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Cod de conduită etică în achiziţii publice1
Principiile conduitei etice
Prevenirea, identificarea şi unele măsuri de combatere a corupţiei în procesul de procesul de
atribuire a contractelor de achiziţie publică
Acţiuni corelate cu fenomenul de corupţie
Riscuri din prisma eticii în procesul de atribuire a contractelor achiziţie publică
Măsuri de evitare a apariţiei riscurilor
Principiile conduitei etice
Principiile fundamentale şi regulile de conduită, care impun norme de comportament etic
pentru persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică, sunt
prezentate mai jos :
Integritatea
Persoanele implicate în acest proces trebuie să aibă însuşirea de a fi integre, corecte şi
incoruptibile, integritatea fiind suportul încrederii şi credibilităţii acordate raţionamentului acestora.
“Legea este suverană”
Persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică trebuie să
cunoască foarte bine reglementările din domeniul achiziţiilor publice şi să manifeste interes pentru
respectarea şi aplicarea corectă a acestora.
Orice decizie va fi luată pe baza principiului “legea guvernează”. Comportamentul profesional
adecvat, combaterea infracţiunilor de corupţie şi raportarea acestora sunt principalele aspecte pe
care se sprijină acest principiu.
Competenţa profesională
Persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică sunt datoare:
 să-şi îndeplinescă atribuţiile de serviciu cu profesionalism, competenţă, imparţialitate, aplicând
cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa dobândite.
 să-şi îmbunătăţească în mod continuu nivelul de pregătire, eficienţa şi calitatea activităţii lor.
Profesionalism
Profesionalismul persoanei implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică o
determină să nu accepte o sarcină sau să nu desfăşoare o anume activitate decât în cazul în care
consideră că deţine calităţile necesare realizării acestora în mod corect.
Profesionalismul acestei persoane are la bază o pregătire continuă, dezvoltarea abilităţilor şi
neacceptarea influenţelor în luarea deciziilor.
Persoanele implicate în procesul de atribuire trebuie să se comporte într-o manieră
profesionistă şi să utilizeze bunele practici în activităţile pe care le desfăşoară.
Responsabilitate
Persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică trebuie să
conştientizeze că răspund pentru ceea ce întreprind şi că trebuie să nu accepte realizarea unor
acţiuni dacă nu sunt convinse că acestea sunt legale.
Corectitudine în acordarea tratamentului egal
Persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică:
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 vor trata în mod similar operatorii economici care se află în aceeaşi situaţie, fiind
interzisă discriminarea ca urmare a oricărui motiv subiectiv - religie, vârstă, apartenenţă politică, sex,
naţionalitate etc.
 vor aplica criteriile de selecţie şi criteriile pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică, cu bună credinţă, în mod nediscriminatoriu, astfel încât orice operator economic participant
să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv.
Concordanţă
Când se iau decizii, persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie
publică se vor asigura că măsurile luate sunt în concordanţă cu legea şi morala şi sunt destinate
scopului urmărit.
Proporţionalitate
Asigurarea de către persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, că există corelaţie între necesitatea autorităţii contractante, obiectul contractului de achiziţie
şi cerinţele solicitate a fi îndeplinite. Această corelaţie este reflectată corespunzător în stabilirea
cerinţelor minime de calificare, a criteriilor de selecţie şi după caz, a factorilor de evaluare aferenţi
criteriului de atribuire.
Imparţialitate şi independenţă
Persoana implicată în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică:

va evita orice acţiune arbitrară care ar putea afecta în mod negativ alte persoane;

va anunţa şi nu va participa la procesul de achiziţie dacă un membru al familiei sale are un
interes financiar sau nefinanciar în legătură cu respectivul contract;
 trebuie să fie obiectivă şi imparţială în toate circumstanţele exerciţiului funcţiei lor;
Deciziile nu vor fi luate niciodată ca urmare a unui interes personal, financiar sau nefinanciar,
sau ca urmare a presiunilor politice.
Curtoazie şi consecvenţa
Persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică:
 vor fi orientate spre realizarea operaţiunilor în mod corect, amabil şi accesibil tuturor celorlalţi
actori implicaţi în proces;
 vor fi consecvente cu propriul lor comportament administrativ şi vor răspunde competent la
aşteptările întemeiate şi rezonabile pe care operatorii economici le au în raport de activitatea
sa;
 vor avea o conduită ireproşabilă atât pe plan profesional, cât şi personal.
Transparenţă
Persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică se vor asigura
că:

orice informaţie referitoare la procedura de atribuire a contractului va fi pusă la dispoziţia
tuturor celor interesaţi;

documentaţia de atribuire este clară, completă şi fără echivoc şi finalizată înainte de
transmiterea spre publicare a anunţului de participare;
 opinia publică este informată în mod regulat asupra contractelor de achiziţie publică atribuite.
 orice decizie care poate afecta negativ drepturile sau interesele unei persoane, va fi explicită, clar
motivată şi va cuprinde baza legală care a determinat luarea deciziei respective.
Principiul "patru ochi"
Regula celor „patru ochi” este un mecanism de control proiectat pentru a atinge un grad ridicat
de siguranţă, în special pentru documente şi operaţiuni sensibile.
Acest principiu se bazează pe faptul că cel puţin două persoane, verifică independent unul faţă de
celălalt, acelaşi document.
Utilizarea principiului celor patru ochi crează premisele unui sistem care separă funcţiile de decizie,
execuţie şi raportare şi care poate generera aprobarea unei decizii de către diferite grade din ierarhie.
Exemplu : comisia de evaluare decide şi conducătorul autorităţii contractante aprobă.
Persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică trebuie să
permită participarea, respectiv implicarea în verificarea modului de derulare a etapelor procesului de

achiziţie publică şi a altor persoane din cadrul autorităţii contractante sau din afara acesteia, atunci
când verificarea este realizată cu scopul de a genera măsuri de îmbunătăţire a procesului.
Confidenţialitate
Persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică au obligaţia:
de a respecta caracterul confidenţial al informaţiilor prezentate de către operatorii
economici în documentele de calificare şi în propunerile tehnice.
de a garanta fiecărui operator economic protejarea secretului comercial şi a proprietăţii
intelectuale.
Aplicarea principiului confidenţialităţii informaţiilor în activitatea specifică domeniului
achiziţiilor publice nu va fi condiţionată de obţinerea unor beneficii personale sau de interesul unor
terţi.
Acurateţea informaţiei
Persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică se vor
asigura că informaţiile oferite pe parcursul activităţii, vor fi adevărate şi corecte şi nu vor fi menite să
inducă în eroare sau să înşele aşteptările.
Interes public şi încredere publică
În exercitarea atribuţiilor funcţionale, persoanele implicate în procesul de atribuire a
contractelor de achiziţie publică trebuie:
 să considere interesul public mai presus de orice alt interes;
 să urmărească obţinerea de valoare pentru banii cheltuiţi;
 să se comporte de aşa manieră încât să contribuie la sporirea încrederii opiniei publice în
capacitatea autorităţilor contractante de a organiza achiziţii publice.
Evitarea manifestării concurenţei neloiale
Persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică se vor
asigura că prin documentaţia de atribuire nu vor cauza impiedicarea şi/sau limitarea participării
operatorilor economici la procedurile de atribuire şi nici denaturarea concurenţei loiale dintre aceştia.
Totodată, persoanele implicate se vor asigura că operatorii economici au cunoştinţă despre
ceea ce se consideră a fi contrar uzanţelor comerciale cinstite, respectiv neexecutarea unilaterală a
contractului sau utilizarea unor proceduri neloiale, abuzul de încredere, incitarea la comiterea de
delicte, precum şi vânzarea de secrete comerciale, către terţi, de natură să afecteze poziţia altor
operatori economici pe piaţă.
Evitarea manifestării actelor de corupţie
Persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică vor lua măsuri
de excludere din competiţie a operatorilor economici care folosesc practici corupte sau frauduloase în
legătură cu procedura de atribuire a contractului.
Evitarea apariţiei conflictului de interese
Anterior numirii în funcţie, la numirea în funcţie sau în timpul exercitării acesteia, persoanele
implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică au obligaţia să îşi administreze
interesele private în aşa fel încât să prevină apariţia unui conflict de interese.
Persoana care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de
operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care
implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa.
Persoana care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu
are dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii
din procedura de atribuire.
Evitarea primirii de cadouri şi ospitalitate
Persoanelor implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică le este
interzisă solicitarea sau acceptarea de daruri, bani, împrumuturi, cadouri sau avantaje de altă natură
de la societăţile sau persoanele cu care colaborează în mod oficial atât pe parcursul procedurilor de
achiziţii, cât şi pe timpul derulării contractului.
Pot fi acceptate darurile cu valoare simbolică primite ca materiale de reprezentare, oferite în
cadrul întâlnirilor de protocol. Oferirea acestora sau asigurarea de ospitalitate sunt practici întâlnite de
regulă, în relaţiile comerciale. Toate ofertele de cadouri, inclusiv cele cu valoare protocolară, trebuie
anunţate şefilor ierarhici. Autoritatea contractantă va dispune măsuri de luare în evidenţă şi de
înregistrare a acestora.

Oferirea de ospitalitate partenerilor de afaceri reprezintă o practică obişnuită a organizaţiilor şi
societăţilor comerciale şi este recunoscut faptul că aceasta poate fi benefică unei conduite eficiente în
afaceri. Invitaţiile la prânz sau cină primite din partea unor reprezentanţi ai operatorilor economici cu
care autoritatea contractantă colaborează sau intenţionează să colaboreze, pot fi în mod normal
acceptate, atât timp cât scopul acestora este de a avea o relaţie corectă, iar acceptarea invitaţiei nu
contravine interesului autorităţii contractante.
Discuţiile purtate cu reprezentanţii operatorilor economici, în afara cadrului de reglementare
existent, sunt susceptibile de a fi considerate abatere de la conduita etică în achiziţii.
Invitaţiile cu caracter social, cele care se referă la evenimente sportive sau culturale, ofertele
de vacanţe, precum şi ofertele de ospitalitate care includ cazarea sau transportul gratuit trebuie să fie
declinate de persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor achiziţie publică şi indiferent
dacă au fost sau nu acceptate, ele trebuie raportate nivelului ierarhic superior.
Postangajările
Persoanele implicate în procesul de atribuire a contractelor achiziţie publică vor informa
operatorul economic că nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie
publică, persoane fizice sau juridice care au participat la verificarea/evaluarea candidaturilor/ofertelor
depuse în cadrul unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la
încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală.
Concluzie:
Întrucât autorităţile contractante şi operatorii economici au acelaşi obiectiv final şi anume
atribuirea eficientă a contractelor de achiziţie publică astfel ca acestea să asigure părţilor atingerea
unui echilibru optim al costurilor şi avantajelor, considerăm că numai menţinerea unui mediu
concurenţial sănătos şi a unui sistem construit pe relaţii bazate pe încredere, respect reciproc şi
înţelegeri echitabile, va asigura respectarea principiilor conduitei etice în achiziţiile publice.
Pe de altă parte, o abordare pozitivă a principiilor conduitei etice în achiziţiile publice conduce la :
cheltuirea eficientă a banilor
operatori economici mai eficienţi şi mai competitivi
creşterea satisfacţiei muncii pentru cei implicaţi în domeniul achiziţiilor publice.
Prevenirea, identificarea şi unele măsuri de combatere a corupţiei în procesul
de procesul de atribuire a contractel or de achiziţie publică
Achiziţiile publice implică sume mari de bani şi prin urmare, nu este deloc surprinzător că
acestea atrag numeroase persoane care încearcă să canalizeze o parte din aceşti bani în propriile
conturi.
Persoane cu un astfel de comportament pot fi regăsite atât în rândul angajaţilor autorităţilor
contractante cât şi al operatorilor economici.
Acestea pot fi deopotrivă dintre cei care întocmesc, supraveghează, vizează şi aprobă
documentele achiziţiei, cât şi dintre angajaţii companiilor care caută să obţină contracte în nume
propriu sau în numele altor persoane, sau dintre cei care execută aceste contracte.
Pornind de la aceste aspecte, este necesar ca măsurile de prevenire şi combatere a corupţiei
să fie stabilite pentru ambele părţi.
Astfel, pentru instituţiile şi autorităţile publice aceste măsuri pot viza:
 reguli clare ale procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 interpretări unitare ale legislaţiei şi nu „de la caz la caz”;
 coduri de conduită;
 îmbunătăţirea transparenţei procesului;
 separarea funcţiilor;
 aplicarea principiului „patru ochi”;
 rotirea personalului, acolo unde este posibil;
 activităţi de consiliere metodologică şi instruire în regim continuu;
 sancţiuni adecvate (disciplinare, civile, penale).
iar pentru ofertanţi şi contractanţi:
 coduri de conduită;
 instruiri periodice;
 sancţiuni penale;
 anularea contractului;



emiterea de documente constatatoare negative ofertanţilor/contractanţilor prin care se crează
dreptul autorităţii contractante de a-i exclude din procedurile de atribuire pe o perioadă de timp
determinată;
 plata de despăgubiri;
 emiterea cazierului judiciar;
În materie de achiziţii publice, anumite practici sunt considerate ca elemente care favorizează
manifestarea actelor de corupţie. Aceste practici pot fi clasificate în două mari grupuri:
 Încălcări ascunse ale regulilor în achiziţii publice – apar ca şi cum regulile ar fi respectate, dar
în spatele aparenţelor sunt desfăşurate activităţi ce duc la încălcarea lor
(exemple: cerinţe excesive care pot fi îndeplinite numai de anumiţi operatori economici,
modificarea/înlocuirea ofertelor după şedinţa de deschidere predeterminarea sau preselecţia
contractanţilor, un climat al calităţii scăzute, conexiuni şi cunoştinţe („pile”)
 Devieri aşa zis” legitime” de la procedurile de bază prin aplicarea excepţiilor din legislaţie,
invocate frecvent fără justificări temeinice.
Corupţia afectează mai mult sau mai puţin, alocarea resurselor publice.
Cum ?
Pentru că şi nu numai... sunt preferate de regulă, proiectele care pot produce oportunităţi pentru
obţinerea mitei, cum ar fi:
 Mari proiecte de construcţii care devin prioritare în locul proiectelor în sănătate şi educaţie;
 Autorităţile optează pentru selectarea fără concurenţă a unor consultanţi „prietenoşi” care nu
pot oferi sfaturi;
 Estimarea valorii contractelor de achiziţie în raport de preţuri care nu sunt rezultatul
concurenţei de pe piaţă.
 Acceptarea unei calităţi inferioare, de exemplu pentru o clădire care se situează sub cerinţele
solicitate pentru utilizarea acesteia în condiţii normale de securitate, siguranţă şi confort,
situaţie care încurajează la darea de mită;
 Recepţionarea unor lucrări de drumuri care nu sunt suficient de solide pentru a susţine un
trafic normal;
Problema corupţiei şi tendinţa acesteia de a înlocui buna credinţă şi bunele practici sunt aspecte
de interes în rândul conducătorilor din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice.
Din aceste considerente, mecanismul separării responsabilităţilor reprezintă una din măsurile
definitorii ale unei politici manageriale responsabile, la nivelul autorităţilor contractante întrucât are ca
efect implementarea sistemului de „verificare dublă”, în special în ceea ce priveşte autoritatea:
- de a efectua cheltuieli
- de a emite ordine şi de a semna contracte
- de a încheia procesul verbal de recepţie preliminară sau finală, după caz
- de a aproba facturi
- de a autoriza efectuarea plăţilor
- de a efectua plăţile
- de a monitoriza şi controla oricare dintre punctele de mai sus
- de a defini foarte clar responsabilităţile cu accentul pus pe pierderi şi daune.
În ţări în care corupţia s-a extins foarte mult, cele mai multe aspecte ale vieţii publice sunt
afectate, întrucât aceasta subminează încrederea generală şi respectul pentru politicieni, legi şi
reguli.
Acţiuni corelate cu fenomenul de corupţie
Corupţia reprezintă folosirea abuzivă a puterii publice, în scopul satisfacerii unor interese
personale sau de grup. Ca act antisocial, corupţia este deosebit de gravă deoarece favorizează unele
interese individuale ale unor particulari, mai ales în domeniul economic, afectând astfel interesele
colective prin: însuşirea, deturnarea şi folosirea resurselor publice în interes personal ca urmare a
încheierii unor contracte cu reprezentanti ai Statului prin eludarea normelor morale şi legale.
Corupţia vizează un ansamblu de activităţi imorale, ilicite, ilegale realizate nu numai de
persoane cu funcţii de conducere sau care exercită un rol public, ci şi de diverse grupuri şi organizaţii,
publice sau private, în scopul obţinerii unor avantaje materiale sau morale sau unui statut social
superior prin utilizarea unor forme de constrângere, şantaj, înşelăciune, mituire, cumpărare,
intimidare.

Linia de delimitare între faptele de corupţie şi faptele oneste poate fi foarte greu de trasat. De
exemplu, comportamentul neprofesional sau greşelile făcute de un funcţionar public implicat în
activităţile specifice achiziţiilor publice, deşi cu intenţii bune, ar putea părea o încercare de influenţare
a procedurilor şi/sau a rezultatului acestora.
Studiile arată ca deosebirea dintre mica şi marea corupţie este în principal identificată potrivit
următoarele criterii2:
 poziţia pe care o ocupă făptuitorul în ierarhia instituţiei respective (corupţia de la vârf are un
impact mai mare pentru că oferă un model de conduită, acţiune sau poate constrânge
subordonaţii);
 valoarea obiectului faptei de corupţie (în cazul dării de mită, cuantumul mitei va fi mai mare
pentru persoanele cu atribuţii de conducere sau control decât în cazul altor angajaţi, pentru ca
deciziile acestora sunt de natură a crea avantaje sau dezavantaje mai mari, prin
nerespectarea legii)
 efectul sau impactul faptei de corupţie (de exemplu, atribuirea ilegală a unui contract unei
firme de iluminat poate prejudicia toţi contribuabilii dintr-un oraş, în timp ce şpaga de la ghişeu
nu afectează decât pe mituitor şi pe cei care solicită eliberarea unei licenţe în domeniul
iluminatului stradal).
Practica a demonstrat că unul dintre obstacolele principale în combaterea fraudei şi a corupţiei în
achiziţiile publice, îl reprezintă detectarea dificilă a devierilor de la legislaţie. Această dificultate are la
bază faptul că, în cele mai multe cazuri nu poate fi depistat făptaşul real şi nici victima pentru că
adesea există un complot al unui grup de persoane cu interese comune în a menţine în secret actele
lor de corupţie, fapt dovedit de creativitatea inepuizabilă a acestora în denaturarea procesului de
atribuire a contractului de achiziţie publică.
Prezentăm mai jos, faptele de corupţie şi de fraudă care constituie infracţiuni şi se pedepsesc în
conformitate cu dispoziţiile Codului Penal şi ale Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie.
CODUL PENAL (extras)
Luarea de mită (Art. 289)
(1) Fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori
primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în
legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în
îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie
publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin.
(2), constituie infracţiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii
unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor
îndatoriri.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se
mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.
Darea de mită (Art. 290)
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate în art. 289, se
pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu constituie infracţiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin
orice mijloace de către cel care a luat mita.
(3) Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi
fost sesizat cu privire la aceasta.
(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost
date în cazul prevăzut în alin. (2) sau date după denunţul prevăzut în alin. (3).
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(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu
se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.
Traficul de influenţă (Art. 291)
(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau
indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se
creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să
îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în
îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu
închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se
mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
(extras)3
Art. 6. Infracţiunile de luare de mită, prevăzută la art. 289 din Codul penal, dare de mită, prevăzută la art.
290 din Codul penal, trafic de influenţă, prevăzută la art. 291 din Codul penal, şi cumpărare de
influenţă, prevăzută la art. 292 din Codul penal, se pedepsesc potrivit prevederilor acelor texte de
lege. Dispoziţiile art. 308 din Codul penal se aplică în mod corespunzător.
Art. 7. Faptele de luare de mită sau trafic de influenţă săvârşite de o persoană care:
a) exercită o funcţie de demnitate publică;
b) este judecător sau procuror;
c) este organ de cercetare penală sau are atribuţii de constatare ori de sancţionare a contravenţiilor;
d) este una dintre persoanele prevăzute la art. 293 din Codul penal se sancţionează cu pedeapsa
prevăzută la art. 289 sau 291 din Codul penal, ale cărei limite se majorează cu o treime.
Art. 10. Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi
următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri
ori alte foloase necuvenite:
a) stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală, a bunurilor
aparţinând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este
acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare
judiciară ori cu ocazia unei operaţiuni comerciale, ori a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau
instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârşită de
cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare
ori lichidare judiciară;
b) acordarea de subvenţii cu încălcarea legii sau neurmărirea, conform legii, a respectării destinaţiei
subvenţiilor;
c) utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum şi utilizarea
în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din
fonduri publice.
Art. 11. (1) Fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un
operator economic privat, îndeplineşte pentru acesta vreo însărcinare, intermediază ori înlesneşte
efectuarea unor operaţiuni comerciale sau financiare ori participă cu capital la un asemenea operator
economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
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(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită într-un interval de 5 ani de la încetarea
însărcinării, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.
Art. 12. Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul
obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:
a) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau
însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând
informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale;
b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori
permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.
Art. 13. Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat
ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în
scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseşte
cu închisoare de la unu la 5 ani.
Art. 131. În cazul infracţiunii de şantaj, prevăzută de art. 207 din Codul penal, în care este implicată o
persoană dintre cele prevăzute la art. 1, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.
Art. 132. În cazul infracţiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcţiei, dacă funcţionarul public a obţinut
pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o
treime.
Art. 15. Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezenta secţiune se pedepseşte.
Art. 16. Dacă faptele prevăzute în prezenta secţiune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale,
infracţiuni mai grave, acestea se pedepsesc în condiţiile şi cu sancţiunile stabilite în aceste legi.
Art. 181. (1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau
incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii
Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu închisoare de
la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele
cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a
acestor fonduri.
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale
ale pedepsei se majorează cu jumătate.
Art. 182. (1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul
general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei se pedepseşte
cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut, dacă fapta
are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la alin.
(1).
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale
ale pedepsei se majorează cu jumătate.
Art. 183.
(1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau
incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general
al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu
închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele
cerute potrivit legii, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către
bugetul general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale
ale pedepsei se majorează cu jumătate.
Art. 184. Tentativa infracţiunilor prevăzute la art. 181-183 se pedepseşte.
Art. 185. Încălcarea din culpă de către directorul, administratorul sau persoana cu atribuţii de decizie ori de
control în cadrul unui operator economic a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau
îndeplinirea ei defectuoasă, dacă fapta a avut ca rezultat săvârşirea de către o persoană care se află
în subordinea sa şi care a acţionat în numele acelui operator economic a uneia dintre infracţiunile
prevăzute la art. 181-183 sau săvârşirea unei infracţiuni de corupţie ori de spălare a banilor în
legătură cu fondurile Uniunii Europene, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă.
Riscuri din prisma eticii în procesul de atribuire a contractelor achiziţie
publică
Sistemul achiziţiilor publice reprezintă o parte a realităţii economiei româneşti având aceleaşi
caracteristici cu aceasta, respectiv atât puncte tari cât şi puncte slabe.
Elementele componente ale sistemului de achiziţii publice sunt:
 autoritatea de reglementare;
 autoritaţile contractante;
 operatorii economici;
 supraveghetorii sistemului.
Între elementele componente ale sistemului intervin relaţii specifice atingerii scopului general,
elementele interacţionând între ele condiţionându-se, potenţându-se sau anihilându-se unele pe
celelalte.
Astfel, elementele sistemului interacţionează între ele pe parcursul procesului de achiziţie, fapt
ce poate determina apariţia anumitor acţiuni cu efecte negative asupra întregului sistem.
Riscurile din prisma eticii în cadrul procesului de achiziţie, reprezintă acele evenimente
nesigure, dar probabile a căror apariţie poate cauza un prejudiciu sau un impact negativ asupra unor
valori specifice ale comunităţii.
Trebuie subliniat faptul că riscurile pot deveni certitudine fie din cauza unei simple erori în
desfăşurarea şi administrarea procesului de achiziţie, fie din cauza unei devieri intenţionate de la
prevederile legii.
În procesul de achiziţie publică, probabilitatea de producere a unui eveniment negativ este în
strânsă legatură cu valoarea bugetului alocat pentru respectivul contract.
La nivel european au fost identificate o serie de riscuri comune care se manifestă pe parcursul
derulării oricărui proces de achiziţie publică, considerate ca fiind cu valabilitate şi aplicablitate
generală.
În tabelul de mai jos exemplificăm unele elemente generatoare de posibile fenomene de
fraudă şi corupţie în raport cu sursele de risc din cadrul procesului de atribuire a contractului de
achiziţie publică:
Nr.
crt.
1

Sursa de risc
Planificarea
achiziţiilor
publice

Operaţiune
-identificare
necesităţi

Elemente care potenţează
frauda/corupţia
-amestecul oficialilor la nivel
înalt în decizia de achiziţie;
- cuprinderea unor achiziţii
nejustificate din punct de
vedere economic sau
dăunătoare din punct de
vedere al mediului (nevoi
inventate sau falsificate)
- lipsa de comunicare între
departamente pentru
stabilirea corectă a nevoilor
- identificarea nevoilor după

Exemple şi măsuri
preventive
Exemplu:
Aprobarea unor cheltuieli
pentru achiziţii care nu
sunt necesare autorităţii
contractante;
Măsuri preventive
Verificarea şi justificarea
fiecărei cheltuieli de către
o persoană, alta decât
cea care a identificat şi
fundamentat nevoia.

aprobarea bugetului
Planificarea
achiziţiilor
publice
Estimare
valoare
contract
şi
alegere
procedură

- identificare
fonduri

- evaluare superficială a
valorii contractului fără a fi
luate în calcul toate costurile
care pot interveni;
- supraevaluare în ideea
favorizării unui anumit
contractant;
- utilizarea unui model de
calcul care să conducă la o
valoare care să nu
presupună aplicarea unei
proceduri competitive;
- divizarea contractelor cu
obiecte similare în contracte
de valoare mică invocânduse scopuri diferite.
- abuzul utilizării de
proceduri necompetitive prin
invocarea existenţei
excepţiilor legale

- alocarea nerealistă a
bugetului, acesta fiind
fundamentat doar pe istoricul
de cheltuieli şi nu pe
acoperirea necesităţilor

( principiul “celor patru
ochi”)
Exemplu :
1. Utilizarea frecventă a
achiziţiei directe ca
urmare a stabilirii
nevoilor prin raportare la
un cod CPV(8 cifre);
Măsuri preventive
Achiziţia directă nu este
în legătură cu
identificarea unui cod
CPV de 8 cifre ci cu
identificarea posibilităţii
de a satisface o
necesitate căreia i se
poate atribui unul sau
mai multe coduri CPV
(de
produse/servicii/lucrări)
pe care aceasta le
comportă.

Exemplu:
Preluarea în planul de
achiziţii din anul anterior
a unui contract de servicii
informatice pentru
actualizarea unor soft-uri
care au devenit inutile
Măsuri preventive
Stabilirea necesităţilor
funcţie de nevoile reale şi
de priorităţile autorităţii
contractante

- elaborare
calendar

- planificarea deficitară a
procesului de achiziţie
- alocarea de timp insuficient
pentru derularea
corespunzătoare a fiecărei
proceduri

Exemplu:
Atribuirea unui contract
invocând măsura
extremei urgenţe (art.122
lit.c) din cauza planificării
deficitare a procedurii de
atribuire
Măsuri de prevenire
Iniţierea în timp util a
procedurii de atribuire
ţănînd cont de duratele
estimative ale fiecărei
etape precum şi de
perioadele de soluţionare

a eventualelor
contestaţii.

- stabilirea
specificaţiilor
tehnice
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Elaborarea
documentaţiei
de atribuire

- stabilire
clauze
contractuale

Elaborarea
documentaţiei
de atribuire

- stabilire
cerinţe
minime de
calificare

- ajustarea specificaţiilor de
aşa manieră încât să
corespundă
unui
singur
operator economic
- ajustarea specificaţiilor la
cererea nejustificată a unui
factor decizional de la nivelul
autorităţii contractante,
- stabilirea de specificaţii
prea generale sau care nu
sunt în concordanţă cu
nivelul
dorit
al
performanţelor;
- întâlniri frecvente şi fără
motiv cu oferantul preferat în
vederea
consultării
în
legătură cu cerinţele tehnice;
- stabilirea unor clauze cu
caracter general care nu au
legătură cu nevoia specifică
a autorităţii contractante şi
cu obiectul contractului;
- impunerea unor penalităţi
excesive;

- cerinţe “croite” pentru
anumiţi operatori economici,
însoţite de note justificative
superficiale, fără o susţinere
reală;

Exemplu:
Utilizarea
frecventă
a
unor
specificaţii tehnice care
copiază în cele mai mici
detalii prospectul unui
anume produs “agreat”
Măsuri preventive
La definirea specificaţiilor
tehnice se recomandă
utilizarea standardelor,
omologărilor sau
reglementărilor tehnice
naţionale/europene.

Exemplu:
1. Solicitarea îndeplinirii
unor indicatori financiari,
de tipul “profit pe ultimii 3
ani”invocând nevoia de
auto-protecţie a autorităţii
contractante.
2. Solicitarea de
certificate privind
implementarea
standardelor ISO de
orice fel, ofertantului care
are calitatea de
comerciant într-un
contract de furnizare
produse de raft.
Măsuri preventive
Formularea adecvată a
cerinţelor de calificare cu
respectarea principiului
proporţionalităţii, pentru a
asigura participarea unui
număr cât mai mare de
operatori economici.

Elaborarea

documentaţiei
de atribuire

- stabilire
criterii de
selectare
şi/sau criteriu
de atribuire

- completarea
Fişei de date
a achiziţiei,
stabilire
formulare şi
modele

- stabilirea
datei limită de
depunere a
ofertelor
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Chemare
competiţie

- punerea la
dispoziţie a
la documentaţiei
de atribuire

Exemple:
1. Utilizarea în cadrul
achiziţiilor de lucrări, a
-nu sunt definite în mod clar
factorului de evaluare
şi obiectiv
“termenul de garanţie a
- factorii de evaluare permit
lucrării “ admiţând prin
speculaţii
algortimul de calcul
oferte nerealiste şi
costisitoare.
2. Utilizarea cu intenţie a
unui factor de evaluare
de natură tehnică dedicat
unui anume ofertant
“mostră de program
informatic care să
corespundă în totalitate
descrierii din caietul de
sarcini”
Măsuri preventive
Stabilirea de factori de
evaluare care să reflecte
avantajele reale şi
evidente pe care
autoritatea contractantă
le poate obţine prin
utilizarea acestora.
- se completează superficial,
Măsuri preventive
fără a se ţine cont de
Aplicarea principiului
specificitatea
achiziţiei,
“patru ochi”
lasând loc de speculaţii

Exemplu:
Stabilirea unei perioade
de timp egală cu
termenul minim prevăzut
de lege pentru
depunerea ofertei în
cazul unei achiziţii de
- acordarea unei perioade de servicii de proiectare
timp insuficientă pentru
pentru un obiectiv de
pregătirea ofertei
investiţii complex.
Măsuri preventive
Stabilirea perioadei
pentru elaborarea
ofertelor în funcţie de
complexitatea şi/sau
cerinţele specifice ale
contractului.
- rezistenţa la utilizarea mai Exemplu:
multor modalităţi de punere Invocarea nejustificată a
la dispozitie a documentaţiei motivelor
tehnice la
în mod gratuit
postarea în SEAP a
documentaţiei
de
atribuire

- răspuns la
solicitările de
clarificări
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Derulare
procedura
atribuire

-numirea
de comisiei de
evaluare

- primire
candidaturi şi
selectare
candidaţi

Derulare
procedura
atribuire

- derularea
rundelor de
de dialog sau
negociere

- oferirea de răspunsuri
evazive sau care schimbă
specificaţiile din
documentaţie fără a acorda
un termen corespunzător
operatorilor economici
pentru a-şi adapta oferta la
modificările survenite
numirea în cadrul comisiei de
evaluare a unor persoane
care urmăresc îndeplinirea
unor interese sau care nu au
cunoştinţă despre lege
sunt declaraţi calificaţi
operatori economici
careprezintă autorizări
sau certificări care nu
corespund realităţii
-dezvăluirea de informaţii
confidenţiale

Exemplu:
Sprijin prin transmiterea de
informaţii folositoare
anumitor ofertanţi preferaţi.
Măsuri preventive
Mandatul de negociere va fi
acordat unei comisii şi nu
unei singure persoane din
cadrul autorităţii
contractante.

-primire oferte

- deschiderea
ofertelor

- examinare,
evaluare oferte
şi stabilire
ofertă
câştigătoare

-stabilirea datei limită de
depunere a ofertelor cu
mult înainte de şedinţa
de deschidere
- vicii de procedură la
deschiderea ofertelor
(deviaţii de la procedura
corectă de deschidere a
ofertelor)
- familiaritate cu ofertanţii
de-a
lungul
anilor,
manifestarea
unor
interese personale;
- animozitate faţă de
anumiţi ofertanţi;
- erori sau omisiuni pe
parcusul evaluării in
scopul de a favoriza
anumiţi ofertanţi;

Exemplu:
Respingerea din cadrul
procedurii a ofertanţilor
“incomozi” invocând abateri
de la modul de prezentare a
ofertei
Exemplu:
Ofertanţi care câştigă în
mod frecvent, uneori în mod
exclusiv, contracte de
achiziţie publică atribuite de
aceeaşi autoritate
contractantă.
Măsuri preventive
Respectarea de către
membrii comisiei şi de
experţii cooptaţi a
principiilor imparţialităţii,
independenţei şi integrităţii
în procesul de evaluare a
ofertelor.
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- anulare
procedura
Atribuire
- perioada de
contract
de aşteptare şi
achiziţie publică dacă este
sau încheiere cazul,
acord cadru
soluţionare
contestaţii
- semnare
contract/
încheiere
acord-cadru

6

Încheiere dosar - definitivare
de
achiziţie dosar de
publică
achiziţie
publică

7

Derulare
contract/acord
cadru

8

Finalizare
contract

- îndeplinirea
obligaţiilor
asumate şi
recepţii
parţiale

- recepţie
finală

- inventarea cu uşurinţă a
motivelor de anulare
- apar înţelegeri cu
contestatorii pentru a-şi
retrage contestaţia

- la momentul semnării
contractului
apar
modificări
faţă
de
documentaţia de atribuire
şi faţă de ofertă, motivat
ca au fost omise sau că
nevoia nu a fost bine
cuantificată
existenţa
unor
înregistrări sporadice şi
ulterioare
producerii
evenimentelor;
- arhivarea aleatorie a
dosarelor;
lipsa
monitorizării
efective a contractului din
punct de vedere costcalitate şi timp;
- schimbări substanţiale
în condiţiile contractuale
pentru
a
permite
prelungirea
duratei
contractului şi preţuri mai
mari pentru contractant;
- acceptarea schimbării
specificaţiilor tehnice sub
nivelul
standardelor
impuse
prin
documentaţie;
- amânarea prezentării
situaţiilor de plată, a
prestării serviciilor sau a
furnizării produselor, în
scopul ajustării preţurilor
- plăţi în avans fără
temei.
- lipsa supervizării din
punct de vedere costcalitate
şi
timp
a
îndeplinirii
obligaţiilor
contractuale;
- facturare fictivă pentru
ceva ce nu a fost
finalizat.

Exemplu:
Majorarea valorii
contractelor prin aplicarea
negocierii fără publicarea
unui anunţ,
- art.122 lit b argumentând
exclusivitatea
contractantului pe aspecte
de ordin tehnic şi calitativ
precum
şi
- art.122 lit.i, invocând
inconveniente majore în
cazul separării de contractul
iniţial a lucrărilor/serviciilor
adiţionale/ suplimentare.
Măsuri preventive
De regulă, nu se acceptă
modificări la contract. În
cazuri excepţionale,
eventualele modificări
trebuie fundamentate şi
justificate temeinic.
Exemplu:
Acceptarea de devieri de la
cantitatea,
calitatea
şi
termenele
de
livrare
prevăzute în contract, prin
emiterea unor documente
de recepţie incorecte.
Măsuri preventive:
Instituirea
la
nivelul
autorităţii a unor proceduri

specifice
desfăşurarea
finale.
9

Analiza
procesului

- concluzii şi
măsuri de
îmbunătăţire

privind
recepţiilor

- lipsa analizei procesului
prin care să se identifice
dacă s-a obţinut întradevar ceea ce s-a dorit
şi
la
valoarea
previzionată

Măsuri de evitare a apariţiei riscurilor
Pentru a evita manifestarea riscurilor mai sus identificate, dar şi pentru respectarea principiilor
care guvernează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică trebuie avute în vedere
următoarele activităţi:
 Instituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine şi imparţialitate;
 Limitarea elementelor de natură subiectivă care influenţează deciziile în procesul de
atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 Eliminarea tratamentului preferenţial acordat operatorilor economici locali;
 Asigurarea “vizibilităţii” regulilor, oportunităţilor, procedurilor interne cât şi a
rezultatelor;
 Eliminarea cerinţelor restrictive, abuzive;
 Obţinerea celei mai bune valori pentru fondurile publice, întotdeauna considerate ca
fiind insuficiente în raport cu necesităţile;
 Supravegherea costurilor generate de derularea procesului de achiziţie publică,
înţelegând prin aceasta, inclusiv costurile aferente administrării procesului la nivel de
autoritate contractantă cât şi costurile aferente pregătirii ofertelor;
 Limitarea apariţiei erorilor pe parcursul procesului de achiziţie publică;
 Limitarea fenomenelor de fraudă şi corupţie
 Dezvoltarea unei pieţe sănătoase a achiziţiilor publice.
Punerea în practică a unor măsuri care să asigure implementarea activităţilor enumerate mai
sus este condiţionată în primul rând, de angajamentul şi atitudinea factorilor cu putere de decizie din
cadrul autorităţii contractante în raport cu etica în achiziţii publice.
Printr-o conduită etică în achiziţii, acceptată de toţi cei implicaţi în procesul de achiziţii, se pot
limita sau chiar evita consecinţele manifestării:
 concurenţei neloiale, respectiv a oricărui act sau fapt contrar uzanţelor cinstite în
activitatea de comercializare a produselor, de execuţie a lucrărilor, precum şi de prestare
a serviciilor;
 corupţiei active, respectiv a promiterii, oferirii sau dării, cu intenţie, de către orice
persoană, direct sau indirect, a oricărui folos necuvenit, către un funcţionar public, pentru
sine ori pentru altul, în vederea îndeplinirii ori abţinerii de la a îndeplini un act în exerciţiul
funcţiilor sale;
 corupţiei pasive, respectiv a solicitării ori primirii, cu intenţie, de către un funcţionar
public, direct sau indirect, a unui folos necuvenit, pentru sine ori pentru altul, sau
acceptării unei oferte sau promisiuni a unui astfel de folos, în vederea îndeplinirii ori
abţinerii de la a îndeplini un act în exerciţiul funcţiilor sale;
 conflictului de interese, respectiv a situaţiei în care un angajat al autorităţii
contractante are un interes personal de natură patrimonială care ar putea influenţa
îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin în exercitarea funcţiei publice.
O conduită etică în achiziţii se reflectă în respectarea unui cumul de principii şi reguli care,
împreună, conduc la păstrarea nealterată a valorilor societăţii.
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