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Cum pot firmele concura onest în cadrul 
achizitiilor publice fara a da mita coruptilor? 
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Acest ghid răspunde la următoarele întrebări:

• cum se pot realiza afaceri cu statul în condiții de legalitate, integritate și transparență?

• cum se poate asigura cheltuirea corectă și eficientă a banilor publici?

• cum se pot redistribui corect banii publici către întreprinzătorii integri?

• cum se poate lupta eficient cu corupția, risipa și furtul din banii publici?

• cum se poate contribui direct și decisiv la instaurarea statului de drept?

• care este baza legală care permite realizarea acestor scopuri?

Joe Biden, Vicepreședintele SUA, București, 21 mai 2014: 
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-17315590-live-video-text-ora-10-45-joe-biden-traian-basescu-fac-declaratii-presa-cotroceni.htm?cfnl

„Corupția e o altă formă a tiraniei. Cetățenii au dreptul să știe că firmele lor pot să 
concureze fără să dea mită.” 



Salvarea banilor publici din mâna corupților și canalizarea acestora către operatorii economici onești, 
integri și eficienți, depinde de numărul cât mai mare întreprinzători care își doresc asta și aplică acest 
ghid. 
Controlul achiziţiilor publice poate fi realizat în baza legii de orice cetățean interesat și inclusiv de o firmă 
particulară, acest tip de control generând un comportament onest și concurenţial al participanţilor privaţi şi de 
stat în modul cum banii publici sunt cheltuiți în cadrul achizițiilor publice. 

Acest ghid este destinat întreprinzătorilor, care doresc să concureze onest în cadrul achizițiilor publice, fără a 
da mită corupților, care dețin prețuri competitive și calitate conformă a produselor sau serviciilor oferite.

Acest ghid se bazează pe argumentația juridică confirmată de Ministerul Justiției aici:
http://www.tody.ro/document/2014-03-31-Raspuns-la-Intrebare-25-catre-Ministerul-Justitie-interpretare-Legea-544

Pașii de mai jos pot fi vizualizați în format word și la acest link:
http://www.tody.ro/document/2014-05-24-Ghid-practic-nr-3-Cum-pot-firmele-concura-onest-in-cadrul-achizitiilor-publice-fara-a-da-mita-coruptilor

1. Emiteți Scrisoarea 1 cu propunerea financiară (oferta cu produsele Dvs.), conform cu PASUL 1 de mai jos 
sau linkul de mai sus, trimiteți Scrisoare 1 cu poștă și confirmare de primire, către toți achizitorii publici cu 
care doriți să colaborați și păstrați arhivată Confirmarea 1 de primire a propunerii financiare de către achizito-
rul public. Dacă după o lună de la primirea Scrisorii 1 (data Confirmării 1) achizitorul public nu a cumpărat 
produsele sau serviciile oferite de compania Dvs., treceți la p.2.

2. Emiteți Scrisoarea 2 de solicitare a copiilor ultimilor trei facturi de cumpărare pentru produsele sau serviciile 
similare, conform cu PASUL 2 de mai jos sau linkul de mai sus, trimiteți Scrisoarea 2 cu poștă și confirmare de 
primire și păstrați arhivată Confirmarea 2 de primire de către achizitorul public a solicitării ultimilor 3 facturi. 

3. Dacă după 10 zile de la data Confirmării 2 achizitorul public nu a transmis copiile celor trei facturi solici-
tate, atunci emiteți o Reclamația Administrativă, conform cu PASUL 3 de mai jos sau linkul de mai sus. Dacă 
nu primiți nici un răspuns, atunci trimiteți o Reclamație către Secretariatul General al Guvernului, conform 
adresei Ministerului Justiției de la linkul de mai sus, copia acesteia trimiteți-o către achizitorul public și reluați 
procedura de la p.1.

4. Dacă în termen de 10 zile de la data Confirmării 2 achizitorul public vă informează în scris că în anul 
curent nu a efectuat achiziții de produse sau servicii similare cu ale Dvs., atunci emiteți o scrisoare de 
mulțumire în care înformați că veți continua monitorizarea acestor achiziții, iar peste trei luni reluați procedura 
de la p.2.

5. Dacă în termen de 10 zile de la data Confirmării 2 achizitorul public vă informează în scris despre diverse 
alte lucruri decât cele trei facturi solicitate, atunci reveniți o singură dată în scris despre faptul că nu ați 
primit informațiile solicitate în adresa Dvs., iar dacă nu primiți răspuns, atunci trimiteți o Reclamație către 
Secretariatul General al Guvernului conform p.3 de mai sus și apoi reluați procedura de la p.1.

6. Dacă în termen de 10 zile de la data Confirmării 2 achizitorul public vă prezintă copiile ultimilor trei factu-
ri, iar prețurile unitare sunt mai mici decât cele din propunerea financiară a Dvs., atunci emiteți o scrisoare 
de mulțumire și reluați procedura de la p.1 prin revenirea cu o ofertă cu prețuri mai competitive.

7. Dacă în termen de 10 zile de la data Confirmării 2 achizitorul public vă prezintă copiile celor trei facturi 
solicitate, iar prețurile unitare de achiziție sunt mai mari decât cele din propunerea financiară a Dvs., 
atunci emiteţi o Plângere către Curtea de Conturi, conform cu PASUL 4 de mai jos sau linkul de mai sus.



8. Dacă Curtea de Conturi vă prezintă confirmarea primirii Plângerii Dvs., atunci retrimiteți copia acesteia 
către achizitorul public printr-o adresă scrisă, conform cu PASUL 5 de mai jos sau linkul de mai sus și reluați 
procedura de la p.1.

Stimată Doamnă / Stimate Domn,
Prin achiziția la preturi mai mari a unor produse/servicii de calitate conformă, după data depunerii de către 
compania noastră a propunerii financiare conform Anexei 1 atașate, cu confirmare de primire conform Anexei 
2 atașate, se naște întemeiat prezumția vătămării neechivoce a unui interes public major, cu referire la utiliza-
rea eficientă a fondurilor publice, cu afectarea mijlocită a dreptului constituțional la libertatea economică, 
reglementat prin Art. 45 din Constituție. 
Întrucât până la data prezentei nu ați manifestat nici o intenție de achiziție, din respect față de Constituție, 
statul de drept, legile în vigoare și modul conform de cheltuire a banilor publici, emitem următoarea

PASUL 2: Solicitați copiile ultimelor trei facturi de cumpărare

În atenția Managerului ____________

gama de produse/servicii, conform Anexei 1 atașate
dovezi ale conformității calității acestor produse/servicii, conform Anexei 2 atașate
prețurile atașate sunt valabile pana la sfârșitul anului
prin achiziții ulterioare datei acestei propuneri financiare de produse/ser-
vicii similare calitativ, dar cu prețuri mai mari, se va naște în mod întemeiat 
prezumția vătămării neechivoce a unui interes public major, cu referire la 
utilizarea eficienta a fondurilor publice și atribuirii contractului de achiziție 
publică, ineficientizând scopul edictării OUG nr. 34/2006.

Stimată Doamnă / Stimate Domn,
din respect față de Constituție, statul de drept, legile în vigoare și modul eficient de cheltuire a banilor publici, 
în baza OUG nr.34/2006: Art.2, al.(1), lit.(d), (1) “Scopul prezentei ordonanțe de urgenţă îl constituie: d) asigurar-
ea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritățile contract-
ante” și Art.2, al.(2), lit.(f), (2) “Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sunt: f) 
eficiența utilizării fondurilor publice”, vă înaintăm:

OFERTA 
CALITATE 
VALABILITATE OFERTA 
IMPORTANT 

Cu stimă, Director - Nume/Semnătură/Ștampilă

PASUL 1: Expediați propunerea financiară către achizitorii publici

PROPUNERE FINANCIARĂ

În atenția Managerului ____________ 



Privind comunicarea, în termenul de 10 zile prevăzut de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 a copiilor ultimi-
lor 3 facturi privind achiziția în anul curent a produselor/serviciilor (detaliați …) din care să rezulte 
prețul unitar de cumpărare. Informațiile și copiile solicitate urmează a fi comunicate societății noastre, prin 
poştă, la adresa (detaliați …), societatea noastră fiind  de acord să suporte costul serviciilor de copiere, în 
condițiile legii. În raport de dispozițiile Art.2 din Legea nr.544/2001, sunt de interes public, şi deci fac obiectul 
solicitării de informații de interes public, orice informații care se refera la sau care rezulta din activitățile 
instituțiilor sau autorităților publice și altor structuri organizaționale determinate de legiuitor prin textul 
menționat, care utilizează bani publici. Totodată, informațiile de interes public care fac obiectul solicitării de 
față nu sunt de natură să aducă atingere principiului concurentei loiale, „potrivit legii” în redactarea Legii 
544/2001. Informațiile privind punctual o activitate comercială și reflectarea financiară a acesteia, cu referire la 
achiziția produselor/serviciilor menționate mai sus, sub aspectul prețului convenit și achitat, corespunzător 
cantităților și sortimentelor contractate/livrate/recepționate, nu aduce atingere niciunui drept de proprietate 
intelectuală sau industrială, întrucât acestea, potrivit dreptului național, reprezintă o forma de titlu legal care 
permite posesorului să controleze utilizarea unor intangibile care privesc, exclusiv sub aspect normativ, breve-
tele de invenție, dreptul de autor, mărcile înregistrate, secretul industrial, desenele industriale, importul 
paralel sau drepturile morale. Or, informațiile de interes public solicitate, cu referire la o achiziție publică, nu 
constituie o creație care face obiectul unui drept protejat de proprietate intelectuală sau industrială. Documen-
tele solicitate de noi se încadrează în categoria informațiilor de interes public, în baza Legii 544/2001, Art.2, 7 
și 11, privind liberul acces la informațiile de interes public, această solicitare făcând apel la transparența cheltu-
irii banilor publici. În acest context, necomunicarea informațiilor de interes public solicitate, semnifică, cel 
puțin prezumtiv, o încercare de ascundere a unor fapte având drept consecință denaturarea sistemului con-
curențial în favoarea unui agent economic, cu referire la un contract căruia i se stabilește natura de contract 
de distribuție exclusivă într-un sector nesustras prin lege competiției vizată de concurența loială, fundament al 
economiei de piață.
Am fi recunoscători dacă nu s-ar depăși termenul legal de 10 de zile, prevăzut în legislația mai sus amintită, caz 
în care vom continua acest demers prin trimiterea unei Reclamații Administrative și ulterior a plângerii în 
justiție.
Deși legea specială nu reglementează o obligație de justificare sau motivare a cererii de către solicitant, firesc 
atâta timp cât adoptarea Legii nr. 544/2001 a privit exclusiv înlăturarea opacității autorităților/instituțiilor pub-
lice în raport cu cetățeanul, în vederea realizării efective a dreptului fundamental la informație, reglementat 
prin art. 31 din Constituția României, învederăm totuși că solicitarea noastră este urmarea unor aprecieri în 
sensul că:

 • prin achiziția la preturi mai mari a unor produse/servicii cu calitate conformă, după data depunerii de către 
compania noastră a propunerii financiare la sediul DVS. se naște întemeiat prezumția vătămării neechivoce a 
unui interes public major, cu referire la utilizarea eficientă a fondurilor publice;

• prin opțiunea de achiziție aleasă a fost ineficientizat scopul edictării OUG nr.34/2006 și încălcate principiile 
care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică, astfel cum acestea sunt determinate prin actul 
normativ menționat. 

În discuție așadar, cu referire la informațiile de interes public solicitate, este un interes public, care privește toți 
beneficiarii sistemului bugetar, pe de o parte și, pe de altă parte, contributorii la buget. Pe de alta parte, v-am 
adus la cunoștință, cu mult timp în urmă, că suntem în măsură a oferi produse/servicii similare celor mențion-
ate în solicitarea de informații de interes public. În fine, dar la fel de relevantă, apare împrejurarea, de asemeni 
adusă la cunoștința conducerii unității Dvs., dovedită prin oferta scrisă fermă, că prețurile practicate de noi 

SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC



sunt mai mici decât prețurile de achiziție alese de DVS. Prin urmare, vom aprecia că interesul public a fost avut 
în vedere de Dvs., în cazul achiziției materialelor menționate, în modalitatea arătată, exclusiv în situația în care 
din copiile puse la dispoziție în temeiul prezentei solicitări de informații de interes public, va rezulta că la 
calitate conformă, au fost achiziționate produse/servicii la un preț mai mic sau cel mult egal cu prețurile practi-
cate de societatea noastră. 
Pentru a obstacula inducerea echivocului și specularea acestuia, în scopul evitării soluționării în condițiile legii 
a prezentei solicitări de informații de interes public, înțelegem să vă informăm sub următoarele aspecte, care 
în mod sigur va sunt cunoscute:

1. Față de faptul că răspunsul la solicitarea de informații de interes public nu prezintă dificultate, complexitate 
si/sau volum mare al lucrărilor de documentare ci, exclusiv, realizarea unui număr redus de copii de pe docu-
mentele deținute de unitatea Dvs., termenul general de 10 zile pentru răspuns, reglementat de legiuitor prin 
art. 7 alin. 1 din Legea nr. 544/2001, este mai mult decât suficient.

2. În raport de dispozițiile art. 2 din Legea nr. 544/2001, sunt de interes public, deci şi cele care fac obiectul solic-
itării de informații de interes public, orice informații care se referă la sau care rezultă din activitățile instituțiilor 
sau autorităților publice şi altor structuri organizaționale determinate de legiuitor prin textul menționat, care 
utilizează bani publici.

3. Inclusiv informațiile exceptate prin art. 12 din Legea nr. 544/2001 au acest caracter de informații de interes 
public.

4. Exceptarea de la accesul liber la informație nu este așadar data de lipsa caracterului de informație de interes 
public ci, exclusiv, de alte rațiuni care acorda prevalenţa unor interese publice majore, precis determinate 
pentru fiecare exceptare.

5. Este de reținut ca prin art. 13 din Legea nr. 544/2001 legiuitorul a stabilit expres, la nivel de principiu, că 
exceptarea nu poate fi invocată pentru a favoriza sau ascunde încălcarea legii de către autoritățile sau 
instituțiile publice și, prin urmare, cu atât mai mult aceste acte de opacizare, evocând în condiții determinate 
infracțiunea mijloc pentru ascunderea săvârșirii infracțiunii scop, constituie informații de interes public, deci 
informații la care accesul este liber, instituția sau autoritatea publică fiind obligată a asigura accesul nestânjenit 
la acestea.

6. În discuție fiind excepții de la regula generală a accesului liber la informațiile de interes public, acestea nu pot 
produce efecte decât în situațiile precis și limitativ determinate de legiuitor și, dat fiind regimul juridic general 
al excepțiilor, aceste exceptări nu pot fi extinse la situații neprevăzute de legiuitor, ori în alte condiții decât cele 
determinate prin actul normativ menționat. Cu alte cuvinte, excepțiile privind informațiile de interes public la 
care accesul nu este liber privesc exclusiv satisfacerea unui interes de ordine publică, prevalent dreptului de 
acces liber la informațiile de interes public, fiind sancționat, prin angajarea răspunderii disciplinare, 
civile şi/sau penale, după caz, orice opțiune materializând  interesul ascunderii informației de interes 
public, fie prin clasificare, fie prin refuzul tacit de punere a acestor informații la dispoziție în limitele 
solicitării, fie prin invocarea unor pseudo-argumente referitoare la incidenţa uneia/unora dintre 
excepțiile reglementate de legiuitor, din motive personale ce nu beneficiază de protecția legii, ale unor 
persoane din cadrul autorității sau instituției publice deținătoare a informațiilor de interes public care 
fac obiectul acestei solicitării.

În această ordine de idei, pentru a evita eschivarea de la îndeplinirea obligației legale, sub  protecția pseu-
do-motivelor referitoare la interpretarea legii, vă aducem la cunoștință că, în raport de obiectul solicitării noas-
tre, nu poate fi invocată incidența niciuneia dintre excepțiile la accesul liber la informațiile de interes public 



prevăzute la Art.12 din Legea nr.544/2001.
O eventuală tentativă în sensul neîndeplinirii obligației legale de asigurare a accesului la informațiile solicitate, 
determinată imperativ de către legiuitor, prin prevalarea de dispozițiile  Art. 12 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
544/2001, este neechivoc contrară legii. 

Astfel, informațiile privind punctual o activitate comercială și reflectarea financiară a acesteia, cu  
referire   la   achiziția  materialelor  menționate  mai  sus,  sub  aspectul  prețului  convenit  și   achitat, 
corespunzător cantităților și sortimentelor contractate/livrate/recepționate, nu aduce atingere nici-
unui drept de proprietate intelectuală sau industrială, întrucât acestea, potrivit dreptului național, 
reprezintă o formă de titlu legal care permite posesorului să  controleze  utilizarea  unor  intangibile  
care  privesc,  exclusiv sub aspect normativ,  brevetele de invenție, dreptul de autor, mărcile înregis-
trate, secretul industrial, desenele industriale, importul paralel sau drepturile morale. Or, informațiile 
de interes public solicitate, cu referire la o achiziție finalizată, nu constituie o creație care face obiectul unui 
drept protejat de proprietate intelectuală sau industrială.

Totodată, informațiile de interes public care fac obiectul solicitării de față nu sunt de natură, prin diseminare, 
să aducă atingere principiului concurenței loiale „potrivit legii” în redactarea Legii nr. 544/2001. Sub acest 
aspect, potrivit Art.135 raportat la Art.1 din legea fundamentală, România este stat de drept, cu o economie de 
piață, având ca fundament libera inițiativă și concurență. Potrivit Constituției României statul este obligat să 
protejeze concurența loială, obligație care se regăsește ca atare și în tratatele constitutive ale UE, obligatorii 
pentru România și cu aplicare prioritară față de dreptul național, în temeiul tratatului de aderare și caracterul 
infraconstituțional al acestora.

În raport de reglementarea constituțională, transpusă în lege organică, concurența loială este o obli-
gație. Drept urmare, concurența neloială înseamnă ab initio o încălcare a legii. În acest context, necomunicar-
ea informațiilor de interes public solicitate, semnifică, cel puțin prezumtiv, o încercare de ascundere a 
unor fapte având drept consecință denaturarea sistemului concurențial în favoarea unui agent eco-
nomic, cu referire la un contract căruia i se stabilește natura de contract de distribuție exclusivă 
într-un sector nesustras prin lege competiției vizată de concurența loială, fundament al economiei de 
piață.

În consecință, pentru motivele expuse, solicitam comunicarea înscrisurilor menționate, în termenul legal de 10 
zile de la primirea prezentei solicitări de informații de interes public. În cazul în care, fie nu vom primi un 
răspuns în termenul 
prevăzut de lege, fie se va invoca Art. 12 din Legea nr. 544/2001 ca pretext pentru neîndeplinirea obligației 
legale, vom demara o reclamație administrativă. Desigur, în situația neconformării instituției dvs. dispozițiilor 
legale imperative referitoare la comunicarea informațiilor de interes public, vom presupune că în discuție este 
o posibilă opțiune colectivă, convenită la nivelul persoanelor cu atribuții de decizie și a celor cu atribuții de 
execuție în acest domeniu, situație în care, cu referire la o cercetare de competență administrativă a unității, 
este evident ca reclamația administrativă nu-și va atinge finalitatea. Drept urmare, înțelegem ca în această situ-
ație, cu privire la care sperăm că nu se va produce, să apelam la mijloacele legale în vederea angajării răspun-
derii juridice, atât a instituției cât și a persoanelor vinovate, alături de obligarea instituției la îndeplinirea obli-
gației de comunicare a informațiilor de interes public.

Dar, lipsa răspunsului sau refuzul comunicării informațiilor de interes public în funcție de un pretext, pune în 
evidență o conduită necorespunzătoare legii, constând în încălcarea regulilor prestabilite, prin norme impera-
tive, de ordine publica, prin Legea nr. 544/2001. O atare situație, exclusă și sancționată de lege, în cazul în care 
totuși se produce, cu referire la refuzul tacit sau expres de a comunica informațiile de interes public solicitate, 
ne place să credem, și speram, că nu se va produce. Dar, dacă totuși se va produce, această situație va înlătura 



prezumția erorii și va evidenția neechivoc intenția îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor de serviciu. În această 
situație, ne aflam în aria de activitate a dispozițiilor Art.297 din Codul penal, combinat cu Art.308 din același 
cod, cu referire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în modalitatea, după caz, a neîndeplinirii unui act 
ori a îndeplinirii defectuoase a acestuia, de către un funcționar, în exercitarea atribuțiilor de serviciu. În această 
situație ne vedem obligați, din culpa dvs. exclusivă, de a sesiza organul de urmărire penală în condițiile Art. 290 
raportat la Art. 288 din Codul de procedura penală. Desigur, într-o atare situație, refuzul îndeplinirii corespun-
zătoare a obligației de comunicare a informațiilor de interes public ar putea evoca și situația-premisa statuată 
prin art. 13 din Legea nr. 544/2001, împrejurare în care sesizarea organului de urmărire penală, sub aspectul 
infracțiunilor săvârșite, va fi completat corespunzător. Presupunem, cel puțin la nivelul dezirabilității, că o 
asemenea situație nu se va înregistra, presupunând, cum este firesc, că instituția dvs. nu este în situația de a 
ascunde informații de interes public, din motive ținând de încercarea evitării angajării răspunderii juridice, în 
raport de o derulare neconformă legii a activității comerciale având ca obiect achiziția publică.

Am ținut însă să facem aceste succinte precizări, pe de o parte din condescendență și, pe de altă parte, pentru 
a preciza neechivoc, pe această cale, poziția noastră fermă, în sensul de a nu accepta necomunicarea infor-
mațiilor de interes public solicitate, de natură a vătăma, concomitent, atât interesul public arătat mai sus, cat și 
interesele legitime ale societății noastre, producătoare de pagube, atât pentru societate, cat și pentru noi.
Așteptăm răspunsul dvs. în termenul prevăzut de lege.

Cu stimă, Director - Nume/Semnătură/Ștampilă

  
Stimată Doamnă / Stimate Domn,
Prin adresa noastră nr.__________ din data ___________, prin care vă solicitam informații publice de interes gener-
al și vă informam că dacă nu vom primi nici un răspuns vom continua demersul nostru prin trimiterea unei 
Reclamații Administrative. Întrucât nu am primit nici un răspuns de la Dvs., consideram că a fost încălcat drep-
tul nostru la accesul către informațiile de interes public și vă rugăm să luați cunoștință de această:

PASUL 3: Emiteți o Reclamație Administrativă

În atenția Managerului ____________

Solicităm demararea procedurii de reclamație administrativă, întrucât nu am primit nici un răspuns în 
termenul legal de 10 zile la solicitarea noastră nr.__________ și data ___________, conform Anexei 1 atașată, care 
a fost trimisă cu confirmarea de primire semnată în data de  ______________, conform Anexei 2 atașată. 
Așteptăm comunicarea în maximum 30 de zile a măsurilor întreprinse. În caz contrar, vom demara procedurile 
legale privind plângerea în justiție. Prezenta solicitare s-a emis în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 
la informațiile de interes public, Art. 2 “Prin informație de interes public se înțelege orice informație care 
privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul 
ori de forma sau de modul de exprimare a informației” și Art. 7, (1): “Autoritățile și instituțiile publice au obli-
gația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel 
mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor docu-
mentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației 
solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înști-
ințării acestuia în scris despre acest fapt în 10 zile”, dar și HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodo-
logice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. În acest sens, având 
în vedere dispozițiile Art. 22 din Legea nr. 544/2001, vom sesiza cu plângere instanța competentă de contencios 

RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ



PASUL 5: Retrimiteți achizitorului public 
confirmarea Curții de Conturi de primire a plângerii Dvs.

PASUL 4: Emiteți o Plângere către Curtea de Conturi

Stimata Doamna / Stimate Domn,
din respect față de Constituție, statul de drept, legile în vigoare și modul eficient de cheltuire a banilor publici, 
vă comunicăm privind declanșarea procedurilor legale, așa cum rezultă din confirmarea emisă de către Curtea 
de Conturi din România și atașată la Anexa 1, în baza plângerii și a probelor depuse referitoare la achizițiile  
publice cu preturi mai mari conform Anexei 2 atașată, față de oferta de preț a companiei noastre, atașată la 
Anexa 3 și comunicată prin expedierea prin posta cu _____ zile înaintea efectuării achizițiilor în cauză, în baza 
confirmării de primire, atașată la Anexa 4. 

Subscrisa SC ___________ SRL, cu sediul în _______________, RC ___________ și CUI ________________, formulăm prez-
enta plângere, împotriva _______________ cu privire la nerespectarea OUG nr. 34/2006: Art.2, al.(1), lit.(d), (1) 
“Scopul prezentei ordonanțe de urgenţă îl constituie: d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin 
aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante” și Art.2, al.(2), lit.(f), (2) “Principiile care 
stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sunt: f) eficiența utilizării fondurilor publice”. În susți-
nerea plângerii noastre, vă comunicăm că, în data de _____________, achizitorul public _______________, conform 
facturilor de achiziție atașate în Anexa 1, a achiziţionat produse la un preț mai mare față de propunerea finan-
ciară atașată în Anexa 2 și comunicată acestui achizitor prin poștă cu confirmarea de primire din Anexa 3 
atașată, respectiv cu ___ zile înaintea efectuării achizițiilor cu preturi mai mari.

Către Curtea de Conturi a României, București 
Stimați,
Vă solicitam emiterea unei confirmări scrise, la adresa de mai jos, privind primirea acestei plângeri, cu probele 
atașate, pentru a se întreprinde masurile legale ce se impun.

administrativ. Prin plângere nu vom solicita numai obligarea instituției Dvs. la furnizarea informațiilor de 
interes public solicitate, ci și obligarea la plata daunelor produse societății noastre prin înlăturarea concurenței 
în achiziția publică.

Solicităm demararea procedurii de reclamație administrativă, întrucât nu am primit nici un răspuns în 
termenul legal de 10 zile la solicitarea noastră nr.__________ și data ___________, conform Anexei 1 atașată, care 
a fost trimisă cu confirmarea de primire semnată în data de  ______________, conform Anexei 2 atașată. 
Așteptăm comunicarea în maximum 30 de zile a măsurilor întreprinse. În caz contrar, vom demara procedurile 
legale privind plângerea în justiție. Prezenta solicitare s-a emis în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 
la informațiile de interes public, Art. 2 “Prin informație de interes public se înțelege orice informație care 
privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul 
ori de forma sau de modul de exprimare a informației” și Art. 7, (1): “Autoritățile și instituțiile publice au obli-
gația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel 
mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor docu-
mentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației 
solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înști-
ințării acestuia în scris despre acest fapt în 10 zile”, dar și HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodo-
logice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. În acest sens, având 
în vedere dispozițiile Art. 22 din Legea nr. 544/2001, vom sesiza cu plângere instanța competentă de contencios 

Cu stimă, Director - Nume/Semnătură/Ștampilă

Cu stimă, Director - Nume/Semnătură/Ștampilă

PLÂNGERE

În atenția Managerului ____________



Vă informăm că vom continua monitorizarea achizițiilor unității Dvs., iar orice facturi care vor conține preturi 
mai mari și dată de achiziție ulterioară datei primirii ofertei noastre, vor reprezenta probe ale nerespectării 
prevederilor OUG nr. 34/2006, Art.2, al.(1), lit.(d), (1) “Scopul prezentei ordonanțe de urgentă îl constituie: d) 
asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritățile 
contractante” și Art.2, al.(2), lit.(f), (2) “Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sunt: 
f) eficiența utilizării fondurilor publice”. 

Monitorizarea se va efectua în baza prevederilor Constituției care garantează cetățenilor dreptul la informație, 
conform 
• Art. 31 (2): „Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă 
a cetățenilor asupra treburilor publice” și conform prevederile Legii nr. 544/2001 privind accesul la informații 
de interes public, 
• Art. 2: „prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din 
activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice”
• Art. 11^1: „Orice autoritate contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligaţia să pună la dispoziţia 
persoanei fizice sau juridice interesate, în condiţiile prevăzute la art.7, contractele de achiziţii publice” și nu con-
travine prevederilor Legii nr. 11/1991, actualizată cu Legea nr. 298/2001 „privind combaterea concurentei 
neloiale”, 
• Art.1. „Comercianţii sunt obligaţi să îşi exercite activitatea cu bună-credinţa, potrivit uzanțelor cinstite, cu 
respectarea intereselor consumatorilor şi a cerinţelor concurentei loiale."
• Art.1^1:
                  a) „este considerată ca fiind contrară uzanțelor comerciale cinstite utilizarea în mod neloial a secretelor 
comerciale ale unui comerciant prin practici de genul neexecutării unilaterale a contractului sau utilizării unor 
proceduri neloiale, abuzului de încredere, incitării la delict şi achiziţionării de secrete comerciale de către terţii 
care cunoşteau ca respectiva achiziţie implică astfel de practici, de natură să afecteze poziţia comercianţilor 
concurenţi pe piață”.
               b) „constituie secret comercial informaţia care, în totalitate sau în conexarea exactă a elementelor aces-
teia, nu este în general cunoscută sau nu este uşor accesibilă persoanelor din mediul care se ocupă în mod 
obişnuit cu acest gen de informaţie şi care dobândeşte o valoare comercială prin faptul că este secretă, iar 
deţinătorul a luat măsuri rezonabile, ţinând seama de circumstanţe, pentru a fi menţinută în regim de secret; 
protecţia secretului comercial operează atâta timp cat condiţiile enunţate anterior sunt îndeplinite”.

Cu stimă, Director - Nume/Semnătură/Ștampilă



Cum pot firmele concura onest
în cadrul achizițiilor publice
fără a da mită corupților?

24 mai 2014
Valeriu Todirașcu și Ioan Greceanu

www.facebook.com/VTodirascu și www.facebook.com/Ioan.Greceanu

Prin utilizarea instrumentelor statului de drept, deja existente, de stopare a corupției și risipei din banii publici, 
respectiv a prevederilor Constituției și ale Legii privind accesul la informațiile de interes public, respectiv:

• Constituția României, care garantează cetățenilor „dreptul la informație”, conform Art. 31 (2): „Autoritățile publice, 
potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice ...”

• Legea nr. 544/2001, care garantează cetățenilor accesul la informații de interes public, conform Art. 11^1: “Orice 
autoritate contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei fizice sau juridice 
interesate, în condiţiile prevăzute la Art. 7, contractele de achiziţii publice.”

Ghid practic nr.2 de luat țara înapoi - Cum pot cetățenii obține prosperitate pentru ei şi familiile lor?

Prin reforma clasei politice și conformarea partidelor cu articolele 1, 8 și 40 din Constituție, semnând petiția de aici 
http://www.petitieonline.net/petitie/32972152 care cere către Avocatul Poporului contestarea la Curtea Constituțională a 
Legii partidelor nr.14/2002. Actuala Lege va putea fi astfel schimbată în 45 de zile. 
(PDF)    http://www.tody.ro/document/2014-05-17-Ghid-Practic-nr-2-de-luat-tara-inapoi-Cum-pot-cetatenii-obtine-prosperitate-pentru-ei-si-famiile-lor

Ghid practic nr.1 de luat țara înapoi - Cum pot cetățenii finaliza referendumul din 2009 privind 300 parlamentari?

Prin contestarea la Curtea Constituționala  de către Președintele Băsescu a nefinalizării Referendumului din 2009 și de 
către Avocatul Poporului a Legii electorale 35/2008, semnând petiția de aici 
http://www.petitieonline.net/petitie/41562146. Actuala Lege electorală va putea fi astfel schimbată 45 de zile. 
(PDF)     http://www.tody.ro/document/2014-05-08-Ghid-practic-nr-1-de-luat-tara-inapoi-Cum-pot-cetatenii-finaliza-Referendumul-privind-300-parlamentari


