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Instituțiile UE ar trebui să faciliteze procesul de licitare 
pentru contractele lor, potrivit Curții de Conturi Europene 
După cum se arată într-un nou raport al Curții de Conturi Europene, instituțiile UE ar trebui să 
întreprindă mai multe eforturi pentru a ajuta întreprinderile să identifice contractele care prezintă 
interes pentru ele dintre cele publicate și să depună oferte pentru câștigarea acestora. Curtea face 
apel la măsuri în favoarea reducerii birocrației pe care o implică achizițiile publice ale instituțiilor 
Uniunii Europene și în favoarea creării unei noi platforme online care să reunească contractele 
oferite de toate instituțiile. 

Curtea a examinat gradul de accesibilitate asigurat de instituții la contractele lor de achiziții publice. Conform 
constatărilor Curții, mecanismele de gestiune și de control erau solide și reduceau riscul de apariție de erori, 
acestea din urmă putând descuraja participarea întreprinderilor și împiedica tratamentul echitabil. Totuși, atunci 
când și-au revizuit, în 2015, normele în materie, instituțiile nu au mărit accesul, lucru ce ar fi putut fi realizat prin 
simplificarea acestor norme și prin clarificarea, în cea mai mare măsură posibilă, a „zonelor gri”. Achizi țiile 
efectuate de instituțiile principale ale UE – Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul și Banca Centrală 
Europeană – s-au ridicat la aproximativ 4 miliarde de euro în 2014.  

„Instituțiile UE ar trebui să facă mai mult pentru a ajuta în acest sens întreprinderile, în special IMM-urile, prin 
reducerea într-o măsură cât mai mare a birocrației și prin eliminarea piedicilor inutile pe care le întâmpină oricine 
dorește să identifice contractele oferite de instituții”, a declarat domnul Alex Brenninkmeijer, membrul Curții de 
Conturi Europene responsabil de raport. 

Curtea a observat că instituțiile nu recurgeau, în general, la practica de a consulta piața înainte de lansarea 
procesului formal de achiziție. De asemenea, în vederea stimulării participării, ar fi putut să se fragmenteze în 
mod mai frecvent contractele în loturi, lucru care ar fi avut un impact pozitiv asupra gradului de accesibilitate al 
unor operatori economici precum întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile). În plus, Curtea a constatat că 
vizibilitatea pe internet a oportunităților de achiziții oferite de instituțiile UE este nesatisfăcătoare. Informațiile 
disponibile sunt fragmentate și disipate pe numeroase și diverse site-uri internet. Funcția de căutare de pe site-
ul Tenders Electronic Daily nu genera întotdeauna rezultate satisfăcătoare, iar sistemul de licitație electronică nu 
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fusese încă implementat integral și într-un mod armonizat. 

Întreprinderile care sunt de părere că nu au fost tratate în mod corect consideră că este dificil să ob țină 
o soluționare rapidă pentru contestațiile lor și despăgubiri. Informațiile privind rezultatele procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții nu sunt accesibile într-un mod care să permită o monitorizare eficace de către 
public. 

Curtea formulează următoarele recomandări principale: 

• Instituțiile UE ar trebui să creeze împreună un ghișeu unic pe internet pentru achizițiile lor publice, unde 
ofertanții să poată găsi toate informațiile de care au nevoie și să poată interacționa cu instituțiile. Acestea 
din urmă ar trebui să creeze un depozit unic de informații accesibile publicului referitoare la contractele 
lor anterioare și toate reglementările referitoare la achiziții ar trebui să fie consolidate într-un set unic de 
norme. 

• Participarea IMM-urilor ar trebui să fie încurajată în mod expres.  

• Instituțiile ar trebui să recurgă la consultări preliminare ale pieței, ori de câte ori este cazul, în vederea 
informării întreprinderilor cu privire la planurile lor în materie de achiziții. 

• Contractele ar trebui să fie fragmentate în loturi ori de câte ori acest lucru este posibil, în scopul sporirii 
participării. 

• Comisia ar trebui să propună un mecanism de soluționare rapidă și independentă a contestațiilor depuse 
de întreprinderile care consideră că nu au fost tratate în mod corect. 

• Oficiul European de Luptă Antifraudă ar trebui să raporteze cu privire la acuzațiile care fac obiectul 
investigațiilor lor și la rezultatul acestora din urmă. 

 

Raportul special nr. 17/2016, intitulat „Instituțiile UE ar putea face mai multe pentru a facilita accesul la 
procedurile lor de achiziții publice”, este disponibil în 23 de limbi ale UE. 

 


