţiilor publice ar putea beneficia de o promovare intensă la nivel european. Este 
important ca această abordare să se axeze pe punerea la dispoziţie a unei expertize 
adecvate orientate către: 

 autorităţile care gestionează programele, în vederea realizării controlului ex-ante 
(i.e. înainte de contractare), precum și a controlului ex-post; 

 beneficiari (de exemplu, stabilind o listă a experţilor certificaţi în domeniul 
achiziţiilor publice care ar putea furniza în mod gratuit – deci pe baza finanţării 
acordate de program – estimări ale costurilor și consiliere iniţială). 

O examinare a practicilor din cadrul programelor finanţate prin fondurile structurale la 
nivelul Uniunii Europene ilustrează caracterul destul de limitat al capacităţilor de control 
eficace al achiziţiilor publice și de prevenire a fraudelor din cadrul achiziţiilor publice 
aferente programelor, așadar caracterul limitat al capacităţilor autorităţilor care gestionează 
programele și asigură controlul financiar. Acest lucru este valabil în special în cazul 
programelor care finanţează o gamă largă de intervenţii, inclusiv al programelor de 
infrastructură cu o anvergură redusă, cum ar fi programele operaţionale regionale, 
programele din cadrul obiectivului de competitivitate regională și ocupare a forţei de muncă 
sau al obiectivului de cooperare teritorială europeană. Pentru a-și consolida capacităţile, 
autorităţile care administrează programele trebuie să se bazeze, adesea, pe expertiza altor 
instituţii, cum ar fi autorităţile de audit, autorităţile naţionale de achiziţii publice sau chiar 
curţile naţionale de conturi. Prin urmare, este necesar un cadru îmbunătăţit pentru 
schimburile structurate de competenţe de management și pentru accesul la expertiza în 
domeniul achiziţiilor publice. 
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Recomandări 
Parlamentul European ar putea desfășura negocieri cu Comisia în vederea adoptării unui 
pachet cu obiective specifice în domeniul achiziţiilor publice adaptat politicii de coeziune. 
Pachetul ar putea fi alcătuit din mai multe elemente, cum ar fi introducerea monitorizării, 
consolidarea dispoziţiilor de control și orientări mai performante în privinţa posibilelor 
breșe de securitate care afectează achiziţiile publice din cadrul programelor. În special în 
cazul programelor care includ o gamă largă de intervenţii eligibile, există o multitudine de 
opţiuni pentru: 

 prevenirea deficienţelor legate de achiziţiile publice; 
 asigurarea unui nivel ridicat de sensibilizare privind importanţa achiziţiilor publice în 

toate etapele gestionării programului și a ciclului de proiect.  

 

Studiile de caz scot în evidenţă în mod clar probleme legate de normele privind achiziţiile 
publice aplicabile în cazul proiectelor de dimensiuni mai reduse. IMM-urile și alte organizaţii 
de mici dimensiuni au obligaţia de a aplica reglementările privind achiziţiile publice atunci 
când gestionează proiecte finanţate din bani publici. Astfel, ele se confruntă cu diferite 
obstacole, în special legate de capacitatea lor de a aplica aceste proceduri. 
Aspectele legate de complexitatea procedurilor nu sunt relevante doar pentru 
reglementările UE, ci sunt întâlnite și în cazul unor state membre care aplică proceduri în 
cazul achiziţiilor publice situate sub pragurile stabilite la nivelul Uniunii Europene. În aceste 
cazuri, complexitatea achiziţiilor publice la nivelul statelor membre poate chiar să o 
depășească pe cea de la nivel european. În același timp, este foarte greu să se 
demonstreze utilizarea eficientă a fondurilor în absenţa unei comparaţii între preţuri. Astfel, 
discuţia se orientează către definirea unor standarde minime pentru compararea preţurilor, 
aceasta însemnând stabilirea în mod transparent a unor oferte de comparare, fără sarcini 
administrative suplimentare excesive.  
În orice caz, pentru ca grupurile-ţintă potenţiale să poată beneficia de fondurile structurale, 
complexitatea normelor privind achiziţiile publice trebuie să fie redusă.  

Recomandări 
În cazurile în care organizaţiile de mici dimensiuni gestionează proiecte finanţate din 
fonduri publice, volumul contractelor va fi redus. Furnizorii, dar și autorităţile contractante 
solicită ca în aceste cazuri procedurile de achiziţii publice să fie simplificate. Actorii 
europeni pot desfășura o dezbatere în vederea definirii standardelor minime pentru 
compararea în mod transparent a preţurilor în cazul unui volum redus al contractelor, 
creând astfel o oportunitate de reducere a diversităţii prevederilor juridice aplicabile 
pentru un volum mai redus al contractelor în legislaţia naţională privind achiziţiile publice 
a statelor membre.  
În plus – pentru a reduce sarcina în cazul în care beneficiarii sunt organizaţii de mici 
dimensiuni, sprijinul ar trebui acordat de experţii în domeniul achiziţiilor publice pe baza 
bugetului pentru asistenţă tehnică disponibil în cadrul programelor operaţionale.  
 

Există mai multe elemente noi în cadrul achiziţiilor publice care merită atenţia actorilor 
activi în domeniul politicii de coeziune la nivel european. În special, achiziţiile publice 
ecologice sau achiziţiile publice sustenabile, punând accentul pe costurile ciclului de 
viaţă al produselor sau clădirilor ar fi elemente relevante în cadrul unei politici de coeziune 
aliniate la obiectivele UE 2020. Articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1083/2006 prevede 
că „obiectivele fondurilor sunt urmărite în cadrul dezvoltării durabile” din punct de vedere al 
protecţiei mediului. În practică, toate programele operaţionale trebuie să instituie 
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durabilitatea ecologică drept principiu orizontal. Promovarea achiziţiilor publice ecologice ca 
o contribuţie pozitivă la durabilitatea ecologică ar putea să confere mai multă substanţă 
acestui principiu.  
O abordare similară ar putea fi avută în vedere pentru achiziţiile publice responsabile 
din punct de vedere social sub forma unui element punctual, dar concret, care contribuie 
la obiectivul incluziunii sociale. Nu în ultimul rând, proiectele care vizează aceste noi 
elemente din cadrul achiziţiilor publice ar putea fi încurajate în viitoarea generaţie de 
programe. Această abordare ar putea îmbrăca diferite forme, printre care: 

 iniţiative de formare în domeniul achiziţiilor publice ecologice și al achiziţiilor 
publice responsabile din punct de vedere social pentru autorităţile regionale și 
locale ca parte a consolidării capacităţilor fie în cadrul programelor naţionale de 
asistenţă tehnică, fie, de exemplu, în cadrul asistenţei tehnice acordate prin 
programele Fondului social european în cazul achiziţiilor publice responsabile din 
punct de vedere social. 

 sprijin pentru achiziţiile publice electronice ca o componentă a programelor 
operaţionale privind societatea informaţională (care sunt destul de frecvente în 
cadrul UE-12). 

 

Recomandări 
Politica de coeziune a UE, cu volumul său financiar semnificativ, ar putea să constituie o 
pârghie pentru integrarea unor noi elemente, precum achiziţiile publice ecologice, achiziţiile 
publice responsabile din punct de vedere social sau achiziţiile publice electronice în sectorul 
achiziţiilor publice.  
Totuși, promovarea acestor elemente în vederea următoarei perioade de programare va 
necesita aprobarea și sprijinirea la nivel european – deci de către Comisia Europeană și 
Parlamentul European – precum și la nivel naţional. În acest scop, va fi important să se 
asigure informarea și implicarea autorităţilor naţionale de achiziţii publice pentru a obţine o 
audienţă mai mare în rândul autorităţilor care gestionează programele. În absenţa acestor 
iniţiative coordonate la nivel european și naţional, autorităţile care gestionează programele 
vor avea tendinţa să acorde o importanţă redusă criteriilor de atribuire diferite de preţul cel 
mai scăzut sau să ignore aceste criterii. 
 


