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• Achizitiile publice strategice – achiziții sociale 

• Accesibilitatea pietei de achizitii publice din Ro 

• Întreprinderi de economie sociala – accesul la 
piata de achizitii   

• Achizitiile de la intreprinderi de economie 
sociala – practica europeană  



Achizitiile publice –  
instrument de politica economica 

• Achizițiile publice = instrument strategic în cadrul setului de 

instrumente de politică economică ale fiecărui stat.  

• Strategia UE din 2015 privind piața unică pledează în favoarea 

unor sisteme de achiziții publice mai transparente, mai 

eficiente și mai responsabile.  

• Aceasta presupune o trecere de la abordarea de natură pur 

administrativă la o abordare strategică, determinată de 

necesități, în deplină conformitate cu normele.  

• Cheltuielile cu achizițiile publice, care reprezintă aproximativ 

9% din PIB pe an in Ro (14% in UE), pot contribui la gestionarea 

multor provocări majore, în special în ceea ce privește 

creșterea economică durabilă și crearea de locuri de 

muncă 

 



Achizitiile publice strategice 

• Verzi - Green public procurement (GPP);  
• Responsabile sociale - Socially responsible public 

procurement (SRPP);  
• Inovatia -  Public procurement of innovation (PPI) 
Cf Strategiei nationale in domeniu in Romania se 
identificau deficiențe:   
Nu se evaluează și nici nu se promovează 
abordarea integrată a politicilor (ex. eficiența 
energetică și obiectivele de mediu, incluziunea 
socială etc.), iar funcțiile de politici și 
monitorizare a pieței nu interacționează.  



Achizitiile publice strategice –  
criterii de atribuire 

• Posibilitățile oferite de achizițiile strategice nu sunt utilizate 
suficient in Romania. 

• Directivele UE privind achizițiile publice lasă în întregime la 
latitudinea achizitorilor publici să opteze pentru achiziții 
bazate pe criterii de rentabilitate și de calitate . Totuși, cele 
mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, bazate 
pe o abordare prin prisma rentabilității, care poate include 
criterii sociale, de mediu, de inovare, de accesibilitate sau 
alte criterii calitative, sunt, în continuare, insuficient utilizate.  

• În anul 2017 autorităţile/entitățile contractante din Romania au 
utilizat criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut în cea mai 
mare proporție, respectiv 92.25% 

• La nivelul UE acest criteriu era folosit in 55 % din procedurile 
de achiziții.  





Accesul la piata achizitiilor publice 

Procedura  

• Achizițiile publice se bazează pe 

concurența deschisă pentru a ajunge la o 

utilizare optimă a banilor publici.  

• Procesul concurențial este fie absent, fie 

pierde din intensitate in cazul atribuirii  prin 

negociere, procedura simplificata etc 





Contracte atribuite în baza unei 
singure oferte primite 

• În anul de referință au fost atribuite/încheiate, în baza 
unei singure oferte primite, un număr de 12,716 
contracte/acorduri-cadru, reprezentând 26.6% din 
totalul celor 47,780 de contracte/acorduri-cadru atribuite 
(proceduri de achiziție publică inițiate prin publicarea în 
SEAP a unui anunț de participare). 

 

Cf ANAP În calculul indicatorului ”Contracte atribuite în 
baza unei singure oferte” nu au fost incluse un număr de 
26,947 contracte atribuite/acorduri-cadru încheiate prin 
procedura simplificată/cerere de oferte pentru care nu 
deţinem datele necesare.   

 

ANAP Indicatorii de monitorizare a eficienței procedurilor de achiziție publică 
finalizate prin contract/acord-cadru în anul 2017 Publicat 27/06/2018 



Accesul IMM la  
piata de achizitii publice 

• IMM-urile sunt esențiale pentru crearea de locuri 
de muncă, pentru creștere și inovare, însă 
întâmpină dificultăți în ceea ce privește accesul la 
achizițiile publice 

• În prezent, IMM-urilor , în mod direct sau în cadrul 
unei asocieri de ofertanți sau subcontractanți li se 
atribuie 45 % din valoarea contractuală totală care 
depășește plafoanele stabilite la nivelul UE 

• Directivele din 2014 includ măsuri  care ar trebui 
să faciliteze accesul întreprinderilor, inclusiv al 
IMM-urilor, la achizițiile publice 



Accesul IMM la  
piata de achizitii publice in Romania 

• În România în 2017 IMM participă destul de 
mult la licitații - 50% dintre oferte erau depuse 
de IMM  

 

Single Market Scoreboard - Performance per Policy Area Public Procurement 
(Reporting period: 01/2017 - 12/2017) 



Accesul IMM la  
piata de achizitii publice in Romania 

• dar doar sub 20% dintre contractori erau IMM 
– cel mai mic procent din UE  

Single Market Scoreboard - Performance per Policy Area Public Procurement 
(Reporting period: 01/2017 - 12/2017) 



Prevederi legale privind accesul intreprinderilor 
de economie sociala la procedurile de achizitie 

•  Legea 219/2015 privind economia socială  SECŢIUNEA 

a 3-a Finanţarea întreprinderilor sociale de inserţie şi 

mecanismele de sprijinire şi încurajare a acestora Art. 17   

 

Autoritatea contractantă are dreptul de a impune, în cadrul 

documentaţiei de atribuire, condiţii speciale, prin care se 

urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social, care 

trebuie realizate de operatorii economici pentru îndeplinirea 

contractului.   

Single Market Scoreboard - Performance per Policy Area Public Procurement 
(Reporting period: 01/2017 - 12/2017) 



Sector public 
detinut si/sau 
administrat de stat, 
autorități publice locale, 
regionale, naționale sau  
supra-naționale 

Sector privat  
societăți comerciale – 
deținute de unul sau 
mai multi acționari 
(multinaționale,IMM) 

Economia socială   
 Asociații, fundații 

CAR, CARP 
Cooperative  

Cooperative de credit 
Societati agricole 

Întreprinderi sociale și de 
inserție 

Reciprocitate și solidaritate 



Întreprinderea de economie socială 

• Un tip special de întreprindere prin forma 
juridică, aceasta consfințește în general scopul 
social, non-profit 

• În general IMM prin cifra de afaceri și număr 
de salariați 

• Cf. Regulamentelor comunitare și 
jurisprudenței UE caracterul de întreprindere 
nu este limitat la anumite forme juridice – 
societăți comerciale  

 

 



Întreprinderea socială 
Dualitatea obiectivelor 

Obiective economice Obiective sociale 

Crearea 
de valoare 
socială 

Crearea de 

valoare 

economică 



Cf Legii economiei sociale  

ECONOMIA 
SOCIALA 

INTREPRINDERI 
SOCIALE 

INTREPRINDERI SOCIALE 
DE INSERTIE 



INTREPRINDERI  

SOCIALE 

Legea economiei sociale 
Întreprinderea socială ÎS  

Atestat AJOFM 
Art. 8. Atestat de ÎS  - criterii:  
a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al 

comunităţii;  
b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi 

rezervei statutare;  
c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către 

una sau mai multe ÎS;  
d)  aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând 

niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista 
diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8. 

Atestatul se eliberează de către agenţia judeţeană pentru 
ocuparea forţei de muncă,  

acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele de 
înfiinţare şi funcţionare respectarea criteriilor 



INTREPRINDERI SOCIALE  
DE INSERTIE 

INTREPRINDERI 
SOCIALE DE 

INSERTIE 
Art. 8. – Recunoaştere - marca ÎSI  - criterii:  

a)are, permanent, cel puţin 30% din personalul 
angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât 
timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte 
cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor 
angajaţilor;  

b)are ca scop lupta împotriva excluziunii, 
discriminărilor şi şomajului prin inserţia socio-
profesională a persoanelor defavorizate.  

Se certifică prin  marca socială eliberată de către 
Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de 
muncă,  



Prevederi legale privind accesul intreprinderilor 
de economie sociala la procedurile de achizitie 

•  Legea 219/2015 privind economia socială  SECŢIUNEA 

a 3-a Finanţarea întreprinderilor sociale de inserţie şi 

mecanismele de sprijinire şi încurajare a acestora Art. 17   

 

Autoritatea contractantă are dreptul de a impune, în cadrul 

documentaţiei de atribuire, condiţii speciale, prin care se 

urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social, care 

trebuie realizate de operatorii economici pentru îndeplinirea 

contractului.   



Achizitiile publice responsabile social  

• Considerente de ordin social în achizitiile publice:  

- oportunitati de angajare;  

- conditii decente de munca; respectarea drepturilor 

sociale si legate de munca;  

- incluziune sociala (incl. A persoanelor cu dizabilitati) 

/egalitate de tratament;  

 

Ghid UE 2011 Achizitiile responsabile social 



Achizitiile publice responsabile social  

Modalitati principale de a include clauze sociale in achizitii  

1. achizitorul includ criterii sociale in obiectul 

contractului si in caietul de sarcini pe care ofertantul 

trebuie sa le respecte. 

2. ofertantilor li se interzice, in anumite conditii, sa 

castige contracte publice daca nu au reusit sa atinga in 

trecut anumite standarde de comportament social.  

3. aspecte sociale in criteriile de atribuire. 

4. etapa ulterioara atribuirii contractului - operatorul 

economic caruia i se atribuie contractul sa respecte 

anumite conditii pe parcursul executarii contractului. 

Ghid UE 2011 Achizitiile responsabile social 



Achizitiile publice responsabile social  

experienta statelor membre UE - Spania 

Legislatia de achizitii de la nivelul regiunilor – Exemple  

• Catalonia – achiziții de la întreprinderi de inserție 

obligatorii  

Barcelona - favorizarea intreprinderilor sociale in domeniul 

managementului deseurilor si reciclarii  

Portal al achizițiilor sociale organizat de rețeaua 

întreprinderilor sociale de inserție 

• In Navarra – cota de 6% pentru centrele de ocupare 

speciala, de insertie prin munca si ateliere protejate 

• Forumul Achizițiilor Responsabile Social  - cele 3 

sectoare Fundația ONCE 



Achizitiile publice responsabile social - 

experienta statelor membre UE – Spania 

– Catalonia politica locala  

Public Procurement for Social Progress: a guide 
to the EU Public Procurement Directive – Social Platform 2015 



Achizitiile publice responsabile social  

experienta statelor membre UE – Spania –

contracte rezervate 

Public Procurement for Social Progress: a guide 
to the EU Public Procurement Directive – Social Platform 2015 



Achizitiile publice responsabile social  

experienta statelor membre UE -Franta 

Rețea teritorială de facilitatori care fac legătura dintre 

autoritățile coontractante și operarorii economici organizată 

în jurul Planurilor locale de inserție și ocupare și agențiile 

locale de ocupare 

- Îi sprijină în îndeplinirea clauzelor sociale din procedurile 

de achiziții  

- Evaluează impactul achizițiilor asupra inserției în muncă  

 

Astfel de planuri sunt prevăzute și în Legea economiei 

sociale art 24 si 25 

Compartimentele pentru economie socială din cadrul agențiilor de 

ocupare elaborează, prin consultare cu întreprinderile sociale de 

inserție, planul județean de inserție socioprofesională,  



Achizitiile publice responsabile social  

experienta statelor membre UE – Italia – 

servicii de curatenie – contracte rezervate 

Public Procurement for Social Progress: a guide 
to the EU Public Procurement Directive – Social Platform 2015 


