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Îmbunătăţirea infrastructurii publice a 
fost un obiectiv prioritar al politicilor 
publice din România în ultimii 25 de 
ani. Din păcate, deşi s-au cheltuit sume 
mari din fondurile publice în sectorul 
construcţiilor între 2007 şi 2013 (în medie 
6,6% din PIB), rezultatele în materie de 
calitate şi de proiecte finalizate nu au 
fost pe măsura acestor investiţii. Una din 
principalele explicaţii avansate este aceea 
că alocarea contractelor publice se face în 
manieră particularistă acelor companii 
care beneficiază de pe urma favoritismului 
guvernamental în asemenea măsură încât 
acestea caută profit cu impunitate, în 
detrimentul calităţii.
În contextul existenţei unei pieţe comune 
europene, întrebarea referitoare la cât de 
competitiv este sectorul achiziţiilor publice 
în fiecare Stat Membru este una extrem 
de importantă, întrucât prin măsurarea 
gradului de limitare a concurenţei putem 
obţine un indicator indirect al nivelului 
corupţiei. Analiza de faţă1 se axează pe 
1 Această publicație este varianta scurtată a cercetării 
întreprinsă în cadrul Pachetului de Cercetare 8 „Cor-
ruption, assistance and development” din cadrul 
proiectului „ANTICORRP – Global Trends and Euro-
pean Responses to the Challenge of Corruption”, Acord 
de Finanțare Numărul 290529, susținut prin  interme-
diul celui de-al Șaptelea Program Cadru al Uniunii 
Europene (PC 7) pentru cercetare. Versiunea detaliată 
a cercetării privind situația României este disponibilă 
la http://anticorrp.eu/publications/report-on-romania/. 
Rapoartele privitoare la restul tărilor implicate în acest 
pachet de cercetare sunt disponibile la http://anticorrp.
eu/work_packages/wp8/?post_type=publications

următoarea întrebare: alocarea contractelor 
publice (cu finanţate de la bugetul naţional, 
dar şi european) se realizează în mod 
competitiv sau preferenţial? 
Practica favorizării unor firme de construcţii 
în detrimentul altora la nivel local prin 
intermediul proceselor de achiziţii publice 
şi obţinerea unor comisioane (ce luau 
forma unor donaţii către partide politice) 
este cunoscută publicului, dar dovezile, 
încrengăturile şi, mai ales, tragerea la 
răspundere a celor implicaţi sunt încă la 
început. Rezultatele analizei indică faptul 
că în România există indicii cu privire la 
existenţa favoritismului guvernamental 
în achiziţiile publice derulate în domeniul 
construcţiilor în perioada 2007-2013. Practica 
licitaţiilor cu un singur participant şi alocarea 
contractelor publice firmelor cu conexiuni 
politice a fost depistată în tot acest sector. 
Cu toate acestea, contractele finanţate de la 
bugetul de stat, în contrast cu cele finanţate 
prin fonduri europene, prezintă un risc mai 
mare de corupţie. Astfel, numai un contract 
din şapte finanţat din fonduri europene a fost 
acordat unui singur ofertant, spre deosebire 
de unul din patru contracte finanţate din 
bugetul de stat. Totuşi, fondurile europene 
nu sunt cu totul protejate, întrucât unul din 
trei contracte câştigate de firme ce beneficiază 
de o conexiune politică au fost finanţate prin 
acestea. 
Datele agregate au indicat faptul că 
favoritismul guvernamental (cei mai simpli 
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şi clari indicatori ai acestui fenomen fiind 
licitaţiile cu un singur ofertant şi existenţa 
unor conexiuni politice a câştigătorilor), 
se regăseşte în 37% din cazurile analizate. 
Aproximativ una din şapte companii 
care „capturează” autorităţi contractante 
beneficiază de legături politice. Dacă 
estimăm în mod conservator valoarea 
parandărătului transferat către funcţionarul/
ii publici şi/sau partidul/ele politice (acesta 
fiind solicitat în numerar), la 10%, se obţine 
suma de 144 milioane de euro în 2007, 333 
milioane de euro în 2011 şi câte 155 milioane 
de euro în 2012 şi în 2013. Dintr-un total 
de 6064 de contracte analizate, 15% au fost 
atribuite unor firme care au finanţat partide 
politice prin intermediul donaţiilor private2. 

Introducere

Mecanismul de Verificare şi Cooperare 
(MCV) din 2014 al Comisiei Europene (EC 
COM (2014) 37 final) raporta progresele 
realizate de-a lungul timpului de către 
România în lupta anticorupţie, dar şi 
faptul că sectorul achiziţiilor publice 
este vulnerabil în mod special riscurilor 
de corupţie, mai ales la nivel local unde 
capacitatea administrativă este slabă. Acest 
lucru reflectă inclusiv percepţiile oamenilor 
de afaceri, ale jurnaliştilor şi simplilor 
cetăţeni raportate prin Eurobarometru, 
rezultatele identificând riscuri sporite de 
corupţie în acest domeniu. În România, 
domeniul construcţiilor este deosebit de 
important deoarece cheltuielile publice 
în construcţii reprezintă 58% din totalul 
sectorului achiziţiilor publice.
Această analiză foloseşte un set mare 
de date cantitative complexe (big data) 
despre achiziţiile publice din domeniul 
construcţiilor între anii 2007 şi 2013 şi 
examinează tiparele naţionale în achiziţii 

2 Finanțarea privată a partidelor politice este regle-
mentată prin Legea nr. 334/2006 privind finanțarea 
activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 

publice în materie de legislaţie şi practică. 
Detectarea riscurilor de corupţie în achiziţii 
publice s-a realizat prin analize descriptive 
şi inferenţiale de date ce au diferenţiat între 
contracte finanţate prin fonduri europene 
şi prin bugetul de stat. Pentru a depista 
conexiunile particulariste care ar putea 
influenţa alocarea resurselor publice3, au 
fost folosite atât metode cantitative, cât şi 
calitative. Raportul oferă o serie de sugestii 
cu privire la modul prin care putem aborda 
accesul la informaţii despre achiziţii publice 
şi despre cum putem contribui la limitarea 
riscului corupţiei.

Miza materială:achiziţiile publice  
în România

1. Privire de ansamblu: piaţa achiziţiilor 
publice
Informaţia necesară despre indicatorii la 
nivel național privind miza materială a 
sectorului achiziţiilor publice s-a obţinut 
printr-o cerere în baza Legii 544/2001 
privind liberului acces la informaţii de 
interes public adresată Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice (ANRMAP) – acum 
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice 
(ANAP) – la care s-a primit răspuns după 
mai mult de 30 de zile calendaristice, 
termenul legal. Analiza datelor la nivel 
naţional despre sectorul achiziţiilor publice 
se bazează în întregime pe contracte 
înregistrate în Sistemul Electronic de 
Achiziţii Publice (SEAP)4. 
Datele oficiale arată o creştere continuă 

3 Mungiu-Pippidi, A. (2014). “Why Control of Corrup-
tion Works–When it Does” în A. Mungiu-Pippidi 
(ed.), The Anticorruption Report, Vol. 2: The Anticorrup-
tion Frontline. Germania: Barbara Budrich Publishers, 
disponibil la: http://anticorrp.eu/publications/volume-
2-the-anticorruption-frontline/
4 Cel puțin o treime dintre instituțiile publice nu folo-
seau SEAP în 2007 când s-a dat în folosință. Numărul 
de utilizatori a crescut treptat și, până la finalul lui 
2014, erau înregistrate în SEAP 14,721 de autorități 
publice (în creștere de la 9,591 în 2007).
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a cheltuielilor publice generale din 2002 
până în 2008. Doar criza economică globală, 
combinată cu criza europeană a datoriilor, 
a pus capăt ratei de creştere în valoare 
absolută (milioane de euro). Ca procent din 
PIB, cheltuielile generale ale guvernului 
au atins 40,6% în 2009, după care au scăzut 
treptat până la 35,1% în 2013. 
Cei trei ani consecutivi în care s-au înregistrat 
cele mai mari cheltuieli ale guvernului – 
2007, 2008 şi 2009 – au fost ani electorali, 
în care calitatea actului de guvernământ 
a scăzut. De exemplu, înainte de fiecare 
campanie electorală, guvernul a hotărât să 
crească salariile şi cheltuielile sociale peste 
nivelul de sustenabilitate al bugetului de 
stat5. Cheltuielile guvernului s-au stabilizat 
în jurul valorii de 50 miliarde de euro în 
ultimii patru ani ai perioadei examinate. 
Prin contrast, achiziţiile publice (cel puţin 
conform volumului declarat în SEAP), au 
atins un prim apogeu de 17 miliarde de 
euro în 2009 (14% din PIB), când ţara deja se 
confrunta cu criza economică (Figura 1). 
În timp ce economia românească se 
contracta cu 7,1% (rată negativă de 
creştere a PIB-ului) în 2009, augmentarea 
cheltuielilor pe achiziţii publice a coincis 
şi cu o valoare mult mai mare a achiziţiilor 
directe. Se poate ca o nouă procedură 

5 SAR (2010), Raport anual de analiză și prognoză 
2010, disponibil la: http://sar.org.ro/files/443_PWR-
2010-eng.pdf 

simplificată, non-competitivă de achiziţie 
directă a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor 
să se fi folosit pentru a ajuta anumite firme 
favorite să facă faţă unui mediu economic 
mai dificil. Un alt scenariu sugerează că 
achiziţiile publice de atunci erau puternic 
influenţate, atât de alegerile prezidenţiale 
şi europene din 2009, cât şi de nevoia de a 
finanţa companii care contribuiseră la aceste 
campanii electorale.
Valoarea declarată a contractelor de 
achiziţii publice a stagnat în 2010 în 
ciuda unui număr tot mai mare, de la 
an la an, al contractelor şi achiziţiilor 
directe6. O explicaţie a fenomenului ar 
putea fi impactul măsurilor de austeritate, 
combinat cu sfârşitul campaniilor electorale 
prezidenţiale şi europene (ceea ce a dus 
la o mai mică cerere de contracte publice 
din partea sponsorilor de campanie). 
România a semnat un acord de stand-by 
cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) 
în 2009. La vremea respectivă, valoarea 
absolută a cheltuielilor guvernamentale 
se afla în scădere uşoară din moment ce 
salariile se micşorau din cauza măsurilor 
de austeritate. Cu toate acestea, România 
abia a implementat câteva dintre cerinţele 
FMI şi doar a mimat reforme economice în 
perioada 2009-20127. După 2010, achiziţiile 

6 Legea a fost modificată în 2009, când pragul pen-
tru achiziții directe a fost ridicat la 15.000 euro de la 
10.000 euro.
7 SAR (2013), Raport anual de analiză și prognoză 
2013, disponibil la: http://sar.org.ro/wp-content/
uploads/2013/03/RAPORT-SAR_FINAL.pdf

Figura 1: Volumul total de achiziţii şi procentul din PIB

Sursă: EUROSTAT, ANRMAP şi calcule proprii
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publice au revenit la proporţia din totalul 
cheltuielilor generale ale guvernului avută în 
2009 (Figura 2).
 
În ceea ce priveşte numărul de contracte de 
achiziţii publice, începând cu 2008 au fost 
semnate peste 100.000 de contracte aproape 
în fiecare an: platforma SEAP a înregistrat 
peste 122.000 de contracte în 2009 şi 2010, 
în timp ce în 2013 numărul lor a scăzut 
la 81.000. Achiziţiile directe declarate au 
progresat de la 38.710 în 2007 la peste 1.1 
milioane în 2013, urmărind îndeaproape 
numărul tot mai mare de autorităţi 
contractante care s-au înregistrat în SEAP: 
de la 9.591 de entităţi publice la începutul lui 
2008 la 14.721 în 2014.

2. Achiziţiile publice în sectorul 
construcţiilor

Achiziţiile publice în sectorul construcţiilor 
se referă la trei diviziuni (44, 45 şi 71) 
prezente în Common Procurement 
Vocabulary (CPV), care acoperă toate 
produsele şi activităţile (lucrări şi servicii)8 
legate de sectorul construcţiilor din Uniunea 
Europeană. Astfel, evaluarea achiziţiilor 

8 Cele trei diviziuni se referă la : 44 – Structuri și 
materiale de construcții ; produse auxiliare pentru 
construcții (cu excepția aparatelor electrice) ; 45 – 
Lucrări de construcții ; 71 – Servicii de arhotectură, de 
construcții, de inginerie și de inspecție. 

publice din acest sector include toate 
contractele care au fost incluse în diviziunile 
CPV antemenţionate.
Cheltuielile publice în construcţii au atins 
aproape 7 miliarde de euro în 2007, au atins 
apogeul de 11.6 miliarde de euro în 2009 (anul 
alegerilor prezidenţiale şi europarlamentare), 
după care au scăzut la 6 miliarde de euro în 
anul următor. În 2011 au crescut din nou, 
până la 10.6 miliarde euro, după care s-au 
stabilizat în jurul sumei de 9.1 miliarde 
de euro în următorii doi ani. Comparând 
achiziţiile publice din sectorul construcţiilor 
cu totalul achiziţiilor publice, se observă că 
trendurile generale sunt urmate îndeaproape 
la nivel sectorial. În ciuda crizei economice, 
anul 2009 reprezintă apogeul ca valoare 
absolută, ca procent din PIB şi ca procent din 
totalul cheltuielilor guvernamentale.

Apar astfel două posibile explicaţii. Una este 
că poate numărul mai mare de autorităţi 
contractante înregistrate în SEAP a dus 
la o creştere relevantă a volumului de 
achiziţii publice declarate, fără a se cheltui 
de fapt mai mult. A doua ar putea să indice 
faptul că volumul a oscilat în funcţie de 
companiile cu legături politice care fie aveau 
dificultăţi financiare, fie aveau nevoie de 
finanţare în ani electorali şi au primit-o prin 
contracte publice. Numărul mai mare de 
autorităţi contractante înregistrate în SEAP 
şi de achiziţii directe nu prea poate explica 

Figura 2: Proporţia achiziţiilor publice din totalul cheltuielilor generale ale guvernului (%)

Sursă: EUROSTAT, ANRMAP şi calcule proprii
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valoarea enormă cheltuită în sectorul de 
construcţii în 2009 – peste 3 miliarde de 
euro – comparativ cu ceilalţi ani (Tabel 1), 
ceea ce sugerează că alegerile (prezidenţiale 
şi europarlamentare) din acel an au jucat un 
rol important.
Deşi numărul de autorităţi contractante 
înregistrate în SEAP a tot crescut în anii 
următori, valoarea achiziţiilor din domeniul 
construcţiilor ca procent din PIB sau din 
totalul cheltuielilor guvernamentale nu 
a revenit niciodată la nivelul din 2009. 
Măsurile de austeritate au afectat contractele 
legate de construcţii din 2010 dar, aşa 
cum am mai menţionat, cerinţele FMI au 
devenit din ce în ce mai relaxate în privința 
achiziţiilor publice. De asemenea, presiunea 
alegerilor a dispărut până în anul 2012.

România este cunoscută mai ales pentru 
problemele serioase cu infrastructura 
rutieră. Sub-indexul GGI 2.02 Calitatea 

drumurilor plasa România din ce în ce 
mai prost – de la locul 100 în 2006-2007 la 
locul 121 în 2014-2015. Conform datelor 
EUROSTAT, lungimea autostrăzilor date 
în folosinţă abia s-a majorat de la 113 Km 
în 2003, la 550 Km în 2012. În prezent, 
lungimea autostrăzilor în operare nu 
depăşeşte 700 Km. Cifra este extrem de 
mică dacă o comparăm cu lungimea 
drumurilor naţionale – în jur de 17.000 Km 
conform statisticilor oficiale ale Ministerului 
Transporturilor (MT) din anul 20169. Astfel, 
proporţia pentru construcţii din totalul 
cheltuielilor pe achiziţii, în medie 58% 
(Figura 3), se explică prin nevoia acută de a 
moderniza infrastrucura.

Alocările bugetare pentru infrastructură 
rutieră sunt insuficiente pentru a construi 
9 Ministerul Transporturilor (2016), Proiecte infra-
structură rutieră,  disponibile la http://mt.ro/web14/
domenii-gestionate/rutier 

Tabel 1: Volumul achiziţiilor directe – achiziţiile publice în sectorul construcţiilor

Figura 3: Proporţia pentru construcţii din totalul cheltuielilor pe achiziţii (%)

Sursă: ANRMAP şi calcule proprii

Sursă: ANRMAP

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milioane de euro 0.04 0.62 3043.5 106.96 168.24 175.38 251.04
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toate autostrăzile necesare. Multe proiecte 
de infrastructură au primit un imbold odată 
cu infuzia de fonduri europene. Proporţia 
de contracte finanţate prin UE în sectorul 
de construcţii a crescut de la 6% în 2007 la 
peste 47% în 2013 (Figura 4). România a 
avut probleme cu accesarea şi cheltuirea 
fondurilor UE în primii ani de la aderare 
(2007 şi 2008). A fost nevoie treptat să 
accelereze rata de absorbţie ca să nu piardă 
banii alocaţi pentru perioada de programare 
2007-2013. Numărul mic de contracte 
de achiziţii în domeniul construcţiilor 
finanţate prin UE este reprezentativ pentru 
capacitatea scăzută a statului de a absorbi 
fondurile UE alocate acestui sector – de 
la câteva sute la începutul perioadei de 
programare până la peste 1300 în ultimii ani. 
O explicaţie poate fi aceea că reglementările 
şi controalele sunt mai stricte pentru această 
categorie de fonduri.

3. Analiză la nivel de firmă a sectorului de 
construcţii
Sectorul construcţiilor din România pare 
la prima vedere o piaţă ne-concentrată, 
împărţită între mai multe firme domestice 
şi un număr semnificativ de companii 
internaţionale. Din 2009 până în 2013, 

numărul de firme internaţionale din top 
100 din domeniul construcţiilor în România 
a crescut de la 27 la 35, iar profiturile lor 
au crescut de asemenea. În 2009, firmele 
multinaţionale acumulau 16% din totalul 
profitului, iar în 2013 cifra a crescut la 
aproape 65%. În acelaşi timp, cifra medie de 
afaceri a firmelor româneşti în aceşti cinci 
ani a fost aproape de 68,3%, variind între 
70,9% în 2009 şi 59,8% în 2013. Acesta este 
un semn al eficienţei scăzute în activităţile 
desfăşurate de companiile domestice 
comparativ cu cele internaţionale. Per total, 
firmele naţionale predomină în sectorul 
de construcţii (piaţa publică şi cea privată 
combinate), ceea ce nu este surprinzător. 
Cu toate acestea, numărul de firme 
internaţionale şi profiturile acestora indică o 
competiţie acerbă pe piaţă.
Baza de date folosită pentru această analiză 
conţine 1484 firme câştigătoare în perioada 
1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2013, dintre 
care 145 sunt firme străine (9,8% din numărul 
total de firme). În perioada cercetată, peste 
46,5% dintre toate firmele au câştigat cel 
puţin un contract în domeniul construcţiilor 
finanţat de UE. Dintre cele 691 de firme care 
au participat la achiziţii publice în sectorul 
construcţiilor şi au câştigat contracte din 

Figura 4: Achiziţiile publice în sectorul construcţiilor – fonduri europene

Sursă: ANRMAP şi calcule proprii
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fonduri UE de peste 1 milion de euro, 107 
au fost firme internaţionale (peste 15% din 
toate companiile).
Peste 73% din firmele internaţionale 
prezente pe piaţa achiziţiilor publice în 
domeniul construcţiilor10 concurează cu 
firme naţionale pentru fonduri UE. Pe 
toată perioada 2007-2013, contractele UE 
reprezintă 37,1% din totalul achiziţiilor 
publice, firmele internaţionale deţinând 
o cotă mare de piaţă pe acest segment (în 
medie cam o treime). În acelaşi an, 2011, 
în care s-au înregistrat printre cele mai 
mari cote de contracte de achiziţii publice 
finanţate prin fonduri UE câştigate de 
companii internaţionale, s-a înregistrat şi cel 
mai mare număr de companii străine active 
pe piaţă (vezi Figura 5).
Un număr mare de firme cu cote foarte mici 
de piaţă alcătuiesc piaţa contractelor în 
valoare de peste 1 milion de euro în sectorul 
construcţiilor. Numărul de firme care 
concurează în sectorul achiziţiilor publice 
care implică fonduri UE a crescut pe măsură 

ce piaţa s-a transparentizat iar rata de 
absorbţie a fondurilor europene a trebuit să 
crească. Interesant este că numărul de firme 
româneşti s-a dublat în 2009, când proporţia 
companiilor internaţionale implicate în 
contracte finanţate prin UE a scăzut de la 
37,2% în 2008, la 26,2% în 2009 (Figura 5).

10 În acest context, piaţa achiziţiilor publice constă în 
contracte de peste 1 milion de euro.

Fondurile publice contează pentru o 
companie de construcţii obişnuită? O 
analiză sumară a celor mai relevante 
companii de construcţie din top 45 în ceea 
ce priveşte cifra de afaceri (în 2013) care au 
câştigat contracte cu fonduri UE în perioada 
cercetată, arată că în jur de o cincime din 
cifra lor anuală de afaceri se bazează pe 
fonduri publice11. Un număr mic de firme, 
în jur de 6, câştigă peste 50% din venituri 
prin contracte de achiziţii publice. Aproape 
15 firme din top 45 nu depind deloc de 
contracte publice de peste 1 milion de euro 
(medie pentru perioada 2008-2013).

Detectarea riscurilor de corupţie în 
achiziţiile publice

1. Contractele de achiziţii publice: 
observaţii, autorităţi contractante şi 
companii câştigătoare
În jur de 440.000 de anunţuri de atribuire 
au fost extrase din SEAP, rezultând o 

bază de date cu 606412 de contracte peste 
pragul de 1 milion de euro13, câştigate de 

11 Contractele câștigate în consorții nu au fost luate în 
considerare în calcularea proporției de fonduri publi-
ce în cifra anuală de afaceri. 
12 Discrepanța dintre numărul mare de anunțuri de 
atribuire și numărul de contracte incluse în baza de 
date se explică prin faptul că cele mai multe contracte 
atribuite nu depășesc 1 million de euro.
13 Valorile contractelor au fost schimbate în euro folo-
sind rata medie lunară de schimb valutar. Nu s-a ținut 
cont de inflație.

Sursă: calcule proprii

Figura 5: Contracte de achiziţie publică din sectorul construcţiilor finanţate prin UE – proporţia de 
contracte (după valoare) câştigate de fime internaţionale
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148414 companii în perioada 2007-2013. 
Au fost excluse contractele cu informaţii 
lipsă. Ne-am concentrat pe toate achiziţiile 
din diviziunile CPV 44, 45 şi 71, inclusiv 
contractele cadru în număr de 557. Cele 
mai multe contracte (94,7%) se referă la 
lucrări, în timp ce 5,3% sunt contracte de 
achiziţii pentru bunuri şi servicii. Baza 
de date finală cuprinde 53% din valoarea 
totală a achiziţiilor publice în domeniul 
construcţiilor şi peste 68% din valoarea 
totală a achiziţiilor publice cu fonduri UE în 
domeniul construcţiilor15.
Aproape o treime din toate contractele 
câştigate în sectorul public de construcţii 
au primit şi finanţare europeană (1905 de 
contracte din 6064, vezi Tabelul 2). Trebuie 
subliniat faptul că anunţurile de atribuire 
conţin informaţii nestructurate (completate 
în mod eterogen) despre tipurile de fonduri 
UE, care nu au fost procesate. Totuşi, 

14 Firmele unice au fost identificate drept compania 
câștigătoare sau liderul unui consorțiu câștigător. Din-
tre cele 6064 de contracte, 1022 au fost acordate unor 
consorții. De asemenea, lideri cu renume în sectorul 
de construcții, care operează și prin firme internați-
onale și prin subsidiare naționale au primit același 
identificator.
15 Procentele sunt probabil mai mari, din moment ce 
am făcut rotunjiri prin scădere.

se poate observa că, pe lângă fondurile 
Structurale şi de Coeziune, alte surse 
de finanţare au inclus Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
Banca Europeană de Investiţii, Facilitatea 
Schengen sau instrumentele de preaderare 
(PHARE, ISPA şi SAPARD).
În 46,3% din cazuri, criteriul de atribuire 
pentru toate procedurile a fost „preţul cel 
mai mic”. În schimb, pentru contractele cu 
finanţare europeană a fost folosit criterul de 
atribuire „preţul cel mai mic” în 37,4% din 
cazuri, pentru restul folosindu-se criteriul 
„oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic”16. De asemenea, 1 din 
31 de contracte a fost acordat la un preţ 
peste valoarea estimată şi 1 din 19 contracte 
a fost acordat la un preţ egal cu valoarea 
estimată17.
Cele mai multe contracte au fost alocate 
printr-o procedură deschisă – orice 
companie îndeplinea criteriile menţionate 

16 Conform statisticilor Guvernului României, în Ro-
mânia aproximativ 94% dintre procedurile publicate 
utilizează criterul de atribuire „prețul cel mai scăzut”. 
Sursă: Comunicat presă, „Strategia națională în do-
meniul achizițiilor publice, primul pas în reformarea 
domeniului”,  Guvernul României, 23 octomrie 2015. 
17  Informația cu privire la valoarea estimată exista 
doar pentru 4883 contracte și contracte-cadru.

Tabel 2: Descrierea bazei de date

Sursă: calcule proprii

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013
Nr. total contracte 823 847 765 773 1124 881 851 6064

Nr. total contracte cu 
finanţare europeană 45 76 195 298 548 414 329 1905

Nr. total contracte cu un 
singur ofertant 230 224 152 175 267 156 93 1297

Nr. total contracte cu 
finanțare europeană cu 

un singur ofertant
13 16 21 52 105 34 18 259

Valoarea totală a con-
tractelor atribuite (mili-

oane de euro)
2998 4374 4094 3744 7644 5044 4518 32 417

Valoarea totală a con-
tractelor cu finanțare 
europeană atribuite 
(milioane de euro)

282.8 523.6 951.5 1321.2 3699 2653 2598 12 029.6



SAR RAPORT ANUAL DE ANALIZĂ ŞI PROGNOZA 2016

40

în SEAP putea depune oferte. Acesta 
este şi cazul contractelor cu finanţare 
europeană. Însă proceduri necompetitive 
precum negocieri sau proceduri restrânse 
accelerate sunt mai puţin întâlnite în rândul 
contractelor finanţate prin fonduri europene 
decât în cazul celor finanţate prin bugetul 
de stat (Figura 6).
România are mai multe straturi ale 
administraţiei publice, care nu pot fi uşor 
plasate la nivel central sau local. Simultan, 
mai multe entităţi ale statului, cum ar fi 
regiile autonome, companiile de stat sau 
companiile cu capital mixt pot opera la 
diferite niveluri geografice. Astfel, am 
evaluat cine sunt autorităţile contractante 
în primul rând după diviziunea teritorială18 

18 Prima clasificare ține cont de diferite structuri admi-
nistrative în funcție de activitatea lor din punct de ve-
dere geografic. Nivelul local include comune, orașe și 
municipii, fiecare cu propriul primar și consiliu local, 
care pot acorda separat contracte. Următorul nivel se 
referă la entități de la nivel județean cum ar fi consiliul 
județean, serviciile publice deconcentrate și prefecții 
numiți de Guvern, precum și la Primăria Capitalei. 
Școlile și spitalele ori alte entități publice care nu sunt 
la nivel local sau central au fost repartizate într-unul 
dintre cele două niveluri antemenționate. Cele mai 
multe autorități contractante regionale sunt  compani-
ile de stat, companiile cu capital mixt și universitățile. 

(şi efectele teritoriului asupra contractelor), 
apoi după principalele tipuri de autoritate 
contractantă19.
Din totalul de 1509 autorităţi contractante, 
aproape 74% sunt autorităţi locale – 1115 
primării, consilii locale, şcoli, spitale şi 
companii de stat care activează la nivel 
local. Peste 15% din autorităţile contractante 
sunt prezente la nivel judeţean, în timp ce 
autorităţile regionale şi naţionale reprezintă 
în jur de 5-6% fiecare (88 de autorităţi 
contractante regionale şi 76 de autorităţi 
contractante naţionale). În mod firesc, 
autorităţile de la nivel local şi judeţean 

Finalmente, categoria autorităților naționale se referă 
la structurile centrale și la companiile de stat sau cu 
capital mixt care operează la nivel național.
19 A doua clasificare se referă la diferite tipuri de enti-
tăți apărute după ce companiile de stat din perioada 
comunistă au fost reorganizate în regii autonome 
(RA) și companii de stat sau cu capital mixt (Comp.) 
care oferă servicii publice. Alte tipuri de autorități 
locale avute în vedere sunt primăriile și consiliile 
locale, sau consiliile județene. În plus, am considerat 
că următoarele sunt importante categorii de autori-
tăți contractante: serviciile deconcentrate prezente 
la nivel județean (Deconc.), aparatul central (Central 
G.) și entități speciale active în sectorul infrastructurii 
rutiere – CNADNR (de asemenea o companie de stat) 
și așa-numitele companii de drumuri și poduri active 
la nivel județean.

Figura 6: Proceduri folosite pentru alocarea contractelor de achiziţii publice

Sursă: calcule proprii
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atribuie majoritatea contractelor (între 50% 
şi 70%). Astfel, cele mai multe proceduri 
de atribuire se desfăşoară la nivel sub-
regional. Însă, dacă ne referim la valorile 
contractelor, autorităţile naţionale par să 
fie principalele entităţi contractante, mai 
ales în ani preelectorali precum 2008, 2011 
şi 2013 (Figura 7 şi Figura 8).
Printre autorităţile care alocă cel mai 
frecvent contracte de achiziţii publice 

se numără cinci entităţi care au încheiat 
peste 100 de contracte în perioada studiată: 
Compania Naţională de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale din România 
(CNADNR) cu 444 contracte, Primăria 
Municipiului Bucureşti20 (118 contracte), 
20 Primăria Municipiului București a fost printre cele 
mai puțin transparente instituții către care SAR a 
trimis cereri de informații publice. A refuzat în mod 
persistent să ne acorde acces la planurile anuale de 
achiziții publice și la contractele de achiziții.

Figura 7. Autorităţi contractante după valoarea contractelor

Figura 8. Autorităţi contractante după numărul contractelor

Sursă: calcule proprii

Sursă: calcule proprii
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Figura 9. Autorităţi contractante după valoarea contractelor (euro)

Figura 10. Autorităţi contractante după numărul de contracte

Legendă: RA: regii autonome, Comp.: companii de stat sau cu capital mixt, P&CL: Primării şi Consilii Locale, 
CJ: Consilii Judeţene, Deconc.: servicii deconcentrate, Central: autorităţi centrale, CNADNR: Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, Dr & Poduri: companiile de drumuri şi poduri 
care încheie contracte în sectorul infrastructurii rutiere la nivel local şi judeţean. 
Sursă: calcule proprii

Legendă: RA: regii autonome, Comp.: companii de stat sau cu capital mixt, P&CL: Primării şi Consilii Locale, 
CJ: Consilii Judeţene, Deconc.: servicii deconcentrate, Central: autorităţi centrale, CNADNR: Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, Dr & Poduri: companiile de drumuri şi poduri 
care încheie contracte în sectorul infrastructurii rutiere la nivel local şi judeţean.
Sursă: calcule proprii

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL, 
110 contracte) şi două companii naţionale 
de gaz (peste 100 de contracte fiecare). Deşi, 
în medie, s-au atribuit 3 contracte pentru 
fiecare autoritate, în termeni absoluţi, 941 de 

autorităţi au atribuit numai un contract de 
peste 1 milion de euro în perioada studiată, 
în timp ce 433 de entităţi au atribuit între 
2 şi 9 contracte. În baza de date există 118 
autorităţi care au încheiat între 10 şi 39 de 
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contracte şi 12 entităţi care au acordat între 
40 şi 81 de contracte. Pe lângă autorităţile 
naţionale, primăriile oraşelor mari cum ar fi 
Braşov, Timişoara, Cluj-Napoca sau Iaşi au 
încheiat cel puţin 30 de contracte.
Principalele entităţi publice răspunzătoare 
de infrastructură rutieră la nivel judeţean, 
companiile de drumuri şi poduri, nu sunt 
foarte active în acordarea de contracte de 
achiziţii publice de peste 1 milion de euro în 
sectorul de construcţii (Figurile 9 şi 10). De 
asemenea, regiile autonome şi autorităţile 
centrale nu sunt jucători importanţi. În 
schimb, companiile de stat, CNADNR, 
primăriile şi consiliile locale au încheiat 
multe contracte totalizând sute de milioane 
de euro din 2007 până în 2013. 
Anul preelectoral 2011 iese în evidenţă 
în ceea ce priveşte numărul şi valoarea 
contractelor alocate la nivel local (primării şi 
consilii locale).
Un număr mare de companii sunt active în 
sectorul construcţiilor. În plus, mai multe 
programe operaţionale europene finanţează 
dezvolarea infrastructurii. Astfel, 46,5% din 
toate companiile câştigătoare din sectorul 

de construcţii au primit contracte finanțate 
prin fonduri europene. În plus, cele mai 
multe companii internaţionale care operează 
în România câştigă contracte finanțate prin 
fonduri europene (107 din 145) (Tabelul 3).
Trebuie menţionat faptul că dintre toţi cei 
1484 câştigători, 17 firme sunt deţinute de 
persoane care figurează în mod constant 
în topul Forbes al celor mai bogaţi 100 
de afacerişti, averile lor personale fiind 
construite prin intermediul contractelor 

publice în infrastructură pe care firmele lor 
le-au câştigat21.
Companiile din top 5522 includ 46 de 
companii domestice şi nouă firme cu capital 
străin. Patru dintre acestea au patroni sau 
acţionari din rândul afaceriştilor din top 100 
(Dan Besciu, Dorinel Umbrărescu, familia 
Butuza şi Istrate Corneliu). Cele mai multe 
firme au fost înfiinţate în anii ’90 (41 din 
55). În schimb, şase subsidiare în România 
ale firmelor străine şi-au început activitatea 
în 2000 sau mai târziu. În concluzie, data 
înfiinţării indică faptul că firmele mai 
experimentate tind să se descurce mai bine 
în sectorul construcţiilor. De asemenea, 
entităţi internaţionale au fost prezente pe 
piaţa din România înainte de aderarea 
la UE. Achiziţiile publice reprezintă cam 
o cincime din totalul cifrei de afaceri a 
firmelor din Top 55 (acolo unde am avut 
date la dispoziţie). Un număr mic de firme 
dintre cele 55 depind în mare măsură de 
fonduri publice (Tabelul 4). 

21 Cei mai bine cunoscuți oameni de afaceri din sec-
torul construcțiilor sunt Tecar Ioan, familia Tender, 
Costan Călin, Istrate Corneliu, Cornu Georgică, Cășu-
neanu Costel, Nelu Iordache, familia Butuza, Dorinel 
Umbrărescu și Dan Besciu.
22 Cele 55 de firme de construcții vizate sunt luate 
din topul 100 după cifra de afaceri a companiilor de 
construcții din 2013. Au fost luate în seamă numai 
companiile care operează pe piața de achiziții publice 
de peste 1 million de euro pentru care am găsit infor-
mații. Prin urmare, am selectat 55 de astfel de firme. 
De asemenea, când am calculat proporția din cifra 
de afaceri datorată câștigării contractelor de achiziții 
publice, am exclus contractele câștigate de consorții 
(din moment ce nu există informații despre volumul 
de muncă și prețul fiecărei companii).

Tabel 3. Date agregate privind numărul de firme câştigătoare de contracte în achiziţii publice 
(sectorul construcţiilor)

Sursă: calcule proprii

Nr. total câştigători Câştigători 
proiecte UE

Un singur 
ofertant

Donatori către par-
tide politice

Număr total de firme 1484 691 580 156
Dintre care: compa-
nii internaţionale

145 107 61 2
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Acest lucru poate să indice că firmele 
conectate politic nu sunt neapărat printre 
cele mai performante din sectorul 
construcţiilor în ceea ce priveşte cifra de 
afaceri. Totuşi, dintre cele 55 de firme 
studiate, opt au făcut donaţii partidelor 
politice.

Nu în ultimul rând, firmele din top 55 au 
înregistrat profituri mari în 2008 – nouă 
firme româneşti au înregistrat peste 20% 
din profit. Firmele internaţionale însă au 
lucrat în pierdere. Anii 2009 şi 2010 au 
urmat acelaşi trend la scală redusă, deşi 
firmele internaţionale au început să obţină 
profituri de peste 10% (2 cazuri în 2010, 3 
cazuri în 2013). O contracţie s-a înregistrat 
în 2011, când cinci firme internaţionale au 
înregistrat pierderi, iar cel mai mare profit 
nu a atins 7% (spre deosebire de firmele 
domestice, care au continuat să aibă pofit 
de peste 10% în 13 din 46 de cazuri). Abia în 
2013 se regăsesc trei firme internaţionale în 
topul celor mai bune performanţe, cu rate 
de profit de peste 10%.

2. Cote de piaţă, licitaţii cu un singur 
ofertant şi companii private cu legături 
politice
În primul rând, am investigat dacă există o 
concentrare a pieţei care ar indica atribuiri 
de contracte pe criterii necompetitive. 
Am exclus contractele-cadru din calculul 
cotelor anuale de piaţă pentru fiecare 
câştigător unic, pentru că acestea sunt 
semnate pe perioade lungi de timp, 
implică sume mari şi nu necesită ca acestea 

să se cheltuie integral până la finalul 
perioadei contractuale. Nu am avut acces 
la contractele subsecvente cu informaţii 
complete, aşadar baza noastră de date cu 
informaţii extrase din SEAP a fost redusă la 
5507 de contracte de peste 1 milion de euro.
Pentru fiecare an al perioadei studiate, 
indicele de concentrare de piaţă pe 
patru firme a fost sub 25%, iar Indicele 
Herfindahl-Hirschman23 a înregistrat valori 
extrem de scăzute – sub 227 din maximul 
de 10.000. Prin urmare, am concluzionat 
că nu există concentrare de piaţă în 
sectorul achiziţiior publice din domeniul 
construcţiilor în România.

În al doilea rând, a fost necesar să stabilim 
cât de răspândită este practica licitaţiilor 
cu un singur ofertant (necompetitivă) şi în 
ce circumstanţe apare. Datele au indicat 
faptul că practica licitaţiilor cu un singur 
ofertant există în 21,4% din cazuri, adică 
un contract din 5 a fost câştigat de un 
licitator unic. De asemenea, 1 contract din 
7 a fost acordat unor firme care au donat 
bani, în mod oficial, unui sau mai multor 
partide politice (în medie 13% din valoarea 
totală acordată şi 12% din valoarea totală 
a contractelor finanţate prin fonduri 
europene). Deşi firmele internaţionale nu 
au câştigat multe contracte de-a lungul 
anilor (sub 8%), în medie acestea au primit 

23 Indicele Herfindahl-Hirschman se folosește la esti-
marea nivelului de concentrare într-un anumit sector 
de piață. Acesta agregă pătratele cotelor de piață 
exprimate în procente (nu în valori absolute). Astfel, 
zero înseamnă competiție perfectă iar 10.000 indică 
monopol.

Tabel 4. Proporţia contractelor de achiziţii publice din cifra de afaceri a firmelor din Top 55

Sursă: calcule proprii

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Media 17.7% 20.1% 22.7% 23.3% 23.3% 20.9%

Linia mediană 5.9% 8.6% 17.3% 16.9% 9.8% 6.0%
Proporţie >=60% (nr. de firme) 4 3 6 4 8 5
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o treime din valoarea totală a contractelor 
finanțate prin fonduri europene în perioada 
studiată, atingând o proporţie de 42,6% în 
2013 (vezi Figura 5).

Contractele finanțate prin fonduri europene 
au înregistrat un număr mai mic de oferte 
unice, deşi anul 2011 este excepţia notabilă. 
Aproape jumătate din contractele acestei 
categorii au primit finanţare europeană 
în acel an. Astfel, 1 din 7 contracte cu 
finanţare europeană a fost acordat în mod 
necompetitiv prin licitaţii cu un singur 
ofertant, comparat cu 1 din 4 în cazul 
contractelor finanţate prin bugetul de stat. 
De asemenea, valoarea combinată a tuturor 
contractelor care au primit fonduri UE este 
mare, depăşind o treime din valoarea totală 
a tuturor contractelor din baza de date 
(Tabelul 2).
Licitaţiile cu un singur ofertant se întâlnesc 
la nivel local şi naţional (Tabelul 5). Această 
practică a fost în declin în ultimii ani 
(vezi Tabelul 2). Prin urmare, numărul de 
ofertanţi unici a scăzut de la 153 în 2007 
la 69 în 2013. Excepţia este anul 2011 în 
care s-a înregistrat cel mai mare număr de 
licitaţii cu un singur ofertant – 183.
Dintre cele 283 de cazuri din perioada 
2007-2013, contractele câştigate de către 
ofertanţi unici au aparţinut unor companii 

cu legături politice (donatori de partid şi 
firme conectate politic în alt fel), totalizând 
21,8% din totalul contractelor atribuite 
în urma unei licitaţii cu un ofertant unic. 
Prin contrast, donatorii de partid şi firmele 
conectate politic au câştigat în medie 167 
de contracte pe an. Anul 2011 este din nou 
excepţia, din moment ce au fost acordate 
221 astfel de contracte.
Pentru a explica apariţia licitaţiilor cu un 
singur ofertant, am făcut regresii logistice 
simple. Modelele (1) şi (2) din tabelul de 
regresii de mai jos (Tabelul 6) se folosesc 
de baza de date cu informaţii despre 
contractele de peste 1 milion de euro extrase 
din SEAP. Modelul (3) se foloseşte de o 
bază de date făcută de mână, care include 
contracte de infrastructură rutieră cu valori 
diferite, mai mici şi mai mari de 1 milion de 
euro. 
Analiza statistică indică faptul că licitaţiile 
cu un singur ofertant sunt asociate negativ 
şi semnificativ cu proiectele finanțate prin 
fonduri europene, atât în modelul (1), cât 
şi în modelul (3). În primul caz, câştigarea 
unui contract finanțat prin fonduri europene 
este asociată unei scăderi cu 52,7% a 
probabilităţii de a fi câştigat prin licitaţie 
cu un singur ofertant. Astfel, rezultatele 
indică faptul că, în România, ofertele unice 
sunt mai comune în alocarea contractelor 

Tabel 5: Contracte atribuite pe baza unei oferte unice ca proporţie din numărul total de contracte 
atribuite, după tipul de autoritate contractantă

Legendă: RA: regii autonome, Comp.: companii de stat sau cu capital mixt, P&CL: Primării şi Consilii Locale, 
CJ: Consilii Judeţene, Deconc.: servicii deconcentrate, Central: autorităţi centrale, CNADNR: Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, Dr & Poduri: companiile de drumuri şi poduri 
care încheie contracte în sectorul infrastructurii rutiere la nivel local şi judeţean.
Sursă: calcule proprii

RA Comp. P&CL CJ Deconc. Central CNADNR Dr & Po-
duri

Proporţia con-
tractelor cu un 
singur ofertant 

33.3% 21.4% 20.9% 21% 17% 22.2% 22.3% 26.8%

Din totalul de 
(nr. contracte 

atribuite)
114 1962 2248 548 441 126 444 71
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finanţate din bugetul de stat. Contractele 
finanţate prin fonduri europene, din 
contră, sunt acordate într-un mod mai 
competitiv. În plus, probabilitatea de a fi 
câştigat ca unic ofertant este cu 21,2% mai 
mare în cazul firmelor cu conexiuni politice 
– există o asociere statistic semnificativă 
între a avea conexiune politică şi a câştiga 
prin ofertă unică.

În al treilea rând, am căutat dovezi cu 
privire la favoritismul guvernamental 
în tiparele alocărilor contractelor. Datele 
arată câteva firme private „norocoase”, 
care câştigă mult prea multe contracte 
faţă de medie. Asemenea companii (Delta 
ACM 93, Hidroconstructia, Tel Drum, 
Cast, Selina, Tehnodomus, Tmucb, Tehnic 
Asist, Victor Construct, Deltacons, Pa&CO 
sau Romstrade) sunt ori donatoare către 

partide politice, ori se pot trasa alte 
conexiuni politice către acestea. Alte firme 
care câştigă frecvent şi care se află în top 55 
sunt Confort, Vega’93, Tehnologica Radion, 
Tancrad, Spedition Umb, Strabag, Straco 
Grup, Inspet, Condmag, Dafora, Technocer, 
Constructii Erbaşu şi Iasicon.

Firmele privilegiate câştigă în mare parte 
contracte finanţate prin bugetul de stat (2 
din 3 contracte sunt finanţate din surse 
noneuropene, dintr-un total de 1175 de 
contracte din perioada 2007-2013). Cu toate 
acestea, numărul de contracte acordate 
este asociat în mod statistic semnificativ cu 
existenţa unor legături politice, indiferent 
de originea fondurilor, fie ele de stat sau 
europene. Şi mai interesant este că firmele 
străine sunt asociate în sens negativ cu 
numărul de contracte finanţate din surse 

Tabel 6: Regresie logistică binară a licitaţiilor cu un singur ofertant, cu diferite criterii folosite drept 
variabile independente (explicative)

Variabila dependentă: Licitaţie cu un singur ofertant

Variabile 
indepen-

dente 

(1) (2) (3)

Coef. Coef. Expo-
nenţiat Coef. Coef. Expo-

nenţiat Coef. Coef. Expo-
nenţiat

Fonduri 
UE -0.748*** 0.473*** -0.480* 0.618*

 (-9.87) (-9.87) (-2.20) (-2.20)

Cone-
xiune 

Politică
0.192* 1.212*

(2.51) (2.51)

Constan-
tă -1.100*** -1.340*** -.0487***

 (-30.72) (-38.01) (-11.44)
Obser-

vaţii 6064 6064 2448

pseudo 
R-sq. 0.0170 0.0010 0.0016

Estimări logit; statistica z în paranteză; * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Notă: Coeficienţii exponenţiaţi dau raportul proporţiilor (proporţia cu care variabila dependentă se schimbă pentru fiecare 
unitate cu care se schimbă variabila independentă).
Sursa: calcule proprii
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noneuropene, dar asociate semnificativ 
în sens pozitiv cu numărul de contracte 
finanțate prin fonduri europene. Cu alte 
cuvinte, companiile internaţionale sunt 
mai active pe piaţa achiziţiilor publice cu 
contracte finanțate prin fonduri europene 
şi par să fie discriminate sau nu participă 
pe piaţa contractelor finanţate din fonduri 
naţionale. Finalmente, numărul de contracte 
câştigate poate fi explicat în aproape 45% 
din cazuri prin conexiuni politice sau prin 
frecvenţa licitaţiilor cu un singur ofertant în 
ani preelectorali (vezi Tabelul 7).
Pentru a documenta „conexiunile politice”, 
s-a întocmit o listă cu toate firmele care au 
efectuat, în mod oficial, donaţii pecuniare 
partidelor politice între 2007 şi 2013. Au 
fost adăugate şi firmele semnalate a fi 
conectate politic de către jurnalişti de 

investigaţie. Raportările din mass-media 
locală şi naţională au fost de asemenea 
folosite pentru a documenta tipuri de 
legături politice mai puţin evidente (rude 
mai îndepărtate, foşti colegi sau persoane 
care atribuie contracte şi sunt acţionari în 
companii privilegiate).

3. Dovezi cu privire la captura agenţiilor 
publice
Corupţia este abuz de autoritate care duce la 
alocări sociale preferenţiale (particulariste).24 
Pentru a o depista, am investigat dacă 
un contractant privat a obţinut o cotă 

24 Mungiu-Pippidi, A., Kukutschka, R. (2015) „Govern-
ment Favouristim in Europe” în Mungiu-Pippidi, A. 
(ed.) The Anticorruption Report, Volume 3: Government Fa-
vouritism in Europe. Barbara Budrich Publishers, dispo-
nibil la http://anticorrp.eu/wp-content/uploads/2015/10/
ACRVolume3_Ch1_GovFavEurope.pdf 

Tabel 7: Analiză OSL a numărului de contracte atribuite

Numai finanţare naţională Numai finanţare europeană Toate con-
tractele 

                                               Variabila dependentă: Numărul de contracte acordate
Variabile 
independente (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Conexiuni 
politice

0.359***

(3.75)

0.281***

(3.68)

0.282*

(2.10)

Firmă inter-
naţională -0.602*** 0.415***

(-10.02) (6.19)

Frecvenţa 
licitaţiilor cu 
ofertant unic 1.286***

(13.89)
Constantă 1.112*** 0.801*** 1.217*** 0.573*** 0.518*** 0.581*** 1.169***
 (47.16) (24.49) (46.56) (30.16) (24.67) (28.22) (24.82)
Observaţii 3090 3090 3090 3090 3090 3090 1377
 R-sq. 0.0089 0.297 0.015 0.0084 0.0331 0.0111 0.4486

Estimări robuste ale regresiei OSL; statistica t în paranteze; * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.
Notă: regresia OSL pentru toate contractele ţine cont de anii preelectorali 2007, 2008 şi 2001
Sursă: calcule proprii
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disproporţionată de contracte de la o 
entitate publică25. Am agregat valoarea 
totală anuală a contractelor acordate de 
autorităţile contractante şi am calculat cota 
fiecărui câştigător raportată la autoritatea 
respectivă pe fiecare an. Definiţia 
indicatorului capturii agenţiilor publice 
(autorităţilor contractante), este următoarea: 
o autoritate contractantă este considerată 
a fi capturată dacă proporţia din totalul 
contractelor de peste 1 milion euro 
atribuite de către aceasta pe an către un 
singur ofertant depăşeşte 50% în condiţiile 
în care acea autoritate a oferit cel puţin 3 
contracte în acel an.

Conform acestei definiţii, rezultatele indică 
un număr total de 4679 de „relaţii” între 
firme şi autorităţile contractante. Relaţia 
înseamnă numărul total de contracte 
câştigate de la o autoritate contractantă 
într-un an oarecare. 

Dintre acestea, între 2007 şi 2013, s-au 
înregistrat 211 situaţii de „captură” şi 435 
de contracte capturate între 2007-2013. 
Situaţiile de captură indică cazurile în 
care peste jumătate din banii cheltuiţi de 
către o autoritate contractantă într-un an 
pe contracte de peste 1 milion euro (în 
condiţiile în care a încheiat cel puţin 3 
contracte în acel an), se duc către o singură 
firmă. Cel puţin o cincime din captură a 
implicat proceduri restrictive de atribuire. 
Deşi numărul de contracte capturate 
reprezintă numai 7,9% din numărul total 
de contracte analizate, valoarea acestora a 
depăşit 17% din valoarea totală a contractelor 
din perioada studiată: 4,7 miliarde de 
euro din totalul de 27,5 miliarde. Anul 
preelectoral 2011 a fost din nou excepţia 
notabilă, cu o medie anuală de contracte 

25 Au fost omise contractele cadru, lăsând un număr 
de 5507 contracte investigate. Ca și în cazul cotelor 
de piață, acestea ar fi distorsionat informațiile despre 
volumele totale anuale.

capturate însumând 21,7% din valoarea 
totală.
Referindu-ne la sumele capturate (4,7 
miliarde de euro), atât firmele naţionale cât 
şi cele internaţionale au câştigat proporţii 
mari din contractele de achiziţii publice (22 
de firme internaţionale au câştigat 36,3% din 
suma totală capturată). Donatorii de partid 
şi alte firme cu legături politice (în total 22 
de firme diferite) au câştigat 28,1% din suma 
totală capturată.

Cele mai multe agenţii capturate sunt 
autorităţi contractante la nivel subnaţional: 
în total s-au înregistrat 77 de cazuri de 
captură la nivel local şi 69 la nivel judeţean, 
însumând aproape 70% din totalul capturii. 
În ceea ce priveşte valoarea contractelor, 
aceeaşi captură subnaţională reprezintă 
46,1% din valoarea totală capturată (2,16 
miliarde de euro). Însă, companiile de stat 
acordă cea mai mare sumă (peste 45% din 
totalul capturii sau 2,1 miliarde de euro), 
din moment ce acestea reprezintă o mare 
porţiune a contractelor încheiate între 2007 și 
2013 (46% sau 12,7 miliarde de euro). Totuşi, 
cea mai mare rată de captură (reflectată în 
proporţia contractelor capturate din totalul 
celor acordate de către un anumit tip de 
agenţie) se manifestă la nivelul aparatului 
central (37,1%), ceea ce reprezintă numai 6% 
din numărul total de contracte, însă acestea 
sunt de valoare mare. Aparatul central 
acordă contracte mai valoroase din moment 
ce dispune de cele mai multe resurse.

Consiliile judeţene fac afaceri pe faţă cu 
firme favorite. Aproape două treimi pot fi 
considerate capturate (27 din 42, inclusiv 
Bucureşti) şi sunt pe locul doi în ceea ce 
priveşte rata de captură (26,3% din valoarea 
acordată este capturată). Prospectând 
toate declaraţiile de avere şi de interese ale 
preşedinţilor de consilii judeţene, denumiţi 
„baroni locali” în jargonul românesc (59 
de preşedinţi de consiliu judeţean care au 
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ocupat această funcţie între 2008 şi 2013), 
plus cei 215 de preşedinţi ai comisiilor de 
evaluare a ofertelor – consideraţi drept 
persoanele-cheie care hotărăsc atribuirea 
– de la nivel judeţean în aceeaşi perioadă, 
am găsit un număr insignifiant de conflicte 
directe de interese. Legăturile directe între 
companii și decidenții din comisiile de 
evaluare care atribuie contracte nu sunt 
nici generalizate și nici evidente. Firmele 
favorite de la nivel judeţean nu aparţin 
în mod direct nici politicienilor, aşa cum 
a fost în primii ani ai tranziţiei: legăturile 
sunt mai subtile şi pot fi descoperite numai 
studiind asocieri de afaceri timpurii (sau 
apartenenţa la diferite cluburi selecte cum 
ar fi Masoneria), pentru a descoperi acei 
oameni de afaceri de încredere pentru 
politicieni. În multe asemenea cazuri – care 
acum sunt anchetate oficial – există regula 
unui parandărăt de 10-20% (în numerar). 
Această situație subliniază importanța mass-
mediei independente şi a societăţii civile 

(non)instituţionalizate de la nivel local care 
ar trebui să monitorizeze toate achiziţiile 
publice efectuate de către entităţile de stat, 
nu doar cele din sectorul construcțiilor.

Analiza efectuată prin intermediul 
regresiei logistice indică faptul că situaţia 
de captură a agenţiei este asociată în mod 
statistic semnificativ şi cu licitaţiile cu 
un singur ofertant şi cu firmele conectate 
politic. În schimb, aceeaşi asociere nu este 
semnificativă în cazurile de captură care 
implică numai contracte finanţate prin 
fonduri europene (vezi Tabelul 8). Regulile 
mai stricte care ţin de fondurile europene 
previn astfel alocările particulariste pe 
faţă. Însă, din moment ce ştim că firmele 
conectate politic au şanse mai mari să 
câştige şi fonduri europene (Tabelul 7), 
probabil că există şi alte feluri mai puţin 
evidente prin care aceste fonduri sunt 
direcţionate către firme favorite.

Tabel 8: Analiza logistică a capturii agenţiilor publice, cu diferite criterii folosite drept variabile 
independente (explicative)

Mostra întreagă a capturii/ non-
capturii unice Numai fonduri europene

Variabila dependentă: Captura agenţiei
Variabile independen-
te (1) (2) (3) (4)

Licitaţie cu ofertant 
unic 0.666*** 0.1325  

 (4.16) (0.47)  

Conexiuni politice 0.344* 0.336
(1.98) (1.31)

Constantă -3.245*** -3.127***  -2.936***  -2.993***
  (-32.57)  (-32.48) (-24.61) (-23.72)
Observaţii 4679 4679 1713 1713
pseudo R-sq. 0.011 0.0024 0.0003 0.0025

Estimări logit; statistica z în paranteze * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001; erorile standard sunt grupate per agenţie.
Sursă: calcule proprii
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Concluzii

În România, legislaţia naţională şi deciziile 
instanţelor nu indică un model sistematic 
de distribuire particularistă a resurselor. 
Practica coruptă de atribuire a contractelor 
unor firme favorizate, fapt ce poate duce 
la o implementare proastă a unui proiect, 
are loc atunci când autoritatea contractantă 
nu respectă, cu intenţie, legea. Din acest 
punct de vedere, este extrem de important 
să se monitorizeze nu doar procedura de 
atribuire, ci şi realizarea efectivă, pe teren, 
a contractului, în conformitate cu un set de 
standarde de calitate bine definite.

Această analiză a cheltuielilor publice 
în sectorul construcţiilor din România 
dezvăluie modele de particularism 
sistematic în alocarea contractelor de 
achiziţii publice. Dintr-un total de 6064 
de contracte, 15% merg la firmele care 
finanţează partide politice prin donaţii 
legale. Dacă luăm în considerare toate 
contractele (cu excepţia contractelor-cadru), 
care au fost acordate prin intermediul 
unor licitaţii cu un singur ofertant către 
companii conectate politic sau de către 
autorităţi capturate (conform definiţiei 
menţionate mai sus),  pentru întreaga 
perioadă 2007-2013, aproape 42% din 
tranzacţii sunt particulariste, însumând 
46% din totalul valorilor tranzacţionate. 
O avalanşă de cazuri recent deschise de 
Direcția Naţională Anticorupţie (DNA) 
în 2014 şi 2015 implică toate cele trei 
principale partide politice care au guvernat 
în acest interval. Aceste investigaţii arată, 
de asemenea, că şpaga a devenit o regulă 
pentru companiile privilegiate. Dacă 
estimăm,în mod conservator, valoarea 
şpăgii la 10% din valoarea totală a fiecărui 
contract (care a fost întotdeauna solicitată 
în numerar, conform DNA), cifrele estimate 
sunt 333 milioane de euro în 2011, 155,3 
milioane în 2012 şi 155,2 milioane în 2013. 

Valoarea reală este, probabil, mai mare, 
din moment ce contractele excluse din 
eşantionul nostru sunt cele care nu sunt 
publicate pe portalurile publice sau/şi cele 
mai mici de un milion de euro. Acestea ar 
putea fi şi mai predispuse în a fi atribuite 
prin intermediul conexiunilor politice.

Analiza autorităților capturate a indicat 
faptul că riscul corupţiei în achiziţiile 
publice apare frecvent la nivel subnaţional 
şi în companiile de stat, aceasta fiind o 
practică mai puţin frecventă la nivelul 
administraţiei centrale. Din păcate, această 
ultimă constatare este contrabalansată de 
valoarea mai mare a contractelor (acordate 
de către administraţia centrală), care pot 
fi considerate ca fiind atribuite printr-o 
manieră  particularistă.

Rezultatele cercetării privind consiliile 
judeţene sunt confirmate de recentele 
investigaţii şi puneri sub acuzare de către 
organele de urmărire penală şi DNA 
a mai mult de jumătate din numărul 
preşedinţilor de consilii judeţene pentru 
fapte de corupţie. Majoritatea companiilor 
care au „capturat” autorităţile contractante 
sunt firme cu legături politice. Mai mult 
decât atât, în urma analizei de mai sus, una 
din zece autorităţi contractante au fost 
capturate de către o singură companie. Cu 
toate acestea, nu există nici o garanţie că 
particularismul nu poate apărea şi într-o 
situaţie de noncapturare sub forme mai 
subtile precum blatul, licitaţiile din umbră şi 
altele. 

În comparaţie cu contractele de achiziţii 
publice finanţate prin fonduri naţionale, 
contractele finanţate din fonduri europene 
sunt mai puţin predispuse actelor de 
corupţie, având reguli mai stricte de 
aplicare şi controale mai frecvente. Piaţa 
achiziţiilor publice cu fonduri europene este 
una competitivă, cu o puternică prezenţă 
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internaţională. Doar 1 din 7 contracte cu 
finanţare europeană a fost acordat prin 
licitaţii cu un ofertant unic, spre deosebire 
de 1 din 4 contracte finanţate de la bugetul 
de stat. Practica licitaţiilor cu un singur 
ofertant şi tendinţa firmelor de a stabili 
legături politice există în cadrul întregii 
pieţe de achiziţii publice. Cu toate acestea, 
contractele finanţate din fonduri naţionale 
prezintă un risc mai mare de corupţie din 
moment ce licitaţia cu un ofertant unic este 
asociată negativ cu finanţarea europeană, 
dar asociată în mod pozitiv cu prezenţa 
conexiunilor politice. Captura agenţiilor 
este asociată semnificativ atât cu licitaţiile 
cu ofertant unic, cât şi cu firmele conectate 
politic, însă nu şi în ceea ce priveşte 
contractele finanţate prin fonduri europene. 
Totuşi, 1 din fiecare 3 contracte câştigate de 
o firmă conectată politic a primit finanţare 
europeană. Analiza datelor a concluzionat, 
de asemenea, că numărul contractelor 
atribuite per companie poate fi explicat prin 
intermediul licitaţiilor cu un singur ofertant 

şi a existenţei unor legături politice în 44% 
din cazurile anilor preelectorali.

Cu toate acestea, se poate observa o tendinţă 
de scădere a particularismului în sectorul 
construcţiilor. Numărul de contracte, 
precum şi valoarea lor însumată, care au 
beneficiat de una dintre principalele trei 
forme de favorizare a firmelor (câştigând 
fie prin licitaţii cu ofertant unic, fie pe baza 
cunoştinţelor politice, sau ca urmare a unei 
relaţii de capturare), au scăzut în perioada 
2007-2013. (Figurile 11 şi 12).

RECOMANDĂRI

Una dintre principalele cerinţe pentru 
detectarea corupţiei este accesul la date 
şi informaţii. Angajamentul Guvernului 
României de a creşte transparenţa în 
sectorul achiziţiilor publice şi punerea la 
dispoziţia publicului a unor seturi de date 
constituie un bun prim pas, dar, din păcate, 

Figura 11: Ponderea contractelor particulariste din numărul total de contracte

Figura 12: Ponderea contractelor particulariste din valoarea totală a contractelor

Sursă: calcule proprii

Sursă: calcule proprii
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instrumentele existente nu permit analize 
profunde ale riscurilor de corupţie. Mai 
tulburător este faptul că nici măcar statul 
nu are instrumentele adecvate pentru a 
efectua o evaluare statistică corectă. Există 
resurse deja alocate (cum ar fi cele pentru 
guvernare deschisă din cadrul Cancelariei 
Primului Ministru), dar acestea ar putea fi 
suplimentate prin intermediul finanţărilor 
europene. 

Recomandări cu privire la domeniul 
achiziţiilor publice 

1. Noul sistem electronic de achiziţii publice 
(SICAP) ar trebui să permită extragerea 
informaţiilor într-o bază de date unitară, 
care să conţină mai multe filtre de verificare 
şi selecţie (sistemul trebuie, în primul 
rând, să nu permită lipsa informaţiilor 
esenţiale). Omiterea unui contract ar 
trebui să fie automat sancţionată cu 
amenzi administrative. În plus, modulul 
de exportare de date din SICAP în format 
CSV ar trebui să aloce o mai mare atenţie 
semnelor diacritice.

2. Conform Strategiei Naţionale 
Anticorupţie 2012-2015, Obiectivul Specific 
numărul 6 intitulat „Creşterea eficienţei 
mecanismelor de prevenire a corupţiei 
în domeniul achiziţiilor publice”, se 
s-a referit la „constituirea unei baze de 
date cu companiile care și-au executat 
necorespunzător contractele din fonduri 
publice”26 a fost luată în considerare. 
Ar trebui ca acest obiectiv specific să se 
regăsească și în noua Strategie Națională 
Anticorupție 2016-2020. Ar fi util ca 
această „listă neagră” a companiilor să 
fie disponibilă imediat pentru toţi actorii 
implicaţi în domeniul achiziţiilor publice, 
cel puţin în viitor, prin intermediul SICAP. 
Pentru proiectele finanţate de UE, un 

26 Strategia Națională Anticorupție 2012-2015, disponi-
bilă la http://sna.just.ro/sna/sna20122015.aspxn 

sistem similar este aşa-numitul instrument 
ARACHNE, prin care funcţionarii publici 
din cadrul autorităţilor contractante să aibă 
posibilitatea de a accesa o cantitate vastă 
de informaţii despre companii. Autorităţile 
contractante ar fi cele mai avantajate, 
din moment ce ar avea acces la numele 
operatorilor economici faţă de care ar trebui 
să fie mai precauţi atunci când atribuie 
contracte finanţate, atât din bugetul de 
stat, cât şi din surse europene. Autorităţile 
contractante ar putea fi încurajate, în etapa 
de evaluare a ofertelor, să caute numele 
companiilor ofertante în această bază de 
date, iar ignorarea potenţialelor semnale de 
alarmă ar putea fi considerată o dovadă a 
intenţiei de a frauda. De asemenea, ANAP 
ar putea să publice rapoarte periodice 
pe această temă şi să le facă disponibile 
publicului larg.

3. Raportul anual al fiecărei autorităţi 
publice sau companie de stat ar trebui 
să includă un capitol privind eficienţa 
achiziţiilor („value for money”). Acest 
raport ar trebui să fie publicat cel târziu 
în luna februarie a anului următor. 
Normele metodologice ale Legii 544/2001 
privind liberul acces la informaţii de 
interes public specifică deja că raportul 
trebuie să conţină o justificare a bugetului 
autorităţii (modul în care obiectivele 
sunt îndeplinite prin cheltuieli) şi poate 
conţine, în plus, un model pentru un capitol 
privind achiziţiile publice. Acest capitol 
ar fi o soluţie în condiţiile în care Curtea 
de Conturi, spre exemplu, este limitată 
la verificări procedurale, neputând face 
conexiunea necesară între cât de mult 
plătesc contribuabilii şi cât de mult primesc 
ei în schimbul sumelor plătite. Un sistem 
de sancţiuni ar fi necesar pentru omiterea 
publicării acestui raport. Noile norme 
privind achiziţiile publice au în vedere 
introducerea acestui concept în criteriile 
de atribuire pentru a obliga autorităţile 
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contractante să ia în considerare şi alţi 
factori, precum cei de mediu şi/sau sociali, 
şi nu doar preţul. Deşi această modificare 
este una bună, este necesar ca autorităţile 
contractante în sine să accepte şi să înveţe 
cum să raporteze cetăţenilor cu privire 
la implementarea acestui principiu (ce 
necesităţi au existat, care au fost proiectele 
finanţate în acest sens, costul fiecărui proiect 
şi costul comparat cu efectele produse).   

4. Guvernul României ar trebui să 
urmărească, pe termen lung, depolitizarea 
și profesionalizarea personalului cu atribuţii 
în derularea procedurilor de achiziţii la 
toate nivelurile administrative.

Recomandări cu privire la sistemul 
electronic al achiziţiilor publice
Pentru ca riscurile de corupţie să fie mai 
bine evaluate, sunt necesare următoarele 
îmbunătăţiri ale sistemului electronic 
de achiziţii publice, care să acopere atât 
aspectele tehnice ale sistemului, cât şi 
raţionamentul pentru restructurarea 
interfeţei sistemului electronic şi se 
bazează pe experienţa directă negativă 
a cercetătorilor SAR în ceea ce priveşte 
colectarea datelor:
1. Orice informaţie suplimentară legată 

de diferite tipuri de anunţuri (Erată/
Corecţie), ar trebui să fie adăugată  
într-un mod structurat. Eratele existente 
în sistem nu au un format uniformizat 
şi nu au fost aplicate automat pentru a 
se vedea ce tip de informaţie modifică în 
anunţuri. Acestea sunt importante pentru 
că schimbă informaţii esenţiale, precum 
numărul contractului, numele autorităţii 
contractante, numele câştigătorului 
sau valoarea contractului. Astfel, 
orice informaţie suplimentară legată 
de diferite tipuri de anunţuri (Erată/
Corecţie) ar trebui să fie adaugată într-
un mod structurat în sistem pentru a 

elimina lipsa de standardizare. În plus, ar 
trebui să existe un istoric al modificărilor 
efectuate în anunţuri, iar acestea să fie 
marcate pentru a fi uşor identificate. De 
asemenea, ar trebui să existe un sistem 
automatizat de adăugare a acestora la 
anunţurile de atribuire/participare. 

2. Conectarea automată a sistemului 
electronic la Registrul Comerţului sau 
la o bază de date simplă, astfel încât cei 
care completează anunţuri să poată să 
introducă doar codul de înregistrare 
fiscală şi sistemul să preia în mod 
automat numele companiei. 

3. În cazul în care câştigătorii unei licitaţii 
sunt asociaţii/consorţii de firme, ar trebui 
să existe o opţiune pentru a bifa acest 
lucru, precum  şi câmpuri suplimentare 
pentru a introduce un cod de înregistrare 
fiscală pentru fiecare firmă în parte 
(specificându-se în mod clar că primul 
cod aparţine liderului).

4. Fiecare anunţ ar fi trebuit să delimiteze 
foarte clar codurile poştale şi codurile de 
înregistrare fiscală, atât ale câştigătorilor, 
cât şi ale autorităţii contractante.

5. Adăugarea unei opţiuni de completare 
automată pentru secţiunile „Ţară” şi 
„Localitate” astfel încât utilizatorul 
să poată introduce doar primele litere 
şi ulterior să vadă o listă de sugestii 
automate pentru aceste două domenii.

6. Sumele din contracte ar trebui fie să se 
introducă strict fără TVA (să se elimine 
opţiunea TVA), fie să se selecteze TVA-
ul dintr-o listă predefinită (nu inserat 
manual, cum este în prezent).

7. Sumele din contracte ar trebui să fie 
convertite automat şi în alte valute (EUR 
şi USD dacă s-a ales iniţial RON) la 
cursul de schimb din ziua în care a fost 
atribuit contractul.

8. Când se adăugă valori noi sau se 
modifică cele vechi, ar trebui să existe 
două câmpuri separate, unul pentru cifre 
şi altul pentru zecimale.
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9. În cazul în care un anunţ conţine 
informaţii cu privire la mai multe 
contracte, codul CPV corespunzător ar 
trebui să fie menţionat pentru fiecare 
contract în parte. 

10. Informaţii cu privire la ofertanţii respinşi 
la o licitaţie de atribuire ar trebui să fie de 

asemenea disponibile – incluzând codul 
de înregistrare fiscală şi suma licitată.

11. Codurile CAPTCHA, care, în prezent, 
sunt folosite într-un mod excesiv (în 
fiecare etapă de căutare), ar trebui să fie 
introduse mai rar sau chiar eliminate.


