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„Combaterea problemelor legate de achizițiile publice: mai este o 
cale lungă de parcurs”, declară auditorul extern al UE 

Potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene, modul în care autoritățile publice de pe 
întreg teritoriul Uniunii Europene atribuie contractele publice continuă să fie afectat de 
probleme generalizate. Potrivit auditorilor, atât Comisia Europeană, cât și statele membre au 
început să remedieze această problemă, dar mai este o cale lungă de parcurs. Dacă situa ția nu 
se îmbunătățește până la sfârșitul anului următor, 2016, Curtea recomandă să se suspende 
plățile către statele membre în cauză pentru perioada de programare 2014-2020. 

Între 2007 și 2013, domeniului politicii regionale i s-au alocat fonduri în valoare de 349 de 
miliarde de euro prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, al Fondului de 
coeziune și al Fondului social european. O parte semnificativă din aceste fonduri sunt cheltuite 
prin intermediul achizițiilor publice. Au fost detectate erori legate de achiziții publice în 
aproximativ 40 % din proiectele pentru care achizițiile publice au făcut obiectul unui audit în 
contextul elaborării rapoartelor anuale ale Curții pentru exercițiile 2009-2013. Erorile grave au 
avut drept rezultat o concurență neloială și atribuirea contractelor unor ofertanți care nu 
prezentaseră neapărat cea mai bună ofertă. Curtea a evaluat dacă statele membre și Comisia au 
luat măsuri eficace pentru a remedia aceste probleme. 

Au fost vizitate Republica Cehă, Spania, Italia și Regatul Unit, care se numără printre statele 
membre în care Curtea detectase un număr ridicat de erori legate de achiziții publice în 
perioada 2009-2013. Potrivit constatărilor Curții, atât Comisia, cât și statele membre începuseră 
să soluționeze această problemă, dar mai trebuie depuse eforturi în ceea ce privește atât 
analizarea problemei, cât și luarea unor măsuri eficace. De exemplu, se procedează doar într-o 
măsură foarte limitată la o analiză sistematică, iar Comisia și statele membre nu dispun de date 
suficient de detaliate, fiabile și coerente cu privire la natura și la amploarea erorilor. 

„Comisia și statele membre trebuie să își intensifice eforturile pentru a soluționa problema 
numărului ridicat de erori legate de achiziții publice care afectează, în fiecare an, cheltuielile UE”, 
declară domnul Phil Wynn Owen, membrul Curții responsabil de raport. Curtea propune să se 
înființeze un grup la nivel înalt care să își asume rolul de lider în soluționarea problemei erorilor 
legate de achiziții publice și să promoveze simplificarea. În plus, planul de acțiune al Comisiei ar 
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trebui să fie publicat și ar trebui să se raporteze anual cu privire la progresele înregistrate în 
punerea în aplicare a acestuia. Curtea recomandă, de asemenea, Comisiei și statelor membre să 
analizeze, de manieră exhaustivă, frecvența, gravitatea și cauzele erorilor legate de achiziții 
publice survenite în domeniul politicii de coeziune. 

Auditorii au identificat un număr de bune practici în care statele membre începuseră să colecteze 
într-un mod sistematic informații privind erorile legate de achiziții publice. De asemenea, în 2013, 
Comisia a înființat un grup de lucru tehnic cu rolul de a soluționa această problemă și a elaborat 
un plan de acțiune în acest sens. Cu toate acestea, majoritatea acțiunilor prevăzute în plan nu au 
fost încă puse în aplicare pe deplin. 

Curtea a remarcat că, la începutul anului 2015, un număr de state membre nu îndeplineau încă, 
conform evaluării Comisiei, condițiile stabilite în ceea ce privește achizițiile publice pentru a 
putea accesa fondurile structurale și de investiții europene în perioada de programare 2014-
2020. Aceste cerințe sunt considerate a fi condiții prealabile necesare pentru o utilizare eficace și 
eficientă a sprijinului acordat de Uniune. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite până la sfârșitul 
anului 2016, Curtea recomandă Comisiei să suspende plățile către statele membre în cauză pe 
perioada 2014-2020, până la remedierea deficiențelor. 

Note către editori 

Auditul a acoperit acțiunile întreprinse de Comisie și de statele membre în perioada 2009-2014 
pentru a soluționa problema nerespectării normelor în materie de achiziții publice. Curtea a 
vizitat patru state membre (Republica Cehă, Spania, Italia și Regatul Unit), în care fusese detectat 
un număr ridicat de erori legate de achiziții publice în urma auditurilor efectuate de Curte în 
perioada 2009-2013 în vederea elaborării declarației sale de asigurare. De asemenea, a fost 
realizat un sondaj în rândul a 115 autorități de audit din 27 de state membre (excluzând Croația), 
responsabile de programe operaționale finanțate în cadrul Fondului european de dezvoltare 
regională, al Fondului de coeziune și al Fondului social european. Un alt scurt chestionar a fost 
transmis celor 28 de instituții supreme de audit din UE. 

 


