Anexa 5
GHID PENTRU DETERMINAREA CORECłIILOR FINANCIARE
CARE TREBUIE FĂCUTE ASUPRA CHELTUIELII COFINANłATE DIN FONDURILE
STRUCTURALE SAU DIN FONDUL DE COEZIUNE PENTRU NECONFORMAREA CU
REGULILE ACHIZIłIEI PUBLICE
Acest document stabileşte liniile directoare pentru corecŃiile financiare care vor fi puse în
practică în ceea ce priveşte neregulile în aplicarea regulamentelor de achiziŃie publică ale
ComunităŃii pentru contracte co-finanŃate prin Fondurile Structurale şi Fondul de Coeziune în
perioada de programare 2000 – 2006 şi 2007 – 2013.
În momentul în care serviciile Comisiei detectează astfel de nereguli în decursul auditului,
acestea trebuie să determine suma corecŃiei financiare aplicabile. Dacă, atunci când Comisia
propune o corecŃie, Statele Membre nu sunt de acord să facă această corecŃie conform art.
39(1) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau cu art. 98 din Regulamentul (CE) Nr.
1083/2006, corecŃia este făcută prin decizia Comisiei conform art. 39, paragraful 3 din
Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau art.99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. Aceste
linii directoare sunt menite să ajute serviciile Comisiei să menŃină o abordare comună privind
aceste nereguli.
AutorităŃile de control ale Statelor Membre pot, de asemenea, să descopere nereguli de
acelaşi tip în timpul controlului pe care îl efectuează. În acest caz, acestora li se cere să facă
corecŃiile necesare conform art. 39, paragraful 1 din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau
art.98 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006.
AutorităŃilor competente din Statele Membre li se recomandă să aplice aceleaşi criterii şi taxe
când corectează neregulile descoperite de către propriile servicii în timpul verificărilor şi
auditurilor conform art. 4 si art. 10 din Reg. 438/2001 şi art. 60b şi 62 (1a, 1b) din Reg.
1082/2006 în afară de cazul în care acestea aplică standarde şi mai stricte.
Cazurile descrise în tabelul din Anexă reprezintă tipuri de situaŃii cel mai frecvent întâlnite.
Aceloraşi principii ar trebui să se supună şi alte cazuri, neprezentate în tabel. Sumele şi
taxele Ńin cont de regulamentele relevante ale ComunităŃii şi de documentele îndrumătoare în
legătură cu corecŃiile financiare, în special de:
Directivele ComunităŃii în legătură cu coordonarea procedurilor pentru atribuirea contractelor
publice:
92/50/CEE – contracte de servicii publice,
93/36/CEE – contracte publice de furnizare echipamente,
93/37/CEE – contracte de lucrări publice,
93/38/CEE – contracte publice în sectoarele de apă, energie, transport şi comunicaŃii,
98/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 pentru
îmbunătăŃirea Directivei 93/38/CEE care coordonează procedurile de achiziŃie a entităŃilor
care operează în sectoarele de apă, energie, transport, telecomunicaŃii,
97/52/CE din 13 octombrie 1997 pentru îmbunătăŃirea Directivei 92/36/CEE şi 93/37/CEE,
92/13CEE – remedieri în legătură cu procedurile de achiziŃie a entităŃilor care activează în
sectoarele de apă, energie, transport, telecomunicaŃii,
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89/665/CEE – revizuirea procedurilor pentru atribuirea contractelor publice de furnizare
echipamente şi de lucrări,
2004/17/CEE – contracte publice în sectoarele de apă, energie, transport, telecomunicaŃii,
2004/18/CEE – contracte de lucrări publice, contracte publice de furnizare echipamente şi
contracte de servicii publice,
2005/51/CE – îmbunătăŃirea Anexei XX a Directivei 2004/17/CE şi a Anexei VIII a Directivei
2004/18/CEE,
Directiva Comisiei 2001/78/CE din 13 septembrie 2001 cu privire la utilizarea formelor
standard în publicarea anunŃului de contract public,
şi
Regulamentul (CE) Nr. 1564/2005 care stabileşte forme standard pentru publicarea
anunŃurilor în cadrul legal al procedurilor de achiziŃie publică în conformitate cu Directiva
2004/17/CE şi 2004/18/CE1,
Decizia 2005/15/CE cu privire la regulile detaliate pentru aplicarea procedurii prevăzute în
art. 30 al Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European şi Consiliului care coordonează
procedurile de achiziŃie a entităŃilor care operează în sectorul de apă, energie, transport şi
servicii poştale (7.1.2005), regulile şi principiile Tratatului, în ceea ce priveşte în special
libera circulaŃie a mărfurilor (art. 28 a Tratatului CE), dreptul de stabilire (art. 43), libera
furnizare a serviciilor (art.49), tratarea nediscriminatorie şi egală, transparenŃa,
proporŃionalitatea şi recunoaşterea reciprocă.
Conform art. 12 al regulamentului (CE) Nr. 1260/1999, operaŃiunile finanŃate din Fonduri
trebuie să fie în conformitate cu prevederile Tratatului, cu instrumentele adoptate conform
acestuia şi cu politicile ComunităŃii, inclusiv câştigarea contractelor publice. Aceleaşi obligaŃii
au fost prevăzute pentru perioada de programare 2007 – 2013 conform art. 9, paragrafele 2
şi 5 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006.
Articolul 1(2) din Regulamentului Consiliului (CE, Euratom) Nr. 2988/95 din 18 decembrie
1995 cu privire la protejarea intereselor financiare ale ComunităŃii Europene afirmă:
„Neregulă1 ar trebui să însemne orice încălcare a unei prevederi a legii ComunităŃii care
rezultă dintr-o faptă sau o omisiune a unui operator economic, care are sau ar trebui să aibă
efectul prejudicierii bugetului general al ComunităŃii sau al bugetelor administrate de ei.,
oricare dintre acestea prin reducerea sau pierderea venitului rezultat din resursele proprii
colectate direct în numele ComunităŃii sau dintr-un item nejustificat al cheltuielii.”
Articolul 39(1) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/99 prevede că: „Statele Membre trebuie să
efectueze corecŃiile financiare cerute în legătură cu neregula individuală sau sistemică.
CorecŃiile făcute constau în anularea totală sau parŃială a contribuŃiei ComunităŃii.” Aceleaşi
obligaŃii au fost prevăzute pentru perioada de programare 2007 – 2013 conform art. 98,
paragraful 2, din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. Conform art. 39, paragrafele 2 şi 3, dacă
1

Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de
furnizare şi de servicii şi Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziŃie
aplicate de entităŃile care operează în sectoarele apă, energie, transport şi servicii poştale au fost
transpuse în legislaŃia naŃională prin OrdonanŃa de urgenŃă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv legislaŃia secundară subsecventă .
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Statele Membre nu fac corecŃiile financiare necesare, Comisia poate decide să efectueze ea
însăşi corecŃiile financiare cerute prin anularea totală sau parŃială a contribuŃiei din fondurile
de asistenŃă financiară respective. Pentru a determina valoarea unei corecŃii, Comisia Ńine
cont, în conformitate cu principiul proporŃionalităŃii, de tipul neregulii sau schimbarea şi
extinderea şi implicaŃiile financiare ale lipsurilor găsite în sistemele de management şi control
ale Statelor Membre. Aceleaşi obligaŃii au fost prevăzute pentru perioada de programare
2007 – 2013 conform art. 99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006.
Conform art. 4 din Regulamentul (CE) Nr. 448/2001,
„1. Valoarea corecŃiilor financiare făcute de către Comisie conform art. 39(3) din
Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 pentru nereguli individuale sau sistemice ar trebui
evaluată oriunde este posibil şi aplicabilă pe baza dosarelor individuale şi să fie egală cu
valoarea cheltuielii greşit solicitate din Fonduri, având în vedere principiul proporŃionalităŃii.”
2. Când nu este posibil sau realizabil să se cuantifice în mod precis suma cheltuielii aferente
neregulii sau când ar fi disproporŃionat să se anuleze în întregime această cheltuiala şi
Comisia, prin urmare, pune bazele corecŃiilor sale financiare prin extrapolare sau o rată
exactă, ar trebui să se procedeze în felul următor:
(a) în cazul extrapolării, ar trebui să se folosească un exemplu reprezentativ al
tranzacŃiilor cu aceleaşi caracteristici;
(b) în cazul unei rate exacte, ar trebui să se evalueze importanŃa încălcării regulilor , a
gradului şi a implicaŃiilor financiare ale neregulii stabilite.”
Prevederi identice au fost adoptate pentru Fondul de Coeziune pentru perioada de
programare 2000 – 2006 (vezi art. H (2) Anexa II din Regulamentul (CE) Nr. 1164/94 şi
Regulamentul (CE) Nr. 1386/2002 şi art. 99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006 pentru
perioada de programare 2007 – 2013.
Linii directoare privind principiile şi criteriile care vor fi aplicate de către departamentele
Comisiei în determinarea corecŃiilor financiare conform art. 39(3) din Regulamentul (CE)
Nr. 1260/1999 au fost adoptate prin Decizia Comisiei C/2001/476.
Aceleaşi principii au fost adoptate pentru Fondul de Coeziune prin Decizia Comisiei
C/2002/2871.
Conform acestor principii,
„Scopul corecŃiilor financiare este de a îndrepta o situaŃie, astfel încât 100% din costurile
declarate pentru co-finanŃare din Fondurile Structurale sunt
în conformitate cu
regulamentele aplicabile la nivel naŃional şi al UE.”
„Valoarea corecŃiei financiare va fi evaluată oriunde este posibil pe baza dosarelor
individuale şi va fi egală cu suma cheltuielii pe nedrept achitată din Fonduri. CorecŃiile
cuantificate specific pe fiecare operaŃie individuală implicată nu sunt întotdeauna posibile
şi practicabile sau poate fi disproporŃionat să se anuleze întreaga cheltuială în discuŃie. În
asemenea cazuri, Comisia trebuie să determine corecŃii pe baza extrapolării sau a ratei
exacte.”
În plus, conform liniilor directoare:
Când corecŃia financiară „nu este cuantificabilă deoarece este supusă mai multor
variabile sau este neclară, ratele fixe trebuie aplicate.”
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„CorecŃiile prin rată exactă sunt determinate în concordanŃă cu gravitatea fiecărei
nerespectări şi cu implicaŃiile financiare ale neregulii.”
Valorile şi ratele corecŃiilor financiare stabilite în tabelul din Anexă sunt aplicate cazurilor
individuale de nereguli datorate neconformării cu regulile privind achiziŃia publică. Acolo
unde neregulile sistemice sau repetate sunt descoperite în aplicarea regulilor de achiziŃie
publică, corecŃiile financiare prin rată exactă sau extrapolare ( în sensul art. 4 din
Regulamentul Nr. 448/2001 sau al art. 99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006) pot fi
făcute tuturor operaŃiilor şi/sau programelor afectate de nereguli.
Sumele şi taxele corecŃiilor financiare stabilite în tabelul din Anexă pot fi ridicate acolo
unde cereri de plată neconforme sunt prezentate Comisiei după data la care aceasta din
urmă a informat explicit Statele Membre, printr-o opinie întemeiată bazată pe art.226 al
Tratatului, despre o încălcare a regulamentelor de achiziŃie publică.
1. Contracte supuse directivelor de achiziŃie publică ale UE
Nr.

Neregulă

1.

Neconformarea cu
procedurile de
publicitate

2.

Neconformarea cu
procedurile de
publicitate

3.

Atribuirea contractelor
fără competiŃie, în
absenŃa unei urgenŃe
extreme cauzate de
evenimente
neprevăzute sau de
absenŃa unei
circumstanŃe
neprevăzute pentru
lucrări complementare
şi servicii sau pentru
furnizare
echipamente.
(Nota Nr.2)

Descrierea neregulii

Contractul a fost atribuit fără a se
conforma cu cerinŃele privind publicitatea
stabilite în Directivele de AchiziŃie Publică
ale CE, cu excepŃia cazurilor din punctul 2
de mai jos. Aceasta este o
desconsiderare flagrantă a uneia dintre
condiŃiile pentru co-finanŃare ale
ComunităŃii.
Contractul a fost atribuit fără a se
conforma cu cerinŃele privind publicitatea
stabilite în Directivele de AchiziŃie Publică
CE, dar i s-a făcut publicitate într-o
oarecare măsură, astfel încât să permită
operatorilor economici din alte State
Membre să aibă acces la acesta.
Contractul principal a fost atribuit în
concordanŃă cu Directivele de AchiziŃie
Publică ale CE, dar a fost urmat de unul
sau mai multe contracte suplimentare
(formalizate sau nu în scris), atribuite fără
a se conforma cu prevederile Directivelor
de AchiziŃie Publică, şi anume cu acelea
privind procedurile negociate fără
publicare, din motive de urgenŃă extremă
cauzate de evenimente neprervăzute sau
pentru atribuirea de servicii, lucrări sau
echipamente suplimentare.

CorecŃie
recomandată
( Nota Nr. 1)
100% din
valoarea
contractului
implicat

25% din
valoarea
contractului
implicat

100% din
valoarea
contractului
implicat.
În cazurile în
care totalul
contractelor
suplimentare
(formalizate sau
nu în scris)
atribuite fără a
se conforma cu
prevederile
Directivelor de
AchiziŃie Publică
nu depăşesc
pragurile
Directivelor şi
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50% din
valoarea
contractului
original,
corecŃiile pot fi
reduse la la
25%.

4.

Lucrări sau servicii
adiŃionale care
depăşesc limita
stabilită de Directivele
prevăzute în
circumstanŃe
neprevăzute.
(Nota Nr. 2)

Contractul principal a fost căştigat în
concordanŃă cu prevederile Directivelor
CE, dar a fost urmat de unul sau mai
multe contracte suplimentare care
depăşesc valoarea contractului original cu
mai mult de 50%.

100% din
valoarea care
depăşeşte 50%
din valoarea
contractului
original.

Lucrările adiŃionale în sine nu constituie o
lucrare separată în sensul art. 1(c) al
Directivei 93/37 sau al art. 1(2) (a) şi 2(b)
din Directiva 2004/18 sau un serviciu
separat în sensul art. 1(a) al Directivei
92/50 sau al art. 1(2) şi 2(d) din Directiva
2004/18.
În cazurile în care lucrările sau serviciile
adiŃionale depăşesc pragurile Directivelor
constituie o lucrare sau un serviciu
separat, este necesar să se Ńină cont de
valoare agregată a tuturor lucrărilor sau
serviciilor cu scopul aplicării Directivelor
de AchiziŃie Publică.
Când lucrările sau serviciile adiŃionale
constituie o lucrare sau serviciu separat şi
depăşesc pragurile stabilite de către
Directive, se aplică punctul 1 menŃionat
mai sus.

5.

Nedeclararea tuturor
criteriilor de selecŃie şi
de atribuire a
contractelor în
documentele sau
notificările de licitaŃie.

6.

Aplicarea unui criteriu
ilegal de selecŃie a
contractului

Când lucrările sau serviciile adiŃionale
constituie o lucrare sau serviciu separat,
dar nu depăşesc pragurile stabilite de
către Directive, se aplică punctul 21 de
mai jos.
Contractul a fost atribuit în conformitate
cu regulile de publicitate ale Directivelor
de AchiziŃie Publică, dar în documentele
de licitaŃie sau în anunŃul de licitaŃie nu au
fost expuse toate criteriile de selecŃie
şi/sau criteriile de atribuire nu au fost
suficient descrise.
Contractul a fost atribuit aplicând criterii
de selecŃie a contractului ilegale (de ex.
folosirea unui criteriu de selecŃie pentru
atribuirea contractului, neconformarea cu
criteriile stabilite de autoritatea

25%din valoarea
contractului.
Această sumă
poate fi redusă
la 10% sau 5%,
în funcŃie de
gravitate.
25% din
valoarea
contractului.
Această sumă
poate fi redusă
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7.

Selectare ilegală
şi/sau criterii de
atribuire a contractului
stabilite în procedura
de licitaŃie.

contractantă în anunŃul de licitaŃie sau
documentele de licitaŃie sau aplicarea
criteriilor de atribuire a unui contract în
mod incorect şi/sau nediscriminatoriu).
În cazurile în care anumiŃi operatori au
fost împiedicaŃi/înlăturaŃi de la licitaŃie din
cauza restricŃiilor nelegitime stabilite în
anunŃul de licitaŃie sau în documentele de
licitaŃie (de ex. obligaŃia de a avea deja o
instituŃie sau o reprezentanŃă în Ńară sau
regiune, sau stabilirea unor standarde
tehnice care sunt prea specifice şi
favorizează un singur operator sau
deŃinerea de experienŃă în regiune, etc.)

8.

Determinarea
insuficientă sau
dicriminatorie a
obiectuluicontractului.

Descrierea în documentele de licitaŃie sau
în anunŃul de licitaŃie este discriminatorie
sau insuficientă pentru ca licitanŃii să
determine obiectulcontractului sau pentru
ca autorităŃile contractante să atribuie
contractul.

9.

Negocierea în timpul
procedurii de atribuire

Contractul a fost atribuit prin procedură
deschisă sau restrânsă, dar autorităŃile
contractante au negociat cu licitanŃii în
timpul procedurii de atribuire, cu excepŃia
discuŃiilor care doar intenŃionau să
clarifice sau să completeze conŃinutul
ofertelor lor sau să specifice obligaŃiile
autorităŃilor contractante.

10

Reducerea
obiectivului
contractului

Contractul a fost atribuit în conformitate
cu Directivele de AchiziŃie Publică, dar a
fost urmat de o reducere a obiectivului
acestuia fără a se face o reducere
proporŃională a valoarii contractului.
(Această corecŃie se aplică chiar şi în
cazurile în care suma reducerii este
folosită să ducă la finalizare alte lucrări).

(Nota Nr. 2)
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Reducerea obiectivul
contractului
(Nota Nr. 2)

Contractul a fost atribuit în conformitate
cu Directivele de AchiziŃie Publică, dar a
fost urmat de o reducere a obiectivului
contractului cu o reducere proporŃională a
valorii contractului deja finalizat.

la 10% sau 5%,
funcŃie de
gravitate
25% din
valoarea
contractului.
(o corecŃie
financiară în
proporŃie de
100% a valorii
contractului
poate fi aplicată
în cele mai
grave cazuri,
unde există o
intenŃie
deliberată de a
exclude anumiŃi
licitanŃi.)
25% din
valoarea
contractului.
Această sumă
poate fi redusă
la
10% sau 5%,
funcŃie de
gravitate.
25% din
valoarea
contractului.
Această sumă
poate fi redusă
la
10% sau 5%,
funcŃie de
gravitate.
Valoarea
corespunzătoare
reducerii
obiectivul
Plus
25% din
valoarea
scopului final.
25% din
valoarea
obiectivului
final.
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12

Aplicare incorectă a
anumitor elemente
auxiliare

(Această corecŃie se aplică chiar şi în
cazurile în care suma reducerii este
folosită să finalizeze contracte
suplimentare neregulamentare.
Contractul a fost atribuit în conformitate
cu prevederile Directivelor de AchiziŃie
Publică, dar fără a se conforma cu
anumite elemente auxiliare, precum
publicarea anunŃului de atribuire a
contractului.
Notă: Dacă acest tip de neregulă este
doar de natură formală fără un potenŃial
impact financiar, nu se va face nici o
corecŃie.

2%, 5% sau
10% din
valoarea
contractului, în
concordanŃă cu
gravitatea
neregulii şi dacă
se repetă în timp

2. Contractele nesupuse sau supuse incomplet Directivelor de achiziŃie publică
(contracte publice aflate sub pragurile pentru aplicarea directivelor comunitare şi
contracte publice pentru servicii listate în Anexa I B A Directivei 92/50/CEE, Anexa XVII
B a Directivei 93/38/CEE, Anexa II B a Directivei 2004/18/CE şi Anexa XVII B a Directivei
2004/17/CE.
CEJ Curtea Europeană de JustiŃie a confirmat în cazurile sale că regulile şi principiile
Tratatului CE se aplică deasemenea contractelor care nu corespund scopului Directivelor de
AchziŃie Publică.
EntităŃile contractante din Statele Membre trebuie să se conformeze cu regulile şi principiile
Tratatului CE de fiecare dată când acestea încheie contracte publice care corespund
scopului acestui Tratat. Aceste principii includ libera circulaŃie a bunurilor (art. 28 a Tratatului
CE), dreptul de organizare/stabilire (art. 43), libertatea de a furniza servicii (art. 49),
tratamentul egal şi nediscriminarea, transparenŃa, proporŃionalitatea şi recunoaşterea
reciprocă (Comunicarea interpretativă a Comisiei nr. 2006/C179/02 asupra legii ComunităŃii
aplicabile atribuirii de contract nesupus sau incomplet supus prevederilor Directivelor de
AchiziŃie Publică).
Principiile tratamentului egal şi ale nediscriminării pe fondul naŃionalităŃii implică o obligaŃie
de transparenŃă care, în concordanŃă cu cazurile CEJ, „ constă în asigurarea, în beneficiul
oricărui potenŃial ofertant, a unei publicităŃi suficiente pentru a permite ca piaŃa serviciilor să
fie deschisă competiŃiei şi imparŃialitatea procedurilor să fie revizuită.”. (Comunicarea
interpretativă a Comisiei nr. 2006/C179/02 asupra legii ComunităŃii aplicabile atribuirii de
contract nesupus sau incomplet supus prevederilor Directivelor de AchiziŃie Publică).
Lipsa conformării cu aceste reguli şi principii reprezintă un risc pentru fondurile ComunităŃii.
Prin urmare, corecŃiile financiare ar trebui aplicate neregulilor descoperite în contractele care
nu se conformează sau se conformează parŃial Directivelor ComunităŃii. Ratele cu care
trebuie aplicate depind de tipul de neregulă, după cum urmează:
Nr.

Neregulă

21

Neconformarea cu
cerinŃa privind ungrad
adecvat de publicitate şi
transparenŃă.

Contract atribuit fără o licitaŃie
competitivă, incluzând
neconformarea cu principiul
transparenŃei.

CorecŃie
recomandată
25% din valoarea
contractului

(Nota Nr. 3)
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22

Atribuirea contractelor
fără competiŃie în
absenŃa unei urgenŃe
extreme cauzate de
evenimente
neprevăzute sau de
lucrări şi servicii
complementare cauzate
de circumstanŃe
neprevăzute.
(Nota Nr. 2)

23

Aplicarea unei selecŃii
ilegale şi/sau a unor
criterii de atribuire a
contractului

24

Încălcarea principiului
tratamentului egal

Contractul principal a fost
atribuit după o competitivitate
adecvată pe parcursul licitaŃiei,
dar a fost urmat de unul sau
mai multe contracte
suplimentare (formalizate sau
nu în scris) atribuite fără
competiŃie adecvată, şi anume
în absenŃa unei urgenŃe
extreme cauzate de
evenimente neprevăzute sau
(pentru contractele de lucrări şi
servicii) în absenŃa unor
circumstanŃe neprevăzute care
să le justifice.
Aplicarea unor criterii ilegale
care împiedică anumiŃi
ofertanŃi să participe din cauza
restricŃiilor ilegale stabilite în
procedura de licitare (de ex.
obligaŃia de a avea o instituŃie
sau reprezentanŃă în
Ńară/regiune, sau stabilirea
unor standarde tehnice care
sunt prea specifice şi care
favorizează un singur
operator.)
Contractele au fost atribuite în
concordanŃă cu regulile privind
publicitatea, dar procedura de
atribuire încalcă principiul de
tratament egal al operatorilor
(de ex. când autorităŃile
contractante au făcut o alegere
arbitrară a candidaŃilor cu care
ei au negociat sau ei oferă
tratament preferenŃial unuia
dintre candidaŃii invitaŃi la
negociere).

25% din valoarea
contractului/contractelor
atribuite fără competiŃie
adecvată.

10% din valoarea
contractului. Această sumă
poate fi redusă la 5% în
funcŃie de gravitate.

10% din valoarea
contractului. Această sumă
poate fi redusă la 5%, în
funcŃie de gravitate.

Nota Nr. 1. Suma corecŃiei financiare este calculată în concordanŃă cu suma declarată
Comisiei în legătură cu contractul prejudiciat de neregulă. Procentajul din scala
corespunzătoare se aplică în funcŃie de valoarea sumei cheltuielii declarate Comisiei pentru
contractul în discuŃie. Exemplu practic: Valoarea cheltuielii declarate Comisiei pentru un
contract de lucrări finalizat după aplicarea criteriilor neeligibile este de 100.000.000 €. Rata
corecŃiei aplicabilă este de 25%, în concordanŃă cu scala nr.6. Suma care trebuie
dedusă/scăzută din situaŃia de cheltuieli a Comisiei este de 2.500.000 €. Corespunzător, cofinanŃarea ComunităŃii este redusă în concordanŃă cu rata de cofinanŃare a măsurii conform
căreia contractul în discuŃie a fost finanŃat.
Nota Nr. 2. În aplicarea acestor linii directoare pentru corecŃia financiară pentru
neconformarea cu regulile legate de achiziŃia publică, un grad limitat de flexibilitate poate fi
aplicat modificărilor de contract după atribuirea sa care prevede (1) că autoritatea
contractantă nu trebuie să modifice economia generală a invitaŃiei la licitare sau termenii de
referinŃă prin modificarea unui element esenŃial al contractului atribuit, (2) modificările, dacă
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ele au fost incluse în invitaŃia de licitare sau în termenii de referinŃă, nu ar fi trebuit să aibă
nici un impact substanŃial asupra ofertelor primite. Elementele esenŃiale ale atribuirii
contractului privesc în special valoarea contractului, natura lucrărilor, perioada de finalizare,
termene de plată şi materiale utilizate. Este întotdeauna necesar să se facă o analiză pentru
fiecare caz în parte.
Nota Nr. 3. Conceptul „grad suficient de publicitate” trebuie să fie interpretat în lumina
comunicatului interpretativ al Comisiei Nr. 2006/C179/02 asupra legii ComunităŃii aplicabile
atribuirilor de contracte nesupus sau parŃial supus prevederilor Directivelor de AchiziŃie
Publică, şi în special:
a) Principiile tratamentului egal şi nediscriminării implică obligaŃia de transparenŃă care
constă în asigurarea, în beneficiul oricărui potenŃial ofertant, a unui grad de
publicitate suficient astfel încât să permită contractului să fie supus competiŃiei.
ObligaŃia de transparenŃă cere ca o întreprindere localizată în alt Stat Membru să
poată avea acces la informaŃii adecvate în legătură cu contractul înainte ca acesta să
fie atribuit, astfel încât, dacă este de dorit, acesta să îşi poată manifesta interesul
pentru obŃinerea contractului.
b) Pentru cazurile individuale unde, din cauza unor circumstanŃe particulare, precum
interesul economic scăzut, atribuirea unui contract nu este de interes pentru
operatorii economici localizaŃi în alte State Membre. Într-un asemenea caz, efectele
asupra libertăŃilor fundamentale trebuie privite ca prea nesigure şi indirecte pentru a
autoriza aplicarea standardelor derivate din legea primară a ComunităŃii şi prin
urmare nu există motive pentru aplicarea corecŃiilor financiare.
Este responsabilitatea entităŃilor contractante individuale să decidă dacă atribuirea unui
contract destinat poate, potenŃial vorbind, să fie de interes pentru operatorii economici
localizaŃi în alte State Membre. Din punctul de vedere al Comisiei, această decizie trebuie să
se bazeze pe o evaluare a circumstanŃelor individuale ale cazului, precum conŃinutul
contractului, valoarea sa estimată, caracteristicile sectorului specificat (mărimea şi structura
pieŃei, practici comerciale, etc.) şi locaŃia geografică a locului de desfăşurare.
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