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Cauze şi factori favorizanţi
pentru corupţie

Opacitate + Monopol

CorupţieCorupţie

Abuzul puterii încredinţate pentru beneficii 
personale



Achiziţia: un proces în 5 etape

• Faza 1: Evaluarea nevoilor - Determinarea scopului
contractului

• Faza 2: Faza de pregătire - Planificarea procesului de
achiziţie, metoda decisă, redactarea documentelor de licitaţie

• Faza 3: Alegerea contractorului - Invitarea licitanţilor,• Faza 3: Alegerea contractorului - Invitarea licitanţilor,
evaluarea, acordarea contractului

• Faza 4: Performanţa contractului - Licitantul câştigător
execută contractul, clientul monitorizează implementarea,
urmăreşte calitatea, administrează alte chestiuni

• Faza 5: Acceptare/Închidere - Ultima posibilitate a clientului
de a anunţa într-un mod valid calitatea şi performanţa
proastă



Corupţia în Faza 1 (I)

• Definirea fazei 1
� Locul unde sunt luate decizii despre scopul contractului, proiectarea şi

viabilitatea lui economică şi unde este evaluat impactul social şi de
mediu

� Rezultatele sunt trimise pentru revizuire unor forumuri politice şi
bugetare înalte

� Sunt aprobate proiectele şi sunt alocate bugetele� Sunt aprobate proiectele şi sunt alocate bugetele

• Tipurile de corupţie întâlnite sunt mita, oferirea de favoruri
politice, etc., iar scopul lor este de a:
� Trece cu vederea a unor chestiuni sau supradimensionarea proiectării

astfel încât să fie favorizate anumite firme sau indivizi
� Trece cu vederea alternativele mai viabile sau mai ieftine
� Sprijini soluţii sub-optimale
� Folosi consultanţi care au conflicte de interese şi care favorizează

foştii angajatori



Corupţia în Faza 1 (II)

Cauze posibile
� Lipsa transparenţei sau a supravegherii din partea societăţii civile
� Conflicte de interese
� Intervenţii politice
� Sisteme de guvernanţă slabe

Remedii

De moment: Pe termen lung: De moment: 
• introducerea folosirii de unelte

anticorupţie şi a monitorizării din
partea societăţii civile

• întărirea limbajului despre
corupţie/conflicte de interese din
documentele de licitare

• angajarea personalului experimentat 
pentru a completa lipsurile de 
calificare din Fazele 1 şi 2

Pe termen lung: 
•implicarea societăţii civile în faza de 
proiectare pentru toate proiectele majore, 
organizarea de workshop-uri cu beneficiarii 
privind toate aspectele
•introducerea unor sisteme mai puternice
de detectare a corupţiei/conflictelor de
interese la nivelul întregului sistem
•îmbunătăţirea sistemelor de guvernare,
creşterea capacităţii autorităţilor
contractante



Faza 1: Conflicte de interese

• De ce sunt conflictele de interese atât de dăunătoare?

� Consultanţii ar trebui să ofere sfaturi profesioniste, imparţiale şi
obiective în care să stea pe primul loc interesele clientului, fără să ia în
considerare primirea de alte contracte în viitor sau alte beneficii
ascunse

� În mod obişnuit, aceste sfaturi se referă la chestiuni importante legate
de pregătirea proiectului, monitorizarea implementării şi probleme
sociale şi de mediu

� Aceste sfaturi au un cost mic, dar atunci când sunt distorsionate de
conflictele de interese întregul proiect şi costurile asociate lui sunt
supuse riscurilor

• Cum sunt definite?



Faza 1: Conflicte de interese (BM) (I)

Banca Mondială clasifică conflictele de interese în 4
categorii unde:

1. Firma este invitată să desfăşoare activităţi care intră în conflict cu
însărcinările anterioare, sau

2. Firma ar putea distorsiona sfaturile referitoare la o sarcină nouă2. Firma ar putea distorsiona sfaturile referitoare la o sarcină nouă
pentru a fi în conformitate cu sfaturile date pentru o sarcină conexă
anterioară, sau

3. Firma are o relaţie ascunsă cu un membru al personalului clientului,
sau

4. Atunci când o firmă lucrează concomitent pentru doi sau mai mulţi
clienţi care au interese concurente diferite



Faza 1: Conflicte de interese (BM) (II)

Abordarea BM pentru controlarea conflictelor

• Adăugarea de limbaj referitor la conflictele de interese în
documentele de licitaţie

• Identificarea, prevenirea şi administrarea lor prin:• Identificarea, prevenirea şi administrarea lor prin:

� Cererea firmelor să identifice orice conflict de interese care ar putea să
apară în licitaţie

� Obligarea membrilor panoului de evaluare să semneze declaraţii de
imparţialitate

� Verificarea pe parcursul evaluării a licitaţiilor pentru alte contracte
guvernamentale şi pentru a vedea dacă există membrii comuni în
consiliile directoare



Corupţia în Faza 2

• Definirea fazei 2

� Unde se iau deciziile cheie (metoda de achiziţie, criteriile de evaluare, etc.)

� Se redactează documentele de licitaţie

� Începe cu autorizarea achiziţiei

� Se termină cu publicarea invitaţiei pentru licitaţie

• Felurile de corupţie care apar:• Felurile de corupţie care apar:

� Mita, ajutorul financiar, ameninţarea cu forţa, furtul, dezvăluirea selectivă a
informaţiilor confidenţiale, etc.

� Toate acestea pentru a obţine:

• Specificaţii tehnice părtinitoare/criterii de evaluare neechilibrate

• Avantaje pentru un singur licitant

• Obţinerea de acces timpuriu la informaţii tehnice şi financiare confidenţiale

• Convingerea oficialităţilor să folosească o metodă de achiziţie mai puţin competitivă



Corupţia în Faza 2

• Cauze posibile -- documente de licitaţie slabe cauzate de:
� Lipsa de capacitate a autorităţii contractante
� Lipsa de sisteme de guvernare sau de apărare împotriva corupţiei ale

autorităţilor
� Lipsa transparenţei în Faza 2, sau a monitorizării din partea societăţii

civile

• Remedii• Remedii
� Angajarea de experţi externi care să completeze lacunele de

competenţă
� Întărirea sistemelor de guvernare
� Dezvăluirea documentelor de licitaţie societăţii civile înainte de

lansarea lor
� Punerea în temă a comunităţii licitanţilor asupra regulilor care se vor

aplica



Faza 2: Evaluări (I)

Criteriile de evaluare – un punct de pornire pentru 
corupţie care are un impact important asupra 
tuturor fazelor. Există trei motive pentru aceasta:

1. În primul rând, problema dificilă a reconcilierii1. În primul rând, problema dificilă a reconcilierii
obiectivelor concurente importante ale achiziţiei

• Obiectivitate şi subiectivitate

• Transparenţă şi confidenţialitate

• Practicile pieţei şi cerinţele legale



Faza 2: Evaluări (II)

2. Agenţiile nu au capacitatea sau duc lipsa formării

• Mixul de personal este slab. Lipseşte expertiza cheie, nu s-a făcut
formare

• Comisia de evaluare nu este independentă, membrii săi sunt slabi.
Lipsesc abilităţile, nu există instruire pentru evaluări specifice. Ar
ajuta documentele standardajuta documentele standard

• Sunt ignorate probleme de confidenţialitate, etică şi conflicte de
interese

3. Sistemele de control intern şi de guvernare sunt slabe

• Lansarea documentelor de licitaţie nu este supusă controlului
calităţii

• Lipsesc “checks and balances”. Deciziile sunt luate fără o revizuire
imparţială făcută de alţii (pe sistemul “între 4 ochi”)



Faza 2: Evaluarea bunurilor şi forţei de 
muncă

• Practicile pentru evaluarea bunurilor au evoluat. Un rezumat al situaţiei
actuale:

� Factorul cost = 100%. Respingerea se face numai în cazul problemelor tehnice

� Practica diferă în cazul bunurilor cu un cost mare. Se iau în calcul şi
experienţa, capacitatea şi volumul de muncă prezent

Principala problemă a evaluării: cum se tratează abaterile. Agenţiile resping� Principala problemă a evaluării: cum se tratează abaterile. Agenţiile resping
deseori pe baza unor probleme minore

• Practicile pentru evaluarea forţei de muncă a o istorie mai lungă şi diferă
întrucâtva

� Costul este de asemenea principalul factor în acordare

� Se obişnuia ca preseleţiile să reducă numărul licitanţilor

� Evaluările sunt complicate. Se bazează pe estimarea costurilor totale

� Înţelegerile frauduloase şi alte trucuri sunt greu de detectat



Faza 2: Evaluarea serviciilor repetitive

• Practicile de evaluare pentru serviciile repetitive (de
ex. curăţare, curierat, forare, etc.) sunt similare cu
cele pentru bunuri

� Licitarea se face referitor la preţul pe unitate, iar decizia� Licitarea se face referitor la preţul pe unitate, iar decizia
de acordare se ia 100% pe baza estimării preţului total

�Pentru serviciile complexe se ia în considerare şi calificarea

� Sunt folosite metode de selecţie restrictive (nu este o
bună practică pentru sectorul public) sau preselecţia



Faza 2: Evaluarea serviciilor de consultanţă

• Practicile de evaluare pentru serviciile de consultanţă sunt foarte diferite
(spre exemplu servicii financiare, sociale, de mediu, etc.). Practica în
sectorul public este după cum urmează:

� Propunerile care prezintă abordarea tehnică, calificarea şi personalul unei
firme, pe de o parte, şi preţul cerut, pe de alta, sunt trimise separat

� Se evaluează mai întâi chestiunile tehnice. Fiecare criteriu (experienţa,� Se evaluează mai întâi chestiunile tehnice. Fiecare criteriu (experienţa,
calificarea personalului, planul de execuţie, etc.) sunt punctate folosind
ponderile din documentele de licitaţie

� Preţurile sunt analizate numai dacă punctajul tehnic este peste un anumit
prag

� Punctajul final = punctaj tehnic + punctaj financiar, ponderile fiind de obicei
80% 20%

• Principala problemă: transformarea unui proces subiectiv într-unul
obiectiv



Faza 2: Evaluarea în cadrul proiectelor 
complexe (I)

• Nu există încă bune practici pentru evaluarea şi acordarea de
PPPs, BOTs, concesionări

• Cazurile sunt complexe d.p.d.v. tehnic şi financiar, licitanţii
capabili sunt rari, transparenţa este foarte greu de obţinut

• Trebuie evaluate costurile şi expertiza tehnică, plus• Trebuie evaluate costurile şi expertiza tehnică, plus
posibilitatea de a investi sume mari de bani, abilităţile de
management, etc.

• Practica curentă este cea a negocierilor directe. Guvernele nu
au experienţă, astfel încât durează ani până să se ajungă la un
acord, iar rezultatele înclină în favoarea contractorilor

• Complexitatea procesului şi structura contractului final fac să
fie uşoară ascunderea corupţiei



Faza 2: Evaluarea în cadrul proiectelor 
complexe (II)

O posibilă abordare cu potenţial de a deveni o bună practică

� Guvernele prezintă public o carte de informare în care se specifică
abordarea tehnică/financiară a proiectului, termenii contractului, etc.

� Sunt invitate exprimările de interes laolaltă cu calificările, puterea
financiară, comentarii despre abordare, termeni ai contractului, alternative,
etc.etc.

� Folosind proceduri de selecţie ale consultanţilor, guvernele publică cereri
de propuneri (revizuite pentru a reflecta comentariile), clasifică
propunerile, îi invită la negocieri pe cei mai buni

� Evaluările includ revizuirea capacităţii financiare, plus o verificare a
“reputaţiei” firmei celei mai bine cotate (mai precis cătarea dovezilor cum
că nu există conflicte de interese, sau alte riscuri asociate corupţiei)

� Guvernele ar trebui să angajeze consultanţi experţi care să le ajute în
proiectarea procesului, acordând o atenţie specială riscurilor de corupţie
asociate



Corupţia în Faza 3 (I)

• Definirea Fazei 3: Atunci când:
�Eliberează documentele de licitaţie finale
�Răspunde solicitărilor pentru clarificări
�Primeşte propuneri sau oferte
� Supervizează evaluările tehnice şi financiare� Supervizează evaluările tehnice şi financiare
�Monitorizează finalizarea documentelor contractului şi

acordarea sa

• Tipuri de corupţie care apar
�Mită, plaţi de facilitare, ajutoare financiare, ameninţări cu

forţa
� Încălcări ale confidenţialităţii, furt
� Fraudă



Corupţia în Faza 3 (II)

Cauze posibile
� Conflicte de interese

� Lipsa controlului intern şi ale “checks and balances”

� Lipsa capacităţii

� Proasta conformare a pieţei cu legislaţia anticorupţie

Remedii
Pe termen scurt: 

•acordarea unui acces mai mare la informaţii 
publicului
•introducerea unor instrumente SIGMA pentru 
conflictele de interese
•angajarea experţilor externi care să ajute 
autorităţile contractante
•executarea unor audituri ad hoc
•adăugarea unor verificări de calitate de către 
organismul central
•invitarea societăţii civile la conferinţele 
dinaintea licitaţiei şi la deschiderea licitaţiei

Pe termen lung insistarea pentru: 

•o implicare mai mare a societăţii civile 
în întreg procesul
•reformarea guvernării autorităţii 
contractante şi întărirea capacităţii ei
•o relaţie mai deschisă şi mai puţin 
ostilă cu piaţa



Corupţia în Faza 4 (I)

• Definirea Fazei 4:
� Licitantul câştigător îndeplineşte contractul
� Autoritatea contractantă supervizează şi monitorizează conformarea cu 

termenii contractuali şi tehnici ai contractului
� Se procesează cererile de schimbare, facturile şi revendicările
� Se supervizează performanţele de monitorizare şi îndeplinirea inspecţiilor 

pentru celelalte firme angajate să facă acest lucru

• Tipurile de corupţie care apar• Tipurile de corupţie care apar
� Acceptarea de calitate sub standarde din cauza mitei, sprijinului financiar, etc.
� Revendicările şi cererile de schimbare acceptate fără să existe o bază 

contractuală sau permisiune
� Autoritatea contractuală cere sprijin financiar pentru a elibera facturi care 

oricum trebuie eliberate
� Autoritatea renunţă la drepturile contractuale în schimbul primirii de mită şi 

de sprijin financiar
� Supervizorii/inspectorii au conflicte de interese, sunt cumpăraţi



Corupţia în Faza 4 (II)

• Cauze posibile
� Sisteme slabe de raportare şi de monitorizare a progresului general
� Societatea civila şi beneficiarii nu sunt informaţi
� Lipsa sistemelor autorităţii pentru rezistenţă la corupţie
� Eşecul promovării unor condiţii contractuale împotriva performanţelor slabe

• Remedii

Pe termen scurt: Pe termen lung: Pe termen scurt: 

•luarea în calcul a angajării unei agenţii
expertă în monitorizare
•stabilirea de limite pentru cererile de
schimbare şi amendamente
•executarea unor audituri la perioade de
timp arbitrare în timpul executării
contractului
•publicarea rapoartelor despre progres şi
invitarea societăţii civile pentru a fi martoră la
evenimentele cheie

Pe termen lung: 

•implicarea mai puternică a societăţii
civile pe întreg parcursul Fazei 4
•dezvoltarea unei strategii sustenabile
de reformare a serviciului public şi
întărirea abilităţilor de monitorizare şi
•întărirea capacităţii autorităţii
contractante de a duce la bun sfârşit
toate aspectele monitorizării
implementării



Corupţia în Faza 5 (I)

• Definirea Fazei 5

� Contractorul/furnizorul termină de îndeplinit contractul

� Clientul trece în revistă rapoartele finale/conduce teste de acceptare, 
defectele sunt remediate

� Conturile sunt reconciliate, clientul face plăţile finale

� Sunt conduse audituri finale, se închid registrele proiectului

• Tipuri de corupţie

� Mită, sprijin financiar, ameninţare cu forţa menite să

• Ascundă defectele de calitate

• Crească sumele finale de plată



Corupţia în Faza 5 (II)

• Cauze posibile
� Conflicte de interese
� Lipsa transparenţei şi a implicării societăţii civile
� Capacitatea neadecvată de monitorizare a agenţiei

• Remedii
Natura problemelor din Faza 5 e similară cu cea a problemelor din Faza 4, dar 
părţile implicate sunt diferite şi mai puţin familiare cu detaliile proiectuluipărţile implicate sunt diferite şi mai puţin familiare cu detaliile proiectului

Pe termen scurt trebuie luate în 
considerare: 

•angajarea unei firme externe pentru
monitorizare şi conducerea activităţilor de
încheiere a contractului
•facerea publică a procesului de încheiere
•invitarea societăţii civile să fie martoră la
evenimentele majore

Pe termen lung trebuie îmbunătăţite: 

•transparenţa şi 

•implicarea societăţii civile ca parte a
tuturor procedurilor de încheiere a
contractelor



Riscuri transversale

• Lipsa profesionalismului în achiziţiile publice - creşte
vulnerabilitatea la corupţie

• Neclaritatea mecanisme de control şi răspundere - scade
capacitatea de a sesiza fapte de corupţie şi de a aplicacapacitatea de a sesiza fapte de corupţie şi de a aplica
sancţiuni a instituţiilor abilitate

• Lipsa transparenţei în achiziţiile publice - favorizează
suspiciunile şi scade încrederea şi respectul cetăţenilor
faţă de instituţia publică



SoluŃii posibile

• Banul public este folosit în scopurile în care este destinat

• Responsabilii cu achiziŃiile publice se pot adapta uşor la un 
mediu în permanentă schimbare

• VulnerabilităŃile la corupŃie sunt minimizate

• Introducerea unor mecanisme de control şi răspundere• Introducerea unor mecanisme de control şi răspundere

• Stabilirea unui mecanism de blacklist pentru ofertanŃii care 
au avut probleme în implementarea contractelor în trecut / 
Stabilirea unui mecanism de punctaj bonus pentru ofertanŃii 
care au adoptat coduri de etică în afaceri (studiu de caz)

• Încheierea pactelor de integritate (studiu de caz)



1. Banul public este folosit
în scopurile în care este destinat

anterior

Planificarea bugetului �Execuţie�Monitorizare�Raportare şi execuţie

ACUM
Analiza nevoilor����Planificarea bugetului����Managementul achiziţiilor

� Managementul logisticii � Managementul mijloacelor nenecesare 

Utilizarea fondurilor publice pentru scopul în care sunt destinate

Monitorizarea rezultatelor obţinute prin utilizarea fondurilor



2. Adaptarea la un mediu în schimbare

• Centralizarea achiziţiilor publice poate contribui la eficientizarea
acestora prin îmbunătăţirea managementului informaţiei

• Informarea şi instruirea periodică a personalului• Informarea şi instruirea periodică a personalului

• Fundamentarea deciziilor pe informaţii referitoare la ofertanţi/
contractori, contracte anterioare şi execuţia contractului



3. Reducerea vulnerabilităţilor la corupţie

• Separarea atribuţiilor la nivelul entităţilor, funcţiilor, etapelor
procesului de achiziţie publică, atribuţiilor de evaluare tehnică şi
financiară, atribuţiilor financiare

• Reducerea interacţiunii dintre ofertanţi şi autoritatea contractantă

• Rotaţia personalului• Rotaţia personalului

• Principiul “four yes”

• Definirea şi aplicarea unor standarde etice specifice

• Aplicarea standardelor încă de la selecţia ofertanţilor

• Declaraţii de interese şi de avere

• Parteneriatele cu ofertanţii



4. Mecanisme de control şi răspundere

• Evidenţe scrise

• Auditul extern

• Coordonarea activităţilor de control

• O abordare bazată pe risc• O abordare bazată pe risc

� Implicarea stakeholderilor

� Comprehensivitate

� Bazate pe acţiune

• Asigurarea protecţiei avertizorilor de integritate



Vă mulŃumim!Vă mulŃumim!


