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Schimbările necesare în politica şi reglementările privind achiziţiile
publice, în sprijinul calităţii globale

Arhitecţii şi inginerii consultanţi îşi unesc forţele să atragă atenţia legislatorilor Europeni
care pregătesc o nouă politică şi noi reglementări privind achiziţiile publice, asupra
criteriului calităţii ca şi cerinţă fundamentală în achiziţiile publice, căreia trebuie, prin
aceasta, să i se acorde întreaga consideraţie în procedura de atribuire. Economiile de 20
miliarde Euro care Comisia Europeană consideră că au fost făcute prin creşterea competiţiei
la nivelul Europei nu au nicio valoare dacă nu sunt însoţite de o creştere simultană a calităţii
globale. Principiul valoare-pentru-banii-investiţi, considerat strict în termeni financiari în
precedentele directive pentru achiziţii publice din 1992 şi 2004, trebuie revizuit fundamental,
odată cu modernizarea achiziţiilor publice în Uniunea Europeană iniţiată de Conferinţa
Comisiei Europene din 30 iunie a.c.
Federaţia Europeană a Asociaţiilor Inginerilor Consultanţi (EFCA) şi Consiliul European al
Arhitecţilor (ACE), reprezentând împreună furnizorii de servicii intelectuale bazate pe tehnologie din
Europa, întâmpină cu speranţă documentul numit Cartea Verde a modernizării politicii Europene
privind Achiziţiile Publice: Către o Piaţă Europeană de Achiziţii mai eficientă.
Ambele federaţii, ACE şi EFCA, sunt recunoscătoare oportunităţii oferite, de a comenta Cartea
Verde privind achiziţiile publice. Răspunsurile lor sunt bazate pe experienţa asupra felului în care
poate fi îmbunătăţită politica Uniunii Europene privind achiziţiile publice.
Arhitecţii şi inginerii consultanţi joacă un rol cheie în sustenabilitatea proiectelor publice prin
încorporarea celor mai avansate tehnologii şi inovaţii, având acces la informaţii pertinente şi
aducând calitatea încă din fazele incipiente ale proiectării. Aceasta înseamnă, însă, că procesul
achiziţiei trebuie să ia mai mult în considerare criteriile de calitate în faza de selecţie – întrucât
sprijinirea deciziei finale pe preţul cel mai mic generează oferte cu preţ nefiresc de mici, şi pe
termen lung reprezintă o falsă economie.
În propunerile lor, ACE şi EFCA cheamă la schimbări în două direcţii majore:
-

poziţia serviciilor intelectuale creative în lanţul achiziţiei, şi
valoare-pentru-banii-investiţi, luând în considerare un proces de selecţie cu o mai mare
greutate pe calitate, abordarea costului întregului ciclu de viaţă al investiţiei şi a aspectelor
legate de mediu.

Cei care oferă servicii intelectuale creative sunt mai mult decât furnizori; ei sunt consilieri
În acest sens, Preşedintele EFCA Jan Bosschem a spus că „arhitecţii şi inginerii consultanţi sunt
consilieri ai clienţilor lor, oferind servicii creative. Proiectarea şi serviciile de management reprezintă
numai 10% din costurile generale ale construcţiilor şi doar 3% din costurile de construcţie şi
operare. Prin aceasta, serviciile intelectuale nu pot fi licitate în acelaşi mod ca şi mărfurile, iar
procedurile şi criteriile de selecţie trebuie să reflecte aceasta.” ACE şi EFCA propun o abordare pe
faze, pe baza unei proceduri negotiate care permite discuţii asupra scopului proiectului şi
remunerării, cu cea mai bună echipă tehnică.
Preşedintele ACE Selma Harrington a subliniat că „subiectul achiziţiilor este prea mare pentru cei
mai mulţi dintre beneficiari care, datorită structurii reduse, au dificultăţi majore în accesarea pieţei
publice Europene. Pe viitor, arhitecţii şi inginerii consultanţi ar trebui să fie consideraţi ca o reţea de
experţi dispunând de sisteme complexe de sinteză a informaţiilor şi a celor mai bune practici din
toate statele şi sectoarele, capabili să mobilizeze resursele şi să găsească cele mai bune soluţii
pentru client.”

Mai multă importanţă dată calităţii
Dintre criteriile de atribuire, preţul cel mai mic joacă un rol negativ. În selectarea serviciilor de
arhitectură sau inginereşti, criteriile de atribuire sunt adesea, în fapt, reduse la preţ; costurile pe
întreg ciclul de viaţă, sustenabilitatea şi aspectele legate de mediu nu joacă rol predominant.
Ar trebui ca în viitor, în sectorul arhitecturii şi ingineriei, directivele să prevadă atribuirea
contractelor strict pe baza calităţii. Practica actuală de atribuire contravine fundamental politicii
Uniunii Europene în domeniu, care ţinteşte dezvoltarea durabilă.
Înainte de precedenta revizie a directivei în 2004, conceptele de sustenabilitate şi costul pe întreg
ciclul de viaţă erau mai puţin strigente ca astăzi. Este momentul să schimbăm aceasta. Această
revizuire a politicii oferă oportunitatea de a crea condiţii de piaţă în care serviciile intelectuale
independente creative să poată oferi în mod efectiv soluţii de înaltă calitate, inovative şi sustenabile.
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