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Legislatie, Economie, Competiție și Administrație – Dezvoltarea unei 
abordări multidisciplinare în combaterea fraudei în achizițiile publice 
 
„ Legislatie, Economie, Competiție și Administrație – Dezvoltarea unei abordări 
multidisciplinare în combaterea fraudei în achizițiile publice” este un proiect care 
abordează într-o manieră integrată nevoia de a combate frauda în achizițiile publice. 
Abordarea problemei provine dintr-o inițiativă anterioară a Freedom House România, care a 
evidențiat nevoia de descoperire a corupției legate de fisuri economice, obstacole 
birocratice, încălcări ale competiției, puncte slabe ale legislației sau slaba înțelegere 
reciprocă dintre actorii relevanți. Proiectul va aborda tema infrastructurii, care a fost 
subliniată de către raportul OLAF din 2013 și de ultimele rapoarte MCV ca fiind un 
domeniu unde frauda în achiziții publice generează printre cele mai mari costuri în România 
și Bulgaria.  
Proiectul propune o abordare multidisciplinară. Aceasta presupune colaborarea dintre 
magistrați, ofițeri operativi și funcționari publici cu experți din domenii relevante, în 
vederea îmbunătățirii expertizei interdisciplinară a grupului țintă. În al doilea rând, proiectul 
va viza îmbunătățirea înțelegerii reciproce dintre actorii relevanți, prin integrarea 
comentariilor, părerilor și plângerilor exprimate de aceștia în vederea construiririi unui 
cadru transparent și funcțional. În al treilea rând, proiectul va promova o curiculă de 
training însoțită de o serie de standarde de transparență post-achiziție în forma unui ghid 
operațional. Acest ghid va fi diseminat în rândul grupului-țintă. 
Proiectul este dezolvtat de către Freedom House Romania în parteneriat cu: 

 Autorități și Instituții Publice: Ministerul Justiției, Consiliul Concurenței, Agenția 
Națională a Funcționarilor Publici 

 ONG-uri: Asociația Națională a Specialiștilor în Achiziții Publice, Asociația Expert 
Forum 

 Parteneri Internaționali: The Center for the Study of Democracy (Bulgaria) 
Principalul obiectiv al proiectului este creșterea capacității instituționale a autorităților 
române și bulgare în prevenirea și combaterea corupției în achizițiile publice. Bugetul 
estimat este de 406.094,80 Euro cu o durată de 24 de luni, începând cu 1 septembrie 2014 
și are 5 obiective specifice: 

 Îmbunătățirea expertizei ofițerilor operativi și a funcționarilor publici din România și 
Bulgaria în factori de natură economică, legală, administrativă, competițională, 
factori ce sunt legați de corupția din achizițiile publice 

 Identificarea vulnerabilităților instituționale specifice, permițând dezvoltarea 
șabloanelor corupției în achiziții, în domeniile sănătate și infrastructură 

 Îmbunătățirea înțelegerii și cooperării reciproce între actori relevanți din mediul 
instituțional, dar și din business  

 Stimularea schimbului de experiență între ofițeri operativi, funcționari publici și 
specialiști în achiziții publice din alte domenii relevante 

 Crearea și diseminarea către grupul țintă a unui ghid ce conține factori generatori de 
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corupție, cum ar fi fisuri legale, obstacole birocratice, încălcări ale competiției și 
slabă cooperare inter-instituțională, cat și măsuri preventive, bune practici, și 
standarde de transparență post-achiziție.  

Grupul țintă principal al proiectului va fi compus din magistrați și ofițeri operativi români 
și bulgari. Un grup țintă secundar va fi inclus – funcționari publici români. Proiectul va 
oferi training unui număr de 60 de magistrați și ofițeri operativi români, 15 magistrați și 
ofițeri operativi bulgari și 30 de funcționari publici români; cât și facilitarea schimbului de 
experiență și îmbunătățirea înțelegerii reciproce între 20 de magistrați și ofițeri operativi 
români, 10 magistrați și ofițeri operativi bulgari, 20 de funcționari publici români și 10 
reprezentanți ai mediului de afaceri. 
Proiectul va contribui la: 

 Creșterea capacității operaționale a autorităților române și bulgare în combaterea 
corupției din achizițiile publice. 

 Îmbunătățirea înțelegerii reciproce și creșterea calității colaborării dintre actorii 
relevanți și funcționarii publici, ofițerii operativi și experții din domeniile relevante. 

 Identificarea vulnerabilităților specifice, permițând dezvoltarea unor „șabloane ale 
corupției” și crearea de bune practici și standarde ce vor fi folosite de către 
funcționarii publici și autorități în detectarea și reprimarea corupției din achizițiile 
publice, incluzând standarde de transparență post-achiziție. 

 
Activitățile proiectului:  
1. Două conferințe (conferința de deschidere și conferința de închidere) 
Conferințele vor aduce împreună membri ai grupulurilor țintă principale și secundare, 
partenerii, reprezentanți ai altor actori relevanți și media. În cadrul acestor evenimente va fi 
accentuată frauda din achizițiile publice. 
2. Două workshop-uri specializate 
Vor fi organizate două sesiuni de lucru cu scopul facilitării schimbului de experință dintre 
membrii grupului țintă principal și secundar. 
3. O serie de 6 training-uri și exerciții practice 
Fiecare seminar va fi organizat pe durata a două zile. Trainerii vor fi reprezentanți ai 
autorităților române din domeniu și experți străini. Seminariile vor conține prezentări 
teoretice, exerciții practice și studii de caz.   
Înaintea demarării activității seminariilor va fi dezvoltată o curiculă de training ce va 
conține vulnerabilități și bune practici din Uniunea Europeană în domeniu. Această curiculă 
va fi livrată către ofițeri operativi, judecători, procurori și funcționari publici români și 
bulgari prin șase sesiuni de training  multidisciplinare susținute de experți în domeniul 
achizițiilor. 
4. Dezvoltarea unui ghid operaţional pentru magistraţi şi ofiţeri operativi  
Va fi dezvoltat un ghid operational conținând vulnerabilitățile identificate, bune practici, și 
standarde de transparență post-achiziție.  


