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Sumar 
Accesul la informații afectează competitivitatea și corupția în sectorul achizițiilor publice? Un mai bun acces 

public la informațiile privind achizițiile încurajează o mai mare concurență în procedura de achiziții publice? 

Această analiză testează relația dintre accesul la informații privind achizițiile (variabila independentă) și nivelul 

de competitivitate al procesului de achiziții din România din intervalul 2008 – 2020 (variabila dependentă). 

Presupunerea este că (H1) cu cât se publică mai multe informații cu privire la licitații, cu atât mai competitive 

sunt ofertele depuse și că (H2) cu cât e mai scăzut nivelul de corupție perceput de antreprenori, cu atât mai 

multe șanse sunt ca aceștia să depună oferte pentru achiziții publice. Folosind datele disponibile pe 

OpenTender.eu și cele peste 1,1 milioane de contracte publicate pe portalul românesc oficial de achiziții 

publice, acest studiu a identificat o legătură semnificativă între contractele cu ofertant unic și proporţia de 

valori lipsă publicate în portalul românesc oficial de achiziții publice, precum și cu percepţia de corupție. În 

mare, datele indică o erodare graduală a nivelului de competiţie în achizițiile publice, erodare a cărei cauze nu 

sunt clar cunoscute, dar care reprezintă cel puțin parțial rezultatul unui acces redus la informațiile privind 

licitațiile din ultimii ani. Guvernul în funcție pare să aibă un rol deosebit de important în nivelul de informații 

publicate, precum și în tipul de informații care nu sunt publicate. Astfel, putem observa nu doar fluctuații ale 

nivelului de corupție care pare să existe în sectorul achizițiilor publice, dar și schimbări în tipurile de corupție. 

O mai mare disponibilitate a datelor și diminuarea cazurilor de ofertanți unici nu a crescut numărul mediu de 

ofertanți la licitații, cu toate că deteriorarea acestor indicatori coincide cu o reducere a mediei. Prevalența 

steagurilor roșii privind corupția pare să depindă de cine este la putere – un semn că verificările și bilanțurile 

care garantează corectitudinea procedurilor de achiziție publică lipsesc în continuare. Instituțiile dețin 

suficientă putere discreționară sau sunt insuficient supravegheate pentru a tăinui detalii importante privind 

achizițiile publice fără teama că vor urma repercusiuni. Factori precum nivelul de democrație nu par să aibă 

efect asupra steagurilor roșii privind corupția. Ultima secțiune a acestei lucrări aduce în discuție explicații 

posibile pentru aceste constatări. 

Cuvinte cheie: România, achiziții, transparență, corupție, competitivitate 
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Introducere 
Accesul la informații afectează competiţia și corupția în sectorul achizițiilor publice? Un mai bun acces public 

la informațiile privind achizițiile încurajează o mai mare concurență în procedura de achiziții publice? 

Scopul standardelor de transparență este acela de a permite actorilor din afara sferei politice să monitorizeze 

factorii de decizie, să ii facă mai responsabili și să reducă corupția, în general, și efectele negative care o 

însoțesc. În achizițiile publice, corupția nu doar că prevalează, dar este și mai ușor de identificat ca urmare a 

unei game de unelte dezvoltate în ultimii ani la nivel european. 

Piețele libere oferă cel mai bun cost/eficiență datorită faptului că există o concurență liberă și loială între 

furnizori. Acolo unde contractele de achiziții publice nu sunt atribuite într-o manieră concurențială, există 

motive să suspectăm că alte interese (nelegale) sunt în joc. Astfel, nivelul competitivității în achizițiile publice 

este un bun indicator pentru nivelul de corupție din respectivul sector. Prin urmare, o competitivitate ridicată 

indică un mai bun control al corupției, în timp ce o competitivitate scăzută indică exact contrariul.  

Această analiză revizuiește relația dintre accesul la informații privind achizițiile (variabila independentă) și 

nivelul de competitivitate al procesului de achiziții din România din intervalul 2007 – 2020 (variabila 

dependentă). Competitivitatea unei licitații este un termen larg care descrie cât de transparentă și corectă 

este probabil procedura de achiziție. În mod ideal, câștigătorii unui contract de achiziții publice nu ar fi 

cunoscuți înainte de procesul de achiziție, iar autoritatea contractantă nu ar influența rezultatul sau nu ar 

modifica procedura în favoarea unui ofertant anume. Ca atare, factorii care limitează concurența pot fi 

clasificați drept „steaguri roșii” (”red flags”) și folosiți drept indicatorii de corupție în achizițiile publice 

(Fazekas, Cingolani și Toth 2016). 

Concurența în achizițiile publice depinde de o serie de factori, cum ar fi starea economiei și de ce sector 

aparține licitația, dar este, de asemenea, o reacție la cât de transparentă și corectă este percepută procedura 

de achiziții. Astfel, se presupune că (H1) cu cât se publică mai multe informații cu privire la licitații, cu atât 

mai competitive sunt ofertele depuse. De asemenea, (H2) cu cât e mai scăzut nivelul de corupție perceput 

de antreprenorii, cu atât mai multe șanse sunt ca aceștia să depună oferte pentru achiziții publice. Ipoteza 

nulă în acest caz este că nu există o relație între cât de multe informații sunt publicate și cât de competitive 

sunt licitațiile publice. Înțelegerea contextului general al achizițiilor în România ar putea ajuta la eforturile 

concrete de monitorizare, prin evidențierea nu numai a steagurilor roșii vizibile, ci și a celor invizibile (adică a 

semnalelor de alarmă care apar pentru că ceva, cum ar fi concurența, este absent). 

Transparența și corupția în sectorul achizițiilor 
Există o muncă continuă în materie de transparență și corupție, dar nu există un consens cu privire la dinamica 

și relația dintre cele două. Literatura guvernamentală de calitate consideră transparența o componentă 

integrală (Johnston 2002), presupunând că cu cât sunt disponibile pentru părțile interesate mai multe 

informații despre un anumit proces, cu atât este mai puțin probabil ca acest proces să fie corupt. Acest lucru 

s-a dovedit, de nenumărate ori, inexact, întrucât alți factori, cum ar fi cât de reactivă este societatea față de 

corupție, joacă un rol major în schimbarea comportamentelor corupte (Bauhr, Czibik și Fazekas 2017; Thomson 

și Alt 2019). Înțeleasă în general ca acces la informații care permit participarea în cunoștință de cauză și 

evaluarea factorilor de decizie (Florini 2007), transparența trebuie să fie nu numai relevantă pentru părțile 

interesate, ci și întreținută de către aceștia și de către publicul mai larg pentru a reduce corupția (Fung 2013; 

Thomson și Alt 2019 ). 

Corupția, înțeleasă ca utilizarea puterii publice pentru câștig privat (Kaufmann 1997; Rose-Ackerman 1978; 

Mungiu-Pippidi 2015b) este un concept larg și evaziv. Lucrările recente în domeniu s-au îndepărtat de corupție 

ca fenomen independent și au adoptat o abordare mai holistică în care sistemul social existent este comparat 
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cu un ideal de bună guvernanță. Corupția nu este ceva care apare într-un sistem altfel perfect, ci ceva care a 

existat întotdeauna ca parte a sistemului și a crescut și s-a adaptat odată cu acesta (Mungiu-Pippidi 2015b). 

Cum să controlăm corupția este încă una dintre marile întrebări în știința politică și ce rol poate juca 

transparența în acest proces este încă în dezbatere. 

În experimentul lor colosal din Indonezia, Olken (2007) a constatat că auditul de sus în jos este eficient în 

reducerea corupției numai atunci când amenințarea de a fi prins vine la pachet cu un risc major de sancțiuni. 

Ferraz și Finan (2008) au constatat că trebuie menținută presiunea publicului pentru ca actele de corupție să 

fie sancționate la data alegerilor. Acest lucru necesită distribuirea informațiilor relevante pentru publicul larg. 

Relly și Sabharwal (2009) discută despre transparență ca instrument de performanță economică, întrebându-

se dacă accesul sporit la informații ajută întreprinderile și oferă o perspectivă mai previzibilă a pieței. Există 

multe tipuri de transparență, iar unele sunt mai bune în prevenirea corupției decât altele. 

În achizițiile publice, informațiile disponibile pentru părțile interesate înainte de ofertă sunt mai valoroase 

pentru concurență decât informațiile publicate ulterior (Bauhr, Czibik și Fazekas 2017). Cu toate acestea, 

evaluarea integrității achizițiilor este un efort meticulos și subiectiv. Încercările de monitorizare a achizițiilor 

sunt încă în fază de testare la nivel european (prin mecanisme precum Pactele de integritate, de exemplu), 

totuși chiar și în circumstanțe ideale ar fi vizate doar licitațiile mari și complexe. Activitățile recente în domeniul 

integrității în achiziții s-au concentrat pe evaluarea gradului de corupție la nivel național prin utilizarea unor 

indicatori mai „obiectivi” de corupție (Mungiu-Pippidi 2015a), care pot fi măsurați cu acuratețe în timp. 

Selecția cazurilor 
Analizele privind corupția se concentrează de obicei pe comparații transfrontaliere. Deși există avantaje în 

această abordare, corupția nu este un fenomen unitar. Când, unde și cum se exercită puterea publică pentru 

câștig privat diferă nu numai transfrontalier, ci și în funcție de timp și context. În studiul corupției, România 

este adesea prezentată ca un exemplu de bună practică, nu numai datorită eforturilor sale spectaculoase de 

urmărire penală, ci și datorită eforturilor de a oferi informații din ce în ce mai relevante. Pe platforma 

OpenTender.eu, România a publicat aproximativ 12,7 milioane de contracte de licitație, de peste două ori mai 

multe decât orice altă țară, iar sursele naționale au fost active și în furnizarea de informații. Ca atare, există o 

abundență de date brute relativ noi și neexplorate referitoare la achizițiile publice, care ar putea oferi 

informații despre integritate într-unul dintre statele membre ale UE care se confruntă cel mai mult cu corupția. 

Datele 
Datele pentru analiză au fost preluate de la centrul oficial de date guvernamental (data.gov.ro). Au fost 

descărcate toate extrasele disponibile de achiziții competitive realizate prin intermediul portalului oficial de 

achiziții din România (SEAP). Datele au fost revizuite prin eliminarea intrărilor „nedorite” (intrările în care 

informațiile au fost dispersate pe mai multe câmpuri greșite sau valorile introduse au fost lipsite de sens). 

Acestea au reprezentat mai puțin de 1% din totalul intrărilor. Datele privind achizițiile directe nu au fost incluse 

și nici ofertele care, prin lege, nu trebuie publicate pe SEAP (cum ar fi anumite tipuri de cheltuieli militare). În 

total, 1.165.699 de contracte au fost incluse în analiză. Următorii indicatori au fost ulterior preluați din setul 

de date, după cum se arată în Anexa 1: 

- Numărul de contracte pe an - Acesta reprezintă numărul total de contracte de achiziții introduse în portal în 

fiecare an, cu excepția intrărilor inadecvate. 

- Valori lipsă - Fiecare contract are 38 de câmpuri de informații necesare. Câmpurile goale sau câmpurile 

marcate cu „-” sau alte simboluri au fost codificate ca date lipsă și numărate. În 2018, SEAP a fost actualizat la 

SICAP, renunțând la un indicator (valoarea unui contract exprimată în EUR) și schimbând numele variabilelor, 

dar, în orice caz, au fost colectate aceleași date. Din motive de coerență, indicatorul a fost, de asemenea, 

eliminat din seturile de date de dinainte de 2018. 
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- Procentul de date lipsă - Numărul de câmpuri goale a fost convertit într-un procent de câmpuri goale din 

valoarea totală preconizată (numărul de contracte înmulțit cu 38 de câmpuri). Acest indicator servește ca o 

variabilă de tip proxy pentru transparență, deoarece măsoară disponibilitatea informațiilor. 

- Numărul mediu de participanți pe contract - Acesta se calculează prin împărțirea numărului total de ofertanți 

într-un an la numărul total de contracte atribuite. 

- Numărul mediu de ofertanți - Deoarece un număr mic de contracte extrem de competitive poate compensa 

acuratețea constatărilor, media este un instrument mai adecvat pentru măsurarea concurenței pe piața 

achizițiilor. 

- Numărul de contracte cu un singur ofertant - Oferta unică este unul dintre indicatorii utilizați pentru 

evaluarea și identificarea cazurilor potențiale de acaparare a statului (Mungiu-Pippidi 2015a), deoarece indică 

stabilirea agendei de achiziții pentru instituții de către clienții politici, asigurându-se că banii publici se 

îndreaptă către câștigătorii predeterminați. Deși este posibil ca o ofertă să aibă cerințe tehnice sau financiare 

specifice pe care o singură companie de pe piață le poate acoperi, astfel de situații ar trebui să fie rare într-un 

mediu sănătos și competitiv (o analiză ANTICORRP a constatat că mai puțin de 5% din contractele publice din 

Germania au fost atribuite printr-o procedură neconcurențială) (Mungiu- Pippidi 2015a, 13). 

- Procentul de oferte unice - Acesta este unul dintre cele mai clare steaguri roșii ale corupției, întrucât existența 

unei ponderi mari de licitații publice în care un singur participant participă la licitație este semnul unei 

proceduri necompetitive. 

- Numărul de câștigători - Acest indicator numără câte companii reușesc să câștige cel puțin o licitație publică 

pe an. O caracteristică a acaparării statului este aceea că licitațiile publice se adresează unui număr mic de 

companii cu legături politice. 

- Ponderea contractelor atribuite companiilor care au fost desemnate câștigătoare în cel puțin o altă licitație 

- Acest indicator a fost obținut prin scăderea numărului de companii care au câștigat cel puțin un contract din 

numărul total de contracte atribuite. Restul a fost numărul de contracte care au fost acordate unor companii 

care au câștigat deja o licitație. Aceasta a fost apoi exprimată ca procent din numărul total de contracte 

atribuite. Într-un raport de țară despre România, Doroftei și Dimulescu (2015) constată că, în 44% din cazuri 

numărul contractelor atribuite unei companii poate fi explicat prin licitație unică sau conexiune politică. 

Analiza lor s-a concentrat pe contracte mari (peste 1 milion de euro) în sectorul construcțiilor, totuși concluziile 

sugerează că firmele cu legături politice câștigă mai des, reducând oportunitățile pentru participanții onești. 

O mare parte din contractele care se adresează firmelor care au câștigat licitații publice înainte pot fi, prin 

urmare, indicatoare ale practicilor neconcurențiale. 

- Durata perioadei de publicitate - cererea de oferte trebuie făcută cu un timp rezonabil înainte de faza de 

evaluare a ofertelor. Un timp prea scurt ridică suspiciunea că doar unii ofertanți privilegiați sau favorizați au 

avut timp să pregătească și să depună o ofertă, în timp ce un timp prea lung implică riscul ca organizatorii să 

aștepte un anumit ofertant, de exemplu. Aceste date sunt preluate de la OpenTender.eu. 

- Durata deciziei - Când toți participanții la procedura de achiziție acționează cu bună-credință, ofertele sunt 

evaluate în funcție de meritele lor financiare și tehnice, deci o decizie privind câștigătorii ar trebui să dureze 

un timp rezonabil. Prea scurt sau prea lung poate, din nou, să ridice suspiciuni că rezultatele au fost 

predeterminate. 

- Percepția corupției - Acest indicator, preluat de la World Government Institute (WGI), măsoară gradul în care 

oamenii cred că puterea publică este utilizată pentru câștig privat. Adăugarea unui indicator bazat pe percepție 

este relevantă pentru evaluarea atitudinii antreprenorilor față de corupție, ca probă pentru probabilitatea ca 

aceștia să decidă să participe la licitații publice. Valorile mai mari semnifică percepția unei corupții mai mici. 
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- Democrația - Studiile anterioare au arătat că, în timp ce regimurile democratice ar putea fi mai transparente 

(Hollyer, Rosendorff și Vreeland 2011), nu există nicio dovadă că transparența în sine îmbunătățește nivelul 

democrației într-o țară (Lord 2006). Mai degrabă, democrația este o condiție necesară, dar insuficientă, pentru 

o transparență sporită. Normele de transparență necesită, de asemenea, adoptarea anumitor condiții 

(Grigorescu 2003). Relația dintre democrație și corupție este, de asemenea, neobișnuită. Sun și Johnston 

(2009) consideră că controlul corupției într-o democrație precum India nu este mai bun decât cel din China, ci 

de fapt ar putea să aducă performanțe inferioare, în timp ce Kolstad și Wiig (2011) susțin că democrațiile 

controlează mai bine corupția decât ne-democrațiile, în special în regimurile consolidate. Regimurile cu o 

democrație defectuoasă pot controla mai prost corupția față de regimurile autoritare consolidate, astfel încât 

consolidarea democratică este văzută ca un instrument pentru anticorupție. Acest indicator este preluat din 

setul de date Varieties of Democracy referitor la democrația electorală, care este văzut ca cea mai de bază 

componentă a altor tipuri de democrație. Datele pentru acest indicator nu au fost disponibile pentru 2020. 

Datele OpenTender sunt disponibile numai începând cu 2009, astfel încât anii anteriori sunt excluși din analiză. 

Pentru toate variabilele OpenTender, scorurile variază de la 0 la 100, cu valori mai mari reprezentând 

performanțe mai bune (adică cu cât sunt mai puține „steaguri roșii”, cu atât scorul de integritate este mai 

mare). 

Rețineți că acești indicatori nu surprind toți factorii relevanți care ar putea influența rezultatul unei oferte de 

achiziții publice, dar oferă o măsură oarecum obiectivă a riscurilor de corupție în achiziții și a disponibilității 

informațiilor relevante pentru proces. Mecanismul PI ar putea integra astfel de criterii concrete ca parte a 

eforturilor de monitorizare, atunci când analizează nu numai conformitatea legală și procedurală, ci și deciziile 

de oportunitate. Datele sunt prezentate în ansamblul lor pe an, astfel încât comparațiile între sectoare nu sunt 

incluse în analiză. În mod similar, valoarea contractelor nu este luată în considerare, din motive prezentate în 

secțiunea Discuție, astfel încât modificările privind steagurile roșii privind ofertele mai mari sau mai mici nu 

sunt luate în considerare în analiză. 

Observaţii 
Există o puternică corelație pozitivă (0,88) între procentul contractelor cu un singur ofertant și ponderea 

valorilor lipsă publicate pe portalul oficial de achiziții publice. Acest lucru validează afirmația conform căreia 

mai multe informații despre contracte și oferte sunt benefice concurenței, întrucât le permite companiilor să 

identifice mai ușor oportunitățile de afaceri, să pregătească oferte care să răspundă în mod adecvat nevoilor 

autorității contractante, pe lângă semnalarea corectitudinii, care creează încet încrederea în instituție. În 

primii ani ai studiului, observăm că ponderea datelor lipsă privind SEAP a crescut, chiar și în condițiile în care 

licitația unică a scăzut. Acest lucru poate fi explicat prin confuzie și lipsa capacității administrative, deoarece 

funcționarii publici s-au străduit să se familiarizeze cu sistemul și să internalizeze noi norme după aderarea la 

UE. Până în 2010, ponderea valorilor lipsă s-a stabilit la aproximativ 3%, coincizând cu o perioadă de stabilitate 

și în ceea ce privește procentul de ofertanți unici. Demn de remarcat este faptul că unele dintre valorile lipsă 

erau în câmpurile referitoare la numărul de ofertanți, dar acestea nu erau suficient de comune pentru a 

schimba semnificativ cifrele prezentate aici. Creșterea ponderii de oferte unice coincide cu o creștere a 

ponderii informațiilor lipsă pe SEAP, care este în concordanță cu H1. 
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Tabelul 1 – Ponderea de valori lipsă din SEAP, și procentul de contracte cu ofertant unic pe an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tabel de corelație pentru variabilele incluse în model este prezentat mai jos. Există o corelație pozitivă 

moderată între variabila dependentă (ponderea valorilor lipsă) și perioada de publicitate, ceea ce înseamnă 

că durata unei cereri de ofertă este legată de cât de multe informații sunt publicate pe SEAP. Nu este 

surprinzător faptul că perioada de publicitate se corelează pozitiv și cu ponderea ofertanților unici. 

interpretarea acestei variabile trebuie făcută cu atenție, întrucât punctajele pentru Perioada de Publicitate 

reflectă atât cererile de ofertă lungi cât și cele scurte. Întrebarea care se ridică este dacă cererile de ofertă 

sunt păstrate în mod deliberat scurte pentru a se asigura că numai ofertantul potrivit depune o ofertă sau 

dacă au existat alți factori (situații de urgență, de exemplu, neglijență, planificare slabă etc.). 

 % Ofertanți 
Unici 

%Valori 
lipsă Democrație 

Perioada de 
Publicitate 

Perioada de 
Decizie 

Percepția  
Corupției 

% Ofertanți unici - 0.88 -0.25 0.56 0.12 0.14 
% Valori lipsă 0.88 - -0.50 0.33 0.18 -0.21 
Democrație -0.25 -0.50 - 0.32 -0.31 0.46 
Perioada de 
Publicitate 

0.56 0.33 0.32 - -0.66 0.07 

Perioada de 
Decizie 

0.12 0.18 -0.31 -0.66 - 0.19 

Percepția  
Corupției 

0.14 -0.21 0.46 0.07 0.19 - 

 

Tabelul de regresie pentru model este prezentat mai jos. Modelul acoperă o perioadă de 10 ani (2009 - 2019) 

pentru care au fost disponibile date pentru toate variabilele. Vedem că, pe măsură ce ponderea valorilor lipsă 

Ponderea de valori lipsă și contracte cu ofertant unic 

50.00 

45.00 

40.00 
34.19 

35.00 
30.13 29.74 29.19 

30.00 
25.41 

25.00 
20.60 

20.00 17.71 17.10 17.18 18.07 17.52 
19.10 

14.18 
15.58 

15.00 
9.63 

10.00 7.19 8.29 8.31 

5.24 
6.63 

5.00 2.87 2.87 2.86 3.34 3.18 2.89 2.63 
0.30 

0.00 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

%valori lipsă %Oferte unice 

P
er

ce
n

ta
ge

 



Traducere din limba engleză 

 
crește cu 1%, ne putem aștepta ca ponderea ofertanților unici să crească și cu 1,08% (N = 14, p <0,001). 

Modelul explică 95,49% din variația observată în variabila dependentă1. 

Coeficienți:  

 Estimat Eroare 
standard 

t value Pr(>|t|) 

(Intercept) -2435.1228 624.5028 -3.899 0.0114 * 

% Valori lipsă 1.0813 0.2403 4.500 0.0064 ** 

Perioada de 
decizie 

30.7904 12.7028 2.424 0.0598 . 

Perioada de 
Publicitate 

24.7913 6.3387 3.911 0.0113 * 

Democrație -39.2841 26.0630 -1.507 0.1921 

Percepția  
Corupției 

13.4588 4.8066 2.800 0.0380 * 

---     

Coduri de semnificație: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

Eroarea reziduală standard: 1.09 la 5 grade de libertate  

R-pătrat multiplu: 0.9775, R-pătrat ajustat: 0.9549 

F-statistic: 43.36 și 5 și 5 DF, valoarea P: 0.0004044 

Relația dintre oferta unică și perioada de publicitate este de asemenea semnificativă, totuși implicațiile de 

fond ale semnificației statistice necesită dezbateri suplimentare. Punctajele pentru perioada de timp în care o 

cerere de oferte a fost publică au fost în mod constant aproape de maxim pentru perioada vizată, astfel încât 

evaluarea impactului real al fluctuațiilor mai serioase necesită un alt tip de abordare. O justificare similară se 

poate face pentru perioada de decizie, în care punctajele au fost în mod constant aproape de minimul 0, ceea 

ce înseamnă că, în majoritatea cazurilor, deciziile privind ofertele câștigătoare sunt luate fie foarte repede, 

probabil fără suficient timp pentru a evalua corect fiecare ofertă, fie foarte încet. 

Democrația nu pare să aibă un impact semnificativ asupra ofertelor unice. Respectul pentru instituțiile 

democratice și pentru rezultatul alegerilor nu pare legat de concurența pe piața achizițiilor. În timp ce factorii 

care fac parte din funcționarea democrației ar putea juca un rol, democrația electorală în sine nu pare că 

afectează gradul de concurență pentru licitațiile publice. 

Percepția corupției pare însă să influențeze concurența. Acesta este un semn că antreprenorii iau cu adevărat 

în calcul corectitudinea percepută a achizițiilor în decizia lor de a depune oferte publice. După cum se poate 

observa în tabelul de corelație, există o relație negativă slabă între percepția corupției și ponderea valorilor 

lipsă. Acest lucru este în concordanță cu opinia că percepția antreprenorilor asupra corupției este influențată 

de un număr de factori, iar disponibilitatea datelor privind achizițiile este printre ei. Îmbunătățirea acestei 

percepții este astfel o componentă a îmbunătățirii concurenței. 

În general, concurența în achizițiile publice pare să fi scăzut în anii precedenți. Numărul mediu de participanți 

pe contract a atins punctul culminant în 2008 înainte de scădere. Acest lucru este probabil un rezultat al crizei 

economice care a afectat România începând cu 2009. În timp ce după 2011 numărul mediu de participanți a 

revenit oarecum după criză, media a continuat însă să scadă. Până în 2012, în jumătate din contractele publice 

                                                           
1 Această valoare a fost mult mai mare decât așteptările mele. Suspectând autocorelarea, am rulat un model diferit, 
folosind o variabilă decalată pentru procentul de oferte unice și nu am găsit nicio relație semnificativă cu niciuna dintre 
variabilele independente. Există probabil alți factori responsabili, dar care încă nu sunt luați în considerare. 
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existau maxim cinci companii care concurau pentru atribuirea unui contract, iar până în 2020 concurența era 

între maxim trei companii în mai mult de jumătate din toate contractele de achiziții publice. 

Tabelul 2 – Numărul mediu și median al participanților în licitațiile de achiziție publică pe an 

 

 
Reducerea concurenței pentru ofertele din anii precedenți poate fi observată și în variabilele dependente. În 

2008, când atât media, cât și numărul mediu de participanți pe contract a fost cel mai ridicat, aproape o treime 

din toate contractele publice au fost atribuite ofertanților unici. Atât vârful, cât și reducerea numărului de 

ofertele unice în timp pot fi explicate prin aderarea României la Uniunea Europeană. Aici există un paradox, 

deoarece s-ar putea aștepta ca o reducere a ponderii contractelor cu un singur ofertant să se întâmple într-un 

context de concurență în creștere. Astfel, pe măsură ce numărul participanților scade, procentul de oferte 

unice ar trebui să crească. 
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Tabelul 3 – Numărul mediu și median de participanți la licitațiile de achiziție publică pe an și procentul de 

ofertanți unici 

 
 

Cu toate acestea, datele din anii de criză arată că atât ofertele unice, cât și numărul mediu de participanți au 

scăzut până în 2012. Numărul falimentelor și al măsurilor de austeritate nu pare să descurajeze ofertanții să 

depună oferte publice. Dimpotrivă, problemele financiare par să fi determinat companiile supraviețuitoare să 

depună mai multe oferte și să fie mai competitive, chiar dacă numărul absolut de companii a scăzut. Având în 

general mai puține companii care concurează pentru contracte, procentul de contractele atribuite 

câștigătorilor care au câștigat și alte contracte a crescut, de la 74% în 2007 la aproape 91,5% în 2012. Acest 

scenariu nu exclude posibilitatea ca câștigătorii care au câștigat și anterior au reușit să atragă mai multe 

contracte prin influență politică, în special în pregătirea alegerilor din 2012. 
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Tabelul 4 – Numărul mediu și median de participanți în licitațiile de achiziții publice pe an, procentul de 

ofertanți unici, și procentul de contracte pentru câștigătorii care au câștigat anterior contracte 

 

 

Scăderea numărului de participanți și creșterea numărului de câștigători care au mai câștigat anterior este mai 

grăitoare atunci când se ia în considerare numărul total de contracte publice pe an. Anii de criză au înregistrat 

cele mai multe licitații publice în intervalul studiat. Creșterea a început în 2008, într-o perioadă de boom 

economic, dar a atins punctul culminant în 2010, în același an în care au fost puse în aplicare politicile de 

austeritate, reducând salariile din sectorul public cu 25%, printre alte măsuri. Politica națională oficială a fost 

aceea de a reduce cheltuielile publice, ceea ce se reflectă în valoarea totală a achizițiilor pe an în timpul crizei, 

fiind mai mică decât în anii următori. Pur și simplu, autoritățile publice au semnat mai multe contracte pentru 

mai puțini bani, ceea ce ar s-ar putea traduce prin aceea că entitățile juridice erau disperate să desfășoare 

afaceri și au redus prețurile. 
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Tabelul 5 – Numărul de contracte de achiziții publice pe an 

 

 

Perioada ulterioară anilor de criză este relativ stabilă pentru toți indicatorii măsurați. Nu au existat tendințe 

de îmbunătățire sau înrăutățire în ceea ce privește steagurile roșii sau transparența în achiziții. Status quo-ul 

ar putea indica fie echilibrul pe piață, fie un consens politic cu privire la achiziții. Stabilitatea în sine nu 

înseamnă neapărat că totul a fost bine și că nu a existat corupție în achiziții. Mai degrabă, indică faptul că 

gradul de corupție a rămas în mare parte același sau că modificările de grad nu sunt surprinse de indicatorii 

prezentați aici. 

După 2016 vedem din nou schimbări dramatice. Numărul mediu al participanților din licitațiile publice a scăzut 

la trei, iar acest lucru a fost însoțit de o scădere bruscă a numărului mediu de ofertanți în ansamblu, cele două 

valori aproape convergând în 2018. Ponderea câștigătorilor care câștigaseră anterior a scăzut, de asemenea, 

de la 92,24% dintre contractele companiilor care au câștigat o altă ofertă înainte de același an, până la 

aproximativ 83% în 2020. Acest lucru indică faptul că o cotă mai mare de companii a câștigat un singur contract 

public în fiecare an. Intuitiv, acest lucru ar putea însemna că concurența pentru contracte a crescut, totuși alți 

indicatori, cum ar fi oferta unică, par să sugereze că au fost în joc alte tipuri de aranjamente. Merită menționat 

faptul că cifrele din 2020 nu par să difere prea mult de cele din anii precedenți, în ciuda pandemiei Covid-19 

și în ciuda unei stări de urgență care a cuprins perioada 16 martie - 15 mai, când s-au aplicat normele speciale 

privind achizițiile. Aceste norme au vizat în mod oficial achizițiile care vizează combaterea răspândirii virusului, 

dar au apărut rapoarte de abuz pe scară largă în care autoritățile publice au folosit normele speciale pentru a 

efectua alte tipuri de achiziții. Un studiu realizat de Societatea Academică din România și Institutul de 

Transparență al Guvernului ca parte a inițiativei Pactelor de Integritate a fost desfășurat pentru a compara 

achizițiile efectuate în timpul stării de urgență cu cele efectuate anterior și ulterior, pentru a dezvălui 

potențialele noi steaguri roșii ale corupției și cât sunt de răspândite acestea. 

Oferta unică a fost una dintre problemele din anii anteriori crizei, dar a scăzut și s-a stabilizat până în 2017. 

Următoarea secțiune discută concluziile mai în profunzime, analizând implicațiile lor din lumea reală și 

examinează posibilele motive pentru creșterea bruscă a procentului de contracte cu un singur ofertant, 

precum și diminuarea datelor publicate pe SEAP. 
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Discuție 
În timp ce criza economică ar putea explica scăderea numărului mediu și median al participanților pentru 

licitațiile publice în anii imediat ulterior 2009, nu explică de ce valoarea mediană nu s-a mai recuperat 

niciodată, și nici scăderea din ultimii ani. 

În 2016, a intrat în vigoare o nouă lege privind achizițiile publice, care permite împărțirea contractelor în loturi 

și relaxarea unor prevederi de raportare în procedurile de achiziții publice. Acestea au fost, teoretic, menite 

să ajute întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), permițându-le să concureze cu mai mult succes în cadrul 

licitațiilor publice. În ciuda acestui fapt, numărul mediu de participanți pe contract a scăzut din nou începând 

cu 2017, când media s-a apropiat de mediană. Aceasta înseamnă că până și contractele care fuseseră atractive 

și atribuite competitiv în anii precedenți atrăgeau mai puțini ofertanți. 

O explicație pentru acest fenomen ar putea fi eroarea umană. Orașele mici, comunele și unele instituții de 

multe ori nu dispun de expertiza adecvată necesară pentru completarea corespunzătoare a înregistrărilor 

SEAP. Erorile descoperite în timpul revizuirii setului de date includ neclaritate în ceea ce privește simbolurile 

zecimale și separatoarele de valori, valorile lipsă, inclusiv în câmpul pentru numărul de oferte primite și 

răspunsuri false. Cu toate acestea, pare neverosimil ca eroarea umană să fie suficient de răspândită pentru a 

modifica atât de mult și atât de consecvent numărul mediu de ofertanți raportați. 

O a doua explicație ar putea fi problemele economice, la fel ca cele care au afectat concurența în intervalul 

2009-2011. Cu toate acestea, PIB-ul pe cap de locuitor a crescut în România de la 9548 USD în 2016 la 12919 

USD în 2019, iar ratele de creștere au fost în mod constant peste 4%, potrivit Băncii Mondiale. Deci sectorul 

economic se extindea mai degrabă decât contractarea. Chiar dacă dezvoltarea nu a afectat la fel toate 

regiunile, având în vedere că disparitățile regionale au crescut în timp („Raport de țară România 2020” 2020), 

chiar și regiunile cu creștere mai lentă ar trebui să experimenteze o concurență sporită în achiziții, dacă accesul 

la oferte este deschis. Prin urmare, problemele economice nu explică în mod adecvat de ce a scăzut concurența 

în achizițiile publice. 

O altă posibilă explicație ar putea fi competițiile electorale. Schimbările intervenite în conduita achizițiilor 

publice ar putea fi explicate prin proximitatea alegerilor. În intervalul studiat sunt patru ani în care au avut loc 

alegerile locale și generale (2008, 2012, 2016 și 2020). Dacă alegerile au influențat media și numărul mediu de 

ofertanți în achizițiile publice, nu explică de ce numărul ofertanților nu revine la valori similare nivelurilor pre-

electorale. Schimbările observate în jurul perioadei alegerilor par să continue pe tot parcursul mandatului. 

Aceasta indică către explicații politice și instituționale. 

Schimbările observate în jurul anilor electorali persistă până când partidul de guvernământ sau coaliția sunt 

înlocuite. În intervalul studiat, o astfel de schimbare a avut loc în 2008, 2012, la sfârșitul anului 2015, la sfârșitul 

anului 2016 și 2020. Aceste intervale coincid cu schimbările în tiparele tendințelor de achiziții, ceea ce 

sugerează faptul că factori politici precum partidul de la putere, conducerea partidului de guvernământ sau 

coaliția, precum și apartenența politică a primarilor influențează competitivitatea licitației publice.  

Creșterea numărului mediu de participanți pe contract între 2011 și 2014 nu s-a tradus într-o valoare mediană 

mai mare, ceea ce înseamnă că unele contracte au fost mai competitive decât altele și doar unele licitații au 

avut un număr mai mare de ofertanți. Aceasta ar putea fi o reflectare a sectoarelor economice care 

recuperează în ritmuri diferite și se dezvoltă mai repede, totuși chiar și în acest caz ne-am aștepta să vedem o 

oarecare creștere a medianei. O explicație alternativă este că unele contracte sau sectoare ale economiei sunt 

mai vulnerabile la acapararea statului și la corupție (Doroftei și Dimulescu 2015). Companiile care participă la 

depunerea de oferte de achiziții publice și suspectează aranjamente existente s-ar putea abține de la 

depunerea ofertelor în viitor. Mai mult, companiile învață în cele din urmă ce licitații sunt mai susceptibile de 

a fi corecte și care sunt cele care mai bine sunt evitate, iar acest lucru ar explica distribuția participanților. 
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Licitațiile „corecte” atrag mai mulți participanți, în timp ce licitațiile percepute ca aranjate au parte de o 

participare mai redusă. Faptul că aproape o treime din contractele de achiziții publice din 2017 au avut exact 

un ofertant și cel puțin jumătate au avut trei ofertanți sau mai puțini sugerează fie probleme grave care 

afectează sectorul economic, fie obstacole administrative care împiedică accesul la licitații publice, fie 

amestecul politic și acapararea statului. 

În unele zone, în special în comune și orașe mici, companiile cu legături în zona politicului ar putea fi singurele 

de pe piață, astfel încât diferențele legate de numărul de participanți ar putea să nu fie neapărat sectoriale, ci 

geografice. O practică obișnuită în achizițiile românești este câștigarea prin rotație, în care toate companiile 

ofertante sunt de acord în prealabil cu cât vor licita fiecare pentru a se asigura că toate acestea oferă prețuri 

peste piață și că fiecare dintre ele va câștiga licitații pe rând. Prin urmare, chiar și atunci când mai multe 

companii participă la procesul de achiziții, este încă posibil să nu existe o concurență reală. Acest lucru este 

posibil în special atunci când participanților autentici li se interzice licitația, dat fiind că un participant autentic 

ar oferi prețuri mai bune decât cei aflați în rotație. Sunt necesare analize aprofundate pentru a descoperi 

cazurile de rotație, precum și pentru a identifica mijloacele prin care participanții autentici au fost împiedicați 

să participe la licitații. Pentru viitoarele eforturi de monitorizare, mecanismul PI ar putea lua în considerare 

investigarea motivului pentru care licitațiile cu un număr mic de oferte nu au atras mai mulți ofertanți, precum 

și să acorde atenție cazurilor potențial câștigătoare prin rotație. 

Problemele administrative pot limita, de asemenea, concurența. Modificările aduse documentației necesare 

sau procedurilor necesare pentru a participa la licitațiile publice ar putea limita capacitatea companiilor private 

de a depune oferte valabile. În acest caz, numărul de oferte înregistrate ar fi mai mare decât numărul de oferte 

valabile, deoarece invalidarea ar avea loc după numărarea ofertelor primite. Una dintre problemele achizițiilor 

publice din România are legătură cu modul în care sunt elaborate specificațiile tehnice. O problemă care a 

apărut în timpul revizuirii setului de date este că un număr mare de contracte includ pachete foarte diverse 

de produse sau servicii, pe care puține companii le pot furniza. Un exemplu concret se referă la aprovizionarea 

prânzurilor școlare. 

Prin lege, școlile primare și gimnaziale sunt obligate să ofere elevilor prânzuri zilnice constând din produse de 

patiserie, lapte și mere. Datele SEAP arată că de multe ori toate cele trei produse sunt grupate în aceeași 

cerere de depunere de oferte. Acest lucru face dificilă competiția producătorilor specializați, ale căror prețuri 

ar putea fi cele mai mici. Identificarea acestor cazuri este obositoare, deoarece informațiile furnizate de surse 

oficiale nu includ întotdeauna o descriere detaliată a licitației sau a codurilor CPV. Ca urmare a grupării, puține 

companii sunt capabile să depună oferte, iar problema este deosebit de problematică în zonele rurale, unde 

există o densitate mai mică de firme. Acest lucru creează oportunități pentru acapararea statului, întrucât 

factorii de decizie și antreprenorii pot negocia care vor fi cerințele tehnice ale unei achiziții pentru a se asigura 

că oferta câștigătoare este cea dorită. Acesta este unul dintre modurile în care aranjarea achizițiilor publice 

reușește să rămână ascunsă în ciuda măsurilor de transparență menite să o prevină sau să o scoată la 

suprafață. Regulamentul stabilește ce trebuie publicat pe SEAP, dar există suficientă putere de decizie pentru 

a permite autorităților contractante să treacă peste informațiile relevante sau chiar să lase câmpurile goale. 

Anul 2016 se evidențiază ca fiind cel mai transparent, lipsind doar valori de 0,3% din SEAP. Acest lucru ar putea 

fi legat de noua legislație privind achizițiile publice care a intrat în vigoare sau de guvernul tehnocratic care a 

deținut puterea cea mai mare parte a anului, deoarece transparența a fost un punct cheie central al 

cabinetului. Guvernul a lansat o platformă pentru transparența bugetară, în timp ce nou-înființatul Minister al 

Consultării Publice și Dialogului Civic a avut o serie de inițiative, inclusiv norme de aplicare a Legii privind 

libertatea de informații (LLI). Acest lucru nu s-a tradus într-o pondere mai mică a contractelor cu un singur 

ofertant în acel an, care se poate explica prin aceea că antreprenorii și companiile nu aveau încredere în guvern 

sau nu credeau că schimbările adoptate vor supraviețui în anul în care tehnocrații erau la putere. De 
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asemenea, autoritățile regionale și locale erau încă în mare măsură controlate de aceleași partide politice ca 

înainte, deci nu există niciun motiv să credem că contractele locale ar fi mai corect atribuite. 

Procentul mic de valori lipsă în SEAP în 2016 ridică întrebarea privind motivul pentru care performanțe similare 

nu au fost realizate în anii precedenți. Cu alte cuvinte, de ce ponderea valorilor lipsă s-a stabilizat anterior cu 

aproximativ 3% mai degrabă decât cu 0,3%? Guvernul tehnocrat nu a avut experiența partidelor politice și nici 

rețeaua de expertiză la dispoziția lor, astfel încât ponderea redusă a valorilor lipsă ar putea fi o coincidență. 

Este, de asemenea, posibil ca numirea unui cabinet în mare parte fără trecut politic, o agendă  pro-

transparență și fără rețele cunoscute de clienți politici care trebuie mulțumiți, a obligat instituțiile să reducă 

sau să suspende aranjarea licitațiilor. Datele V-Dem susțin ideea că guvernul din 2016 a fost cel puțin perceput 

ca fiind cel mai puțin corupt din istoria postcomunistă a României, așa cum arată tabelul de mai jos. 

Tabelul 6 – Punctajul V-Dem pentru corupția regimului în Romania (1990-2018) 
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2016 a fost, de asemenea, anul în care faimoasa Direcție Națională Anticorupție (DNA) a României a emis cele 

mai multe rechizitorii pentru corupție, după cum se vede în tabelul de mai jos. Totuși, în ciuda bugetelor mai 

mari din anii următori și în ciuda creșterii steagurilor roșii de corupție, aceste cifre au scăzut și ele. Atunci când 

este încorporat în model, numărul rechizitoriilor nu pare să aibă o legătură semnificativă cu procentul de 

ofertanți unici. De asemenea, chiar și în cei mai activi ani ai săi, DNA-ul nu a reușit să ajute concurența, dat 

fiind că numărul mediu de participanți a avut un declin constant. Prin urmare, nu putem concluziona că 

activitatea DNA a descurajat apariția steagurilor roșii de corupție. Mai degrabă, scăderea numărului de 

rechizitorii este fie întâmplătoare, fie rezultatul altor factori care au determinat și creșterea procentului de 

contracte cu un singur ofertant. Cu toate acestea, deși activitatea DNA nu pare să fi redus apariția steagurilor 

roșii, este posibil ca o scădere notabilă a activității sale după 2016 (în ciuda bugetelor mai mari) să fi contribuit 

la percepția sporită a corupției și neîncrederea față de autoritățile publice. 
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Tabelul 7 – Numărul de rechizitorii de punere sub acuzare emise de DNA privind factorii de decizie și numărul 

total pe an 

 

 

Modificările apărute după schimbarea partidului aflat la putere care a urmat alegerilor din 2016 ridică cele 

mai îngrijorătoare întrebări. După cum s-a văzut anterior, procentul contractelor cu un singur ofertant a 

crescut brusc începând cu 2017, la fel ca și ponderea valorilor lipsă. Astfel de creșteri nu fuseseră văzute până 

acum în urma alegerilor. Mai mult, s-a schimbat și tipul de date lipsă. Unul dintre motivele pentru care valoarea 

contractelor nu a fost inclusă în analiză este că, începând cu 2017, aceste date au început să lipsească din 

intrările SEAP într-un procent fără precedent. Până în 2017, mai puțin de 35 de contracte în total pe an nu au 

specificat valoarea monedei lor. Această cifră a sărit la peste 5.000 în 2017 (sau 3,23% din contracte), peste 

27.000 în 2018 (16,66%) și peste 25.000 (16,83%) în 2019. Cu alte cuvinte, din ce în ce mai multe intrări SEAP 

nu dezvăluie câți bani autoritățile contractante au plătit pentru achiziții. Dacă modificările legislative ar fi cele 

responsabile, numărul ar fi început să crească în a doua jumătate a anului 2016, având în vedere că noua 

legislație privind achizițiile publice a intrat în vigoare în luna mai. Cu toate acestea, toate contractele de 

achiziții din 2016 menționau valoarea monedei. 

Concluzii 
Eforturile României spre transparență și anticorupție de când a devenit stat membru al UE au fost remarcabile, 

dar rezultatele obținute în peste un deceniu de lupte nu par să indice înspre o îmbunătățire sistemică. 

Prevalența steagurilor roșii privind corupția pare să depindă de cine este la putere – un semn că verificările și 

bilanțurile care garantează corectitudinea procedurilor de achiziție publică lipsesc în continuare. Instituțiile 

dețin suficientă autoritate discreționară sau sunt insuficient supravegheate pentru a tăinui detalii importante 

privind achizițiile publice fără teama că vor urma repercusiuni. 

Datele obținute din surse oficiale indică o eroziune treptată a concurenței în licitațiile publice, a cărei cauze nu 

sunt cunoscute în mod clar, dar care este cel puțin parțial rezultatul accesului redus la informațiile privind 

ofertele din ultimii ani. Guvernul în funcție pare să aibă un rol deosebit de important privind nivelul de 

informații furnizate spre publicare, precum și tipul de informații care nu sunt publicate. Astfel, putem observa 

nu doar fluctuații ale nivelului de corupție care pare să existe în sectorul achizițiilor publice, dar și schimbări 

în tipurile de corupție. În timp ce studiile recente s-au concentrat pe identificarea și măsurarea indicatorilor 

mai puțin subiectivi ai corupției, sunt necesare mult mai multe cercetări pentru a identifica modul în care 
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mecanismele și locația corupției sau chiar tipul corupției se schimbă și evoluează în timp și ca reacție la factori 

externi sau interni ( alegeri, politici anticorupție, denunțători de rețea etc.).  
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Anexa – Tabelul de variabile și indicatori utilizați în analiză 

 

 

 

 

Anul Numărul 
De 
contracte 

Valori 
lipsă 

% 
Valori 
lipsă 

Numărul 
mediu de 
participanți 

Nr. 
Median 
de 
ofertanți 

Oferte 
unice 

% 
Oferte 
unice 

Număr 
de 
câștigători 

% de 
Câștigători 

Democrație Durata 
Perioade de 
Publicitate 

Durata 
Perioadei 
de Decizie 

 Percepția 
Corupției 
(WGI) 

2007 62372 124186 5,24 25,98 23 21327 34,19 16192 74,04 0,65 - -  -0,18 
2008 114892 313917 7,19 46,60 42 34622 30,13 21461 81,32 0,66 - -  -0,14 
2009 112604 283726 6,63 40,70 31 23200 20,60 15449 86,28 0,68 99,99 0  -0,26 
2010 124426 135822 2,87 30,91 23 22042 17,71 13084 89,48 0,67 99,99 0,01  -0,23 
2011 105749 115351 2,87 23,49 16 18080 17,10 11336 89,28 0,66 99,8 0,1  -0,21 
2012 108111 117661 2,86 25,67 5 15330 14,18 9226 91,47 0,66 99,76 0,1  -0,26 
2013 66684 84580 3,34 26,03 5 11455 17,18 7983 88,03 0,66 99,79 0,09  -0,19 
2014 73881 89328 3,18 27,57 5 11514 15,58 7483 89,87 0,66 99,61 0,18  -0,11 
2015 77171 84614 2,89 22,41 4 13946 18,07 8292 89,26 0,69 99,81 0,08  -0,02 
2016 75374 8492 0,30 20,35 4 13204 17,52 7049 90,65 0,70 99,96 0,03  -0,02 
2017 102050 102128 2,63 9,26 3 19490 19,10 7916 92,24 0,71 99,98 0,08  -0,03 
2018 43107 157737 9,63 3,88 3 12818 29,74 8390 80,54 0,63 99,97 0,09  -0,12 
2019 51936 163649 8,29 4,29 3 15158 29,19 8347 83,93 0,68 99,96 0,15  -0,13 
2020 47342 149549 8,31 5,01 3 12029 25,41 7927 83,26 - 99,94 0,05  - 


