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Anexa nr. 3.2. 
                                          

 

 
Situaţia constatărilor şi recomandărilor formulate în Rapoartele de Audit de Operaţiuni pentru perioada 

 2011-2015 - OI PSI 
 

Suplimentar iunie 2012 
 

Stadiul implementării recomandărilor formulate la OI PSI privind verificarea modului în care s-a asigurat un nivel adecvat al 
verificărilor realizate asupra procedurilor de achiziţie publică în perioada octombrie 2011 – mai 2012, desfăşurate în baza noilor 

reglementări şi a noilor proceduri de lucru 
 

Nr. 
crt. 

Cod 
SMIS 

proiect 

Cheltuieli 
auditate1 

(lei) 

Eroare/ 
impact 

financiar 
(lei) 

 
Constatare 

 
Recomandare 

Procedură de conciliere 

Punct de vedere al 
entităţii 

Punct de vedere al 
Autorităţii de Audit 

1.  5057 
CR 
1,2,3,4 
 

  Proiect: Implementarea unei soluții 
de e-guvernare la nivelul Consiliului 

Județean Ilfov şi a consiliilor locale 

din județul Ilfov pentru eficientizarea 

serviciilor publice oferite cetățenilor şi 
mediului de  afaceri  

Beneficiar:  Consiliul Județean 
Ilfov 
Contract nr. 13073/23.12.2009  
Valoarea contractului: 5 104 386 lei 
 
Din verificarea procedurii de atribuire 
a Contractului de servicii nr. 
13073/23.12.2009 încheiat cu SC 
TEMNET INTERNATIONAL SA, s-a 
constatat că beneficiarul nu a 
respectat principiul nediscriminării 
şi tratamentului egal în evaluarea 
şi selecţia ofertanţilor, prin 
introducerea unor cerinţe nelegale 
în documentaţia de atribuire, astfel: 

La nivelul AM 
  
1)  AM va deduce din 
următoarea Declaraţie 
lunară de cheltuieli, corecţia 
financiară aferentă 
cheltuielilor deja declarate 
CE  pentru proiectul cod 
SMIS 5057 cu respectarea 
mecanismului prevăzut de 
OUG nr. 66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor 
apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente 
acestora. 
2) AM va exclude de la 
finanţare corecţia financiară 
totală în sumă de 1 276 

Stadiu la IULIE 2016 
 
Dosarul cu nr. 7944/2/2013 
se afla in judecare la ICCJ 
 
Stadiu aprile 2016 
Dosar in instanta, debit 
nerecuperat. 
 
Stadiu octombrie 2015 
Dosar in instanta, debit 
nerecuperat. 
 
Stadiu AM – iunie 2015 
 

Pentru NC 

238614/05.04.2013 s-a 

deschis dosar in instanta 
nr. 7944/2/2013 

 
Stadiu la iulie 2016 
 
Recomandare 
parţial 
implementată 
 
 
Stadiu la noiembrie 
2015 
 
Recomandare 
parţial 
implementată 
 
 
 
Stadiu mai 2015 
Recomandare partial 

                                                
1 Valoarea cheltuielilor totale eligibile aferente cererii de rambursare/proiectului cuprins în eşantion 
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Nr. 
crt. 

Cod 
SMIS 

proiect 

Cheltuieli 
auditate1 

(lei) 

Eroare/ 
impact 

financiar 
(lei) 

 
Constatare 

 
Recomandare 

Procedură de conciliere 

Punct de vedere al 
entităţii 

Punct de vedere al 
Autorităţii de Audit 

 
a.  Conform cerinţelor din Fişa de 
date a achiziţiei, la capacitatea 
tehnică şi/sau profesională, pct. V.4. 
Informaţii privind capacitatea tehnică 
şi/sau profesionala Autoritatea  
Contractantă a solicitat potenţialilor 
ofertanţi ca cerinţe de calificare: 
 
Prezentarea 
recomandărilor/documentelor 
constatatoare emise de 
beneficiarii operatorului economic, 
prin care se confirma prestarea de 
servicii similare astfel: 
- prezentarea a maxim doua  
contracte cu autorităţi 
contractante din administraţia 
publică locală la care ofertantul sa 
fi realizat Sisteme Informatice 
similare cu cel solicitat prin 
documentaţia de atribuire, în 
calitate de contractor principal, 
contracte cu valoare însumata de 
cel puţin 500 000 lei 
- prezentarea a maxim 2 contracte 
cu autorităţi contractante din 
administraţia publica locala la care 
ofertantul să fi realizat Sisteme 
informatice similare şi care sa 
conţină cel puţin aplicaţiile sau 
modulele pentru: 
- administraţia publica locala 
- managementul primăriei 
Ofertantul trebuie să facă dovada 
că modulele prezentate ca 
experienţa similară provin de la 
acelaşi furnizor, sunt integrate şi 
că aceste module sunt înregistrate 

096,5  lei în conformitate cu 
prevederile art. 23 din H.G 
nr. 875/31.08.2011  pentru 
aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a 
prevederilor OUG nr. 
66/2011.  
 
 
 
La nivelul ACP 
 
ACP va urmări la certificare 
implementarea 
recomandărilor de mai sus 
de către AM, în baza 
prevederilor OUG 66/2011 
precum şi a H.G 875/2011. 
 
Termen 15.09.2012 

27.06.2014 

Ora estimata: 09:00 
Complet: S8 Completul 
27 Fond 
Tip solutie: Respinge 
cererea 
Solutia pe scurt: 
Respinge cererea, aşa 
cu a fost modificată, ca 
nefondată. Cu recurs 
în 15 zile de la 
comunicare. 
Pronunţată în şedinţă 
publică, azi 27 iunie 
2014.  
Document: Hotarâre  
2054/2014  
27.06.2014 

 

 
Stadiu octombrie 2014 
 
Dosarul este in instantă 
 
Stadiu iunie 2014 
 
Dosarul este in instantă 
 
Stadiu aprilie 2014 
 
Este in executare silita si de 
asemenea beneficiarul a 
contestat titlu de creanța in 
instanța. 
 

implementata 
 
 
Stadiu octombrie 
2014 
Recomandare partial 
implementata 
 
 
 
 
 
Stadiul mai 2014 
 

Recomandare parțial 
implementată 
 
Creanța nu este 
recuperată. 
 
Stadiu la octombrie 
2013 
 

Recomandare parțial 
implementată 
 

Creanța nu e 

recuperată. Creanța  
e înregistrată în 
Registrul debitorilor 
al ACP/AM. 
 
Stadiul la iunie 2013 
 

Recomandare parțial 
implementată 
 
A fost emis NC nr. 
283614/05.04.2013, 

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosare_Sedinta.aspx?id_sedinta=200000000173443&id_inst=2
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Nr. 
crt. 

Cod 
SMIS 

proiect 

Cheltuieli 
auditate1 

(lei) 

Eroare/ 
impact 

financiar 
(lei) 

 
Constatare 

 
Recomandare 

Procedură de conciliere 

Punct de vedere al 
entităţii 

Punct de vedere al 
Autorităţii de Audit 

cel puţin la Oficiul Roman pentru 
Drepturile de Autor 
 
Opinia auditorului a fost că, 
impunerea exigenţei de prezentarea 
a maxim două  contracte cu autorităţi 
contractante din administraţia publică 
locală la care ofertantul sa fi realizat 
Sisteme Informatice similare cu cel 
solicitat prin documentaţia de 
atribuire, în calitate de contractor 
principal, contracte cu valoare 
însumata de cel puţin 500 000 lei cat 
şi prezentarea a maxim 2 contracte 
cu autorităţi contractante din 
administraţia publică locală la care 
ofertantul să fi realizat Sisteme 
informatice similare şi care să 
conţină cel puţin aplicaţiile sau 
modulele pentru:  administraţia 
publica locala şi  managementul 
primăriei este excesivă şi 
restricţionează participarea 
ofertanţilor, întrucât interzice practic 
accesul la procedura al operatorilor 
economici. 
 

În scopul verificării capacităţii 
tehnice şi/sau profesionale a 
ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea 
contractantă are dreptul de a le 
solicita acestora, în funcţie de 
specificul, de volumul şi de 
complexitatea serviciilor ce 
urmează sa fie prestate şi numai în 
măsura în care aceste informaţii 
sunt relevante pentru îndeplinirea 
contractului o lista a principalelor 
servicii prestate în ultimii 3 ani, 

Stadiu la octombrie 2013 
 
S-a întocmit adresa către 
ANAF de recuperare debit 
prin executare silita cu 
adresa nr. 
307098/30.10.2013 
 
Stadiul în aprilie 2013 
OIPSI a solicitat AM POS 

CCE sa transmită situația 
cu privire la proiect prin 
adresa nr. 1793/20/02/2013 
înregistrată al AM POS CCE 
cu nr. 281785/21.02.2013. 
 
A fost emis NC 
nr.283614/05.04.2013 
Vezi: Anexa 1 – NC 283614 
din 05.04.2013 

 

 
Stadiu decembrie 2012 

Idem noiembrie 2012 

 
Stadiul la noiembrie 2012 
 
Parţial implementata 
 
Proiect de NC 
nr.233550/02.11.2012 
 
 
Stadiul la iunie  2012 
 
Recomandare însuşită  
 

valoarea creanței 
1.458.718,81 lei 
(inclusiv TVA). 
 

Creanța e înregistrată 
în Reg. debitorilor AM 

dar nu e recuperata și 
AM nu a exclus de la 

finanțare corecția. 
 
PA electronice – Reg. 
nereguli AM, Reg. 
debitori AM/ACP 
 
PA 5 - NC 
nr.283614/05.04.2013 
 
 
Stadiul la noiembrie 
2012 
 

Recomandare parțial 
implementată 
 
Exista Proiectul de 
NC.  
Suspiciunea este 
înregistrată în 
Registrul ACP. 
 
 
Stadiul la iunie 2012 
 
 
AA îşi menţine 
recomandarea 
formulată, iar la 
momentul aplicării 
corecţiei stabilite, AM  
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Nr. 
crt. 

Cod 
SMIS 

proiect 

Cheltuieli 
auditate1 

(lei) 

Eroare/ 
impact 

financiar 
(lei) 

 
Constatare 

 
Recomandare 

Procedură de conciliere 

Punct de vedere al 
entităţii 

Punct de vedere al 
Autorităţii de Audit 

conţinând valori, perioade de 
prestare, beneficiari, indiferent 
dacă aceştia din urma sunt 
autorităţi contractante sau clienţi 
privaţi aşa cum este prevăzut la 
art. 188 alin 2 lit. b) din OUG 
34/2006. 
   

Prin această cerinţă minimă de 
calificare nu s-a respectat principiul 
tratamentului egal şi nediscriminării 
prevăzut de OUG 34/2006, art.2, 
alin.(2), lit. a) şi b). De asemenea 
nu s-a respectat art. 8 alin. 1 din 
HG 925/2006 şi art. 48, alin.(2) din 
DIRECTIVA 2004/18/CE. 
 
Luând în considerare cele mai sus 
menţionate, considerăm că prin 
solicitarea de către Autoritatea 
Contractantă ca şi cerinţe 
obligatorii de calificare şi selecţie, 
prezentarea a maxim doua  contracte 
cu autorităţi contractante din 
administraţia publică locală la care 
ofertantul sa fi realizat Sisteme 
Informatice similare cu cel solicitat 
prin documentaţia de atribuire, în 
calitate de contractor principal, 
contracte cu valoare însumata de cel 
puţin 500 000 lei cât şi prezentarea a 
maxim 2 contracte cu autorităţi 
contractante din administraţia publică 
locală la care ofertantul să fi realizat 
Sisteme informatice similare şi care 
să conţină cel puţin aplicaţiile sau 
modulele pentru:  administraţia 
publica locala şi  managementul 
primăriei, aceasta a restricţionat 

S-a efectuat un control la 
faţa locului în perioada 
27.07.2010-03.08.2010 
Având în vedere 
constatările referitoare la 
încălcarea art. 38 ale OUG 
34/2006 şi corespondenţa în 
acest sens cu ANRMAP, s-a 
stabilit aplicarea unei 
corecţii financiare de 5% din 
valoarea cofinanţării publice 
solicitate de beneficiar 
aferentă echipamentelor 
achiziţionate prin 
contractul de prestări 
servicii nr. 
13073/23.12.2009, din 
cauza utilizării de criterii de 
calificare, selecţie şi 
atribuire ilegale sau 
discriminatorii 
Corecţia financiară de 5%, 
respectiv (32.882,91 lei – 
corecţie pe grant, 33554- 
corecţie pe eligibil, 
6375.27- corecţie pe TVA) 
s-a recuperat din cererea de 
rambursare numărul 
4/30.09.2010. 
Beneficiarul şi-a dat acordul 
privind modul de soluţionare 
a cererii de rambursare 
numărul 4/30.09.2010- 
adresa nr. 5896/15.10.2010 
 
Având în vedere cele 
menţionate, din corecţia 
stabilita de AA la valoarea 
eligibilă a contractului se va 

va avea în vedere 
corecţia deja 
aplicată, pentru 
contractul în cauză. 
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Nr. 
crt. 

Cod 
SMIS 

proiect 

Cheltuieli 
auditate1 

(lei) 

Eroare/ 
impact 

financiar 
(lei) 

 
Constatare 

 
Recomandare 

Procedură de conciliere 

Punct de vedere al 
entităţii 

Punct de vedere al 
Autorităţii de Audit 

accesul operatorilor economici la 
procedura de atribuire a 
contractului. În fapt, nu se respectă 
prevederile art. 188 alin (2) din 
OUG 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform 
cărora, în cazul aplicării unei 
proceduri pentru atribuirea unui 
contract de servicii, în scopul 
verificării capacităţii tehnice şi/sau 
profesionale a 
ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea 
contractanta are dreptul de a le 
solicita acestora … o lista a 
principalelor servicii prestate în ultimii 
3 ani, conţinând valori, perioade de 
prestare, beneficiari, indiferent daca 
aceştia din urma sunt autorităţi 
contractante sau clienţi privaţi. De 
asemenea, nu se respectă 
prevederile art. 8, din HG 925/2006, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, conform cărora  
„Autoritatea contractantă nu are 
dreptul de a restricţiona participarea 
la procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie publica prin 
introducerea unor cerinţe obligatorii 
de calificare şi selecţie, care nu 
prezintă relevanţă în raport cu natura 
şi complexitatea contractului de 
achiziţie publica ce urmează sa fie 
atribuit. 
 
Precizăm faptul că, la procedură de 
achiziţie au participat 2 ofertanţi 
dintre care o oferta a fost respinsa ca 
fiind oferta inacceptabila în 
conformitate cu art. 36, alin 1) lit. b 

scădea corecţia de 5% 
aplicata pe echipamentele 
viciate în urma raportului de 
control nr. 5527/14.10.2010. 
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Nr. 
crt. 

Cod 
SMIS 

proiect 

Cheltuieli 
auditate1 

(lei) 

Eroare/ 
impact 

financiar 
(lei) 

 
Constatare 

 
Recomandare 

Procedură de conciliere 

Punct de vedere al 
entităţii 

Punct de vedere al 
Autorităţii de Audit 

din HG 925/2006 
 
Valoarea estimată a contractului este 
mai mare sau egala decât 
plafonul/pragul stabilit în legislaţia 
naţională privind achiziţiile publice 
pentru care există obligaţia publicării 
în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. În consecinţă, pentru 
abaterile menţionate, se impune 
aplicarea unor corecţii financiare 
potrivit pct. 1.7 din anexa la O.G. nr. 
66/2011 de 25% din valoarea 
contractului. 
Se stabileşte, potrivit punctului 1, 
subpunctul 1.7, din anexa la OUG nr. 
66/2011, corecţia de 25% din 
valoarea de 5 104 386 lei fără TVA, 
aferentă contractului de servicii nr. 
13073, atribuit fără organizarea unei 
licitaţii adecvate, respectiv suma de 1 
276 096,5 lei fără TVA. 
 
Valoarea solicitată prin CR 1,2,3,4 
este 5 234 611,74 lei astfel impactul 
pe CR 1,2,3,4  este în suma de 
1242353,68 lei. 

2. 5055   Proiect: Sistem Informatic integrat 
pentru eficientizarea comunicării cu 
cetăţenii şi a fluxurilor de activităţi din 
administraţia publică locală  

Beneficiar:  Consiliul Județean  
Neamţ 
Contract de servicii nr. 
11590/17.09.2009 SC Professional 
Management Solution SRL 
 
Valoarea contractului: 109.000 lei 
fără TVA 

La nivelul AM 
 
1) AM va deduce din 
următoarea Declaraţie 
lunară de cheltuieli, corecţia 
financiară aferentă 
cheltuielilor deja declarate 
CE  pentru proiectul cod 
SMIS 5055 cu respectarea 
mecanismului prevăzut de 
OUG nr. 66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi 

Stadiu la IULIE 2016 
 
Dosarul cu nr. 950/32/2013 
se afla in judecare la ICCJ 
 
Stadiu la aprilie 2016 
Complet: D5 amânări 
Tip solutie: Admite cererea 
Solutia pe scurt: Admite 
cererea formulată de 
reclamantul Judeţul Neamţ 
în contradictoriu cu pârâtul 

 
Stadiu la iulie 2016 
 
Recomandare 
parţial 
implementată 
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Nr. 
crt. 

Cod 
SMIS 

proiect 

Cheltuieli 
auditate1 

(lei) 

Eroare/ 
impact 

financiar 
(lei) 

 
Constatare 

 
Recomandare 

Procedură de conciliere 

Punct de vedere al 
entităţii 

Punct de vedere al 
Autorităţii de Audit 

Autoritatea contractanta a 
restricţionat participarea 
operatorilor economici la 
procedura de atribuire a 
contractului de servicii prin 
impunerea de cerinţe minime de 
calificare nelegale 

 
Conform cerinţelor din Fişa de date a 
achiziţiei, la capacitatea tehnică 
şi/sau profesională, pct. V.4. 
Informaţii privind capacitatea tehnică 
Autoritatea  Contractantă a solicitat 
potenţialilor ofertanţi ca cerinţe de 
calificare: 
 
Fisa experienţa similara – Ofertantul 
(operator economic sau membrii 
asocierii împreuna) a îndeplinit, în 
ultimii 5 ani împliniţi la data 
termenului pentru depunerea ofertei: 

a) Cel puţin trei contracte iî 
domeniul consultantei 
pentru managementul de 
proiect pentru proiecte IT cu 
bugete de implementare de 
cel puţin 1.000.000 Euro, 
dintre care cel puţin un 
proiect finanţat din fonduri 
europene şi un proiect care 
să fi avut ca beneficiar o 
unitate de administraţie 
publica locala. 

b) Cel puţin un contract de 
consultanta pentru 
managementul unui proiect 
de implementare a unui 
sistem informatic integrat în 

sancţionarea neregulilor 
apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente 
acestora. 
2) AM va exclude de la 
finanţare corecţia financiară 
totală în sumă de 10.900 lei 
în conformitate cu 
prevederile art. 23 din H.G 
nr. 875/31.08.2011 pentru 
aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a 
prevederilor OUG nr. 
66/2011.  
 
 
La momentul aplicării 
corecţiei stabilite, AM  va 
avea în vedere corecţia 
deja aplicată de OI PSI, 
pentru contractul în cauză. 
 
 
La nivelul ACP 
 
ACP va urmări la certificare 
implementarea 
recomandărilor de mai sus 
de către AM, în baza 
prevederilor OUG 66/2011 
precum şi a H.G 875/2011. 
 
 
Termen 15.09.2012 

Ministerul Economiei. 
Anulează nota de 
constatare 
nr.280813/25.01.2013 şi a 
deciziei nr. 
304.239/03.10.2013 emise 
de pârâtul Ministerul 
Economiei. Cu drept de 
recurs în termen de 15 zile 
de la comunicare, cale de 
atac care se depune la 
Curtea de Apel Bacău. 
Pronunţată în şedinţă 
publică, azi, 13.11.2015.  
Document: Hotarâre  
151/2015  13.11.2015 
 
Stadiu octombrie 2015 
Dosar in instanta 
(redeschis, infatisare in 
10.11.2015), debit 
nerecuperat. 
 
Stadiu AM  
 

Pentru NC 

280811/25.01.2013 s-a 

deschis dosar in instanta 
nr. 950/32/2013   

 

18.03.2014 

Ora estimata: 10:00 
Complet: D5 
Tip solutie: 243 
c.pr.civ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadiu la noiembrie 
2015 
 
Recomandare 
parţial 
implementată 
 
 
Stadiu la mai 2015 
 
Recomandare partial 
implementata 
 
 
Stadiu la noiembrie 
2014 
 
Recomandare partial 
implementata 
 
 
 

http://portal.just.ro/32/SitePages/Dosare_Sedinta.aspx?id_sedinta=3200000000022433&id_inst=32
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Nr. 
crt. 

Cod 
SMIS 

proiect 

Cheltuieli 
auditate1 

(lei) 

Eroare/ 
impact 

financiar 
(lei) 

 
Constatare 

 
Recomandare 

Procedură de conciliere 

Punct de vedere al 
entităţii 

Punct de vedere al 
Autorităţii de Audit 

cadrul unui Consiliu 

Județean. 
c) Cel puţin un contract de 

servicii de consultanta 
pentru auditarea modalităţii 
de implementare a unui 
sistem informatic integrat 

pentru un Consiliu Județean 
 
Informaţii privind personalul  tehnic si 
de specialitate angajat 
Echipa de proiect pusa la dispoziţie 
de Consultant va include cel puţin 
următoarele roluri: 
1. Project manager 
Experienţa profesionala specifica 
(minim) : 
- Experienţa specifica în domeniul 
regulilor de finanţare pentru POS 
CCE, Axa III, Domeniul 2, 
Operaţiunea 1 (se va demonstra 
implicarea sa în pregătirea cel puţin a 
unei Cereri de finanţare pentru un 
proiect IT&C în cadrul aceleiaşi Axe, 
Domeniu şi Operaţiuni, Cerere de 
Finanţare care să fi fost selecţionată 
în vederea finanţării. Se va prezenta 
recomandare nominala din partea 
Beneficiarului Cerere de Finanţare, 
precum si codul SMIS al proiectului 
respectiv) 
 
Prin impunerea de către Autoritatea 
Contractante în fişa de date a 
achiziţiei a acestor criterii de 
calificare şi selecţie, considerăm că 
nu se respectă prevederile art. 
188, alin. 2 din OUG 34/2006, 
conform cărora:  

Solutia pe scurt: 
Suspendă judecata 

cauzei, până la 
soluţionarea întrebării 
preliminare formulată 
în dosarul nr. 
679/32/2013 al Curţii 
de Apel Bacău. Cu 
drept de recurs pe 
întreaga durată a 
suspendării. 
Pronunţată în şedinţă 
publică, astăzi, 18 

martie 2014. 
Document: Încheiere - 
Suspendare    
18.03.2014 

 
 
Stadiu iunie 2014 
 
AM - Creanta nu este 
recuperată. 
OIPSI - Debitul încă nu a 
fost dedus din CR Finala 
suma fiind insuficienta 
datorita aplicării unei 
corectii financiare si pe alt 
contract (necesitând 
finalizarea Notei de 
constatare) 
 
Stadiu aprilie 2014 
 
Pana in prezent nu s-a facut 

Stadiu iulie 2014 
 
Recomandare parţial 
implementată 
 
Stadiul mai 2014 
 
Recomandare parţial 
implementată 
 
Creanța nu este 
recuperată. 
 
Stadiu la octombrie 
2013 
 
Recomandare parţial 
implementată 
 
 
 
 
Stadiul iunie 2013 
 

Recomandare parțial 
implementată 
 

Creanța stabilită prin 
NC 280811 din 25. 
01.2013, nu este 
recuperată 
 
De asemenea, AM nu 

a exclus de la finanțare 

corecția propusă. 
 
 
Neregula nu a avut 
impact pe cheltuiala 
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Nr. 
crt. 

Cod 
SMIS 

proiect 

Cheltuieli 
auditate1 

(lei) 

Eroare/ 
impact 

financiar 
(lei) 

 
Constatare 

 
Recomandare 

Procedură de conciliere 

Punct de vedere al 
entităţii 

Punct de vedere al 
Autorităţii de Audit 

„Autoritatea contractanta nu are 
dreptul de a solicita îndeplinirea unor 
cerinţe minime referitoare la situaţia 
economică şi financiară şi/sau la 
capacitatea tehnică şi profesională, 
care ar conduce la restricţionarea 
participării la procedura de atribuire”, 
respectiv prevederile art. 8 din HG 
925/2006, conform cărora 
„Autoritatea contractantă nu are 
dreptul de a restricţiona participarea 
la procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie publica prin 
introducerea unor cerinţe minime de 
calificare, care nu prezintă relevanţă 
în raport cu natura şi complexitatea 
contractului de achiziţie publica ce 
urmează sa fie atribuit. 
 
În plus, menţionăm că din Raportul 
procedurii de atribuire nr. 
114251/14.09.2009 reiese faptul a 
fost depusă o singură ofertă, 
respectiv SC Professional 
Management Solution SRL. 
 
Se stabileşte, potrivit punctului 2,  
subpunctul  2.3 din anexa la O.U.G. 
nr. 66/2011, o corecţie de 10% din 
valoarea de 109.000 lei, fără TVA a 
contractului menţionat, respectiv 
suma de 10.900 lei.  

plata CR finala 
Debitul nu este recuperat. 
Debitul va fi dedus din CR 
finala 
 
Stadiul la octombrie 2013 
 
OI PSI va propune 
recuperarea debitului din 
următoarea transa de plata 
CR finala. 
 
Stadiul în aprilie 2013 
OIPSI a solicitat AM POS 

CCE sa transmită situația 
cu privire la proiect prin 
adresa nr. 1793/20/02/2013 
înregistrată al AM POS CCE 
cu nr. 281785/21.02.2013. 
 
La nivel AM fost emis NC 
nr. 280811/25.01.2013.  
Vezi: Anexa 2 – NC 280811 
din 1.25.2013 
 
 

 

 

Stadiu decembrie 2012 

Idem noiembrie 2012 

 
 
Stadiul la noiembrie 2012 
 
Parţial implementata 

declarată CE. 
  
PA  7 - NC 280811 din 
25. 01.2013 
 
PA electronice – Reg. 
debitori AM/ACP 
 
Stadiul la noiembrie 
2012 
 
Recomandare parţial 
implementată 
 
Exista Proiect de NC 
nr.233438/31.10.2012. 
 
Neregula este 
înregistrată în 
Registrul ACP. 
 
 
Stadiul la iunie 2012 
 
 
 
AA îşi menţine 
constatarea 
formulată, cu 
menţiunea că: 
- denumirea corectă a 
beneficiarului este 

Consiliul Județean 
Neamţ 
- valoarea corectă a 
contractului fără TVA 
este: 109.000   
- valoarea corecţiei 
este de 10% din 
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Nr. 
crt. 

Cod 
SMIS 

proiect 

Cheltuieli 
auditate1 

(lei) 

Eroare/ 
impact 

financiar 
(lei) 

 
Constatare 

 
Recomandare 

Procedură de conciliere 

Punct de vedere al 
entităţii 

Punct de vedere al 
Autorităţii de Audit 

 
Proiect de NC 
nr.233438/31.10.2012. 
 
Stadiul la iunie 2012 
 
 
Punct de vedere OI PSI 
înainte de reconciliere: 
 
1. Valoarea totală corectă a 
contractului de servicii nr. 
11590/17.09.2009                                               
este: 129.710 lei, din care 
TVA 20.710 lei 
 
2. Deci valoarea fără TVA a 
contractului respectiv este: 
109.000 lei  
 
3. La valoarea fără TVA a 
contractului menţionată la 
pct. 3, s-a aplicat o corecţie 
financiară de 5% pentru 
utilizarea unor  de criterii de 
calificare şi selecţie 
considerate restrictive în 
fişa de date a achiziţiei. 
 
4. Corecţia financiară de 
5%, aplicată la valoarea fără 
TVA a contractului este de 
5.450 lei (reprezentând 
corecţia la valoarea eligibilă) 
şi s-a acordat ca urmare a 
verificării administrative a 
cererii de rambursare (CR) 
nr. 1. Prin urmare, valoarea 
de 5.450 lei nu a fost 

valoarea de 109.000 
lei, fără TVA a 
Contractului nr. 11590/ 
17.09.2009, respectiv 
10.900 lei. 
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Nr. 
crt. 

Cod 
SMIS 

proiect 

Cheltuieli 
auditate1 

(lei) 

Eroare/ 
impact 

financiar 
(lei) 

 
Constatare 

 
Recomandare 

Procedură de conciliere 

Punct de vedere al 
entităţii 

Punct de vedere al 
Autorităţii de Audit 

acordată beneficiarului, 
aceasta fiind recuperată 
integral din CR 1 şi nu 
proporţional pe fiecare CR 
în parte. 
 
5. Revenim cu menţiunea 
că denumirea corectă a 
Beneficiarului este 
Consiliul Judeţean Neamţ 
şi nu Consiliul Judeţean 
Piatra Neamţ. 
 
6. Referitor la ultima 
constatare precizăm 
următoarele: 
 
- valoarea corectă a 
contractului este de 109.000 
lei fără TVA şi nu 112.110 
lei, iar procentul corecţiei se 
aplică la valoarea corectă a 
contractului. 
 
7. Menţionăm faptul că 
OIPSI a aplicat o corecţie 
financiară de 5% achiziţiei 
pentru care s-au utilizat 
criterii de calificare şi 
selecţie considerate 
restrictive în fişa de date a 
achiziţiei, în conformitate cu 
prevederile Ghidului 
COCOF 07/0037/02-EN 
 21/11/2007 privind 
aplicarea corecţiilor 
financiare pentru 
nerespectarea regulilor de 
achiziţii publice pentru 
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Nr. 
crt. 

Cod 
SMIS 

proiect 

Cheltuieli 
auditate1 

(lei) 

Eroare/ 
impact 

financiar 
(lei) 

 
Constatare 

 
Recomandare 

Procedură de conciliere 

Punct de vedere al 
entităţii 

Punct de vedere al 
Autorităţii de Audit 

proiectele co-finanţate din 
fonduri structurale, aşa 
cum reiese şi din Lista de 
verificare a Cererii de 
rambursare nr. 
1/17.08.2010. Precizăm şi 
faptul că această corecţie 
financiară de 5%, s-a aplicat 
în data de 31.08.2010 
(conform Listei de verificare 
a CR), dată în care nu 
exista un alt act normativ 
care să reglementeze 
aplicarea corecţiilor 
financiare, decât cel 
menţionat mai sus. Prin 
urmare, la data aplicării 
corecţiei financiare de 5% 
nu era în vigoare OUG nr. 
66/2011. 

 
                                                                                                                                                           

Operațiuni III  
Suplimentar iunie 2012 
Recomandări: 2 ( Cu impact financiar si la toate exista NC) 

Parțial implementate: 2 
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Stadiul implementării recomandărilor formulate 
Autorităţii de Management POS CCE şi Organismului Intermediar Promovarea Societăţii Informaţionale ca urmare a ca urmare auditului de 

operațiuni V, finalizat cu raportul de audit nr. 51313/AP/29.07.2014 
 
Oficiul regional de audit Neamţ  
 
 

Nr 
crt 

Cod 
SMIS 

proiect 

Cheltuieli 
auditate2 

(lei) 

Eroare/ 
impact 

financiar 
(lei) 

 
Constatare 

 
Recomandare 

Procedură de conciliere 

Punct de vedere al 
entităţii 

Punct de vedere al 
Autorităţii de Audit 

1. 5279 
 

CR 3 
 

3.2.2 

641.646,14 
lei 
 

143.570,69 
euro 

 
 

154.075 
lei 
 

34.474,85 
euro 

 
 

 

Proiect: Implementarea la nivelul 
Municipiului Piatra Neamţ a unui 
sistem TIC, în scopul asigurării 
interoperabilităţii la nivel 
organizaţional, semantic şi tehnic, cu 
impact asupra eficientizării activităţii 
interne a instituţiei şi furnizării de 
servicii publice online către cetăţeni 
şi mediul de afaceri 
Beneficiar: Municipiul Piatra Neamţ 
Contract nr. 40433/11.10.2010,  
furnizare, instalare şi întreţinere 
sistem informatic integrat (TIC), în 
valoare de 1.471.000 lei fără TVA, 
câştigător SC ROMSYS SRL, anunţ de 
participare SEAP nr. 
106049/17.08.2010, anunţ de 
participare JOUE 2010/S 159-
24962/18.08.2010 
 
Din verificarea procesului de atribuire a 
contractului de furnizare  nr. 
40433/11.10.2010, în  valoare  de 
1.471.000 lei fără TVA, încheiat între 
Municipiul Piatra Neamţ şi SC ROMSYS 
SRL,  s-au constatat următoarele 

La nivelul AM 
 
1) AM va deduce din 
următoarea Declaraţie 
lunară de cheltuieli 
corecţia financiară în 
sumă de 367.750 lei 
aferentă cheltuielilor 
deja declarate CE  
pentru proiectul cod 
SMIS 5279, cu 
respectarea 
mecanismului de 
recuperare prevăzut de 
OUG nr. 66/2011 
privind prevenirea, 
constatarea şi 
sancţionarea 
neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor 
publice naţionale 
aferente acestora, 
modificată  şi 
completată cu 

Stadiu aprilie 2016 
Debit recuperat şi 
inclus în DCL 28. 
(Probe ataşate). 
 
 
Stadiu octombrie 2015 
Debit nerecuperat. 
 
Stadiu AM – iunie 
2015 
 
Debit nerecuperat 

 
Stadiu martie 2015 
 
Stadiu octombrie 
2014 
 
S-a emis titlu de 
creanta NC 
14897/30.09.2014 
Debitul nu a fost 
recuperat  
 
Punct de vedere AM 
la data de  

Stadiu la iulie 2016 
 
Recomandare 
implementată  
 
 
Stadiu la 
noiembrie 2015 
 
Recomandare 
parţial 
implementată 
 
Stadiu mai 2015 
Recomandare 
parțial 
implementata 
 
Stadiu la 
noiembrie 2014 
 
 Recomandare 
partial implementata 
 
Punct de vedere 
AA la data de 

                                                
2 Valoarea cheltuielilor totale eligibile aferente cererii de rambursare/proiectului cuprins în eşantion 
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deficienţe: 
 
1. Autoritatea contractantă a 
restricţionat accesul operatorilor 
economici la procedura de atribuire a 
contractului de furnizare, prin impunerea  
în fişa de date a achiziţiei şi a anunţului 
de tip erată nr. 19992/26.08.2010, a 
unor cerinţe minime de calificare 
disproporţionate în raport cu natura şi 
complexitatea contractului de achiziţie 
publică ce urma să fie atribuit şi anume:  
- experienţă similară: încheierea în 
ultimii 3 ani a cel puţin un contract care 
a avut ca obiect livrarea unei soluţii 
similare în valoare de cel puţin 
150.000 euro; 
- personal de specialitate solicitat: 
Project Manager cu experienţă în 
managementul proiectelor IT de minim 
7 ani, dovedită cu copie după cartea 
de muncă; consultanţi în 
implementare cu vechime de minim 5 
ani în administraţia publică 
locală/centrală; 
- certificarea privind respectarea 
standardelor cu privire la protecţia 
mediului, ISO 14001:2004 sau 
echivalent. 
 
2. accelerarea nejustificată a 
procedurii de licitaţie restrânsă, prin 
invocarea prevederilor Ordinului 
51/2009, respectiv natura excepţională 
a situaţiei economice ca motiv de 
urgenţă; 
 
3. Ofertantul câştigător nu a făcut 
dovada îndeplinirii unei cerinţe de 

prevederile  OUG 
47/2014 şi HG 
519/2014. 
 
2) AM va exclude de la 
finanţare corecţia 
financiară totală în 
sumă de 367.750 lei, în 
conformitate cu 
prevederile art. 23 din 
H.G nr. 875/31.08.2011 
pentru aprobarea 
Normelor metodologice 
de aplicare a 
prevederilor OUG nr. 
66/2011.  
 
La nivelul ACP 
 
ACP va urmări la 
certificare aplicarea 
corecţiilor financiare şi 
respectarea de către 
AM a prevederilor OUG 
66/2011, modificate  şi 
completate cu 
prevederile  OUG 
47/2014 şi HG 
519/2014, precum şi a 
H.G 875/2011. 
 

15.07.2014 
 
Recomandare 
acceptată urmare a  
procedurii de 
conciliere. 
 
Punct de vedere AM 
la data de  
09.07.2014 
 
Stadiu iulie 2014 
 
Cu toate acestea, 
considerăm că se 
justifică aplicarea 
unei corecţii 
financiare în 
cuantum de 5%, pe 
baza următoarelor 
argumente: 
- valoarea minimă 
solicitată este 
inferioară valorii 
estimate a 
contractului, pentru 
solicitarea 
standardului ISO a 
fost inclusă 
sintagma “sau 
echivalent”, iar lista 
principalelor livrări 
în ultmii 3 ani nu 
poate fi considerată 
restrictivă în acest 
caz – conform 
ordinului 509/2011 
se consideră 
restrictivă 

16.07.2014 
 
Autoritatea de 
Audit va urmări în 
cadrul misiunii de 
follow-up modul în 
care 
recomandarea a 
fost implementată.  
 

Termen: 
15.10.2014 
 
Punct de vedere 
AA la data de 
14.07.2014 
 
Autoritatea de Audit 
a revizuit textul 
constatării şi 
recomandării 
urmare armonizării 
legislaţiei naţionale, 
respectiv OUG 
66/2011 cu 
prevederile Deciziei 
CE C(2013) 9527/ 
19.12.2013. În acest 
sens au fost 
aplicate prevederile 
OUG 47/2014  si 
HG 519/2014, fiind 
menţinută corecţia 
financiară iniţială de 
25%, motivat de 
următoarele: 
 
- pentru utilizarea 
unor criterii de 
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calificare şi selecţie, respectiv 
experienţă similară în implementarea  
soluţiei software specifică SGE (sistemul 
de gestiune economică) şi STI (sistemul 
de taxe şi impozite locale) în cel puţin 
două instituţii publice, iar Autoritatea 
Contractantă nu a solicitat clarificări 
cu privire la acest aspect. 
  
 

1. Beneficiarul a utilizat 
criterii de calificare restrictive şi 
disproporţionate în raport cu ce urma a fi 
atribuit, după cum urmează: 
 
1.a. Prin Fişa de date a achiziţiei punctul 
V.4. Capacitatea tehnică şi sau 
profesională – lista principalelor prestări 
de servicii, s-a solicitat dovada că, în 
ultimii 3 ani a fost încheiat cel puţin un 
contract care a avut ca obiect livrarea 
unei soluţii similare în valoare de cel 
puţin 150.000 Euro. 
 
Se reţine faptul că, prin impunerea ca 
aceste contracte să fie încheiate în 
ultimii 3 ani, a fost restricţionat accesul 
operatorilor economici care puteau 
prezenta contracte încheiate anterior 
perioadei de 3 ani şi finalizate în 
acest interval, contrar prevederilor art. 
188, alin. 1, litera a din OUG 34/2006, 
potrivit cărora, în cazul aplicării unei 
proceduri pentru atribuirea unui contract 
de furnizare, în scopul verificării 
capacităţii tehnice şi/sau profesionale a 
ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea 
contractanta are dreptul de a le solicita 
acestora, o listă a principalelor livrări de 

solicitarea 
experienţei în 
ultimul an şi ultimii 
2 ani, aceasta fiind 
considerată o 
perioadă de timp 
prea scurtă pentru a 
putea dovedi 
experienţa, iar 
cerinţa a fost 
stabilită pentru 3 
ani 
- aceeaşi 
argumentare este 
valabilă şi pentru 
implementarea 
soluţiei software 
- motivaţia că 
prelungirea 
executării unui 
contract nu mai 
justifică opţiunea 
legală cu privire la 
reducerea 
teremenelor nu 
poate fi luată în 
considerare, 
deoarece nu există 
o prevedere legală 
în acest sens, astfel 
putând fi interpretat 
că reducerea 
termenelor a 
respectat 
prevederile legale în 
vigoare. 
În concluzie, 
propunem doar 
aplicarea unei 

selecţie 
ilegale/discriminatori
i, noile prevederi 
legislative  permit 
reducerea 
corecţiei 
financiare de la 
25% la 10%, 
respectiv 5% 
funcţie de 
gravitate; cu toate 
acestea, contextul 
producerii abaterii 
nu este unul 
favorabil pentru 
diminuarea 
acesteia, deoarece 
la procedură a 
participat un 
singur operator 
economic; mai mult 
decât atât, 
ofertantul câştigător 
nu a făcut dovada 
îndeplinirii unei 
cerinţe de calificare 
şi selecţie, iar preţul 
ofertat a fost de 
1.471.000 lei, 
raportat la    
valoarea estimată a 
achiziţiei de 
1.471.300  lei; în 
ceea ce priveşte 
argumentele 
invocate de AM 
referitoare la 
reducerea 
corecţiei 
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produse efectuate în ultimii 3 ani. 
 
1.b. Prin Fişa de date a achiziţiei punctul 
V.4. Capacitatea tehnică şi sau 
profesională şi anunţul de tip erată nr. 
19992/26.08.2010, s-a solicitat ca 
personalul implicat în realizarea 
contractului să se încadreze în 
următoarele cerinţe: „Project Manager 
cu experienţă în managementul de 
proiecte IT de minim 7 ani, dovedită cu 
copie după cartea de muncă, precum şi 
5 ani de experienţă ca project manager 
certificat … Consultanţi implementare cu 
vechime minime de 5 ani în 
administraţia publică locală/centrală ”; 
 
Din cele prezentate, auditorii au reţinut 
că, impunerea exigenţei dovedirii 
experienţei profesionale cu copie după 
cartea de muncă este excesivă şi 
restricţionează participarea ofertanţilor, 
întrucât limitează accesul celor care 
deţin personal de specialitate cu 
experienţa necesară, dar atestată, 
de exemplu prin contracte de 
colaborare sau prin decizii de 
numire interne ca manager de 
proiect. De asemenea, se interzice 
practic accesul la procedura al 
operatorilor economici care nu au 
personal propriu de specialitate pentru 
îndeplinirea tuturor funcţiilor solicitate 
pentru îndeplinirea contractului dar 
care ar fi putut încheia contracte civile 
cu persoane fizice sau organisme 
tehnice  specializate pentru acoperirea 
unor funcţii pentru care nu dispun de 
personal propriu. 

corecţii financiare 
de maximum 5% 
pentru abaterile 
sesizate de către 
AA. 
 

 

financiare de la 
25% la 5% pentru 
abaterile 
menţionate, 
acestea nu pot fi 
luate în 
considerare, 
deoarece: 
 
1. Auditorii nu 
au considerat că 
valoarea solicitată 
pentru contractele 
similare este 
restrictivă, ci faptul 
că aceste contracte 
trebuiau să fie 
încheiate în ultimii 
3 ani; astfel a fost 
restricţionat accesul 
operatorilor 
economici care 
puteau prezenta 
contracte 
încheiate anterior 
perioadei de 3 ani 
şi finalizate în 
acest interval, 
contrar prevederilor 
art. 188, alin. 1, 
litera a din OUG 
34/2006. 
 
2. Auditorii 
au considerat 
solicitarea 
standardelor de 
mediu ca fiind 
restrictivă în 
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De asemenea, se reţine faptul că, prin 
impunerea  unei vechimi minime de 5 
ani în administraţia publică locală 
pentru consultanţii în implementare, se 
restricţionează participarea ofertanţilor 
care deţin personal de specialitate cu 
experienţa necesară în proiecte 
similare implementate în cadrul 
instituţiilor publice, dar care nu au 
vechime în cadrul administraţiei 
publice locale. 
 
1.c. Prin Fişa de date a achiziţiei punctul 
V.6. Standarde de protecţie a mediului, 
s-a solicitat prezentarea documentelor 
emise de organisme naţionale sau 
internaţionale acreditate, care confirmă 
certificarea privind respectarea 
standardelor cu privire la protecţia 
mediului, respectiv ISO 14001:2004 sau 
echivalent; 
 
Având în vedere faptul că, potrivit 
prevederilor art. 188, alin. 2 şi 3 din 
OUG 34/2006, informaţii privind măsurile 
de protecţie a mediului şi implicit 
respectarea standardelor referitoare la 
acesta, se pot solicita doar în cazul 
contractelor de servicii şi de lucrări, 
considerăm că solicitarea acestora de 
către Autoritatea Contractantă, în 
cazul unui contract de furnizare de 
soft specializat (sistem de gestiune 
economică şi sistem de taxe şi 
impozite), nu este relevantă şi nu are 
legătură cu obiectul achiziţiei. În 
consecinţă, Autoritatea Contractantă 
a  restricţionat participarea la 

raport cu tipul 
contractului ce 
urma să fie 
atribuit respectiv 
furnizare. Astfel, 
potrivit prevederilor 
art. 188, alin. 2 şi 3 
din OUG 34/2006, 
informaţii privind 
măsurile de 
protecţie a mediului 
şi implicit 
respectarea 
standardelor 
referitoare la 
acesta, se pot 
solicita doar în 
cazul contractelor 
de servicii şi de 
lucrări, nu şi în 
cazul contractelor 
de furnizare. 
 
3. Referitor la 
accelerarea 
procedurii, auditorii 
nu au contestat 
dreptul AC de a 
reduce termenele, 
ci motivul invocat 
de aceasta, 
respectiv criza 
economică.  

 
Chiar dacă legislaţia 
naţională permitea 
invocarea acestui 
motiv, AC ar fi 
trebuit să ţănă cont 
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procedură a potenţialilor ofertanţi 
care, deşi aveau posibilitatea şi 
calificarea  de a furniza softuri de 
natura celor prevăzute a se efectua în 
cadrul proiectului, nu deţineau 
această certificare.  
 
Punctul de vedere al beneficiarului a fost 
exprimat în adresa nr. 602/24.03.2014. 
Autoritatea Contractantă a menţionat 
faptul că: 

 toţi operatorii economici 
interesaţi de participarea la 
procedură puteau prezenta 
contracte care au fost startate 
înainte de ultimii 3 ani … în 
verificarea îndeplinirii cerinţelor 
minime de calificare s-au luat 
doar serviciile derulate în ultimii 
3 ani (pct. 3.2); 

 solicitarea experienţei în 
managementul de proiecte IT de 
minim 7 ani dovedită cu copie 
după cartea de muncă nu 
impune prezentarea unei copii 
după înscrisuri în cartea de 
muncă în care expertul să facă 
dovada că este angajat în cadrul 
firmei deponente  … ci doar 
dovada faptului că timp de 
minim 7 ani, expertul solicitat a 
desfăşurat activitate de 
management de proiecte IT în 
orice altă societate … 
Autoritatea Contractantă nu 
solicită reglementarea regimului 
juridic prin care expertul 
participă la implementarea 
proiectului (angajare, 

de următoarele: 

 legislaţia 
naţională şi 
comunitară permite 
reducerea 
termenelor limită 
numai în cazul în 
care, termenele 
normale stabilite de 
legislaţie nu pot fi 
respectate; la 
momentul lansării 
procedurii de 
achiziţie, perioada 
de implementare a 
contractului de 
finanţare era 
prelungită deja de 
la 18 luni la 23 luni 
prin actul adiţional 
nr. 1/14.05.2010; 
prin urmare, până 
la finalizarea 
implementării 
proiectului mai erau 
15 luni, AC 
neavând motive să 
accelereze procesul 
de atribuire. 

 decizia de a 
accelera procedura 
trebuia să ia în 
considerare 
numărul şi 
dificultăţile de 
pregătire a 
documentelor 
solicitate pentru 
îndeplinirea 
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colaborare, contract de servicii) 
ci doar vechime şi experienţă în 
muncă (pct. 6.1); 

 consultanţii de implementare 
orientaţi şi cu experienţa din 
mediul privat nu pot acoperi şi 
îndruma cu succes 
implementarea unui proiect de 
ordinul celui de faţă fără 
cunoaşterea particularităţilor şi 
elementelor specifice din 
administraţia publică (pct. 6.4.1); 

 în cererea de finanţare, 
autoritatea contractantă a 
înscris la capitolul ce făcea 
referire la protecţia mediului 
descrieri şi asigurări prin care 
gradul actual de mediu nu va fi 
modificat prin implementarea 
proiectului … pentru 
respectarea cererii de finanţare 
au fost incluse în solicitările fişei 
de date şi respectarea 
standardelor cu privire la 
protecţia mediului (pct. 7); 

Explicaţiile autorităţii  contractante nu 
sunt de natură să infirme constatările 
auditorilor. 
 
Au fost încălcate următoarele prevederi 
legale: 

 art. 188  alin (1), litera a) din 
OUG nr. 34/2006:  În cazul 
aplicării unei proceduri pentru 
atribuirea unui contract de 
furnizare, în scopul verificării 
capacităţii tehnice şi/sau 
profesionale a 
ofertanţilor/candidaţilor, 

criteriilor de 
calificare şi selecţie, 
precum şi 
complexitatea 
contractului care 
urma să fie atribuit, 
astfel încât 
accelerarea 
procedurii să nu 
reprezinte un 
impediment major 
pentru depunerea 
unor 
candidaturi/oferte 
corespunzătoare de 
către un număr 
suficient de 
operatori 
economici; 
consecinţa 
accelerării procdurii 
a fost participarea 
la procedură a unui 
singur operator 
economic. 
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autoritatea contractanta are 
dreptul de a le solicita acestora, 
o listă a principalelor livrări de 
produse efectuate in ultimii 3 
ani. 

 art. 178, alin. (2) din OUG nr. 
34/2006: Autoritatea 
contractantă nu are dreptul de a 
solicita îndeplinirea unor cerinţe 
minime referitoare la situaţia 
economica şi financiară şi/sau la 
capacitatea tehnică şi 
profesională, care ar conduce la 
restricţionarea participării la 
procedura de atribuire;  

 art. 179, alin. (2) din OUG nr. 
34/2006: Autoritatea 
contractantă are obligaţia de a 
respecta principiul 
proporţionalităţii atunci când 
stabileşte criteriile de calificare 
şi selecţie, iar aceste criterii 
trebuie să aibă o legătură 
concretă cu obiectul contractului 
care urmează a fi atribuit. În 
acest sens, nivelul cerinţelor 
minime solicitate prin 
documentaţia de atribuire, 
precum şi documentele care 
probează îndeplinirea unor 
astfel de cerinţe trebuie să se 
limiteze numai la cele strict 
necesare pentru a se asigura 
îndeplinirea în condiţii optime a 
contractului respectiv, luând în 
considerare exigenţele specifice 
impuse de valoarea, natura şi 
complexitatea acestuia; 

 art. 8 alin 1 din HG 925/2006: 
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Autoritatea contractantă nu are 
dreptul de a restricţiona 
participarea la procedura de 
atribuire a contractului de 
achiziţie publica prin 
introducerea unor cerinţe 
minime de calificare, care: a) nu 
prezintă relevanta în raport cu 
natura şi complexitatea 
contractului de achiziţie publica 
ce urmează sa fie atribuit…b) 
sunt disproporţionate în raport 
cu natura şi complexitatea 
contractului de achiziţie publica 
ce urmează sa fie atribuit; 

 
2. Autoritatea Contractantă a 

accelerat nejustificat procedura de 
licitaţie restrânsă, prin invocarea 
prevederilor Ordinului 51/2009, respectiv 
natura excepţională a situaţiei 
economice ca motiv de urgenţă, 
astfel: 
 
Potrivit notei justificative nr. 
23.463/10.08.2010, Autoritatea 
Contractantă a optat pentru accelerarea 
procedurii de licitaţie restrânsă, prin 
invocarea prevederilor articolului 1 din 
Ordinul 51/2009, potrivit cărora 
„autoritatea contractantă are dreptul de 
a accelera procedura de licitaţie 
restrânsă, conform prevederilor art. 83, 
alin 2-3 şi ale art. 89, alin. 6 din OUG 
34/2006, prin invocarea naturii 
excepţionale a situaţiei economice 
actuale, ca motiv de urgenţă”. Prin 
urmare, termenul dintre data publicării 
în SEAP şi JOUE a anunţului de 
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participare şi data limită pentru 
depunerea candidaturilor, a fost de 17  
zile (17.08.2010-03.09.2010). 
 
Având în vedere faptul că: 

 legislaţia naţională şi comunitară 
permite reducerea termenelor 
limită numai în cazul în care, 
termenele normale stabilite de 
legislaţie nu pot fi respectate; 

 motivaţia accelerării procedurii a 
fost criza economică de la acea 
dată;  

 decizia de a accelera procedura 
trebuie să ia în considerare 
numărul şi dificultăţile de 
pregătire a documentelor 
solicitate pentru îndeplinirea 
criteriilor de calificare şi selecţie, 
precum şi complexitatea 
contractului care urmează să fie 
atribuit, astfel încât accelerarea 
procedurilor să nu reprezinte un 
impediment major pentru 
depunerea unor 
candidaturi/oferte 
corespunzătoare de către un 
număr suficient de operatori 
economici; 

 la momentul lansării procedurii 
de achiziţie, perioada de 
implementare a contractului de 
finanţare era prelungită deja de 
la 18 luni la 23 luni prin actul 
adiţional nr. 1/14.05.2010; prin 
urmare, până la finalizarea 
implementării proiectului mai 
erau 15 luni,E 

considerăm că accelerarea procedurii 



 23 

de către Autoritatea Contractantă pe 
motiv de urgenţă nu a fost justificată.  
 
Mai mult decât atât, Autoritatea 
Contractantă ar fi trebuit să ţină cont de 
prevederile art. 38, paragraf 1 din 
Directiva 2004/18/CE conform cărora 
„pentru stabilirea termenelor de primire a 
ofertelor şi a cererilor de participare, 
autorităţile contractante ţin seama în 
special de complexitatea contractului şi 
de timpul necesar pentru pregătirea 
ofertelor, fără a aduce atingere 
termenelor stabilite de prezentul articol.” 
Aplicarea procedurii restrânse 
accelerate a determinat prezentarea 
unui singur ofertant la procedură. 
 
Punctul de vedere al beneficiarului a fost 
exprimat în adresa nr. 602/24.03.2014. 
Autoritatea Contractantă a menţionat 
faptul că: 

 odată cu publicarea anunţului de 
participare, s-a publicat şi 
caietul de sarcini, oferind 
posibilitatea candidaţilor de a 
iniţia elaborarea ofertelor 
…documentele de calificare nu 
au prezentat o complexitate 
deosebită mai ales că 
formularele tip solicitate şi 
publicate de către Autoritatea 
Contractantă trebuiau doar 
completate şi semnate (pct. 1); 

Explicaţiile autorităţii  contractante nu 
sunt de natură să infirme constatările 
auditorilor. 
 
Au fost încălcate următoarele prevederi 
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legale: 

 art. 3 din Ordinul 51/2009: 
decizia de a aplica prevederile 
art. 1 sau ale art. 2 trebuie să ia 
în considerare numărul şi 
dificultăţile de pregătire a 
documentelor solicitate pentru 
îndeplinirea criteriilor de 
calificare şi selecţie, precum şi 
complexitatea contractului care 
urmează să fie atribuit, astfel 
încât accelerarea procedurilor 
să nu reprezinte un impediment 
major pentru depunerea unor 
candidaturi/oferte 
corespunzătoare de către un 
număr suficient de operatori 
economici. 

 art. 38, paragraful 1 din 
Directiva 2004/18/CE: pentru 
stabilirea termenelor de primire 
a ofertelor şi a cererilor de 
participare, autorităţile 
contractante ţin seama în 
special de complexitatea 
contractului şi de timpul necesar 
pentru pregătirea ofertelor, fără 
a aduce atingere termenelor 
stabilite de prezentul articol. 
 

3. Ofertantul câştigător nu a 
făcut dovada îndeplinirii unei 
cerinţe de calificare şi 
selecţie, respectiv experienţă 
similară în implementarea  
soluţiei software specifică SGE 
(sistem de gestiune economică) 
şi STI (sistemul de taxe şi 
impozite) în cel puţin două 
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instituţii publice, iar Autoritatea 
Contractantă nu a solicitat 
clarificări cu privire la acest 
aspect. 

 
Conform cerinţelor prevăzute la pct. V.4, 
din fişa de date a achiziţiei - Lista 
principalelor prestări de servicii, 
Autoritatea Contractantă a solicitat 
ofertanţilor să facă dovada că în ultimii 
3 ani au implementat soluţia software 
specifică SGE (sistem de gestiune 
economică specific instituţiilor 
publice) şi STI (sistemul de taxe şi 
impozite locale) în cel puţin două 
instituţii publice. 
 
Pentru îndeplinirea acestei cerinţe, 
ofertantul câştigător a prezentat  ca terţ 
susţinător firma SC CENTRUL 
TERITORIAL DE CALCUL 
ELECTRONIC SA; din analiza 
documentelor depuse de acesta şi a 
listei proiectelor similare menţionate, 
rezultă că, nici unul  dintre aceste 
contracte nu îndeplineşte condiţia 
solicitată în fişa de date: cele trei 
contracte derulate în ultimii trei ani au ca 
obiect prestarea serviciilor de 
mentenanţă a aplicaţiilor informatice şi 
nu implementarea soluţiilor software 
specifice SGE şi STI, conform solicitării 
Autorităţii Contractante. 
 
Pe parcursul evaluării ofertelor, 
Autoritatea Contractantă nu a 
solicitat clarificări ofertantului cu 
privire la aspectele descrise mai sus. 
Răspunsul formulat de beneficiar la 
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notele de relaţii nr. 8453/03.03.2014, 
respectiv 17456/28.04.2014, nu este de 
natură a infirma constatările auditorilor, 
Autoritatea Contractantă precizând că, 
toate contractele depuse, în speţă de 
Romsys Bucureşti şi CTCE Piatra 
Neamţ, fac dovada îndeplinirii 
solicitărilor impuse prin fişa de date, fără 
a le menţiona însă explicit pe acestea 
(pct. 8). 
 
Prin urmare, considerăm că, prin 
nesolicitarea de clarificări ofertantului 
în timpul evaluării ofertelor, nu se 
poate face dovada că, la momentul 
evaluării ofertei, ofertantul a 
îndeplinit criteriul de calificare şi 
selecţie solicitat în fişa de date a 
achiziţiei. 
 
Au fost încălcate următoarele prevederi 
legale: 

 art. 2 alin. 2 din OUG nr. 
34/2006: Principiile care stau la 
baza atribuirii contractului de 
achiziţie publică sunt: 

    a) nediscriminarea; 
    b) tratamentul egal; 
    c) recunoaşterea reciproca; 
    d) transparenta; 
    e) proporţionalitatea; 
    f) eficienta utilizării fondurilor 

publice;  

 art. 200 din OUG nr. 34/2006: 
autoritatea contractantă are obligaţia 
de a stabili oferta câştigătoare, pe 
baza criteriului de atribuire precizat 
în anunţul de participare şi în 
documentaţia de atribuire, în 
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condiţiile în care ofertantul respectiv 
îndeplineşte criteriile de selecţie şi 
calificare impuse; 

 art. 36 alin. (1) lit. b) din HG nr. 
925/2006: (1) Oferta este 
considerată inacceptabila în 
următoarele situaţii: … a fost 
depusă de un ofertant care nu 
îndeplineşte una sau mai multe 
dintre cerinţele de calificare stabilite 
în documentaţia de atribuire; 

 art. 37 alin. (1) din HG nr. 
925/2006: (1) Ofertele care nu se 
încadrează în niciuna dintre situaţiile 
prevăzute la art. 36 sunt singurele 
oferte care pot fi considerate 
admisibile; 

 art. 81 din HG nr. 925/2006: 
Comisia de evaluare are obligaţia de 
a respinge ofertele inacceptabile şi 
ofertele neconforme. 

 
Procedura de atribuire afectată de 
deficienţele menţionate anterior s-a 
finalizat prin încheierea contractului 
de furnizare  nr. 40433/11.10.2010, 
având o valoare de 1.471.000 lei fără 
TVA.  
 
Pentru neregulile constatate, în 
conformitate cu OUG 66/2011 
modificată şi completată cu OUG 
47/2014, Anexa – abateri de la 
respectarea normelor în materie de 
achiziţii pentru care se aplică reduceri 
procentuale/corecţii financiare, se 
stabileşte aplicarea unei corecţii din 
valoarea contractului nr.   
40433/11.10.2010. Pentru stabilirea 
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acestora, s-a avut în vedere faptul că în 
speţă sunt aplicabile prevederile Anexei 
la OUG 66/2011, Partea 1, lit. A, 
neregulile fiind aferente unui contract a 
cărui valoare este mai mare decât 
plafonul/pragul stabilit, conform 
legislaţiei în vigoare, pentru publicarea 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
 
În consecinţă, în speţă fiind incidente 
prevederile OUG 66/2011, Anexa, 
partea 1, lit. A, tabelul  Anunţul de 
participare şi documentaţia de atribuire, 
punctele 4, 9 şi 10 şi tabelul Evaluarea 
ofertelor - punctul 1,  cuantumul corecţiei 
este stabilit cu aplicarea prevederilor 
Anexei la HG 519/2014 privind stabilirea 
ratelor aferente reducerilor 
procentuale/corecţiilor financiare 
aplicabile pentru abaterile prevăzute în 
anexa la OUG nr. 66/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
după cum urmează: 

 potrivit punctelor 9 şi 10 - tabelul  
Anunţul de participare şi 
documentaţia de atribuire - pentru 
stabilirea în documentaţia de 
atribuire a unor criterii de calificare 
şi selecţie ilegali/discriminatorii 
sau care nu au legătură cu obiectul 
contractului - 25% din valoarea 
contractului, care poate fi redusă la 
10% sau 5% în funcţie de gravitate; 

 potrivit punctului 4 - tabelul  Anunţul 
de participare şi documentaţia de 
atribuire - potenţialii 
ofertanţi/candidaţi au la dispoziţie 
un termen prea scurt pentru 
obţinerea documentaţiei de 
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atribuire - 25% din valoarea 
contractului, care poate fi redusă la 
10% sau 5% în funcţie de gravitate; 

 potrivit punctului 1 - tabelul  
Evaluarea ofertelor - pentru 
modificarea criteriilor de selecţie 
după deschiderea ofertelor, 
determinând selectarea incorectă a 
unui participant - 25% din valoarea 
contractului, care poate fi redusă la 
10% sau 5% în funcţie de gravitate; 

 
Potrivit raportului procedurii nr. 
38228/27.09.2010 la procedură a 
participat  un singur operator 
economic; mai mult decât atât, 
ofertantul câştigător nu a făcut 
dovada îndeplinirii unei cerinţe de 
calificare şi selecţie, iar preţul ofertat 
a fost de 1.471.000 lei, raportat la 
valoarea estimată a achiziţiei de 
1.471.300  lei. În baza acestui 
argument, propunem aplicarea unei 
corecţii de 25% din valoarea 
contractului afectat de neregulă. 
 
În consecinţă, cu respectarea 
principiului proporţionalităţii  stipulat 
la art. 17 din OUG 66/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se stabileşte aplicarea corecţiilor 
prevăzute în Anexa la HG 519/2014, 
partea 1, lit. A, tabelul  Anunţul de 
participare şi documentaţia de 
atribuire, punctele 4, 9 şi 10, respectiv 
tabelul Evaluarea ofertelor, punctul 1,  
în cuantum de 25% din valoarea de 
1.471.000 lei fără TVA, aferentă 
contractului nr. 40433/11.10.2010, 
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atribuit fără organizarea unei licitaţii 
adecvate, respectiv suma 367.750 lei 
fără TVA. 
 
Aferent contractului nr. 
40433/11.10.2010 au fost rambursate 
beneficiarului şi declarate Comisiei 
Europene prin CR 3 inclusă în eşantion 
suma de 616.300 lei, echivalentul a 
137.899,4 euro (cuprinsă în declaraţia 
ACP către CE  nr. 16, convertită în euro 
la cursul inforeuro 4,4692). Corecţia de 
25% aferentă cheltuielilor declarate prin 
CR 3 este în sumă de 154.075 lei fără 
TVA, echivalentul a 34.474,85 euro. 

 
Operațiuni V 
 
Recomandări: 1 
 
Implementate: 1  
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Stadiul implementării recomandărilor formulate 

Autorităţii de Management POS CCE şi Organismului Intermediar PSI ca urmare a ca urmare auditului de operațiuni VI, finalizat cu raportul de 
audit nr. 61372/AP/24.07.2015 

 
 

Nr. 
crt
. 

Cod 
SMIS 

proiect 

Cheltuieli 
auditate3 

(lei) 

Eroare/ 
impact 

financiar 
(lei) 

 
Constatare 

 
Recomandare 

Procedură de conciliere 

Punct de vedere 
al entităţii 

Punct de vedere 
al Autorităţii de 

Audit 

1. 39845 
 

CR 2 
 
 

CR 3 
 

31.419.480,
00 lei 

7.120.562,0
4 euro 

 
 

26.280.712,
50 lei 

5.955.968,8
4 euro 

CR 2  
10.473.160 

lei 
2.373.520,6

8 euro 
 

CR 3 
8.760.237,5

0 lei 
1.985.322,9

4 euro 

Proiect „Internet în școala ta. 
Conectarea la Internet broadband a 
unităților școlare din zona rurala și mic 
urbana” 

Beneficiar: Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului 

„Contract de furnizare pentru 
echipamete de infrastructură și servicii 
TIC pentru implementarea proiectului 
”Internet în școala ta” SMIS 39845, nr. 
10907/29.11.2013 încheiat cu Asocierea 
OMNILOGIC S.R.L. și AVITECH CO 
S.R.L. în valoare de 119.840.458,00 lei 
fără TVA. 

Anunţ de participare: SEAP/JOUE/erate 

- anunţ de participare SEAP 
nr.139865/23.10.2012; erata 
28980/31.01.2013 

- anunţ de participare în JOUE sub nr. 
2012/S 207-340318/26.10.2012 şi erata 
2013/S 022-032996/31.01.2013 

La nivelul AM: 
 
1) AM va deduce din 
urmatoarea Declaratie 
lunara de cheltuieli, 
corecţia financiară în suma 
de 19.233.397,50 lei 
declarate Comisiei, pentru 
proiectul cod SMIS 39845, 
cu respectarea 
mecanismului de 
recuperare prevăzut de 
OUG 66/2011, privind 
constatarea şi 
sancţionarea neregulilor 
aparute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, 
modificată şi completată 
cu prevederile OUG 
47/2014. 
 
2) AM va exclude de la 
finanţare corecţia 
financiară totală în suma 

Stadiu la IULIE 
2016 
OIPSI a aprobat 
CR 5 finală avand 
grantul de 
19.980.738lei pe 
0 lei în vederea 
recuperării 
parțiale a creanței 
bugetare stabilită 
prin Raportul de 
Audit.  
 
Stadiu aprilie 
2016 
Doar 
suspiciunea de 
neregulă a fost 
întocmită.  
 
 
Punct de vedere 
al AM/OI PSI la 
data de 
15.07.2015 
Recomandare 
acceptată în urma 

 
Stadiu la iulie 
2016 
 
Recomandare 
neimplementată 
(nu există TC și 
nu este clar cum 
s-au reglat 
sumele în raport 
cu ACP și CE) 
 
 
 
 
 
 
Stadiu la 
noiembrie 2015 
 
Recomandare 
neimplementată 
 
Punct de vedere 
al Autorităţii de 
Audit la data de 
15.07.2015 

                                                
3 Valoarea cheltuielilor totale eligibile aferente cererii de rambursare/proiectului cuprins în eşantion 
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Din verificarea procedurii de achiziţie, 
derulată în vederea semnării contractului 
de furnizare „Contract de furnizare 
pentru echipamente de infrastructura şi 
servicii TIC, pentru implementarea 
proiectului ”Internet în scoala ta”SMIS 
39845”, s-a constatat că: 

 

1. Autoritatea contractantă a încălcat 
regulile de  publicitate, prin 
modificarea informaţiilor privind 
starea procedurii de achiziție, prin 
clarificări,  fără publicarea unui 
anunţ de tip erată la anunţul iniţial, 
vizibil pentru ofertanții externi, în 
condiţiile prevăzute de 
Regulamentul Comisiei Europene 
nr. 1.564/2005. 

2. Autoritatea contractantă a încălcat 
regulile de  publicitate, deoarece 
procedura de achiziție s-a 
desfășurat fără ca în JOUE să 
existe un anunț valabil care să dea 
posibilitatea ofertanților externi să 
participe, anunțul inițial din JOUE 
fiind anulat  de către AC în mod 
eronat, fără o justificare temeinică, 
și nu a mai fost republicat. 

 

Astfel, pentru contractul de achiziție mai 
sus mentionat, au fost publicate anunțul de 
participare în SEAP la data de 23.10.2012 

de 29.960.114,10 lei, în 
conformitate cu 
prevederile art.23 din HG 
875/31.08.2011 pentru 
arobarea normelor 
metodologice de aplicare a 
prevederilor OUG 66/2011, 
modificată şi completată 
cu prevederile OUG 
47/2014. 
 
La nivelul ACP: 
 
 
La nivelul ACP se va 
urmări la certificare 
aplicarea corecţiilor 
financiare şi respectarea 
de către AM a prevederilor 
OUG 66/2011, modificată 
şi completată cu 
prevederile OUG 47/2014, 
precum şi a prevederilor 
HG 875/2011. 
 

ședinței de 
conciliere. 
Punct de vedere 
al AM/OI PSI la 
data de 
13.07.2015 
Dorim sa 
mentionam ca in 
ceea ce priveste 
anularea 
anuntului in 
JOUE, la 
momentul 
respectiv au fost 
mai multe AC 
afectate de 
neconcordanta 
JOUE – legislatia 
nationala, motiv 
pentru care a fost 
semnat un 
Memorandum. 
Toate procedurile 
la care se face 
referire in 
Memorandum au 
fost publicate in 
JOUE ca fiind 
“anulate”. La nivel 
European nu 
exista 
terminologia de 
proceduri 
“suspendate”, ci 
numai de 
proceduri in 
“desfasurare” sau 
“anulate”. Stadiul 
de procedura 

 
Entitatea auditată 
nu a prezentat la 
sedinţa de 
conciliere alte 
probe  care să 
reconsidere 
punctul de 
vedere al 
Autorităţii de 
Audit. 
 
Autoritatea de 
Audit va verifica 
la misiunea de 
follow-up stadiul 
implementării 
recomandării. 
 
Termen:15.10.20
15 
 
Punct de vedere 
al Autorităţii de 
Audit la data de 
14.07.2015: 
 
Autoritatea de 
Audit  îşi menţine 
punctul de 
vedere 
 
Autoritatea 
contractanta nu a 
publicat in JOUE 
detalii despre 
procedura la fel 
cum a publicat in 
SEAP in data de 
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și anunțul de participare în JOUE la data 
de 26.10.2012 cu termen pentru 
depunerea ofertelor la data de 
04.12.2012. 

 

În datele de 02.11.2012 și 05.11.2012 au 
fost depuse 3 contestaţii referitoare la 
documentația de atribuire, înregistrate la 
CNSC. 

În data de 06.11.2012, CNSC emite 
decizia de suspendare nr. 
831S/C8/4938, 4956, 4977 prin care a 
hotărât suspendarea procedurii până la 
judecarea fondului contestaţiei. 

 

Autoritatea contractantă a făcut cunoscută 
informația privind suspendarea procedurii 
prin publicarea la data de 07.11.2012 a 
Deciziei CNSC în SEAP sub formă de 
,,document de clarificare,,. 

 

Având în vedere că Decizia CNSC 
modifică starea procedurii, Autoritatea 
Contractantă avea obligația de a 
publica un anunț tip erată privind 
suspendarea procedurii, care să fie 
transmis în JOUE. 

 

În data de 06.12.2012 s-a emis Decizia 

“suspendata” 
exista introdus 
numai in legislatia 
nationala, fiind 
singura tara la 
nivel European ce 
are in domeniul 
achizitiilor un 
astfel de status, 
fapt ce a generat 
un dezechilibru la 
nivelul JOUE, 
interpretat de 
acestia ca fiind 
“anulate”. In acest 
context orice 
transmitere catre 
JOUE legata de 
aceste proceduri 
nu mai putea fi 
publicata in JOUE 
facandu-se 
referire la 
proceduri anulate 
din punctul 
acestora de 
vedere.  
Contraventiile si 
sanctiunile 
prevazute in OUG 
34/ 2006 cu toate 
completarile si 
modificarile 
ulterioare, 
capitolul X pot fi 
aplicate doar in 
cazul in care 
autoritatea 
contractanta 

07.11.2012, 
respectiv decizie 
de suspendare a 
procedurii 
conform deciziei 
CNSC. 
In data de 
31.01.2013 
Autoritatea 
contractanta a 
publicat anuntul 
nr.32996/2013 
prin care se 
modifica termenul 
limita de 
depunere(13.02.2
013)  
In data de 
02.02.2013 
Autoritatea 
contractanta a 
publicat in JOUE 
anuntul nr. 
36166/2013 prin 
care de anuleaza 
procedura de 
achizitie. 
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CNSC nr. 4485/C8/4938, 4956, 4977, 
definitivă, privind modificarea 
documentație de atribuire în termen de 10 
zile și continuarea procedurii. 

 

Precizăm că termenul de depunere al 
ofertelor la data de 04.12.2012 a rămas 
practic în vigoare în anunțul JOUE, 
informațiile din anunțul inițial nefiind 
modificate prin erată, fiind posibilă 
astfel depunerea de oferte la aceea dată 
de către ofertanții străini.  

 

Decizia CNSC nr. 4485/C8/4938, 4956, 
4977, definitivă, emisă la data de 
06.12.2012, document primit și înregistrat 
la MECTS în data de 12.12.2012 cu nr. 
163/SMIS39845, a fost publicat în SEAP 
ca și ,, document de clarificare,, la data de 
15.12.2012 . 

 

Decizia CNSC din 06.12.2012, prevedea 
continuarea procedurii și obliga autoritatea 
contractantă ca în termen maxim de 10 
zile de la primire, să modifice 
documentația de atribuire, să o aducă la 
cunoștiința operatorilor economici și să 
stabilească o noua dată de depunere a 
ofertelor. 

 

Înainte de expirare celor maxim 10 zile în 

incalca aceste 
prevederi, nu in 
cazul in care, din 
cauza unei 
necorelari intre 
legislatia 
nationala si JOUE 
se produc 
dezechilibre la 
nivelul 
procedurilor de 
achizitii publice, 
fara vina 
autoritatii 
contractante. 
Ori in cazul 
Memorandumului, 
rolul acestuia nu 
este, in opinia 
noastra, ca 
Guvernul sa 
aprobe o 
derogare de la 
obligatiile 
instituite prin acte 
normative, ci de a 
acorda suport si 
de a clarifica o 
situatie ce s-a 
produs fara vina 
autoritatii 
contractante si 
care ar avea ca 
efect o eventuala 
corectie in 
atragerea 
fondurilor 
europene. 
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care MECTS trebuia să modifice/publice 
documentația de atribuire și  să 
stabilească noua dată de depunere a 
ofertelor, respectiv maxim 22.12.2012,  a 
fost primită în data de 21.12.2012, pe fax, 
la sediul MECTS copia plângerii 
înregistrate la Curtea de Apel Bucuresti de 
către SC CREATIV TSD BUSINESS SRL, 
care solicita suspendarea procedurii și 
modificarea deciziei CNSC. 

 

MECTS nu a respectat decizia definitivă 
CNSC nr. 4485/C8/4938, 4956, 
4977/06.12.2012, în termenul prevăzut de 
aceasta, respectiv maxim 22.12.2012, 
prevalându-se de noua plîngere depusă, 
deși aceasta nu putea să întrerupă 
termenul legal de executare.  

În acest caz Autoritatea contractantă nu a 
respectat prevederile art. 280 alin. 1 şi 3 
din OUG 34/2006 cu modificările și 
completările ulterioare. 

Această nouă plângere a fost respinsă 
irevocabil de Curtea de Apel în data de 
11.02.2013 ca fiind nefondată. 

 

La data de 24.01.2013 Autoritatea 
contractantă  a publicat în SEAP prin 
anunț tip erată,  cu o întârziere de 26 de 
zile, Caietul de sarcini, modificat conform 
deciziei CNSC, fără a mai aștepta 
hotărârea Curții de Apel de care se 
prevalase pentru a nu respecta termenul 

Explicatiile 
acordate de catre 
Agenția pentru 
Agenda Digitală a 
României care 
gestioneaza 
SEAP, in ceea ce 
priveste eratele 
sunt prezentate in 
ANEXA, cu 
precizarile 
urmatoare:  
1. Toate eratele 
s-au transmis la 
JOUE, insa JOUE 
nu le-a publicat 
pe toate pe motiv 
ca aveau acelasi 
continut.( din 
primele 3 erate 
doar una  a fost 
publicata de 
JOUE.) 
2. Dupa 
constatarea 
neconcordantei 
dintre JOUE si 
legislatia 
nationala, eratele 
ce plecau la 
JOUE au fost 
modificate in 
sensul in care, in 
textul mesajului 
din informatii 
suplimentare 
apare si data 
actiunii (ca sa le 
diferentieze). Vezi 



 36 

de 10 zile impus prin Decizia CNSC.  

 

În data de 28.01.2013 în mod 
nejustificat  de nici un document valabil 
la aceea dată, Autoritatea Contractantă 
publică un anunț tip erată, transmis în 
JOUE prin care informeaza că ,, 
procedura de atribuire este suspendată 
până la transmiterea de noi informații,,.   

Respectivul anunţ implica informaţia ,, 
procedură incompletă – procedura de 
atribuire a fost întreruptă,,. 

 

Această informare trebuia facută sub 
forma unui anuț tip erată la data de 
07.11.2012 în baza Deciziei de 
suspendare emisă de CNSC, decizie care 
a fost înlaturată de Decizia definitiva 
privind continuarea procedurii emisa la 
data de 06.12.2012.  

La data de 28.01.2013 era complet falsă 
informația că ,,procedura este 
întreruptă/suspendată,,.  

 

În aceste condiții, în care procedura era 
deja anunțată ca fiind suspendată la data 
de 31.01.2013, ulterior acesteia.  
Autoritatea contractanta publică anunțuri  
tip erată cu transmitere în JOUE prin care 
dorește să informeze asupra ,,modificărilor 

eratele ulterioare 
primelor 3. 
3. Daca sunt mai 
multe actiuni de 
acelasi tip, in 
aceeasi zi, 
Sistemul 
genereaza acum 
o singura erata 
(aici e vorba in 
principal de 
actiunea de 
adaugare de 
clarificari).  
In concluzie, 
solicitam AA 
reconsiderarea 
recomandarii. 
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/corecțiilor aduse documentelor inițiale,,. 

 

Printr-un anunț publicat în aceaași zi  ( 
31.01.2013) este stabilită și noua dată de 
depunere a ofertelor ( cu intârziere de 40 
zile faţă de termenul impus de CNSC), 
respectiv 14.03.2013. 

 

Acest mod de acțiune al autorității 
contractante, de a anunța 
întreruperea/suspendarea procedurii fără o 
justificare bine fundamentată și în același 
timp continuarea transmiterii de informații 
privind modificarile documentației de 
atribuire, are ca efect dezinformarea 
potențialilor ofertanți, datorită lipsei de 
transparență și claritate a desfășurării 
procedurii de achiziție. 

 

În urma publicării anunțului tip erată din 
data de 28.01.2013, transmis în JOUE la 
data de 02.02.2013 a fost publicat  anuntul 
nr. 2013/S 024-036166, în care se 
menționează „Procedura de atribuire a fost 
întreruptă”. 

Ca urmare a acestei erate la nivelul 
anuntului de participare din JOUE 
(2012/S207-340318) apare sintagma 
“Acest anunt a fost anulat de 36166-2013”, 
JOUE interpretând suspendarea ca şi o 
anulare a anunţului şi implicit a procedurii 
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de atribuire. 

 

Autoritatea Contractantă a fost 
informată de acestă situație de către 
Oficiul Publicațiilor Comisiei Europene 
( OJS) cu care a purta corespondență în 
vederea remedierii stării anunțului. 

 

În cazul în care  nu s-a gasit 
modalitatea de transmitere în JOUE a 
informațiilor privind întreruperea 
procedurii autoritatea contractantă 
putea să decaleze termenele de 
depunere a ofertelor până la clarificarea 
situației, fapt care nu s-a intâmplat, 
termenul de depunere al ofertelor 
rămânând valabil ca fiind  04.12.2012 
până când, la data de 30.01.2013  a fost 
modificat pentru data de  14.03.2013.  

 

Serviciul juridic al CE,  prin intermediul  
OJS  a precizat  Autorității Contractante 
că ,,în cazul în care anunțurile au fost 
anulate pe TED( JOUE) acestea trebuie 
republicate pentru a asigura 
conformitatea cu principiul 
transparenței, și pot conține mențiunea 
că reprezintă doar republicări ale 
procedurilor anulate. 

 

Prin Memorandumul de Guvern  nr. 
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8993/29.04.2013 inițiat de Ministerul 
Educației Naționale a fost aprobată 
continuarea procedurii de achiziție publică 
în vederea implementării proiectului, fiind 
susținut faptul pentru lipsa de publicitate 
adecvată în JOUE nu este vina autorității 
contractante. 

 

În aceste condiții, Autoritatea 
Contractantă a continuat procedura de 
achiziție doar în baza anunțului valabil 
în SEAP ( anunțul JOUE figura anulat), iar 
contractul a fost atribuit la data de 
15.11.2013. 

 

Autoritatea contractantă în mod 
nejustificat nu a publicat un nou anunț 
de participare în JOUE deși ultima dată 
anunțată de depunere a ofertelor este 
28.03.2013, la 54 de zile de la data când 
anunțul a fost anulat în JOUE.  

 

Acest fapt arată că daca s-a fi optat pentru 
un nou anunț în JOUE, care ar fi asigurat 
respectarea condițiilor de publicitate, 
conform reglementărilor naționale și ale 
CE, procedura nu ar fi fost mult întârziată, 
termenul maxim pentru depunerea 
ofertelor în cazul licitatiei deschise fiind de 
52 de zile. Autoritatea Contractantă putea 
recurge la restrângerea termenelor având 
în vedere situația creată și existența unui 
anunț anterior, așa cum de altfel i-a 
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recomandat și Serviciul juridic al CE, strict 
în legatură cu acest caz. 

De asemenea, considerăm că Autoritatea 
Contractantă nu poate fi absolvită de 
vina anulării anunțului în JOUE datorită 
lipsei unei justificări clare pentru 
alegerea momentului de anunțare a 
întreruperii/suspendării procedurii.  

 

De asemenea, referitor la solicitarea de 
clarificare nr. 
171/SMIS39845/07.02.2013, la punctul 3, 
prin care se solicita „dacă pentru rata 
de protecţie supratensiune minimă se 
acceptă şi o valoare de 310J pentru 
echipamentele de tip UPS solicitate în 
capitolul 1.6.3.3 UPS-NLC”, Autoritatea 
Contractantă a publicat în SEAP răspunsul 
la solicitarea de clarificare. 

Răspunsul a fost că „Se acceptă valoare 
de 310J pentru echipamentele tip UPS”. 

Prin acest răspuns se modifică cerinţa din 
caietul de sarcini, modificare ce trebuia 
facută printr-o erată publicată în SEAP 
şi transmisă în JOUE. 

 

Contractul a fost atribuit fără 
respectarea cerinţelor privind 
publicitatea, reglementate prin 
legislaţia naţională şi comunitară 
privind achiziţiile publice.  
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Prin nepublicarea unei erate în baza 
Deciziei CNSC de suspendare a 
procedurii la data de 07.11.2012, au fost 
încălcate prevederile art. 26, lit. (2) din 
HG 925/2006 care precizează: ,,În cazul 
în care, după publicarea unui anunţ, 
intervin anumite modificări faţă de 
informaţiile deja publicate, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a transmite 
spre publicare un anunţ de tip erată la 
anunţul iniţial, în condiţiile prevăzute de 
Regulamentul Comisiei Europene nr. 
1.564/2005, care stabileşte formatul 
standard al anunţurilor publicitare în cadrul 
procedurilor de atribuire prevăzute în 
directivele nr. 17/2004/CE şi 18/2004/CE,,. 

 

Autoritatea Contractantă avea 
responsabilitatea atribuirii contractului 
de achiziție cu  respectarea 
prevederilor art. 2 alin (1) lit c) din OUG 
nr. 34/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv ,, 
asigurarea transparenței și integrității 
procesului de achiziție publică,, precum 
și principiului transparenței prevăzut la 
art. 2 alin ( 2) lit d) din același act 
normativ.  

Astfel, autoritatea contractantă avea 
obligația ca pe parcursul procedurii de 
achiziție să mențină un anunț 
activ/valid în JOUE pentru informarea 
potențialilor ofertanți externi și să 
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asigure un tratament egal între aceștia 
și ofertanții de la nivel național. 

 

Au fost încălcate prevederile: 

 

 Art. 2 alin (1) lit c) din OUG nr. 34/2006: 
asigurarea transparenţei şi integrităţii 
procesului de achiziţie publică 

 Art. 2 alin (2) lit d) din OUG nr.34/2006: 
transparenţa 

 

Pentru neregulile constatate, în 
conformitate cu OUG 66/2011 modificată 
şi completatată cu OUG 47/2014, Anexa – 
abateri de la respectarea normelor în 
materie de achiziţii pentru care se aplică 
reduceri procentuale/corectii financiare, se 
stabileşte aplicarea unei corecţii din 
valoarea contractului de furnizare nr.  
10907/29.11.2013. 
 
Pentru stabilirea acestora, s-a avut în 
vedere faptul că în speţă sunt aplicabile 
prevederile Anexei la OUG 66/2011, 
Partea I, lit. A, neregulile fiind aferente 
unui contract a cărui valoare este peste 
plafonul/pragul stabilit, conform legislaţiei 
în vigoare, pentru publicarea în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. 
  
În speţă fiind incidente prevederile OUG 
66/2011, Anexa, partea I, lit. A, cuantumul 
corecţiei este stabilit cu aplicarea 
prevederilor Anexei la HG 519/2014 
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privind stabilirea ratelor aferente 
reducerilor procentuale/corecţiilor 
financiare aplicabile pentru abaterile 
prevăzute în anexa la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
partea I, A), astfel: 
 

- 25% din valoarea contractului în 
cauză, procent care poate fi redus 
la 10% sau 5% în funcţie de 
gravitate, fără asigurarea unei 
publicități adecvate  asimilat la  
punctul 8. (Anunţul de participare 
şi documentaţia de atribuire) - 
Corecția/reducerea poate fi redusă 
la 10% sau la 5% dacă criteriile de 
selecție/atribuire erau enunțate în 
anunțul de participare (sau în 
documentația de atribuire, în ceea 
ce privește criteriile de atribuire) 
dar erau insuficient detaliate.  
 
 

La procedura de achizitie au fost depuse  
2 oferte din partea unor asocieri de 
societăți naționale, ambele fiind 
considerate acceptabile.  
La stabilirea cuantumului final al corecției 
se are în vedere faptul că la nivel national 
a fost asigurat un nivel adecvat de 
publicitate. 

 

Pentru deficienţa consemnată, în 
conformitate cu prevederile Decizie 
Comisiei Europene nr. C(2013)9527 şi cu 
respectarea principiului 
proporţionalităţii, conform prevederilor 
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art.17 din OUG 66/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se stabileşte 
aplicarea corecţiei prevăzută în Anexa la 
HG 519/2014, partea 1, lit. A, tabelul 
„Anunţul de participare şi documentaţia de 
atribuire”, punctul 8, respectiv 25% din 
valoarea de 119.840.458,00  lei fără TVA, 
aferentă contractului de  furnizare nr. 
10907/29.11.2013 atribuit  fără asigurarea 
unei publicități adecvate, respectiv suma 
de 29.960.114,10 lei fără TVA. 

Impactul neregulii asupra cheltuielilor 
decontate în CR 2 este de 10.473.160 lei 
(41.892.640 lei * 25%), respectiv 
2.373.520,68 euro (la cursul infoeuro de 
4,4125 lei/euro). 

Impactul neregulii asupra cheltuielilor 
decontate în CR 3 este de 8.760.237,50 
lei (35.040.950 lei * 25%), respectiv 
1.985.322,94 euro (la cursul infoeuro de 
4,4125 lei/euro 

 

2. 39845 
 

CR 2 
 
 
 
 
 

CR 3 
 

31.419.480,
00 lei 

7.120.562,0
4 euro 

 
 

26.280.712,
50 lei 

5.955.968,8
4 euro 

 Proiect „Internet în scoala ta. 
Conectarea la Internet broadband a 
unităţilor şcolare din zona rurală şi mic 
urbană”,  

Beneficiar: Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului 

Contract de furnizare pentru 
echipamente de infrastructură și 
servicii TIC pentru implementarea 
proiectului ”Internet în școala ta” SMIS 
39845,, nr. 10907/29.11.2013 încheiat cu 

Autoritatea de 
management POS CCE 
va solicita Ministerul 
Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului 
în calitatea de beneficiar 
luarea măsurilor 
necesare pentru 
remedierea deficiențelor 
constatate în 
implementarea 
proiectului Cod SMIS 

Stadiu la IULIE 
2016 
Se vor realiza pe 
parcursul 
perioadei de 
sustenabilitate, 
prin eșantion, 
vizite de 
control/monitoriza
re la locațiile de 
implementare a 
proiectului. 
 

 
Stadiu la iulie 
2016 
 
Recomandare 
neimplementată 
(lipsă probe) 
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Asocierea OMNILOGIC S.R.L. și 
AVITECH CO S.R.L. în valoare de 
119.840.458,00 lei fără TVA. 

 

Prezentare obiective din proiect așa 
cum sunt descrise în caietul de sarcini 
al achiziției: 

 

Obiectivul general (scopul) proiectului 
constă în „Facilitarea accesului public a 
instituțiilor de învățământ  în zonele de 
eşec ale pieţei – zone rurale şi mici urbane 
dezavantajate din punct de vedere al 
accesului la mijloacele moderne de 
comunicaţii – prin creșterea utilizării TIC, 
susținerea conectarii la broadband, 
precum şi prin consolidarea infrastructurii 
TIC”. 

Obiectivul general a fost prevăzut că va fi 
atins prin realizarea urmatoarelor 
obiective specifice, definite în cadrul 
proeictului: 

1. Conectarea a 2446 scoli din 
mediul rural şi mic urban la Internet prin 
conexiune broadband; 

2. Creşterea utilizării TIC şi 
facilitarea accesului la Internet pentru 
714339 elevi şi 56203 profesori din mediul 
rural şi mic urban; 

3. Cresterea utilizarii TIC şi 
facilitarea accesului la resursele 
educationale în Inspectoratele Şcolare 
Judeţene; 

39845. 

Astfel: 

1. Beneficiarul va 
trebui să facă 
demersurile necesare 
pentru îndeplinirea 
obiectivelor  proiectului 
așa cum sunt ele 
descrise în caietul de 
sarcini ( a se vedea 
punctele A-D din 
constatare), prin 
înlăturarea deficiențelor 
constatate. 

 

 Rezultatele acestor 
măsuri, vor fi prezentate 
AA în vederea probării 
eligibilității proiectului 
prin îndeplinirea 
obiectivelor.   

 
2. AM /OI PSI va 
solicita Beneficiarului 
inventarierea 
echipamentelor care au 
fost instalate în cele 7 
NRC-uri, inclusiv Bucureşti 
și Call Center,  şi va 
verifica înregistrarea 
acestora în contabilitate.  
Se va avea în vedere că 
existenţa faptică a 
echipamentelor să 
corespundă caietului de 

Stadiu aprilie 
2016 

 
La nivel OIPSI s-
au întocmit 
adresele 
nr.11025/22.07.2
015, 
nr.18637/20.11.2
015, 
nr.17536/23.12.2
015, 
nr.20043/21.12.2
015, 
nr.20047/21.12.2
015, 
nr.3083/29.03.20
16 și 
3163/31.03.2016 
(atașate)  prin 
care s-a solicitat 
remedierea 
disfuncționalități
lor semnalate 
atât de către 
Autoritatea de 
Audit cât și de 
către OIPSI.  
 
Analizând 
răspunsul 
beneficiarului  
nr.768/DPA/SMI
S 
39845/08.04.201
6, înregistrat 
OIPSI sub 
nr.2454/12.04.20
16, împreună cu 
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4. Reducerea decalajului educaţional 
dintre mediile urban – rural în domeniul 
utilizarii TIC şi al accesului conexiunilor 
Internet. 

Pentru atingerea obiectivelor specifice 
definite mai sus (1-5) se vor realiza 
urmatoarele actiuni principale: 

- Crearea unui Nod Local de 
Conectare (NLC) la Internet, pentru 
fiecare institutie de învatamant; 

- Conectarea NLC-ului la 
infrastructura LAN a institutiei de 
învatamant; 

- Crearea unui Nod Regional de 
Conectare (NRC), pentru fiecare 
regiune a ţării; 

- Conectarea NLC-ului la Internet şi 
NRC; 

- Asigurarea conectivitatii între 
WAN-urile regionale şi organizarea 
EDU-WAN; 

- Asigurarea suportului tehnic 
pentru toate unităţile şcolare implicate în 
proiect. 

Referitor  la justificarea  necesității 
cerințelor funcționale ale unui Nod 
Regionale de Conectare, care la nivelul 
ţării sunt stabilite în număr de 7, s-a 
precizat că prin intermediul acestuia  
fiecare unitate de învatamânt are acces la:  

A. Internet sigur 

B. resursele educaţionale interne 
existente ale Ministerului Educaţiei, 

sarcini şi ofertei 
câştigătoare. Se va 
proceda la recuperarea 
valorii echipamentelor care 
nu se vor regăsi faptic şi 
scriptic.  

De asemenea, se vor 
lua măsuri pentru 
cuprinderea în inventarul 
tuturor  NLC (2446)  a 
echipamentelor pe care le 
au în custodie ( pe liste 
separate). 

 
 

3. AM /OI PSI va 
solicita Beneficiarului 
asigurarea identităţii 
vizuale pentru întreg 
proiectul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

documentele 
atașate (5 
bibliorafturi + 
1CD) se 
constată 
următoarele:  
 
a) S-a 
transmis print 
screen din 
aplicația de 
monitorizare 
privind 
backupurile 
configurațiilor 
echipamentelor 
precum și o notă 
explicativă în 
acest sens. De 
asemenea, 
beneficiarul 
precizează 
modalitatea prin 
care sunt 
remediate 
 
1. Call 
Center 
sistemului nu 
are 
infrastructura 
compusa din 
server pt. 
aplicatia 
software de 
monitorizare a 
retelei si nici 
server pt. baze 
de date. Are in 

 
 
 
 
 
 
 
Stadiu la 
noiembrie 2015 
 
Recomandare 
neimplementată 
 
Punct de vedere 
al Autorităţii de 
Audit la data de 
15.07.2015 
 
Autoritatea de 
Audit  va verifica 
la misiunea de 
follow-up stadiul 
implemetării 
constatării. 
 
Termen:15.10.20
15 
 
 
 
Punct de vedere 
al Autorităţii de 
Audit la data de 
14.07.2015 
 
Autoritatea de 
Audit  va verifica 
la  
misiunea de 
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Cercetării, Tineretului şi Sportului 
(fişiere, aplicaţii, portal, etc) 

C. serviciile oferite de noua 
infrastructură de broadband: 

- transferuri securizate de date / 
voce / video / web între 
beneficiarii acestor NLC-uri ( 
școli și inspectorate școlare) 

- mediu de colaborare modern 
pentru date / voce / video / Web 

În fiecare şcoală şi inspectorat şcolar 
judeţean este instalat un set de 
echipamente care facilitează accesul atât 
la resursele educaţionale din alte scoli şi 
inspectorate prin Internet broadband (de 
minim 4 Mbps garantati, simetric) cât şi în 
reţeaua educatională RoEduNet. Acest set 
de echipamente este configurat de catre 
echipele tehnice astfel încât să se atingă 
dezideratele mai sus amintite şi poarta 
numele de Nod Local de Conectare 
(NLC). 

Prin intermediul NLC-ului se dorea să se 
realizeze o conectare sigură la resursele 
private ale Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi 
Inspectoratelor Judeţene folosind tunele 
de criptare a datelor de tip VPN. 

În urma implementării proiectului 
beneficiarii direcţi ai acestuia trebuie să 
aibă acces  broadband la serviciile publice 
disponibile în Internet, dar şi la resursele 
ce sunt partajate în noua reţea 
educaţională EDU-WAN. Întrucât 
reţeaua EDU-WAN va fi interconectată 
şi cu reţeaua RoEduNet, beneficiarii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

componenta 
servere de 
comunicatii 
(UCS 220, 
Server CISCO 
BE6000, Switch 
Catalist 2960 
series, Call 
Manager, 10 
desktopuri,casti, 
licente 
software,etc). 
2.
 Ministeru
l Educatiei a 
impus prin ordin 
de ministru 
folosirea doar a 
conexiunii 
furnizate prin 
proiect insa este 
necesara si o 
alta conexiune 
de back-up, un 
abonament 
probabil platit 
din resurse 
proprii. 
3. Referitor 
la insuficienta 
benzii, Telekom, 
la majoritatea 
conexiunilor 
furnizate prin 
proiect, a marit 
latimea de 
banda la peste 
50mbps.  
4. Referitor 

follow-up stadiul 
implemetării 
constatării. 
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direcţi ai proiectului vor avea acces şi 
la resursele educationale din această 
reţea. 

D. De asemenea sistemul beneficiază 
și de un Call Center care are 
infrastructuraă compusă din:  

1 server pentru aplicaţia software de 
monitorizare a reţelei 

1 server pentru baza/bazele de date 

10 desktop-uri pentru persoanele tehnice 
de suport din partea MECTS, cu sisteme 
de operare, pachete office şi antivirus 
preinstalate 

10 echipamente audio dedicate serviciilor 
de voce 

1 centrală telefonică 

Referitor la asigurarea suportului 

tehnic pentru toate unităţile 

şcolare implicate în proiect, prin 

caietul de sarcini se precizează 

că: acest obiectiv va fi atins prin 

implementarea unui sistem de 

monitorizare, management al 

retelei şi suport Call-center şi 

instruirea a 10 persoane de suport 

tehnic ce vor asigura mentenanţă, 

durabilitatea şi sustenabilitatea 

operaţională a proiectului şi a 7 

administratori regionali de reţea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la scoala care 
nu este 
conectata, 
beneficiarul 
declară că nu 
are date de 
identificare a 
școlii despre 
care se face 
vorbire pentru a 
remedia situația 
descrisă. 
5. Exista 
resurse 
partajate la 
nivelul 
Ministerului 
Educatiei (AEL). 
In reteaua nou 
creata EDU-
WAN se 
efectueaza un 
inventar al 
tuturor 
resurselor 
educationale 
precum si modul 
de acces la 
acestea (liber 
sau pe baza de 
credentiale). 
Sistemul privind 
datele 
securizate inca 
nu a fost folosit 
la transferuri 
securizate de 
date sau pentru 
folosirea unor 
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II. Din verificarea pe teren la locurile de 
implementare ale proiectului, respectiv 
cele 7 Noduri Regionale de Conectivitate 
(Iași, Tg . Mureș, Cluj, Timișoara, Craiova, 
Galați și sediul MEN din București),  și a 
32 Noduri  locale de Conectivitate ( 
eșantion de 8 Inspectorate Județene și 24 
de școli), au rezultat urmatoarele 
constatări referitoare la modul de 
îndeplinire a obiectivelor proiectului: 

A. referitor la asigurarea accesului la 
internet 

1. În cazul a 15 Noduri Locale de 
Conectivitate ( școli și Inspectorate 
Școlare) din totalul de 32 verificate, 
nu se utilizează echipamentul 
furnizat prin proiect decât ca soluție 
de rezervă, motivat de : existența altui 
abonament de internet( care se 
plătește), banda de internet este 
insuficientă, iar intr-un caz s-a 
constatat că nu era făcută conexiunea 
la internet aceasta fiind la 4 Km 
departare. 

B. Referitor la asigurarea accesului la 
resursele educationale interne 
existente ale Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
(fisiere, aplicatii, portal, etc). 

Nu există  resurse educaționale 
partajate (resursele educationale interne 
existente ale Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului (fişiere, 
aplicaţii, portal, etc) în reteaua 
educaționalaă EDU-WAN, resurse care 
să fie accesate prin intermediul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

medii 
colaborative. 
6. Au fost 
transmise 
scolilor, 
proceduri care 
stabilesc exact 
pasii necesari 
(inclusiv nr. de 
telefon) pentru a 
lua legatura cu 
personalul de 
suport fie de la 
Ministerul 
Educatiei fie de 
la Telekom. Nu 
este necesara 
cunoasterea 
numelor 
persoanelor 
celor care 
asigura 
suportul. 
Rolurile si 
responsabilitatil
e celor implicati 
in asigurarea 
suportului au 
fost stabilite 
prin Ordinul de 
Ministru 
4488/10.07.2015. 
Au fost facute si 
nominalizarile 
celor implicati.  
7.
 Conectar
ea la internet 
prin WiFi a 
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echipamentelor în scopul îndeplinirii 
obiectivului proiectului. 

În cazurile în care se utilizează 
totuși acest echipament, utilizarea 
este strict pentru accesarea prin 
internet a diverselor site-uri. 

C. Referitor la serviciile oferite de noua 
infrastructura de broadband 

Până la data verificării pe teren, 
echipamentul nu a fost utilizat 
pentru: 

- transferuri securizate de date / 
voce / video / web intre 
beneficiarii acestor NLC-uri ( 
școli și inspectorate școlare) 

- mediu de colaborare modern 
pentru date / voce / video / Web 

conform obiectivelor proiectului. 

D. Referitor la sistemul de 
monitorizare, management al rețelei 
și suport Call-center 

 
Din verificările efectuate s-a constatat că 
nici o instituție de invățământ (scoală/liceu) 
sau inspectorat județean școlar din cele 
vizitate nu cunoaște numele și modalitățile 
de contact a celor 10 persoane de suport 
tehnic din cadrul Ministrului Educației care 
asigură suport tehnic, mentenanța, 
durabilitatea şi sustenabilitatea 
operațională a proiectul (o adresă de e-
mail și un număr de telefon dedicat pentru 
suport tehnic).  
 
Rolul și responsabilitățile celor 10 

terminalelor 
mobile se 
realizeaza 
folosind cheia 
de acces care a 
fost notata in 
documentatia 
lasata la fiecare 
NLC. Aceasta 
documentatie 
este compusa 
din procese 
verbale de 
receptie, de 
testare, de 
punere in 
functiune, de 
cablare LAN, de 
instruire, etc. 
8. Pentru 
conectarea prin 
cablu nu este 
necesara nici o 
setare. 
Introducerea 
unor 
echipamente 
active de retea 
(routere sau 
switch-ri) se 
poate realiza 
doar cu acordul 
Ministerului 
pentru a nu 
aparea 
disfunctionalitati 
ce pot conduce 
la 
nefunctionarea 
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experți din partea MECTS și a celor 7 
persoane autorizate din partea MECTS 
(pentru care nu există decizii de 
nominalizare formale pănă în acest 
moment) acesta a fost asumat în urma 
adjudecării ofertei tehnice și este foarte 
clar definit în volumul 1 al ofertei 
tehnice- la pagina 148. 
 
Cele 10 persoane din cadrul Ministerului 
Educației au rolul de operatori Call-Center 
în relația cu toate entitățile ce fac parte din 
proiect, aceștia fiind dotați corespunzător 
(prin acest proiect) cu 10 calculatoare, 10 
căști audio și beneficiind de o centrală 
telefonică modernă (ce oferă capabilități 
de realizare de audio/videoconferințe), 2 
servere Fujitsu Siemens-unul pentru 
aplicația software de monitorizarea a 
rețelei și unul pentrui baza/bazele de date, 
o aplicație ce permite controlul telefonului 
de pe PC (pagina 106 din oferta tehnică și 
conform cerințelor autorității contractante) , 
însă aceștia nu utilizează aceste dotări 
pentru a asigura la nivel operațional 
suportul tehnic, mentenanța, 
durabilitatea și sustenabilitatea 
proiectului. (a se vedea pagina 60 din 
oferta tehnică ce cuprinde și cerințele 
autorității contractante privind 
infrastructura aferentă Call-Center-ului 
intern al Ministerului Educației) pentru 
realizarea obiectivului specific declarant la 
pag.4 caiet de sarcini-punctul 5. 
În sensul celor prezentate anterior, 
considerăm că aceste facilități nu sunt 
utilizate pentru asigurarea suportului 
tehnic , mentenanţă, durabilitatea şi 
sustenabilitatea operatională a 

intregii retele 
locale. 
9. Referitor 
la 
echipamentele 
din NRC. 
      In 7 NRC-uri 
sunt 
urmatoarele 
echipamente: 
• 1 Rack 
• 2 
Firewall 
• 1 Switch 
• 2 UPS 
Solutia 
Hardware de 
Management 
Centralizat este 
o solutie privita 
si inregistrata in 
contabilitate 
unitar, compusa 
din mai multe 
echipamente 
distribuite in 
cele 7 NRC-uri. 
Solutia pentru 
aplicatia 
software este o 
solutie de 
asemenea 
unitara si este 
amplasata in 
NRC Bucuresti. 
10. Aplicatia 
de monitorizare 
a fost 
permanent 
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proiectului. 
 
Totodată a fost achiziționat și un 
serviciu de tip call-center de la 
ROMTELECOM conform cerințelor 
autorității contractante și ofertei 
tehnice adjudecate. 
 
În sensul celor prezentate anterior și în 
urma probelor colectate , se apreciază că 
există următoarele situații : 
- instituțiile de învățământ incluse în 
proiect apelează direct la ROMTELECOM 
sau  
- unele instituții de învățământ incluse în 
proiect nu cunosc nici un număr de telefon 
pentru a contacta serviciul de call-center al 
ROMTELECOM sau vreun număr de 
telefon al Ministerului Educației, ci 
apelează la informaticienii școlii sau la 
inspectorat. 
 
De asemenea mai precizăm că potrivit 
volumului 1 al ofertei tehnice și cerinței 
autorității contractante fiecare locație din 
proiect trebuia să beneficieze de un 
document care să conțină informații cu 
privire la setările și configurațiile de 
echipamente și acest lucru nu s-a realizat 
(a se vedea oferta tehnică – volum 1 – 
pagina 112). În vizitele efectuate nu au 
fost puse la dispoziție documentațiile 
care să conțină setări și configurații, iar 
instituțiile de învățământ nu cunosc 
setările de conectare la Internet 
III. Alte constatări privind modul de 
implementare al proiectului 
 

A. Referitor la existența faptică a 

utilizata 
constatandu-se 
pe parcursul 
exploatarii 
retelei ca sunt 
echipamente 
care, la sfarsitul 
programului de 
lucru, sunt 
scoase de sub 
tensiune pe de o 
parte pentru a 
nu mai consuma 
energie electrica 
si pe de alta 
parte pentru 
protejarea 
echipamentelor 
impotriva 
anomaliilor in 
furnizarea 
energiei. 
La intocmirea 
documentelor 
Low Level 
Design si High 
Level Design au 
participat si 
reprezentantii 
autoritatii 
contractante, 
forma finala a 
acestor 
documente fiind 
insusita de catre 
acestia. 
b) S-a 
transmis dovada 
înregistrării 
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echipamentelor 
 

1. Conform anexelor la contract și 
documentelor puse la dispoziție de 
cele 6 NRC ( din teritoriu), fiecare NRC 
trebuia dotat cu  echipamente 
hardware, pentru care situația exitenței 
faptice este următoarea: 
 
- 2 X Echipament integrat de 
interconectare a nodurilor- se regăsesc pe 
teren și în documentele prezentate de 
NRC-uri 
-1 X UPS- au fost găsite faptic  2 bucăți - 
s-a furnizat 1 UPS în plus în fiecare din 
cele 7 NRC-uri 
-1 X switch - se regăsește pe teren și în 
documentele prezentate de NRC-uri. 
-1 X rack de 42 U - se regăsește pe teren 
și în documentele prezentate de NRC-uri. 
- 1 x server Update – 1 x model Dell 
Power Edge R910, în fiecare NRC -  nu se 
regăsește pe teren în cele 6 NRC-uri, 
nici în procesele verbale de acceptanță, 
nici în avizul de expediție, ci doar în 
oferta tehnică și în declarațiile scrise 
ale domnului Dinu Gheorghe – manager 
de proiect.  
- 1 x server Agent- – 1 x model Dell Power 
Edge R620 -  se regăsește în fiecare din 
cele 6 NRC- uri. 
-1 x  Soluție HW MNG Centralizat 
(dimensiunea acestuia fiind de 7U în rack 
-rack-ul are în total 42 U, unitățile de 
măsură U fiind inscripționate în partea 
stângă a rack-ului)- fără serie 
echipament trecută în notele contabile 
prezentate de cele 6 NRC-uri - care nu 
se poate identifica fizic pe teren în cele 

celor 7 NRC-uri 
în evidența 
contabilă a 
MENCS, 
respectiv Lista 
mijloacelor fixe 
pe subunități-
gestiuni-grupe 
în decembrie 
2015, pentru 
cele 6 NRC-uri 
aflată la 
AARNIEC(ROED
UNET) și 1 NRC 
aflat la sediul 
MENCS 
c)
 Benefici
arul precizează 
că toate 
echipamentele 
au fost 
înregistrate în 
evidența 
contabilă. Există 
note contabile 
pentru toate cele 
2446 locații. 
Sunt înregistrate 
în toate unitățile, 
atașând ca 
dovadă listele 
de inventariere 
realizate la 
finalul anului 
2015, anexate 
prezentei. 
Beneficiarul 
susține că va 
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7 NRC-uri.  
 
 (A se vedea oferta tehnică- volumul 1-
pagina 165 și 166 – în care sunt descrise 
echipamentele hardware pentru NRC-uri și 
este prezentată schematic și arhitectura 
din rack pentru fiecare NRC, precum și 
pagina 256 – volumul III al ofertei tehnice.)  
 
Soluția HW MNG Centralizat (dimensiune 
în rack 7U poartă denumirea în ofertă 
ZTE-IT NMS dar ar trebui să aibă 
dimensiunea în rack de 7U și nu are  serii 
de identificare ca orice model de 
echipament hardware în notele contabile și 
nici pe teren nu a putut fi identificată 
fizic în nici una din cele 7 locații ale 
NRC-urilor. 
 
2.  Suplimentar față de anexa 5 la 
contract, în locația NRC București au 
mai fost livrate 4 x servere Dell – deci 4 
bucăți servere - modelele : 
        1. Dell Power Edge R620 – 1 
bucată/NRC (inclusiv București) 
        2. Dell Power Edge 910 – 1 bucată/ 
NRC (inclusiv București) 
        3. Dell Power Edge R 815 – 1 bucată 
în București 
        4. Dell Power Edge R715 – 1 bucată 
în Bucuresti 
La acestea se mai adaugă: 
        5. 1x un storage: model Dell 
PowerVault MD3620f-1 buc cu 24  discuri 
X 900 GB  
        6. 1X o extensie storage – model Dell 
Power Vault MD1220-1 buc cu 24 de 
discuri x 900 GB. 
 

trimite în copie 
cele 2446 note 
contabile dacă 
vor fi cerute.  
d) S-a 
transmis dovada 
asigurării 
identității 
vizuale pe intreg 
proiectul.  
e)
 Benefici
arul susține că 
nu au fost 
cerute de catre 
DNA a dosarelor 
aferente 
proiectului. 
Având în vedere 
lipsa de 
informații 
concrete 
deținute în acest 
sens, OIPSI nu 
deține 
fundamentul 
pentru a întocmi 
suspiciune de 
neregulă. 
 
 
Din verificările 
efectuate  de 
către OIPSI,  
asupra 
instrumentelor 
de monitorizare 
tehnice IT, parte 
a proiectului 
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Deasemenea, centrala telefonică conține o 
serie de echipamente hardware cu serii de 
identificare precum și software-ul aferent. 
 
Tot alocate call-center-ului din București și 
montate în rack mai sunt și 2 servere 
Fujitsu Siemens – model Fujitsu Primergy 
RX300 S7. 
 Pentru toate aceste echipamente aflate 
la nivelul NRC Bucuresti (sediul 
MECTS)  nu au fost prezentate 
documentele solicitate aferente 
înregistrarilor în contabilitate, liste de 
inventar. Procese verbale de 
acceptanță. 
 
 
3. De asemenea precizăm că în locația din 
București nu s-au pus la dispoziție 
rapoartele minime solicitate și logurile 
agregate ce urmau să fie stocate conform 
cerințelor autorității contractante de către 
toate  NRC-urile. 
 
Soluția oferită  pentru proiect permite 
monitorizarea a 5000 de echipamente 
active de rețea și nimeni nu a observat 
în acest timp că anumite echipamente 
active de rețea din cadrul proiectului 
erau deconectate și deci neutilizate. 
 
Nu au fost prezentate ca probe nici dovezi 
privind existența  copiilor de siguranță ale 
sistemelor de operare și ale configurațiilor 
echipamentelor active (conform cerinței 
autorității contractante și ofertei tehnice – 
volumul 1 – pagina 111). 
 
Descrierea soluției întregului proiect 

implementat, 
rezultă faptul că 
din totalul de 
2526 de noduri 
de conectare 
367 au au 
disponibilitate 
mai mică de 
50%, iar 293 nu 
sunt disponibile. 
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este prezentată într-un document cu 
numele  fișierului electronic Low Level 
Design Broadband, dar care poartă 
antetul altei firme prestatoare, respectiv 
- Datanet Systems SRL,  în loc să fie 
realizată de către  ofertantul câștigător, 
asocierea dintre OMNILOGIC și 
Avitech.co. Documentul a fost livrat 
electonic și nu are semnături, ștampile 
și dată. 
 
4.Echipamentele furnizare în cadrul 
proiectului nu prezintă elemente de 
identitatea vizuală conform prevederilor 
Regulamentelor CE.  
 
5. Totdată precizăm ca deși nivelul 
Beneficiarului au fost solicitate dosarele 
proiectului de către DNA, fapt redat și de 
mass-media, la nivelul AM/OI PSI, până la 
finalul misiunii de audit, nu a fost 
intocmită sesizarea de neregulă în 
acest caz. 
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Oficiul regional de audit Neamţ  
 
 

N
r 

cr
t 

Cod 
SMIS 
proie

ct 

Cheltuiel
i 

auditate4 
(lei) 

Eroare
/ 

impact 
financi

ar 
(lei) 

 
Constatare 

 
Recomandare 

Procedură de conciliere 

Punct de 
vedere al 
entităţii 

Punct de 
vedere al 

Autorităţii de 
Audit 

1. 2335
4 
 
 

CR 4 
 

Axa 3 

820.290,0
7 lei 

 
 

185.901,
43 

euro 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

Proiect: Platforma de instruire 
continuă pentru angajații Primăriei 
Municipiului Piatra Neamț 
Beneficiar: Municipiul Piatra Neamț 
Contract de furnizare nr. 29676 din 
06.09.2012, încheiat cu Asocierea SC 
CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL 
ELECTRONIC SA – SC SIVECO 
ROMÂNIA SA, în valoare de 
3.848.527,00 lei fără TVA; Anunț de 
participare nr. 135973 din 26.05.2012; 
document 168273-2012 publicat în 
ediția S101/2012 a TED (Tenders 
Electronic Daily) - versiunea online a 
„Suplimentului la Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene” 
 
Din verificarea modului de contractului de 
furnizare nr. 29676 din 06.09.2012, în 
valoare de 3.848.527,00 lei (fără TVA) 
încheiat între Municipiul Piatra Neamț şi 
Asocierea SC CENTRUL TERITORIAL 
DE CALCUL ELECTRONIC SA – SC 
SIVECO ROMÂNIA SA, au fost 
constatate următoarele abateri de la 
legislaţia aplicabilă achiziţiilor publice: 
 
Autoritatea contractantă a restricţionat 

La nivelul AM 
 
1) AM va deduce din 
următoarea Declaraţie 
lunară de cheltuieli corecţia 
financiară în sumă de 
962.131,75 lei aferentă 
cheltuielilor deja declarate 
CE  pentru proiectul cod 
SMIS 23354, cu 
respectarea mecanismului 
de recuperare prevăzut de 
OUG nr. 66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor 
apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente 
acestora, modificată  şi 
completată cu prevederile  
OUG 47/2014 şi HG 
519/2014. 
 
2) AM va exclude de la 
finanţare corecţia financiară 
totală în sumă de 
962.131,75 lei, în 

 
Stadiu aprilie 
2016 
 
S-a emis SN 
AM nr. 
4447/02.03.2015 
si NC 
21317/09.09.201
5, creanta 
bugetara 
stabilita in 
suma de 
1.173.800,42 lei, 
din care 
769.585,90 lei 
contributie UE 
si 173.302,97 lei 
BS. TVA 
aferenta este in 
suma de 
230.911,56 lei. 
Debitul nu este 
recuperat.                
Debitul ramas 
de recuperat 
urmand a se 
face prin 

 
Stadiu la iulie  
2016 
 
Recomandare 
parțial 
implementată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Valoarea cheltuielilor totale eligibile aferente cererii de rambursare/proiectului cuprins în eşantion 
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accesul operatorilor economici la 
procedura de atribuire a contractului de 
furnizare, prin impunerea  în fişa de date 
a achiziţiei a unor cerințe minime de 
calificare disproporţionate în raport cu 
natura şi complexitatea contractului de 
achiziţie publică ce urma să fie atribuit și 
anume: 
 personal de specialitate solicitat: 

pentru mai mulți dintre experții solicitați 
au fost formulate cerințe care să 
ateste îndeplinirea: ”studii 
superioare de lungă durată în IT”, 
diplome de formator autorizat 
CNFPA, dovedirea participării la un 
curs management de proiect; 

 în caietul de sarcini a fost solicitată, 
pentru furnizorul soluției de semnătură 
electronică certificarea în conformitate 
cu standardul ISO 27001, fără 
mențiunea și/sau echivalent; 

 
Astfel, 
 Prin Fișa de date a achiziției, punctul 

III.2.3.a) Capacitatea tehnică și/sau 
profesională, Autoritatea contractantă 
a stabilit o serie de cerințe cu privire la 
personalul de specialitate propus 
pentru îndeplinirea contractului, după 
cum urmează: 

 pentru pozițiile de Manager de proiect, 

Coordonator tehnic sistem eLearning, 

Coordonator instruire și Expert 

infrastructura si securitate IT, au fost 

solicitate ‚‚studii superioare de lungă 

durată în IT’’. 

Conform prevederilor art.137 (alin.4) din 

Legea nr. 1/2011 a educației naționale 

conformitate cu prevederile 
art. 23 din H.G nr. 
875/31.08.2011 pentru 
aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a 
prevederilor OUG nr. 
66/2011.  
 
La nivelul ACP 
 
ACP va urmări la certificare 
aplicarea corecţiilor 
financiare şi respectarea de 
către AM a prevederilor 
OUG 66/2011, modificată  
şi completată cu 
prevederile  OUG 47/2014 
şi HG 519/2014. 
 

executarea 
contului de 
trezorerie in 
urma unui 
referat 
 
 
Stadiu 
OCTOMBRIE 
2015 
S-a emis SN AM 
nr. 
4447/02.03.2015 
si NC 
21317/09.09.201
5, creanta 
bugetara 
stabilita in suma 
de 1.173.800,42 
lei, din care 
769.585,90 lei 
contributie UE si 
173.302,97 lei 
BS. TVA 
aferenta este in 
suma de 
230.911,56 lei. 
Debitul nu este 
recuperat. 
 
Punct de 
vedere AM/OI 
PSI la data de 
15.07.2015 
 
Recomandare 
acceptată în 
urma ședinței de 
conciliere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadiu la 
noiembrie 2015 
Recomandare 
partial 
implementata 
 
 
Punct de 
vedere AA la 
data de 
15.07.2015 
 
Autoritatea de 
Audit va verifica 
la misiunea de 
follow-up modul 
în care 
recomandarea a 
fost 
implementată. 
 
Termen: 
15.10.2015 
 
Punct de 
vedere AA la 
data de 
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”Programele de studii universitare sunt 

grupate pe domenii de studii și 

organizate pe 3 cicluri de studiu: licență, 

master și doctorat”. Așadar, prin această 

solicitare Autoritatea contractantă a 

restricționat accesul la procedură pentru 

operatorii care aveau la dispoziție experți 

ce nu dețineau dovada unor studii 

superioare de lungă durată în domeniul 

IT. Pe de altă parte un absolvent al 

studiilor de master sau doctorat în IT, ce 

nu îndeplinește cerința AC, are aceleași 

competențe cu un absolvent de studii 

superioare de lungă durată.  

Din cele prezentate, auditorii au reţinut 

că, impunerea exigenţei dovedirii ‚‚studii 

superioare de lungă durată în IT’’ este 

excesivă şi restricţionează participarea 

ofertanţilor. 

 

 pentru pozițiile de Coordonator 

științific dezvoltare conținut educațional și 

Coordonator instruire, Autoritatea 

contractantă a solicitat diplomă de 

formator autorizat CNFPA sau echivalent. 

Analizând precizările din Caietul de 

sarcini, a rezultat că nu sunt menționate 

activități de instruire a personalului pe 

care Coordonatorul științific dezvoltare 

conținut educațional și Coordonatorul 

instruire ar fi urmat să le presteze în 

cadrul contractului. Conform Caietului de 

sarcini acești experți vor elabora 

conținutul educațional, respectiv vor 

 
Punct de 
vedere AM la 
data de 
09.07.2015 
 
AM va deduce 
suma după 
întocmirea titlului 
de creanţă şi 
recuperare 

14.07.2015 
 
Autoritatea de 
Audit va verifica 
la misiunea de 
follow-up modul 
în care 
recomandarea a 
fost 
implementată. 
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organiza și coordona echipele de 

instruire, activități pentru care nu sunt 

necesare competențele de formator 

solicitate.  

Prin urmare aceste cerințe de calificare 

sunt disproporţionate în raport cu natura 

şi complexitatea contractului de achiziţie 

publică ce urma să fie atribuit, solicitarea 

acestor competențe nefiind necesară 

pentru îndeplinirea contractului. 

 

 pentru poziția de Coordonator tehnic 

sistem e-Learning Autoritatea 

contractantă a solicitat dovedirea 

participării la un curs management de 

proiect, în condițiile în care pentru 

derularea acestui contract a fost solicitat 

un manager de proiect. Mai mult, 

analizând conținutul documentației de 

atribuire nu rezultă necesitatea solicitării 

unor competențe în managementul de 

proiect pentru Coordonatorul tehnic 

sistem e-Learning. 

Se reține faptul că, prin impunerea 

acestei cerințe, se restricţionează 

participarea ofertanţilor care dețin 

personal de specialitate cu experiență în 

contracte similare, dar care nu au 

participat la un curs management de 

proiect.  

 

 pentru poziția de Expert infrastructura 

si securitate IT Autoritatea contractantă a 

solicitat următoarele certificări: Auditul 
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sistemelor – certificare CISA sau 

echivalent; Certificare profesională in 

arhitectura securității sistemelor 

informatice (ISSAP sau echiv); Certificare 

profesională în guvernanța IT a 

sistemelor informatice de tip enterprise 

(CGEIT sau echiv); Certificare 

profesională în managementul securității 

sistemelor informatice (ISSMP sau 

echiv); Certificare profesională în 

managementul serviciilor IT (ITIL sau 

echiv). 

 Aceste certificări solicitate pentru 

Expertul infrastructura si securitate IT 

sunt disproporţionate în raport cu natura 

şi complexitatea contractului de achiziţie 

publică ce urma să fie atribuit, respectiv o 

platformă de instruire destinată 

angajaților Primăriei Municipiului Piatra 

Neamț.  

 

 Prin Caietul de sarcini pus la dispoziție 
potențialilor ofertanți Autoritatea 
contractantă a menționat: 

Furnizorul soluției de semnătură 

electronică trebuie să respecte 

următoarele criterii: 

 Să fie certificat în conformitate cu 

standardul ISO 27001 pentru Sistemul de 

Management al Securităţii Informaţiilor. 

Această certificare trebuie să fie realizată 

de un organism de certificare internaţional 

și să aparțină unuia dintre următoarele 

domenii: servicii de certificare digitală, 
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implementare sau suport. 

Autoritatea contractantă nu are dreptul de 
a impune ofertanţilor obligativitatea 
prezentării unei certificări  specifice, 
aceştia având dreptul de a prezenta, în 
scopul demonstrării îndeplinirii anumitor 
cerinţe, orice alte documente echivalente 
sau documente care probează în mod 
concludent îndeplinirea respectivelor 
cerinţe. Autoritatea  contractantă a exclus 
practic ofertanţii atestaţi în demonstrarea 
capacității tehnice respective, prin prisma 
calității și certificării, conform unor 
standarde echivalente. 
 
Se reține faptul că, Autoritatea 

Contractantă a solicitat ca cerință 

minimă, prin Caietul de sarcini, o 

certificare specifică - ISO 27001 și nu a 

oferit potențialilor ofertanți atestați 

posibilitatea de a demonstra îndeplinirea 

acestei cerințe prin prezentarea unor 

documente echivalente sau care să 

probeze în mod concludent îndeplinirea 

respectivelor cerinţe la care se referă 

contractul de furnizare, restricționând 

astfel participarea la procedură. 

 

Au fost încălcate prevederile: 

 art. 177 alin (1) din OUG nr. 34/2006: 
Operatorii economici au dreptul de a 
prezenta certificate emise de către o 
autoritate publică competenta sau de 
către un organism de drept public 
sau privat care respectă standarde 
europene de certificare, pentru 
demonstrarea îndeplinirii unor criterii 
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de calificare și selecție formulate în 
conformitate cu prevederile art. 176. 

 art. 177 alin (2) din OUG nr. 34/2006: 
Autoritatea contractantă nu are 
dreptul de a impune 
candidaților/ofertanților obligativitatea 
prezentării unei certificări specifice, 
aceștia din urmă având dreptul de a 
prezenta, în scopul demonstrării 
îndeplinirii anumitor cerințe, orice alte 
documente echivalente cu o astfel de 
certificare sau care probează, în mod 
concludent, îndeplinirea respectivelor 
cerințe. Autoritatea contractantă are 
dreptul de a solicita, dacă se 
consideră necesar, clarificări sau 
completări ale documentelor 
prezentate; 

 art. 178, alin. (2) din OUG nr. 
34/2006: Autoritatea contractantă nu 
are dreptul de a solicita îndeplinirea 
unor cerinţe minime referitoare la 
situaţia economica și financiară 
și/sau la capacitatea tehnică și 
profesională, care ar conduce la 
restricţionarea participării la 
procedura de atribuire; 

 art. 179, alin. (2) din OUG nr. 
34/2006: Autoritatea contractantă are 
obligaţia de a respecta principiul 
proporţionalităţii atunci când 
stabileşte criteriile de calificare şi 
selecţie, precum şi nivelul cerinţelor 
minime pe care ofertanţii/candidaţii 
trebuie să le îndeplinească; 

 art. 192 din OUG nr. 34/2006: În 
conformitate cu principiul 
recunoașterii reciproce, autoritatea 
contractantă are obligația de a 
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accepta certificate echivalente emise 
de organisme stabilite în alte state 
ale Uniunii Europene; 

 art. 193 din OUG nr. 34/2006: În 
cazul în care operatorul economic nu 
deține un certificat de calitate astfel 
cum este solicitat de autoritatea 
contractantă, aceasta din urmă are 
obligația de a accepta orice alte 
probe sau dovezi prezentate de 
operatorul economic respectiv, în 
măsura în care probele/dovezile 
prezentate confirmă asigurarea unui 
nivel corespunzător al calității. 

 art. 8, alin 1 din HG 925/2006: 
Autoritatea contractantă nu are 
dreptul de a restricţiona participarea 
la procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie publica prin 
introducerea unor cerinţe minime de 
calificare, care: a) nu prezintă 
relevanta în raport cu natura şi 
complexitatea contractului de 
achiziţie publica ce urmează sa fie 
atribuit…b) sunt disproporţionate în 
raport cu natura şi complexitatea 
contractului de achiziţie publica ce 
urmează sa fie atribuit; 

 art. 44,  alin (2), din Directiva 
2004/18/CE: Autorităţile contractante 
pot solicita candidaţilor şi ofertanţilor 
să îndeplinească niveluri minime de 
capacităţi, în conformitate cu 
articolele 47 şi 48. Amploarea 
informaţiilor prevăzute la articolele 47 
şi 48, precum şi nivelurile minime de 
capacităţi necesare pentru un anumit 
contract trebuie raportate la şi 
proporţionale cu obiectul contractului. 
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Aceste niveluri minime sunt 
menţionate în anunţul de participare; 

 art. 48, alin. (2), litera e din Directiva 
2004/18/CE: Capacităţile tehnice ale 
operatorilor economici pot fi dovedite 
în unul din următoarele moduri, în 
funcţie de natura, cantitatea sau 
importanţa şi utilizarea lucrărilor, a 
bunurilor sau a serviciilor: … 
indicarea nivelurilor de studii şi 
profesionale ale prestatorului de 
servicii sau ale contractantului şi ale 
personalului din conducere şi, în 
special, ale responsabilului sau 
responsabililor cu prestarea 
serviciilor sau coordonarea lucrărilor; 

 art. 49 din Directiva 2004/18/CE: În 
cazul în care solicită prezentarea 
unor certificate eliberate de 
organisme independente, care să 
ateste că operatorul economic 
respectă anumite standarde de 
garantare a calităţii, autorităţile 
contractante se raportează la 
sistemele de asigurare a calităţii 
fondate pe seriile de standarde 
europene relevante şi certificate de 
organisme conforme cu standardele 
europene privind certificarea. 
Autorităţile contractante recunosc 
certificatele echivalente ale 
organismelor stabilite în alte state 
membre. De asemenea, acestea 
acceptă şi alte dovezi ale măsurilor 
echivalente de garantare a calităţii 
prezentate de operatorii economici; 

 
Procedura de atribuire afectată de 
deficienţele menţionate anterior s-a 
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finalizat prin încheierea contractului 
de furnizare nr. 29676 din 06.09.2012, 
având o valoare de 3.848.527,00 lei 
fără TVA.  
 
Pentru neregulile constatate, în 
conformitate cu OUG 66/2011 modificată 
și completată cu OUG 47/2014, Anexa – 
abateri de la respectarea normelor în 
materie de achiziții pentru care se aplică 
reduceri procentuale/corectii financiare, 
se stabileşte aplicarea unei corecţii din 
valoarea contractului nr. 16/09.05.2011. 
Pentru stabilirea acestora, s-a avut în 
vedere faptul că în speţă sunt aplicabile 
prevederile Anexei la OUG 66/2011, 
Partea 1, lit. A, neregulile fiind aferente 
unui contract a cărui valoare este mai 
mare decât plafonul/pragul stabilit, 
conform legislației în vigoare, pentru 
publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. 
 
Pentru deficiența consemnată, în 
conformitate cu prevederile Deciziei 
Comisiei Europene nr. C(2013) 9527 și 
cu prevederile OUG 66/2011, Anexa, 
partea 1, lit. A, tabelul  Anunțul de 
participare și documentația de atribuire, 
punctul 9, cuantumul corecției este 
stabilit cu aplicarea prevederilor Anexei la 
HG 519/2014 privind stabilirea ratelor 
aferente reducerilor 
procentuale/corecțiilor financiare 
aplicabile pentru abaterile prevăzute în 
anexa la OUG nr. 66/2011 cu modificările 
și completările ulterioare, după cum 
urmează: 

 potrivit punctelor 9 și 10 - tabelul  
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Anunțul de participare și documentația 
de atribuire - pentru stabilirea în 
documentaţia de atribuire a unor 
criterii de calificare şi selecţie 
ilegale/discriminatorii sau care nu 
au legătură cu obiectul contractului 
- 25% din valoarea contractului, care 
poate fi redusă la 10% sau 5% în 
funcţie de gravitate; 

 
Pentru a evalua impactul deficienţei, 
auditorii au avut în vedere prevederile art. 
17 din OUG 66/2011 cu modificările și 
completările ulterioare, conform cărora: 
„orice acţiune întreprinsă în sensul 
constatării unei nereguli şi al stabilirii 
creanţelor bugetare rezultate din nereguli 
se realizează cu aplicarea principiului 
proporţionalităţii, ţinându-se seama de 
natura şi de gravitatea neregulii 
constatate, precum şi de amploarea şi de 
implicaţiile financiare ale acesteia”. 
 
Potrivit raportului procedurii nr. 28852 
din 29.08.2012, la procedură a 
participat un singur operator 
economic. În baza acestor argumente, 
propunem aplicarea unei corecţii de 
25% din valoarea contractului afectat 
de neregulă. 
 
În consecinţă, cu respectarea 
principiului proporţionalităţii  stipulat 
la art. 17 din OUG 66/2011 cu 
modificările și completările ulterioare, 
se stabilește aplicarea corecţiei 
prevăzute în Anexa la HG 519/2014, 
partea 1, lit. A, tabelul  Anunțul de 
participare și documentația de 
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atribuire, punctele 9 și 10, în cuantum 
de 25% din valoarea de 3.848.527,00 
lei fără TVA, aferentă contractului nr. 
29676 din 06.09.2012, atribuit fără 
organizarea unei licitaţii adecvate, 
respectiv suma 962.131,75 lei fără 
TVA. 
 

Menționăm faptul că, pentru acest 

contract, AM POS CCE a emis 

suspiciunea de neregulă nr. 4447 din 

02.03.2015, formulată în urma Raportului 

ACP asupra declarației de cheltuieli 39 

nr. 650141 din 28.10.2014. Suspiciunea 

de neregulă a fost transmisă structurii de 

control competente din cadrul AM POS 

CCE. Investigațiile cu privire la neregulile 

semnalate nu au fost finalizate. 

 

Aferent contractului nr. 29676 din 

06.09.2012, în cadrul CR 4, a fost 

solicitată de beneficiar la rambursare 

suma de 936.936,00 lei fără TVA. AM a 

aprobat beneficiarului întreaga sumă 

solicitată, iar ACP, în urma verificărilor 

efectuate, a decis necertificarea sumei de 

234.234,00 lei, reprezentând 25% din 

cheltuielile solicitate de beneficiar prin 

CR 4 inclusă în eșantion. Astfel, pentru 

contractul nr. 29676 din 06.09.2012, ACP 

a certificat și declarat Comisiei Europene 

prin CR 4 suma de 702.702,00 lei, 

echivalentul a 159.252,58 euro (cuprinsă 

în declaraţia ACP către CE nr. 23, 

echivalent în euro la cursul inforeuro 
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4,4125). Întrucât sumele declarate 

Comisiei Europene prin CR 4 au fost 

corectate cu 25%, rezultă că abaterile 

constatate nu au impact asupra 

eșantionului auditat. 

 
 
Operațiuni VI 
 
Nr. Recomandări: 3 
Parțial implementate: 1 (are NC) 
Neimplementate: 2 


