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introducere
Acest ghid își propune să prezinte un 

model de structurare a unei analize 

bugetare asupra unui buget public din 

România și să stabilească demersul 

pentru analiza și monitorizarea 

obiectivă și cât mai exhaustivă a folosirii 

fondurilor publice. Pentru alte state, 

formatul poate să difere, dar categoriile 

conceptuale rămân aceleași, prin urmare 

și o bună parte din metodologia pe care 

o prezentăm.

Scopul principal al ghidului este analiza 

unui buget local, însă ea poate fi 

adaptată și pentru analiza bugetelor 

administrației centrale deoarece ele 

urmează același format. Acest model 

nu este rigid și poate fi schimbat, 

personalizat sau îmbunătățit după cum 

nevoile de analiză ale fiecărui caz în 

parte și, după cum vom vedea mai jos, 

disponibilitatea informațiilor.

Îndemnul nostru este să nu vă lăsați 

intimidați de structura stufoasă a 

informațiilor publice. Nu avem nevoie 

de o facultate de finanțe publice pentru 

a înțelege și a putea analiza cheltuirea 

fondurilor publice. Avem, însă, nevoie de 

puțin timp și efort. Aici fiindu-ne folositor 

acest model, care are ca scop să ne 

ghideze în analiză pentru ca acel efort 

să fie concentrat în zona în care este 

cel mai util și să prevină greșeli uzuale 

pierzătoare de timp și efort.

Ghidul a fost dezvoltat în cadrul 

proiectului “Transparenţă şi integritate 

în gestionarea bugetelor locale”1 . 

Folosind abordarea şi metodele din 

acest ghid, am reuşit să monitorizăm şi 

să transparetizăm în format prietenos 

pentru cetăţeni execuţia bugetară 

pentru anul 2014 a patru municipalităţi 

din România: Bucureşti Sector 6, Cluj-

Napoca, Iaşi şi Timişoara2. Peste 1600 de 

cetăţeni au vizitat pavilioanele noastre 

aplasate în oraşele proiectului, s-au 

informat despre modul de cheltuire a 

resurselor comunităţii şi şi-au exprimat 

aşteptările faţă de buget şi procesul 

bugetar.

În urma discuţiilor cu cetăţenii, cursurilor 

şi a dezbaterilor publice a reieşit un 

set de măsuri pentru transparenţă 

1 Proiectul s-a desfăşurat în perioada 01.03.2015 – 30.04.2016 şi a fost implementat de Centrul de Resurse Juridice
şi Asociaţia Funky Citizens

2 Toate cele 4 broşuri sunt disponibile în format electronic aici :
http://www.crj.ro/integritate-publica/transparenta-si-integritate-in-gestionarea-bugetelor-locale/
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bugetară ce a fost promovat la nivelul 

autorităţilor publice locale. Sperăm ca 

aceste măsuri, odată puse în practică, 

vor ajuta comunităţile să se implice mai 

mult în stabilirea şi finanţarea strategiei 

de dezvoltare locală. Fiecare dintre noi le 

poate solicita:

• Publicarea pe pagina de Internet a 

bugetului, a programului de investiţii şi 

a execuţiei bugetare detaliate, inclusiv 

rectificările bugetare, în format deschis, 

editabil (ex. MS Excel, CSV);

• Publicarea pe pagina de Internet 

a calendarului de implementare a 

proiectelor derulate de instituţia publică;

• Publicarea pe pagina de Internet a unui 

raport anual privind implementarea 

strategiei de dezvoltare locală/

judeţeană şi resursele alocate pentru 

obiectivele din strategie finanţate în anul 

respectiv (sau includerea unui asemenea 

capitol în cadrul raportului anual de 

activitate);

• Organizarea unei dezbateri publice 

privind execuţia bugetară din anul fiscal 

anterior (prezentată în format intuitiv 

şi prietenos pentru un nivel mediu de 

înţelegere), în relaţie cu obiectivele 

şi proiectele stabilite în strategia 

dezvoltare locală/judeţeană;

• Publicarea pe pagina de Internet 

a anunţurilor de angajare în cadrul 

aparatului de specialitate sau a 

instituţiilor care sunt finanţate de la 

bugetul local şi menţionarea, în cadrul 

anunţului, a salariului de referinţă 

(interval minim-maxim) pentru postul 

scos la concurs.

• Publicarea periodică (bianual sau 

anual) în format deschis (excel, CSV) 

din programul de contabilitate sau prin 

sistemului informatic pentru raportarea 

situaţiilor financiare ale instituţiilor 

publice (ForExeBug) a tuturor plăţilor 

efectuate (valoarea plăţii şi beneficiar, cu 

excepţia plăţii salariilor, indemnizaţiilor 

şi a altor drepturi salariale, care sunt 

confidenţiale, conform hotărârii Curţii 

Constituţionale3 );

• Constituirea unei sume de rezervă în 

procesul de planificare bugetară care 

să nu fie alocată niciunei categorii 

bugetare înainte de dezbaterea publică 

a bugetului, astfel încât alocarea precisă 

să se decidă pentru principalele investiţii 

3 Art. 163, alin (1) din Codul Muncii : Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru 
asigurarea confidenţialităţii. Prin Decizia nr. 615 din 21 septembrie 2006, Curtea Constituţională a României a stabilit următoarele 
„Codul muncii, declarând confidenţiale salariile, este neconstituţional în măsura în care se aplica şi în cazul persoanelor care 
îndeplinesc funcţii publice sau de autoritate publică, având în vedere că aceste persoane sunt remunerate din fonduri publice, 
societatea fiind interesată în legătura cu modul de efectuare a cheltuielilor publice. Curtea reţine că, în ceea ce priveşte autorităţile 
şi instituţiile publice, în bugetele acestora sunt prevăzute cheltuielile pe care le pot face, pe capitole, inclusiv cele cu personalul şi 
cu salariile. Aceste bugete sunt publice şi cuprind informaţii cu privire la cheltuirea banului public, informaţiile în cauza având un 
evident caracter public. Curtea constată că salariile personalului instituţiilor din sectorul bugetar sunt stabilite prin acte normative, 
care sunt, de asemenea, publice. Însă Curtea reţine că salariul concret al unei persoane, stabilit în cadrul limitelor minime şi maxime 
prevăzute în actele normative, ţinând seama de importanta muncii depuse, de contribuţia adusă la realizarea sarcinilor şi de situaţia 
sa personală, nu mai prezintă interes public, intrând în sfera interesului privat al persoanei. Astfel, în acest context, Codul muncii isi 
găseşte pe deplin aplicabilitatea şi utilitatea.”
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locale dorite de cetăţeni, aşa cum ar 

rezulta din dezbaterile publice privind 

bugetul anual (proces de bugetare 

participativă).

• Actualizarea strategiei de dezvoltare 

locală printr-un proces participativ, 

care să includă şi măsurile cuprinse 

în programul politic pentru câștigarea 

mandatului în 2016, precum şi detalierea 

costurilor şi ţintelor de servicii publice, 

şi bugetarea priorităţilor din strategie în 

planificarea bugetară multianuală.

Capitolul 1 al ghidului explică procesul şi 

calendarul bugetar, capitolul 2 prezintă 

procesul achiziţiilor publice, capitolul 3 

discută modul de generare a costurilor 

per investiţie/acţiune realizată, capitolul 

4 prezintă instrumente de intervenţie.

Vă dorim mult succes!



Ghid de monitorizare a buGetelor |  9București 2016

CAPITOlul 1.

despre bugete
1.1. Ce trebuie să știm înainte să 
începem

Câte tipuri de bugete există?

Conform legii finanţelor publice4 , în 

România, există nouă tipuri de bugete:

1) bugetul de stat;

2) bugetul asigurărilor sociale de stat;

3) bugetele fondurilor speciale;

4) bugetul trezoreriei statului;

5) bugetele instituţiilor publice 

autonome;

6) bugetele instituţiilor publice finanţate 

integral sau parţial din bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat şi 

bugetele fondurilor speciale, după caz;

7) bugetele instituţiilor publice finanţate 

integral din venituri proprii;

8) bugetul fondurilor provenite 

din credite externe contractate 

sau garantate de stat şi ale căror 

rambursare, dobânzi şi alte costuri se 

asigură din fonduri publice;

9) bugetul fondurilor externe 

nerambursabile (FEN).

Bugetul este un document prin care 

sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an 

veniturile şi cheltuielile sau, după caz, 

numai cheltuielile, în funcţie de sistemul 

de finanţare a instituţiilor publice.

Bugetul este doar o previziune viitoare 

și nu o stare efectivă. Alocarea efectivă 

a fondurilor se vede într-un document 

separat, legat de buget, și anume 

execuția bugetară.

Fără să ne gândim la abateri grosolane 

un buget poate să nu ofere fidel 

imaginea cheltuirii fondurilor publice. 

De la clasificarea greșită a cheltuielilor 

până la asumpțiile și simplificările 

contabile de care este nevoie, un buget 

are numeroase limite pe care vrem 

să le menționăm. Cu toate acestea, 

orice document contabil are limite, nu 

doar bugetele publice, iar bugetul și 

execuția bugetară rămân cele mai fidele 

documente referitoare la folosirea 

fondurilor de către administrația  

publică.

Singurul lucru pe care putem să îl facem 

este să fim conștienți de limitele sale. 

1 Art. 1, alin. 2 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
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Criticile care pot surveni sunt de două 

tipuri, fie legate de acuratețea datelor, 

fie legate de clasificarea cheltuielilor.

Clasificarea unor cheltuieli poate, în 

unele cazuri, să sufere de subiectivism 

și să fie arbitrară. De plidă, salariul unei 

persoane care se ocupă de birocrația 

aferentă serviciilor de educație dintr-o 

administrație, poate să se ocupe și de 

birocrația aferentă serviciilor culturale. 

Cu toate acestea salariul ei va apărea 

numai la una dintre cele două rubrici.

Teoretic ar trebui făcută o alocare a 

salariului ei între multiplele locuri 

unde lucrează, proporțional cu orele 

de muncă depuse în acele locuri. Dar 

în practică salariul ei va fi alocat unui 

singur capitol, existând posibilitatea 

diminuării sau creșterii contabile a 

sumelor aferente unui capitol sau altuia 

prin alocarea contabilă diferită. În 

același fel, o cheltuială de capital poate 

suferi de aceeași problemă. un aparat 

de climatizare care aerează o clădire în 

care se află mai multe birouri aferente 

mai multor funcții ale ordonatorului de 

credite va fi alocat unei singure funcții, 

deși este folosit de mai multe.

5 Este util ca într-un demers de monitorizare a unui buget public să fie consultate rapoartele anuale ale Curţii de Conturi sau alte 
rapoarte ale Curţii pentru a se cunoaşte problemele identificate în trecut de Curte la autorităţile publice monitorizate. Aceste 
probleme pot fi reverificate în cursul analizei/monitorizării bugetului. 

De asemenea, încrederea în faptul 

că cheltuielile vor respecta bugetul 

prezentat și în acuratețea cifrelor 

prezentate în execuția bugetară este 

pe măsura încrederii în auditorul 

acestor documente. Corporațiile mari, 

de obicei cotate la bursă, cheltuiesc 

anual sume astronomice pe audit de la 

firme cu reputație în domeniu pentru 

a câștiga încrederea investitorilor/

stakeholder-ilor. În cazul administrației 

locale, auditorul este Curtea de Conturi a 

României5 .

În final, bugetul ne este util pentru 3 

lucruri:

- a furniza cea mai fidelă imagine 

posibilă a cheltuirii fondurilor publice;

- a oferi direcții de investigare/

aprofundare pentru anumite sume;

- a indica schimbări survenite, schimbări 

care pot fi direcții de investigare.

Pentru a înţelege procesul bugetar, şi 

anume etapele consecutive de elaborare, 

aprobare, executare, control şi raportare 

ale bugetului, care se încheie cu 

aprobarea contului general de execuţie a 

acestuia, este nevoie să fim familiarizaţi 

cu termeni de specialitate, care sunt 

explicaţi în dicţionarul ghidului.
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1.3. Calendarul bugetar 

SuRSA: http://www.banipublici.ro/educatie/cum-ia-nastere-un-buget-local
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1.3. Legislaţia relevantă

Pentru monitorizarea unui buget 

public este util să parcurgem legislaţia 

relevantă:

• legea privind finanţele publice (legea 

nr. 500/2002)

• legea finanţelor publice locale (legea 

nr. 273/2006)

• legea responsabilităţii fiscal-bugetare 

(legea nr. 69/2010)

1.4. Colectarea datelor

Datele pe care trebuie să le obținem în 

vederea începerii analizei bugetare sunt:

• Bugetul unităţii administrativ teritoriale 

(venituri şi cheltuieli). Primul loc unde 

le căutăm este pagina de Internet a 

primăriei/consiliului județean. Dacă nu 

sunt acolo, sau unitatea Adiminstrativ 

Teritorială (uAT) nu are pagină de 

Internet, datele trebuie solicitate în baza 

legii nr. 544/2001 privind informaţiile de 

interes public6.

Aici trebuie deja să distingem între date 

absolut necesare şi date importante, 

dar nu cruciale. Datele absolut necesare 

sunt ultimul buget aprobat (după ultima 

rectificare) şi execuţia bugetară pe 

ultima perioadă7. Datele importante sunt 

execuţia bugetară pe anul precedent, 

bugetul iniţial pe anul analizat şi 

bugetele intermediare între bugetul 

iniţial şi ultimul bugetul aprobat, dacă au 

existat. legea responsabilităţii fiscal-

bugetare prevede, la art. 23, alin. 2, că 

„într-un an bugetar nu pot fi aprobate 

mai mult de două rectificări bugetare”, 

dar în practică au fost momente când 

s-a derogat, tot prin lege, de la această 

regulă (un exemplu fiind chiar anul 2014). 

• Date relevante referitoare la uAT: 

populaţie, structură demografică, 

suprafaţă, număr de maşini, număr 

de şcoli, număr de angajați, instituţii 

publice, organigrame etc. Orice date 

care pot fi utilizate pentru a interpreta 

datele bugetare. Toate datele de aici sunt 

importante, dar nu cruciale, deşi este 

obligatoriu să obţinem niște date care să 

ne permită să raportăm cifrele din buget 

la nişte variabile mai uşor inteligibile.

6 Modelul de solicitare de informaţii de interes public se află în Anexa 1
7 unele dintre aceste date le putem obţine şi de la adresa : http://www.transparenta-bugetara.gov.ro unde Ministerul Finanţelor 
Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală postează informații despre activitatea financiar-bugetară a tuturor entităţilor 
publice din România. De exemplu, fișierul “Raport de execuţie bugetară Cofog 3 la data: xxxxxx”, reprezintă execuția bugetară 
cumulată de la începutul anului, de la 1 ianuarie până la data raportului. Rapoartele se publică la sfârșitul fiecărei luni pentru perioada 
cumulată.
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De exemplu, cheltuielile cu mentenanţa 

străzilor care pot fi exprimate în termeni 

de lei per maşină pentru a transmite mai 

inteligibil valoarea lor. În general o sursă 

bună pentru astfel de date este Institutul 

Național de Statistică (INS)8. Dacă 

este o valoarea pe care o considerăm 

relevantă și nu o avem este recomandat 

să o solicităm odată cu bugetul printr-o 

cerere în baza legii nr. 544/2001.

1.5. Procesare datelor

Scopul acestei etape este de a 

transforma datele obținute în pasul 

anterior, pe care le vom denumi 

documente sursă, într-un fișier de 

lucru mult mai mic ca dimensiune și 

mult mai inteligibil decât documentul 

public. Astfel, bugete precum cele ale 

administrației publice centrale, care 

au zeci de mii de linii pot fi organizate 

inteligent în doar câteva mii, mult mai 

ușor navigabile. Pentru aceasta, vă 

propunem următorii pași:

• Datele despre buget vor fi, foarte 

probabil în format pdf ne-editabil şi 

ne-prelucrabil. De aceea e nevoie să fie 

8 INS pune la dispoziţia cetăţenilor, gratuit, serviciul TEMPO-Online, o bază de date statistice care dă posibilitatea oricui de a accesa 
o gamă largă de informaţii cuprinse în 1100 de indicatori statistici, organizați pe domenii și subdomenii economico-sociale: http://
statistici.insse.ro
9 Ca titlu exemplificativ, fişierul prelucrat cu bugetul Sectorului 6 al Bucureştiului poate fi accesat aici: http://www.crj.ro/integritate-
publica/transparenta-si-integritate-in-gestionarea-bugetelor-locale/

transformate în format excel. Pentru 

asta se foloseşte un soft de tip OCR  - 

Optical character recognition. Ideea 

este de a calibra soft-ul să facă munca 

mecanică de a lua datele din pdf și a 

le transpune în excel. un OCR testat şi 

recomandat este Abbyy Pdf Transformer, 

dar oricare alt OCR cu care vă simțiți 

confortabil este bun. Acest pas poate 

fi intensiv ca timp și efort dacă este 

prima dată când folosiți un astfel de 

soft. În cazul în care datele sunt oferite 

în formate editabile, putem să trecem 

direct la pasul al 2-lea, prelucrarea lor.

• De asemenea, intensivă ca timp şi 

efort este prelucrarea datelor obţinute 

din OCR. În funcţie de cum arată datele 

din output-ul etapei precedente, 

această etapă poate să dureze mai 

mult sau mai puţin. Această etapă 

presupune preluarea datelor relevante 

și organizarea lor într-un mod în care să 

reiasă clar variațiile și liniile pe care să 

ne concentrăm în etapele următoare. 

• Datele din fișierul generat de OCR 

trebuie prelucrate în așa fel încât să 

arate precum în modelul cu care am 

lucrat în cadrul proiectului9.
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Datele pe care le căutăm versus alte 
date pe care le găsim în buget

Nu toate datele vor fi relevante pentru 

analiza în cauză. Depinzând de felul cum 

va fi prezentat bugetul, s-ar putea să 

avem diverse rubrici care sunt relevante 

din punct de vedere al scrierii raportului, 

dar nu vor fi utilizabile din punctul de 

vedere al procesării datelor (nu se vor 

întretăia cu nimic) sau care reflectă 

fluxuri de bani care nu au avut loc dar ar 

fi putut să aibă.

Sumele pe care recomandăm să 

concentrăm analiza sunt sumele 

aprobate în buget și sumele referitoare 

la execuția efectivă. Adică, sumele care 

s-au cheltuit/încasat efectiv în perioada 

de timp care ne intereseză. Pe lângă 

acestea, bugetele pot să facă referire la 

sumele bugetate (adică planificate dar 

nu efective), și la sumele care au originat 

într-o periodă dar nu au fost încă plătite 

și urmează a fi plătite în perioadele 

următoare.

De asemenea, o să constatați că aproape 

fiecare capitol și sub-capitol are în 

componența sa titlul XIX numit „Plăți 

efectuate în anii precedenți și recuperate 

în anul curent”. Acest titlu se referă la 

fluxuri de bani efective, bani care au fost 

recuperați în anul în cauză. Fiind un flux 

efectiv de bani trebuie să ținem cont de 

el.

Sumele stabilite a fi încasate ca și 

impozite aferente unei perioade dar care 

nu au fost încasate, nu constituie fluxuri 

de bani. De aceea nu recomandăm să 

ne concentrăm atenția pe ele. Cu toate 

acestea, ele pot fi relevante dacă în 

rubrica aferentă lor se observă o variație 

semnificativă. Astfel putem vedea dacă 

acea variație se poate explica prin 

scăderea evenimentulu–i taxabil, sau 

prin slaba colectare, sau, în cazul în care 

au crescut, prin îmbunătățirea colectării. 

De asemenea pot fi relevante dacă 

vedem o diferență mare între sumele de 

colectat și colectările efective.

Sumele încasate/cheltuite pe trimestre, 

deși reprezintă fluxuri de bani efective, 

ne oferă o imagine parțială a finanțării 

ordonatorului de credit. De aceea, 

nu recomandăm să ne concentrăm 

pe ele, ci pe sumele aferente întregii 

perioade. În mod excepțional, dacă 

variația trimestrială este relevantă 

pentru explicarea unei variații, putem 

să căutăm datele trimestriale direct în 

documentele sursă. Atenție, însă, atunci 

când comparăm execuțiile trimestriale 

cu bugetul, trebuie ales bugetul care era 

în vigoare pentru acel an în cursul acelui 

trimestru.

Angajamentele legale pentru o perioadă, 

de asemenea, nu sunt fluxuri de bani. 
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10 În definiţia legii, clasificaţie economică reprezintă gruparea cheltuielilor după natura şi efectul lor economic, iar clasificaţie 
funcţională reprezintă gruparea cheltuielilor după destinaţia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activităţi sau 
obiective care definesc necesităţile publice.
11 Clasificaţie bugetară reprezintă gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare. 
Clasificaţie bugetară poate fi consultată la următoarea adresă de Internet: http://www.mfinante.ro/clasificatii.html?pagina=domenii

Ele, însă, sunt sume care, așa cum le 

indică numele, ar trebui să fie plătite 

aferent unei perioade, chiar dacă nu au 

fost efectiv plătite. Faptul că nu au fost 

plătite în acea perioadă nu este neapărat 

un lucru anormal. Administrația publică 

din România este, din păcate, chiar 

faimoasă pentru întârzierea cu care 

plătește facturile. Informația, însă, poate 

fi utilă în contextul investigaților dvs.

Acest model de organizare a datelor 

trebuie folosit şi pentru alți ordonatori 

şi pentru cheltuieli. Acest format are 

următoarele beneficii:

• Este considerabil mai mic ca și 

dimensiuni decât formatul sursă.

• Este ușor navigabil; dacă ne 

interesează, de pildă, toate cheltuielile 

cu personalul, este suficient să punem 

un filtru pe acele cheltuieli și vom vedea 

toate capitolele unde ele au originat și 

locul unde sunt ele concentrate.

• Durează câteva secunde pentru a 

obține orice defalcare de sume.

Ce trebuie știut despre organizarea 
datelor

În orice organizație, cheltuielile pot fi 

agregate într-o multitudine de feluri, în 

cazul bugetelor publice, o să avem două 

împărțiri mari (3 în unele cazuri). În cazul 

administrației locale din România, o să 

avem două împărțiri ale cheltuielilor 

făcute în bugete. una dintre ele este 

denumită „funcțională”, iar cealaltă este 

denumită „economică”10 . 

În fapt există o multitudine de feluri 

în care pot fi vizualizate aceleași 

cheltuieli ale oricărei organizații. În cazul 

bugetelor administrației publice, modul 

de organizare a veniturilor și cheltuielilor 

este fix și este impus.

Din punct de vedere „funcțional”, 

cheltuielile sunt, într-o primă măsură 

organizate în capitole, după care în sub-

capitole și, în final, după paragrafe. Nu 

este util să expunem întreaga clasificare 

bugetară11 , deoarece ea trebuie 

observată de la caz la caz, ordonatorii de 

credite având rareori nevoie de toate.
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Vom prezenta cu titlu exemplificativ 

capitolele pe care pot fi organizate 

cheltuielile:

• Autorităţi publice şi acţiuni externe 

• Cercetare fundamentală şi cercetare 

dezvoltare 

• Alte servicii publice generale 

• Tranzacţii privind datoria publică şi 

împrumuturi 

• Apărare 

• Ordine publică şi siguranţă naţională 

• Învăţământ 

• Sănătate 

• Cultură, recreere şi religie 

• Asigurări şi asistenţă socială 

• locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 

• Protecţia mediului 

• Acţiuni generale economice, comerciale 

şi de muncă 

• Combustibili şi energie 

• Industria extractivă, prelucrătoare şi 

construcţii 

• Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 

vânătoare 

• Transporturi 

• Comunicaţii 

• Cercetare şi dezvoltare în domeniul 

economic 

• Alte acţiuni economice

Fiecare capitol poate avea sub-capitole. 

De pildă, revenind la exemplul Primăriei 

sectorului 6, avem următoarele sub-

capitole pentru capitolul „Învățământ”: 

„Învățământ preșcolar și primar”, 

„Învățământ secundar”, „Învățământ 

postliceal”, „Învățământ nedefinibil 

prin nivel”, „Servicii auxiliare pentru 

educație” și „Alte cheltuieli în domeniul 

învățământului”.

la rândul său fiecare sub-capitol 

poate fi împărțit în paragrafe. Tot cu 

titlul exemplificativ, în cazul primăriei 

sectorului 6 pentru sub-capitolul 

„Învățământ secundar” acestea 

sunt: „Învățământ secundar inferior”, 

„Învățământ secundar superior” și 

„Învățământ profesional”.

Din punct de vedere „economic”, 

cheltuielile sunt împărțite în grupe, 

titluri, articol și alineat. Vom prezenta cu 

titlu exemplificativ titlurile pe care pot fi 

organizate cheltuielile:

• Cheltuieli de personal 

• Bunuri şi servicii 

• Dobânzi 

• Subvenţii 

• Fonduri de rezervă 

• Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice 

• Alte transferuri 
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• Proiecte Cu Finanţare Din Fonduri 

Externe Nerambursabile (Fen) 

Postaderare

• Asistenţă socială 

• Alte cheltuieli 

• Cheltuieli aferente programelor cu 

finanţare rambursabilă 

• Active nefinanciare 

• Active financiare 

• Fondul naţional de dezvoltare 

• Împrumuturi

• Rambursări de credite 

• Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 

recuperate în anul curent

Pentru a construi fișierul, se ia fiecare 

capitol și se analizează titlurile care îl 

compun, după care pentru fiecare titlu 

se așează cheltuielile de la cea mai 

mică diviziune a lor în așa fel încât suma 

tuturor liniilor să fie egală cu suma 

cheltuită pentru acel capitol.

Pentru a fi siguri că nu se pierd date 

la niciun moment, sistematic pentru 

fiecare categorie trebuie însumate sub-

categoriile care o compun. 

De exemplu, suma cheltuielilor din 

fiecare capitol trebuie, însumat, să fie 

egale cu cheltuielile totale, sumele 

tuturor titlurilor aferente unui capitol 

trebuie să fie egale cu suma cheltuielilor 

pentru acel capitol. De cele mai multe 

ori probleme cu însumarea datelor sunt 

datorate transformării datelor prin OCR. 

Dacă sunt sume care nu se potrivesc, 

depinzând de sumă trebuie investigat 

motivul pentru care au fost greșite/

omise sume.

De asemenea, pentru verificarea finală 

a datelor, după ce au fost transpuse și 

veniturile și cheltuielile în fișierul de 

lucru, recomandăm o ultimă verificare 

prin scăderea cheltuielilor din venituri. 

Rezultatul obținut trebuie să fie 

excedentul sau deficitul ordonatorului 

de credit, acesta se verifică ușor în 

documentul sursă, să corespundă.

• În cursul procesării datelor o să 

observați anumite neclarități în 

arhitectura datelor. Mai precis, 

neclarități legate de împărțirea datelor.

Această împărțire din surse primare 

suferă de câteva probleme, una dintre 

ele este lipsa legăturii dintre împărțirea 

cheltuielilor pe titluri și cea pe sub-

capitole. Problema este că autoritățile 

nu ne fac legătura între cele două 

decât la nivel de capitol, lăsându-ne în 

imposibilitatea de a face legătura între 

acestea la un nivel mai jos.
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Astfel, de exemplu, vom știi ce sume 

au fost cheltuite în cadrul capitolului 

„Învățământ”, pentru sub-capitolul 

„Învățământ secundar” și, mai în 

profunzime, paragraful „Învățământ 

secundar inferior”, de asemenea vom 

știi ce sume au fost cheltuite în cadrul 

capitolului „Învățământ” pentru titlul 

„Cheltuieli cu personalul”, dar nu vom 

știi ce parte de „Cheltuieli cu personalul” 

a fost cheltuită pentru sub-capitolul 

„Învățământ secundar” sau pentru 

paragraful „Învățământ secundar 

inferior”.

Prin urmare analiza noastră trebuie 

să fie centrată pe una dintre cele 

două clasificări și nu le poate include 

pe amândouă decât dacă revenim la 

ordonator-ul de credite cu informații 

suplimentare. Fiind nevoiți să alegem 

o clasificare și neputânt integra 

informația din amândouă, recomandăm 

să concentrăm analiza pe clasificarea 

economică.

Motivul principal, este că gradul 

de detaliu al ei este mult mai mare 

decât cel al clasificării funcționale, 

aceasta urmând să fie utilizată pentru 

interpretare și investigare.

• Atenție atunci când vedem printre 

cheltuieli titlul „Transferuri între unități 

ale administrației publice” (titlul VI)! 

Sumele care apar la acest titlu sunt 

transferuri către alți ordonatori de credit 

(ordonatori secundari de credit).

Aceștia sunt instituțiile aflate în 

subordinea ordonatorului pe care îl 

analizăm.

Este util să avem date și despre bugetele 

instituțiilor aflate în subordinea 

ordonatorului de credit. Acolo, aceste 

sume care aici sunt înregistrate ca și 

cheltuieli, sunt înregistrate drept venituri 

în capitolul „IV. Subvenții”, subcapitolul 

„Subvenții de la alte administrații”, 

paragraf „Subvenții pentru instituții 

publice”. Din păcate, la nivel central, 

aceste sume care ar trebui să se 

reconcilieze perfect sunt sursa multor 

erori.

Nu recomandăm să încercați să oferiți 

o imagine consolidată a bugetului 

ordonatorului de credit deoarece 

pentru acestea este nevoie nu doar 

de o reconciliere perfectă a sumelor 

de mai sus, ci și de a adăuga veniturile 

adiționale pe care le mai primesc 

insituțiile subordonate.

Prin urmare recomandăm să ne limităm 

analiza la bugetul ordonatorului de 

credit și menţionarea instituțiilor din 

subordine subvenționate.
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1.6. Analiza datelor

Pe baza pasului anterior, avem deja 

o imagine clară cu toate elementele 

care trebuie investigate. În principal 

sunt două lucruri pe care trebuie să le 

investigăm și, ulterior, explicăm:

• variațiile semnificative. Pentru a 

stabili ce sunt variațiile semnificative 

într-un mod clar și pentru a fi siguri că 

nu ne scapă nimic din vedere, stabilim 

o coloană în care calculăm variațiile 

tuturor sumelor de peste o anumită 

sumă (de exemplu 10,000,000 lei). În 

anexa cu veniturile bugetului Sectorului 

6 vă recomandăm o formulă care ne 

arată variația sumelor între bugetul 

inițial și bugetul rectificat, doar dacă 

suma este superioară pragului înscris în 

prima celulă a coloanei (în cazul nostru 

10,000,000 lei). În coloana alăturată 

avem aceeași formulă pentru variația 

sumelor între bugetul final și execuția 

efectivă, de asemenea dacă sumele sunt 

mai mari decât pragul setat.

• pe lângă acestea, sumele care au variat 

puțin dar care sunt suficient de mari 

(peste materialitate) sunt de asemenea 

important de investigat.

În ce constă investigarea? Investigarea 

lor nu înseamnă neapărat să căutăm mai 

multe detalii, ci înseamnă să explicăm 

acele sume/variații în termeni inteligibili 

pentru publicul larg. Dacă sunt sume 

mari cheltuite pentru multe persoane, 

cum ar fi cheltuielile pentru salarii, este 

util de raportat suma totală la numărul 

de funcționari/salariați. Eventual putem 

să ne uităm să vedem cât din acestea 

au fost date ca salarii de bază și cât ca 

sporuri.

De asemenea, acesta este un filon 

pentru analiză, unul care ne poate 

duce la alte întrebări. De pildă, dacă 

sporurile sunt însemnate sau au variat 

semnificativ, putem să vrem să explicăm 

acest lucru.

Pentru toate aceste investigații va trebui 

să ne îndepărtăm de la sursele primare 

și să căutăm date adiționale. Dacă nu le 

găsim, le putem cere autorităţii publice 

prin modelul amintit mai sus sau căuta în 

alte surse.

În tot demersul nostru este util să 

raportăm rezultatele analizei bugetare la 
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Strategia de dezvoltare locală. Consiliile 

locale/judeţene aprobă strategiile 

privind dezvoltarea economică, socială 

şi de mediu a unităţii administrativ-

teritoriale, strategii, prognoze şi 

programe de dezvoltare economico-

socială şi de mediu a judeţului12 .

Aceste strategii oferă o viziune 

multianuală asupra obiectivelor şi 

proiectelor de investiţii, de aceea analiza 

unui buget ar trebui să reflecte aceste 

obiective şi priorităţi. Este important 

ca strategia de dezvoltare locală să fie 

elaborată prin mijloace participative13 .

12 Art. 91, alin. 2, lit. d, Art. 63, alin. 3, lit. c şi Art. 36, alin. 2, lit. e din legea nr. 215/2001
13 un ghid cu privire la elaborarea strategiei de dezvoltare locală prin mijloace participative poate fi consultat aici: http://dialogcivic.
gov.ro/wp-content/uploads/2016/03/Buna_guvernare_la_romani-ghid_de_bune_practici.pdf
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CAPITOlul 2.

Despre achiziţiile publice
Acest capitol prezintă modul în care poate fi realizată monitorizarea procesului de 

contractare din bani publici. Execuţia unui buget public este se află în strânsă corelaţie cu 

procesul achiziţiilor publice.

legislaţia privind achiziţiile publice  se va schimba în anul 2016 de aceea am ales ca, în 

acest capitol, să prezentăm noile reglementări mai detaliat. Termenii folosiţi în noua lege 

sunt diferiţi de vechea reglementare de aceea este nevoie de un proces de înţelegere şi 

integrare a noilor proceduri.

2.1. Ce sunt achizițiile publice?

Tot ce se cumpără din bani publici 

înseamnă achiziţie publică. În termenii 

definiţiei legale, achiziţia/achiziţia 

publică reprezintă achiziţia de lucrări, de 

produse sau de servicii prin intermediul 

unui contract de achiziţie publică de 

către una ori mai multe autorităţi 

contractante de la operatori economici 

desemnaţi de către acestea, indiferent 

dacă lucrările, produsele sau serviciile 

sunt destinate ori nu realizării unui 

interes public. legea-cadru din domeniul 

achiziţiilor publice urmează a fi adoptată 

de catre Parlament în luna Mai 2016

2.2. Care sunt principiile ce trebuie 
respectate pe parcursul procesului 
de achiziţii publice?

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal;

c) recunoaşterea reciprocă;

d) transparenţa;

e) proporţionalitatea;

f) asumarea răspunderii.
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2.3. Cum se aplică noua legislaţie?

Conform art. 236, noua reglementare se 

aplică procedurilor de atribuire iniţiate 

după data intrării sale în vigoare. Astfel, 

procedurile de atribuire încheiate sau 

aflate în curs de desfăşurare la data 

intrării în vigoare a noii reglementări 

se supun reglementării anterioare şi 

trebuie monitorizate ţinând cont de 

legislaţia aflată atunci în vigoare în tot 

ceea ce priveşte încheierea, modificarea, 

interpretarea, efectele, executarea şi 

încetarea acestora.

Toate entităţile care fac achiziţii 

publice poartă numele de autorităţi 

contractante. Intră în această 

categorie15:

• autorităţile şi instituţiile publice 

centrale sau locale, precum şi structurile 

din componenţa acestora care au 

delegată calitatea de ordonator de 

credite şi care au stabilite competenţe în 

domeniul achiziţiilor publice;

• organismele de drept public (orice 

entităţi, altele decât autorităţile şi 

instituţiile publice centrale sau locale 

care, indiferent de forma de constituire 

sau organizare, îndeplinesc în mod 
cumulativ următoarele condiţii:

- sunt înfiinţate pentru a satisface 

nevoi de interes general, fără caracter 

comercial sau industrial;

- au personalitate juridică; 

- sunt finanţate, în majoritate, de către 

autorităţile şi instituţiile publice centrale 

sau locale sau de către alte organisme 

de drept public ori se află în subordinea, 

sub autoritatea sau în coordonarea 

ori controlul unei autorităţi şi instituţii 

publice centrale sau locale sau ale unui 

alt organism de drept public ori mai mult 
de jumătate din membrii consiliului de 

administraţie/ organului de conducere 

sau de supraveghere sunt numiţi de 

către o autoritate şi instituţie publică 

centrală sau locală ori de către un alt 

organism de drept public.

• asocierile care cuprind cel puţin o 

autoritate contractantă aşa cum este 

definită la punctele de mai sus.

Cu toate acestea, legislaţia16 privind 

achiziţiile publice se aplică şi entităţilor 

juridice fără calitatea de autoritate 

contractantă atunci când atribuie un 

contract de lucrări dacă se îndeplinesc în 
mod cumulativ următoarele condiţii:

• contractul este finanţat/subvenţionat 

15 Conform art. 4 din lege
16 Conform art. 6 din lege
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în mod direct, în proporţie de mai mult 

de 50% din valoarea acestuia, de către o 

autoritate contractantă;

• valoarea estimată, fără TVA, a 

contractului este egală sau mai mare 

decât 23.227.215 lei;

• contractul include una dintre 

următoarele activităţi: lucrări de geniu 

civil;  lucrări de construcţie pentru 

spitale, facilităţi destinate activităţilor 

sportive, recreative şi de agrement, 

clădiri ale instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar şi universitar şi clădiri de 

uz administrativ.

În privinţa contractului de servicii, 

entitatea juridică fără calitatea de 

autoritate contractantă are obligaţia 

să aplice noua reglementare în cazul în 

care se îndeplinesc în mod cumulativ 
următoarele condiţii:

• contractul este finanţat/subvenţionat 

în mod direct, în proporţie de mai mult 

de 50% din valoarea acestuia, de către o 

autoritate contractantă;

• valoarea estimată, fără TVA, a 

contractului este egală sau mai mare 

decât 600.129 lei;

• contractul este în legătură cu un 

contract de lucrări care a fost menţionat 

în paragraful anterior.

Execeptări de la aplicarea legislaţiei 

cadru privind achiziţiile sunt detaliate în 

art. 26-33 din lege.

2.4. Procesul achiziţiilor publice

Procesul achiziţiilor publice este 

unul complex, care începe odată cu 

identificarea necesităţii şi oportunităţii 

achiziţiei publice (prin raportare la 

Strategia de dezvoltare şi la alocările 

bugetare), continuă cu aplicarea unei 

anumite proceduri de achiziţie şi duce 

la atribuirea, executarea şi finalizarea 

contractului de achiziţie publică.
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Aşadar, conform proiectului de lege, procesul achiziţiilor publice cuprinde următoarele 

etape:

• determinarea valorii estimate a achiziţiei;

• consultarea pieţei în vederea pregătirii achiziţiei;

• elaborarea documentaţiei de atribuire;

• iniţierea procedurii de atribuire;

• atribuirea;

• finalizarea procedurii;

• executarea şi încetarea contractului;

• modificarea contractului.

Fiecare etapă este prezentată schematic în tabelul de mai jos:
Etapă Prevederi legale 

cheie

articolele 
de lege 

invocate
ObsErvaţii

Determinarea 
valorii estimate 
a achiziţiei

Modul de calcul al 
valorii estimate a 
achiziţiei

Art. 9-25 Valoarea estimată a achiziţiei se determină înainte 
de iniţierea procedurii de atribuire şi este valabilă la 
momentul iniţierii procedurii de atribuire.

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza 
metode de calcul al valorii estimate a achiziţiei cu 
scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire 
prevăzute de prezenta lege.

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza 
contractul de achiziţie publică în mai multe contracte 
distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode 
de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii 
estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de 
a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate 
de prezenta lege.

Consultarea 
pieţei în vederea 
pregătirii 
achiziţiei

invitarea 
experţilor 
independenţi, 
autorităţi publice 
sau operatori 
economici;

implementarea 
opiniilor, 
sugestiilor sau 
recomandărilor 
primite

Art. 139- 140 Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza 
consultări ale pieţei în vederea pregătirii achiziţiei, 
prin raportare la obiectul contractului de achiziţie 
publică, şi pentru a informa operatorii economici cu 
privire la planurile de achiziţie şi cerinţele avute în 
vedere în legătură cu acestea, făcând cunoscut acest 
lucru prin intermediul SEAP, precum şi prin orice alte 
mijloace.
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Elaborarea 
documentaţiei 
de atribuire

Reguli generale 
de participare 
şi desfăşurare a 
procedurilor de 
atribuire;

Contracte 
rezervate;

Confidenţialitate;

Reguli de evitare 
a conflictului de 
interese;

Reguli aplicabile 
comunicărilor;

Împărţirea pe 
loturi;

Art. 49-55

Art. 141

Autorităţile contractante nu vor concepe sau structura 
achiziţiile ori elemente ale acestora cu scopul exceptării 
acestora de la aplicarea dispoziţiilor prezentei legi 
ori al restrângerii artificiale a concurenţei17. O 
restrângere artificială a concurenţei apare în cazul în 
care achiziţia ori elemente ale acesteia sunt concepute 
sau structurate cu scopul de a favoriza ori dezavantaja 
în mod nejustificat anumiţi operatori economic18.

Autoritatea contractantă precizează în documentaţia 
de atribuire reglementările obligatorii în domeniile 
mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin 
legislaţia adoptată la nivelul uniunii Europene, legislaţia 
naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, 
convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste 
domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării 
contractului de achiziţie publică ori să indice instituţiile 
competente de la care operatorii economici pot obţine 
informaţii detaliate privind reglementările respective. 
Autoritatea contractantă are totodată obligaţia de 
a solicita operatorilor economici să indice în cadrul 
ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de 
obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al 
relaţiilor de muncă19.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui 
informaţiile transmise de operatorii economici indicate 
de aceştia ca fiind confidenţiale, inclusiv secrete tehnice 
sau comerciale şi elementele confidenţiale ale ofertelor. 
Autoritatea contractantă poate impune operatorilor 
economici anumite cerinţe în vederea protejării 
caracterului confidenţial al informaţiilor pe care aceasta 
le pune la dispoziţie pe durata întregii proceduri de 
atribuire20.

Prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în 
care membrii personalului autorităţii contractante sau 
ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează 
în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi 
în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot 
influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau 
indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes 
personal, care ar putea fi perceput ca element care 
compromite imparţialitatea ori independenţa lor în 
contextul procedurii de atribuire21.

17 Art. 50, alin.1
18 Art. 50, alin.2
19 Art. 51
20 Art. 57 din lege
21 Art. 59 din lege
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Elaborarea 
documentaţiei 
de atribuire

Elaborarea 
documentaţiei de 
atribuire

Oferte alternative

Criterii de 
calificare şi 
selecţie

Criterii de 
atribuire

Documentul 
unic de achiziţie 
european. 
E-Certis

liste oficiale 
ale operatorilor 
economici agreaţi 
şi certificarea de 
către organisme 
de drept public 
sau privat

Cataloage 
electronice

Art. 154-
206

specificaţiile tehnice sunt stabilite prin documentaţia 
de atribuire şi definesc caracteristicile solicitate privind 
lucrarea, serviciul sau produsele care fac obiectul achi-
ziţiei. Specificaţiile tehnice trebuie să permită tuturor 
operatorilor economici accesul egal la procedura de 
atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor 
obstacole nejustificate faţă de asigurarea unei concu-
renţe efective între operatorii economici.

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica în ca-
drul procedurii de atribuire numai criterii de calificare 
şi selecţie referitoare la:

a)motive de excludere a candidatului/ofertantului;

b)capacitatea candidatului/ofertantului.

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica în ca-
drul procedurii de atribuire numai criterii de capacitate 
referitoare la:

a)capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

b)situaţia economică şi financiară;

c)capacitatea tehnică şi profesională.

Autoritatea contractantă atribuie contractul de achi-
ziţie publică/acordul-cadru ofertantului care a depus 
oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere eco-
nomic

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din 
punct de vedere economic, autoritatea contractantă are 
dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de 
atribuire:

a)preţul cel mai scăzut;

b)costul cel mai scăzut;

c)cel mai bun raport calitate-preţ;

d)cel mai bun raport calitate-cost.

Cel mai bun raport calitate-preţ/calitate-cost se de-
termină pe baza unor factori de evaluare care includ 
aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale, în legătură 
cu obiectul contractului de achiziţie publică/acordu-
lui-cadru.
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Iniţierea 
procedurii de 
atribuire

Reguli de 
publicitate şi 
transparenţă

Art. 12

Art. 142-153

Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura 
transparenţa procedurii de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică/acordurilor-cadru prin publicarea 
anunţurilor de intenţie, anunţurilor de participare şi 
a anunţurilor de atribuire.

Atribuirea Procedurile de 
atribuire

Instrumente şi 
tehnici specifice 
de atribuire a 
contractelor de 
achiziţie publică

Art. 68- 113

Art. 114-138

•	 licitaţia deschisă;

•	 licitaţia restrânsă;

•	 negocierea competitivă;

•	 dialogul competitiv;

•	 parteneriatul pentru inovare;

•	 negocierea fără publicare prealabilă;

•	 concursul de soluţii;

•	 procedura de atribuire aplicabilă în cazul 
serviciilor sociale şi al altor servicii specifi-
ce;

•	 procedura simplificată.

•	 achiziţia directă22

Instrumente: acordul cadru, sistemul dinamic de achi-
ziţii, achiziţia electronică, 

Atribuirea 
contractelor de 
achiziţie publică 
şi încheierea 
acordurilor-cadru

Art. 207-210 Autoritatea contractantă stabileşte oferta 
câştigătoare pe baza criteriului de atribuire şi 
a factorilor de evaluare precizaţi în invitaţia de 
participare/anunţul de participare şi în documentele 
achiziţiei

Finalizarea 
procedurii

Anularea 
procedurii

Informarea 
candidaţilor/
ofertanţilor

Dosarul achiziţiei 
şi raportul 
procedurii de 
atribuire

Art. 211-217 Procedura de atribuire se finalizează prin:

a)încheierea contractului de achiziţie publică/
acordului-cadru; sau

b)anularea procedurii de atribuire.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi 
raportul procedurii de atribuire pentru fiecare contract 
de achiziţie publică atribuit sau acord-cadru încheiat, 
precum şi pentru fiecare sistem dinamic de achiziţii 
lansat.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi 
dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract de 
achiziţie publică/acord-cadru încheiat, respectiv 
pentru fiecare sistem dinamic de achiziţii lansat.

22 Art. 68 şi art. 7; Achiziţia directă de produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică 
decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei. Procedura 
simplificată se aplică achiziţiilor publice a căror valoare estimată este mai mică decât 
a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;
b) 600.129 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;
c) 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii 
specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din lege.
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Executarea 
şi încetarea 
contractului

Subcontractarea

Cazuri specifice 
de încetare a 
contractului de 
achiziţie publică

Art. 218-
220

Art. 223

Autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa 
unilateral un contract de achiziţie publică în perioada 
de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele 
situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii 
contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire 
potrivit art. 164-167;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit 
contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia 
europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o 
decizie a Curţii de Justiţie a uniunii Europene.

Modificarea 
contractului

Modificarea 
contractului de 
achiziţie publică/
acordului - cadru

Art. 221-
222

În cazul în care se efectuează majorarea preţului 
contractului prin mai multe modificări succesive, 
valoarea cumulată a modificărilor contractului nu 
va depăşi cu mai mult de 50% valoarea contractului 
iniţial.

Documente cheie ale procesului ce 

trebuie identificate pe pagina de Internet 

sau solicitate:

- planul anual de achiziţii publice;

- planul anual de investiţii;

- rapoartele procedurilor de atribuire;

un raport al procedurii de atribuire 

conţine următoarele informaţii:

• denumirea şi adresa autorităţii 

contractante, obiectul şi valoarea 

contractului de achiziţie publică/

acordului-cadru sau a sistemului 

dinamic de achiziţii;

• dacă este cazul, rezultatele 

procesului de calificare şi/sau selecţie 

a candidaţilor/ofertanţilor şi/sau 

reducerea numărului acestora pe 

parcursul procedurii de atribuire;

• motivele respingerii unei oferte care 

are un preţ neobişnuit de scăzut;

• denumirea ofertantului declarat 

câştigător şi motivele pentru care oferta 

acestuia a fost desemnată câştigătoare;

• în măsura în care sunt cunoscute, 

partea/părţile din contractul de achiziţie 

publică/acordul-cadru pe care ofertantul 

declarat câştigător intenţionează să o/le 

subcontracteze unor terţi şi denumirea 

subcontractanţilor;

• justificarea motivelor privind alegerea 

procedurii de atribuire, în cazul aplicării 

procedurilor de negociere competitivă, 

dialog competitiv sau negociere fără 

publicarea prealabilă a unui anunţ de 

participare;

• justificarea motivelor pentru care 

autoritatea contractantă a decis 

anularea procedurii de atribuire;
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• atunci când este cazul, motivele pentru 

care au fost folosite alte mijloace de 

comunicare decât cele electronice 

pentru depunerea ofertelor;

• atunci când este cazul, conflictele de 

interese identificate şi măsurile luate în 

acest sens.

- contractele subsecvente şi anunţurile 

de atribuire, procesele-verbale de 

recepţie sau pe faze determinate.

2.5. Cumpărările directe

După cum am discutat mai sus, şi în noua 

reglementare este permisă achiziţia 

directă de produse sau servicii în cazul 

în care valoarea estimată a achiziţiei, 

fără TVA, este mai mică decât 132.519 

lei, respectiv lucrări, în cazul în care 

valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 

este mai mică decât 441.730 lei. Şi în 

reglementarea anterioară, instituţiile şi 

autorităţile publice, denumite autorităţi 

contractante în legislaţia privind 

achiziţiile publice, aveau dreptul să 

achiziţioneze direct produse, servicii 

sau lucrări dacă valoarea estimată nu 

depăşea 30,000 Euro, fără TVA, pentru 

fiecare achiziţie de produse ori servicii, 

respectiv 100.000 euro fără T.V.A. pentru 

fiecare achiziţie de lucrări 23. Instituţiile 

şi autorităţile publice achiziţionau 

direct produse, servicii sau lucrări erau 

obligate să publice în Sistemul electronic 

de achiziţii publice  (SEAP)24 o notificare 

cu privire la achiziţia directă a cărei 

valoare depăşeşte echivalentul în lei al 

sumei de 5.000 euro fără TVA.25

De regulă, instituţiile şi autorităţile 

publice publicau în SEAP şi achiziţiile cu 

o valoare mai mică de 5000 euro pentru 

a creşte transparenţă. Astfel, bazele 

de date existente cu achiziţii directe 

pot fi în continuare folosite pentru 

a realiza o monitorizare detaliată a 

acestui tip de cumpăraturi. Informaţiile 

pot fi verificate pe pagina de internet 

e-licitatie.ro, la secţiunea „Cumpărari 

directe”, subsecţiunea „lista notificărilor 

de atribuire la cumpărarea directă” după 

cum se poate observa în imaginea de mai 

jos.

23Art. 19 din OuG nr. 34/2006 : „Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea 
achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv 
T.V.A. pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de lucrări. 
Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ.”
24www.e-licitatie.ro
25Art. 191 din OuG nr. 34/2006: (1) În situaţia prevăzută la art. 19, autoritatea contractantă transmite în SEAP o notificare cu privire 
la achiziţia directă a cărei valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro fără T.V.A., în cel mult 10 zile de la data primirii 
documentului justificativ ce stă la baza achiziţiei realizate. (2)Transmiterea notificării prevăzute la alin. (1) se va efectua în format 
electronic prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro şi va cuprinde următoarele informaţii: a) 
denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic; b) obiectul achiziţiei; c) codul CPV; d) valoarea achiziţiei; e) cantitatea 
achiziţionată; f) data realizării/atribuirii achiziţiei.
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Figura 1 – Achiziţiile directe pe pagina SEAP

O modalitate sistematică de monitorizare a achiziţiilor directe este utilizarea bazelor 

de date generate din SEAP. Bazele de date privind achiziţiile directe sunt disponibile la 

adresa http://data.gov.ro/ şi pot fi descărcate în format deschis, după cum se poate 

observa în figura de mai jos.
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Figura 2 – Baze de date generate din SEAP

Bazele de date privind cumpărările directe sunt disponibile începînd cu datele aferente 

anului 2007. De exemplu, pentru anul 2014, datele sunt organizate pe trimestre şi sunt 

disponibile 6 fişiere26. Aceste fişiere pot fi descărcate şi importate într-un program 

de analiză (de exemplu MS Excel). După deschiderea fişierului, se caută autoritatea 

contractantă cu opţiunea „Find” (de ex. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie 

a Copilului Sector 6 precum în imaginea de mai jos). Toate rândurile identificate sunt 

copiate într-un fişier separat pentru a fi mai uşor analizate şi pentru a se pune ulterior la 

dispoziţia celor interesaţi de rezultatele monitorizării. După copierea integrală a datelor 

cu privire la instituţia publică monitorizată (înclusiv instituţiile subordonate acesteia) din 

toate fişierele aferente anului pentru care are loc monitorizarea, baza de date poate fi 

organizată în vederea generării de situaţii.

26cumparari-directe-2014-t1.csv ; cumparari-directe-2014-t2-part1.csv ; cumparari-directe-2014-t2-part2.csv ; cumparari-directe-
2014-t3.csv ; cumparari-directe-2014-t4-part1.csv ; cumparari-directe-2014-t4-part2.csv.
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Figura 3 – Căutare în baza de date

Figura 4 – Formatarea bazei de date 1

Dacă programul folosit este MS Excel, se vor avea în vedere următorii paşi: se selectează 

prima coaloana din toate rândurile cu date, se accesează meniul „Data” şi de acolo 

funcţia „Text to columns” precum în imaginea de mai jos. Debifează opţiunea „Delimited” 

şi apoi click „Next”.
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Figura 5 – Formatarea bazei de date 2

Figura 6 – Formatarea bazei de date 3

Se bifează opţiunea de delimitare existentă (în exemplul de mai jos, opţiunea fiind Other 

^) şi click „Next”, şi apoi „Finish”.

Se obţine un format asemănător imaginii de mai jos, in care informaţiile pot fi sortate prin 

selectarea primei coloane a primului rând (capul de tabel) al bazei de date şi selectare 

opţiunii „Filter” din mediul „Data”, conform imaginii de mai jos.
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Pentru finalizarea bazei de date trebuie 

analizate şi formatate valorile în lei 

şi euro, întrucat, din cauza amplasării 

incorecte a punctului sau virgulei în 

procesul de formatare a bazei de date, 

pot apărea sume eronate. În baza de 

date exemplificată, unele sume în lei au 

fost impărţite la 10,000, iar unele sume 

în euro au fost împărţite la 1,000,000. 

Dacă există neclarităţi, sumele pot fi 

verificare şi în SEAP.

După finalizarea bazei de date, se 

realizează lista societăţilor comerciale 

de la care autoritatea publică a cumpărat 

bunuri, servicii sau lucrări şi valoarea 

totală a cumpărăturilor pentru fiecare 

societate comercială (un exemplu este 

prezentat în figura de mai jos). Se mai 

pot realiza şi următoarele situaţii:

• Sumele de bani alocate cumpărărilor 

directe per instituţie (autoritatea publică 

şi insituţiile subordonate);

• Numărul cumpărărilor directe per 

instituţie (autoritatea publică şi instuţiile 

subordonate);

• Categoriile principale de cumpărători 

pe coduri CVP. În exemplul oferit, 

Primăria Sectorului 6, principalele 

categorii de cumpărături au fost: 

servicii de curierat, consumabile (toner, 

papetarie), servicii de cadastru, evaluare, 

expertiza, audit, SSM, PSI, servicii 

de curăţenie, reparare, întreţinere, 

inspecţii echipamente (aer condiţionat), 

lucrări de vopsire, servicii de scanare a 

documentelor, materiale de construcţii, 

achiziţie şi întreţinere echipamente 

informatice (computere, memory stick, 

acces internet), achiziţie şi întreţinere 

software, achiziţii autoturisme, servicii 

spații verzi (întreţinere, seminţe), 

catering (alimente, apa), tipărituri, 

îmbrăcaminte şi încălţăminte, mobilier, 

telefonie fixă şi mobilă, piese de schimb 

şi uleiuri, cumpărări echipamente 

(stimulator neuroadaptiv, marmita, 

frigidere, cuptoare, pat, masa, ustensile), 

servicii de deszăpezire.
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Figura 7 – Formatarea bazei de date 4

2.6. Proceduri de achiziţii

Sunt utilizate aceleaşi operaţiuni ca la punctul anterior însă bazele de date sunt diferite:  

contracte-2014-s1.csv şi contracte-2014-s2.csv Toate sumele pot fi transformate în Euro 

la cursul mediu BNR din anul respectiv, de exemplu în 2014 cursul mediu BNR pentru 1 

euro = 4,444627 .

27 Informaţii privind cursul mediu pot fi consultate aici : www.bnr.ro
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3.1. Numărul de angajaţi

Sunt identificate hotărârile de 

consiliu local prin care sunt aprobate 

organigramele şi statele de funcţii 

ale structurilor subordonate. Este 

identificată organigrama aparatului de 

specialitate a primarului. Informaţiile 

privind numărul de posturi sunt 

prezentate în raportul de monitorizare în 

relaţie cu cheltuielile salariale, aşa cum 

reies din analiza de la Capitolul 1.

3.2. Lista de investiţii

Este analizată lista de investiţii pentru 

anul/anii monitorizat/i pentru a se 

identifica obiectivele de investiţii, atât 

cele noi, cât şi cele în continuare. Sunt 

corelate obiectivele de investiţii cu 

achiziţiile realizate pentru a se identifica 

contractele. În cazul investiţiilor mari, 

multianuale, ce implică acorduri cadru se 

vor identifica contractele subsecvente 

pe pagina de Internet e-licitatie.ro.

Se selectează pagina cu anunţul de 

atribuire şi se completează datele cu 

criteriile de căutare, precum şi cu codul 

aferent.

CAPITOlul 3

modul de generare a costurilor per 
investiţie/acţiune realizată
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Din lista de contracte se selectează, contractul dorit, se introduce codul si se apasă pe 

iconiţa în formă de lupă din partea dreaptă.
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Pentru fiecare obiectiv de investiţii care a beneficiat de plăţi în anul respectiv se va 

identifica:

- Hotârârea de consiliu local privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a 

obiectivului de investiţii, precum şi anexele hotărârii ce cuprind piesele scrise şi piesele 

desenate. De interes, din piesele scrise, sunt memoriul tehnic şi devizul. Din aceste 

documente sunt preluate informaţii privind numele proiectantului (societate comercială), 

obiectivul de investiţii (ex. lungimea străzii) şi estimarea totală a costurilor, fără TVA.

- Numărul autorizaţiei de construire şi data eliberării (aceste informaţii se regăsesc 

pe pagina de internet a instituţiei monitorizare sau sunt solicitate în baza legii nr. 

544/2001).

- Numărul contactului de execuţie şi societatea comercială/consorţiul căruia i-a fost 

atribuit contractul, valoarea contractului de execuţie.

Aceste informaţii sunt corelate cu fotografii de la faţa locului şi cu imagini anterioare de 

pe Google Maps – Street View.

În partea de jos a anunţului se află lista de contracte subsecvente
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3.3. Consultarea bazei de date online a Registrului Comerţului

Se realizează o listă cu primele 20 de societăţi comerciale care au semnat contracte în 

anul respectiv cu instituţia monitorizată, în funcţie de valoarea contractelor. Numele şi 

CuI-ul societăţilor comerciale sunt folosite pentru a fi identificate în baza de date online 

a Registrului Comerţului. Astfel, printr-un cont (cu opţiunea gratuit sau cu plată), se 

acceasează Recom online 28.

28 Detalii privind accesarea RECOM Online sunt disponibile la https://portal.onrc.ro
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3.4. Comunicarea cu autoritatea 
publică monitorizată

• În orice demers de analiză/

monitorizare a unui buget este nevoie 

de dezvoltarea unui dialog cu instituţia 

publică monitorizată. un astfel de 

dialog poate fi declanşat printr-o 

întâlnire la sediul autorităţii publice în 

care reprezentanților acesteia să li se 

explice procesul monitorizării, avantajele 

transparentizării bugetului şi să li ceară 

sprijinul (oferirea de date care nu sunt 

accesibile online). 

• După o primă analiză este recomandat 

un prim interviu/discuţie cu 

administratorul public/city manager 

în care să fie prezentat demersul de 

monitorizare şi obiectivele urmărite. 

Se recomandă solicitarea şi realizarea 

de interviuri cu persoanele cheie din 

municipalitate (directori departamente, 

director departament financiar-contabil) 

şi din companiile private pentru a 

clarifica eventualele ambiguităţi. 

• Înainte de finalizarea livrabilelor 

(raport de monitorizare, Fişier excel, 

material de informare a cetăţenilor), 

acestea se transmit autorităţilor locale 

monitorizate pentru a li se permite să 

facă observaţii şi recomandări (un model 

de scrisoare este propus în Anexa 2 a 

ghidului).

un proces de monitorizare a bugetelor 

implică, de obicei, şi observarea pe 

teren – deplasarea la locul investiţiei şi 

fotografierea, filmarea stadiului în care 

se află investiţia/acţiunea (acolo unde 

este cazul: întreţinere drumuri, renovări 

scoli, construcţii clădiri, asfaltări 

drumuri, amenajare parcuri, amenajări 

stradale etc).
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29  Toate declaraţiile de avere şi de interese pot fi consultate la adresa : www.integritate.eu

După finalizarea culegerii de date 

se pot realiza următoarele verificări 

suplimentare:

• verificarea relaţiilor de rudenie sau 

de afaceri între acţionarii/asociaţii 

furnizorilor municipalităţii şi persoane 

angajate în primărie sau consiliul local;

• verificarea declaraţiilor de avere şi 

de interese ale tuturor angajaţilor 

municipalităţii pentru identificarea 

de conflicte de interese sau 

incompatibilităţi 29;

• costurile generale de funcţionare 

curentă (de personal, administrare 

clădiri, utilităţi etc.);

• centralizator cu toţi furnizorii (societăţi 

comerciale) respectivei municipalităţi 

şi cu acţionarii/asociaţii respectivilor 

furnizori.

4.1  sesizări și acțiuni privind liberul 

acces la informații de interes public 

(Legea nr. 544/2001)

4.1.1 Cererea de informații de interes 

public

Informațiile necesare efectuării 

analizelor bugetare și redactării 

rapoartelor aferente urmează a fi 

obținute de la autoritățile locale 

relevante inclusiv prin intermediul 

cererilor de informații de interes public, 

conform legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informațiile de interes 

public.

 

Conform legii nr. 544/2001, orice 

solicitare de informații de interes 

public trebuie să cuprindă următoarele 

elemente:

• autoritatea sau instituţia publică la 

care se adresează cererea;

• informaţia solicitată, astfel încât să 

permită autorităţii sau instituţiei publice 

identificarea informaţiei de interes 

public;

CAPITOlul 4

Valorificarea rezultatelor monitorizării
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• numele, prenumele şi semnătura 

solicitantului, precum şi adresa la care 

se solicită primirea răspunsului.

Solicitările de informații de interes public 

pot fi transmise și în format electronic, 

iar răspunsul poate fi furnizat prin 

aceleași mijloace.

Autorităţile şi instituţiile publice 

au obligaţia să răspundă în scris la 

solicitarea informaţiilor de interes public 

în termen de 10 zile sau, după caz, în 

cel mult 30 de zile de la înregistrarea 

solicitării, în funcţie de dificultatea, 

complexitatea, volumul lucrărilor 

documentare şi de urgenţa solicitării. 

În cazul în care durata necesară pentru 

identificarea şi difuzarea informaţiei 

solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va 

fi comunicat solicitantului în maximum 

30 de zile, cu condiţia înştiinţării 

acestuia în scris despre acest fapt în 

termen de 10 zile.

Refuzul de a da curs unei solicitări de 

informații de interes public trebuie 

transmis solicitantului în termen de 5 

zile, indiferent de natura informațiilor 

solicitate.

Este util să se țină evidența cererilor 

de acces la informații trimise și să se 

cunoască data împlinirii termenului 

limită pentru formularea răspunsului.
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4.1.2 acțiunea în instanță

Având în vedere că, în practică, 

autoritățile publice nu răspund 

întotdeauna la cererile de informații 

de interes public adresate, sau oferă 

răspunsuri negative sau incomplete, 

invocând adesea în mod greșit 

prevederile legale privitoare la 

informațiile exceptate de la liberul 

acces al publicului, în cadrul proiectului 

poate apărea nevoia de a introduce 

acțiuni în instanță împotriva autorităților 

publice care nu dau curs solicitărilor de 

informații.

Conform legii nr. 544/2001, în cazul 

refuzului autorității de a furniza 

informațiile solicitate, petiționarul 

se poate adresa fie conducătorului 

autorității respective în termen de 

30 de zile de la luarea la cunoștință a 

refuzului, fie direct instanței de judecată 

competente (secția de contencios 

administrativ a Tribunalului de la 

domiciliul/sediul petiționarului sau de la 

sediul autorității publice). 

Spre deosebite de regula generală în 

materia contenciosului administrativ, 

în ceea ce privește acțiunile în instanță 

formulate în baza legii nr. 544/2001, nu 

este necesară formularea în prealabil a 

reclamației administrative, petiționarul 

putându-se adresa direct instanței 

de judecată în cazul în care nu obține 

informațiile solicitate.

termenul pentru acțiunea in instanță 

este de 30 de zile și curge (i) de la data 

comunicării refuzului autorității publice 

sau (ii) de la data expirării termenului 

în care autoritatea publică trebuia să 

răspundă solicitării (10 zile sau 30 de 

zile, după caz), dacă autoritatea nu a 

răspuns. 
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4.2. Acțiuni penale

4.2.1 Denunțul

Conform Codului de Procedură Penală, 

denunțul este înștiințarea adresată 

organelor de urmărire penală, făcută 

de o persoană fizică sau juridică, alta 

decât victima infracțiunii, cu privire la 

săvârșirea unei infracțiuni. 

Denunțul trebuie să cuprindă numele, 

prenumele, codul numeric personal, 

calitatea şi domiciliul petiţionarului ori, 

pentru persoane juridice, denumirea, 

sediul, codul unic de înregistrare, codul 

de identificare fiscală, numărul de 

înmatriculare în registrul comerţului 

sau de înscriere în registrul persoanelor 

juridice şi contul bancar, indicarea 

reprezentantului legal ori convenţional, 

descrierea faptei care formează 

obiectul plângerii, precum şi indicarea 

făptuitorului şi a mijloacelor de probă, 

dacă sunt cunoscute.

Având în vedere natura specificului 

monitorizării unui buget public, 

infracțiunile cel mai posibil a fi 

identificate sunt infracțiunile de 

corupție, infracțiunile de serviciu, 

infracțiunile de fals, infracțiunile 

asimilate infracțiunilor de corupție 

și infracțiunile împotriva intereselor 

financiare ale Uniunii Europene, astfel 

cum sunt acestea prevăzute în Codul 

Penal și în legea nr. 78/2000 pentru 

prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 

faptelor de corupţie. 

Delapidarea (art. 295 Cod Penal)

Însuşirea, folosirea sau traficarea de 

către un funcţionar public, în interesul 

său ori pentru altul, de bani, valori sau 

alte bunuri pe care le gestionează sau le 

administrează.

abuzul în serviciul (art. 297 Cod Penal)  

Fapta funcţionarului public care, în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu 

îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în 

mod defectuos şi prin aceasta cauzează 

o pagubă ori o vătămare a drepturilor 

sau intereselor legitime ale unei 

persoane fizice sau ale unei persoane 

juridice. 

Neglijența în serviciu (art. 298 Cod 

Penal)

Încălcarea din culpă de către un 

funcţionar public a unei îndatoriri de 

serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau 

prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă 

prin aceasta se cauzează o pagubă ori o 

vătămare a drepturilor sau intereselor 

legitime ale unei persoane fizice sau ale 

unei persoane juridice.

Conflictul de interese (art. 301 Cod 

Penal)

Fapta funcţionarului public care, în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu, 

a îndeplinit un act ori a participat la 

luarea unei decizii prin care s-a obţinut, 



Ghid de monitorizare a buGetelor |  45București 2016

direct sau indirect, un folos patrimonial, 

pentru sine, pentru soţul său, pentru o 

rudă ori pentru un afin până la gradul II 

inclusiv sau pentru o altă persoană cu 

care s-a aflat în raporturi comerciale ori 

de muncă în ultimii 5 ani sau din partea 

căreia a beneficiat ori beneficiază de 

foloase de orice natură.

Obținerea ilegală de fonduri (art. 306 

Cod Penal)

Folosirea ori prezentarea de documente 

sau date false, inexacte ori incomplete, 

pentru primirea aprobărilor sau 

garanţiilor necesare acordării 

finanţărilor obţinute sau garantate din 

fonduri publice, dacă are ca rezultat 

obţinerea pe nedrept a acestor fonduri.

Deturnarea de fonduri (art. 307 Cod 

Penal)

Schimbarea destinaţiei fondurilor 

băneşti ori a resurselor materiale 

alocate unei autorităţi publice sau 

instituţii publice, fără respectarea 

prevederilor legale.

Schimbarea, fără respectarea 

prevederilor legale, a destinaţiei 

fondurilor provenite din finanţările 

obţinute sau garantate din fonduri 

publice.

Falsul în declarații (art. 326 Cod Penal)

Declararea necorespunzătoare a 

adevărului, făcută unei persoane dintre 

cele prevăzute în art. 175 sau unei 

unităţi în care aceasta îşi desfăşoară 

activitatea în vederea producerii unei 

consecinţe juridice, pentru sine sau 

pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte 

la producerea acelei consecinţe. 30 

infracțiuni asimilate celor de corupție 

(în principal art. 10 din legea nr. 

78/2000)

următoarele fapte, dacă sunt săvârşite 

în scopul obţinerii pentru sine sau pentru 

altul de bani, bunuri ori alte foloase 

necuvenite:

a) stabilirea, cu intenţie, a unei valori 

diminuate, faţă de valoarea comercială 

reală, a bunurilor aparţinând operatorilor 

economici la care statul sau o autoritate 

a administraţiei publice locale este 

acţionar, comisă în cadrul acţiunii de 

privatizare ori de executare silită, de 

reorganizare sau lichidare judiciară ori 

cu ocazia unei operaţiuni comerciale, ori 

a bunurilor aparţinând autorităţii publice 

sau instituţiilor publice, în cadrul unei 

acţiuni de vânzare a acestora sau de 

executare silită, săvârşită de cei care au 

atribuţii de conducere, de administrare, 

30Relevant mai ales în cazul declarațiilor de avere și interese. Conform art. 28 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, “Fapta persoanelor 
care, cu intenţie, depun declaraţii de avere sau declaraţii de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiunea de fals în 
declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.”
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de gestionare, de executare silită, de 

reorganizare ori lichidare judiciară;

b) acordarea de subvenţii cu încălcarea 

legii sau neurmărirea, conform legii, a 

respectării destinaţiei subvenţiilor;

c) utilizarea subvenţiilor în alte scopuri 

decât cele pentru care au fost acordate, 

precum şi utilizarea în alte scopuri a 

creditelor garantate din fonduri publice 

sau care urmează să fie rambursate din 

fonduri publice.

infracțiuni împotriva intereselor 

financiare ale Uniunii Europene 1811 - 

1855 din Legea nr. 78/2000

Art. 1811

Folosirea sau prezentarea cu rea-

credinţă de documente ori declaraţii 

false, inexacte sau incomplete, dacă 

fapta are ca rezultat obţinerea pe 

nedrept de fonduri din bugetul general 

al uniunii Europene sau din bugetele 

administrate de aceasta ori în numele ei.

Omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele 

cerute potrivit legii pentru obţinerea de 

fonduri din bugetul general al uniunii 

Europene sau din bugetele administrate 

de aceasta ori în numele ei, dacă fapta 

are ca rezultat obţinerea pe nedrept a 

acestor fonduri.

Art. 1822

Schimbarea, fără respectarea 

prevederilor legale, a destinaţiei 

fondurilor obţinute din bugetul general 

al uniunii Europene sau din bugetele 

administrate de aceasta ori în numele ei.

Schimbarea, fără respectarea 

prevederilor legale, a destinaţiei unui 

folos legal obţinut, dacă fapta are ca 

rezultat diminuarea ilegală a resurselor 

din bugetul general al uniunii Europene 

sau din bugetele administrate de 

aceasta ori în numele ei.

Art. 1833

Folosirea sau prezentarea cu rea-

credinţă de documente ori declaraţii 

false, inexacte sau incomplete, care 

are ca rezultat diminuarea ilegală a 

resurselor ce trebuie virate către bugetul 

general al uniunii Europene sau către 

bugetele administrate de aceasta ori în 

numele ei.

Omisiunea omisiunea de a furniza, cu 

ştiinţă, datele cerute potrivit legii, dacă 

fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a 

resurselor ce trebuie virate către bugetul 

general al uniunii Europene sau către 

bugetele administrate de aceasta ori în 

numele ei.
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4.2.2 Plângerea împotriva soluţiilor 
de neurmărire sau netrimitere în 
judecată

Conform Codului de Procedură Penală, 

în cazul în care soluția este clasarea 

sau renunțarea la urmărirea penală, 

denunțătorul poate face plângere la 

prim-procurorul parchetului sau, după 

caz, la procurorul general al parchetului 

de pe lângă curtea de apel ori de 

procurorul şef de secţie al parchetului, 

în termen de 20 de zile de la data 

comunicării copiei actului prin care s-a 

dispus soluția.

Termenul de rezolvare a plângerii este 

de 20 de zile. În cazul în care plângerea 

este respinsă, denunțătorul poate face 

plângere la instanța căreia i-ar reveni 

competența de judecare a cauzei în 

primă instanță, în termen de 20 de zile 

de la data comunicării respingerii 

plângerii. În cazul în care plângerea 

nu este rezolvată în termenul de 20 

de zile prevăzut de lege, dreptul de a 

face plângere poate fi exercitat oricând 

după împlinirea acestui termen, dar 

nu mai târziu de 20 de zile de la data 

comunicării modului de rezolvare.

Denunțătorul nu poate ataca soluția 

instanței, astfel că daca plângerea este 

respinsă, nu se mai pot face demersuri în 

respectiva cauză.

4.3 Sesizări adresate Agenției 
Naționale de Integritate

O altă opțiune în cazul în care experții 

analiză bugetară descoperă nereguli 

pe parcursul analizei informațiilor 

bugetare este sesizarea agenției 

Naționale de integritate (aNi), în 

cazul în care neregulile descoperite 

vizează declarațiile de avere sau 

interese, conflictul de interese sau 

incompatibilitatea. Conform art. 12 din 

legea nr. 176/2010 privind integritatea 

în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 

publice, pentru modificarea şi 

completarea legii nr. 144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum 

şi pentru modificarea şi completarea 

altor acte normative, ANI îndeplinește 

activitatea de evaluare31  din oficiu sau 

la sesizarea oricărei persoane fizice sau 

juridice, cu respectarea prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 

privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor.

31   Prevăzută în art. 8, care are următorul conținut:
Art. 8
(1)Scopul Agenţiei este asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, prin 
exercitarea de responsabilităţi în evaluarea declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a modificărilor 
patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1, 
pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice. În îndeplinirea acestui scop, Agenţia poate dezvolta relaţii de colaborare prin 
încheierea de protocoale cu entităţi din ţară sau din străinătate.
(2)Activitatea de evaluare efectuată de inspectorii de integritate din cadrul Agenţiei se desfăşoară cu privire la situaţia averii 
existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac 
obiectul prezentei legi, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.
(3)Principiile după care se desfăşoară activitatea de evaluare sunt legalitatea, confidenţialitatea, imparţialitatea, independenţa 
operaţională, celeritatea, buna administrare, dreptul la apărare, precum şi prezumţia dobândirii licite a averii.
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Sesizările adresate ANI vor viza aria de 

competență a acestei instituții, anume 

iregularități în declarațiile de avere sau 

nedepunerea acestora, conflictul de 

interese sau incompatibilitatea. 

În privința declarațiilor de avere și 

interese, acestea trebuie depuse, 

conform legii, inclusiv de următoarele 

persoane care ocupă funcții în 

administrația locală:

• persoanele cu funcţii de conducere 

şi de control, precum şi funcţionarii 

publici, inclusiv cei cu statut special, 

care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

tuturor autorităţilor publice centrale ori 

locale sau, după caz, în cadrul tuturor 

instituţiilor publice;

• membrii consiliilor de administraţie, ai 

consiliilor de conducere sau ai consiliilor 

de supraveghere, precum şi persoanele 

care deţin funcţii de conducere în cadrul 

regiilor autonome de interes naţional 

sau local, companiilor şi societăţilor 

naţionale sau, după caz, societăţilor 

comerciale la care statul sau o autoritate 

a administraţiei publice locale este 

acţionar majoritar sau semnificativ;

În ceea ce privește conflictul de interese, 

acesta este definit de legea nr. 161/2003 

privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul 

de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei drept “situaţia în care persoana 

ce exercită o demnitate publică sau o 

funcţie publică are un interes personal 

de natură patrimonială, care ar putea 

influenţa îndeplinirea cu obiectivitate 

a atribuţiilor care îi revin potrivit 

Constituţiei şi altor acte normative” 

(art. 70). Potrivit art. 76 din același 

act normativ “Primarii şi viceprimarii, 

primarul general şi viceprimarii 

municipiului Bucureşti sunt obligaţi să 

nu emită un act administrativ sau să nu 

încheie un act juridic ori să nu emită o 

dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care 

produce un folos material pentru sine, 

pentru soţul său ori rudele sale de gradul 

I.”

Cu privire la incompatibilități, legea 

nr. 161/2003 precizează că funcţia de 

primar şi viceprimar, primar general şi 

viceprimar al municipiului Bucureşti, 

preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului 

judeţean este incompatibilă cu:

• funcţia de consilier local;

• funcţia de prefect sau subprefect;

• calitatea de funcţionar public sau 

angajat cu contract individual de muncă, 

indiferent de durata acestuia;

• funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, 

director general, director, manager, 

administrator, membru al consiliului 

de administraţie ori cenzor sau orice 

funcţie de conducere ori de execuţie la 

societăţile comerciale, inclusiv băncile 

sau alte instituţii de credit, societăţile 

de asigurare şi cele financiare, la regiile 

autonome de interes naţional sau local, 
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la companiile şi societăţile naţionale, 

precum şi la instituţiile publice;

• funcţia de preşedinte sau de secretar al 

adunărilor generale ale acţionarilor sau 

asociaţilor la o societate comercială;

• funcţia de reprezentant al unităţii 

administrativ-teritoriale în adunările 

generale ale societăţilor comerciale 

de interes local sau de reprezentant 

al statului în adunarea generală a unei 

societăţi comerciale de interes naţional;

• calitatea de comerciant persoană fizică;

• calitatea de membru al unui grup de 

interes economic;

• calitatea de deputat sau senator;

• funcţia de ministru, secretar de stat, 

subsecretar de stat sau o altă funcţie 

asimilată acestora;

• orice alte funcţii publice sau activităţi 

remunerate, în ţară sau în străinătate, cu 

excepţia funcţiei de cadru didactic sau a 

funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii 

sau alte organizaţii neguvernamentale.

De asemenea, conform legii, funcția 

de ales local este incompatibilă și cu 

calitatea de acţionar semnificativ la 

o societate comercială înfiinţată de 

consiliul local, respectiv de consiliul 

judeţean. Incompatibilitatea există şi 

în situaţia în care soţul sau rudele de 

gradul I ale alesului local deţin calitatea 

de acţionar semnificativ la unul dintre 

agenţii economici prevăzuţi anterior.

Prin acţionar semnificativ se înţelege 

persoana care exercită drepturi aferente 

unor acţiuni care, cumulate, reprezintă 

cel puţin 10% din capitalul social sau 

îi conferă cel puţin 10% din totalul 

drepturilor de vot în adunarea generală.

Consilierii locali şi consilierii judeţeni 

care au funcţia de preşedinte, 

vicepreşedinte, director general, director, 

manager, administrator, membru al 

consiliului de administraţie sau cenzor 

ori alte funcţii de conducere, precum 

şi calitatea de acţionar sau asociat la 

societăţile comerciale cu capital privat 

sau cu capital majoritar de stat ori cu 

capital al unei unităţi administrativ-

teritoriale nu pot încheia contracte 

comerciale de prestări de servicii, de 

executare de lucrări, de furnizare de 

produse sau contracte de asociere 

cu autorităţile administraţiei publice 

locale din care fac parte, cu instituţiile 

sau regiile autonome de interes local 

aflate în subordinea ori sub autoritatea 

consiliului local sau judeţean respectiv 

ori cu societăţile comerciale înfiinţate de 

consiliile locale sau consiliile judeţene 

respective.

Aceste prevederi se aplică şi în cazul în 

care funcţiile sau calităţile respective 

sunt deţinute de soţul sau rudele de 

gradul I ale alesului local.
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an bugetar = anul financiar pentru care 

se aprobă bugetul; anul bugetar este 

anul calendaristic care începe la data 

de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 

decembrie;

angajament bugetar  =  actul 

administrativ prin care se rezervă 

creditul bugetar în vederea stingerii 

obligaţiei de plată ce rezultă din 

executarea angajamentului legal;

arierate  =  plăţi restante cu o vechime 

mai mare de 90 de zile, calculată de la 

data scadenţei;

angajarea cheltuielilor = fază în procesul 

execuţiei bugetare, prin care instituţia 

publică îşi asumă obligaţia de a plăti 

o sumă de bani, rezultată în urma 

îndeplinirii condiţiilor stipulate într-un 

angajament legal pentru livrarea de 

bunuri, executarea de lucrări, prestarea 

de servicii şi onorarea obligaţiilor 

de plată rezultate în baza legilor, 

hotărârilor de Guvern, acordurilor, 

hotărârilor judecătoreşti, în limita 

creditelor de angajament aprobate prin 

legea bugetară anuală;

acţiuni multianuale  = acţiuni a căror 

perioadă de realizare depăşeşte un an 

bugetar;

articol bugetar = subdiviziune a 

clasificaţiei cheltuielilor bugetare, 

determinată în funcţie de caracterul 

economic al operaţiunilor în care acestea 

se concretizează şi care desemnează 

natura unei cheltuieli, indiferent de 

acţiunea la care se referă;

autorizare bugetară = aprobare dată 

ordonatorilor de credite de a angaja şi/

sau de a efectua plăţi, într-o perioadă 

dată, în limita creditelor de angajament 

şi/sau bugetare aprobate;

cheltuieli urgente sau neprevăzute  = 

acele cheltuieli generate de situaţii 

deosebite nou-apărute în timpul 

exerciţiului bugetar, care necesită 

finanţare imediată şi pentru care 

fondurile existente în bugetele 

ordonatorilor principali de credite sunt 

insuficiente în raport cu destinaţia 

acestora, din motive independente de 

voinţa ordonatorilor de credite;

CAPITOlul 5

Dicţionar
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cheltuieli de investiţii  =  parte a 

cheltuielilor publice destinate finanţării 

obiectivelor/proiectelor de investiţii 

şi a celorlalte categorii de investiţii, 

indiferent de subdiviziunea clasificaţiei 

bugetare la care se încadrează;

credite destinate unor acţiuni 

multianuale  = sume alocate unor 

programe, proiecte, subproiecte, 

obiective şi altele asemenea, care se 

desfăşoară pe o perioadă mai mare de 

un an şi dau loc la credite de angajament 

şi credite bugetare;

credit de angajament  = limita maximă 

în cadrul căreia pot fi încheiate 

angajamentele legale în timpul anului 

bugetar;

credit bugetar  = sumă aprobată prin 

buget, reprezentând limita maximă 

până la care se pot ordonanţa şi efectua 

plăţi în cursul anului bugetar pentru 

angajamentele legale contractate în 

cursul exerciţiului bugetar şi/sau din 

exerciţii anterioare;

cofinanţare = finanţarea unui program, 

proiect, subproiect, obiectiv şi altele 

asemenea, parţial prin credite bugetare, 

parţial prin finanţarea provenită din 

surse externe;

deficit bugetar  = parte a cheltuielilor 

bugetare ce depăşeşte veniturile 

bugetare într-un an bugetar;

deschidere de credite bugetare  = 

aprobare comunicată ordonatorului 

principal de credite de către Ministerul 

Finanţelor Publice prin trezoreria 

statului, în limita căreia se pot efectua 

repartizări de credite bugetare şi plăţi;

excedent bugetar  = parte a veniturilor 

bugetare ce depăşeşte cheltuielile 

bugetare într-un an bugetar;

execuţie bugetară = activitatea de 

încasare a veniturilor bugetare şi de 

efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate 

prin buget;

fonduri rambursabile = asistenţă 

financiară rambursabilă primită de 

la instituţiile financiare interne şi 

internaţionale şi de la alţi finanţatori 

potrivit memorandumurilor/acordurilor/

contractelor de finanţare încheiate cu 

acestea;

fonduri externe postaderare şi alţi 

donatori = totalitatea fondurilor externe 

nerambursabile postaderare primite 

de România în cadrul unor proiecte/

programe/instrumente/facilităţi 

finanţate conform unor decizii/acorduri/

înţelegeri/ memorandumuri ale uniunii 

Europene şi/sau ale altor donatori;
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fonduri speciale  = venituri publice 

constituite prin legi speciale prin care se 

stabilesc şi destinaţiile acestora;

lege bugetară anuală  = lege care 

prevede şi autorizează pentru fiecare 

an bugetar veniturile şi cheltuielile 

bugetare, precum şi reglementări 

specifice exerciţiului bugetar;

lege de rectificare  = lege care modifică 

în cursul exerciţiului bugetar legea 

bugetară anuală;

lichidarea cheltuielilor  = fază în procesul 

execuţiei bugetare în care ordonatorul 

de credite verifică existenţa dreptului 

creditorului, determină sau verifică 

realitatea şi cuantumul obligaţiei de 

plată şi verifică condiţiile de exigibilitate 

ale obligaţiei de plată pe baza 

documentelor justificative;

ordonanţarea cheltuielilor = fază în 

procesul execuţiei bugetare prin care 

ordonatorul de credite dă dispoziţie 

conducătorului compartimentului 

financiar-contabil să efectueze plata 

cheltuielilor care au parcurs faza de 

lichidare;

plata cheltuielilor = fază în procesul 

execuţiei bugetare reprezentând actul 

final prin care instituţia publică achită 

obligaţiile sale faţă de terţi;

plăţi restante  = sume datorate şi 

neachitate care au depăşit termenul 

de plată prevăzut de actele normative 

sau de contract/factură. Pentru sumele 

datorate şi neachitate, reeşalonate la 

plată, cu acordul părţilor, se modifică 

termenul de plată în mod corespunzător;

program = o acţiune sau un ansamblu 

coerent de acţiuni ce se referă la acelaşi 

ordonator principal de credite, proiectate 

pentru a realiza un obiectiv sau un set 

de obiective definite şi pentru care sunt 

stabiliţi indicatori de program care să 

evalueze rezultatele ce vor fi obţinute, în 

limitele de finanţare aprobate;

vărsământ  = modalitate de stingere a 

obligaţiei legale, prin virarea unei sume 

de bani, efectuată de un agent economic 

sau de o instituţie publică ori financiară;

virare de credite  = operaţiune prin care 

se diminuează creditul de angajament 

şi/sau creditul bugetar de la o 

subdiviziune a clasificaţiei bugetare 

şi/sau program/proiecte şi programe 

cu finanţare din fonduri externe, care 

prezintă disponibilităţi, şi se majorează 

corespunzător o altă subdiviziune şi/

sau program/proiecte şi programe 

cu finanţare din fonduri externe la 

care fondurile sunt insuficiente, cu 

respectarea dispoziţiilor legale de 

efectuare a operaţiunilor respective, 

în cadrul bugetului aceluiaşi ordonator 

principal de credite.



Către: Primăria .................

Stimată doamnă/Stimate domn, 

Subscrisa/Subsemnatul/a ...................., cu sediul/domiciuliul în localitatea, strada, numărul, sectorul/

judeţul, în temeiul legii nr. 544/2001 privind accesul liber la informațiile de interes public, vă solicităm să ne 

comunicaţi următoarele informaţii în format electronic: 

1. Raportul de activitate pentru anul ....... în format electronic

2. Copie în format electronic de pe programul anual al achiziţiilor publice aferent anilor ........, cu modificările 

sau completările ulterioare

3. lista finală a obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local (inclusiv lista poziției “Alte cheltuieli de 

investiții”, defalcate pe categorii de bunuri) pentru anul ..........., în format editabil (word sau excel).

4. lista obiectivelor de investiții finalizate în anul ........

5. lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumuturi externe pentru anul ........., în format editabil (word 

sau excel).  

 

Dorim ca informațiile solicitate să ne fie furnizate în format electronic la adresa de e-mail: .........., iar dacă 

acest lucru nu este posibil, vă rugăm ca informațiile solicitate să fie transmise în scris la adresa .......................

............ 

Text Opţional: Aceste informații ne sunt necesare întrucât desfășurăm un proiect de monitorizare a execuției 

bugetare a ....... pentru anul ....... Vă trimitem anexat şi o prezentare a demersului de monitorizare.

Vă rugăm să ne eliberaţi, conform art. 20, alin (4) din H.G 123/2002 privind normele metodologice de aplicare 

a legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, o confirmare prin e-mail conţinând 

data şi numărul de înregistrare a cererii noastre.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

Nume, prenume,

Calitate, funcţie

Date de contact (telefon mobil, fix, adresa e-mail)

ANEXA 1 

Model de solicitare de informaţii de 
interes public 



Către: uAT;

În atenţia domnului/doamnei .................., Funcţia ...........................................

Subiect: monitorizarea execuţiei bugetare pentru anul .... a ..........................;

Stimate domnule/doamnă ....................,

Subscrisa/Subsemnatul/a ...................., cu sediul/domiciuliul în localitatea, strada, numărul, sectorul/

judeţul vă transmitem anexat mai multe documente privind execuţia bugetară a ........................... în anul 2014. 

Demersul nostru îşi propune monitorizarea execuţiei bugetare a ........................................... În demersul nostru 

am utilizat baze de date, rapoarte şi informaţii obţinute prin solicitări de informaţii de interes public sau 

preluate de pe următoarele pagini de Internet: data.gov.ro, onrc.ro etc. Aceste date au fost prelucrate şi 

transformate pentru a fi mai uşor de înţeles pentru cetăţeni. 

Întrucât aţi făcut obiectul monitorizării noastre, vă adresăm rugămintea de a consulta documentele/

rapoartele anexate şi de a ne transmite eventuale comentarii, observaţii, sugestii, propuneri. Monitorizarea 

are limitele inerente tipului de informaţii publice pe care s-a bazat. Aşadar, în măsura în care identificaţi 

erori, în informaţille pe care dorim să le transmitem cetăţenilor, vă rugăm să ni le semnalaţi.

Intenţionăm să organizăm în perioada .............................. o campanie de informare a cetăţenilor ...................... cu 

privire la execuţia bugetară a ..................... în anul ...... în cadrul căreia să distribuim materialele anexate. 

Cu stimă,

................................................

Nume, prenume,

Calitate, funcţie

Date de contact (telefon mobil, fix, adresa e-mail)

ANEXA 2

Model scrisoare înaintare raport de 
monitorizare către primărie
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