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în proces de reformã din Europa Centralã ºi de Est precum ºi din fosta Uniune
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istraþiei publice celor care iau decizii în privinþa politicilor publice ºi faciliteazã contac-
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SIGMA oferã þãrilor beneficiare acces la o reþea de administratori publici cu experienþã,
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Publicã. SIGMA urmãreºte:
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guvernare sã-ºi îmbunãtãþeascã eficienþa administrativã ºi sã promoveze ader-
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sã facã faþã provocãrilor internaþionalizãrii ºi planurilor de integrare în Uniunea
Europeanã.
· Sã sprijine iniþiativele Uniunii Europene ºi ale altor donatori menite a ajuta
þãrile beneficiare în procesul de reformã a administraþiei publice ºi sã contribuie
la coordonarea activitãþilor donatorilor.
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CUVÂNT ÎÎNAINTE

Procedurile de analizare a achiziþiilor publice sunt destinate sã asigure remedii efi-
cace reclamaþiilor din acest domeniu. Aceastã lucrare oferã statelor din Europa
Centralã ºi de Est aflate în proces de aderare la Uniunea Europeanã instrucþiuni în
vederea identificãrii procedurilor de analizare a achiziþiilor publice care sunt cele mai
adecvate specificitãþii fiecãrei þãri în parte. Aceste state îºi aliniazã acum legislaþia
curentã privind achiziþiile publice la „Directivele referitoare la Remedii” ale Consiliului
European. Anexa cuprinde rezumate ale sistemelor de analizare a reclamaþiilor din
unsprezece þãri din Europa de Vest ºi de Est, cu scopul de a furniza statelor central ºi
est europene posibile modele de reformã instituþionalã.

La realizarea acestei lucrãri au contribuit mulþi autori, inclusiv în ce priveºte elab-
orarea rezumatelor pe þãri ale procedurilor de reclamare ºi analizare a achiziþiilor pub-
lice. În ordine alfabeticã autorii sunt: Joël Arnould (Franþa) (, Peter Bennett (Marea
Britanie) ([RTF bookmark start: ]_Hlt484498737[RTF bookmark end:
]_Hlt484498737), Peder Blomberg (Suedia) (, Ingo Brinker (Germania) (), Steen Bruun-
Nielsen (Danemarca) (), Glenn Fletcher (, Gabriella Fribiczer (Ungaria) (, Piotr-Nils
Gorecki (Polonia) (), Elina Laurinen (Comisia Europeanã, Bruxelles) (), Jean-Philippe
Nadal (Franþa) (), Unto Kariniemi (Finlanda) (), Daniel Spinelli (Italia) (, Franz Vos
(Olanda) () si Gösta Westring (Suedia) (). Cynthia Walker () a administrat proiectul
SIGMA.

Pentru întrebãri de substanþã privind conþinutul acestei lucrãri vã rugãm sã-l con-
tactaþi pe Piotr-Nils Gorecki, administrator SIGMA pentru achiziþiile publice, la
adresa de mai jos.

Toate lucrãrile SIGMA Papers sunt disponibile pe website-ul SIGMA sau de la
adresa de mai jos. 

Aceastã lucrare este publicatã sub responsabilitatea Secretarului General al OECD.
SIGMA-OECD, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris, Cedex 16, France

Tel: (33.1) 45.24.82.00; Fax: (33.1) 45.24.13.00
e-mail: [RTF bookmark start: ]_Hlt478289253[RTF bookmark end: ]_Hlt478289253 



REZUMAT EEXECUTIV

În þãrile din Europa Centralã ºi de Est care se pregãtesc pentru aderarea la Uniunea
Europeanã, legislaþia internã în domeniul achiziþiilor publice trebuie aliniatã la
Directivele Consiliului European privind Achiziþiile Publice1 ºi cele douã “Directive
referitoare la Remedii” menþionate la nota de subsol nr.1. Pentru informaþii supli-
mentare, vã rugãm sã accesaþi textul integral al Directivelor pe wbsite-ul Eur-Lex al
Uniunii Europene la adresa [RTF bookmark start: ]_Hlt478288541[RTF bookmark
end: ]_Hlt478288541. Concret, utilizaþi funcþiunea de cãutare “Legislation in Force”
(legislaþia în vigoare) la [RTF bookmark start: ]_Hlt501331964adresa [RTF bookmark
end: ]_Hlt501331964 ºi introduceþi anul ºi numãrul fiecãrei Directive.  

N.B. la 10 mai 2000, Comisia Europeanã a adoptat un pachet legislativ destinat sã
simplifice ºi sã modernizeze Directivele referitoare la Achiziþii. Propunerile legislative
trec actualmente prin diversele etape de parcurs în Parlamentul ºi Consiliul European.
Este un proces lung ºi poate duce la apariþia unor amendamente la textul Comisiei.
Între timp, þãrile candidate la integrarea în Uniunea Europeanã sunt sfãtuite de
Comisie sã continue sã transpunã Directivele existente în legislaþia lor naþionalã.
Pentru informaþii suplimentare, vezi comunicatul de presã al CE numãrul IP/00/461,
disponibil pe Internet la: .

Aceste reglementãri esenþiale pentru achiziþii includ douã Directive care trateazã în
mod particular remediile. „Directivele referitoare la Remedii”2 au menirea sã asigure
faptul cã o achiziþie care nu este realizatã corect ºi transparent va fi remediatã prin
procedurile de analizare. Obiectivul general al Directivelor referitoare la Remedii este
asigurarea existenþei unor remedii eficace ºi rapide.
Trebuiesc elaborate proceduri naþionale de analizare care sã îndeplineascã obiectivele
Directivelor CE referitoare la Remedii pentru a asigura realizarea corectã a achziþiilor
publice. Acestea trebuie sã fie conforme cu procedurile naþionale de achiziþii, bazate, la
rândul lor, pe legislaþia CE. 
În elaborarea ºi implementarea procedurilor de analizare, þãrile trebuie sã ia în consid-
erare urmãtoarele:

1. Mecanismul de analizare a reclamaþiilor. Trebuie împuternicite unul sau
mai multe organisme independente (administrative sau judecãtoreºti) pentru a
analiza cazurile ºi a cere o acþiune corectoare (putând utiliza ameninþarea cu
penalizãri pentru neconformare). Autoritatea de a acorda daune trebuie sã
rãmânã în competenþa tribunalului. 
2. Tipuri de organisme de analizare. Înfiinþarea unui organism independent
este o recunoaºtere a necesitãþii unor cunoºtinþe profesionale specifice în
tratarea reclamaþiilor precum ºi a nevoii unei acþiuni rapide.
3. Eligibilitatea pentru intentarea unei acþiuni în justiþie. Dreptul de a da în
judecatã trebuie acordat tuturor furnizorilor, însã unele þãri central ºi est
europene pot prefera sã permitã acþiunea din oficiu a autoritãþii naþionale de
supraveghere.

1 Directivele CE privind Achiziþiile aplicabile Statelor Membre ale UE sunt: Directiva Consiliului 92/50/EEC din
18 iunie 1992 referitoare la coordonarea procedurilor pentru acordarea contractelor de servicii publice; Directiva
Consiliului 93/36/EEC din 14 iunie 1993 de coordonare a procedurilor pentru acordarea contractelor de furnizare de
necesitãþi publice; Directiva Consiliului 93/37/EEC din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor pentru acor-
darea contractelor de lucrãri publice; Directiva Consiliului 93/38/EEC din 14 iunie 1993 de coordonare a proce-
durilor de achiziþie ale entitãþilor care opereazã în sectoarele: apã, energie, transport ºi telecomunicaþii;
2 Vezi nota nr.1 pentru prevederile specifice ale Directivelor CE referitoare la Remedii.



4. Remedii disponibile pentru toate contractele sau nu ai pentru cele care
depãºesc pragurile CE? Marea majoritate a contractelor sunt sub aceste praguri,
aºa încât ar fi recomandabilã permiterea analizãrii indiferent de mãrimea con-
tractului.
5. Limita de timp pentru utilizarea procedurii de analizare. Acþiunea corec-
toare trebuie sã fie disponibilã cel puþin pânã la data când s-a încheiat contrac-
tul.

6. Relaþia cu procedurile bazate pe Modelul UNCITRAL. Þãrile care au deja proce-

duri de analizare bazate pe Legislaþia Model UNCITRAL3Cele ºase puncte de mai sus
vin în sprijinul obiectivului Directivelor referitoare la Remedii de aplicare a legislaþiei
CE în domeniul achiziþiilor; remediile sunt de naturã juridicã ºi sunt menite sã
serveascã interesului fiecãrei þãri de a obþine valoare contra banilor în achiziþiile pub-
lice.

Legislaþia naþionalã privind achiziþiile publice ºi procedurile de analizare care o
susþin nu trebuie sã fie considerate în sine suficiente; þãrile sunt sfãtuite sã se asigure
cã procedurile sunt sprijinite de structuri organizatorice eficace ºi bine administrate ºi
cã sunt funcþionale sisteme preventive eficiente de control administrativ ºi audit
intern. În plus, þãrile trebuie sã ia mãsuri pentru modernizarea calificãrilor ºi expe-
rienþei funcþionarilor oficiali care se ocupã cu achiziþiile prin proceduri de angajare ºi
programe de pregãtire bine orientate. 

3 La începutul anilor 90, majoritatea þãrilor central ºi est europene au ales sã-ºi modeleze legislaþia privind achiziþiile
publice dupã acest model legislativ. UNCITRAL este Comisia Naþiunilor Unite pentru Dreptul Comercial Inter-
naþional. Pentru informaþii suplimentare privind Legislaþia Model UNCITRAL referitoare la Achiziþiile de Bu-
nuri,Construcþii ºi Servicii cu Ghidul de Promulgare (1994), accesaþi website-ul UNCITRAL la adresa http://www.unci-
tral.org. ar trebui sã adapteze aceste proceduri mai degrabã decât sã construiascã un sistem complet nou.
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INTRODUCERE

Directivele CE privind Achiziþiile Publice sunt menite sã asigure faptul cã acestea sunt
deschise competiþiei din întreg teritoriul european ºi cã furnizorii ºi ofertanþii de ser-
vicii din orice Stat Membru au ºanse egale în licitarea ºi câºtigarea contractelor pub-
lice. Aceste reguli constituie un element important al programului Piaþa Internã.
Reglementãrile esenþiale privind achiziþiile sunt sprijinite de Directivele referitoare la
Remedii5 al cãror obiectiv este asigurarea conformãrii efective cu reglementãrile CE
referitoare la achiziþii.
În Comunitatea Europeanã, sistemul de remedii în domeniul achiziþiilor publice poate
fi caracterizat prin:

1. Obligaþia Statului Membru de a pune la dispoziþie remedii adecvate la
nivel naþional (bazate pe Directivele Consiliului) ºi
2. Dreptul Comisiei Europene de a supraveghea Statele Membre în privinþa
aplicãrii legislaþiei Comunitare (în baza articolului 169 al Tratatului CE).

Reglementãrile CE privind achiziþiile publice acoperã în prezent sectoarele guverna-
mentale convenþionale (la nivel naþional ºi subnaþional) ºi cele anterior cunoscute sub
numele de „sectoare excluse” (pentru cã iniþial nu erau acoperite), ºi anume apa, ener-
gia, transportul ºi telecomunicaþiile. Dat fiind stadiul actual al legislaþiei din þãrile
central ºi est europene, ºi aria comparaþiilor dintre sectoarele excluse ºi cele con-
venþionale, aceastã lucrare se axeazã în special pe sectoarele convenþionale.

4 Vezi nota de subsol nr.1 pentru detaliile precise ale Directivelor CE esenþiale privind Achiziþiile.
5 Vezi nota de subsol nr.1 pentru detaliile precise ale Directivelor CE referitoare la Remedii.



1. AALEGEREA UUNUI SSISTEM DDE AANALIZARE AA 
ACHIZIÞIILOR PPUBLICE

În alegerea unui sistem de analizare a achiziþiilor publice, þãrile ar trebui sã se concentreze
pe urmãtorii trei paºi:

1. Identificarea obiectivelor de urmãrit prin sistemul de analizã

2. Identificarea constrângerilor locale

3. Elaborarea ºi implementarea sistemului

11..11.. IIddeennttiiffiiccaarree oobbiieeccttiivveelloorr

Primul pas este identificarea obiectivelor de urmãrit prin sistemul de analizare ºi apoi
redactarea specificaþiilor detaliate ale acestuia. 

În mare, scopul ultim al oricãrui sistem de analizare este implementarea ºi aplicarea eficace
a legislaþiei interne privind achiziþiile publice.

Directivele CE referitoare la Remedii se bazeazã pe anumite obiective largi, definite în
Secþiunea 2.2 de mai jos. Totuºi, ele lasã o margine de manevrã substanþialã la latitudinea
Statelor Membre prin faptul cã se referã numai la contracte de achiziþii mari ºi nu acoperã fac-
torii care nu sunt direct legaþi de stadiul de licitare. Aºa cum demonstreazã practicile din
Statele Membre ale UE, existã multiple ºi diverse cãi de implementare a sistemului de
analizare care îndeplinesc cerinþele Directivelor CE.
Unul dintre criteriile de evaluare folosite uneori pentru a mãsura succesul sau insuccesul
diverselor sisteme de analizare se referã la numãrul de reclamaþii trecute în fiecare an prin sis-
tem, în sensul cã aceste statistici oferã o indicaþie clarã a eficacitãþii sau ineficacitãþii sistemu-
lui. În general vorbind, însã, numãrul reclamaþiilor formale nu este o mãsurã corectã a eficac-
itãþii unui sistem de remedii. Puþine reclamaþii pot fi semnul unei bune conformãri sau al unei
bune rezolvãri informale a disputelor. Mai pot sã însemne ºi cã licitatorii se tem sã facã recla-
maþii, de frica unor repercursiuni la operaþiunile de licitare ulterioare, ori cred cã sistemul nu
este corect sau eficient. Multe reclamaþii, pe de altã parte, pot însemna cã sunt depuse numai
pentru a determina întârzieri ºi a impieta asupra bunei funcþionãri a sistemului, sau cã sis-
temul este eficient. 

11..22.. IIddeennttiiffiiccaarreeaa ccoonnssttrrâânnggeerriilloorr llooccaallee

La identificarea modelului adecvat trebuiesc luaþi în considerare urmãtorii trei factori:
1. Organizarea guvernului. Tipul de administraþie guvernamentalã (centralã sau
federalã) ºi mãsura în care puterea este descentralizatã (cãtre autoritãþile locale) sau
deconcentratã (prezenþa serviciilor guvernamentale la nivel local) va afecta natura sis-
temului de analizare ºi maniera în care acesta opereazã.
2. Profesionalismul în domeniul achiziþiilor publice. Cât de bine funcþioneazã un
sistem în practicã depinde în mare mãsurã de câtã pregãtire în domeniul achiziþiilor
publice, de calitatea corespunzãtoare, le este asiguratã funcþionarilor oficiali relevanþi,
contractorilor ºi celorlalþi actori implicaþi în proces – arbitrii, supraveghetorii ºi judecã-
torii. Este de asemenea importantã încurajarea dezvoltãrii unui grup profesionist de
funcþionari însãrcinaþi cu achiziþiile în interiorul guvernului, prin obþinerea
recunoaºterii acestei profesiunii la nivel guvernamental (de exemplu prin crearea unui
sistem de certificare a funcþionarilor calificaþi corespunzãtor), stabilirea unei cariere
profesionale clare ºi creºterea salariilor (în limitele impuse de legea funcþionarului pub-
lic) pentru a reduce tentaþia funcþionarilor ca, odatã pregãtiþi, sã pãrãseascã sectorul
public pentru cel privat.



3. Numãrul entitãþilor responsabile cu achiziþiile. Este de neconceput ca un sistem
de analizare sã opereze la fel în þãri cu 30 milioane de locuitori sau cu 2 milioane de
locuitori. În acelaºi fel, un sistem de analizare restrâns exclusiv la tranzacþiile care
depãºesc pragurile CE nu va fi potrivit în þãrile în care majoritatea tranzacþiilor de
achiziþii sunt relativ mici.

11..33.. EEllaabboorraarreeaa ººii iimmpplleemmeennttaarreeaa ssiisstteemmuulluuii

Dupã definirea obiectivelor ºi constrângerilor, guvernul trebuie sã decidã ce tip de sistem
urmeazã sã instituie. Aceasta înseamnã mai mult decât sã elaboreze ºi sã promulge instru-
mentele legislative necesare. Sistemele sunt direct legate de introducerea unor mãsuri referi-
toare la: (1) instituþiile judiciare sau administrative însãrcinate cu procesul analizãrii (natura,
statutul, resursele de operare ºi personalul); (2) pregãtirea personalului din entitãþile respon-
sabile cu achiziþiile, companii ºi organismele de analizare ºi (3) înfiinþarea unui sistem de infor-
mare care sã acopere cazurile înaintate spre analizare. Este necesarã ºi stabilirea unui buget
pentru finanþarea acestor activitãþi.



2. ÎÎNDEPLINIREA OOBIECTIVELOR CCE

Pentru þãrile care solicitã integrarea în Uniunea Europeanã, aderarea va însemna incorpo-
rarea legislaþiei CE în cea internã. 

22..11.. AArriiaa DDiirreeccttiivveelloorr rreeffeerriittooaarree llaa RReemmeeddiiii

Statele Membre trebuie sã adopte reguli naþionale privind remediile care sã fie compatibile
cu Directivele CE, dar sunt libere sã stabileascã mijloacele de asigurare a acestor remedii,
luând în considerare sistemul legal naþional. 

Directivele referitoare la Remedii impun Statelor Membre douã obligaþii de bazã:
1. Sã implementeze/creeze o legislaþie naþionalã privind remediile în domeniul
achiziþiilor publice care sã îndeplineascã obiectivele Directivelor CE ºi
2. Sã înfiinþeze organisme de analizare.

Un aspect important îl constituie faptul cã diviziunea între drept public/administrativ ºi
drept privat/civil are un impact fundamental asupra sistemului de remedii aplicabil încãl-
cãrilor legii în domeniul achiziþiilor publice. În consecinþã, sistemul naþional tipic de remedii
privind achiziþiile implicã douã linii de acþiune paralele:

1. Intentarea unei acþiuni într-o judecãtorie sau un tribunal administrativ în ved-
erea suspendãrii sau eliminãrii unui pretins act nelegal întreprins în cursul procedurii
de acordare a unui contract ºi
2. Intentarea unei acþiuni în instanþele civile obiºnuite în vederea obþinerii unei
compensaþii ca daune pentru pierderile suferite de licitatorul nedreptãþit ca urmare a
actului sau deciziei nelegale în cauzã

22..22.. OObbiieeccttiivveellee llaarrggii aallee DDiirreeccttiivveelloorr CCEE

Este importantã înþelegerea obiectivelor urmãrite în Directivele referitoare la Remedii pen-
tru cã ele au un efect marcant în modelarea unor sisteme de analizare conforme cu aceste
Directive. Pe scurt, sunt trei obiective:

1. Implementarea eficace a legislaþiei privind achiziþiile publice. Odatã adoptate
Directivele privind achiziþiile publice de bunuri, lucrãri ºi servicii, s-a constatat cã ele
puteau rãmâne fãrã efect în lipsa unui sistem de control eficient în fiecare Stat Membru.
CE nu este preocupatã de disputele care pot apãrea cu privire la performanþa contrac-
torilor în livrarea bunurilor ºi serviciilor pentru care s-a semnat un anumit contract;
accentul se pune pe conformarea cu procedurile de achiziþie.
2. Lãsarea iniþiativei supravegherii cel puþin la latitudinea celor doi actori princi-
pali cu un interes direct în asigurarea faptului cã principiile legislaþiei europene privind
achiziþiile publice sunt respectate, ºi anume:

- Companiile, care se bucurã de accesul la contractele de achiziþii publice
supuse Directivelor CE. (O companie exclusã în mod greºit de la o licitaþie poate
iniþia procesul de analizare întrucât are un interes direct sã vadã legislaþia apli-
catã. Acesta este un exemplu de democraþie economicã în acþiune, dat fiind cã
agenþii economici sunt împuterniciþi sã-ºi depunã oficial solicitãrile de a partici-
pa la procedurile de achiziþii);
- Comisia Europeanã, al cãrei rol este acela de a supraveghea aplicarea
corectã a legii.

3. Însãrcinarea cu puteri decizionale a organismelor independente faþã de executiv,
în special prin acordarea competenþei de analizare unei instanþe judecãtoreºti



22..33.. CCaarraacctteerriissttiiccii ssppeecciiffiiccee

O licitaþie duce de obicei la semnarea unui contract de achiziþie publicã. Pãrþile contractante
capãtã astfel drepturi ºi obligaþii aflate într-o oarecare mãsurã în afara ariei procedurilor de
remediere. 

În majoritatea Statelor Membre ale UE, contractul semnat devine obligatoriu pentru pãrþi
ºi nu mai poate fi atacat, chiar dacã se constatã cã anumite acte anterioare semnãrii sunt nele-
gale. Din aceastã cauzã, s-a considerat cã în vederea instituirii unor remedii eficace privind
procedurile de achiziþii este necesar sã se poatã interveni înainte de încheierea contractelor ºi
sã se dea Statelor Membre posibilitatea de a înfiinþa un sistem de analizare în care:

- se pot lua mãsuri interimare de suspendare a procedurii de achiziþie
- se poate lua o decizie rapidã pentru minimalizarea întreruperii achiziþi-
ilor ºi
- se pot corecta actele pentru a rectifica neregulile ºi a permite reluarea
procedurilor în conformitate cu Directivele CE

De aceea, legislaþia CE se axeazã pe rectificarea procedurii de cãtre organisme independente
ºi, în ultimã instanþã, de cãtre o judecãtorie sau un tribunal, în sensul Articolului 234 din
Tratatul CEE, care sã fie independent(ã) atât de autoritatea contractantã cât ºi de organismul
de analizare.

22..44.. NNeeaaddeeccvvããrriillee ssiisstteemmeelloorr ddee aannaalliizzaarree ddiinn EEuurrooppaa CCeennttrraallãã ººii ddee
EEsstt

La începutul anilor 90, când majoritatea þãrilor central ºi est europene îºi elaborau prima
legislaþie în domeniul achiziþiilor publice, singurul model internaþional existent era Legislaþia
Model UNCITRAL elaboratã de-a lungul anilor de Comisia Naþiunilor Unite pentru Dreptul
Comercial Internaþional de la Viena6.

Cum multe dintre Directivele CE au fost adoptate dupã ce legislaþia model fusese deja elab-
oratã, majoritatea þãrilor central ºi est europene au ales sã-ºi bazeze prima legislaþie în dome-
niul achiziþiilor pe Legislaþia Model UNCITRAL. 

Acest lucru poate crea unele dificultãþi întrucât regulile Legislaþiei Model UNCITRAL nu
sunt identice cu cele ale Directivelor CE.

În plus, mãsura în care sistemele de analizare de tip UNCITRAL sunt compatibile cu cele
bazate pe legislaþia CE este limitatã. Pânã în prezent Comisia Europeanã nu a exprimat o
opinie formalã în aceastã chestiune, deºi a iniþiat numeroase proceduri împotriva Statelor
Membre pentru nerespectarea Directivelor.

Unele þãri central ºi est europene îºi pun sistemele de analizare sub semnul întrebãrii fie
pentru cã ele însele le gãsesc nesatisfãcãtoare, fie pentru cã au fost interpelate de Comisie în
privinþa implementãrii acquis-ului comunitar. 

De asemenea, nerespectând cerinþele Directivelor CE, unele þãri din regiune au acordat
responsabilitatea analizãrii unor organisme speciale cu un cadru procedural formal care în
unele cazuri este atât de detaliat încât împiedicã luarea unei decizii eficace ºi oportune. Aceste
organisme speciale de analizare nu pot fi considerate cu adevãrat independente: cei care audi-
azã reclamaþiile nu sunt judecãtori profesioniºti ci personalitãþi proeminente din domeniul
aprovizonãrii, numite direct sau indirect de autoritatea responsabilã cu achiziþiile publice. 

Astfel de instituþii sunt în mod vizibil complet în afara abordãrii CE, în care cei care judecã
procedura de analizare trebuie sã fie numiþi independent ºi sã aibe suficientã competenþã pen-
tru a da un verdict. Arbitrajul, în special în comerþul internaþional, tinde sã fie utilizat mai
mult între pãrþile unui contract semnat, în cãutarea unui compromis, atunci când interesele
sunt divergente. Aceasta se datoreazã adesea faptului cã în contract nu au fost prevãzute toate
contingentele sau apar ambiguitãþi ºi meritã recurs la arbitraj pentru a încheia o disputã prin
încercarea de a respecta spiritul original al contractului. 

6 Pentru informaþii suplimentare vezi website-ul UNCITRAL la adresa: http://www.uncitral.org 



22..55.. DDiivveerrssiittaatteeaa ddee mmooddeellee ddiinn SSttaatteellee MMeemmbbrree UUEE

CE a editat multe publicaþii relevante despre soluþiile7 aplicate de Statele Membre, la fel ca
ºi jurnalele de profil, printre care Public Procurement Law Review.

Pe scurt, existã trei metode principale prin care Statele Membre au ales sã implementeze
Directivele referitoare la Remedii:

- Prin intermediul unui scurt statut sau regulament. Acesta este cazul
Danemarcei, Franþei, Germaniei, Irlandei, Italiei ºi Luxemburgului.
- Prin încorporarea prevederilor referitoare la remedii într-un act legislativ
cu o arie de acoperire mai mare care include un „capitol privitor la remedii”.
Acesta este cazul Austriei, Finlandei, Olandei (numai în cazul contractelor pen-
tru lucrãri), Suediei ºi Marii Britanii.
- Prin utilizarea prevederilor legale existente în vederea implementãrii
Directivelor referitoare la Remedii. Acesta este cazul Belgiei, Greciei, Olandei
(cu excepþia lucrãrilor), Portugaliei ºi Spaniei.

Pentru mai multe detalii citiþi anexa acestei lucrãri, care conþine rezumatele pe þãri ale sis-
temelor de analizare a achiziþiilor publice. 

7 De pildã, vezi Green Paper [Cartea Verde] a Comisiei Europene Public Procurement: Exploring the Way Forward, [Achiziþiile
Publice: Explorând Calea cea Bunã] COM (96)583 varianta finalã din 27 noiembrie 1996.  Acest document include comentarii
despre aplicarea Directivelor referitoare la Remedii în Statele Membre ºi sugestii pentru îmbunãtãþirea procedurilor în acest
domeniu. Dupã primirea contribuþiilor de la Statele Membre, Comisia a propus câteva mãsuri în comunicarea sa Public
Procurement in the European Union,[Achiziþiile Publice în Uniunea Europeanã] COM(98)143 varianta finalã din 11 martie 1998,
ce urmeazã a fi introduse în regimul de aprovizonare publicã al CE în urmãtorii cinci ani. Vezi de asemenea Advisory Committee
for Public Procurement/Advisory Committee on the Opening-Up of Public Procurement [Comisia Consultativã pentru Achiziþiile
Publice / Comisia Consultativã pentru Achiziþii Publice Deschise] (1997), Study on the Remedies Applied in the Member States
in the Field of Public Procurement [Studiu asupra Remediilor Aplicate în Statele Membre în Domeniul Achiziþiilor Publice]
(raport final), CCO/97/13, CC97/12-EN, Comisia Europeanã, Directoratul General XV – Piaþa Internã ºi Servicii Financiare,
Bruxelles. 



3. TTIPURI DDE AAUTORITATE DDE AANALIZARE

Procedurile de remediere fac obiectul unor discuþii aprinse între Statele Membre ºi Comisia
Europeanã. În acest sens, þãrile candidate trebuie sã aibe grijã ca orice propunere de schim-
bare adusã sistemului sã fie compatibilã cu Directivele. Cum prevederile Directivelor sunt
clare în ce priveºte tipurile de mãsuri care trebuiesc aplicate, principalele diferenþe dintre
abordãrile diverselor þãri se referã la:

1. Tipul de autoritate care audiazã reclamaþiile în faza iniþialã ºi la apel;
2. Paºii administrativi, dacã existã, anteriori analizãrii propriu-zise, în cazul în
care Directivele permit supunerea reclamaþiei mai întâi în faþa unei autoritãþi admin-
istrative.

33..11.. AAnnaalliizzaa aanntteerriiooaarrãã rreeaalliizzaattãã ddee eennttiittaatteeaa rreessppoonnssaabbiillãã ccuu aacchhiizz-
iiþþiiiillee

Directivele permit utilizarea unei proceduri obligatorii în cadrul cãreia cazul este mai întâi
supus entitãþii responsabile cu achiziþiile. Aceste proceduri pot varia, de la notificarea ante-
rioarã a autoritãþii contractante pânã la instituirea unui proces administrativ. 

33..22.. AAnnaalliizzaa aanntteerriiooaarrãã oobblliiggaattoorriiee îînn vveeddeerreeaa aajjuunnggeerriiii llaa oo rreezzoollvvaarree
ddee ccoommuunn aaccoorrdd

Analizarea anterioarã obligatorie în vederea ajungerii la o rezolvare de comun acord este
utilizatã în câteva þãri. Ea permite autoritãþii care aprobã operaþiunea sã reacþioneze înainte
ca respectivul caz sã ajungã la în faþa instanþei judecãtoreºti. Principala grijã este sã se evite
litigiul, acordându-se guvernului posibilitatea de a face adaptãri. Nici o altã autoritate în afara
entitãþii responsabile cu achiziþiile nu poate interveni pentru evitarea litigiului. 

33..33.. AAnnaalliizzaa iinniiþþiiaallaa rreeaalliizzaattãã ddee uunn oorrggaann iinnddeeppeennddeenntt

Respectând prevederile Directivelor, unele State Membre ale UE supun cazurile în vederea
analizei iniþiale unui organ independent specializat în probleme de achiziþii publice. Deciziile
acestui organ pot fi atacate în instanþã judecãtoreascã daca legislaþia internã o permite.

33..44.. AAnnaalliizzaa jjuuddiicciiaarrãã ssiimmppllãã

Unele State Membre ale UE prevãd supunerea reclamaþiilor împotriva deciziilor entitãþilor
responsabile cu achiziþiile în faþa tribunalelor interne. Acesta este cel mai simplu aspect al
implementãrii legislaþiei CE, întrucât Directivele impun obligativitatea acestei analize, cel
puþin în ultimã instanþã.

Dacã tribunalul competent desemnat este specializat în cazuri de drept public sau nu,
depinde de sistemul judiciar din þara în cauzã. Marea Britanie, de pildã, supune aceste cazuri
instanþelor judecãtoreºti obiºnuite. Într-adevãr, sistemul sãu judiciar este complet diferit de cel
francez, în sensul cã însãºi noþiunea de distincþie între dreptul public ºi cel privat este mult
mai puþin semnificativã. Un sistem judiciar care cuprinde o reþea de tribunale locale poate fi
considerat ca fiind de ajutor reclamanþilor în timp ce un sistem în care judecãtorii sunt special-
izaþi în dreptul administrativ poate oferi o oarecare siguranþã privind competenþa profesionalã.
Totuºi, un sistem centralizat uºureazã analizarea ºi faciliteazã pregãtirea judecãtorilor care
judecã astfel de procese.



33..55.. AAnnaalliizzaa jjuuddiicciiaarrãã îînn uullttiimmãã iinnssttaannþþãã

În absenþa unui sistem bazat exclusiv pe analizarea judiciarã, Directivele cer ca remediile
sã o includã, cel puþin în ultimã instanþã. Toate Statele Membre ale UE care au transpus în
mod adecvat Directivele au prevãzutã o astfel de analizare. 
Totuºi, existã câteva inadvertenþe majore. Prima se datoreazã concepþiei fiecãrei þãri despre
achiziþiile publice ºi felului în care sunt vãzute acestea: ca un act public sau privat. Unele sis-
teme judiciare recunosc noþiunea de drept public ºi au tribunale speciale pentru astfel de
cazuri, în unele situaþii formând chiar o ierarhie separatã. Aceste þãri se împart în trei cate-
gorii:

- Þãri care abordeazã achiziþiile publice prin prisma dreptului public. Atât
deciziile luate de autoritãþi cât ºi contractul însuºi trebuiesc supuse instanþei
administrative care aplicã principiile dreptului public. 
- Þãri care fac distincþia între (1) deciziile care pot fi separate de contract
(inclusiv actele de procedurã care trebuiesc analizate înainte de a fi semnate), ce
intrã în aria dreptului public la anulare ºi se aflã în competenþa instanþelor
administrative ºi (2) daunele care rezultã din astfel de decizii împreunã cu con-
tractul însuºi, ce intrã în aria dreptului privat ºi se aflã exclusiv în competenþa
instanþelor judecãtoreºti. (Aceste þãri obligã pe reclamanþi sã depunã douã recla-
maþii succesive, una în faþa unei instanþei administrative în vederea anulãrii sau
rectificãrii unei decizii nelegale ºi una în faþa unei instanþe judecãtoreºti pentru
a obþine reparaþia).
- Þãri care recunosc noþiunea de drept public dar nu considerã cã prezenþa
guvernului în calitate de parte contractantã oferã un temei suficient pentru
tratarea cazului în mod diferenþiat faþã de cele comerciale. Þãrile din aceastã
categorie nu aveau reglementãri cuprinzãtoare în domeniul achiziþiilor publice
înaintea promulgãrii Directivelor CE ºi nu fãceau distincþia între contractele de
achiziþii publice ºi cele între persoane private.



4. DDINCOLO DDE OOBIECTIVELE EEUROPENE

Directivele CE privind Achiziþiile nu se aplicã decât contractelor de achiziþii cu o valoare
monetarã care depãºeºte anumite praguri stabilite în Directive. În multe þãri, însã, contractele
mai mici sunt ºi ele supuse reglementãrii de cãtre autoritãþile naþionale. Acest lucru determinã
întrebarea dacã astfel de contracte trebuiesc supuse unui regim de remedii, ºi în caz afirmativ,
dacã trebuiesc aplicate aceleaºi reguli ºi proceduri ca ºi în situaþia tranzacþiilor „peste prag”.
De exemplu, o þarã a transpus iniþial Directivele referitoare la Remedii astfel încât sã
restrângã analizãrile „europene” la contractele supuse Directivelor europene (adicã la cele cu
valori peste pragurile impuse) dar mai târziu a extins justificarea analizãrii la orice încãlcare
a reglementãrilor privind achiziþiile publice, indiferent dacã vizeazã contracte sub sau peste
pragurile CE.

Directivele referitoare la Remedii se concentreazã pe situaþiile în care se susþine cã a avut
loc o încãlcare iar licitatorul nedreptãþit doreºte sã solicite analizarea de cãtre un organism
independent. Statele Membre pot de asemenea sã impunã obligativitatea companiei de a noti-
fica entitatea responsabilã cu achiziþiile sau de a-i supune atenþiei reclamaþia în avans. 

Aceasta demonstreazã cã Statele Membre sunt preocupate, desigur în mãsuri diferite, de un
obiectiv mai larg care vizeazã prevenirea administrativã a încãlcãrilor. Aceasta este o abordare
internã (administrativã) a tratãrii încãlcãrilor, prin care o instituþie care nu este independen-
tã faþã de guvern poate interveni acolo unde este necesar pentru a rectifica acte de procedurã
considerate necorespunzãtoare. Astfel de aranjamente nu sunt recunoscute de Uniunea
Europeanã întrucât instituþia nu este independentã. Totuºi, aceste aranjamente pot avea un
impact substanþial asupra practicilor guvernamentale. Unele sunt mai ambiþioase ca altele din
punctul de vedere al obiectivelor vizate:

- În unele cazuri, entitãþile responsabile cu achiziþiile au dreptul sistemat-
ic de a face amendamente ºi de a rectifica actele nelegale înainte de a fi trase la
rãspundere în faþa unei alte autoritãþi;
- În alte cazuri, este înfiinþat un departament sau organism specific de
audit care sã aplice sistemul ºi sã rectifice deciziile nelegale înainte ca acestea
sã devina definitive ºi sã determine analizãri „europene”. Aici obiectivul vizat
este activ, executivul optând pentru o intervenþie directã de supraveghere a acþi-
unii entitãþilor responsabile cu achiziþiile. 

Eficacitatea unor astfel de proceduri variazã de la o þarã la alta, depinzând de felul în care
reglementãrile sunt aplicate în practicã:

- Iniþiativa de a solicita analizarea poate fi lãsatã la dispoziþia licitatorilor
(în termeni juridici este vorba de o formã de analizare ierarhicã sau o rezolvare
de comun acord) sau acordatã unor autoritãþi guvernamentale, caz în care efi-
cienþa sistemului depinde de mecanismele prin care cazurile sunt supuse
autoritãþilor ºi de calitatea sistemelor de informare ºi procedurilor de control pe
care se fundamenteazã;
- Puterea conferitã autoritãþilor administrative asupra entitãþilor respons-
abile cu achiziþiile poate fi directã (de a anula sau suspenda decizii, de a lua locul
entitãþii în procesul decizional, etc.) sau indirectã (prin persuasiune moralã sau
expertizã recunoscutã, autoritatea de a supune cazurile unor organisme inde-
pendente însãrcinate cu procedurile formale de analizare, etc.)

Cum un numãr semnificativ de State Membre ale UE au introdus proceduri de prevenire
administrativã a încãlcãrilor meritã sã ne întrebãm de ce au fãcut acest lucru. Aici se poate
face o paralelã cu felul în care Comisia Europeanã aplicã legea. Guvernul unui Stat Membru
doreºte sã îºi însãrcineze autoritatea responsabilã cu achiziþiile cu responsabilitatea asigurãrii
aplicãrii corecte a reglementãrilor. Motivele par sã varieze de la un Stat la altul:

- Supravegherea bazatã pe analizarea solicitatã de licitatorii nedreptãþiþi
poate fi consideratã neadecvatã iar scopul este obþinerea unei supravegheri mai



sistematice. Chiar dacã aplicarea legii este consideratã a fi o garanþie a bunei
guvernãri, ea poate sã nu fie suficientã pentru a asigura respectarea acelei legi
de cãtre companiile din sectorul privat, adicã de cãtre licitatori. Acest lucru este
cu atât mai relevant cu cât companiile se pot abþine de la solicitarea analizãrii
de teama rãzbunãrii entitãþii responsabile cu achiziþiile, care se aflã într-o poz-
iþie de forþã.
- Analizarea solicitatã de licitatori poate sã nu fie consideratã eficace.
Pentru cã sistemul juridic este neadecvat sau aparatul de analizare judiciarã
ineficient, intervenþia guvernului este vãzutã ca mai directã ºi mai bunã în rec-
tificarea deciziilor nelegale ale entitãþilor responsabile cu achiziþiile.
- În sens invers, repercursiunile analizãrii solicitate de licitatori pot fi con-
siderate foarte dãunãtoare: guvernele pot dori sã facã tot posibilul pentru a evita
ca entitãþile responsabile cu achiziþiile sã fie gãsite vinovate de acþiuni necore-
spunzãtoare. Instituirea unui sistem de analizare de tip UE este o cerinþã euro-
peanã, însã scopul final este luarea unor mãsuri pro-active pentru asigurarea
legalitãþii procesului decizional.

În ce priveºte implementarea legislaþiei CE sub supravegherea Comisiei Europene, scopul
poate fi evitarea contestãrii ulterioare de cãtre Comisie. Aceastã politicã de evitare a litigiului
poate sã facã parte dintr-un þel general de construire a capacitãþii entitãþilor responsabile cu
achiziþiile de a aplica legea, convingându-le sau obligându-le sã-ºi rectifice erorile.



5. CCONCLUZII ªªI RRECOMANDÃRI

În procesul de aderare la Uniunea Europeanã, þãrile central ºi est europene trebuie sã intro-
ducã proceduri de analizare care sã îndeplineascã obiectivele Directivelor CE referitoare la
Remedii. În primul rând, aceste proceduri trebuie sã fie de naturã pro-activã ºi sã fie destinate
asigurãrii unei desfãºurãri corecte a achiziþiilor publice, în conformitate cu procedurile de
achiziþii naþionale bazate pe legislaþia CE. În al doilea rând, procedurile de analizare trebuie
sã permitã furnizorilor nemulþumiþi sã obþinã daune care sã le acopere pierderile rezultate din
încãlcarea acestor proceduri.

În elaborarea ºi implementarea procedurilor de analizare þãrile trebuie sã ia în considerare
urmãtoarele:

1. Mecanismul de analizare a reclamaþiilor. Trebuie împuternicite unul sau mai
multe organisme independente (administrative sau judecãtoreºti) pentru a analiza
cazurile ºi a cere o acþiune corectoare (putând utiliza ameninþarea cu penalizãri pentru
neconformare). Autoritatea de a acorda daune trebuie sã rãmânã în competenþa
instanþei judecãtoreºti. 
2. Tipuri de organisme de analizare. Înfiinþarea unui organism independent este o
recunoaºtere a necesitãþii unor cunoºtinþe profesionale specifice în tratarea reclamaþi-
ilor precum ºi a nevoii unei acþiuni rapide.
3. Eligibilitatea pentru intentarea unei acþiuni în justiþie. Dreptul de a da în jude-
catã trebuie acordat tuturor furnizorilor, însã unele þãri central ºi est europene pot
prefera sã permitã acþiunea din oficiu a autoritãþii naþionale de supraveghere.
4. Remedii disponibile pentru toate contractele sau numai pentru cele care
depãºesc pragurile CE? Marea majoritate a contractelor sunt sub aceste praguri, aºa
încât ar fi recomandabilã permiterea analizãrii indiferent de mãrimea contractului.
5. Limita de timp pentru utilizarea procedurii de analizare. Acþiunea corectoare
trebuie sã fie disponibilã cel puþin pânã la data când s-a încheiat contractul.
6. Relaþia cu procedurile bazate pe Modelul UNCITRAL. Þãrile care au deja proce-
duri de analizare bazate pe Legislaþia Model UNCITRAL ar trebui sã adapteze aceste
proceduri mai degrabã decât sã construiascã un sistem complet nou.

Cele ºase puncte de mai sus vin în sprijinul obiectivului Directivelor referitoare la Remedii
de aplicare a legislaþiei CE privind achiziþiile; remediile sunt de naturã juridicã ºi sunt menite
sã serveascã interesului fiecãrei þãri de a obþine valoare contra banilor în achiziþiile publice.
Legislaþia naþionalã privind achiziþiile publice ºi procedurile de analizare care o susþin nu tre-
buie sã fie considerate în sine suficiente; þãrile sunt sfãtuite sã se asigure cã procedurile sunt
sprijinite de structuri organizatorice eficace ºi bine administrate ºi cã sunt funcþionale sisteme
preventive eficiente de control administrativ ºi audit intern. În plus, þãrile trebuie sã ia mãsuri
pentru modernizarea calificarilor ºi experienþei funcþionarilor oficiali care se ocupã cu achiziþi-
ile prin proceduri de angajare ºi programe de pregãtire bine orientate. 



ANEXA: RREZUMATE PPE ÞÞÃRI AALE SSISTEMELOR DDE
ANALIZARE AA AACHIZIÞIILOR PPUBLICE

11.. BBeellggiiaa

Cadrul legislativ

Legislaþia belgianã privind remedierea în domeniul achiziþiilor publice este caracterizatã
prin împãrþirea competenþelor între instanþele administrative ºi cele civile.

Acþiunile juridice pentru anularea deciziilor autoritãþilor administrative pot fi înaintate la
Conseil d’Etat (tribunalul administrativ belgian)8. Deciziile luate de autoritatea care acordã
contractul înaintea încheierii acestuia, ºi în special decizia de acordare a contractului, sunt
considerate a fi decizii ale unei autoritãþi administrative. Totuºi, problema tratãrii unei entitãþi
aflate în mod normal sub incidenþa dreptului privat ca fiind o autoritate administrativã
datoritã obligaþiei sale de a se conforma legii achiziþiilor publice9 nu a fost rezolvatã. Ca ºi în
legislaþia francezã, anularea deciziei nu afecteazã contractul, care poate fi anulat de instanþa
competentã (în Belgia cea civilã) numai la solicitarea pãrþilor contractante. 

Acþiunea juridicã pentru anulare nu suspendã aplicarea actului contestat. Trebuie înaintatã
o acþiune la Conseil d’Etat pentru suspendarea actului10
. O astfel de acþiune trebuie depusã cel târziu odatã cu acþiunea pentru anulare. Cu toatã
aceastã împuternicire a Conseil d’Etat, instanþele civile pot ºi ele sã acorde mãsuri interimare,
cel puþin în anumite circumstanþe.

Acþiunile juridice pentru daune trebuiesc înaintate instanþelor civile, singurele competente
sã trateze problemele legate de „drepturile subiective”. În cazurile în care criteriul de acordare
este cel mai mic preþ, licitatorul care ar fi primit contractul dacã nu s-ar fi încãlcat legea este
îndreptãþit în mod automat la compensaþii egale cu 10% din suma ofertei sale11

În alte cazuri, candidatul sau licitatorul poate pretinde compensaþii pentru pierderea ºansei
de a câºtiga contractul.

Cum funcþioneazã în practicã?

Acþiunile juridice de anulare supuse Conseil d’Etat dureazã mult (adesea peste doi ani), iar
rezultatul nu este dat de obicei înaintea semnãrii contractului sau cel puþin înaintea imple-
mentãrii sale parþiale. În cazul „autobuzelor Walloon”, de pildã, în care Comisia Europeanã a
supus problema ECJ conform Articolului 169 al Tratatului CE, o acþiune fusese înaintatã ºi la
Conseil d’Etat, care ºi-a comunicat hotãrârea dupã cinci ani ºi jumãtate.
Autoritatea judecãtorului este limitatã datoritã puterii discreþionare recunoscute autoritãþii
contractante în majoritatea cazurilor. Totuºi, rata succesului acþiunilor de acest fel nu este
deloc neglijabilã. Cel mai frecvent temei pentru anulare pare sã fie lipsa unei expuneri a
motivelor în decizia atacatã. 
Acþiunile pentru suspendarea deciziilor autoritãþii contractante constituie motiv de contro-
verse între camera flamandã ºi cea francezã a Conseil d’Etat încã de la intrarea în vigoare a
Legii din 1991. Aceastã disputã ridicã întrebarea dacã pierderea unui contract ºi impactul
financiar corespunzãtor asupra companiei în cauzã constituie sau nu o daunã ireparabilã care
sã justifice suspendarea procedurii de acordare.

8 Articolul 14 din Legile coordonate referitoare la Conseil d’Etat.
9 Legea din 24 decembrie 1993, aplicabilã în mod special anumitor entitãþi alate sub incidenþa dreptului privat care
opereazã în aºa numitele „sectoare excluse”. 
10 Legea din 19 iulie 1991, codificatã în Articolul 17 din legile coordonate referitoare la Conseil d’Etat.
11 Articolul 15 din Legea din 24 decembrie 1993.



22.. DDaanneemmaarrccaa

Cadrul legislativ

În Danemarca nu exista, înaintea implementãrii Directivelor referitoare la Remedii, un sis-
tem specific pentru analizarea achiziþiilor publice. În 1995 s-a adoptat o Lege a Comisiei de
Analizare a Achiziþiilor Publice12 pentru implementarea Directivelor. Legea a introdus un sis-
tem care permite ca în primã instanþã reclamaþiile sã fie înaintate instanþelor normale sau
Comisiei de Analizare a Achiziþiilor Publice (CAAP), înfiinþatã ca o entitate independentã de
Ministerul Industriei ºi Comerþului. La hotãrârile CAAP se poate face apel în instanþele nor-
male. CAAP este ajutatã de Comisia pentru Concurenþã, care face parte din Ministerul
Industriei ºi Comerþului ºi rãspunde de administrarea Legii, activând ca Secretariat al CAAP.

CAAP poate decide în privinþa oricãrei pretinse încãlcãri a Directivelor referitoare la achiz-
iþiile publice, inclusiv a celor referitoare la sectorul uitlitãþilor13, precum ºi a prevederilor rel-
evante ale Tratatului care privesc, de pildã, circulaþia liberã a mãrfurilor. Aceasta înseamnã cã
respectiva Comisie poate analiza ºi licitaþiile de sub pragurile stabilite în Directive. 
CAAP este compusã din judecãtori ºi experþi independenþi ºi este condusã de un judecãtor.
Statutul ºi procedurile CAAP sunt similare cu cele ale instanþelor judecãtoreºti cu posibilitatea
ca ambele pãrþi sã depunã observaþii scrise în sprijinul pretenþiilor lor.

Orice persoanã care are un interes într-un anumit contract poate înainta o reclamaþie la
CAAP. Aceasta include situaþiile în care reclamaþia se referã la faptul cã un contract a fost
încheiat fãrã organizarea unei proceduri de licitaþie. Comisia pentru Concurenþã ºi unele orga-
nizaþii de afaceri pot de asemenea sã depunã reclamaþii. Reclamantul trebuie sã plãteascã o
taxã de 535 euro la depunerea reclamaþiei, moment în care entitatea contractantã trebuie noti-
ficatã despre reclamaþie ºi motivele care au determinat-o.

CAAP poate lua toate tipurile de hotãrâri prevãzute în Directive, inclusiv suspendarea pro-
cedurilor de licitaþie ºi anularea deciziilor nelegale ale entitãþii contractante. Instanþele nor-
male stabilesc efectele acestor decizii asupra relaþiei dintre pãrþi în cazurile când existã un con-
tract, conform reglementãrilor generale daneze privind relaþiile contractuale. CAAP nu poate
da hotãrâri în legãturã cu daunele, care intrã în rãspunderea exclusivã a instanþelor judecã-
toreºti. 

Cum funcþioneazã în practicã?

CAAP se ocupã acum de peste 20 de cazuri anual14 Comisia pentru Concurenþã a fãcut efor-
turi substanþiale pentru a informa publicul în legãturã cu hotãrârile CAAP, care sunt înregis-
trate ºi uºor accesibile. Legislaþia cazuisticã prevede de asemenea instrucþiuni importante pen-
tru rezolvarea informalã a conflictelor.

Din 1996 Comisia pentru Concurenþã a tratat aproximativ 100 de cazuri anual. Ea poate
acþiona pe baza oricãrei reclamaþii depuse de orice persoanã ºi poate depune din proprie iniþia-
tivã reclamaþii la CAAP. Comisia nu are putere de decizie dar de obicei entitatea contractantã
se conformeazã recomandãrilor sale. 

Numãrul mare de cazuri de care s-au ocupat CAAP ºi Comisia pentru Concurenþã este sem-
nificativ pentru o þarã micã precum Danemarca. Este important cã problemele pot fi rezolvate
anonim prin intermediul unei organizaþii de afaceri sau al Comisiei, fiindcã altfel, experienþa
aratã cã mulþi ofertanþi evitã reclamaþiile de teama periclitãrii unor viitoare oportunitãþi de
afaceri.

14 Cazurile tipice privesc pretinse amendamente incomplete sau nelegale la materialul referitor la licitaþie, comu-
nicarea cu ofertanþii înainte sau în timpul procedurii de licitaþie, confuzia între criteriile de selecþie ºi cele de acor-
dare ºi întrebarea dacã rezervele din ofertele de licitaþie constituie într-adevãr oferte alternative.



33.. FFrraannþþaa

Cadrul legislativ
Instanþele administrative au competenþa de a se ocupa cu acþiunile privind acordarea con-

tractelor de achiziþii publice în majoritatea cazurilor, chiar ºi atunci când contractul în sine se
aflã sub incidenþa dreptului privat. Într-adevãr, acþiunea nu este îndreptatã împotriva contrac-
tului, ci a deciziei adoptate de autoritatea contractantã (în mod normal o administraþie pub-
licã), care este „separabilã” de contract.

Înainte de încheierea contractului se poate înainta o acþiune preºedintelui instanþei admin-
istrative („acþiune precontractualã”). Preºedintele trebuie sã dea o hotãrâre în termen de 20 de
zile ºi poate suspenda procedura de acordare, da ordine judecãtoreºti administraþiei ºi anula
toate mãsurile luate de autoritatea contractantã, în anumite condiþii tehnice15

Atunci când autoritatea contractanta opereazã în aºa numitele „sectoare excluse” ºi este o
entitate aflatã sub incidenþa dreptului privat sau, în anumite cazuri, sub incidenþa doar
parþialã a dreptului public, preºedintele instanþei competente (care poate fi cea administrativã,
cea comercialã sau cea civilã, în funcþie de natura autoritãþii contractante) poate doar sã dea
un ordin judecãtoresc entitãþii contractante ºi sã impunã plata unei penalitãþi periodice pen-
tru ca aceasta sã se conformeze obligaþiilor sale16

Dupã încheierea contractului, acþiunea juridicã pentru anularea deciziei autoritãþii admin-
istrative de a încheia acel contract poate fi înaintatã instanþei administrative. Totuºi, contrac-
tul nu dispare atunci când decizia semnãrii lui este eliminatã. Numai pãrþile participante la
contract pot depune o acþiune la instanþa administrativã (sau civilã sau comercialã în cazul
când contractul este sub incidenþa dreptului privat) pentru a declara contractul nul. Instanþa
poate impune o hotãrâre sau plata unei penalitãþi periodice dupã ce a eliminat decizia acordãrii
contractului, pentru a forþa autoritatea administrativã sã depunã o astfel de acþiune.

În sfârºit, partea interesatã care a suferit o pierdere economicã datoritã încãlcãrii reglemen-
tãrilor privind achiziþiile publice poate înainta o acþiune pentru a cere daune.

Cum funcþioneazã în practicã?

Litigiile legate de acordarea contractelor pentru achiziþiile publice sunt relativ frecvente în
Franþa, însã remediile existente nu prevãd ceea ce aºteaptã candidaþii ºi ofertanþii înºelaþi:
posibilitatea de a li se acorda contractul pe care ar fi trebuit sã-l primeascã dacã s-ar fi respec-
tat reglementãrile. De exemplu, dintr-un total de 10.000 de hotãrâri în 1998, Conseil d’Etat
(tribunalul suprem administrativ francez) a adoptat numai 131 referitoare la legislaþia achiz-
iþiilor publice, majoritatea tratând alte probleme decât disputele privind procedurile de acor-
dare a contractelor.

Acþiunea juridicã pre-contractualã a fost conceputã pentru a oferi un remediu mai eficace.
Dar a fost afectatã negativ de dreptul cazuistic al Conseil d’Etat. Acesta a susþinut cã atunci
când contractul a fost încheiat dupã înaintarea acþiunii dar înainte ca judecãtorul sã dea o
hotãrâre, acþiunea este inadmisibilã. Se considerã cã acesta reprezintã un stimulent pentru
autoritatea contractantã sã semneze contractul cât mai rapid posibil, mai ales când este infor-
matã cã existã riscul ca selecþia sa sã fie contestatã în faþa instanþei administrative. Mai mult,
legislaþia prevede cã înaintea depunerii unei acþiuni pre-contractuale compania trebuie sã
cearã autoritãþii contractante sã îºi respecte obligaþiile iar dacã autoritatea nu rãspunde acþi-
unea poate fi înaintatã numai dupã 10 zile de la aceastã solicitare. Acþiunea este astfel întârzi-
atã ºi creºte riscul de a fi consideratã inadmisibilã. Drept urmare, în multe cazuri acþiuni posi-
bile nu sunt înainte fiindcã se considerã cã ºansele lor de succes sunt prea mici. Guvernul a
propus o reformã pentru eficientizarea acestei proceduri.

15 Articolul L22 din Codul tribunalelor administrative ºi al tribunalelor administrative de apel.
16 Articolul L23 din Codul tribunalelor administrative ºi al tribunalelor administrative de apel, sau Articolul 11-1
din Legea 91-3 din 3 ianuarie 1991, cu amendamentele ulterioare ºi Articolele 1441-1 – 1441-3 din noul cod de pro-
cedurã civilã.



44.. GGeerrmmaanniiaa 

Cadrul legislativ

În august 1998, dupã lungi discuþii asupra implementãrii Directivelor CE privind
Achiziþiile, parlamentul german a promulgat o nouã lege („Legea”)17. În esenþã, Legea prevede
înfiinþarea unei noi proceduri de analizare care sã garanteze remedii eficace pentru reclamaþi-
ile împotriva încãlcãrii reglementãrilor privind achiziþiile. Noua Lege conferã licitatorilor drep-
tul de a reclama încãlcãrile reglementãrilor privind achiziþiile în timpul unei proceduri de acor-
dare a unui contract, întãrind astfel conformarea la aceste reglementãri. 

De la 1 ianuarie 1999, „Camerele de Achiziþii” (Vergabekammer) sunt însãrcinate cu decizia
în privinþa reclamaþiilor înaintate în legãturã cu procedurile de acordare a contractelor. Acest
organism administrativ (independent) de analizare este parte integrantã din Biroul Federal
German de Cartel (Bundeskartellamt). Pãrþile participante la procedura de la Camera de
Achiziþii sunt entitatea care organizeazã licitaþia ºi licitatorii. Este de asemenea posibil ca ºi
alte pãrþi, în special alþi licitatori, sã ia parte la procedurã. Pãrþile implicate au drept de apel
împotriva deciziei Camerei de Achiziþii. 

O procedurã de analizare judiciarã a deciziei Camerelor a fost introdusã prin Lege. Noi
organisme, „Senatele de Achiziþii” (Vergabesenate), au fost înfiinþate la nivelul Înaltei Curþi de
Apel (Oberlandesgericht). Aceste senate fac parte din instanþele obiºnuite din Germania.

Cum Germania este un stat federal, organismele de analizare trebuiesc înfiinþate atât la
nivel federal (Biroul Federal de Cartel), cât ºi la nivel de stat. Cele 16 state germane au ales
soluþii foarte diferite pentru înfiinþarea Camerelor de Achiziþii. Înalta Curte de Apel a statului
este însãrcinatã cu apelurile.

Cum funcþioneazã în practicã?

Remediile împotriva încãlcãrii reglementãrilor privind achiziþiile s-au dovedit a fi foarte efi-
ciente din moment ce procedura de acordare a contractului este suspendatã în timpul proce-
durii de la Camera de Achiziþii ºi, în cazul în care reclamaþia este admisã, de asemenea în cur-
sul procedurii de la Înalta Curte de Apel. Atât Camerele de Achiziþii cât ºi Înalta Curte de Apel
sunt limitate foarte strict în privinþa duratei, pentru a garanta o rezolvare rapidã a disputelor
legate de achiziþii. Camerele de Achiziþii trebuie sã dea o hotãrâre în termen de cinci sãp-
tãmâni de la depunerea reclamaþiei. Pe baza informaþiilor disponibile, se pare cã numai în
puþine cazuri aceste limite temporale nu au fost respectate. Înalta Curte de Apel trebuie sã
dea, la rândul sãu, o hotãrâre într-un termen rezonabil, care însã nu este stabilit exact în leg-
islaþie.

În general, noul sistem pare sã funcþioneze bine, atât la nivel federal cât ºi la nivel de stat,
deºi este necesar mai mult timp pentru a-i evalua eficacitatea.

55.. UUnnggaarriiaa

Cadrul legislativ

Legea Achiziþiilor Publice18 include reglementãrile maghiare privind remediile în domeni-
ul achiziþiilor ºi înfiinþeazã Comisia de Arbitraj în domeniul Achiziþiilor Publice ca organism
administrativ independent de analizare, responsabil cu oferirea unor remedii juridice în cazul
disputelor ºi/sau încãlcãrilor legislaþiei. Legea detaliazã responsabilitãþile Comisiei de
Arbitraj, termenele limitã pentru solicitarea sau iniþierea procedurilor, mãsurile tranzitorii,

17 Capitolul 4 din Legea împotriva Restricþionãrii Concurenþei (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) din 26
august 1998, Monitorul Federal (Bundesgesetzblatt) 1998, I p.2512. 
18 Legea XL din 1995 privind Achiziþiile Publice (amendatã, ultima oarã prin Legea LX din 1999) 



consecinþele legale ºi limitele de timp pentru proceduri. 
Comisia este compusã din 13 funcþionari, care sunt angajaþi permanenþi numiþi de Consiliul

pentru Achiziþii Publice, organismul central responsabil cu politica naþionalã în domeniul
achiziþiilor. Fiecare funcþionar trebuie sã fii absolvit un examen special în administraþie pub-
licã ºi/sau drept, sã aibe studii superioare ºi cel puþin trei ani experienþã profesionalã relevan-
tã. Deciziile comisiei sunt luate în comisii de câte 3 membri, dintre care unul este întotdeauna
avocat iar altul expert în problema aflatã în disputã (de exemplu, tehnologie informaþionalã,
inginerie, arhitecturã).

Existã douã mijloace pentru a cere instituirea Comisiei de Arbitraj. Primul este o solicitare
înaintatã de autoritatea contractantã, licitator, sau altã parte interesatã al cãrei drept sau
interes legal a fost lezat, care plãteºte o taxã pentru servicii administrative de 30.000 forinþi.
Al doilea este o cerere specialã de la organizaþiile sau persoanele menþionate în Lege. Comisia
poate lua mãsuri interimare suspendând procedura de achiziþie, interzicând încheierea con-
tractului, dacã nu a fost deja semnat, sau solicitând entitãþii contractante sã includã oferta
furnizorului respectiv.

În cazul în care contractul nu a fost semnat încã, atunci Comisia poate anula decizia
autoritãþii contractante. În cazul când contractul a fost deja semnat, Comisia poate stabili cã
Legea a fost încãlcatã ºi poate impune o penalitate. Comisia trebuie sã dea o hotãrâre în ter-
men de 15 zile sau, dacã audiazã cazul în ºedinþã, în termen de 30 de zile. În circumstanþe
excepþionale, acest termen mai poate fi prelungit cu încã 10 zile.

Analizarea judiciarã a unei decizii poate fi cerutã de una sau mai multe persoane ale cãror
drepturi sau interese legale sunt încãlcate. Persoana depune reclamaþia la Comisie iar aceas-
ta o înainteazã instanþei. Depunerea nu întârzie ºi nu suspendã automat decizia. Procesele
legate de achiziþiile publice au prioritate în faþa altor cazuri. Apelul împotriva hotãrârii unui
tribunal în primã instanþã poate fi depus la curtea de apel (pentru cazurile legate de achiziþii,
la Curtea Supremã). Durata medie a procesului în primã instanþã este de la un an la un an ºi
jumãtate; iar pentru cazurile judecate atât în primã instanþã cât ºi în a doua, de la doi ani pânã
la doi ani ºi jumãtate.

Comisia de Arbitraj urmeazã reglementãrile generale ale Procedurii Administrative de
Stat19. Analizarea juridicã a deciziilor Comisiei se face în conformitate cu Codul de Procedurã
Civilã, cu mici variaþii care se gãsesc în capitolul „Acþiuni pentru Revizuirea Juridicã a unei
Hotãrâri Administrative” al acestuia20
Cum funcþioneazã în practicã?

În 1998, Comisia de Arbitraj a avut 318 proceduri, cu peste 300 de cazuri. A luat 297 decizii,
din care 170 au fost respinse ºi 126 au fost considerate întemeiate. La 78 din decizii (cam 30%)
s-a facut apel în instanþã, 24 s-au finalizat la tribunal în primã instanþã ºi 1 s-a finalizat la
curtea de apel (Curtea Supremã). Comisia a impus penalitãþi de 84 milioane forinþi organiza-
þiilor care au încãlcat reglementãrile Legii.

66.. IIttaalliiaa

Cadrul legislativ

În cadrul achiziþiilor publice trebuie fãcutã distincþia între cele douã faze: procedura de
selectare a contractorului ºi executarea contractului odatã ce a fost acordat. Conform legislaþiei
italiene, cetãþenii privaþi nu au drepturi nelimitate în ce priveºte acþionarea în justiþie a guver-
nului, ci pot doar sã justifice interesul lor ca guvernul sã acþioneze în mod corespunzãtor ºi în
conformitate cu legislaþia (ceea ce este cunoscut sub numele de „interese legitime”).

Din perspectivã judiciarã, aceastã distincþie este întotdeauna una esenþialã, existând douã
instanþe diferite care au jurisdicþie în astfel de cazuri, în funcþie de mãsura în care sunt vizate

19 Legea IV din 1957 privind Regelementãrile Generale ale Procedurii Administrative de Stat
20 Legea III din 1952 privind Codul de Procedurã Civilã



drepturile individuale ale cetãþenilor sau interesele lor legitime. 
În speþã, Italia are un Tribunal Administrativ organizat pe regiuni, care trateazã apelurile

împotriva actelor ilegale ale guvernului, aparând astfel interesele legitime ale cetãþenilor.
Aceste instanþe administrative nu pot oferi compensaþii pentru daune (care, conform tradiþiei,
sunt acordate de instanþele obiºnuite ºi numai pentru încãlcarea drepturilor individuale ale
reclamantului), ci pot doar sã anuleze actele ilegale. Drept urmare, problemele ivite în timpul
fazei de licitare sunt sub jurisdicþia instanþelor administrative, întrucât întreprinderile pot
contesta acþiunile guvernului numai în baza apãrãrii intereselor lor legitime. Totuºi, în faza
executãrii contractului se considerã cã guvernul acþioneaza ca o parte privatã normalã, fiind
astfel responsabil, ca orice altã parte contractantã, pentru nereuºita de a-ºi îndeplini obligaþi-
ile contractuale. În consecinþã, în astfel de cazuri reclamaþiile sunt înaintate instanþelor
obiºnuite. 

În ce priveºte contractele pentru lucrãri publice, Italia a introdus o procedurã acceleratã
care reduce procesul de apel de la 60 la 30 de zile din momentul când se depune apelul împotri-
va actului ilegal. Instanþa administrativã poate da imediat o hotãrâre de suspendare a actului
împotriva cãruia s-a fãcut apelul. Mai mult, sub influenþa legislaþiei comunitare (Directivele
Comunitare privind Apelurile no.89/665/CE pentru sectoarele normale ºi 93/13 pentru cele spe-
ciale), de curând a fost introdusã o importantã inovaþie, prin Decretul Legislativ 80/1998, care
a acordat instanþelor administrative jurisdicþia exclusivã asupra tuturor procedurilor de acor-
dare a contractelor pentru lucrãri publice, produse ºi servicii legate de administrarea servici-
ilor publice. Instanþele administrative pot, de asemenea, sã acorde compensaþii pentru daunele
din aceste domenii.

Cum funcþioneazã în practicã?

În practicã, cel mai adesea apelurile atacã proceduri de acordare a unor contracte sau
anunþuri de licitaþii, precum ºi specificaþiile pe care pãrþile vizate le considerã a dãuna în mod
direct poziþiilor lor legale.  

Totuºi, acest domeniu este în continuã schimbare, aºa cum demonstreazã o hotãrâre recen-
tã a Curþii Supreme de Apel care permite acordarea unor daune atunci când interesele legit-
ime ale pãrþilor sunt lezate de un act ilegal al guvernului, rãsturnând astfel unul din cele mai
vechi principii ale dreptului italian. 

Existã, de asemenea, o tendinþã crescândã de a utiliza metode extra-juridice în sectorul
achiziþiilor publice. Aceste metode de rezolvare a conflictelor care apar în timpul executãrii con-
tractului constau, în general, în arbitraj ºi cazuri speciale de „acorduri amicale”. Acestea per-
mit, fãrã îndoialã, rezolvarea mai rapidã a conflictelor decât prin instanþele obiºnuite, cu toate
cã adesea costurile sunt considerabile.

77.. OOllaannddaa 

Cadrul legislativ 

Atunci cînd Directivele referitoare la Remedii au fost emise de cãtre Consiliul European
pentru a garanta o protecþie juridicã adecvatã tuturor pãrþilor participante la licitaþiile pub-
lice, Guvernul Olandez a adoptat poziþia conform cãreia sistemul juridic olandez respecta deja
cerinþele Directivelor ºi a dat o simplã Rezoluþie21 , stabilind cã Directivele Europene privind
achiziþiile erau aplicabile în interiorul Olandei. 

În acest fel s-a realizat implementarea celor douã nivele ale „reglementãrilor legislative”.
Protecþia juridicã este, la rândul sãu, la douã nivele: european ºi olandez. 

Directivele europene se bazeazã pe principiul descentralizãrii, întrucât se presupune cã

21 Rezoluþia privind achiziþiile publice (Besluit overheidsaanschaffingen) din 4 iunie 1993, referitoare la achiziþiile
publice de Bunuri, Lucrãri ºi Servicii ºi Rezoluþia privind achiziþiile din sectorul utilitar (Besluit aanbestedingen
Nutssector) din 6 aprilie 1993.  (Algemene Maatregel van Bestuur)



pãrþile implicate vor respecta, în primã instanþã, instrucþiunile privind remediile din sistemul
juridic al propriei lor þãri. Guvernul olandez a nominalizat douã foruri care pot primi recla-
maþii: Tribunalul Olandez de Justiþie ºi Consiliul de Arbitraj (cel din urmã pentru remediile
privind lucrãrile publice).

Cum funcþioneazã în practicã?

În practicã, este adesea mai important în ce stadiu al procesului de achiziþie sunt iniþiaþi
paºii legali pentru apel: înainte sau în timpul procedurii de licitaþie, ori dupã acordarea con-
tractului. În mod special în fazele inþiale (înaintea/ în timpul licitaþiei), atunci când orice încãl-
care a cerinþelor Directivelor poate fi remediatã fãrã prea multe pagube, este important ca
pãrþile implicate sã aibe acces la proceduri rapide ºi eficace de protejare a drepturilor lor.

Preambulul Directivelor referitoare la Remediile Publice menþioneazã importanþa mãsurilor
provizorii (suspendarea procedurii de licitaþie), care în Olanda sunt tratate prin intermediul
unei proceduri de urgenþã sau a unui ordin judecãtoresc (spoedprocedure, kortgeding). Atunci
când este necesar arbitrajul (de pildã, în cazul licitaþiilor pentru lucrãri publice), Olanda oferã
o formã de arbitraj accelerat, astfel încât sã se poatã obþine o hotãrâre definitivã rapidã ºi efi-
cace.

Înainte de acordarea contractului, o parte implicatã poate depune o solicitare pentru:
- a fi admisã la procedurã
- a modifica instrucþiunile licitaþiei (atunci când nu sunt aliniate Directivelor
- a opri acordarea contractului întreprinderii selecþionate, sau a cere acordarea contractului
pãrþii în cauzã

Dupã acordarea contractului, o parte implicatã poate depune o solicitare pentru:
- a anula contractul ºi a-l acorda întreprinderii care considerã cã ar fi fost îndreptãþitã sã
primeascã acel contract dacã s-ar fi respectat cerinþele Directivelor (aplicabilã numai în cazuri
excepþionale)
- a acorda o idemnizaþie pãrþii implicate, întrucât acordarea contractului unei alte pãrþi este
nejustificatã

În practicã, acordarea indemnizaþiilor variazã între 6 ºi 17% din suma contractului; partea
solicitantã trebuie sã demonstreze cã a suferit daune reale ºi sã aducã dovezi plauzibile cã ar
fi avut într-adevãr ºansa de a câºtiga contractul, dacã licitaþia ar fi fost organizatã în confor-
mitate cu cerinþele Directivelor.

88.. PPoolloonniiaa

Cadrul legislativ

Legea Achiziþiilor Publice din 1994 (amendatã) acordã contractorilor dreptul de a li se anal-
iza reclamaþiile atunci când interesele lor legale au fost încãlcate prin nerespectarea de cãtre
entitatea responsabilã cu achiziþiile a principiilor descrise în Lege. (Prevederile privind recla-
matiile si apelurile nu se aplica daca valoarea contractului de achiziþie este sub 30.000 euro).

Procedura începe atunci când furnizorul/contractorul înainteazã un protest scris entitãþii
responsabile cu achiziþiile. Reclamaþia trebuie sã conþinã motivele pentru care este înaintatã
ºi trebuie înregistratã în termen de ºapte zile de la data când contractorul/furnizorul a aflat,
sau ar fi putut afla, circumstanþele care o justificã. Entitatea responsabilã cu achiziþiile nu
poate semna contractul pânã când reclamaþia nu este rezolvatã. 

Furnizorul/contractorul poate înregistra un apel la Preºedintele Biroului de Achiziþii
Publice (BAP) (1) împotriva deciziei entitãþii responsabile cu achiziþiile sau (2) dacã reclamaþia
nu este rezolvatã în termenul legal (ºapte zile de la înregistrare). Viteza este unul dintre prin-
cipiile directoare ale procesului de apel: apelul trebuie analizat în decurs de 14 zile de la înreg-
istrare de cãtre o instanþã formatã din trei arbitri selectaþi din lista de arbitri disponibilã.
Preºedintele Biroului de Achiziþii Publice þine un registru de arbitri (peste 650 de profesioniºti)



ºi administreazã procesul de arbitraj în cadrul Biroului de Achiziþii Publice.
Furnizorul/contractorul selecteazã un arbitru, entitatea responsabilã cu achiziþiile

selecteazã un altul iar Preºedintele BAP îl selecteazã pe cel de-al treilea. (Dacã una dintre pãrþi
nu alege un arbitru, Preºedintele este autorizat sã facã selecþia). Preºedintele numeºte, de
asemenea, pe preºedintele instanþei de arbitri. Arbitrii trebuie sã fie neutri ºi sã nu reprezinte
interesele pãrþii care i-a nominalizat.

Instanþa de arbitri admite sau respinge apelul ºi evalueazã costurile procesului. Partea care
pierde acoperã costurile procesului de apel.

Atunci când admite apelul, instanþa de arbitri poate (1) sã ordone entitãþii responsabile cu
achiziþiile sã facã sau sã refacã o acþiune, (2) sã declare o acþiune anulatã (cu excepþia semnãrii
contractului de achiziþie) sau (3) sã anuleze procesul de licitaþie. Instanþa nu poate permite
retragerea apelului sau ca pãrþile sã încheie o înþelegere între ele. În termen de o lunã de la
hotãrâre, oricare dintre pãrþi poate înregistra o reclamaþie în instanþã solicitând anularea
hotãrârii instanþei de arbitri.

Cum funcþioneazã în practicã?

Între 1995 ºi 1998 numãrul apelurilor înaintate Preºedintelui Biroului de Achiziþii Publice
a crescut de la 348 la 1.196 cazuri (aproximativ 1.400 cazuri în 1999).

Dintre cele 1.195 de apeluri depuse la Preºedintele Biroului de Achiziþii Publice în 1998, 125
au fost retrase înainte de data procesului. Dintre cele 993 de cazuri examinate, 635 apeluri au
fost respinse, iar 356 au fost gãsite întemeiate. Celelalte 79 de apeluri au rãmas nejudecate
datoritã neplãþii taxei de înregistrare. Perioada medie de aºteptare a audierii de cãtre instanþa
de arbitri în cazul unui apel nu a depãºit 13 zile, comparativ cu termenul limitã legal de 14 zile.

Prevederile Ordonanþei Consiliului de Miniºtri din 19 martie 1998 a introdus cerinþa ca
furnizorul sau contractorul sã depunã o taxã de înregistrare atunci când înainteazã un apel.

Cea mai frecventã categorie de reclamaþii în apelurile înregistrate la instanþa de arbitri este
cea în care entitatea responsabilã cu achiziþiile nu a evaluat ofertele de licitaþie în conformi-
tate cu criteriile stabilite în termenii de referinþã. O altã reclamaþie frecventã este cea în care
entitãþile responsabile cu achiziþiile au încãlcat Legea Achiziþiilor Publice prin respingerea
ofertelor de licitaþie fãrã o justificare adecvatã.

99.. SSppaanniiaa

Cadrul legislativ

Preambulul Legii spaniole din 1995 privind contractele publice22 menþioneazã cã reglemen-
tãrile referitoare la remedii nu au fost modificate prin Lege întrucât au fost considerate satis-
fãcãtoare, în special în ce priveºte Directiva referitoare la Remedii 89/665. În consecinþã, Legea
privind procedura din instanþele administrative a fost înlocuitã, însã nu s-a adoptat nici o
prevedere specificã legatã de litigiile din domeniul achiziþiilor publice23

Acþiunile juridice pot fi depuse numai dupã înaintarea unei reclamaþii în faþa unei autoritãþi
superioare, dacã existã. Tribunalele competente sunt cele administrative. Ele pot elimina
deciziile luate de autoritatea contractantã, în special pe cele de acordare a contractelor. Contrar
legislaþiei franceze ºi celei belgiene, contractul devine în mod normal nul prin eliminarea
deciziei semnãrii lui. Totuºi, autoritatea administrativã poate decide, în temeiul interesului
public, sã continue implementarea contractului.

Reclamaþiile administrative ºi acþiunile juridice pentru anulare nu au efectul de a suspen-
da executarea deciziei administrative în cauzã. Totuºi, pot fi luate mãsuri interimare atât în
stadiul procedurii de analizare administrativã cât ºi în instanþa administrativã. În particular,

22 Legea 13/1995 privind Contractele Publice din 18 mai 1995.
23 Legea 29/1998 privind regelementãrile aplicabile tribunalelor administrative din 13 iulie 1998



deciziile autoritãþii contractante pot fi suspendate.
În cazurile în care nu este disponibil nici un alt remediu care sã corecteze efectele încãlcãrii

reglementãrilor privind achiziþiile publice, instanþa poate, de asemenea, sã acorde compensaþii
pentru daune.

Reglementãri specifice privind remediile au fost prevãzute în legea achiziþiilor în domeniul
utilitãþilor24.

O reclamaþie administrativã trebuie depusã întâi la autoritatea administrativã însãrcinatã
cu controlul entitãþii contractante (care poate fi o entitate înfiinþatã sub incidenþa dreptului
privat).

Cum funcþioneazã în practicã?

În Spania, cazuistica ºi deciziile autoritãþilor administrative privind acþiunile ºi reclamaþi-
ile administrative referitoare la achiziþiile publice nu sunt centralizate ºi sistematizate.
Conform Comisiei Consulative pentru Achiziþiile Publice, acesta este motivul pentru care sunt
foarte greu de obþinut informaþii generale despre cazuistica din acest domeniu. Totuºi, anumite
tendinþe sunt vizibile în cazuistica publicatã în raportul Curþii Supreme ºi în jurnalele juridice.
Litigiile nu sunt rare în aceastã arie, însã cazurile privind procedurile de acordare a con-
tractelor sunt mult mai puþin frecvente decât cele care privesc disputele referitoare la
îndeplinirea contractelor publice. 

În mod tradiþional, instanþele au acordat cu greutate mãsuri interimare. Aceasta este o
problemã serioasã, întrucât procedura în instanþele administrative spaniole poate duce la
întârzieri mari. Acþiunile dureazã adesea între doi ºi cinci ani pânã se ajunge la o concluzie.
Totuºi, aplicarea noii legi privind instanþele administrative, destinatã sã uºureze adoptarea
mãsurilor interimare, poate face instanþele spaniole sã acorde astfel de mãsuri mai des în
viitor.

Anularea deciziilor autoritãþii contractante nu este, în sine, satisfãcãtoare pentru recla-
mant, mai ales când are loc câþiva ani mai târziu. Pânã acum, acþiunile pentru daune au avut
rar succes. În cazurile în care se acordã daune, acestea ajung de obicei la 6% din suma ofertei.
Astfel de compensaþii nu sunt considerate a fi un stimulent suficient pentru ca ofertanþii vic-
time ale încãlcãrii reglementãrilor privind achiziþiile publice sã meargã în instanþã.

1100.. SSuueeddiiaa

Cadrul legislativ

Legea Suedezã privind Achiziþiile Publice (LAP), care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994,
reglementeazã toate tranzacþiile legate de achiziþiile publice din þarã, inclusiv cele care sunt
sub pragurile CE. LAP este structuratã în ºapte capitole, ultimul acoperind cele douã Directive
referitoare la Remedii. LAP oferã furnizorului aceleaºi oportunitãþi pentru înregistrarea unei
reclamaþii atât pentru tranzacþiile aflate peste cât ºi pentru cele aflate sub pragurile CE.
Astfel, procesarea reclamaþiei ºi procedura de analizare se aplicã identic tuturor achiziþiilor
publice, indiferent de valoare ºi tip.

Înaintea semnãrii contractului de achiziþie, un furnizor pãgubit, sau care riscã sã fie pãgu-
bit printr-o pretinsã încãlcare a reglementãrilor, are dreptul sã înregistreze o reclamaþie la un
Tribunal Administrativ Judeþean (TAJ), un organism judiciar care se ocupã cu probleme de
drept public. TAJ poate decide suspendarea unei licitaþii pânã la analizarea reclamaþiei de
cãtre instanþã ºi darea unei hotãrâri. Tribunalul nu va suspenda licitaþia în cazul cînd con-
secinþele negative ale unei astfel de decizii sunt considerate a fi mai mari decât avantajele,
adicã daunele aduse entitãþii responsabile cu achiziþiile sunt mai mari decât avantajul recla-
mantului. 

TAJ poate hotãrî sã anuleze licitaþia ºi sã ordone re-organizarea ei. Poate, de asemenea, sã

24 Legea 48/1998 privind Achiziþiile în Domeniul Utilitãþilor din decembrie 1998



decidã corectarea de cãtre entitatea contractantã a deficienþelor constatate în procesul lici-
taþiei. În cazul unei proceduri de reclamare împotriva unei utilitãþi publice, hotãrârea poate
include ºi o amendã.

Hotãrârea TAJ poate fi atacatã în instanþele administrative superioare, iar în astfel de
cazuri licitaþia este suspendatã pânã când tribunalul dã o hotãrâre definitivã.

Odatã ce contractul a fost semnat, singurul remediu rãmas la dispoziþia furnizorului este sã
solicite daune într-o instanþã obiºnuitã. O astfel de solicitare trebuie înregistratã în termen de
un an de la semnarea contractului. Pentru ca acþiunea sã fie admisã în instanþã, furnizorul tre-
buie sã demonstreze nu numai cã entitatea contractantã a acþionat nelegal dar ºi cã el ar fi
primit contractul dacã licitaþia s-ar fi desfãºurat în condiþiile legii. Dacã furnizorul reuºeºte sã-
ºi susþinã cauza, are dreptul la compensaþii pentru „pierderea suferitã”. Sensul exact al aces-
tei sintagme a rãmas la latitudinea instanþei. O hotãrâre recentã a Curþii Supreme (cazul no.
T 1441-97) a confirmat cã de fapt, compensaþia pentru pierderea suferitã înseamnã dreptul
furnizorului vizat de a fi plasat în aceeaºi poziþie ca ºi când licitaþia s-ar fi desfãºurat conform
legii, incluzând astfel compensaþia pentru pierderea profitului.

Cum funcþioneazã în practicã?

Instanþele au analizat peste 400 de reclamaþii de la intrarea în vigoare a LAP la 1 ianuarie
1994. Numãrul reclamaþiilor înregistrate în ultimii ani tinde sã scadã.

Numai 40% din reclamaþiile înregistrate la diversele TAJ de la intrarea în vigoare a legii au
fost analizate. Majoritatea reclamaþiilor (51%) au fost respinse de instanþe pe motiv cã exista
deja în vigoare un contract valabil între autoritatea contractantã ºi un alt furnizor. Doar în 4%
din reclamaþiile analizate (9 cazuri) instanþa a hotãrât cã entitatea contractantã trebuie sã
corecteze procedura înainte ca procesul de licitaþie sã continue. În 13% din reclamaþii (13
cazuri), instanþele au anulat licitaþia ºi au cerut entitãþii contractante sã o reorganizeze.

Numãrul cazurilor în care au fost solicitate daune în instanþe obiºnuite dupã semnarea con-
tractului (21) este semnificativ mai mic decât cel al reclamaþiilor înaintate la instanþele admin-
istrative. În 6 dintre aceste cazuri instanþele au admis solicitãrile înregistrate ºi au decis cã
entitãþile contractante trebuie sã plãteascã daune furnizorilor.

1111.. MMaarreeaa BBrriittaanniiee

Cadrul legislativ

În Marea Britanie regimul CE privind achiziþiile este aplicat prin patru reglementãri sepa-
rate. Instanþele au toate puterile necesare pentru a da ordine judecãtoreºti interimare sau
definitive, inclusiv pentru suspendarea procedurilor, eliminarea deciziilor ºi acordarea de
daune. Încãlcarea reglementãrilor justificã acþiunea furnizorilor care au suferit, sau riscã sã
sufere, pierderi sau daune. Furnizorii trebuie întâi sã informeze cumpãrãtorul cã intenþioneazã
sã-l acþioneze în justiþie ºi sã-i explice motivele. Pretenþiile trebuiesc înaintate imediat ºi în
orice caz în termen de trei luni, în cazul în care Instanþa decide cã existã motive temeinice pen-
tru a permite o perioadã mai lungã. Daunele sunt singurul remediu odatã ce contractul a fost
acordat. Baza daunelor este lãsatã la latitudinea Instanþei ºi se poate referi, de pildã, la cos-
turile cu licitaþia, pierderea oportunitãþii sau pierderea profitului.

Cum funcþioneazã în practicã?

În practicã, Instanþele analizeazã nu mai mult de unul sau douã cazuri pe an. Majoritatea
problemelor sunt rezolvate înainte sã fie necesarã audierea. Atunci când este în discuþie inter-
pretarea legislaþiei CE, însã, poate fi necesarã trimiterea cazului la Curtea Europeanã de
Justiþie pentru o opinie preliminarã.

În general, în Marea Britanie este vizibil un înalt grad de conformare la legislaþia în dome-



niul achiziþiilor. Aceasta se datoreazã în parte creºterii profesionalismului personalului din
domeniul achiziþiilor, peste jumãtate din cei angajaþi în departamentele guvernamentale
având acum o calificare profesionalã de profil. Existã în acest moment o tendinþã cãtre
Rezolvarea Alternativã a Disputelor, ca o alternativã sau o acþiune precursoare litigiului, mai
ales în cazurile implicând contracte de construcþii.


