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Direcția de control al achizițiilor publice, elaborare a metodologiei în acest domeniu 

și pregătire a personalului de specialitate 

         



Nr. crt. Funcția Baza legală Activități desfășurate 

1. Instituție supremă de audit, care realizează 

controlul asupra modului de formare, administrare 

şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului 

şi ale sectorului public, cu scopul de a furniza 

Parlamentului şi, respectiv, autorităţilor publice 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 

rapoarte privind utilizarea şi administrarea 

acestora, în conformitate cu principiile legalităţii, 

regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii 

• Constituția 

României, art. 140 

• Legea nr. 94/1992, 

republicată, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

Audit public extern: 

- auditul financiar 

- audit de conformitate  

- auditul performanței 

 

 

 

 

2. Autoritate contractantă, care realizează achiziții 

publice necesare realizării funcției sale de bază 

constituțională și legală 

Legea nr. 98/2016, cu 

modificările șii 

completările ulterioare, 

percum și actele 

normative emise în 

aplicarea acesteia 

Derulează procese de achiziție 

publică cu respectarea principiilor 

legalităţii, regularităţii, 

economicităţii, eficienţei şi 

eficacităţii fondurilor alocate de la 

bugetul statului pentru 

funcționarea Curții de Conturi, 

dar și a condițiilor sociale și de 

mediu legal stabilite 

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI  

funcție dublă 



Activități 

desfășurate în 

cadrul Curții 

de Conturi 

pentru 

promovarea 

bunelor 

practici în 

domeniul 

verificării 

achizițiilor 

publice, dar și 

al realizării 

acestora 

  

Începând cu anul 2016: elaborarea de ghiduri privind modul 

de realizare a controlului achizițiilor publice/ sectoriale și 

concesiunilor, care conțin proceduri armonizate cu cele 

utilizate de Autoritatea de Audit (inclusiv de verificare a 

modului de îndeplinire a condițiilor de mediu sau sociale) 

Începând cu anul 2016: organizarea Programului de 

pregătire profesională a personalului de specialitate din 

cadrul Curții de Conturi cu privire la modul de realizare a 

controlului achizițiilor publice/sectoriale 

Începând cu anul 2016: identificarea factorilor de risc cu 

privire la achizițiile publice/sectoriale și comunicarea 

acestora structurilor de specialitate din cadrul Curții   

Lansarea pe pagina de web a Curții a Conturi a unor 

instrumente de comunicare dedicate dialogului cu 

cetățenii și cu societatea civilă: 

- 2018 - rubrica Îndrumare/Soluții/Practici unitare, 

pentru asigurarea transparenței privind modul de 

interpretare a prevederilor legale în activitatea de 

control/audit 

- 2019 - adresa de e-mail propuneri.program2020@rcc.ro, 

în vederea colectării unor teme care ar putea fi incluse în 

Programul de activitate al Curții de Conturi pe anul 2020 

 

Derularea proceselor de achiziție publică cu 

respectarea principiilor legalităţii, regularităţii, 

economicităţii, eficienţei şi eficacităţii fondurilor 

alocate de la bugetul statului pentru funcționarea 

Curții de Conturi,  dar și a condițiilor sociale și de 

mediu legal stabilite 

 

Începând cu anul 2011: verificarea proceselor de 

achiziții publice/sectoriale, în cadrul misiunilor de 

audit financiar și al celor de conformitate, inclusiv 

urmare a sesizărilor şi petițiilor primite. Verificările 

efectuate urmăresc obiective specifice referitoare la 

toate etapele proceselor de achiziție publică, începând 

cu inițierea acestora, continuând cu procedurile de 

atribuire a contractelor de achiziții publice și apoi cu 

execuția acestor contracte. 

Începând cu anul 2016: elaborarea periodică de 

rapoarte privind rezultatele activității de verificare a 

achizițiilor publice, care includ recomandări adresate 

auditorilor publici externi pentru creșterea calității 

actelor de control   

mailto:propuneri.program2020@rcc.ro


  

Strategia Europa 2020  

propune o nouă viziune economică, care să ajute UE să 

iasă din criză şi să edifice o economie inteligentă, durabilă 

şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a 

forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială. 

5 obiective principale :  

1. rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 ani – min. 75%;  

2. nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare - 3% din PIB-ul UE;  

3. atingerea obiectivului „20/20/20" în domeniul schimbărilor climatice şi al 

energiei (sau 30/20/20, în cazul respectării anumitor condiţii);  

4. rata părăsirii timpurii a şcolarizării - 10%, iar ponderea populaţiei cu studii 

superioare şi vârsta între 30 şi 34 de ani - cel puţin 40%;  

5. reducerea cu 20 de milioane a numărului cetăţenilor europeni ameninţaţi de 

sărăcie (cca 25% din numărul de persoane cu risc de sărăcie). 

Programul Național 

de Reformă (PNR) 

platforma-cadru pentru 

definirea reformelor 

structurale și a 

priorităților de 

dezvoltare care 

ghidează evoluția 

României până în anul 

2020, în concordanță 

cu traiectoria de 

atingere a obiectivelor 

Strategiei Europa 

2020 



 OBLIGAȚII ALE STATELOR MEMBRE ALE  

UNIUNII EUROPENE 

Art. 18 alin. 2 din Directiva 2014/24/UE și art. 36 alin. 2 din 

Directiva 2014/25/UE prevăd obligația statelor membre: 

• de a adopta măsurile adecvate pentru a se asigura că, în 

executarea contractelor de achiziții publice, operatorii 

economici respectă obligațiile aplicabile în domeniul 

mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, 

prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin 

dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, 

social și al muncii,  

cum ar fi: Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată, Convenția nr. 

111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie), 

Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul 

său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, 

Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a 

deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, Convenția de la 

Stockholm privind poluanții organici persistenți, Convenția de la 

Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de 

cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care 

fac obiectul comerțului internațional. 

 

Prevederi Directive UE Prevederi naționale 

Art. 51 din Legea nr. 98/2016 și art. 64 din Legea nr. 

99/2016 prevăd următoarele obligații pentru autoritățile 

contractante: 

• de a preciza în documentaţiile de atribuire reglementările 
obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de 
muncă, care trebuie respectate pe parcursul executării 
contractului de achiziţie ori să indice instituţiile competente 
de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate 
privind reglementările respective, 

• de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul 
ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de 
obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al 
relaţiilor de muncă. 

• de a atribui contractele de achiziție publică/sectorială 
doar operatorilor economici care respectă obligațiile 
legislației din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de 
muncă. 

 

 



 OBLIGAȚII ALE STATELOR MEMBRE ALE  

UNIUNII EUROPENE 

Art. 20 din Directiva 2014/24/UE și art. 38 din 

Directiva 2014/25/UE prevăd posibilitatea ca: 

• statele membre să rezerve dreptul de 

participare la procedurile de achiziții publice 

unor ateliere protejate și unor operatori 

economici al căror scop principal este 

integrarea socială și profesională a persoanelor 

cu dizabilități sau defavorizate, sau  

• astfel de contracte să fie executate în contextul 

programelor de angajare protejată, dacă cel 

puțin 30 % dintre angajații atelierelor, 

operatorilor economici sau programelor în 

cauză sunt lucrători cu dizabilități sau 

defavorizați.  

Prevederi Directive UE Prevederi naționale 

 

Art. 56 din Legea nr. 98/2016 și art. 69 din 

Legea nr. 99/2016 prevăd posibilitatea ca: 

• autoritățile contractante să rezerve dreptul de 

participare la procedura de atribuire doar 

unităţilor protejate autorizate conform Legii 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi întreprinderilor sociale de inserţie 

prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind 

economia socială. 



 OBLIGAȚII ALE STATELOR MEMBRE ALE  

UNIUNII EUROPENE 

Art. 76 din Directiva 2014/24/UE și art. 94 din 

Directiva 2014/25/UE prevăd posibilitatea ca: 

• statele membre să rezerve dreptul 

organizațiilor de a participa la proceduri de 

atribuire a contractelor de achiziții publice 

destinate exclusiv serviciilor de sănătate, 

sociale și culturale, cum ar fi:  

serviciile administrative în domeniul 

învăţământului, sănătății și al locuințelor, 

servicii de formare a angajaţilor, serviciile de 

asistenţă socială şi servicii conexe, servicii 

sportive, etc. 

Prevederi Directive UE Prevederi naționale 

Art. 112 din Legea nr. 98/2016 și art. 125 din 

Legea nr. 99/2016 prevăd dreptul autorităților 

contractante: 

• de a stabili ca participarea la procedurile de 

atribuire a contractelor de achiziţii publice 

având ca obiect exclusiv serviciile de 

sănătate, sociale şi culturale să fie rezervată 

unor operatori economici, cum ar fi 

persoane juridice fără scop lucrativ, 

întreprinderi sociale şi unităţi protejate, 

acreditate ca furnizori de servicii sociale, 

furnizori publici de servicii sociale. 



  

Acţiuni desfășurate de Curtea de Conturi a României, care 

pot fi încadrate în Strategia Europa 2020 

 Obiectivul 1: rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 ani 

 

 În cadrul acţiuni de audit financiar desfăşurată în anul 2015 la Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă, s-au analizat şi gradul de realizare a măsurilor cuprinse în 

Planul de acţiuni pentru anul 2014, parte componentă a Strategiei Europa 2020, constatările, 

concluziile și recomandările fiind cuprinse în Sinteza rapoartelor de audit financiar asupra 

contului anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pentru anul 2014 la Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată pe site-ul extern al instituției în 

secțiunea „publicații”. 

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI 

instituție supremă de audit  



  
 Obiectivul 2: investiţii în cercetare şi dezvoltare   

 În anul 2015 s-a desfășurat acțiunea cu tema „Auditul performanţei privind gestionarea fondurilor 

publice alocate pentru finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare, în contextul prevederilor 

Strategiei Europa 2020”, la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică şi Inovare, constatările, 

concluziile și recomandările fiind cuprinse în Sinteza raportului de audit al performanţei privind 

„Gestionarea fondurilor publice alocate pentru finanţarea activităţii de cercetare – dezvoltare – inovare, în 

contextul prevederilor  Strategiei Europa 2020”, publicată pe site-ul extern al instituției în secțiunea 

„publicații”. 

 Obiectivul 3:  energie şi schimbări climatice 

 La Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energie s-a desfășurat acțiunea cu tema 

„Auditul performanţei pieţei de energie electrică în perioada 2010-2014”, constatările, concluziile și 

recomandările fiind cuprinse în Sinteza raportului de audit al performanţei privind piaţa  de energie 

electrică în perioada 2010 – 2014, publicată pe site-ul extern al instituției în secțiunea „publicații”. 

 

Acţiuni desfășurate de Curtea de Conturi a 

României, care pot fi încadrate în Strategia 

Europa 2020 



   Obiectivul 4: Educaţie 

 În anul 2015 s-a desfășurat acțiunea de audit al performanței cu tema „Analiza fundamentării şi 

evoluţiei situaţiei obiectivului privind Creşterea procentului absolvenţilor de învăţământ terţiar, în 

conformitate cu prevederile Strategiei Europa 2020”, la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice, constatările, concluziile și recomandările fiind cuprinse în Sinteza raportului de audit al 

performanţei Analiza fundamentării şi evoluţiei situaţiei obiectivului privind creşterea procentului 

absolvenţilor de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile Strategiei Europa 2020, 

publicată pe site-ul extern al instituției în secțiunea „publicații”. 

 La Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, acţiunea cu tema „Auditul performanţei privind 

gestionarea fondurilor alocate programelor sociale pentru educaţie, concepute şi finanţate pentru 

susţinerea activităţii şcolare a elevilor din medii defavorizate”,  constatările, concluziile și 

recomandările fiind cuprinse în Sinteza Raportului de audit al performanței privind finanțarea 

învățământului preuniversitar, în perioada 2014-2016, publicată pe site-ul extern al instituției în 

secțiunea „publicații”. 

Acţiuni desfășurate de Curtea de Conturi a 

României, care pot fi încadrate în Strategia 

Europa 2020 



Cele mai frecvente abateri constatate în etapa de planificare a achizițiilor publice 

1.  
Nerespectarea tuturor regulilor de estimare a valorii achizițiilor ceea ce a condus la  

supradimensionarea valorii estimate 

2. 
Neîntocmirea strategiei anuale de achiziție publică și/sau a programului anual de 

achiziție publică în termen, în structurile legal aprobate 

  3.  

Introducerea în  referatele de necesitate a unor produse, servicii şi/sau lucrări care nu 

au legătură cu obiectul de activitate al entității și/sau a căror achiziție este interzisă, 

iar acestea au fost achiziționate și plătite 

4.  
Alegerea incorectă a procedurii de achiziție, fără respectarea pragurilor valorice 

prevăzute de lege 

5.  

Includerea în strategia anuală de achiziții publice, inclusiv în programul anual al 

achizițiilor publice, a unor bunuri, lucrări, servicii sau obiective de investiții care nu 

sunt necesare și/sau nu au legatură cu obiectul de activitate al entității 

6.  
Neaprobarea surselor de finanțare prin buget pentru achiziții publice 
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Cele mai frecvente abateri constatate în  

etapa de organizare a procedurii și de atribuire a contractului/acordului cadru 

1. Achiziția directă nu a fost realizată doar în cazurile prevăzute de lege 

2. 

Contractele încheiate între contractant și subcontractanții nominalizați în 

ofertă/declarați ulterior nu sunt în concordanță cu oferta și  contractul nu este în 

concordanță cu propunerea tehnică și financiară a ofertei declarată câștigătoare și 

cu prevederile caietului de sarcini 

 

 

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI 
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Cele mai frecvente abateri constatate în etapa de execuție a contractului/acordului cadru 

1. Au fost  acceptate la plată bunuri nelivrate, lucrări nefinalizate, servicii neprestate 

2. Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat 

3.  

Lipsa documentelor care atestă recepția bunurilor livrate/lucrărilor executate sau 

confirmarea prestării serviciilor prevăzute în contractual de achiziție publică și/sau 

neevidențierea intrării acestora în patrimoniu 

4. Efectuare de plăți din credite bugetare aprobate cu altă destinație  

5. 
Neconstituirea  garanției de bună execuție în cuantumul legal / neînregistrarea în 

contabilitate   

 

 

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI 
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Principalele cauze ale erorilor/abaterilor identificate 

2017 2018 

Neconstituirea compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor 

publice 
Deficitul de personal specializat în domeniul achizițiilor publice existent la 

nivelul instituțiilor/autorităților publice, coroborat cu o comunicare defectuoasă 

între compartimentele interne implicate în procesul de achiziție publică, cât și  

între factori decizionali – personal de execuție; 

Lipsa personalului specializat în achiziții publice, lipsa de colaborare între 

persoanele implicate în procesul de achiziție publică încadrate în diferite 

structuri organizatorice din cadrul entității publice (compartimentele financiar, 

de achiziții publice și compartimentele funcționale), nestabilirea 

responsabilităților acestor persoane; 

Gradul redus de utilizare a instrumentelor manageriale (strategia de 

contractare), precum și lipsa procedurilor interne referitoare la realizarea și 

monitorizarea achizițiilor derulate la nivelul instituției/autorității publice; 

Lipsa unor proceduri privind elaborarea și monitorizarea programului 

anual de achiziții publice, cu respectarea principiilor de legalitate, regularitate, 

economicitate, eficiență și eficacitate, precum și a obligației privind includerea 

în acesta doar a acelor bunuri, lucrări, servicii sau obiective de investiții care au 

legătură cu obiectul de activitate al entității și a căror achiziție nu este interzisă 

de prevederile legale;  

Monitorizarea defectuoasă a derulării contractelor de achiziție publică, în 

special a prevederilor contractuale referitoare la constituirea garanțiilor de bună 

execuție, respectarea termenelor de realizare a obiectului contractului, aplicarea 

de penalități pentru întârziere sau a obligațiilor asumate de furnizori/executanți 

în perioada de garanție; 

Neactualizarea programului anual al achizițiilor publice în funcție de 

bugetul de venituri și cheltuieli aprobat și de achizițiile publice efectuate pe 

parcursul anului; 

 

Recepția și plata bunurilor livrate/serviciilor prestate/lucrărilor executate fără o 

verificare temeinică a conformității acestora cu cerințele impuse prin 

contractele încheiate; 

Lipsa unor proceduri de urmărire a modului de justificare până la 

sfârșitul anului  a avansurilor acordate furnizorilor prin bunuri primite/ 

lucrări executate/servicii prestate 

Modul defectuos de urmărire a justificării până la sfârșitul anului a 

avansurilor acordate. 
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În cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de produse/servicii/lucrări derulate de Curtea de Conturi a 

României în perioada 2018-2019, aceasta a precizat în documentaţiile de atribuire reglementările obligatorii în domeniile mediului, 

social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, care trebuie respectate 

pe parcursul executării contractului de achiziţie publică.  

Exemplificăm în acest sens, contractele de achiziție având următoarele obiective: 

- Servicii de audit de sistem și de audit de operațiuni pentru programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020 

- Proiectare și asistență tehnică la obiectivul de reparații capitale "Refacere finisaje și instalații interioare la sediul Camerei de Conturi 

Suceava"  

- Achiziționarea și montarea unui Sistem de detecție incendiu și iluminat siguranță, pentru Camera de Conturi Sibiu 

- Servicii de reparatii si intretinere, inclusiv ITP pentru autoturismele din dotarea parcului auto al Curtii de Conturi a Romaniei 

- Lucrări de refacere finisaje și instalații interioare parter si etaj II, sediu Camera de Conturi Argeș, str. Maior Șonțu, nr.2, Pitești, Jud. 

Argeș. 

- Dezvoltarea și implementarea unui „Sistem de identificare rapidă și păstrare a documentelor existente la nivelul Curții de Conturi a 

României” (SPID) 

- Servicii de elaborare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Desființare (DTAD), 

Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC), Proiect Tehnic (PT), Detalii de Execuție (DDE) și asigurare 

asistență tehnică pe parcursul derulării lucrărilor, întocmire raport la terminarea execuției lucrărilor, elaborare certificat de 

performanță energetică anexă la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, programul de urmărire a comportării lucrării în 

timp și proiect “as-built” pentru obiectivul de investiții “Construcție sediu Camera de Conturi Bihor” 

 



 


