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DEZBATERI: 
1. Noutăţi legislative privind achiziţiile publice. 
2. Legea nr. 193/26.06.2013, pentru aprobarea OUG nr.77/2012 care cuprinde şi 

- ridicarea propunerilor de controlare, condiţiile de transparenţă şi responsabilizarea autorităţilor implicate şi a decidenţilor 
- promovarea mecanismelor de indexare a preţului contractului pentru procedurile aplicabile de achiziţii publice – riscul 
privind “un preţ aparent neobişnuit de scăzut” al ofertei. 

3. Instrucţiuni nr. 1/2013, emise în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din OUG nr. 34/2006 
4. HG 183/2013 privind modificarea şi completarea HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică. 
5. Ordinul nr. 543/2.366/1.446/1.489/1.441/879/2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în 

domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi 
organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice; clarificări privind riscurile: 
- modificarea anunţului de participare prin clarificări, şi nu prin publicarea unei erate/ respingerea solicitării de modificare a  
datei-limita de depunere a ofertelor, la cererea ofertanţilor; 
- solicitarea de clarificări în timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor în mod discriminatoriu; 
- reducerea nejustificată a termenelor ca urmare a publicării unui anunţ de intenţie/ alegerea unei proceduri accelerate de    
 atribuire a contractului/ publicarea unor criterii de calificare şi selecţie discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete; 
- utilizarea criteriului de atribuire “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” cu includerea unor factori de   
evaluare nerelevanţi şi/sau necuantificabili/ excluderea automată a ofertantului cu preţul cel mai scăzut pentru a  
compensa/a justifica eventualele probleme care pot apărea în derularea ulterioară a contractului; 
- neacordarea unui interval rezonabil de timp pentru activitatea de evaluare a ofertelor/negocierea modificărilor  
ontractuale/ neclarităţi privind modificarea substanţială a dispoziţiilor unui contract de achiziţie publică, în cursul perioadei  
sale de valabilitate; 
- riscul contractării unor consultanţi care să includă în documentaţia de atribuire elemente care conduc la avantajarea unui  
anumit ofertant, fapt care denaturează concurenţa; 
- riscul influenţării deciziilor cu privire la rezultatul evaluării prin furnizarea de informaţii care induc în eroare în mod  
deliberat; 
- riscul primirii unor oferte trucate. 

    CONTINUARE DEZBATERI PE URMĂTOARELE SUBIECTE: 
-  Programul anual al achiziţiilor publice – instrument de management în cadrul autorităţii contractante; 
-  Noi prevederi legislative privind evitarea conflictului de interese; Intocmirea normelor interne pentru achizitii publice; 
-  Compartimentul de achiziţii publice; Organizare şi Atribuţii; Componenţa comisiei de evaluare;  
-  Stabilirea procedurii adecvate pentru atribuirea contractului public; Modalităţi de accelerare a procedurilor de achiziţie 
publică; 

-  Noi praguri pentru achizitia directa; Raportarea achiziţiilor directe în SEAP; 
-  Acordul Cadru – modalitate speciala de realizare a unei achizitii publice; 
-  Documentaţia de atribuire –procesul de validare de către ANRMAP; 
- Evitarea cerinţelor de calificare restrictive conform Ordinului ANRMAP nr. 509 / 2011; Noi prevederi pentru 
sustinerea tertului; 
- Clarificările ce vizează conţinutul DA – Noutăţi legislative; 
- Modalitatea de constituire a garanţiilor de participare şi de bună execuţie 
- Paşi de urmat în derularea procedurilor de atribuire off–line şi on–line;Modalităţi de atribuire prin SEAP; Proceduri online; 
- Stabilirea clauzelor contractului de achiziţie publică; Modalităţile de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică; 
Acte adiţionale; Documente constatatoare. 
-  Căi de atac: CNSC şi/sau instanţa; Întocmirea contestaţiei; Măsuri de evitare a contestaţiilor/ Clarificări în soluţionarea  
contestaţiilor; Completarea argumentaţiei din contestaţie după studiul dosarului achiziţiei publice; Soluţionarea  
contestaţiilor ce nu intră în sfera de aplicare a OUG 34/2006 
-  Soluţionarea litigiilor privitoare la achiziţii publice; Susţinerea în materia achiziţiilor publice; Jurisprudenţa naţională  
(CNSC) şi europeană (Curtea Europeană de Justiţie). 
-   Evitarea contestaţiilor în procesul de achiziţie publică; Rezolvarea contestaţiilor la CNSC; Sancţiuni pentru contestaţii; 
-   Noi prevederi în aplicarea sancţiunilor de către ANRMAP. 

 
www.standard-consulting.ro 

mailto:office@standard-consulting.ro
http://www.standard-consulting.ro/
http://www.standard-consulting.ro/

	FORUMUL NAŢIONAL DE ACHIZIŢII PUBLICE
	Cont Raiffeisen Bank Oneşti RO14RZBR0000060008026212
	E- mail: office@standard-consulting.ro

