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Funky Citizens consideră că un sistem de open contracting ar reprezenta un pas înainte necesar 

pentru România, în eforturile din cadrul Open Government Partnership, opţiunea pentru o astfel de 

abordare fiind una care ar trebui inclusă în Planul naţional de  acţiune iulie 2014 – iunie 2016. 

Documentul de poziţie arată evoluţia şi particularităţile procesului de open contracting la nivel global 

şi european, precum şi acţiunile concrete pe care România ar trebui să le implementeze pentru a 

adera la aceste norme şi practici ale guvernării deschise. 

mailto:elena@funkycitizens.org


 
 
 
 
 

 

72% dintre români consideră 

că cetățenii ar trebui să aibă un 

cuvânt de spus în privința 

cheltuirii banilor publici și a 

contractelor de achiziții publice. 

Sursa: World Bank Insti tute – Global  

Opening Government Survey 2013 

#1 CONTEXT 
Conceptul de open contracting (contractare deschisă) reprezintă un ansamblu de norme şi practici care 

au ca scop o mai mare transparenţă şi participare în toate etapele procesului achiziţiilor publice. Open 

Contracting a apărut recent ca o componentă cheie în cadrul Open Government Partnership, mai ales 

din perspectiva implicării cetăţenilor în procesul de achiziţii publice.  

Contractele de achiziţii publice sunt fundamentale pentru felul în care guvernele gestionează banii 

publici. Felul în care sunt administrate are un impact direct asupra furnizării de bunuri şi servicii publice, 

asupra planificării bugetare, dar şi asupra generării de venituri.  

Volumul contractelor publice din România este estimat la 30 

miliarde de euro în fiecare an, adică în jur de 25% din PIB. Cu 

toate acestea, informaţiile privind contractele publice sunt 

adesea inaccesibile publicului. Lipsa de transparenţă are drept 

consecinţă faptul că resursele cheltuite prin aceste contracte 

sunt, de multe ori, prost gestionate sau se pierd prin corupţie. 

Aceste probleme sunt cu atât mai presante în urma crizei 

financiare, care a pus o presiune suplimentară pentru cheltuirea 

cât mai responsabilă a resurselor existente.  

Când companiile, guvernarea şi cetăţenii continuă să fie loviţi de 

practicile de contractare ineficiente şi injuste, 

de furt şi risipire, fiecare plăteşte preţul. Elevii 

trebuie să studieze în şcoli insalubre, pacienţii 

din spitale trebuie să cumpere singuri 

medicamente şi materiale sanitare, iar 

drumurile în continuă reparaţie sau absenţa lor 

fac ca actorii economici să piardă timp şi bani. 

Într-un final, contractarea care nu este deschisă 

subminează dezvoltarea pentru toţi. 

Sursa: www.open-contracting.org  

ISTORI C 

Timp de doi ani, World Bank Institute (WBI) a lucrat cu parteneri din toată lumea pentru a aduce la 

aceeaşi masă stakeholder din guverne, sectorul privat, societatea civilă şi media cu scopul de a deschide, 

transparentiza și a mai face uşor de înţeles procesul de contractare publică. La prima întâlnire globală, 

care a avut loc la Johannesburg în octombrie 2012, s-a agreat necesitatea unor principii şi standarde 

pentru open contracting, care au şi fost adoptate în 2013.  

http://openinggovernment.com/#page-about
http://openinggovernment.com/#page-about
http://www.opengovpartnership.org/
http://www.open-contracting.org/
http://wbi.worldbank.org/wbi/
http://www.open-contracting.org/johannesburg


 
 
 
 
 

 

Înaintea Summit-ului anual din 2013 al Open Government Partnership, desfășurat la Londra, statelor 

membre li s-a solicitat ca în cadrul acestuia să își asume un obiectiv ambițios către guvernarea deschisă. 

România, ca și alte state, și-a propus să includă în angajamentele sale open contracting, acesta urmând a 

fi ulterior inclus în Planul de acțiune iulie 2014 – iunie 2016.  

CADRU INTERNAŢI ONAL 

În afara OGP, multe state au început deja să 

implementeze cadrul open contracting, mai ales în 

contextul cooperării acestora cu Banca Mondială 

sau Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), compania federală care 

ajută statul german în implementarea politicii de 

cooperare internațională. Inițiativele din diverse 

domenii în care se implementează principii de open 

contracting se întind deja pe mai multe continente. 

Sursa: www.open-contracting.org 

Mai mult, la întâlnirea G8 din iunie 2013, Directorul Băncii Mondiale, Caroline Anstey, a anunțat lansarea 

Open Contracting Partnership și sprijinul pentru dezvoltarea unui standard global în materie de open 

contracting. Aceasta a precizat că de la 1 iulie 2013 vor fi publicate toate contractele executate de World 

Bank Group cu o valoare de peste $250,000, asumând angajamentul de a face din open contracting baza 

noii politici de achiziții a Băncii.  

În cadrul OGP, probabil cel mai complex angajament pentru open contracting vine din partea Guvernului 

Marii Britanii. Angajamentul constă în asumarea principiilor open contracting, ceea ce presupune că ”va 

construi pe fundațiile existente ale transparenței în procesul de achiziție și de contractare și, în 

consultare cu societatea civilă și alți stakeholderi, vor fi analizate modalități de a lărgi scopul, acoperirea 

și utilizarea datelor din contracte”. De asemenea, Marea Britanie a înaintat și o serie de activități 

concrete și specifice pentru atingerea acestor obiective. 

În Europa Centrală și de Est, cazul Slovaciei este unul extrem de interesant din perspectiva inițiativei de 

transparentizare a achizițiilor publice arătând că, deși publicarea datelor referitoare la contract este un 

pas semnificativ înainte, acesta nu este suficient, fiind necesare eforturi suplimentare pentru a ajunge la 

open contracting. 

IMPACT 

De la studii independente și până la evaluările autorităților publice, achizițiile publice din România par a 

avea aceeași etichetă pusă: o lipsă de transparență și de responsabilitate ce duce la corupție și/sau 

management defectuos în contractele publice. Estimările pierderilor anuale din achizițiile publice 

variază: președintele Curții de Conturi  evaluează la 40% banii publici pierduți pe diferite căi , în timp ce 

un studiu PWC realizat la comanda Oficiului European de Luptă Antifraudă estimează pierderile din 

http://www.opengovpartnership.org/get-involved/london-summit-2013
http://www.open-contracting.org/
http://www.worldbank.org/en/news/speech/2013/06/15/remarks-world-bank-managing-director-closing-plenary-g8-conference
http://www.opengovpartnership.org/country/united-kingdom/commitment/open-contracting
http://www.open-contracting.org/case_study_open_contracting_in_the_slovak_republic
http://www.business24.ro/macroeconomie/crestere-economica/vacaroiu-din-100-lei-bani-publici-40-la-suta-dispar-pe-diferite-cai-1520736
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/anti-fraud-policy/research-and-studies/pwc_olaf_study_en.pdf


 
 
 
 
 

 

contractele publice la 18% din totalul achiziţiilor publice. Trăgând linie, banii pierduţi în achiziţiile publice 

par a fi între 12 şi 5,4 miliarde euro.  

Dacă, la o estimare pesimistă, doar 1% dintre aceşti bani ar fi mai bine cheltuiţi prin intermediul open 

contracting, aproximativ 120 – 54 milioane de euro ar fi salvaţi anual, adică între 594.059 – 267.327 de 

salarii minime pe economie. La o estimare optimistă de 10% dintre aceşti bani salvaţi prin open 

contracting, adică 63,% - 28,5% din bugetul Ministerului Educaţiei pe 2013.  

#2 OPŢIUNEA PENTRU ROMÂNIA 
Considerăm că un sistem de open contracting ar reprezenta un pas înainte necesar pentru România, în 

eforturile din cadrul OGP, opţiunea pentru o astfel de abordare fiind una care ar trebui inclusă în Planul 

naţional de acţiune iulie 2014 – iunie 2016. În draftul Planului, aflat în consultare publică la 

www.ogp.gov.ro, se reafirmă dorința României de a „angaja politici necesare pentru a deveni un guvern 

mai deschis, mai responsabil și mai eficient prin promovarea transparenţei guvernamentale, încurajarea 

participării civice la viaţa publică, folosirea noilor tehnologii în administrație şi combaterea corupţiei ”. 

CONTRACTE LE  PUBLI CE  – ÎNTRE  NEÎ NCRE DE RE  ŞI  LI PSĂ DE  RESPONSABI LI TATE 

Contractele publice şi cheltuirea banilor publici sunt în continuare prilej de neîncredere în România. 

Lipsa de responsabilitate în gestionarea banilor publici a devenit aproape un clișeu atunci când vine 

vorba de România: de la taximetristul care constată că „uite cum arată străzile pentru că ăștia fură cu 

achizițiile publice”, până la îngrijorările mediului de afaceri privind risipa fondurilor publice (România 

ocupă locul 114 din 144 de țări la acest indicator evaluat de World Economic Forum) și la atenționările 

din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare  privind corupția în achizițiile publice. Deși criza 

economică și măsurile de austeritate subsecvente ar fi trebuit să ducă la o și mai mare responsabilitate 

în gestionarea banilor publici, politica bugetară a continuat să nu producă un impact real în dezvoltarea 

României și nici în calitatea vieții cetățenilor ei. 

RĂSPUNSUL OFERI T DE  OPEN CONTRACTI NG 

Lipsa de responsabilitate în gestionarea banilor publici are cauze multiple, însă ne-am propus să ne 

concentrăm pe trei cauze principale, pe care implementarea unui sistem de tip open contracting le-ar 

putea corecta. Pentru a vedea cum răspunde open contracting acestor probleme, vom face referire la 

Open Contracting Global Principles1: 

1: Finanţele publice reprezintă un “mister” pentru o mare parte din contribuabili 

Efect: Absența unui mecanism permanent de monitorizare a procesului bugetar de către contribuabili 

                                                                 
1
 Traducerea şi adaptarea principiilor pentru România aparţine autorilor 

http://www.ogp.gov.ro/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2012_410_en.pdf
http://www.open-contracting.org/global_principles


 
 
 
 
 

 

Politica bugetară este una foarte complicată și tehnică. Accesul la datele bugetare este garantat prin Legea 544/2001 privind 

liberul acces la informații de interes public (art. 5 prevede publicarea din oficiu a surselor financiare, bugetului şi bilanţului 

contabil de către fiecare autoritate sau instituție publică), dar și specific prin Legea 500/2002 privind finanțele publice ( art. 9 

definește principiul publicității bugetare) și prin Legea 273/2006 privind finanțele publice locale (art. 8 definește princip iul 

transparenței și publicității). Lipsa unei informări adecvate cu privire la procesul bugetar duce astfel la o capacitate scăz ută a 

contribuabililor de a resposabiliza decidenții, dar și la neîncredere materializată prin asocierea cheltuirii banilor publici  cu 

corupția.  

Principii relevante ale open contracting: 

1. Guvernele vor recunoaşte dreptul publicului de a accesa informaţii legate de pregătirea, 

atribuirea, executarea, performanţa şi finalizarea contractelor publice. 

2. Contractarea publică se va realiza de o manieră transparentă şi echitabilă, în concordanţă cu 

regulile publicate care explică funcţionarea procesului, inclusiv politicile privind publicarea. 

3. Guvernele vor solicita publicarea la timp, curentă şi permanentă a unor informaţii suficiente 

privind pregătirea, atribuirea, executarea, performanţa şi finalizarea contractelor publice pentru 

a permite publicului, inclusiv media şi societatea civilă, să înţeleagă şi să monitorizeze, ca plasă 

de siguranţă împotriva utilizării ineficiente, inefective sau corupte a resurselor publice. Aceasta 

presupune publicarea din oficiu a: 
a. Contractelor, inclusiv li cenţe, concesiuni , autorizaţii , granturi  sau orice alte documente care duc la 

schimbul  cu privi re la bunuri , valori  sau resurse publice (inclusiv toate anexele, programele şi 

documentele încorporate pentru referinţă) şi orice amendamente apărute la acestea ; 

b. Studiile de pre-fezabilita te, de fezabilitate, documentele de lici taţie, evaluările de performanţă, 

garanţiile şi  rapoartele de audit; 

c. Informaţii  privind pregăti rea  contractului , inclusiv: i . planificarea  procesului  de contractare; ii . metoda 

de contractare sau de atribuire şi  justificarea  alegerii  acesteia ; iii. scopul şi  specificaţiile fiecărui 

contract; iv. cri teriile de evaluare şi  selecţie; v. Ofertanţii sau participanţii la proces , documentele lor de 

eligibilitate şi orice excepţii de la procedură pentru care se califică ; vi . orice conflicte de interes 

descoperi te sau descalificări ; vii . rezultatele evaluării , inclusiv justi ficarea  pentru atribuire; viii. 

identi tatea câştigătorului contractului şi orice informaţii cu privi re la  acţionariatul acestuia furnizate ; 

d. Informaţii legate de performanţa  şi  finalizarea  contractelor publice, inclusiv informaţii privind sub-

contractanţii, precum: i . Calendare generale, inclusiv principalele miles tones  în execuţie şi  orice 

amendamente la  acestea ; ii . Statusul  implementării  în funcţie de milestones ; iii . Datele şi  sumele 

plăţilor făcute sau primiteîn diverse etape şi sursa  acelor plăţi ; iv. Furnizarea  serviciilor şi preţurile ; v. 

Condiţiile pentru încetarea contractului ; vi . Dispozi ţii finale şi responsabilităţi ; vii . Evaluarea  de risc, 

inclusiv impactul  de mediu şi social; viii . Evaluările privind responsabili tăţile guvernului cu privi re la 

contract; ix. Prevederi  pentru asigurarea  managementului  riscurilor; x. Informaţii  financiare potrivi te 

privind veniturile şi  chel tuielile în timp, precum întârzierile în execuţie sau majorarea  preţului 

contractului . 

4. Guvernele vor dezvolta sisteme pentru a colecta, gestiona, simplifica şi publica datele privind 

pregătirea, atribuirea, executarea, performanţa şi finalizarea contractelor publice într-un format 

deschis şi structurat, în concordanţă cu Open Contracting Data Standards pe măsură ce sunt 

dezvoltate, de o manieră user-friendly şi interogabilă. 

5. Informaţiile privind contractele vor fi disponibile publicului şi vor fi cât mai complete posibil, 

toate excepţiile şi limitările fiind strict delimitate de lege, pentru a asigura accesul efectiv al 

cetăţenilor la instanţe atunci când informaţiile de acest tip sunt disputate.  



 
 
 
 
 

 

6. Părţile contractate, inclusiv instituţiile financiare internaţionale vor sprijini publicarea în 

contractele viitoare, evitând clauzele de confidenţialitate şi definind clar confidenţialitatea 

pentru a acoperi numai exceptări permise l imitate sau incluzând prevederi în termenii şi 

condiţiile contractuale pentru a permite ca informaţia privind contractul şi legată de acesta să 

fie publicată.  

2: Participare scăzută la procesul de luare a deciziilor 

Efect: Nevoile de dezvoltare ale comunităţii nu sunt reflectate în politica bugetară/ lipsa unui dialog real 

între comunitate şi decidenţi cu privire la utilizarea banilor publici 

Ca și în cazul prevederilor privind publicitatea și transparența bugetelor, cadrul legal care cuprinde prevederi care ar trebui să 

asigure participarea la politica privind gestionarea banilor publici este foarte larg: de la legislația generală cu incidență  pe 

gestionarea resurselor publice (Legea 52/2003 privind transparența decizională) până la prevederi specifi ce (Legea nr. 69/2010 

a responsabilității fiscal-bugetare, Legea 500/2002 privind finanțele publice, Legea 273/2006). Cu toate acestea, fie din cauza 

implementării defectuoase a acestor instrumente, fie din cauza apatiei civice, dialogul dintre contribuabi li și administrația 

publică este unul care rămâne, de multe ori, la nivel de cerință legală. 

Principii relevante ale open contracting: 

7. Guvernele vor recunoaşte dreptul publicului de a participa la monitorizarea proceselor legate de 

pregătirea, atribuirea, executarea, performanţa şi finalizarea contractelor publice . 

8. Guvernele vor contribui la crearea unui mediu propice, inclusiv prin amendarea legislaţiei, care 

recunoaşte, promovează, protejează şi creează oportunităţi pentru consultări publice şi 

monitorizarea contractelor publice, de la faza de planificare până la încheierea obligaţiilor 

contractuale. 

9. Guvernele vor lucra împreună cu sectorul privat, finanţatorii internaţionali şi societatea civilă 

pentru a construi capacitatea tuturor actorilor relevanţi de  a înţelege, monitoriza şi îmbunătăţi 

contractarea publică şi pentru a crea mecanisme de finanţare sustenabile pentru a promova 

contractarea publică participativă.  

10. Guvernele au datoria de a se asigura că autorităţile de supraveghere, inclusiv Parlamentul, 

Curtea de Conturi sau autorităţile contractante, au acces la şi utilizează informaţiile publicate, 

iau în calcul şi reacţionează la feedback-ul cetăţenilor şi încurajează dialogul şi consultările între 

părţile contractante şi organizaţiile societăţii civile pentru a îmbunătăţi calitatea rezultatelor 

contractării.  

11. Cu privire la contractele individuale cu impact semnificativ, părţile contractante ar trebui să 

dezvolte strategii pentru consultarea şi implicarea cetăţenilor în gestionarea contractului . 

3: Ruptura/incoerența dintre politicile bugetare şi celelalte politici de dezvoltare 

Efect: Banii pierduţi prin proasta administrare, corupţie şi lipsă de impact se traduc într-un deficit de 

dezvoltare 

Indiferent dacă vorbim cheltuirea banilor europeni, a celor de la nivel național sau a celor de la nivel local, atunci când este 

analizată eficiența cheltuirii banilor în România, aspectul comun remarcat este lipsa de impact a acestor resurse. De la reto rica 



 
 
 
 
 

 

populară („săraca țară bogată”) și până la instrumente consacrate de control (precum auditul Curții de Conturi), se observă un 

acord privind faptul că banii publici cheltuiți în România nu se reflectă în indicatorii de dezvoltare, fie că aceștia sunt priviți la 

nivel macro (calitatea mediului de afaceri sau a guvernării), fie la nivel micro (calitatea vieții cetățeanului). 

Principii relevante ale open contracting: 

Pentru a răspunde acestei provocări, trebuie să luăm în calcul inter-relaţionarea dintre open contracting 

şi alte abordări relevante din cadrul OGP, precum open development. În acest sens, Guvernul ar trebui să 

se asigure că datele reieşite din iniţiativa de open contracting sunt completate de alte seturi de date 

relevante pentru dezvoltare, precum: seturi de date privind starea drumurilor din România, s istemul 

sanitar, sistemul educaţional etc. Într-un final, rolul datelor privind contractele ar fi acela de a identifica 

golurile de finanţare în conformitate cu strategiile de dezvoltare pe termen mediu şi lung ale României. 

#3 RECOMANDĂRI 
Pentru realizarea obiectivelor open contracting, următoarele activităţi concrete ar trebuie atinse pe 

perioada acoperită de Planul de Acţiune:  

1. Iniţierea de consultări şi explorarea posibilităţii de a beneficia de asistenţă tehnică din partea 

Băncii Mondiale (coordonatorul efoturilor de promovare a open contracting la nivel global)  

2. Modelul open contracting, dar și experiențele externe în implementarea acestuia se bazează pe 

o implicare constantă a mai multor stakeholderi în proces. Pentru sistemul de achiziții din 

România, stakeholderii care ar trebui implicați ar putea fi: 

 
3. Analiza cadrului instituţional şi legislativ şi evaluarea posibilelor necesităţi de amendare a 

legislaţiei pentru a permite implementarea open contracting, mai ales în contextul necesităţii de 

armonizare a legislaţiei la noile Directive europene privind contractarea publică (Directiva 

2014/23/EU, Directiva 2014/24/EU şi Directiva 2014/25/EU) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1396004829372&uri=OJ:JOL_2014_094_R_0001_01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1396004829372&uri=OJ:JOL_2014_094_R_0001_01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1396004829372&uri=OJ:JOL_2014_094_R_0065_01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1396004829372&uri=OJ:JOL_2014_094_R_0243_01


 
 
 
 
 

 

4. Coordonarea cu iniţiative complementare din domeniu, mai ales cu: 

a. Celelalte eforturi realizate în cadrul Open Government România 

b. Proiectul Agenţiei Naţionale de Integritate privind sistemul informatic de atenţionare în 

timp real al riscurilor de integritate în achiziţiile publice 

c. Proiectul Ministerului Finanţelor Publice de prioritizare a investiţiilor publice şi cadrul creat 

pentru transparentizarea acestora prin Unitatea din cadrul instituţiei 

d. Proiectul de prioritizare a investiţiilor publice de la nivel local, aflat în pregătire la Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

e. Elaborarea noilor Programe Operaţionale ale României privind fondurile europene 

nerambursabile în cadrul Ministerului Fondurilor Europene 

f. Eventualele modificări aduse SEAP pentru îmbunătăţirea funcţionării acestuia  

5. Realizarea unui calendar de implementare şi evaluarea resurselor necesare pentru realizarea 

open contracting în România 

6. Realizarea unor proiect pilot de open contracting pentru a analiza și facilita modalităţile de 

adaptare ale principiilor globale la contextul românesc. 

7. Aplicarea principiilor open contracting pentru toate contractele noi şi publicarea datelor 

existente pentru toate contractele precedente. 

BI BLI OGRAFI E 

OECD – Methodology for Assessing Procurement Systems (MAPS) 

OECD – OECD Principles for Integri ty in Public Procurement 

Open Contracting Partnership – Open Contracting. A guide for practi tioners  by practi tioners .  

Special  Steering Committee of the OECD-DAC Task Force on Procurement – A practical  guide to transforming procurement 

systems 

Sunlight Foundation – Case Study: Open Contracting in the Slovak Republic 

Transparency and Accountability Initiative – Open Government Guide 

UNDP – Public Procurement Capaci ty Development Guide 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asociaţia FUNKY CITIZENS a fost fondată în 2012. Funky Citizens e locul în care se întâlnesc cetăţeni 

„civically fit” care vor să ia parte la procesul decizional. Cele mai puternice arme ale noastre sunt 

iniţiativele care folosesc deştept tehnologia, advocacy-ul bazat pe date şi educaţia civică. 

În VIZIUNEA noastră, România este populată de cetăţeni care promovează buna guvernare şi sunt 

implicaţi în „viaţa cetăţii”. 

SCOPUL Funky Citizens este de a promova drepturile omului, dezvoltarea sustenabilă, 

responsabilitatea socială și individuală prin cetățenie activă, educație civică și culturală, atât prin 

activități proprii cât și prin sprijinirea inițiativelor care își propun obiective similare. 

 

http://www.oecd.org/development/effectiveness/45181522.pdf
http://www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/opencontracting/pages/24/attachments/original/1372171467/Open_Contracting_A_guide_for_practitioners_by_practitioners-v2.pdf?1372171467
http://www.unpcdc.org/media/390249/a_practical_guide_to_transforming_procurement_systems_final_formatted_30oct_2011.pdf
http://www.unpcdc.org/media/390249/a_practical_guide_to_transforming_procurement_systems_final_formatted_30oct_2011.pdf
http://www.open-contracting.org/case_study_open_contracting_in_the_slovak_republic
http://www.transparency-initiative.org/reports/open-government-guide
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/undp-procurement-capacity-assessment-users-guide/Procurement%20Capacity%20Assessment%20Guide.pdf


 
 
 
 
 

 

#4 ANEXĂ 
PUBLICAREA CONTRACTELOR CU FINANȚARE PUBLICĂ (OPEN CONTRACTING) 

INSTITUȚIA RESPONSABILĂ CANCELARIA PRIMULUI-MINISTRU 

ALȚI ACTORI 

IMPLICAȚI* 

GUVERN Da 

SOCIETATE 

CIVILĂ, 

SECTOR 

PRIVAT 

Da 

DESCRIEREA CONTEXTULUI 

ACTUAL SAU A 

PROBLEMELOR 

/CHESTIUNILOR VIZATE PRIN 

ACTUALUL ANGAJAMENT 

Publicarea contractelor cu finanțare publică și implicarea cetățenilor în 

procesul de achiziție au drept scop creșterea transparenței și 

eficientizării cheltuirii banilor publici.  

Astfel, Guvernul își asumă angajamentul de a colabora cu societatea 

civilă și cu alți membri interesați sau implicați pentru a îmbunătăți 

transparentizarea procedurilor de achiziții publice. 

OBIECTIVUL MAJOR Aplicarea principiilor globale privind Open contracting pentru 

contractele cu finanțare publică ce depășesc suma de  250.000 lei, cu 

excepția celor care conțin informații ce pot dăuna intereselor financiare 

ale României.  

ȚINTA OGP URMĂRITĂ PRIN 

ANGAJAMENT** 

Creșterea integrității publice și administrarea mai eficientă a resurselor 

publice 

ANGAJAMENTUL ESTE 

RELEVANT PENTRU: 

TRANSPARENȚĂ RESPONSABILITATE PARTICIPARE 

PUBLICĂ 

da Da da 

PUNCTE-CHEIE (MILESTONES) VERIFICABILE ȘI MĂSURABILE ÎN IMPLEMENTAREA ANGAJAMENTULUI 

Iniţierea de consultări iniţiale şi explorarea posibilităţii de a beneficia de 

asistenţă tehnică din partea Băncii Mondiale (coordonatorul efoturilor de 

promovare a open contracting la nivel global)  

Iulie 2014 

Implicare constantă a tuturor stakeholderilor din sistemul de achiziții din 

România în dezvoltarea normelor şi practicilor de open contracting 

Septembrie 2014 



 
 
 
 
 

 

Analiza cadrului instituţional şi legislativ şi evaluarea posibilelor necesităţi de 

amendare a legislaţiei pentru a permite implementarea open contracting, mai 

ales în contextul necesităţii de armonizare a legislaţiei la noile Directive 

europene privind achiziţiile publice 

Iulie – Octombrie 

2014 

Coordonarea cu iniţiative complementare din domeniu, mai ales cu: 

a. Celelalte eforturi realizate în cadrul Open Government România 

b. Proiectul Agenţiei Naţionale de Integritate privind sistemul 

informatic de atenţionare în timp real al riscurilor de integritate în 

achiziţiile publice 

c. Proiectul Ministerului Finanţelor Publice de prioritizare a investiţiilor 

publice şi cadrul creat pentru transparentizarea acestora prin 

Unitatea din cadrul instituţiei 

d. Proiectul de prioritizare a investiţiilor publice de la nivel local, aflat în 

pregătire la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

e. Elaborarea noilor Programe Operaţionale ale României privind 

fondurile europene nerambursabile în cadrul Ministerului Fondurilor 

Europene 

f. Eventualele modificări aduse SEAP pentru îmbunătăţirea funcţionării 

acestuia  

Iulie – Decembrie 

2014 

Realizarea unui calendar de implementare şi evaluarea resurselor necesare 

pentru realizarea open contracting în România 

Decembrie 2014 

Realizarea unor proiect pilot de open contracting pentru a analiza modalităţile 

de adaptare ale principiilor globale la contextul românesc. 

2015 

Aplicarea principiilor open contracting pentru toate contractele noi şi publicarea 

datelor existente pentru toate contractele precedente. 

Începând cu 2015 

ANGAJAMENTUL ESTE NOU 

SAU CONTINUĂ UN 

ANGAJAMENT VECHI 

Nou 

DATA DE ÎNCEPUT Iulie 2014 

DATA DE FINALIZARE Iunie 2016 

  


