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Seminar Consiliul Concurenţei 
 

COMBATEREA CARTELURILOR ÎN PROCESUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
 
 

Consiliul Concurenţei a organizat, astăzi, seminarul „Combaterea cartelurilor în procesul 

achiziţiilor publice”, ca urmare recomandării Raportului privind evaluarea sistemului de 

achiziţii publice din România.  

„După cum ştiţi, compania Deloitte a elaborat, la solicitarea Comisiei Europene – DG 

Regio, un raport privind sistemul de achiziţii publice din România, raport ce cuprinde 

recomandări către toate autorităţile publice implicate în acest proces. În ceea ce ne 

priveşte, ni se recomandă să ne intensificăm activitatea de informare privind riscul pe 

care îl reprezintă cartelurile în procesul de achiziţii publice”, a declarat domnul Bogdan 

Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei. 

În cadrul seminarului au avut loc dezbateri pe teme privind riscul la care se expun 

autorităţile contractante atunci când există un cartel format din ofertanţii la o licitaţie, 

indiciile care stau la baza detectării existenţei unui cartel în cadrul procedurilor de achiziţii 

publice şi incidenţa legislaţiei concurenţei în sancţionarea cartelurilor existente în cadrul 

licitaţiilor publice. 

La eveniment au participat reprezentanţi ai Autorităţii Naționale pentru Reglementarea și 

Monitorizarea Achizițiilor Publice – ANRMAP, Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor – CNSC, Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achizitiilor Publice - 

UCVAP, Departamentului pentru Luptă Antifraudă, precum şi ai autorităţilor contractante 

care derulează proiecte mari de investiţii. 

Reamintim că, în 2010, în cadrul Consiliului Concurenţei a fost înfiinţată o direcţie 

specializată în licitaţii trucate. De asemenea, în colaborare instituţiile publice implicate în 

procesul de achiziţii publice, a fost înfiinţat „Modulul de Licitatii Trucate”, un instrument 

 



de lucru axat pe schimbul rapid de informaţii. Astfel, în urma unor sesizari primite, 

Consiliul Concurenţi a declanşat, mai multe investigaţii privind trucarea unor licitaţii, 

printre care: investigaţia privind posibile înţelegeri intre companiile participante la 

licitaţiile organizate deTransgaz SA şi Romgaz (pe baza indiciilor furnizate de Parchet – 

DIICOT), investigaţia referitoare la achiziţionarea produselor “armament de infanterie” şi 

“aparatură optică”, investigaţiile privind reabilitarea şi modernizarea drumurilor din 

judeţele Teleorman, Ilfov şi Craiova, precum şi cea referitoare la furnizarea produse 

lactate pentru elevi şi preşcolari din judeţul Giurgiu.  
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