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Propuneri
(la finalul fiecărei propuneri individuale, există o secțiune de comentarii)

1. Rely Dincă, CJ Ilfov
În ceea ce privește legislația în domeniul achizițiilor publice, propunerile sunt următoarele:
1. La art. 73, alin.(1) din O.U.G nr.34/2006 - “perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene și data limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 52 de zile”, propunerea este de diminuare a
zilelor respectiv de 15 zile, având în vedere cele 14 zile de verificare documentație ANRMAP pentru fiecare documentație de atribuire
transmisă de către autoritatea contractantă în SEAP.
2. În cazul respingerii documentației de atribuire de către ANRMAP, persoana care verifică documentația prima data să rămână aceeași
persoana si la verificarea unei copii în cazul respingeri documentației de atribuire.
3. Deciziile CNSC - ului să rămână definitive.
4. În cazul unei solicitări de clarificări primite de către autoritatea contractantă, termenul limită de răspuns să fie de 5 zile de la primirea
prezentei.
5. În cazul primirii unei contestații, autoritatea contractantă să notifice operatorii economicii de primirea unei contestații în 3 zile de la primirea
prezentei.

Comentarii

2. Rodica Marin, Primăria Orașului Slănic
Avand in vedere lucrarile primei reuniuni a Comitetului National Consultativ pentru Achizitii Publice, in cadrul careia s-a solicitat trimiterea
propunerilor in vederea modificarii legislatiei in domeniul achizitiilor publice, Orasul Slanic(Primaria orasului Slanic), in calitate de autoritate
contractanta, face urmatoarele propuneri de modificare a legislatiei;
-modificarea art. 71* pct. 3 din HG 525/2007 care a fost introdus prin HG 801/2011, in sensul micsorarii termenului de 14 zile LUCRATOARE,
perioada in care ANRMAP evalueaza documentatia de atribuire postata in SEAP de catre autoritatile contractante;
-reducerea termenului de reevaluare in cazul documentatiilor respinse (pentru cateva modificari trebuie sa asteptam inca 14 zile LUCRATOARE sa
fim reevaluati, mai trebuie sa adaugam iar cateva cuvinte, si iar asteptam 14 zile si asa trece un mandat).
Comentarii

3. Violeta Alexandru, Institutul pentru Politici Publice
Recomandarea 1
ANRMAP trebuie întărită inclusiv prin preluarea completă întărită, a atribuţiei de control şi sancţionare a Autorităţilor Contractante în ce priveşte
legalitatea şi eficacitatea achiziţiilor publice. Controlul ex-ante poate dispărea, răspunderea finală aparţinând Autorităţii Contractante în faţa legii.
Eventual se pot face investiţii în pregătirea personalului. Se pot păstra anumite atribuții de verificare a
documentației pentru atribuire contracte, dar numai peste anumite sume şi cu identificarea unor criterii de risc în evaluarea achiziţiilor. Această
recomandare vine în spiritul Directivei europene, care solicită explicit crearea unei agenții unice, cu competențe sporite în întreg managementul
procesului de achiziții publice. Activitățile de control pe durata derulării contractului trebuie coordonate între instituțiile implicate, iar rapoartele de
control să fie disponibile în timp real tuturor celor responsabili pentru optimizarea folosirii timpului și a resurselor.
Recomandarea 2
Sprijinim creșterea capacității instituționale a ANRMAP de prelucrare și analiză de date cantitative și în acest context, în pofida diferențelor actuale
de expertiză tehnică între ANRMAP și Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională din subordinea Ministerului
Comunicaţiilor (CNMSC), cel care coordonează în prezent platforma SEAP, recomandăm să se facă toate eforturile pentru ca SEAP să fie preluată
de ANRMAP, cu transferul persoanelor responsabile de la o instituție la alta. În prezent, ANRMAP oricum utilizează datele disponibile în platforma
SEAP şi verifică legalitatea informaţiilor furnizate prin Sistem, respectiv autorităţile contractante înregistrate, precum şi alte aspecte similare.
Recomandarea 3
Oricâtă pledoarie ar face actualii administratori ai SEAP, anume Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională, cum că numai
aceştia ar avea expertiza tehnică să administreze sistemul electronic, ANRMAP trebuie să răspundă de corectitudinea datelor din SEAP şi de
cuprinderea tuturor autorităţilor în platformă. De aceea recomandam transferul specialiştilor la ANRMAP până la dezvoltarea unei capacităţi interne.
ANRMAP trebuie să i se prevadă atribuţii în sensul aplicării de amenzi pentru autorităţile contractante/ofertanţi care fie nu introduc datele, fie le
introduc în mod eronat. Concomitent, SEAP trebuie reformat din punct de vedere tehnic prin standardizarea cât mai multor categorii de informaţii,
precum şi pentru a preveni eventualele erori (voluntare sau involuntare),
validând accesul în sistem abia după introducerea corectă şi completă a informaţiilor privitoare la o procedură de achiziţii.
Recomandarea 4
Recomandăm să se facă toate eforturile pentru creșterea capacității instituţionale a CNSC prin creșterea ponderii specialiştilor în domeniul juridic
care să poată soluţiona în timp util toate contestaţiile înregistrate de către operatorii economici. CNSC trebuie să mențină perioada celor 20 de zile
pentru soluționarea contestațiilor pentru eficiența sistemului. Instituţia trebui să ofere publicului interesat cât mai multe situaţii statistice care să
reflecte activitatea pe care o desfăşoară.

Recomandarea 5
SEAP asigură numai aparent transparenţa sistemului şi, în loc să faciliteze accesul cetăţenilor la informaţii privind toate etapele unui proces de
achiziţie – de la publicarea anunţului până la încheierea PV de recepţie a unei lucrări (deci inclusiv din etapa de implementare) şi să permită acestora
să sorteze datele după multiple criterii, el întreţine o întreagă reţea de afaceri al unor firme specializate în preluarea şi prelucrarea datelor din
platformă pentru a fi trimise clienţilor interesaţi. Recomandăm o cu totul nouă platformă electronică realizată cu perspectiva facilitării accesului
cetăţeanului, beneficiarul final al unei achiziţii. Noua platformă trebuie să prevadă facilităţi de căutare după multiple criterii, urmărirea istoricului
achiziţiilor per fiecare Autoritate Contractantă respectiv per fiecare firmă participantă, etc. Această recomandare este complementară recomandării
anterioare privind reformarea tehnică a SEAP pentru utilizatorii direcţi – autorităţi contractante şi ofertanţi.
Recomandarea 6
Apreciem că, pe fondul estimărilor care arată că sume importante se cheltuiesc în prezent pe contracte de achiziţie publică încheiate în afara SEAP,
este imperativ necesar ca obligaţia de utilizare a platformei electronice să fie extinsă la toate procedurile – inclusiv achiziţiile sub 15.000 euro şi alte
tipuri de contracte (ex: concesiuni). De asemenea, istoricul fiecărei proceduri de achiziţie publică trebuie să fie stocat în sistem, cu toate
documentele aferente. Totodată documente financiare şi statutare ale operatorilor economici care nu se modifică pe termen mediu şi scurt, trebuie să
poată fi încărcate şi stocate în sistem o singură dată, reducând astfel povara administrativă şi timpul necesar operatorilor economici pentru a depune
o ofertă.
Recomandarea 7
Includerea tuturor documentelor din dosar într-o fișă individuală a fiecărei Autorități Contractante prezentă în SEAP care include toate datele
privind o achiziție publică, de la etapa de anunț până la momentul recepționării serviciului sau lucrării de către aceasta, urmând ca această fişă să fie
publică. Corespondent, pledăm pentru stabilirea de penalități pentru Autoritatea Contractantă care refuză publicarea documentelor din dosar.
Recomandarea 8
În primul rând trebuie stabilit cine are atribuţii de sesizare a conflictelor de interese, din sfera instituţiilor publice această posibilitate urmând să i se
ofere oricărui cetăţean interesat. Depunerea sesizării şi începerea investigării situaţiei nu trebuie să blocheze derularea procesului de achiziţie,
urmând ca odată demonstrat, Autoritatea Contractantă să răspundă în consecinţă, până la restituirea sumelor integrale din contracte. De aceea
pledăm pentru ca răspunderea finală să o poarte conducătorul Autorităţii Contractante, ci nu preşedintele comisiei de evaluare. Solicităm începerea
efectivă a verificării conflictelor de interese de către Agenţia Naţională de Integritate, pe modelul platformei electronice privind declaraţiile de avere
şi interese gestionată la acest moment de ANI. Simpla semnare a unui protocol de colaborare între ANRMAP şi ANI nu este de ajuns.

Recomandarea 9
Este clar că acest criteriu al prețului celui mai scăzut nu ț este de natură să asigure calitatea lucrării sau serviciului respectiv, dar noile propuneri de
modificare a legislației nu trebuie să birocratizeze și mai mult sistemul (respingem orice propunere de a se cere alte și alte propuneri financiare, etc)
făcându-l și mai ineficient. Propunerea noastră este ca valoarea unui contract să nu poată fi mărită, prin acte adiţionale, cu mai mult de 10% din
valoarea iniţială, responsabilizând ofertanți să prezinte propuneri financiare realiste. În cazul finalizării unei lucrări la standarde sub cele asumate în
oferta depusă, firma în cauză trebuie să acopere daunele şi/sau garanţii de nerealizare.

Recomandarea 10
Stabilirea unor preţuri medii (sau intervale) per categorii de produse/lucrări/servicii iar acestea să fie introduse în platforma SEAP astfel încât
ofertanții să nu poată introduce date incorecte. Recomandăm atenție în această privință cu privire la activitatea de consultanță care ar putea ridica
anumite probleme în această discuție.
Recomandarea 11
Afișarea listei firmelor care nu au derulat lucrări/nu au livrat servicii la standarde conforme cu termenii contractuali pentru a fi cunoscute de public.
Interzicerea participării acestora la licitații pentru o anumită perioadă prevăzută în legislație. De asemenea trebuie prevăzută inclusiv posibilitatea ca
Autoritatea Contractantă să revină asupra unei etape de execuţie lucrare pentru a da un aviz negativ după o eroare de prestări servicii de care depind
alte faze ale respectivei lucrări. În cazul aplicării de penalităţi, acestea trebuie să fie proporționale cu valoarea daunei. Ca şi în cazul sancţiunilor
prevăzute de către Directiva Europeană privind achiziţiile publice, propunem ca aceasta să se aplice proporţional cu valoarea contractului atribuit.

Comentarii

4. Alexandra Enescu, Asociația Bibliotecilor Centrale Universitare
În conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, instituţiile din sistemul naţional de biblioteci, în calitate de autorităţi contractante, au dreptul de a
achiziţiona direct produse tip carte numai în echivalentul sumei de 15.000 euro per ISBN în condiţiile nomenclatorului CPV pentru 9 tipuri. Chiar şi in
cazul defalcării in funcţie de coduri, suma ce poate fi cheltuită astfel nu acoperă necesarul de achiziţie de carte pe un an de zile. Referitor la celelalte
proceduri de achiziţie - licitaţie deschisă/restrânsă şi alte asemenea proceduri stipulate în legislaţie - acestea nu pot fi utilizate de biblioteci din cauza
specificului procedurilor de dezvoltare a colecţiilor.
Pentru a optimiza activităţile legale de achiziţia cărţilor, vă supunem spre analiză următoarele:
• piaţa editorială de carte, în complexitatea ei, are un caracter aparent concurenţial: ne referim la numărul mare de edituri răspândite pe întreg teritoriul
ţarii, la numărul mare de titluri, imposibil de previzionat pentru un în întreg, şi la individualitatea, singularitatea producţiei de carte realizată de
fiecare editura în parte (practic, se constată imposibilitatea oferirii aceleiaşi cărţi, produs unic, entitate distinctă, de mai multe edituri),
• unicitatea produsului tip carte, individualizat prin ISBN, periodic prin ISSN;
• diversitatea căilor de procurare a documentului de biblioteca: edituri, furnizori intermediari, librării, anticariate, persoane particulare, autori etc. care
oferă spre achiziţie produse unice.
Această situaţie, prezentată succint, duce la imposibilitatea folosirii uneia dintre procedurile de achiziţie prevăzute in legislaţie pentru procurarea de carte
(nu se pot stabili cantităţile de carte şi preţurile per titlu pentru a alcătui caietul de sarcini pentru tot necesarul unei biblioteci ne un întreg an de activitate),
În scopul utilizării eficiente a fondurilor şi mai ales pentru realizarea utilă şi la timp a politicii de dezvoltare a colecţiilor, ne adresăm dumneavoastră cu
rugămintea de a analiza această situaţie si de a interveni pentru:
I. Exceptarea bibliotecilor de la prevederile OUG 34/2006, Legii 337/2006 şi Normelor 925/2006, în condiţiile în care:
a. ţările UE au exclus instituţia tip biblioteci şi au specificat procedura de achiziţie directă pentru cărţi şi periodice, pe motivele prezentate de
noi mai sus;
b. legislaţia românească exceptează produse şi instituţii similare, şi anume: „cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproducţia de programe
destinate difuzării, de către instiluţii de radiodifuziune şi televiziune" (vezi Art. 13 b din OUG 34/2006), ceea ce este cazul şi pentru cartea împrumutată spre
lectura prin biblioteci, cu finalitate clară: informare, educaţie şi cultură;

c. legislaţia acceptă si excepţii în condiţiile aplicării unor proceduri specifice unor organizaţii şi instituţii (vezi Art. 14 c. din Legea 137/2006,
pentru aprobarea OUG 34/2006), ceea ce este cazul pentru biblioteci și procedura lor specifică de dezvoltare a colecţiilor, de achiziţie de publicații.
II. Amendarea Art. 13 b din OUG 34/2006, în sensul aplicării ordonanţei pentru cumpărarea cărţilor destinate susţinerii serviciilor de lectură din biblioteci.
III. Aplicarea Art. 14:
(1) Prezenta ordonanţa de urgenţă nu se aplica atunci când contractul de achiziţie publică este atribuit ca urmare a:
c) aplicării unei proceduri specifice unor organisme şi instituţii.
Dezvoltarea colecţiilor din bibliotecile de toate tipurile, în scopul susţinerii demersului de învăţământ si cercetare, a serviciilor de latură publică, în scopul
informării ţi formării cetăţenilor contribuabili, implică nu numai aceste finalităţi, ci şi sprijinirea culturii scrise şi a autorilor şi creatorilor din diverse
domenii, prin achiziţionarea publicaţiilor, indiferent de suport - tradiţional, pe hârtie, sau pe suport electronic.

Comentarii

5. Gheorghe Hriscu, consultant
1) Conflictul de interese
a. Definirea mai accentuată a noțiunilor de BAN PUBLIC și cea de CONTRIBUABIL, precum si a importanței acestora: Orice informație privind
BANUL PUBLIC este PUBLICĂ și poate fi aflată IMEDIAT (fără constrângeri si aprobări) de către ORICE CONTRIBUABIL;
b. Agenții economici privați implicați în cheltuirea banului public au obligația de a respecta caracterul PUBLIC al procedurii și al contractelor
subsecvente, si de a pune la dispoziția publicului, mediei si contribuabililor informații în format inteligibil, sugestive si clare (e.g.: grafice, tabele,
baze de date) privind evoluția cheltuielilor folosind mijloace de informare RAPIDE (website, portal, email etc.);
c. Orice persoană plătită din bani publici își dă acordul privind publicarea datelor personale aferente (salariu si alte venituri, avere, relații personale
etc.). Sunt incluse si persoanele plătite din bani publici, angajate sau colaboratoare ai agenților economici privați.
2) Planul anual de achiziții publice (PAAP)
a. Renunțarea la cuvântul “ANUAL”. Ar putea fi adăugat cuvântul PERMANENT;
b. Include toate achizițiile PUBLICE PLANIFICATE pentru orice perioadă si se actualizează ori de câte ori este nevoie, pe bază de documente
justificative.
c. Planul este înregistrat într-o aplicație informatică UNICĂ incluzând: persoana care face propunerea (nume, funcție, data emiterii), persoanele care
avizează si aprobă, memoriul tehnic justificativ si anexele aferente, pe baza “lecțiilor învățate”, dacă e cazul (inclusiv numele realizatorilor
acestora), sursele de finanțare identificate si APROBATE (inclusiv finanțarea MULTIANUALĂ), dar si evoluția realizării planului în timp.
d. Imediat după aprobare si orice modificare, PLANUL este PUBLICAT pe SEAP la secțiunea ANUNTURI DE INTENȚIE. O secțiune separată ar
fi mai indicată, pentru evitarea “reinventării roții”;
e. Reproiectarea, dezvoltarea si extinderea SEAP (Business Process Reengineering -BPR) incluzând fluxul complet (PBRM – Plan Build, Run,
Monitor). Audit-uri IT periodice (trimestrial) conform standardelor ISACA si COBIT sunt binevenite;
f. Sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor.
3) Initierea procedurii de atribuire
Orice anunț de achiziție publică, indiferent de valoare si procedură, va fi publicat OBLIGATORIU pe SEAP, incluzând Documentația de
Atribuire (DA) integrală.
4) Achizitii de produse si servicii (cf. art. 6 HG 925/2006)
a. Achiziția de produse si servicii se face respectând încadrarea în standarde de cost.
b. Durata procedurii de achiziție trebuie REDUSĂ. Durata de pregătire a ofertelor ar putea fi recomandată de către asociații profesionale. Un aviz
consultativ al caietelor de sarcini de către asociații profesionale ar fi binevenit.
5) Criterii de calificare si selecție
a. Introducerea criteriului de selecție al competenței profesionale (in achizițiile ce includ consultantă si servicii) a apartenenței experților la
asociații profesionale recunoscute de statul român si demonstrarea educației continue.
Justificarea adoptării unui anumit criteriu de selecție sau participare si publicarea

acesteia in DA.
c. Candidatul care-si asumă realizarea achizitiei de lucrări sau a achizitiei de servicii din surse proprii, cu plata integrală la receptia calitativă a
proiectului, poate să nu aducă justificări ale capacității tehnice si financiare. Se trece la o INCREDINTARE DIRECTA CU GARANȚII
SUPLIMENTARE. În cazul mai multor candidați in această situație, se va proceda la licitatie electronică pe baza pretului cel mai scăzut;
d. Introducerea ca obligativitate legală a implementării standardelor internaŃionale ISO 9001 (calitate), 14001 (mediu), 18001 (securitate si sănătate
în muncă), 26000 (CSR - Răspunderea Socială Corporatistă) si verificarea de către stat (organele de represiune) a aplicării ad-literam a acestora, pentru
toți participanții la procedura de achizitie publică. Pentru achiziții specializate se mai pot adăuga standardele specifice (e.g.: ISO 27001 (securitate IT),
31000 (risc), 20000 (servicii IT), 38500 (Guvernanță IT) ISO 22000 (siguranța alimentară etc.). Standardele au meritul că prevăd niste praguri minime de
structură managerială, competență profesională si performanță, foarte utile în receptia finală.
e. Eliminarea cerinței de solicitare a documentelor de calificare privind plata taxelor si a obligatiilor față de stat, a documentelor de la ONRC etc. In locul
lor, o componentă informatică (webservices in SEAP) ar face o verificare ON-LINE, direct în bazele de date ale ANAF, CNAS, OPSNAJ, ONRC etc. si
bineînteles, cei în culpă vor avizaŃi si apoi … ELIMINATI.
Un procedeu similar si FOARTE RAPID este folosit de sistemul bancar pentru extragerile de la bancomate.
6) Departajarea ofertelor cu pret/punctaj final egal
De regulă, procedurile pentru achizitii publice au loc ON-LINE pe SEAP, in conformitate cu regulamentul si instrucțiunile SEAP. Adoptarea
procedurii de achiziție off-line trebuie JUSTIFICATĂ temeinic.
7) Incărcarea DA in SEAP
a. DA va fi obligatorie si integral încărcată in SEAP dupa aprobarea de către factorii decidenți. O schemă logică/grafic privind termenele estimative ar fi
indicată.
b. DA va avea un continut precis si complet privind criteriile de evaluare si de performanță a soluțiilor propuse. Criteriile de evaluare si de performanță vor
avea valori numerice si vor fi detaliate in Caietele de sarcini.
c. Caietele de sarcini nu vor face trimiteri către documente la care accesul este limitat. Excepțiile vor fi strict procedurate, respectând principiile achizițiilor
publice.
8) Anunțuri de participare: Erate
Eratele vor fi publicate cu cel puŃin 3 zile LUCRATOARE inainte de termenul de depunere si motivate.
9) Garantia de participare
Dacă e cazul. Conform principiilor si prevederilor legale.
10) Excludere: Oferte inacceptabile
Conform prevederilor legale existente.
11) Excludere: Oferte neconforme
a. Pragul de 85% (propus) se află intr-o toleranță destul de mică, pentru un progres tehnologic al zilelor noastre. Propun un prag de 65% pentru solicitarea
de clarificări (indiferent de numărul participanților).
Impunerea metodologiei de proiect de către autoritatea contractantă, eventual si includerea/impunerea unui soft specializat (aplicație) pentru
evidență/raportare propus de realizatorul DA.
12)Măsuri ale Autorității Contractante

a. Plata separată a prestațiilor membrilor comisiei de evaluare (in afara salariului de bază). Se pierde mult mai mult dacă se lasă loc la o posibilă corupere a
acestora (părerea mea).
b. Impunerea unei limite maxime de profit (procent) si specificarea clară a acesteia în oferta financiară (pentru a se putea verifica corespondența cu
standardele de cost).
13)Clarificări
Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi date de către persoana care a inițiat textul de clarificat (nominalizată).
Clarificările pot fi date si în sedinte de clarificări organizate de Autoritatea Contractantă. Va creste astfel responsabilitatea celui care emite textul. (Evident,
va fi mai clară “directionarea”.)
14)Acordul cadru
Va fi inclus si corelat cu planul de achiziții si în concordanță cu standardele de cost VALABILE.
15)Negociere fără publicarea unui anunt de participare
Văd in fiecare zi “eforturile“ Autorităților Publice (si ale sustinătorilor din umbră) de a face ACHIZITII CU INCREDINTARE DIRECTA (in limita a
15.000 EURO) cf. art. 19 din OUG 34/2006.
În scopul extinderii si îmbunătățirii SEAP, dar si de a preveni “eforturile“ de a eluda libera concurență si transparența, vă rog să dezvoltați în SEAP:
a) O sectiune separată de anunțuri si atribuiri pentru încredintări directe, eliminând astfel orice asa zisă « publicare într-un ziar central » pe care, asta-i
viața, nu-l mai citeste multă lume;
b) O legătură (link direct) între anunțul de participare si anunțul de atribuire, având astfel posibilitatea de a vedea ORICINE stadiul unei proceduri de
achiziție si informații detaliate despre aceasta. Ar fi de luat în considerare (neapărat pentru Fonduri structurale) chiar si evoluția POST- ACHIZITIE
(evoluție si finalizare contract);
c) Posibilitatea de a scoate rapoarte pe o anumită Autoritate Publică/proiect sau toate achizitiile, incluzând licițatiile efectuate pe CPV, câstigătorii (selecții
pe câstigători), bugetul estimat si prețul contractat dar si evoluția contractului (e.g. rapoarte intermediare si/sau finale, audit-uri, inspecții si controale) etc.
16) Comisia de evaluare
a) Cooptarea în comisia de evaluare, ca experti evaluatori sau observatori, a reprezentanților asociațiilor profesionale recunoscute (niciodată aceleasi
persoane) ;
b) Publicarea componenței Comisiei de evaluare si a realizatorilor DA odată cu anunțul de participare.
c) Nominalizarea exactă a soluŃiilor de « back-up ». Membrii de rezervă: cum, când, pe cine inlocuiesc si ce atribuŃii/responsabilităti au/primesc. Soluția
de rezervă trebuie precizată clar, inclusiv pentru Presedintele comisiei de evaluare. («dacă mor mâine»).
16.1 ) Anuntul de atribuire si intocmirea contractului
a) In cazul mai multor participanți, la declararea câstigătorului licitației, să se introducă o nouă calitate pe lângă cea de Câstigător sau Necâstigător. Noua
calitate propusă de mine este cea de REZERVA CALDA « Hot reserve » (1,2,3 pozitii) . În cazul în care, dacă
câstigătorul nu realizează performanța promisă, contractul să poată fi reziliat sau modificat IMEDIAT, iar Autoritatea contractantă să poată incheia
un nou contract cu acelasi obiect, fără a mai urma o nouă procedură clasică de licitatie, ci direct cu REZERVA CALDA (in condițiile si preturile detaliate
contractate cu primul câstigător).
Acceptul ca REZERVA CALDA, trebuie dat/luat la încheierea contractului cu primul câstigător.

Această modalitate ar contribui la o mai mare atentie în realizarea contractelor de către executanți si la cresterea concurenței. Nu ar fi exclus ca din rezerva
caldă să fie selectați AUDITORI TEHNICI si de CALITATE;
b) AUDIT-ul TEHNIC si de CALITATE ar putea fi introdus pentru toate contractele, in special AUDIT-ul MANAGEMENTULUI PROIECTULUI (atât
planificat, cât si inopinat). Audit-ul financiar este insuficient (parerea mea);
c) Obligativitatea Executantului/Prestatorului de a face publicitate Contractului de achizitie publică si evoluției acestuia. Eliminarea oricărei
prevalări de CLAUZE SECRETE ;
d) Toate contractele (in forma completă si indiferent de sumă) să fie publicate pe SEAP, inclusiv actele aditionale sau alte modificări.
17)Garanția de bună executie
Trebuie să ramână valabilă si să poată fi executată până în ultima zi a perioadei de garanție.
18)Ajustarea contractului
Numai în cazuri speciale strict precizate :
- Forta majoră ;
- Schimbări de strategie;
- Evoluție tehnologică neprevăzută ;
- Evenimente deosebite ;
19) Legislatie
Includerea tuturor prevederilor privind achizitiile publice intr-un singur act normativ (Cod) si abrogarea tuturor celorlalte documente. Pentru cazuri
particularizate si cerințe foarte specifice, Autoritătile Publice vor concepe si publica integral conținutul procedurilor proprii de achiziții si de calitate, ca
si componente ale Sistemului de Management al Calității propriu (e.g. ISO 9001, standardele INTOSAI, FIDIC etc.).

Comentarii

6. Ion Georgescu, Asociația Institutul Român de Trening
- PAAP este un foarte util instrument managerial in gestionarea procesului achizitiilor publice la nivelul unei autoritati contractante, si
- PAAP (ca si SEAP) este perceput de autoritatile contractante din Romania ca fiind un instrument impus prin legislatie (spre deosebire de alte tari
unde asemenea instrumente precum planificarea achizitiilor si achizitiile electronice au aparut ca nevoi reale ale autoritatilor contractante) si, ca
urmare, exista o rezistenta in aplicarea lui, asa cum se intampla cu orice este impus fara a fi inteleasa utilitatea lui reala de catre cei care pun in
practica reglementarile.
Comentarii

7. Demetra Lupu – Vișănescu, Universitatea Craiova
In ceea ce priveste PAAP daca ar fi un simplu instrument managerial nu ar fi o problema pentru ca oricum toate autoritatile contractante tin o
evident a achizitiilor si fac o centralizare pentru a determina procedura de achiztie, dara daca pentru orice “fitnig, robinet sau canepa, pasta
decapanta ” le trecem in PAAP si apoi mergem cu el la aprobat (compartiment contabil-financiar, director si ordonator de credite) si numai dupa se
obtin toate aprobarile se demareaza achizitia se inunda cladirea … Mentionam ca toate aprobarile din partea compartimentelor economice si chiar a
ordonatorului de credite se gasesc déjà pe referatele de necessitate intocmite de compartimentele de specialitate din cadrul autoritatii contractante.
Nu consideram oportuna introducerea cumpararii directe in PAAP.
Comentarii

8. Radu Gheorghe, Asociația Română de Salubritate
1. Acceptarea firmelor de consultanta atat in intocmirea documentatiei cat si in comisia de evaluare. Prin acest lucru se rezolva problema lipsei de
specialisti in domeniul achizitiilor(avand in vedere diversitatea si complexitatea acestora) din cadrul autoritatii contractante(nici cele din orase
mari nu au specialisti in toate domeniile in care fac achizitii publice).
2. Firmele de consultanta:
- trebuie sa fie atestate de ANRMAP si,
- pentru a se garanta corectitudinea procedurii de care raspund trebuie sa depuna o garantie de buna executie care se poate pierde in favoarea
autoritatii contractante, in cazul in care acasta este prejudiciata din vina consultantului sau in favoarea ofertantilor prejudiciati din vina
consultantului.
- Garantia va fi eliberata la datata semnarii contractului intre autoritate si ofertantul castigator.
3. Valoarea concreta a garantiei depusa de consultant si a sumei maxime ce poate fi platita de autoritate consultantului, trebuie sa fie stabilite de
ANRMAP in functie de valoarea contractului de achizitie publica ce face obiectul procedurii – trebuie sa fie clar stabilite pentru a se evita orice
posibilitate de frauda.
4. Modul de alegere a consultantului se stabileste de autoritatea contractanta.
5. Avantaje:
-

Se elimina conflictul de interese

-

Se garanteaza o evaluare corecta a ofertelor

-

Se garanteaza respectarea intocmai a legislatiei in domeniu

-

Se garanteaza intocmirea unor documentatii profesionale

-

ANRMAP va avea un control mai bun asupra procedurilor de achizitii publice prin controlul asupra consultantilor

-

Se vor reduce la minim contestatiile procedurilor, prin profesionalizarea procedurilor

6. Pentru a preveni ofertarea de preturi foarte mici in dorinta de a castiga cu orice prêt contractul, si cu intentia de a REZOLVA pe parcurs problema,
trebuie eliminate toate ofertele care au un prêt mai mic de 85% din media tarifelor ofertate. Se va calcula pentru fiecare prêt ofertat in parte,

indiferent daca criteriul este “pretul cel mai scazut” sau “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico – economic”. In vederea
posibilitatii aplicarii acestui calcul se impune stabilirea unui numar minim de participanti la procedura – ex. Minim 3,4,5,…. participanti =
concurenta reala.
7. Abordarea corecta a pocedurilor de achizitii publice atat din pctul de vedere al ANRMAP cat si din cel al CNSC: sunt concursuri la care participa
parteneri de competitie nu persoane neajutorate ce trebuiesc ajutate sa treaca strada. Concret: cel ce nu indeplineste intocmai cerintele din
documentatie , la data deschiderii ofertelor, trebuie eliminat din competitie, pentru ca altfel nu facem decat sa ducem in derizioriu procedurile si sa
avem contestatii si intarzieri nejustificate in semnarea contractelor, si, in final , neancredere in sistem.
8. Garantia de participare – exclus a se proba prin OP – nu exista garantia posibilitatii executarii acesteia .
9. Cerinta privind lichiditatea – de eliminat cel putin pentru achizitii de servicii- avantajeaza societatile care nu investesc in dezvoltare si care au
lichiditati mari, fata de cele ce investesc in echipamente/utilaje/etc si care pot oferi servicii de calitate.
10. Obligarea CNSC de a tine cont de puntul de vedere dat de ANRSC in analizarea contestatiilor.

Comentarii

9. Marian Mitruți, CJ Bacău
1) Avand in vedere problemele cu care se confrunta autoritatile contractante din mediul rural unde compartimentele de Achizitii publice sunt in
majoritatea cazurilor constituite dintr-o singura persoana si care are de cele mai multe ori si alte atributii, fiind angajata in cadrul institutiei la
compartimentul de Contabilitate sau Urbanism, propunem modificarea art. 73 din HG nr. 925 in sensul ca expertii externi cooptati sa poata verifica
si ei documentele de calificare, insa fara a avea drept de vot, cu obligatia elaborarii unui raport de specialitate si pentru documentele de calificare;
2) Referitor la prevederile art. 122 lit i din OUG nr. 34/2006 (negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare) consideram ca prin
cadrul legal ar trebui definita mai complet sintagma “caracter imprevizibil” pentru a evita interpretarile diferite cu privire la modul de alegere a
procedurii.
Comentarii

10. Marga Palaloga, Halcrow România

Nr.
crt
1

Actul Normativ

Articolul

Un nou Ordin
ANRMAP

Propunere de modificare

Prin acest Ordin sa se defineasca validatorul ANRMAP al documentatiei de atribuire, rolul si
responsabilitatile acestuia referitor la modificarile din documentatie pe care le solicita si/sau
recomanda.

Prin acest Ordin sa fie clarificat regimul juridic al Notificarilor emise de ANRMAP si publicate pe
site-ul sau.
2

Recomandarea
ANRMAP

Certificatul Constatator in original va fi solicitat inainte de transmiterea comunicarii privind
rezultatul procedurii de atribuire, in original/copie legalizata numai ofertantului clasat pe primul
loc in urma evaluarii.
Nu este corect sa ii comunicam ofertantului respectiv ca este pe primul loc inainte de a finaliza
procedura de evaluare si a comunica oficial numele castigatorului.

A se mentiona “la momentul semnarii contractului se va solicita acest certificat in original sau
copie legalizata”.

3

Notificare
Nr.67/22.03.2011

Criterii de
calificare

Experiența experților cheie:
-

Maxim 5 ani pentru domeniul studiilor;

-

Maxim 3 ani pentru domeniul specific pozitiei din proiect;

cu exceptiile a si b.
Chiar daca s-a justificat complexitatea proiectului, care nu este intalnit la orice pas, validatorul
ANRMAP nu a acceptat nimic si a solicitat reducerea numarului de ani. Nu este corect in anumite
situatii: ex. epert modelare hidraulica – 3 ani de experienta nu sunt suficienti. Deoarece
validatorul un stie exact ce face acest expert, chiar daca i se precizeaza ca modelarea nu se invata
intr-un singur proiect sau in maxim 3 ani, pentru ca de exemplu sa poti verifica modelul pregatit
de un constructor sau proiectant, acesta nu este de acord.

La fel pentru:
- situatia in care se solicita atestat, cand nu se permite sa se mai ceara experienta similara in
domeniul specific pozitiei.
Ex. in situatia coordonator SSM pe santier, certificatul se obtine cu experienta in proiectare si/sau
pe santier, dar este nevoie si de experienta ca si coordonator SSM pe santier in momentul in care
este numit ca expert in acest domeniu pe un santier.

Propunem sa fie stabilite anumite expertize (o lista) si numarul de experienta necesara pentru
fiecare caz, care sa fie acceptate in evaluarea documentatiilor.
4

Ordin Nr.171/2012

Art.2

De inclus o definire a termenului de “modificare a documentatiei de atribuire” pentru a reiesi care
clarificari reprezinta si care nu reprezinta o modificare a documentatie de atribuire.

5

Ordinul 509/2011

Anexa 1
ref.Art.18
4 don
OUG
34/2006

A se modifica formula de calcul raportata nu la valoarea estimata a contractului ci la valoarea
propunerii financiare a fiecarui ofertant, deoarece nu este corect sa se solicite disponibilitate
financiara raportata la o valoare mai mare decat propune ofertantul
Sau
Sa se includa o mentiune referitoare la faptul ca dovada existentei resurselor financiare se va face

la momentul semnarii contrcatului pentru valoarea calculata in raport cu valoarea contractului.
6

HG 925/2006

Art.86
al.(5) lit.a)

“ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor “
De specificat “confirmat de catre banca emitenta”, pentru a nu crea confuzii.
Unele AC resping oferta pe motiv ca nu au intrat banii in contul lor, adica nu exista confirmarea
bancii /trezoreriei unde au deschis contul.

7

Modificari ale HG
925/2006 propuse de
ANRMAP

Punctul 10 Excluderi oferte neacceptabile

 Nu a fost depusa propunerea tehnica si/sau cea financiara
Sa fie completata cu:
“sau acestea nu sunt complete (ex. lipseste un volum din PT sau un formular din PF)
8

OUG 34/2006

Subcontractarea sa fie limitata la un anume procent (ex.40 – 50%).
Nu este posibil ca sa fie nelimitata, deoarece se poate veni cu un numar mare de subcontractori si
chiar daca responsabilitatea este cea a entitatii care a semnat contractul, pot aparea probleme
care conduc oricum la intarzieri, in conditii in care de cele mai multe ori, in special pe fonduri
europene, acestea pot conduce la pierderea finantarii.

Comentarii

11. Sorin Fusea, Asociația Națională a Specialiștilor în Achiziții
Propunerile formulate de ANSA
1. Ref. propunere ANRMAP: În cazul contractelor mixte (furnizare + servicii, servicii + lucrări, furnizare + lucrări etc.) cerinţa privind experiența
similară nu se va solicita prin prezentarea unui singur contract care să includă toate tipurile de activități ce fac obiectul contractului.
Propunere ANSA:
În vederea aplicării corecte a art.11^1 alin.(4) din HG nr.925/2006- susţinere experienţă similară, a prevederilor anexei 2 din Ordin 509/2011 şi a
propunerii ANRMAP, ar fi necesară o explicitare a modului de aplicarea a prevederii din Ordin 509/2011 „Cerinţa privind experienţa similară va fi
îndeplinită în întregime de către un singur susţinător”.
Motivare:
în Fisa de date se înscrie:
cerinţa 1: experienţa similară prin prezentarea a cel puţin două contracte de servicii proiectare drum şi execuţie drum.
Interpretarea comisiei de evaluare: fiind o singură cerinţă, atât proiectarea cât şi execuţia trebuie îndeplinită ori de ofertant ori de susţinător, întrucât
Ordinul nr.509/2011 prevede ,...experienţa similară va fi îndeplinită în întregime...”
2. Ref. propunere ANRMAP: A fost eliminată restricția de formă referitoare la garanția de participare, care trebuie prezentată în cuantumul și
având perioada de valabilitate solicitate de autoritatea contractantă
Propunere ANSA:
Menţinerea posibilităţii de respingere sau obligarea autorităţii contractante de a solicita ofertantului prelungirea valabilităţii garanţiei înainte de a se
realiza evaluarea documentelor de calificare, în situaţia în care acesta nu face dovada depunerii unei garanţii cu valabilitate cel puţin egală cu cea a ofertei.
Motivare:
în lipsa unei prelungiri de garanţie/respingere a ofertei pentru cazuri izolate, se cauzează următoarele efecte:
1. Nu se respectă tratamentul egal faţă de ceilalţi ofertanţi.

2. În caz de contestare, ofertantului care depune o garanţie cu perioadă mai scurtă este posibil să nu i se mai poate reţine garanţia, întrucât expiră între
timp.
3. Cum se va „apăra” autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia? Care mai este rolulgaranţiei de
participare?
3. Ref. propunere ANRMAP (...) conducătorul autorităţii contractante are obligaţia de a aproba sau de a dispune orice alte măsuri în conformitate cu
prevederile ordonanţei de urgenţă, în termen de 3 zile.
Propunere ANSA
Corelarea termenul de mai sus, de 3 zile pentru aprobarea raportului, cu cel din OUG nr.30/2006, prin care UCVAP îşi exprimă opinia, înainte de
aprobarea Raportului, în 3 zile lucrătoare de la primirea Raportului.
-

art. 4 (1) b) Ministerul Finanţelor Publice... exprimă opinia privind derularea procedurii de atribuire în conformitate cu legislaţia din domeniu, în
termen de 3 zile lucrătoare de la primirea Raportului procedurii de atribuire, în condiţiile art. 4^1 lit. d);
art. 4^1 lit. d): Autoritatea contractantă iniţiatoare a procedurii de atribuire.... are obligaţia de a pune la dispoziţie Raportul procedurii de
atribuire, înainte de a fi aprobat de către conducătorul autorităţii contractante, în vederea asigurării scopului preventiv al funcţiei de verificare, în
termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestuia;

4. Propunere ANSA: Introducerea posibilităţii cooptorii unor experţi şi pentru evaluarea documentelor de calificare
Motivare: foarte multe documentaţii de atribuire, în special în mediul rural, sunt întocmite de firme de consultanţă.
Primăriile rurale, având un număr redus de angajaţi, cu atribuţii multiple, nu au capacitatea de a-şi întocmi singure o documentaţie corespunzătoare.
Comisia de evaluare are în componenţă, având în vedere situaţia expusă, spre ex.: responsabilul cu achiziţiile, responsabilul ISU, casierul, secretarul
comunei etc.
Aceste persoane, date în exemplul anterior, nu au pregatirea necesară pentru a analiza dacă un contract de servicii proiectare, prezentat ca experienţă
similară, poate fi considerat similar ori nu.
De asemenea, nu pot aprecia dacă utilajele nominalizate sunt cele solicitate, etc.
Expertul tehnic are competenţă doar pe propunerea tehnică.
Conform art.74 (3) din HG nr.925/2006 „Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa
numai membrii acesteia şi, după caz, experţii cooptaţi.”
Dacă documentele de calificare ar fi evaluate de consultantul care a întocmit documentaţia, acesta nu ar avea dreptul să participe la şedinţele de
evaluare, potrivit interdicţiei stabilite prin dispoziţiile art.74 (3) din HG nr.925/2006.

5. Propunere ANSA: explicitare/introducerea unor menţiuni clarificatoare referitor la textul inserat la pct. 2.3 din Ordinul nr.302/2011- secţiunea
Raportul procedurii- Evaluarea propunerilor tehnice -, potrivit căruia: „Pentru fiecare ofertant va fi menţionat succint, dar precis modul concret de
îndeplinire a respectivelor cerinţe.”
Motivare: la contractele de lucrări, caietul de sarcini are de foarte multe ori zeci de capitole, cu sute de pagini. Proiectul tehnic este parte integrantă a
caietului de sarcini şi conţine mii de articole.
O interpretare a sintagmei “succint dar precis” ar putea fi: înscrierea în Raportul procedurii a modului în care propunerea tehnică respectă cerinţele
minime din caietul de sarcini, respectiv înscrierea tuturor articolelor din proiectul tehnic şi a tuturor capitolelor din caietul de sarcini.
6. Propunere ANSA: includerea în categoria ofertelor neconforme a celor care nu sunt semnate cu semnătură electronică, în cadrul procedurilor
derulate integral on line.
7. Propunere ANSA: Completarea secţiunii prevăzute la pct. 2.2 din Ordinul nr.302/2011, Şedinţa de deschidere a ofertelor, cu informaţii
referitoare la garanţia de participare, valabilitatea ofertei, subcontractanţi, terţi susţinători.
Motivare:acestea sunt informaţii importante, ce trebuie cunoscute de toţi ofertanţii
8. Propunere ANSA: modificarea art. 21 din OUG 34/2006 „Orice autoritate contractantă are dreptul de a aplica procedurile de atribuire
prevăzute la art. 18, prin utilizarea mijloacelor electronice.”
Prin coroborarea tuturor prevederilor din OUG nr.34/2006, rezultă obligaţia de aplicare a procedurile de atribuire prevăzute la art. 18, prin
utilizarea mijloacelor electronice.”
9. Propunere ANSA: coroborarea definitiei dată la art. 3 lit. z) din OUG 34/2006, termenului de “zile” cu termenul de “maximum 14 zile”
mentionat in art. 331 alin. 2 din OUG 34/2006. Interpretarea data de ANRMAP acestui termen de 14 zile este de “14 zile lucratoare”, ceea ce contravine
definitiei termenului de “zile” de la art. 3 lit. z) din OUG 34/2006. În acest sens, fie se adaugă termenul de “lucratoare” celor maxim 14 zile mentionate în
textul art. 331 alin. 2 din OUG 34/2006, fie se modifică numărul de zile, astfel încât aceste zile să fie calendaristice, conform defintiei de la art. 3 lit. z) din
OUG 34/2006.
10. Propunere ANSA: elaborarea unui act normativ care să dezvolte metodologia de verificare a documentaţiilor de atribuire, în vederea validării, de
către ANRMAP.
Rolul acestui act normativ: se vor evita respingerile de tipul “mutati din coloana din dreapta în coloana din stânga toate informatiile legate de
documentele ce trebuie prezentate de ofertanti pentru indeplinirea cerintelor de calificare, cu exceptia formularelor”.

Atât timp cât titlul coloanei din dreapta este “Modalitatea de îndeplinire”, înţelegem că toate documentele ce trebuie prezentate pentru îndeplinirea
unei cerinte ar trebui să se regasescă în aceasta coloană. De cele mai multe ori, AC nu ştie ce să scrie în coloana din dreapta şi ce să scrie în coloana din
stânga, astfel încat să evite respingerea DA, pe un motiv de acest gen, caz în care se ajunge ca toate informatiile se se regăseacă îngramadite, prescurtate, în
coloana din stanga, astfel că ofertantii abia mai înteleg cerinţele AC.
11. Propunere ANSA: stabilirea unor factori de evaluare, cu tilu de recomandare, acceptati de către ANRMAP, pentru utilizarea criteriului de
atribuire “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, atât pentru contractele de servicii care presupun prestaţii intelectuale, cât şi pentru
contractele de lucrări.
12. Propunere ANSA: Crearea unei baze de date unde operatorii economici să posteze documente privind experienţa similară, capacitatea
profesională etc.
13. Propunere ANSA: Creşterea transparenţei privind documentele constatatoare elaborate de autorităţile contractante după executarea unui contract
prin postarea pe website ANRMAP. Astfel, situaţia operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit în mod corespunzator obligatiile contractuale (art 181
lit. c1 din OUG 34/2006) ar putea fi la îndemâna celor care doresc să fie beneficiarii unui anumit tip de contract.
14. Propunere ANSA: realizarea unei raportări mai facile către ANRMAP, în termen de 48 de ore de la semnarea contractelor. Raportarea realizânduse şi în SEAP, ANRMAP poate primi informaţiile necesare de la acesta.

Comentarii

12. Cosmin Trofin, ENEL
Companiile Enel din România desfăşoară activităţi relevante în sensul art. 229 din Ordonanţă şi deţin calitatea de autorităţi contractante
conform dispoziţiilor art. 8 lit. e) din acelaşi act normativ. În continuare, vă supunem atenţiei următoarele propuneri de modificare a
legislaţiei în materie de achiziţii publice:
1)

Reglementarea mai detaliată şi explicită a dispoziţiilor art. 243 din Ordonanţă astfel încât să poată fi identificate mai uşor şi fără
interpretare produsele/serviciile/lucrările a căror achiziţie poate fi exceptată de la aplicarea Ordonanţei.

2)

Posibilitatea Companiilor Enel din România de utilizare a sistemului preliminar de calificare astfel cum este prevăzut în Directiva
Europeană 2004/17/CE, la art 53. În confomitate cu art. 304 alin. (2) din Ordonanţă modul în care autorităţile contractante au dreptul,
pentru atribuirea contractelor sectoriale, de a utiliza sistemul preliminar de calificare trebuie reglementat prin Hotărâre de Guvern.

3)

Revizuirea criteriilor de selecţie şi calificare: posibilitatea autorităţilor contractante de a impune criterii de calificare şi selecţie mai
aspre, care să răspundă cerinţelor proprii, fără a fi încadrate în rândul criteriilor “restrictive”. Considerăm acest lucru extrem de important,
întrucât domeniul în care Companiile activează este unul critic, în condiţiile în care întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor electrice
impune desfăşurarea execuţiei de lucrări în condiţii speciale, prin intermediul unor operatori autorizaţi în acest sens şi dispunând de
personal calificat. De asemenea, legat de specificaţiile tehnice, aducem în discuţie, cu titlu de exemplu, situaţia achiziţiei de produse
informatice, în cadrul căreia unde Companiile au întâmpinat numeroase dificultăţi în a impune anumite cerinţe; astfel, achiziţia unor
produse noi, excluzând achiziţia unor produse remanufacturate sau cu componente vechi, precum şi solicitarea diverselor certificări ISO
sau echivalent au fost declarate restrictive de către operatorii SEAP. Subliniem faptul că produsele remanufacturate sau care conţin
componente vechi reprezintă o altă categorie de produse care nu interesează autoritatea contractantă şi care nu pot fi înglobate în sintagma
“echivalent”.

4)

În contextul liberalizării pieţei de energie, conform art. 248 din Ordonanţă, companiile de furnizare a energiei electrice, în cazul nostru
Enel Energie şi Enel Energie Muntenia, nu ar trebui să fie considerate autorităţi contractante, întrucât activitatea lor este supusă direct
concurenţei pe o piaţă la care accesul nu este restricţionat. În sensul art. 235 din Ordonanţă, este considerată activitate relevanta punerea

la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, servicii de producţie, transport sau distribuţie de
combustibili gazoşi, energie termică sau energie electrică precum şi livrarea de combustibili gazoşi, energie termică sau energie electrică
prin reţele de natură celor menţionate anterior. Astfel, considerăm necesară modificarea acestui articol, conform condiţiilor actuale din
piaţă, prin eliminarea literei b) care face referire şi la furnizarea de energie electrică.
Comentarii

13. Laura Panea, EU Concepts R&D
14. Dan Caraman, AGIR / EU Concepts R&D / OPREMAR
Propunerile fiind transmise în numele AGIR, OPREMAR si EUConcepts R&D sunt bazate în principal pe experiența industrială şi pe achiziții de
echipamente, servicii (transport, proiectare, consultanta, etc.) legate de domeniile transporturi, material rulant etc. şi pe dezideratele de a se promova
dezvoltarea unui transport durabil, ecologic, cu consumuri şi costuri reduse, precum şi de a sprijini dezvoltarea inovativă şi competitivă a industriei
şi serviciilor de profil din Romania. Desigur propunerile pot fi aplicate si in alte domenii conexe/similare.
Considerăm că întreaga acţiune de îmbunătățire a Achizițiilor trebuie sa aibă în vedere următoarele argumente fundamentale prezentate de Comisia
Europeană prin propunerea de Directive privind achiziţiile publice prezentate prin comunicatele COM(2011) 895 final şi COM(2011) 896 final din
20.12.2011 pentru modificarea Directivelor 2004/17/CE şi 18/2004/CE:
 Noua legislație pe achiziții publice, aliniată la Strategia Europa 2020, trebuie să ajute la îmbunătățirea mediului de afaceri și a condițiilor care le
permit întreprinderilor să inoveze și prin încurajarea unei utilizări mai extinse a achizițiilor publice ecologice, sprijinind tranziția către o
economie cu emisii scăzute de carbon și eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor.
 Entitățile contractante trebuie să dea achizițiilor publice o utilizare strategică optimă pentru a stimula inovarea
 trebuie prevăzută o procedură specifică de achiziții care să le permită entităților contractante să creeze un parteneriat pentru inovare pe termen
lung pentru dezvoltarea și achiziționarea ulterioară.
Faţă de aceste linii directoare trasate prin Strategia si Directivele UE apreciem că ar fi necesare următoarele modificări:
1)

2)

Consideram că în locul criteriului de atribuire pe baza preţului cel mai scăzut, pentru modernizări sau achiziţii importante de material rulant ar trebui
impuse (sau măcar recomandate) criterii care să ţină cont de aspecte ecologice, eficienţa energetică, costuri în exploatare - similar cerinţelor
obligatorii stabilite prin Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de
transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (Directiva transpusa în Romania prin OUG nr. 40/2011) şi să aibă un efect
strategic optim în stimularea inovării şi creearea unor parteneriate pentru inovare pe termen lung pentru dezvoltarea și achiziționarea ulterioară.
Aplicarea acestor criterii pentru achizitii de material rulant, servicii de trasnport etc. ar avea si rolul strategic de a stimul inovarea si de a sprijini
o dezvoltare performanta a firmelor romanesti in conditiile in care nu se prefera exclusiv pretul minim si se accept/se intelege ca in acest sector
pretul minim trebuie sa fie unul din criterii, dar nu cel mai important (cheltuielile importante nu sunt cele de achizitii ci cele pe durata de viata,
legate de consumuri, noxe, fiabilitate, mentenanta etc.).
Ref. la modul de lucru în cadrul Comitetului Consultativ: propunerile si modul de rezolvare al acestora să se transmită întregului grup pentru ca
părțile interesate să poată avea un punct de vedere operativ ref. la propunere si in sprijinul variantei optime de redactare.
In cadrul întâlnirilor, problemele pentru care nu s-a găsit o rezolvare corespunzătoare sa fie grupate in Agenda de discuții (după tematici, si/sau grup
de participanți), încercând astfel a se discuta operativ cu grupul interesat.

Referitor la modificările propuse de ANRMAP pentru modificare HG 925/2006 avem următoarele propuneri:
3)

Ref. pct. 2: Plan anual al achiziţiilor publice:
Întocmirea Programului de Achiziții Publice să se facă pe baza necesităţilor, cu valori reale (nu pe baza de buget) şi pentru perioade multianuale.
In lipsa acestora [PAAP=instrumente manageriale] nu se pot elabora strategii şi bugete multianuale care să permită o dezvoltare armonioasă,
conform necesităţilor şi directivelor UE.
De asemenea, numai pe baza unor astfel de Programe multianuale pot fi prevăzute proceduri de achiziţii care să permită entităților contractante să
creeze un parteneriat pentru inovare pe termen lung pentru dezvoltarea și achiziționarea ulterioară

Ref. pct. 6: Departajarea ofertelor.
a) La Criteriul „Preţul cel mai scăzut” aliniatul 2 credem că nu este aplicabil, neîncadrându-se în acest criteriu. Propunem a se anula aliniatul 2.
b) La Criteriul „Oferta cea mai avantajoasă” - aliniatul 1 ar distorsiona modul de evaluare (în cazul in care preţul nu este determinant faţă de celelalte
criterii), iar analiza unor criterii suplimentare - dacă acestea nu au fost prevăzute - ar fi subiectivă. In mod similar şi aliniatul 2.
Propunem înlocuirea celor 2 aliniate propuse cu formularea:
„în documentația atribuire, secțiunea I - Fişa de date a achiziţiei, la capitolul VII pct.7.2 - „Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
se vor preciza atât Criteriile şi metodologia de evaluare (care trebuie să fie măsurabilă şi verificabilă, conform documentaţiei de atribuire), precum şi
criteriile suplimentare de departajare în cazul unor punctaje egale”.
4)

Justificări:
criteriile stabilite în documentația de atribuire trebuie să corespundă celor 3 principii de bază a U.E. mai sus menţionate. Criteriile de departajare vor
răspunde aceloraşi principii, dar trebuie să fie prevăzute în documentația de atribuire (cap. 7.2), pentru a fi explicitate si cunoscute de toți ofertanţii.
- In cazul în care criteriile de departajare nu sunt bine redactate si nu vor face departajarea, procedura se poate anula.
5) Ref. pct. 13 - Clarificări. Propunem o singură formulare:
„La solicitările de clarificare ... autoritatea contractuală are obligaţia de a răspunde în cel mult 2 zile lucrătoare la orice solicitare primită cu cel puţin 6
zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor”. Datele vor fi trecute explicit in „Calendarul procedurii”.
Justificări:
− conform acestei formulări ultimele clarificări vor fi date cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor.
− pentru a se evita neînțelegerile (ref. „zile lucrătoare”), aceste date vor trebui trecute explicit în Fişa de date a achiziţiei, la capitolul I.c. „Calendarul procedurii”.
− Apreciem că durata de 4 zile lucrătoare este suficient de mică în cazul în care ar apărea precizări (sau erate) care ar putea impune modificări /
completări substanţiale ale ofertelor deja redactate.
− Apreciem că durata de 4 zile lucrătoare nu poate fi micşorată fără riscul de a aduce prejudicii calităţii ofertelor şi posibile dezechilibre între ofertanţi.
-

6)

Ref. pct. 8 - Erate.
Propunem ca termenul limită la care se poate publica o erată să fie acelaşi cu cel de la pct. 13 - Clarificări („cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de
data limită de depunere a ofertelor”) şi acest termen să fie specificat în Fişa de date a achiziţiei, la capitolul „Calendarul procedurii”.

Comentarii

15. Andreea Nicolescu, Patronatul Apei
Propuneri de modificări ale OUG 34/2006
Legislatia in vigoare

Art. 3 - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de
mai jos au următoarele semnificaţii:
p) ofertant - orice operator economic care a depus ofertă în termenul de
depunere a ofertelor indicat în anunţul/invitaţia de participare;
q) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa
de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie
publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică;

Art. 43^1- (1) Garanţia de participare se constituie de către ofertant în
scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual
comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată
până la încheierea contractului.
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertanţilor
constituirea garanţiei de participare, în vederea participării la procedura de
atribuire a contractului.
Art. 44
(1) Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a
depune candidatură sau ofertă comună, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze
din punct de vedere formal asocierea.
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie
legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată
câştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie
necesară pentru buna îndeplinire a contractului.

Propuneri de modificare

Definitia de la litera q sa includa si documentele de calificare avand in vedere
- prevederile art. 170 , „ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate
cu prevederile din documentaţia de atribuire”;
- prevederile art. 172 - (1) „operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la
adresa şi până la data şi ora limită pentru depunere stabilite în anunţul sau în
invitaţia de participare”
-prevederileart 3 lit j „documentaţie de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate
informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de
atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia
descriptivă”
corelarea cu art. 85 din HG care arata ca „ Autoritatea contractantă are obligaţia
de a preciza în documentaţia de atribuire dacă pentru participarea la procedură
este prevăzută obligaţia ofertanţilor de a constitui o garanţie de participare”

Introducerea obligaţiei ofertanţilor de a legaliza asocierea încă de la faza
depunerii ofertelor având susţinere şi în seriozitatea şi responsabilizarea ofertelor
sau
Clarificarea dispoziţiilor legale în sensul că neprezentarea de către ofertantul
câştigător a acordului de asociere în formă legalizată poate constitui un refuz de
semnare a contractului, urmând ca autoritatea contractantă să aibă la dispoziţie în
această situaţie posibilitatea încheierii contractului cu ofertantul clasat pe poziţia
următoare
Din analiza acestui text şi a cazuisticii, nu rezultă condiţiile necesare pentru buna
îndeplinire a obligaţiei corespondente a ofertantului câştigător, de legalizare a
asocierii la notariat înainte de semnarea contractului, înregistrându-se întârzieri
excesiv de mari în indeplinirea acesteia. Şi din nou constatăm reglementarea
exclusiv a atribuţiilor Autorităţii Contractante, obligaţiunile ofertantului sau
câştigătorului licitaţiei nefiind reglementate în sensul asigurării fluidizării

procedurii de achiziţie şi a absorbţiei fondurilor alocate din surse comunitare sau
bugetare.
În consecinţă, unii operatori economici, prevalându-se de lipsa obligaţiei legale cu
privire la această situaţie, nu dau curs solicitărilor autorităţilor contractante de a
legaliza asocierea până la semnarea contractului, moment amânat în mod repetat
fără justificări reale.
Pentru evitarea acestei situaţii, propunem includerea în cadrul normativ a
următoarelor soluţii:
Includerea obligatiei si pentru tertulsustinator , avand in vedere ca acesta intra in
relatii contractuale cu Autoritatea Contractanta in cazul in care ofertantul nu
isiindeplinesteobligatiile contractuale

Art. 69^1) Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care
are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere
sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în
relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu
-propunem introducerea la art. 182 aceasta situatie de excludere,
persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante este
In prezent, documentul edificator solicitat – declaratie pe propria raspundere este
exclus din procedura de atribuire.
solicitat, conform Ord.509/2011 , ca si criteriu de calificare in anunt si in FDA,
motiv pentru care ofertaantiiutilizeaza dreptul prevazut la art. 11 alin din HG
925/2006.
Art. 79 - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), în măsura
- propunem eliminarea acestei obligatiipentru autoritatea contractanta
în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii
Sau
contractante la aceste solicitări trebuie să fie publicat/transmis nu mai
-reformularea textului astfel:
târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor
„……., aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de
clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea
(2) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de
răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte
clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în
de data limită de depunere a ofertelor si raspunsul nu modifica informatiile deja
imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din
urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în publicate in anunt/invitatie
măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea
răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii
economici înainte de data limită de depunere a ofertelor
Art.124 si urm privind Cererea de oferte
Introducerea unui articol nou prin care sa fie stabilit termenul de solicitare a
clarificărilor corelat cu notificarea
ANRMAP nr.80/27.01.2012 privind
modalitatea de completare a fisei de date a achizitiei care precizeaza 7 zile pt
contracte de lucrari /servicii si 3 zile pentrucontracte furnizare sau cu notificarea
ANRMAP nr.81 /24.02.2012 Metodologia de evaluare a conformităţii
documentației de atribuire publicate pe site in care se prevede un termen de 8
zile, respectiv 4 .
Art. 126- (1) Până la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă
Propunem eliminarea acestui articol
are dreptul de a nu publica invitaţia de participare în SEAP, cu condiţia să

o transmită către cel puţin 3 operatori economici.
Paragraful 2
Situaţia personală a candidatului sau a ofertantului

Art.215Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public.
Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea
termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind
liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat
decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un
drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

Introducerea art. 182^1 „Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o
procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat
care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) se afla in conflict de interese asa cum este acesta prevazut in art. 69^1
b) nu certifică faptul că participarea la respectiva procedură este făcută în
concordanţă cu regulile de concurenţă
Stabilirea clara a momentului in care acest document devine public

Propuneri de modificări ale H.G. nr. 925/2006
Legislatie in vigoare
Art.5 alin(4) În cazul în care urmează sa fie aplicată procedura cererii
de oferte, nota justificativătrebuie sa contină numai explicatii cu
privire la rezultatul estimarii, conform regulilorprevăzute în cap. II
sectiunea a 2-a din ordonanta de urgenta, valorii contractului
deachizitie publica care urmează sa fie atribuit.
Art. 9.In sensul prevederilor art. 8 alin. (1), se prezumă căcerintele
minime de calificare suntdisproportionate in raport cu natura si
complexitatea contractului de achizitie publică ceurmează să fie
atribuit, dacă se impune indeplinirea unor conditii cum ar fi: b)
valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic să fie mai mare
decatvaloareaestimată a contractului, multiplicată cu 2;

Art 11 alin (4) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de
calificare prevăzute la art. 176 dinOUG, ofertantul are dreptul de a
prezenta initial doar o declaratie pe
proprie răspundere semnată de reprezentantul său legal, prin care
confirmă că

Propuneri de modificare
Eliminarea obligatiei de a se intocmi nota justificativa pentru cererea de oferte

Propunem formualrea exacta a acestei cerinte de calificare privind cifra de afaceri.In
lege se prevede ca autoritatea contractanta nu are dreptul sa solicite ca cifra de afaceri
sa fie mai mare decat dublul valorii estimate a contractului. Propunem a se indica exact
formularea pe care trebuie sa o imbrace aceasta cerinta de calificare.
Exemplu: la o val estimata de 1.000.000 lei cum trebuie sa sune cerinta?Daca se
formuleazacerinta ca cifra de afaceri a ofertantului sa fie mai mare sau egala cu
2.000.000 lei, intra in contradictie cu dispozitia legala in care se precizeaza ca valoarea
nu trebuie sa fie mai mare decat dublul valorii estimate.

-fie se elimina obligatia ca in anexa sa mentionezesuccint dar precis modul concret de
indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori,
cantităti sau altele asemenea.
-fie se lasaAutoritatiiContractante posibilitatea de a elimina operatorul econoimic care

indeplineplinestecerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in
documentatia de
atribuire.
Declaratia va fi insotita de o anexă in care ofertantul trebuie
sămentioneze
succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor
cerinte - inclusiv, dacă aufost solicitate, diverse valori, cantităti
sau altele asemenea.”

Secţiunea 1
Reguli aplicabile până la data de 31 decembrie 2006
Art. 33 alin (3) În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă
respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează întruna dintre următoarele situaţii:
a) au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă
adresă decât cele stabilite în anunţul de participare;
b) nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi
având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire.
Art.33 alin (4) Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un procesverbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţi ai
operatorilor economici prezenţi la şedinţă, în care se consemnează
modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale
constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei
oferte, consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare
operator economic în parte.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite un exemplar al
procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanţi la
procedura de atribuire, în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere,
indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa
respectivă.
Art. 35 - Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate
de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând

nu depune declaratia conform art.11 alin 4
Putini operatori economici care uzeaza de acest drept completeaza anexa conform
prevederilor HG ,
Autoritatea Contractanta fiind obligata sa solicite clarificari imediat dupa deschidere,
denaturandu-se scopul pentru care a fost creata aceasta posibilitateVazand si punctul de
vedere al ANRMAP – „autoritatea contractantă nu are obligaţia de a solicita
confirmarea informaţiilor din respectiva declaraţie tuturor ofertanţilor, ci doar celui
potenţial câştigător (cu excepţia mai sus menţionate), scopul introducerii acestei
prevederi în legislaţie fiind acela de a simplifica procedura de achiziţie publică,
atât din punctul de vedere al operatorului economic cât şi din punct de vedere al
autorităţii contractante, consideram ca la acest moment, practic, nu e nicio diferenta
intre un operator economic care depune toate documentele de la inceput si un operator
economic care alege varianta declaratiei, AC fiind obligata sa solicite documentele de
calificare chiar din prima sedinta de evaluare
Eliminatreasectiunii
Eliminare restricția de formă avand in vedere ca autoritatea nu are voie sa impuna o
anumita forma (scrisoare, OP, virament etc)
Introducerea lit c: se incadreaza in situatiaprevazuta la art. 69^1 (in conditiile in care
cerintaramane in afara criteriilor de calificare)

Propunem eliminarea obligatiei de a transmite procesul verbal si ofertantilor care au
fost prezenti la deschidere.

Avand in vedere dreptul comisiei de evaluare de a solicita clarificari,propunem sa se
clarifice interpretarea acestor dispozitii, avand in vedere faptul „declararea ca

clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia
pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum
sunt acestea prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, sau pentru
demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.
Art. 36 - (1) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele
situaţii:

Cap. V
Acordul-cadru

Art. 71 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna,
pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, persoanele
responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o
comisie de evaluare.
Art.73 (3) Atribuţiile şi responsabilităţile experţilor externi cooptaţi se
rezumă, după caz, numai la[…]
Art. 79 - (1) În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada
precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate
sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt
concludente, oferta sa va fi considerată neconformă.
Art. 85 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în
documentaţia de atribuire dacă pentru participarea la procedură este
prevăzută obligaţia ofertanţilor de a constitui o garanţie de participare.
În cazul în care documentaţia de atribuire prevede o astfel de
obligaţie, atunci aceasta trebuie să conţină şi următoarele informaţii –
Art.86Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau
printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate
bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în
cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire

inacceptabila a unei oferte fara transmiterea de clarificari ” este tratata diferit de
autoritatile de verificare

Introducerea urmatoareisituatii in cadrul ofertelor inacceptabile:
„În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare
clarificările/răspunsurile solicitate in etapa de calificare sau în cazul în care explicaţiile
prezentate de ofertant nu sunt concludente (pentru oferta tehnica si financiara exista
dispozitiile art.78 si 79)
Posibilitatea achizitionarii de produse similare (vezi teava dimensiuni diferite)
Solicitam ca pe perioada derularii unui acord cadru pentru un anumit tip de produse
(Ex: teava polietilena sau fonta) sa nu se limiteze posibilitatea autoritatii de a
achizitiona strict dimensiunile cerute prin DA, ci sa se permita si achizitionarea (prin
inlocuire si nu suplimentare cantitate) aceluiasi tip de produse dar de alte dimensiuni
nesolicitate intial dar care au devenit necesare autoritatii.
Corelarea cu art.69^1 din OUG, Ord A.N.R.M.A.P. nr. 170/2012 si numirea comisiei la
data initieriiprocedurii de atribuire
Introducerea lit d „ verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi”
Lipsa resurselor umane calificate iin cadrul autoritatii contractante
-introducereasituatiei in care modifica sau nu raspunde in termen la
solicitarileautoritatii privind documentele de calificare
(Conform propunerii de la art.36 alin 1 lit b)
corelat cu art 43 din OUG care prevede obligatia

-Eliminarea posibilităţii legale de a constitui garantia de bună execuţie prin poliţă de
asigurare sau
-Legiferarea precisă a responsabilităţilor şi condiţiilor de executate a poliţelor de
asigurare, astfel încât acestea să prezinte aceeaşi siguranţă financiară pentru autorităţile
contractante ca în cazul scrisorilor bancare. Prin această prevedere legislativă,
interesele Autorităţilor Contractante au fost puse în dublă dificultate. În primul rând
procedura de executare a poliţelor de asigurare diferă în mod substanţial de cea a
Scrisorilor Bancare, societăţile de asigurare aplicând propriile regulamente care întârzie

sau chiar fac imposibilă uneori recuperarea prejudiciilor cauzate în derularea
contractelor. Pe de altă parte, contractorii find conştienţi că prin asigurare nu au aceiaşi
răspundere financiară ca în cazul Scrisorii de Granţie Bancară, acordă mai mică
importanţă calităţii prestaţiei contractuale, piederea pe care ar suporta-o fiind
contravaloarea poliţei şi nu întreaga pagubă creată.
Se generează, de asemenea, situaţia frecventă în care, neavând disponibilităţi
financiare, ofertanţii să participe şi să achiziţioneze multe contracte pe care nu le pot
executa corespunzător, ca şi asigurarea multor contracte de case de asigurări care nu au
disponibilităţile garantate reasigurate, deci incerte.
Trebuie avut în vedere că a devenit uzuală garantarea avansurilor şi a bunei execuţii a
contractelor prin poliţe de asigurare, indiferent că ofertanţii au susţinere financiară sau
se asociază şi fără excepţie, majoritatea acestora participă la toate achiziţiile lansate în
SEAP, deşi nu au disponibilităţi financiare pentru a garanta cel puţin una dintre ele şi
casele de asigurări furnizează poliţe care adunate se ridică la sume greu de onorat, cu
riscuri mari pentru Autoritatea Contractantă.

Art. 88 - (2) Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror
ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de autoritatea
contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică cu
ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost desemnate
câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării
perioadei de valabilitate a ofertei
Art 90 alin (3)*) Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se
poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru
facturi parţiale
Art. 97^1 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a emite
documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la
îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi, dacă este
cazul, la eventualele prejudicii, după cum urmează:

Corelarea cu art. 18 din HG 1660/2006 Dovada constituirii garanţiei de participare, în
cazul în care aceasta este solicitată, se face similar prevederilor art. 17 alin. (3) şi (4)
referitoare la transmiterea documentelor în format electronic.
Eliminare obligativitatii de se depune originalul la dta limita de depunere pt procedurile
organizate prin mijloace electronice.
Corelat si cu art. 2321 din Noul Cod Civil priv scrisoarea de garantie bancara (7)
Dacă în textul scrisorii de garanţie nu se prevede altfel, aceasta produce efecte de la
data emiterii ei şi îşi încetează de drept valabilitatea la expirarea termenului stipulat,
independent de remiterea originalului scrisorii de garanţie.
Obligatia sa raman valabila pt garantiile constituite prin virament bancar /polite de
asigurare si in cadrul termenului de valabilitate a ofertei
Solicitam evidentierea cat mai exacta a cerintei „daca partile convin”, intrucat exista
situatii in care ofertantii ajung sa impuna o astfel de modalitate de constituire chiar
daca atoritatea nu este intru totul de acord, insa pentru a nu ajunge in situatia de a
rezilia contractul si a relua procedura, accepta si o astfel de modalitate de constituire.
Obligatia sa se mentina doar pentru operatorii economici care nu isiindeplinesc
contractul sau care refuza semnarea contractului

Art.97 (4) Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a stabili, prin ordin,
proceduri şi instrumente specifice prin care orice persoană poate
beneficia de informaţiile incluse în documentele constatatoare
disponibile la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aferente operatorilor economici
care participă la o anumită procedură de atribuire aplicată de
respectiva autoritate contractantă.

Propunem publicarea pe site a documentelor constatatoare pentru verificarea situatiei
prevazute la art. 181 lit c

Ordinul 302 din 1 iunie 2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente
procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Raportului procedurii
Obligatia de a mentiona la evaluarea ofertelor etapa de calificare a ofertantilor
pentru fiecare ofertant, succint, dar precis modul concret de indeplinire a
respectivelor cerinte, inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau
altele asemenea

Propuneri
Precizarea printr-o notificare a interpretarii sintagmei „ succint, dar precis
modul concret de indeplinire a cerintelor”, dat fiind faptul ca AC este nevoita sa
elaboreze si redacteze un raport al procedurii de sute de pagini in conditiile unei
proceduri de atribuire a unui contract de lucrarifinantat din fonduri europene la
care au participat zeci de ofertanti.

Comentarii

16. Amalia Duță, SC PMA Consulting SRL
Propuneri privind modificarea HG 925/2006
HG925 / 2006

Propunere de modificare
ANRMAP

Propunere de modificare P.M.A. CONSULTING

PAAP
Art 4 alin(2)
Programul anual al achiziţiilor publice se
elaborează într-o prima forma pana la
sfârşitul ultimului trimestru al anului în
curs şi cuprinde totalitatea contractelor/
acordurilor-cadru pe care autoritatea
contractantă intenţionează sa le atribuie/
încheie în decursul anului următor.

Art 4 alin (4) După aprobarea bugetului
propriu, autoritatea contractantă are
obligaţia de a-si definitiva programul
anual al achiziţiilor publice în funcţie de
fondurile aprobate şi de posibilităţile de
atragere a altor fonduri.

PAAP cuprinde informatii
legate de
modalitatea/procedura de
achizitie publica ce urmeaza a
fi aplicata;

Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează într-o prima
forma pana la sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs şi
cuprinde totalitatea produselor/ serviciilor/ lucrarilor pe care
autoritatea contractantă intenţionează sa le achizitioneze în
decursul anului următor.

In termen de 15 zile de la aprobarea bugetului propriu, autoritatea
contractantă are obligaţia de a-si definitiva programul anual al
achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate precum si de
posibilitatea suplimentarii acestora prin rectificari bugetare
ulterioare sau prin atragerea altor fonduri.
...............................................
Motivatie:

ex: in draft-ul de PAAP, AC a identificat necesitatea achizitionarii
produsului X in valoare de 30.000 euro.
In general, bugetul aprobat are o valoare mai mica decat cel
solicitat; Directorii economici (in subordinea carora sunt
majoritatea compartimentelor de achizitii), impun, conform Art 4
alin (4), ca in PAAP sa nu apara produsele/serviciile/lucrarile ce
vor fi achizitionate decat in limita bugetului aprobat; in cazul
nostru, AC va trece achizitia produsului X in valoare de 7000 euro,
ceea ce conduce spre achizitie directa; in forma actuala a
articolului, AC poate sa nici nu-l mai treaca in PAAP;
La rectificarea bugetara (necesitatea ramanand in continuare
aceeasi), suma alocata se va suplimenta, sa zicem cu 10.000 euro.
Din acest moment intervin doua moduri de conduita a AC:
a) AC alege achizitia directa si pentru a doua transa si opteaza
pentru neintroducerea in PAAP – ceea ce este gresit; nu se poate
verifica decat la un eventual control al Curtii de Conturi;
b) alegerea procedurii de CO (cumulat cu prima achizitie
depasinduse pragul de 15.000 euro) – ceea ce este tot gresit,
avand in vedere faptul ca legislatia nu lasa posibilitatea ca mai
intai sa se faca AD, dupa care CO si daca se depaseste si pragul
de 125.000 euro, LD;
OUG 34/2006 nu lasa decat posibilitatea prevazuta la Art 27 alin 5;

In concluzie: PAAP, fiind un instrument managerial, trebuie sa
reflecte necesitatea identificata pentru anul respectiv, nu bugetul
alocat pentru achizitii; In PAAP trebuie sa apara inclusiv achizitiile
directe, pentru a putea fi usor identificate procedurile corecte ce se

vor aplica;
(5) Programul anual al achiziţiilor
publice trebuie sa cuprindă cel puţin
informaţii referitoare la:
a) obiectul contractului/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al
achiziţiilor publice (CPV);
c) valoarea estimată, fără TVA,
exprimată în lei şi în euro;
d) procedura care urmează sa fie aplicată;
e) data estimată pentru începerea
procedurii;

(5) Programul anual al achiziţiilor publice trebuie sa cuprindă cel
puţin informaţii referitoare la:
a) obiectul achizitiei;
b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV);
b1) cantitatea identificata pentru intreg anul ;
b2) pretul unitar estimat ;
c) valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei şi în euro la cursul
BNR din data elaborarii PAAP sau a introducerii obiectului
achizitiei in PAAP;
d) procedura care urmează sa fie aplicată;

f) data estimată pentru finalizarea
procedurii;

e) data estimată pentru începerea procedurii;

g) persoana responsabilă pentru
atribuirea contractului respectiv.

g) persoana responsabilă pentru derularea achizitiei.

(9) In cazul în care modificările
prevăzute la alin. (8) au ca scop
acoperirea unor necesitaţi ce nu au fost
cuprinse iniţial în programul anual al
achiziţiilor publice, introducerea acestora
în program este condiţionată de

(9) In cazul în care modificările prevăzute la alin. (8) au ca scop
acoperirea unor necesitaţi ce nu au fost cuprinse iniţial în
programul anual al achiziţiilor publice, introducerea acestora în
program este condiţionată de identificarea surselor de finanţare.

f) data estimată pentru finalizarea procedurii;

................................................................

asigurarea surselor de finanţare.

Motivatie: daca pe parcursul anului se identifica o necesitate ce
implica introducerea in PAAP a unui nou produs/ serviciu/lucrare,
AC dorind sa se incheie un acord cadru (nu un contract), atunci
prevederea “asigurarea surselor de finantare” obliga automat sa
aiba toti banii.

Propunem ca, in vederea stabilirii procedurii ce va fi folosita, sa
se cumuleze valorile estimate pe "categorie".
Motivatie: in acest fel nu se mai lasa la latitudinea persoanei care
face controlul sa aprecieze daca s-a incadrat gresit pe cod CPV in
scopul aplicarii unei proceduri inferioare;
mai ales ca modul in care se poate defini scopul comun este
interpretata altfel, de la AC la AC:
ex: 1. laptopul si PC-ul au un scop comun; dar fara soft-uri
amandoua sunt inutile!!! ori nimeni nu ia in considerare si soft-ul
sau imprimanta s.a.m.d;
2. la lucrari: sunt AC care divizeaza o lucrare pe obiecte,
incadreaza pe cod CPV diferit, si asa reusesc sa faca prin achizitie
directa o lucrare de cateva zeci de mii de euro.

In schimb, daca se stie de la bun inceput ca se grupeaza pe
categorie (ca cel mai mic "item" identificat de CPV) pentru

stabilirea procedurii, atunci nu mai poate gresi nimeni.

CONSECINTE POSIBILE: reducerea numarului de achizitii
directe si marirea nr de CO, ceea ce va conduce la scoaterea la
lumina (prin obligarea publicarii in SEAP) a unor RESURSE
FINANCIARE;

Propunem obligarea AC (sub sanctiunea amenzii) de a publica
PAAP – ul pe site-ul AC

Art 6 alin (3) Autoritatea contractantă
are dreptul de a prelungi durata
contractelor de furnizare sau de servicii
cu caracter de regularitate, încheiate în
anul precedent şi a căror durata normală
de îndeplinire expira la data de 31
decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod
cumulativ, următoarele condiţii:
a) în documentaţia de atribuire,
elaborata cu ocazia atribuirii contractului
iniţial, s-au prevăzut posibilitatea de
suplimentare a cantităţilor de produse şi
servicii deja achiziţionate, precum şi

In anunt/ invitatie, precum si in
documentatia de atribuire
elaborata cu ocazia atribuirii
contractului initial s-a prevazut
posibilitatea de suplimentare a
cantitatilor de produse sau
servicii deja achizitionate,
precum si nivelul maxim pana
la care va fi posibila o astfel de
suplimentare, specificandu-se
la nivelul acestora atat
valoarea estimata totala cat si a
contractului ce va fi atribuit

Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata
contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate,
încheiate în anul precedent şi a căror durata normală de îndeplinire
expira la data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod
cumulativ, următoarele condiţii:
a) în anunt/ invitatie, precum si in documentatia de atribuire
elaborata cu ocazia atribuirii contractului iniţial, s-au prevăzut
posibilitatea de suplimentare a cantităţilor de produse şi servicii
deja achiziţionate, precum şi nivelul maxim pana la care va fi
posibila o astfel de suplimentare;
b) în anunt/ invitatie, în documentaţia de atribuire, precum şi în
contract este prevăzută în mod explicit o clauza prin care dreptul

nivelul maxim pana la care va fi posibila
o astfel de suplimentare;
b) în documentaţia de atribuire,
precum şi în contract este prevăzută în
mod explicit o clauza prin care dreptul
autorităţii contractante de a opta pentru
suplimentarea cantităţilor de produse sau
de servicii este condiţionat de existenta
resurselor financiare alocate cu aceasta
destinaţie;

autorităţii contractante de a opta pentru suplimentarea cantităţilor
de produse sau de servicii este condiţionat de existenta resurselor
financiare alocate cu aceasta destinaţie;
c) în anunt/ invitatie, precum si in documentatia de atribuire se
va specifica atat valoarea estimată a contractului iniţial, cat si
valoarea estimata maxima a eventualelor suplimentari ;
d) prelungirea contractului iniţial nu poate depăşi 30 aprilie a
anului urmator incheierii contractului.

c) valoarea estimată a contractului
iniţial s-a determinat prin luarea în
considerare a variantei în care autoritatea
contractantă
optează
pentru
suplimentarea la nivelul maxim prevăzut
a cantităţilor de produse sau servicii;
d) prelungirea contractului iniţial nu
poate depăşi o durata de 4 luni de la data
expirării duratei iniţiale de îndeplinire a
acestuia.

Propunem introducerea unui nou articol care sa aiba in vedere
posibilitarea suplimentarii cantitatilor pentru produse/servicii/
lucrari pe parcursul anului:

Autoritatea contractantă are dreptul de a suplimenta cantitatile
contractelor de furnizare/servicii/lucrari dacă se îndeplinesc, în mod
cumulativ, următoarele condiţii:
a) în anunt/ invitatie, precum si in documentatia de atribuire
elaborata cu ocazia atribuirii contractului iniţial, s-au prevăzut
posibilitatea de suplimentare a cantităţilor de produse/ servicii/
lucrari deja achiziţionate, precum şi nivelul maxim pana la care va
fi posibila o asemenea suplimentare;
b) în anunt/ invitatie, în documentaţia de atribuire, precum şi în
contract este prevăzută în mod explicit o clauza prin care dreptul
autorităţii contractante de a opta pentru suplimentarea cantităţilor
de produse servicii/ lucrari este condiţionat de existenta resurselor
financiare alocate cu aceasta destinaţie;
c) în anunt/ invitatie, precum si in documentatia de atribuire se
va specifica atat valoarea estimată a contractului iniţial, cat si
valoarea estimata maxima a eventualelor suplimentari ;
d) in stabilirea procedurii ce va fi aplicata s-a avut in vedere
valoarea estimata a contractului initial cat si valoarea estimata
maxima a eventualelor suplimentari ;
....................................................
Motivatie: In multe cazuri, AC organizeaza procedura ce se
finalizeaza cu incheierea unui contract in limita bugetului aprobat
la inceputul anului; pe parcursul anului, dupa rectificari, se poate
suplimenta bugetul; In conformitate cu legislatia actuala, AC este

nevoita sa organizeze o noua procedura, pentru o valoare care in
unele cazuri este de cateva mii de euro;
DEPARTAJAREA OFERTELOR CU PUNCTAJ EGAL
Oferta cea mai avantajoasa din
punct de vedere economic:

criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de
vedere economic:

oferta cu punctaje egale –
contractul se incheie cu
ofertantul care a oferit pretul
cel mai scazut

In cazul a doua sau mai multe oferta cu punctaje totale egale,
contractul se va incheia cu ofertantul care a obtinut pentru factorul
de evaluare cel mai bine punctat numarul maxim puncte;

oferte cu punctaje si preturi
egale

In cazul in care si in aceasta situatie sunt doua sau mai multe oferte,
atunci se vor lua in considerare si punctajele obtinute pentru
ceilalti factori de evaluare, in ordine descrescatoare.

- se va solicita o noua
propunere financiara in plic
inchissau

Daca egalitatea se mentine, atunci se va solicita ofertantilor in
cauza o reofertare a unuia din factorii de evaluare (ce va fi
specificat in invitatia/anuntul si documentatia de atribuire)

- se va atribui contractul unuia
dintre ofertantii cu pretul cel
mai mic, pe baza unor criterii
suplimentare cu caracter
exclusiv tehnic
ART 36 – OFERTE INACCEPTABILE SI NECONFORME
Propunem sa se renunte la impartirea ofertelor respinse in
“inacceptabile” sau “neconforme” si sa se adopte un singur termen
care sa includa toate situatiile de respingere a unei oferte ; de

exemplu “respinse”;
Motivatie:
In acest fel, pe de o parte se usureaza munca comisiei de evaluare
de incadrare a unei oferte neadmisibile, iar pe de alta parte in
situatii atipice neprevazute expres de legislatie, nu ar mai exista
dilema daca oferta este inacceptabila sau neconforma (ex: oferta
tehnica nedepusa, sau depusa partial in SEAP; oferta financiara ce
nu apare in SEAP; operator economic ce apare in SEAP ca ofertant
dar nu a atasat niciun document de calificare sau oferta tehnica sau
financiara);
CRITERII MINIME DE CALIFICARE
Propunem ca sa se permita solicitarea indeplinirii criteriilor minime
de calificare si subcontractantilor si persoanelor care sustin (ex:
eligibilitatea; bonitatea; chash flow-ul; experienta similara)

SEMNATURA ELECTRONICA
Propunem sa se renunte la semnatura electronica sau sa se lase la
latitudinea AC folosirea sau nu a semnaturii electronice (AC fiind
singura raspunzatoare pentru informatiile din documentatia de
atribuire si notele justificative)
Motivatie:
a) deschiderea fisierelor nu se poate face decat dupa instalarea pe
calculator a unor softuri specializate de citire pentru fiecare
semnatura in parte; astfel, fara o intentie anume, numai din motive

tehnice, se restrictioneaza din start transparenta. Sunt operatori
economici care, avand cunostinte reduse de utilizare a
calculatorului, nu pot citi documentatia din SEAP, renuntand la
participare;
b) de regula, exista o singura persoana care semneaza electronic; in
cazul in care aceasta paraseste AC sau lipseste o perioada
determinata (concediu de odihna sau concediu medical) atunci
trebuie sa se faca demersuri pentru anularea semnaturii si
desemnarea altei persoane, sau, in cazul al doilea, amanarea
transmiterii documentatiei;

GARANTIA DE PARTICIPARE
Propunem introducerea unui articol care sa prevada ca ofertantul
este scutit de constituirea garantiei de participare daca aceasta este
mai mica de 100 lei (50 lei ca IMM) - de exemplu Motivatie:
In cazul in care achizitia se face pe loturi, garantia pe un anumit lot
poate fi si de 2-3 lei (ex: medicamente); se ajunge la situatia hilara
in care hartia si demersurile pt constituirea garantiei sa coste mai
mult decat garantia;
In schimb, se poate introduce prevederea urmatoare:

Daca un operator economic depune oferta pentru unul sau mai
multe loturi a caror garantie cumulata este mai mare de 100 lei

(ceea ce inseamna 50 lei in cazul IMM-urilor) atunci acesta este
obligat sa depuna garantia pentru toate loturile pentru care
oferteaza.

Propunem introducerea in HG 925/2006 a prevederii din Manualul
operational pag 138 subsectiunea 6.2.7, pct 3 :
“daca anumite lucrari de acelasi tip urmeaza sa fie executate pe
amplasamente diferite si au fost elaborate studii de fezabilitate /
proiecte tehnice (propunere) distincte, atunci valoarea estimata se
calculeaza pentru fiecare lucrare in parte.”

Tot in manualul operational la pag 139 pct 6 se specifica
urmatoarele:
6. Estimarea serviciilor de proiectare precum si executia lucrarilor
se va realiza prin insumarea tuturor valorilor la nivelul unui
obiectiv”
Din aceasta, se intelege ca daca o AC trebuie sa achizitioneze
servicii de proiectare (ex in 2012) si lucrari (in 2013), pentru
alegerea procedurii in vederea achizitionarii serviciilor de
proiectare trebuie sa ia in considerare si valoarea estimata a lucrarii,
ceea ce duce la diverse incurcaturi, inclusiv legate de bugetul
aprobat.

Propunem ca:
1. in sedinta de deschidere a ofertelor, reprezentantii ofertantilor sa
aiba dreptul de a putea vedea documentele depuse de catre
contracandidati (exceptie documentele care contin informatii
confidentiale – daca acestea sunt evidentiate);
2. Modificarea SEAP la procedura online, astfel incat ofertantii sa
poata vizualiza documentele de calificare depuse de ceilalti
participanti la procedura;
3. Modificarea SEAP la procedura online, astfel incat oferta
financiara sa poata fi vizualizata din prima faza, inclusiv de catre
ofertanti;
In acest fel, nu va mai fi diferenta intre procedura organizata offline
(cand ofertantii cunosc documentele de calificare si ofertele
financiare depuse de contracandidati) si procedurile online, cand
nimeni nu mai are nici-o informatie;

Comentarii

17. Adrian Stănescu, Asociația Inginerilor Feroviari din România
Propunerile de modificare ale HG 925/2006 si corelare cu OG 34/2006 prezentate in cadrul primei intalniri a Comitetului National
Consultativ pentru Achizitii Publice din 14.06.2012.

Conform discutiilor purtate in prima sedinta de lucru, suntem de acord cu propunerile prezentate cu urmatoarele exceptii:

1. Referitor la eliberarea Garantiei de buna executie propunem urmatoarele procente:
a)

75% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului –verbal de receptie la terminarea lucrarii;

b)

restul de 25% din valoarea garantiei la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor

Motivatie: conform discutiilor purtate in sedinta de lucru, consideram ca propunerea ANRMAP, 50% cu 50%, ar exercita o presiune
financiara suplimentara asupra firmelor, mai ales asupra celor romanesti din domeniul constructiilor, situatie care nu este de dorit in
contextul climatului economic din Romania. Modificarea Propusa de AIFR fata de situatia actuala (70% cu 30%) ar putea contribui in
mica masura la imbunatatirea mediului de afaceri.

2. Referitor la ajustarea pretului pe parcursul indeplinirii contractului in functie de conditiilie aparute pe piata ce pot conduce la cresterea /
diminuarea indicilor de pret pentru elementele constitutive ale ofertei:
- nu suntem de acord cu aceasta propunere

Motivatie: mai ales in cazul contractelor pe termen lung conditiile de piata pot varia conducand atat la cresteri cat si descresteri ale
acelorasi preturi fiind foarte greu de controlat aceste fluctuatii. In conditiile unor bugete fixe si relativ limitate, aplicarea aceste corectii
financiare ar duce la multe conflicte intre autoritatile contractante si angajatori, conflicte a caror solutionare s-ar face in majoritatea
cazurilor in instanta.

3. Propunere AIFR: referitor la “tertul sustinator”:
a) - eliminarea “tertului sustinator” pentru criteriile tehnice – eliminarea art. 190 din OG 34/2006;
Motivatie: conform discutiilor purtate in sedinta de lucru, pe baza experientei actuale s-a constatat deseori ca indeplinirea contractului se
face de catre “tertul sustinator” desi Autoritatea Contractanta nu are relatie contractuala cu acesta. De multe ori firme incompetente
castiga licitatii la preturi cu mult sub pretul pietei, pe baza indeplinirii criteriilor tehnice de catre tertul sustinator din oferta; se ajunge
ulterior la situatia in care tertul sustinator trebuie sa execute contractul dar acesta cere pretul corect, cel de piata, fara a avea relatie
contractuala directa cu Autoritatea Contractanta.
In speranta ca propunerile noaste le considerati utile, va stam la dispozitie pentru eventuale clarificari si speram intr-o buna colaborare in
cadrul grupelor de lucru ale Comitetului National Consultativ pentru Achizitii Publice.

Comentarii

18. Adrian Florescu, Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții
Pct.5 – criterii de calificare si selectie:
 Eliminarea cerintelor restrictive privind nivelul lichiditatii generale, precum si cel referitor la solvabilitate.
Solicitarea este fundamentata de gradul ridicat de decapitalizare a firmelor de constructii romanesti, precum si a situatiei de criza in
care se afla acest sector.
- Pct.11 – excluderi oferte neconforme:
- Sustinem cu tarie aplicarea consecventa a acestui punct. Propunem abrobarea Pct.17 – garantia de buna executie
 Nu suntem de acord cu cotele de restituire a garantiilor de buna executie in proportie de 50/50%. Prevederile Art.92 sa fie
mentinute sau imbunatatite in favoarea contractantului
Proportia pe care o consideram viabila in actualele conditii economice este de 75% la terminarea lucrarilor si 25% la receptia finala.
 Abrogarea HG 1045/19.10.2011 care modifica HG 925/2006, si care prin art.90 alin.3 prevede obligativitatea constituirii garantiei
de buna executie de catre contractant in cadrul trezoreriei statului atunci cand autoritatea contractanta este autoritate publica, institutie
publica sau operator economic cu capital de stat.
 alin.2 si alin.3 din cadrul Art.361 ca nemaifiind aplicabile
Astfel garantia sa poata fi constituita la o banca comerciala agreata de beneficiar, nivelul dobanzilor fiind mai mare decat cel in cazul
trezoreriei.
- Art.32 se va completa cu alin.(3), alin.(4) si alin.(5) cu urmatorul continut:
3) In cazul in care autoritatea contractanta raspunde cu intarziere la solicitarile de clarificare primite, perioada de raspuns depasind termenul de 3
zile lucratoare stabilit prin art.78 alin.(2) din ordonanta de urgenta, autoritatea contractanta are obligatia de a prelungi termenul de depunere a
ofertelor cu 5 zile lucratoare.
(4) In cazul in care autoritatea contractanta nu raspunde la o solicitare de clarificare primita din partea unui operator economic, autoritatea
contractanta va fi obligata sa suspende procedura de atribuire la cererea respectivului operator economic. Procedura va putea fi reluata numai
dupa ce autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare primite.
5) In cazul in care autoritatea contractanta nu raspunde la o solicitare de clarificare primita din partea unui operator economic si are loc
depunerea ofertelor, autoritatea contractanta va fi obligata sa anuleze procedura de atribuire la cererea respectivului operator economic.
1. Explicitarea dispoziţiilor art. 36 alin. 2 lit.a), oferta este neconforma atunci când „nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de
sarcini”, întrucât au un carecter prea general şi sunt susceptibile de interpretări abuzive.
2. Modificarea art. 81 din HG nr. 925/2006 după cum urmează:
Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge motivat ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme.

- Abrogarea HG 264/2003 privind conditiile si limitele de acordare a avansurilor si aplicarea normelor FIDIC referitoare la avansuri.
Totodata, va prezentam propuneri de modificare ale OUG 34/2006, propuneri pe care de-a lungul timpului le-am mai prezentat ANRMAP:
1. Atacarea actelor emise cu încălcarea legislaţiei achiziţiilor publice se poate realiza pe două căi1, respectiv calea administrativ jurisdicţională şi
calea contenciosului administrativ. În acest mod se asigură exercitarea controlului judecătoresc pe calea contenciosului administrativ, instituit de
Constituţie şi se menţine caracterul facultativ al procedurilor administrativ jurisdicţionale, acestea neputând limita în niciun mod accesul la
justiţie.
2. Introducerea obligaţiei ca toţi membrii CNSC să fie licenţiaţi în drept şi să aibă calificarea de specialist în achiziţii publice.
3. Introducerea unor obligaţii de transparenţă în privinţa participanţilor la achiziţii publice, incluzând, dar nelimitându-se la:
-prezentarea acţionariatului final, în cazul unor deţineri piramidale până la nivel de persoană fizică
-prezentarea oricăror obligaţii referitoare la orice act juridic încheiat de către societate cu administratorii, angajaţii, acţionarii care deţin
controlul, precum şi cu persoanele implicate cu aceştia, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro.
4. Interdicţia participării cu oferte concurente a unor persoane juridice aflate sub un control comun.
5. Stabilirea incidenţei limitărilor prevăzute de art. 180-181 din OUG nr. 34/2006 şi în cazul în care ofertanţii sunt reprezentanţi sau au în
organele de conducere persoane care au fost anterior condamnate prin hotărâri definitive pentru faptele prevăzute de art. 180, ori s-au aflat în
poziţii de reprezentare/conducere ale unor subiecte de drept care s-au găsit în situaţiile prevăzute de art. 181.
6. Termenul de garantie de buna executie sa nu mai fie un criteriu de evaluare prevazut in caietul de sarcini, urmand ca pentru toti ofertantii
acesta sa ramana obligatie legala de indeplinit in cadrul executiei lucrarii, conform regelementarilor in vigoare.
7. art.177 se va reformula astfel:
- alin.1: “operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de catre o autoritate publica competenta sau de catre un organism public
sau privat, certificatele avand la baza standarde europene relevante sau internationale, adoptate de UE”.
- alin.2: “autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune candidatilor/ofertantilor obligativitatea prezentarii unei certificari, daca aceasta nu
are la baza standarde europene relevante sau internationale, adoptate de UE”
8. art.204 alin.1 se va reformula astfel:
- autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carei oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare,
pe baza propunerilor tehnice si financiare cuprinse in respectiva oferta, numai cu conditia sa fie asigurata sursa de finantare.

Comentarii

19. Ovidiu Slimac, Sindicatul Național al Specialiștilor în Achiziții Publice
Referitor la Art.11 H.G. 925/2006 : se va adauga alinea (4^1) :
- În situaţia în care declaraţia nu va fi însoţită de anexa care va preciza cum cerinţele de calificare/selecţie sunt îndeplinite, autoritatea
contractantă are obligaţia de a solicita prezentarea acesteia in cel mult 2 zile după data de deschidere a ofertelor. Ofertantul are obligaţia de
a prezenta anexa în cel mult 24 de ore după primirea cererii din partea autorităţii contractante.
Motivatie :
Exista posibilitatea ca din greseala ofertantul nu a pus anexa in documentatia de eligibilitate. In acest caz ofertantul trebuie sa aiba
capacitatea de a prezenta intr-un termen foarte scurt acest document care trebuie sa existe. Daca ofertantul are posibilitate de a aduce
documentatia doveditoare intr-un termen mai lung, nu se respecta principiul tratamentului egal.
Un exemplu : ofertantul a descoperit la ultimul moment ca expertul prevazut in echipa nu indeplineste toate cerintele. Daca are posibilitatea
de a aduce anexa si/sau documentele doveditori intr-un timp prea lung, va avea posibilitatea de a gasi un expert dupa data de depunere. In
acest caz nu se respecta principiul tratamentului egal.
Referitor la at. 11^1 din H.G. 925/2006, la Art.46 O.U.G. 34/2006 : se va adauga alinea (d) :
să fie nominalizat ca terţ susţinător în cadrul mai multor oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care
este terţ susţinător.
Motivatie :
în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea
completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă inseamna ca persoana sustinatoare trebuie considerata ca
echivalenta cu situatia unui membru asociat in asocierea care a depus oferta. Cum este prevazut in art. 46, un membru asociat nu are voie sa
fie prezent in mai multe oferte.
Conflict de interes :
Art 69 O.U.G. 34/2006 : privind acţionarii ar trebui să fie specificat un procent minim, pentru ca se poate intampla ca o persoana sa aibe
produse bancare care includ mai multe tipuri de actiuni si pentru care posesorul nu stie neaparat care sunt firmele din care banca a
achizitionat actiuni. In plus fosti angajati pot sa aiba actiuni dupa 5-10 ani dar mult mai putin de 1% cum este cazul cu firmele
multinationale.
Referitor la art. 3 din H.G. 925/2006, Art. 304^1 O.U.G. 34/2006, va deveni :

(1) În vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a înfiinţa un compartiment intern specializat în domeniul
achiziţiilor publice, format din cel puţin 3 persoane, fără a fi limitative : 1 inginer, 1 economist, 1 jurist.
(2) În cazul autorităţilor contractante nou-înfiinţate obligaţia prevăzută la alin. (1) va fi dusă la îndeplinire într-un termen de cel mult 3
luni de la data înfiinţării autorităţii contractante.
(3) În măsura în care structura organizatorică a autorităţii contractante nu permite înfiinţarea unui compartiment distinct, obligaţia
prevăzută la alin. (1) şi (2) se îndeplineşte pe cale de act administrativ al conducătorului autorităţii contractante prin care cel puţin 3
persoane din cadrul respectivei autorităţi contractante sunt însărcinate cu ducerea la îndeplinire a principalelor atribuţii ale compartimentului
intern specializat, aşa cum sunt prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice.
Motivatie :
În faza de evaluare a ofertelor vor fi acoperite toate aspectele, legislative, economice, tehnice, ce ar trebui verificate de către membrii
comisiei de evaluare.
Totodată am mai dori ca :
1. A.N.R.M.A.P., Curtea de Conturi, U.C.V.A.P. cât şi orice altă formaţiune de control - să aibă aceeaşi poziţie în aceleaşi speţe.
Delimitarea activităţii C.C. de a A.N.R.M.A.P. pe partea verificării procedurilor de achiziţii publice care trebuie să rămână apanajul
A.N.R.M.A.P.
2. Să existe instrucţiuni clare în ceea ce priveşte definirea de produse/servicii/lucrari similare, pentru evitarea situaţiei în care existând un
punct de vedere al A.N.R.M.A.P. să vină curtea de conturi şi să considere că nu trebuie să ia în considerare acest punct de vedere şi să
decidă că trebuia interpretat altfel textul prevăzut de legislaţie.
3. Să se menţioneze clar cine are dreptul să verifice procedura de achiziţie publică (se creează derută prin existenţa mai multe pareri, mai
mult sau mai puţin avizate).
4. Să fie precizate clar funcţiile (nu minimale) ce se vor trece la conflictul de interese.
5. Motivele de respingere ale documentaţiei de atribuire în urma verificărilor efectuate de către A.N.R.M.A.P. "în primă instanţă" să FIE
toate motivele, pentru evitarea respingerii a doua oară pe “noi” motive.
6. Să existe documentaţii standardizate tip (pt. produse, servicii, lucrări) cu cerinţe nerestrictive dar suficiente pentru îndeplinirea în bune
condiţii a contractului şi având posibilitatea de adăugare de către autoritatea contractantă de cerinţe suplimentare.
7. Sa se introducă în legislaţie modalitatea efectivă de calcul a termenelor.

Comentarii

20. Guglielmo Frinzi, Camera de Comerț Italiană pentru România
Normele privind finanţarea proiectelor din Italia au fost complet modificate printr-o nouă formulare a art. 153 din cel de-al treilea decret de
rectificare a Codului Achiziţiilor Publice. Respectiv, prin acest art. 153, alineat 16, s-a introdus procedura de iniţiativă privată de finanţare a
proiectelor, care dă posibilitatea companiilor private să prezinte administraţiilor publice propuneri cu privire la realizarea unor lucrări publice
sau lucrări de utilitate publică. Atragem atenţia asupra faptului că entităţile private (iniţiatorii) pot prezenta administraţiei, în orice moment,
inclusiv alte propuneri decât cele prevăzute în programarea anuală a acesteia, trebuind, în acest caz, să propună în prealabil un studiu de
fezabilitate pentru realizarea şi gestiunea lucrărilor a căror concesiune este propusă. În cazul în care administraţia, după o evaluare obligatorie în
termen de şase luni de la primirea acestei propuneri, consideră lucrarea ca fiind de interes public, o introduce în program şi demarează procedura
de licitaţie.
Odată demarată această procedură, în cazul în care anteproiectul nu necesită modificări, (alineat 16 lit. c), după aprobarea prealabilă a
anteproiectului prezentat de iniţiator, se va putea proceda în conformitate cu alineatul 15, lit. c), d), e), f), supunând proiectul respectiv şi planul
de afaceri licitaţiei şi invitând la licitaţie iniţiatorul (aşa-numita procedură de dublă licitaţie), precum şi celelalte persoane care întrunesc
condiţiile necesare.
Pentru această procedură se prevede ca iniţiatorul să beneficieze de drept de preemţiune. Iniţiatorul are dreptul deplin de a alege despăgubirea
prevăzută de lege în cazul neatribuirii contractului, respectiv de a exercita, alternativ, dreptul de preemţiune şi de a-şi revendica atribuirea
contractului adaptând oferta sa la cea a concurentului câştigător.
Facem observaţia că dreptul de preemţiune nu se acordă în cazul în care anteproiectul necesită modificări.
Semnalăm faptul că, prin introducerea dreptului de preemţiune în favoarea Iniţiatorului, legiuitorul italian a înţeles să stimuleze numărul de
propuneri din partea companiilor private care, astfel, beneficiază de garanţia că costurile relevante suportate cu ocazia realizării proiectului şi
studiului de fezabilitate vor fi oricum recuperate, fie că se optează pentru despăgubiri, fie pentru exercitarea dreptului de preemţiune.
Pe de altă parte, sistemul juridic italian a introdus şi o modalitate care constă în protejarea unei concurenţe “calificate” în actualul cadru juridic,
respectiv o clauză compromisorie condiţionată şi adaptată la proiectul respectiv, care să permită o compensaţie inclusiv pentru contractantul
câştigător în dauna căruia se exercită eventual dreptul de preemţiune (aşa numita “GRC” sau Gain Redemption Clause).
Despăgubirea pentru concurentul câştigător al licitaţiei căruia i se refuză atribuirea contractului ca urmare a exercitării dreptului de preemţiune
de către Iniţiator, va fi recunoscută de Administraţie dacă şi în ce măsură poate fi stabilită ca o cotă-parte a economiilor totale rezultate ca
urmare a concurenţei sporite determinată inclusiv de participarea sa la licitaţie. Această despăgubire va implica cel puţin restituirea tuturor
cheltuielilor suportate pentru participarea la licitaţie, astfel încât să nu se limiteze intenţia celorlalte întreprinderi de a participa la risculoportunitate oferit de licitaţie.

Comentarii

21. Alexandru Șerban Cucu, AM POS Transport
Propuneri de modificare a OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice și a contractelor de concesiune de servicii

Nr.
crt.

Text inițial

Text revizuit / completat / propunere
eliminare

Justificare

1

Art. 16 - (1) În cazul în care autoritatea
contractantă atribuie un contract ce are ca
obiect prestarea de servicii din categoria celor
incluse în anexa nr. 2B, atunci obligaţia de a
aplica prezenta ordonanţă de urgenţă se impune
numai pentru contracte a căror valoare este mai
mare sau egală cu cea prevăzută la art. 57 alin.
(2) şi se limitează la prevederile art. 35 - 38 şi
art. 56 şi la aplicarea pe tot parcursul
procedurii de atribuire a principiilor prevăzute
la art. 2 alin. (2). Contestaţiile privind
procedura de atribuire a contractelor de servicii
din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, a
căror valoare este egală sau mai mare decât cea
prevăzută la art. 57 alin. (2), se soluţionează
potrivit dispoziţiilor cap. IX.
(2) În cazul în care contractul de achiziţie
publică prevăzut la alin. (1) are ca obiect,
alături de prestarea de servicii din categoria
celor incluse în anexa nr. 2B, şi prestarea de
servicii din categoria celor incluse în anexa nr.
2A, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai

Art. 16 - (1) În cazul în care autoritatea
contractantă atribuie un contract ce are ca obiect
prestarea de servicii din categoria celor incluse în
anexa nr. 2B, atunci obligaţia de a aplica prezenta
ordonanţă de urgenţă se impune numai pentru
contracte a căror valoare este mai mare sau egală
cu cea prevăzută la art. 57 alin. (2) şi se limitează
la prevederile art. 35 – 38, art. 56, art. 66-70, art.
197 – 216 şi la aplicarea pe tot parcursul
procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la
art. 2 alin. (2). Contestaţiile privind procedura de
atribuire a contractelor de servicii din categoria
celor incluse în anexa nr. 2B, a căror valoare este
egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 57
alin. (2), se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap.
IX.
(2) În cazul în care contractul de achiziţie publică
prevăzut la alin. (1) are ca obiect, alături de
prestarea de servicii din categoria celor incluse în
anexa nr. 2B şi prestarea de servicii din categoria
celor incluse în anexa nr. 2A, prevederile alin. (1)
sunt aplicabile numai dacă valoarea estimată a

(1) Considerăm oportun să se
menționeze și prevederile art. art.
66-70, art. 197 – 216, întrucât
acestea trebuie aplicate
obligatoriu oricărei proceduri de
achiziție.
(2) Considerăm necesară
introducerea clarificării întrucât
articolul referindu-se la serviciile
din anexa nr. 2B se poate înțelege
că se face referire numai la
respectivele servicii. De
asemenea, aceste achiziții nu fac
obiectul verificărilor ANRMAP
privind documentația de atribuire
și este necesar ca prevederile
legale să fie cât mai detaliate.
(4) Considerăm necesar ca
operatorilor economici să le fie
adusă la cunoștință modalitatea de
derulare a procedurii, întrucât
aceștia consideră că sunt
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dacă valoarea estimată a serviciilor incluse în
anexa nr. 2B este mai mare decât valoarea
estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2A.
(3) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a
combina, în cadrul aceluiaşi contract, servicii
incluse atât în anexa nr. 2B, cât şi în anexa nr.
2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea
prevederilor alin. (1), atunci când atribuie
respectivul contract de achiziţie publică.

serviciilor incluse în anexa nr. 2B este mai mare
decât valoarea estimată a serviciilor incluse în
anexa nr. 2A, iar valoarea estimată totală a
serviciilor care fac obiectul contractului este mai
mare sau egală cu cea prevăzută la art. 57 alin.
(2).
(3) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a
combina, în cadrul aceluiaşi contract, servicii
incluse atât în anexa nr. 2B, cât şi în anexa nr.
2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea
prevederilor alin. (1), atunci când atribuie
respectivul contract de achiziţie publică.

Art. 38 - (1) Se interzice definirea în caietul de
sarcini a unor specificaţii tehnice care indică o
anumită origine, sursă, producţie, un procedeu
special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un
brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care
au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se
admite o astfel de indicaţie, dar numai în mod
excepţional, în situaţia în care o descriere

Art. 38 - (1) Se interzice definirea în caietul de
sarcini a unor specificaţii tehnice care indică o
anumită origine, sursă, producţie, un procedeu
special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un
brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care au
ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se
admite o astfel de indicaţie, dar numai în mod
excepţional, în situaţia în care o descriere

aplicabile integral prevederile HG
nr. 925/2006 privind evaluarea
ofertelor, iar CNSC a fost de
aceeași părere. Mai mult, în
deciziile sale, CNSC a considerat
că și Ordinul ANRMAP nr.
509/2011 este integral aplicabil
acestor proceduri. În opinia
noastră, având în vedere faptul că
autoritatea contractantă nu are
obligația de a aplica prevederile
art. 176-196 din ordonanță, nu ar
trebui nici să aibă obligația de a
aplica prevederile HG nr.
(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a 925/2006 și ordinului ANRMAP
aplica norme procedurale interne pentru achiziția nr. 509/2011.
de servicii din categoria celor incluse în anexa nr.
2B, care vor detalia modalitatea de derulare a
unei astfel de achiziții cu respectarea prevederilor
alin. (1) și (2) și care vor fi aduse la cunoștința
operatorilor economici prin publicare sau
includerea în cadrul documentației de atribuire.
(2) În fapt articolul se referă la
definirea specificațiilor tehnice nu
a obiectului contractului.
Autoritatea contractantă este în
măsură să definească complet
obiectul contractului (de exemplu
modernizarea tronsonului de cale
ferată …), dar pentru un anumit
echipament nu poate defini
suficient de detaliat specificațiile

suficient de precisă şi inteligibilă a obiectului
contractului nu este posibilă prin aplicarea
prevederilor art. 35 şi 36 şi numai însoţită de
menţiunea sau echivalent.

suficient de precisă şi inteligibilă a specificațiilor
tehnice nu este posibilă prin aplicarea
prevederilor art. 35 şi 36 şi numai însoţită de
menţiunea sau echivalent.
(3) Cu excepția cazului în care sunt justificate de
obiectul contractului, specificațiile tehnice nu pot
preciza o producție determinată, o origine
determinată sau un procedeu determinat,
și nici nu se pot referi la o marcă comercială, la
un brevet, la un
tip, la o origine sau la o producție determinată,
care ar avea ca
efect favorizarea sau eliminarea anumitor
întreprinderi sau produse.
Această mențiune sau referire este autorizată, cu
titlu excepțional,în cazul în care nu este posibilă
o descriere suficient de exactă și de inteligibilă a
obiectului contractului, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. (6) ,iar o astfel de
mențiune sau referire este însoțită
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Art. 56 - (1) Autoritatea contractantă are
obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ
de atribuire în cel mult 48 de zile după ce:
a) a finalizat procedura de atribuire - licitaţie
deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv,
negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui
anunţ de participare, cerere de oferte - prin

de cuvintele „sau echivalent.
Art. 56 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia
de a transmite spre publicare un anunţ de
atribuire în cel mult 48 de zile după ce:
a) a finalizat procedura de atribuire - licitaţie
deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv,
negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui
anunţ de participare, cerere de oferte - prin

tehnice. În acest caz, alineatul (2)
al art. 38 trebuie să îi permită
definirea specificațiilor tehnice
principale, însoțită de denumirea
unuia dintre produsele care ar
putea fi montate + mențiunea sau
echivalent. Alineatul (2)
considerăm că nu se poate referi
la obiectul contractului. A se avea
în vedere faptul că art. 23 alin.
(3) din Directiva 18/2004 nu face
referire la obiectul contractului.
Propunem de asemenea
introducerea unui alineat nou care
să preia prevederile art. 23 alin.
(8) din Directiva 18/2004, întrucât
prevederile art. 38 alin. (2) din
OUG nr. 34/2006 nu acoperă
excepția permisă în prevederile
directivei.

d) Practic autoritatea contractantă
publică aceste anunțuri de
atribuire a contractelor
subsecvente datorită faptului că
SEAP prevede această
posibilitate, dar ea nu era
prevăzută ca obligație în

atribuirea contractului de achiziţie publică sau
încheierea acordului-cadru;
b) a finalizat un concurs de soluţii prin
stabilirea concurentului câştigător;
c) a atribuit un contract de achiziţie publică
printr-un sistem dinamic de achiziţii.
(2) Pentru serviciile incluse în anexa nr. 2B,
obligaţia prevăzută la alin. (1) este aplicabilă
numai contractelor a căror valoare este egală
sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la
art. 57 alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. b). În
aceste cazuri, autoritatea contractantă indică,
totodată, în anunţul transmis dacă este sau nu
de acord cu publicarea acestuia.
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atribuirea contractului de achiziţie publică sau
încheierea acordului-cadru;
b) a finalizat un concurs de soluţii prin stabilirea
concurentului câştigător;
c) a atribuit un contract de achiziţie publică
printr-un sistem dinamic de achiziţii;
d) a încheiat un contract subsecvent în cadrul
unui acord cadru pentru care a avut obligația
publicării unui anunț de atribuire.
(2) Pentru serviciile incluse în anexa nr. 2B,
obligaţia prevăzută la alin. (1) este aplicabilă
numai contractelor a căror valoare este egală sau
mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 57
alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. b). În aceste
cazuri, autoritatea contractantă indică, totodată,
în anunţul transmis dacă este sau nu de acord cu
publicarea acestuia.
Art. 79 - (1) Fără a aduce atingere prevederilor Art. 79 - (1) Fără a aduce atingere prevederilor
art. 78 alin. (2), în măsura în care clarificările
art. 78 alin. (2), în măsura în care clarificările
sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii
contractante la aceste solicitări trebuie să fie
contractante la aceste solicitări trebuie să fie
publicat/transmis nu mai târziu de 6 zile înainte publicat/transmis nu mai târziu de 6 zile înainte
de data-limită stabilită pentru depunerea
de data-limită stabilită pentru depunerea
ofertelor.
ofertelor.
(2) În cazul în care operatorul economic nu a
(2) În cazul în care operatorul economic nu a
transmis solicitarea de clarificare în timp util,
transmis solicitarea de clarificare în timp util,
punând astfel autoritatea contractantă în
punând astfel autoritatea contractantă în
imposibilitate de a respecta termenul prevăzut
imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la
la alin. (1), aceasta din urmă are, totuşi,
alin. (1), aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de
obligaţia de a răspunde la solicitarea de
a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura
clarificare în măsura în care perioada necesară în care răspunsul este strict necesar pentru
pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului
elaborarea și depunerea ofertelor, având totodată
face posibilă primirea acestuia de către
obligația de a decala termenul de depunere a
operatorii economici înainte de data limită de
ofertelor cu minim 6 zile de la data transmiterii /

ordonanță

(2) În cursul verificării ex-post a
dosarelor de achiziție s-a constatat
că unii dintre beneficiarii POST
transmit clarificări cu 1 zi înainte
de termenul limită de depunere a
ofertelor, fapt care nu permite
tuturor operatorilor economici să
țină cont de răspunsurile
respective la clarificări sau, în alte
cazuri, au decalat termenul limită
de depunere a ofertelor cu 2 zile.
Această decalare în opinia noastră
nu este relevantă având în vedere
faptul că neluarea în considerare a
răspunsului la clarificări poate
conduce la eliminarea unor
ofertanți sau la impunerea de

depunere a ofertelor.
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Art. 188 - (1) În cazul aplicării unei proceduri
pentru atribuirea unui contract de furnizare, în
scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau
profesionale a ofertanţilor/candidaţilor,
autoritatea contractantă are dreptul de a le
solicita acestora, în funcţie de specificul, de
cantitatea şi de complexitatea produselor ce
urmează să fie furnizate şi numai în măsura în
care aceste informaţii sunt relevante pentru
îndeplinirea contractului, următoarele:
a) o listă a principalelor livrări de produse
efectuate în ultimii 3 ani, conţinând
valori, …
(2) În cazul aplicării unei proceduri pentru
atribuirea unui contract de servicii, în scopul
verificării capacităţii tehnice şi/sau
profesionale a ofertanţilor/candidaţilor,
autoritatea contractantă are dreptul de a le
solicita acestora, în funcţie de specificul, de
volumul şi de complexitatea serviciilor ce
urmează să fie prestate şi numai în măsura în
care aceste informaţii sunt relevante pentru
îndeplinirea contractului, următoarele:
a) a) o listă a principalelor servicii prestate
în ultimii 3 ani, conţinând valori, …
(3) În cazul aplicării unei proceduri pentru

publicării răspunsului.
În cazul în care răspunsul se adresează strict
operatorului economic respectiv, autoritatea
contractantă are dreptul de a nu decala termenul
limită de depunere a ofertelor, dar va transmite /
publica răspunsul la clarificări cu minim 1 zi
lucrătoare înainte de termenul limită pentru
depunerea ofertelor.
Art. 188 - (1) În cazul aplicării unei proceduri
pentru atribuirea unui contract de furnizare, în
scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau
profesionale a ofertanţilor/candidaţilor,
autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita
acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi
de complexitatea produselor ce urmează să fie
furnizate şi numai în măsura în care aceste
informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea
contractului, următoarele:
a) o listă a principalelor livrări de produse
efectuate într-o perioadă care nu poate fi
mai mică decât ultimii 3 ani, conţinând
valori, …
(2) În cazul aplicării unei proceduri pentru
atribuirea unui contract de servicii, în scopul
verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a
ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă
are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de
specificul, de volumul şi de complexitatea
serviciilor ce urmează să fie prestate şi numai în
măsura în care aceste informaţii sunt relevante
pentru îndeplinirea contractului, următoarele:
a) o listă a principalelor servicii prestate întro perioadă care nu poate fi mai mică decât
ultimii 3 ani, conţinând valori, …

corecții financiare de până la 25%
din valoarea contractelor.

1), 2), 3) a) Considerăm că se
impune clarificare faptului că
perioada poate fi mai mare decât
ultimii trei ani în scopul lărgirii
participării, întrucât chiar CNSC
nu ține cont de faptul că
autoritatea contractantă poate mări
această perioadă
3) a) Considerăm că autoritatea
contractantă trebuie să solicite
certificările de bună execuție
numai pentru lucrările care
demonstrează îndeplinirea
criteriilor de calificare, întrucât
numai aceste informații sunt
relevante pentru îndeplinirea
contractului.
g) Având în vedere faptul că nu
poate fi limitată subcontractarea,
propunem ca în legislație să se
menționeze clar dreptul autorității
contractante de a verifica
posibilitatea / capacitatea /
acordul subcontractanților de a
realiza partea pe care menționează
că o vor subcontracta.
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atribuirea unui contract de lucrări, în scopul
verificării capacităţii tehnice şi/sau
profesionale a ofertanţilor/candidaţilor,
autoritatea contractantă are dreptul de a le
solicita acestora, în funcţie de specificul, de
volumul şi de complexitatea lucrărilor ce
urmează să fie executate şi numai în măsura în
care aceste informaţii sunt relevante pentru
îndeplinirea contractului, următoarele:
a) o listă a lucrărilor executate în ultimii 5
ani, însoţită de certificări de bună
execuţie pentru cele mai importante
lucrări. Respectivele certificări indică
beneficiarii …
g) informaţii privind partea din contract
pe care operatorul economic are,
eventual, intenţia să o subcontracteze.

(3) În cazul aplicării unei proceduri pentru
atribuirea unui contract de lucrări, în scopul
verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a
ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă
are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de
specificul, de volumul şi de complexitatea
lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în
măsura în care aceste informaţii sunt relevante
pentru îndeplinirea contractului, următoarele:
a) o listă a lucrărilor executate într-o
perioadă care nu poate fi mai mică decât
ultimii 5 ani, însoţită de certificări de
bună execuţie numai pentru lucrările care
demonstrează îndeplinirea criteriilor de
calificare. Respectivele certificări indică
beneficiarii …
g) informaţii privind partea din contract pe
care operatorul economic are, eventual,
intenţia să o subcontracteze. În cazul în
care valoarea părții din contract care se
intenționează a se subcontracta depășește
25% din valoarea totală a contractului
fără TVA, autoritatea contractantă are
dreptul de a solicita datele de identificare
ale subcontractantului / subcontractanților
propus/propuși, acordul acestuia /
acestora, precum și informații privind
capacitatea tehnică și profesională a
subcontractantului /subcontractanților de
a realiza partea respectivă a contractului.

Art. 200 - (1) În termen de 20 de zile de la data
deschiderii ofertelor, autoritatea contractantă
are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, pe

Art. 200 - (1) În termen de 20 de zile de la data
deschiderii ofertelor, autoritatea contractantă are
obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, pe baza

(3) Considerăm că este necesar ca
prelungirea termenului să fie
adusă la cunoștința ofertanților în

baza criteriului de atribuire precizat în anunţul
de participare şi în documentaţia de atribuire,
în condiţiile în care ofertantul respectiv
îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare
impuse.
(2) În cazuri temeinic motivate, autoritatea
contractantă poate prelungi o singură dată
perioada de evaluare.
(3) Motivele temeinice se prezintă într-o notă
justificativă, aprobată de conducătorul
autorităţii contractante care este parte a
dosarului achiziţiei publice.
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Art. 209 - (1) Autoritatea contractantă are
obligaţia de a anula aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică în
următoarele cazuri:
a) dacă au fost depuse numai oferte
inacceptabile şi/sau neconforme;
b) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă
au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în
considerare, nu pot fi comparate din cauza
modului neuniform de abordare a soluţiilor
tehnice şi/ori financiare;
c) dacă abateri grave de la prevederile
legislative afectează procedura de atribuire sau
dacă este imposibilă încheierea contractului.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 204,
autoritatea contractantă are dreptul de a anula
aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică, dacă ia
această decizie înainte de data încheierii
contractului, numai în următoarele cazuri:
a) dacă autoritatea contractantă se află în una

criteriului de atribuire precizat în anunţul de
participare şi în documentaţia de atribuire, în
condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte
criteriile de selecţie şi calificare impuse.
(2) În cazuri temeinic motivate, autoritatea
contractantă poate prelungi o singură dată
perioada de evaluare.
(3) Motivele temeinice se prezintă într-o notă
justificativă, aprobată de conducătorul autorităţii
contractante, care se aduce la cunoștința
ofertanților în termen de 1 zi de la expirarea
termenului prevăzut la alin. (1) și este parte a
dosarului achiziţiei publice.
Art. 209 - (1) Autoritatea contractantă are
obligaţia de a anula aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică în
următoarele cazuri:
a) dacă au fost depuse numai oferte inacceptabile
şi/sau neconforme;
b) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă au
fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în
considerare, nu pot fi comparate din cauza
modului neuniform de abordare a soluţiilor
tehnice şi/ori financiare;
c) dacă abateri grave de la prevederile legislative
afectează procedura de atribuire sau dacă este
imposibilă încheierea contractului.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 204,
autoritatea contractantă are dreptul de a anula
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
de achiziţie publică, dacă ia această decizie
înainte de data încheierii contractului, numai în
următoarele cazuri:
a) dacă autoritatea contractantă se află în una

cel mai scurt termen de la
adoptarea deciziei întrucât este în
interesul ofertanților să cunoască
această informație. Menționăm că
în cazul în care un operator
economic a contestat la CNSC
faptul că această prelungire nu i-a
fost adusă la cunoștință, CNSC i-a
dat dreptate.

(2) b) Prevederile legale în
vigoare nu permit anularea unei
proceduri de atribuire în cazul în
care CNSC dispune eliminarea
unor criterii de calificare sau a
altor informații prevăzute în
anunțul de participare: referitor la
plăți sau conflictul de interese cu
alte contracte. Propunem ca în
cazul în care autoritatea
contractantă nu poate accepta
modificările impuse de CNSC să
aibă posibilitatea de a anula
procedura de achiziție. În prezent
soluția a fost de a ataca cu apel
decizia CNSC sau de a continua
procedura pentru o zi cu criteriile
de calificare / alte informații
modificate, după care să fie
anulată.

dintre situaţiile prevăzute la art. 86 alin. (2) lit.
a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit.
a) sau art. 1481 lit. a);
b) ca urmare a deciziei pronunţate de Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prin
care se dispune eliminarea oricăror specificaţii
tehnice din caietul de sarcini ori din alte
documente emise în legătură cu procedura de
atribuire.
…
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Art. 213 - (1) Dosarul achiziţiei publice trebuie
să cuprindă documentele întocmite/primite de
autoritatea contractantă în cadrul procedurii de
atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la
următoarele:
a) nota privind determinarea valorii estimate;
b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii
acestuia spre publicare, dacă este cazul;
c) anunţul de participare şi dovada transmiterii
acestuia spre publicare şi/sau, după caz,
invitaţia de participare;
d) documentaţia de atribuire;
e) nota justificativă privind alegerea procedurii
de atribuire, în cazul în care procedura aplicată
a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia
restrânsă;
f) nota justificativă privind accelerarea
procedurii de atribuire, dacă este cazul;
g) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a
ofertelor;

dintre situaţiile prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. a),
art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau
art. 1481 lit. a);
b) ca urmare a deciziei pronunţate de Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prin care
se dispune eliminarea oricăror specificaţii tehnice
din caietul de sarcini ori a altor informații din alte
documente emise în legătură cu procedura de
atribuire sau în cazul în care modificările impuse
prin decizia CNSC conduc la o modificare a
obiectului contractului care creează sau poate
crea un dezavantaj pentru autoritatea
contractantă.
…
Art. 213 - (1) Dosarul achiziţiei publice trebuie să
cuprindă documentele întocmite/primite de
autoritatea contractantă în cadrul procedurii de
atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la
următoarele:
a) nota privind determinarea valorii estimate;
b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii
acestuia spre publicare, dacă este cazul;
c) anunţul de participare şi dovada transmiterii
acestuia spre publicare şi/sau, după caz, invitaţia
de participare;
d) documentaţia de atribuire;
e) nota justificativă privind alegerea procedurii
de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a
fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia
restrânsă;
f) nota justificativă privind accelerarea procedurii
de atribuire, dacă este cazul;
g) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a
ofertelor;

q) Considerăm că toate
documentele aferente încheierii
unui contract subsecvent trebuie
să facă parte din dosarul achiziției
publice

h) formularele de ofertă depuse în cadrul
procedurii de atribuire;
i) solicitările de clarificări, precum şi
clarificările transmise/primite de autoritatea
contractantă;
j) raportul procedurii de atribuire;
k) dovada comunicărilor privind rezultatul
procedurii;
l) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru,
semnate;
m) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii
acestuia spre publicare;
n) dacă este cazul, contestaţiile formulate în
cadrul procedurii de atribuire, însoţite de
deciziile motivate pronunţate de Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
o) documentele referitoare la funcţia de
verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, dacă este cazul;
p) documentul constatator care conţine
informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor
contractuale de către contractant.

h) formularele de ofertă depuse în cadrul
procedurii de atribuire;
i) solicitările de clarificări, precum şi clarificările
transmise/primite de autoritatea contractantă;
j) raportul procedurii de atribuire;
k) dovada comunicărilor privind rezultatul
procedurii;
l) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru,
semnate;
m) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii
acestuia spre publicare;
n) dacă este cazul, contestaţiile formulate în
cadrul procedurii de atribuire, însoţite de deciziile
motivate pronunţate de Consiliul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor;
o) documentele referitoare la funcţia de
verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, dacă este cazul;
p) documentul constatator care conţine informaţii
referitoare la îndeplinirea obligaţiilor
contractuale de către contractant;
q) invitația la reofertare, documentația care a stat
la baza procesului de reofertare, ofertele depuse
pentru încheierea contractului subsecvent,
procesul verbal de evaluare a ofertelor pentru
încheierea contractului subsecvent, informările
transmise, contractul subsecvent semnat, anunțul
de atribuire.

Propuneri de modificare a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achiziție publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice și a contractelor de concesiune de servicii

Nr.
crt.

Text inițial

Text revizuit / completat / propunere
eliminare

Justificare

1

Art. 4 - (1) Autoritatea contractantă are
obligaţia de a stabili programul anual al
achiziţiilor publice.
(2) Programul anual al achiziţiilor publice se
elaborează într-o primă formă până la
sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs
şi cuprinde totalitatea
contractelor/acordurilor-cadru pe care
autoritatea contractantă intenţionează să le
atribuie/încheie în decursul anului următor.

Art. 4 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia
de a stabili programul anual al achiziţiilor
publice.
(2) Programul anual al achiziţiilor publice se
elaborează într-o primă formă până la sfârşitul
ultimului trimestru al anului în curs şi cuprinde
totalitatea contractelor/acordurilorcadru/contractelor subsecvente pe care autoritatea
contractantă intenţionează să le atribuie/încheie
în decursul anului următor.

Completarea
este
necesară
întrucât în cazul acordurilor cadru
multianuale trebuie să apară în
programul anual al achizițiilor
publice
numai
contractele
subsecvente din fiecare an, chiar
dacă acordul cadru a fost încheiat
în alt an calendaristic. În fapt,
chiar prevederea “încheie” se
referă la contractele subsecvente
pentru care nu se consideră a se
derula o procedură de atribuire.

2

Art. 111 –
(4) În cazul în care susţinerea terţului vizează
îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare
cum ar fi experienţa similară reflectată prin
prezentarea unor liste de
produse/servicii/lucrări
furnizate/prestate/executate într-o perioadă
anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim

Art. 111 –
(4) În cazul în care susţinerea terţului vizează
îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare
cum ar fi experienţa similară reflectată prin
prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări
furnizate/prestate/executate într-o perioadă
anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim al
cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent

(4) Considerăm că nu este
suficient numai angajamentul ca
instrument juridic, ci terțul
susținător trebuie să poată face
dovada, la solicitarea autorității
contractante a resurselor /
experienței pe care le invocă. Se
vor solicita aceleași documente și

3

al cifrei de afaceri în domeniul de activitate
aferent obiectului contractului de achiziţie
publică, angajamentul ferm prezentat de
ofertant/candidat trebuie să garanteze
autorităţii contractante faptul că, în cazul în
care contractantul întâmpină dificultăţi pe
parcursul derulării contractului, persoana
susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea
completă şi reglementară a obligaţiilor
contractuale prin implicarea sa directă.

obiectului contractului de achiziţie publică,
angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat
trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul
că, în cazul în care contractantul întâmpină
dificultăţi pe parcursul derulării contractului,
persoana susţinătoare se obligă să asigure
îndeplinirea completă şi reglementară a
obligaţiilor contractuale prin implicarea sa
directă. Persoana susținătoare va depune toate
documentele necesare pentru dovedirea
îndeplinirii cerințelor minime de calificare pe
care le susține, respectiv existența și
conformitatea resurselor pe care le va pune la
dispoziția ofertantului.
(41) Autoritatea contractantă are dreptul ca, în
cazul implicării directe a terțului în contract, să
accepte furnizarea produselor/ prestarea
serviciilor / execuția lucrărilor în condițiile
inițiale ale contractului, având în vedere
prevederile art. 2041 din ordonanță sau să
rezilieze unilateral contractul, în acest caz fiind
incidente prevederile art. 971, atât pentru
contractant, cât și pentru terțul susținător.
…
(8) În cazul ofertei comune, susținerea va fi
acordată asocierii.

Secțiunea a 5-a
Art. 57 - Înainte de iniţierea procedurii de
negociere fără publicarea prealabilă a unui

Art. 57 - (1) Înainte de iniţierea procedurii de
negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ
de participare, autoritatea contractantă are

confirmări ca și cum cerințele ar fi
îndeplinite de către ofertant.
(41) Având în vedere faptul că au
devenit frecvente cazurile în care
este nevoie să fie implicați terții în
execuția contractelor, considerăm
că este necesară o
responsabilizare a acestora privind
obligațiile pe care și le asumă prin
emiterea documentului constatator
prevăzut la art. 971 și, de
asemenea, trebuie avute în vedere
prevederile art. 2041 care interzice
cesionarea creanțelor, astfel că
terțul nu poate prelua contractul,
el putând numai să pună la
dispoziția contractantului
resursele conform angajamentului.
(8) Având în vedere faptul că
contractul se încheie cu o
asociere, susținerea va fi acordată
asocierii și nu unuia dintre
asociați, întrucât există situația în
care un asociat are prevăzută
participarea în faza de început a
unui proiect, după care se retrage
din asociere. În cazul în care
susținerea ar fi acordată acelui
asociat, susținătorul s-ar retrage
și el și proiectul ar rămâne fără
susținerea necesară;
Considerăm că este necesară
completarea acestei secțiuni în
sensul detalierii procedurii,

anunţ de participare, autoritatea contractantă
are obligaţia de a verifica întrunirea
condiţiilor prevăzute la art. 122 sau, după caz,
la art. 252 din ordonanţa de urgenţă.
Rezultatul verificării se concretizează prin
elaborarea notei justificative prevăzute la art.
5, care devine parte a dosarului achiziţiei
publice.
…

obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor
prevăzute la art. 122 sau, după caz, la art. 252 din
ordonanţa de urgenţă. Rezultatul verificării se
concretizează prin elaborarea notei justificative
prevăzute la art. 5, care devine parte a dosarului
achiziţiei publice.
(2) Autoritatea contractantă are obligația de a
elabora o documentație descriptivă care să
cuprindă descrierea necesităţilor, obiectivelor şi
constrângerilor autorităţii contractante, precum și
a clauzelor contractuale, pe baza căreia candidații
vor elabora și depune o propunere de ofertă
preliminară.
(3) Documentația descriptivă va include precizări
privind situațiile de conflict de interese, astfel
cum sunt acestea prevăzute în secțiunea a 8-a din
ordonanță.
Art. 601 - (1) Autoritatea contractantă are
obligaţia de a organiza, întâlniri cu fiecare
candidat în parte, în cadrul cărora se desfăşoară
negocieri cu privire la propunerea tehnică şi la
cea financiară.
(2) Fiecare participant la etapa de negocieri are
obligaţia de a prezenta, în funcţie de necesităţile,
obiectivele şi constrângerile autorităţii
contractante, astfel cum au fost acestea
evidenţiate în documentaţia descriptivă, o
propunere de ofertă preliminară, care va constitui
punctul de pornire al negocierilor.
(3) Scopul negocierilor este de îmbunătăţire a
ofertei preliminare şi de adaptare a acesteia la
condiţiile concrete în care se va derula viitorul
contract. La sfârşitul fiecărei întâlniri comisia are
obligaţia consemnării problemelor discutate şi a

similar cu procedura de negociere
cu publicare.
De asemenea, trebuie avut în
vedere faptul că situațiile de
conflict de interese prevăzute în
Secțiunea a8-a din ordonanța de
urgență nr. 34/2006 sunt
aplicabile, dar autoritățile
contractante pot să nu ia în
considerare acest aspect.

aspectelor convenite într-un proces-verbal de
şedinţă, care se semnează de către toţi
participanţii la negocieri.
Art. 602 – În situațiile prevăzute la art. 122 lit. i)
și lit. j) din ordonanța de urgență, autoritatea
contractantă are obligaţia de a organiza întâlniri
cu contractantul, în cadrul cărora se desfăşoară
negocieri cu privire la propunerea tehnică şi la
cea financiară.
(2) Contractantul are obligaţia de a prezenta, în
funcţie de necesităţile, obiectivele şi
constrângerile autorităţii contractante, astfel cum
au fost acestea evidenţiate în documentaţia
descriptivă, o propunere de ofertă preliminară,
care va constitui punctul de pornire al
negocierilor.
(3) Scopul negocierilor este de îmbunătăţire a
ofertei preliminare şi de adaptare a acesteia la
condiţiile concrete în care se va derula viitorul
contract. La sfârşitul fiecărei întâlniri comisia are
obligaţia consemnării problemelor discutate şi a
aspectelor convenite într-un proces-verbal de
şedinţă, care se semnează de către toţi
participanţii la negocieri.
Art. 603 - În măsura în care a prevăzut această
posibilitate în documentaţia descriptivă, iar
numărul de participanţi la negocieri este suficient
de mare astfel încât diminuarea numărului de
participanţi să nu afecteze concurenţa reală,
autoritatea contractantă are dreptul de a derula
negocierile în runde succesive, după un model
similar cu cel prevăzut pentru dialogul
competitiv.
Art. 604 - (1) Negocierile se derulează până în
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momentul în care fiecare participant la negocieri
declară că oferta preliminară pe care a prezentato nu mai poate fi îmbunătăţită, fapt care se
consemnează explicit în procesul-verbal de
şedinţă.
(2) În cazul în care, pe parcursul negocierilor,
comisia constată că nu se înregistrează
îmbunătăţiri substanţiale ale ofertei preliminare
faţă de întâlnirile/rundele anterioare, aceasta are
dreptul de a stabili o întâlnire finală, cu fiecare
participant în parte. În cadrul acestei întâlniri
fiecare participant are obligaţia de a prezenta
elementele finale ale propunerii sale tehnice şi
financiare, pentru care urmează să se aplice
criteriul de atribuire.
Art. 73 - (1) Autoritatea contractantă are
Art. 73 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul
dreptul de a decide, cu scopul de a sprijini
de a decide, cu scopul de a sprijini activităţile de
activităţile de evaluare, desemnarea pe lângă
evaluare, desemnarea pe lângă comisia de
comisia de evaluare a unor specialişti externi, evaluare a unor specialişti externi, numiţi experţi
numiţi experţi cooptaţi. Experţii cooptaţi pot
cooptaţi. Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi încă
fi desemnaţi încă de la începutul procesului
de la începutul procesului de evaluare sau pe
de evaluare sau pe parcursul acestui proces, în parcursul acestui proces, în funcţie de problemele
funcţie de problemele care ar putea impune
care ar putea impune expertiza acestora.
expertiza acestora.
(2) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi
(2) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi trebuie să precizeze atribuţiile şi
trebuie să precizeze atribuţiile şi
responsabilităţile specifice ale acestora şi să
responsabilităţile specifice ale acestora şi să
justifice necesitatea participării lor la procesul de
justifice necesitatea participării lor la procesul evaluare.
de evaluare.
(3) Atribuţiile şi responsabilităţile experţilor
(3) Atribuţiile şi responsabilităţile experţilor
externi cooptaţi se rezumă, după caz, numai la:
externi cooptaţi se rezumă, după caz, numai
a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice și
la:
/ sau financiare;
a) verificarea şi evaluarea propunerilor
…
tehnice;

(3)
Propunem
adăugarea
sintagmei „și/sau financiare”
deoarece în cazul contractelor de
lucrări (în conformitate cu
condițiile de contract FIDIC),
precum și în cazul acordurilor
cadru ofertele financiare pot fi
chiar bibliorafturi întregi, iar
autoritățile contractante nu au
personal angajat care să le poată
verifica.

5

Art. 91 - Autoritatea contractantă are dreptul
de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii
contractului, în limita prejudiciului creat, în
cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte
obligaţiile asumate prin contract. Anterior
emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de
bună execuţie autoritatea contractantă are
obligaţia de a notifica pretenţia
contractantului, precizând obligaţiile care nu
au fost respectate.

Art. 91 – (1) Autoritatea contractantă are dreptul
de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii
contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul
în care contractantul nu îşi îndeplineşte
obligaţiile asumate prin contract. Anterior
emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de
a notifica pretenţia contractantului, precizând
obligaţiile care nu au fost respectate.
(2) În cazul în care autoritatea contractantă a
reținut total sau parțial garanția de bună execuție,
contractantul are obligația reconstituirii acesteia
în termen de maxim 10 zile lucrătoare, indiferent
de divergențele privind cuantumul reținerii sau de
cele privind determinarea limitei prejudiciului. În
caz contrar, autoritatea contractantă este
îndreptățită la rezilierea contractului.

(2) Considerăm că odată ce s-a
încasat garanția de bună execuție
dintr-o anumită cauză contractul
nu poate continua fără ca aceasta
să fie reconstituită. În caz contrar
nu există nicio garanție a calității
execuției contractului.
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Art. 92 –
(4) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea
contractantă are obligaţia de a elibera/restitui
garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14
zile de la data încheierii procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a
ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei,
iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la
expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor
executate, pe baza procesului-verbal de

Art. 92 –
(4) În cazul contractelor de lucrări, cu excepția
cazurilor prevăzute la alin. (5), autoritatea
contractantă are obligaţia de a elibera/restitui
garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14
zile de la data încheierii procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat
până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la
expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor

Propunem introducerea alin. (5)
având în vedere prevederile subclauzei
4.2
din
Condițiile
Generale pentru contracte FIDIC,
care prevede „Beneficiarul va
returna Antreprenorului garanția
de bună execuție în termen de 21
de zile după primirea unei copii a
Procesului Verbal de Recepție
Finală”, precum și faptul ca aceste

recepţie finală.
Procesele-verbale de recepţie finală pot fi
întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă
acestea sunt distincte din punct de vedere
fizic şi funcţional.
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Art. 971 - (1) Autoritatea contractantă are
obligaţia de a emite documente constatatoare
care conţin informaţii referitoare la
îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către
contractant şi, dacă este cazul, la eventualele
prejudicii, după cum urmează:
a) pentru contractele de furnizare: în termen
de 14 zile de la data terminării furnizării
produselor care fac obiectul respectivului
contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile
de la data expirării perioadei de garanţie a
produselor în cauză;
b) pentru contractele de servicii, altele decât
contractele de servicii de proiectare: în
termen de 14 zile de la data terminării
prestării serviciilor care fac obiectul
respectivului contract;
c) pentru contractele de servicii de proiectare:
în termen de 14 zile de la data terminării

executate, pe baza procesului-verbal de recepţie
finală.
Procesele-verbale de recepţie finală pot fi
întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea
sunt distincte din punct de vedere fizic şi
funcţional.
(5) În cazul contractelor de lucrări, încheiate în
conformitate cu condițiile de contract FIDIC,
autoritatea contractantă are obligaţia de a
elibera/restitui garanţia de bună execuţie integral
la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie
finală pentru întreaga lucrare.
Art. 971 - (1) Autoritatea contractantă are
obligaţia de a emite documente constatatoare care
conţin informaţii referitoare la îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi, dacă este cazul, la
eventualele prejudicii de către contractant și
terțul susținător dacă este cazul, după cum
urmează:
a) pentru contractele de furnizare: în termen de
14 zile de la data terminării furnizării produselor
care fac obiectul respectivului contract şi,
suplimentar, în termen de 14 zile de la data
expirării perioadei de garanţie a produselor în
cauză;
b) pentru contractele de servicii, altele decât
contractele de servicii de proiectare: în termen de
14 zile de la data terminării prestării serviciilor
care fac obiectul respectivului contract;
c) pentru contractele de servicii de proiectare: în
termen de 14 zile de la data terminării prestării

condiții
de
contract
sunt
obligatorii pentru toate contractele
de lucrări de infrastructură de
transport finanțate prin POS
Transport în domeniile rutier și
feroviar.

(1) A se vedea propunerea de la
pct. 2 – pt art. 111
(7) Propunem introducerea alin.
(7) pentru cazurile în care
operatorii economici prezintă
garanții care nu pot fi verificate
sau ordine de plată care nu se pot
confirma de autoritatea
contractantă la data deschiderii
ofertelor. Această prevedere va da
posibilitatea deschiderii ofertelor
care sunt însoțite de astfel de
garanții, dar acestea pot fi
eliminate și emis un document
constatator.

prestării serviciilor care fac obiectul
respectivului contract şi, suplimentar, în
termen de 14 zile de la data încheierii
procesului-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor proiectate;
d) pentru contractele de lucrări: în termen de
14 zile de la data încheierii procesului-verbal
de recepţie la terminarea lucrărilor şi,
suplimentar, în termen de 14 zile de la data
încheierii procesului-verbal de recepţie finală
a lucrărilor întocmit la expirarea perioadei de
garanţie a lucrărilor în cauză.
(2) Documentele constatatoare prevăzute la
alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare,
autoritatea contractantă având următoarele
obligaţii:
a) să elibereze un exemplar operatorului
economic;
…

8

Art. 98 - (1) În termen de cel mult 48 de zile
de la încheierea contractului/acordului-cadru,
autoritatea contractantă are obligaţia de a
transmite
spre
publicare,
conform

serviciilor care fac obiectul respectivului contract
şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data
încheierii procesului-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor proiectate;
d) pentru contractele de lucrări: în termen de 14
zile de la data încheierii procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor şi, suplimentar,
în termen de 14 zile de la data încheierii
procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor
întocmit la expirarea perioadei de garanţie a
lucrărilor în cauză.
(2) Documentele constatatoare prevăzute la alin.
(1) se întocmesc în 3 exemplare, autoritatea
contractantă având următoarele obligaţii:
a) să elibereze un exemplar operatorului
economic și, după caz, terțului susținător;
…
(7) Un operator economic care prezintă în cadrul
ședinței de deschidere a ofertelor o garanție de
participare pentru care, în termen de 5 zile
lucrătoare de la solicitarea autorității
contractante, nu poate face dovada conformității
acesteia cu cerințele documentației de atribuire,
se consideră că este în situația de la art. 181 lit. e)
din ordonanţa de urgenţă. Documentele
constatatoare se emit în acest caz în termen de 14
zile de la data la care ar fi trebuit încheiat
contractul dacă ofertantul nu ar fi refuzat
semnarea acestuia.
Art. 98 - (1) În termen de cel mult 48 de zile de la Această posibilitate este inclusă în
încheierea
contractului/acordului- SEAP, dar nu este reglementată
cadru/contractului
subsecvent,
autoritatea legal.
contractantă are obligaţia de a transmite spre

prevederilor art. 56 din ordonanţa de urgenţă, publicare, conform prevederilor art. 56 din
un anunţ de atribuire a contractului de ordonanţa de urgenţă, un anunţ de atribuire a
achiziţie publică.
contractului de achiziţie publică.

Comentarii

Compania Naţională de Căii Ferate « CFR » SA
Propuneri de modificare a legislaţiei achiziţiilor publice

Nr.
Crt.

Articolul din legislaţie

Propunerea de modificare a legislaţiei
(modificare / eliminare / introducere de
prevederi)

Motivarea propunerii

OUG nr.34/2006
1.

Art. 16 - (1) În cazul în care autoritatea
contractantă atribuie un contract ce are ca
obiect prestarea de servicii din categoria
celor incluse în anexa nr. 2B, atunci
obligaţia de a aplica prezenta ordonanţă
de urgenţă se impune numai pentru
contracte a căror valoare este mai mare
sau egală cu cea prevăzută la art. 57 alin.
(2) şi se limitează la prevederile art. 35 38 şi art. 56 şi la aplicarea pe tot parcursul
procedurii de atribuire a principiilor
prevăzute la art. 2 alin. (2). Contestaţiile
privind procedura de atribuire a
contractelor de servicii din categoria celor
incluse în anexa nr. 2B, a căror valoare
este egală sau mai mare decât cea
prevăzută la art. 57 alin. (2), se
soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX.
respectivul contract de achiziţie publică.

Art. 16 - (1) În cazul în care autoritatea
contractantă atribuie un contract ce are ca
obiect prestarea/furnizarea de
servicii/produse din categoria celor incluse în
anexa nr. 2B/2C, atunci obligaţia de a aplica
prezenta ordonanţă de urgenţă se impune
numai pentru contracte a căror valoare este
mai mare sau egală cu cea prevăzută la art. 57
alin. (2) şi se limitează la prevederile art. 35 38 şi art. 56 şi la aplicarea pe tot parcursul
procedurii de atribuire a principiilor prevăzute
la art. 2 alin. (2). Contestaţiile privind
procedura de atribuire a contractelor de
servicii/produse din categoria celor incluse în
anexa nr. 2B/2C, a căror valoare este egală
sau mai mare decât cea prevăzută la art. 57
alin. (2), se soluţionează potrivit dispoziţiilor
cap. IX.

Se impune necesitatea elaborării unei
anexe ce cuprind produse ce intra în
categoria produselor destinate funcţionarii
autoritarii contractante din punct de
vedere administrativ . Având în vedere
noile prevederi legislative a achiziţiilor
publice şi a reglementărilor care
îngreunează, periodic şi exagerat, procesul
de achiziţii, existenţa unei astfel de anexe
ar uşura mult activitatea autorităţilor
contractante, dar mai cu seama a acelor
întreprinderi care au sucursale fără
personalitate juridică în întreaga ţară.
(Poate fi şi ca o propunere de modificare
a directivelor)

2.

Art. 33¹ -(2) În termen de maximum 14
zile de la data primirii documentaţiei în
SEAP, Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice are obligaţia:

Art. 33¹ -(2) În termen de maximum 10 zile
de la data primirii documentaţiei în SEAP,
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea
şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are
obligaţia:

Reducerea termenului de evaluare a
documentaţiilor de atribuire este necesar
în vedere urgentării demarării achiziţiilor.

3.

Art.49 (2) Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice verifică:
a) fiecare anunţ de intenţie/participare
transmis de către autoritatea contractantă
pentru publicare în SEAP, în măsura în
care anunţul respectiv este în legătură cu
aplicarea procedurii de atribuire a unui
contract cu o valoare estimată egală sau
mai mare decât pragurile valorice
prevăzute la art. 124; […]

Art.49 (2) Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor
Publice verifică:
a) fiecare anunţ de intenţie/participare
transmis, cât şi erata la invitaţia/anunţul de
participare transmisă de către autoritatea
contractantă pentru publicare în SEAP, în
măsura în care anunţul respectiv este în
legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a
unui contract cu o valoare estimată egală sau
mai mare decât pragurile valorice prevăzute la
art. 124; […]

Prin această prevedere propusă de a fi
introdusă şi cu propunerea de modificare a
art.179 alin (4), autorităţile contractante ar
avea posibilitatea modificării criteriilor de
calificare/selecţie, obţinându-se astfel
diminuarea costurilor de organizare a
procedurilor de atribuire. De asemenea,
avându-se în vedere perioadele şi etapele
de evaluare a documentaţiilor, această
prevedere ar da posibilitatea autorităţilor
de a nu anula procedura, ci a o continua
reducându-se termenele de achiziţie a unui
produs, serviciu, lucrări.
La momentul de faţă există posibilitatea
ca autoritatea să deschidă ofertele, deşi
există o contestaţie la CNSC, procedura
nefiind suspendată, iar Consiliu să
dispună anularea procedurii. Astfel, un
operator economic implicat dar putea
solicita daune cauzate de cheltuieli cu
pregătirea şi depunerea ofertei.

4.

5.

Art.49 (2³) Nedetectarea erorilor
prevăzute la alin. (22) în procesul de
verificare nu afectează dreptul Autorităţii
Naţionale pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice de a
sancţiona, pe parcursul activităţii de
supraveghere, faptele prevăzute la art.
293.

Art. 59 - (1) Orice comunicare, solicitare,
informare, notificare şi altele asemenea,
prevăzute în prezenta ordonanţă de
urgenţă, trebuie să fie transmise în scris.

Eliminarea acestui aliniat.

Eliminarea este justificată de introducerea
art 331 prin care este evaluată
documentaţia de atribuire de către
ANRMAP, documentaţie ce generează
marea parte a anunţul de participare. Mai
mult, această prevedere determină
nesiguranţa autorităţii contractante în
actul de achiziţii, adică există posibilitatea
de a se repeta o greşeală fără ca autoritatea
să realizeze acest lucru.

Art. 59 - (1) Orice comunicare, solicitare,
informare, notificare şi altele asemenea,
prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă,
trebuie să fie transmise în scris, sub formă de
act oficial din partea emitentului

Se elimină astfel comunicările
neautorizate, nerecunoscute ulterior de
părţile implicate în procedură

6.

Art. 67 - Persoana fizică sau juridică care Introducerea unui aliniat care să
a participat la întocmirea documentaţiei de clarifice/definească sintagma „nu este de
atribuire are dreptul, în calitate de
natură să distorsioneze concurenţa”
operator economic, de a fi ofertant,
ofertant asociat sau subcontractant, dar
numai în cazul în care implicarea sa în
elaborarea documentaţiei de atribuire nu
este de natură să distorsioneze
concurenţa

7.

Art. 72 - Autoritatea contractantă are
obligaţia de a prelungi perioada pentru
elaborarea ofertelor în cazul în care

În cadrul comisiilor de evaluare au existat
opinii diferite care au determinat
prelungiri de termene de evaluare.

Art. 72 - Autoritatea contractantă are
Au existat cazuri în care operatori
obligaţia de a prelungi perioada pentru
economici, au transmis solicitări de
elaborarea ofertelor în cazul în care acestea nu clarificări cu o zi /două înainte de data de

8.

acestea nu pot fi elaborate decât după
vizitarea amplasamentelor sau după
consultarea la faţa locului a unor
documente-anexă la caietul de sarcini,
precum şi în cazul în care autoritatea
contractantă nu are posibilitatea de a
transmite documentaţia de atribuire sau
răspunsul la solicitarea de clarificări în
termenele limită stabilite de prezenta
ordonanţă de urgenţă, deşi a primit în
timp util o solicitare în acest sens. […]

pot fi elaborate decât după vizitarea
amplasamentelor sau după consultarea la faţa
locului a unor documente-anexă la caietul de
sarcini, precum şi în cazul în care autoritatea
contractantă nu are posibilitatea de a
transmite documentaţia de atribuire sau
răspunsul la solicitarea de clarificări în
termenele limită stabilite de prezenta
ordonanţă de urgenţă, deşi a primit în
termenul limită indicat de autoritatea
contractantă o solicitare în acest sens. […]

deschidere a ofertelor, sau alţii care au
solicitat clarificări, iar după conţinutul şi
modul în care acestea au fost formulate a
dus la concluzia că solicitările de
clarificări au avut ca scop prelungirea
termenului de deschidere al ofertei. Astfel,
autoritatea contractantă ar prelungi
nejustificat termenele de deschidere
funcţie de dorinţele unor operatori
economici cu intenţii tendenţioase. Prin
această modificare nu ar mai exista nici
interpretări diferite ale sintagmei „primit
în timp util o solicitare în acest sens”.

Art.172 (3) Oferta depusă la o altă adresă
a autorităţii contractante decât cea stabilită
sau după expirarea datei limită pentru
depunere se returnează nedeschisă.

Art.172 (3) Oferta depusă la o altă adresă a
autorităţii contractante decât cea stabilită sau
după expirarea datei limită pentru depunere se
returnează nedeschisă. Oferta depusă în
termenul limită de depunerea a ofertei
însă, fără a fi însoţită de garanţia de
participare sau neconstituită în cuantumul
şi/sau pentru perioada de valabilitate
stabilite poate fi returnată nedeschisă, la
solicitarea operatorului economic
respectiv.

Această prevedere introdusă poate fi
asimilată cu retragerea ofertei la care nu ai
de unde să-i reţii cuantumul garanţiei de
participare aceasta nefiind întocmită
conform solicitărilor, iar dacă acesta
doreşte să-şi retragă oferta nu mai poate
depune contestaţie nemaiavând nicio
calitate în procedură.

9.
Art.179 (4) Orice modificare şi/sau
completare a criteriilor de calificare şi
selecţie precizate conform alin. (3)
conduce la anularea procedurii de
atribuire, cu excepţia modificărilor
dispuse prin decizia Consiliului Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor.

Varianta 1
(4) Orice modificare şi/sau completare a
criteriilor de calificare şi selecţie precizate
conform alin. (3) poate fi făcută numai dacă
această modificare/completare este
publicată ca şi erată la invitaţia/anunţul de
participare respectiv, cu cel puţin 6 zile
înainte de deschiderea ofertelor, cu excepţia
modificărilor dispuse prin decizia Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Varianta 2
Eliminarea aliniatului (4)

10. Introducere prevedere nouă la art.183

Art. 183 - Autoritatea contractantă are
dreptul de a solicita oricărui operator
economic să prezinte documente
edificatoare care să dovedească forma de
înregistrare ca persoană fizică sau juridică
şi, după caz, de atestare ori apartenenţă
din punct de vedere profesional, în
conformitate cu prevederile din ţara în
care ofertantul/candidatul este stabilit.

Art. 183 – (1)Autoritatea contractantă are
dreptul de a solicita oricărui operator
economic să prezinte documente edificatoare
care să dovedească forma de înregistrare ca
persoană fizică sau juridică şi, după caz, de
atestare ori apartenenţă din punct de vedere
profesional, în conformitate cu prevederile
legislative specifice profesiei.
(2) În conformitate cu principiul
recunoaşterii reciproce, autoritatea
contractantă are obligaţia de a accepta
certificate echivalente emise de organisme
stabilite în alte state ale Uniunii Europene.

Justificarea este la poziţia 3 de propunerea
a modificării art.49.
În completarea justificării de la poziţia 3
este faptul că există un risc la care
autoritatea contractantă este supusă, prin
clarificările pe care le poate posta. Riscul
de a se interpreta o clarificare ca fiind
modificare sau completare de criteriu
calificare.

Exista atestate specifice profesionale care
nu pot fi acceptate decat in conditiile
recunoasterii si acceptarii lor de catre
organisme abilitate româneşti. (ex. un
atestat de furnizor feroviar emis in India
nu poate fi acceptat in conditiile
nerecunoasterii acestuia de catre AFER,
din motive inclusiv tehnice.

11. Art.186 (2) În cazul în care
ofertantul/candidatul îşi demonstrează
situaţia economică şi financiară invocând
şi susţinerea acordată, în conformitate cu
prevederile alin. (1), de către o altă
persoană, atunci acesta are obligaţia de a
dovedi susţinerea de care beneficiază, de
regulă, prin prezentarea unui angajament
ferm al persoanei respective, încheiat în
formă autentică, prin care aceasta
confirmă faptul că va pune la dispoziţia
ofertantului/candidatului resursele
financiare invocate. Persoana care asigură
susţinerea financiară nu trebuie să se afle
în situaţia care determină excluderea din
procedura de atribuire, conform
prevederilor art. 180 şi ale art. 181 lit. a),
c1) şi d).

Art.186 (2) În cazul în care
ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia
economică şi financiară invocând şi susţinerea
acordată, în conformitate cu prevederile alin.
(1), de către o altă persoană, atunci acesta are
obligaţia de a dovedi susţinerea de care
beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective,
încheiat în formă autentică, prin care aceasta
confirmă faptul că va pune la dispoziţia
ofertantului/candidatului resursele financiare
invocate. Persoana care asigură susţinerea
financiară nu trebuie să se afle în situaţia care
determină excluderea din procedura de
atribuire, conform prevederilor art. 180 şi ale
art. 181.

Considerăm ca fiind discriminatorii
solicitarea terţului demonstrării
neîncadrării la art. 181 doar pentru lit. a),
c1) şi d) faţă de un operator de bună
credinţă care participă la procedură fără
susţinere.
Mai ales, în ideea în care un terţ susţine
financiar un operator economic, iar acesta
are datorii mari la stat.

12. Art. 190 (2) În cazul în care
ofertantul/candidatul îşi demonstrează
capacitatea tehnică şi profesională
invocând şi susţinerea acordată, în
conformitate cu prevederile alin. (1), de
către o altă persoană, atunci acesta are
obligaţia de a dovedi susţinerea de care
beneficiază, de regulă, prin prezentarea
unui angajament ferm al persoanei
respective, încheiat în formă autentică,
prin care
aceasta confirmă faptul că va pune la
dispoziţia candidatului/ofertantului
resursele tehnice şi profesionale invocate.
Persoana care asigură susţinerea tehnică şi
profesională nu trebuie să se afle în
situaţia care determină excluderea din
procedura de atribuire, conform
prevederilor art. 180 şi ale art. 181 lit. a),
c1) şi d).

Art. 190 (2) În cazul în care
ofertantul/candidatul îşi demonstrează
capacitatea tehnică şi profesională invocând şi
susţinerea acordată, în conformitate cu
prevederile alin. (1), de către o altă persoană,
atunci acesta are obligaţia de a dovedi
susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin
prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective, încheiat în formă
autentică, prin care
aceasta confirmă faptul că va pune la
dispoziţia candidatului/ofertantului resursele
tehnice şi profesionale invocate. Persoana
care asigură susţinerea tehnică şi profesională
nu trebuie să se afle în situaţia care determină
excluderea din procedura de atribuire,
conform prevederilor art. 180 şi ale art. 181.

13. Art. 200 - (1) În termen de 20 de zile de
la data deschiderii ofertelor, autoritatea
contractantă are obligaţia de a stabili
oferta câştigătoare, pe baza criteriului de
atribuire precizat în anunţul de participare
şi în documentaţia de atribuire, în
condiţiile în care ofertantul respectiv
îndeplineşte criteriile de selecţie şi

Varianta 1 - Art. 200 - (1) În termen de 40
de zile de la data deschiderii ofertelor,
autoritatea contractantă are obligaţia de a
stabili oferta câştigătoare, pe baza criteriului
de atribuire precizat în anunţul de participare
şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în
care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile
de selecţie şi calificare impuse.

Termenul de 20 zile (calendaristice) de la
deschidere este mult prea mic, având în
vedere că, în cazul procedurilor la care
participă observatori de la UCVAP
raportul procedurii trebuie vizat de către
aceştia în termen de 3 zile lucrătoare.
Deci, din cele 20 zile în fapt rămân doar
11 zile lucrătoare, timp în care trebuie

calificare impuse.
(2) În cazuri temeinic motivate,
autoritatea contractantă poate prelungi o
singură dată perioada de evaluare.

Varianta 2 – Art.200 alin.(2) În cazuri
temeinic motivate, autoritatea contractantă
poate prelungi cu 20 zile perioada de evaluare
ori de câte ori este cazul.

transmise şi comunicările privind
rezultatul procedurii. La procedurile cu
finalitate electronică se mai pierd cel puţin
3 zile lucrătoare din cele 11, rămânând în
fapt 8 zile în care există posibilitatea să
trebuiască solicitat clarificări în ceea ce
priveşte preţul neobişnuit de scăzut.
În varianta 2 s-a avut în vedere că în cazul
achiziţiilor de complexitate mare nu se
poate estima cu cât poate fi prelungită
perioada de evaluare.

14. Art.202 alin.2 lit.(c) originalitatea ofertei
din punct de vedere al îndeplinirii tuturor
cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini;

Eliminarea prevederii Art.202 alin.2 lit.(c)
sau reformularea acesteia.

Considerăm sintagma „originalitatea
ofertei” ca fiind subiectivă.

15. Art. 204 alin.(11) În cazul în care
autoritatea contractantă nu poate încheia
contractul cu ofertantul a cărui ofertă a
fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită
faptului că ofertantul în cauză se află întro situaţie de forţă majoră sau în
imposibilitatea fortuită de a executa
contractul, atunci aceasta are dreptul să
declare câştigătoare oferta clasată pe locul
doi, în condiţiile în care aceasta există şi
este admisibilă. În caz contrar, se anulează
aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică.

Art. 204 alin.(11) În cazul în care autoritatea
contractantă nu poate încheia contractul cu
ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind
câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în
cauză se află într-o situaţie de forţă majoră
sau în imposibilitatea fortuită de a executa
contractul sau refuză încheierea
contractului, atunci aceasta are dreptul să
declare câştigătoare oferta clasată pe locul
doi, în condiţiile în care aceasta există şi este
admisibilă. În caz contrar, se anulează
aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică.

Introducerea acestei prevederi, în cazul în
care ar exista o astfel de situaţie, ar scuti
autoritatea contractantă de a organiza
unei alte proceduri, s-ar economisi timp şi
bani cu organizarea unei alte procedurii.
De asemenea, „ imposibilitatea fortuită”
este greu de stabilit în condiţiile în care
ofertantul nu face comunicările necesare.

16. Introducere prevedere nouă după art.204
alin.(11)

După art.204 alin.(11) introducerea unui nou
aliniat:
„(12) În cazul în care autoritatea contractantă
doreşte să benefice de prevederile alin. (11),
acesta are obligaţia de a specifica acest lucru
la nivelul anunţului de participare/invitaţiei de
participare.

Această prevedere ar trebui să fie
cunoscută de către toţi operatorii
economici interesaţi.

17. Introducere prevedere nouă după art.209 După art.209 alin.(1) lit.c) introducerea unei Introducerea prevederii este necesară în
alin.(1) lit.c)
noi litere:
vederea respectării prevederilor art.94 din
HG nr.925/2006 şi a faptului că au existat
„d) dacă autoritatea contractantă se află în discuţii contradictorii în interpretarea
imposibilitatea
respectării
dispoziţiilor sintagmei de la litera c) a art.209
referitoare la angajarea cheltuielilor din „imposibilă încheierea contractului”.
bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei
privind finanţele publice.”
18. Art. 213 - (1) Dosarul achiziţiei publice
trebuie
să
cuprindă
documentele
întocmite/primite
de
autoritatea
contractantă în cadrul procedurii de
atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la
următoarele: […]

Art. 213 - (1) Dosarul achiziţiei publice
trebuie
să
cuprindă
documentele
întocmite/primite de autoritatea contractantă
în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi,
dar fără a se limita la următoarele: […]
j) raportul/rapoartele procedurii de atribuire;

j) raportul procedurii de atribuire;
19. Atr.213 (2) Raportul procedurii de
atribuire prevăzut la alin. (1) lit. j) se
elaborează
înainte
de
încheierea
contractului
de
achiziţie

Atr.213 (2) Raportul/rapoartele procedurii
de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. j) se
elaborează înainte de încheierea contractului
de
achiziţie
publică/acordului-

Pentru a nu mai exista sincope în aplicarea
Deciziile CNSC în cazul procedurilor de
atribuire cu loturi şi a aplica prevederile
art.93 din HG nr.925/2006, propunem ca
pentru fiecare lot, în parte, să se
întocmească câte un raport al procedurii.
În acest sens ar trebui modificat şi Ordinul
ANRMAP nr.302/2011.

publică/acordului-cadru/sistemului
de cadru/sistemului de achiziţie dinamic şi
achiziţie dinamic şi cuprinde cel puţin cuprinde cel puţin următoarele elemente: […]
următoarele elemente: […]
20. Art. 215 - (1) Dosarul achiziţiei publice
are caracter de document public. Accesul
persoanelor la aceste informaţii se
realizează cu respectarea termenelor şi
procedurilor prevăzute de
reglementările legale privind liberul acces
la informaţiile de interes public şi nu
poate fi restricţionat decât în măsura în
care aceste informaţii sunt clasificate sau
protejate de un drept de proprietate
intelectuală, potrivit legii

Art. 215 - (1) Dosarul achiziţiei publice are
caracter de document public, după
finalizarea procedurii de achiziţie. Accesul
persoanelor la aceste informaţii se realizează
cu respectarea termenelor şi procedurilor
prevăzute de reglementările legale privind
liberul acces la informaţiile de interes public
şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în
care aceste informaţii sunt clasificate sau
protejate de un drept de proprietate
intelectuală, potrivit legii.

Precizarea este necesară, datorită
frecventelor situaţii în care în temeiul
art7 al Legii544, diverse persoane
neimplicate in procedură au solicitat
accesul la dosar pe perioada evaluării
ofertelor, fapt contrar principiilor OUG
34/2006

21. Art.252 f) pentru achiziţionarea de
materii prime cotate la bursele de
mărfuri, achiziţia acestora realizându-se
ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la
disponibil;

Art.252 f) pentru achiziţionarea de bunuri
cotate la bursele de mărfuri, achiziţia acestora
realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe
piaţa la disponibil;

Modificarea „materii prime” cu „bunuri”
este necesară în vederea achiziţionării pe
piaţa la disponibil a produselor aflate în
nomenclatorul produselor fungibile
avizat de Ministerul Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri.

22. Art. 2563 - (1) După primirea unei
contestaţii, autoritatea contractantă are
dreptul de a adopta măsurile de remediere
pe care le consideră necesare ca urmare a
contestaţiei respective. Orice astfel de
măsuri trebuie comunicate contestatorului,
celorlalţi operatori economici implicaţi în

Art. 2563 - (1) După primirea unei contestaţii,
autoritatea contractantă are dreptul de a
adopta măsurile de remediere pe care le
consideră necesare ca urmare a contestaţiei
respective, inclusiv suspendarea procedurii
de atribuire sau revocarea unui act emis în
cadrul respectivei proceduri. Orice astfel de

Prevederea propusă este utilă în situaţia
contestaţiilor depuse înainte de
deschiderea ofertelor. Astfel, Consiliul
poate decide anularea procedurii, în
situaţia în care ofertele au fost deschise
până la emiterea deciziei, creând astfel
prejudicii operatorilor economici prin

procedura de atribuire, precum şi
Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor, nu mai târziu de o zi
lucrătoare de la data adoptării acestora.

măsuri trebuie comunicate contestatorului,
celorlalţi operatori economici implicaţi în
procedura de atribuire, precum şi Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, nu
mai târziu de o zi lucrătoare de la data
adoptării acestora.

cheltuieli cu întocmirea şi depunerea
ofertelor. Autoritatea contractantă prin
suspendarea procedurii poate evita situaţia
prezentată mai sus.

23. Art. 274 - (1) În vederea soluţionării
contestaţiei/contestaţiilor, autoritatea
contractantă are obligaţia de a transmite
Consiliului, în termen de cel mult 3 zile
lucrătoare de la data expirării termenului
prevăzut la art. 205 alin. (1), punctul său
de vedere asupra acesteia/acestora, însoţit
de orice alte documente considerate
edificatoare, precum şi, sub sancţiunea
amenzii prevăzute la art. 275 alin. (3), o
copie a dosarului achiziţiei publice, cu
excepţia anunţurilor publicate în SEAP şi
a documentaţiei de atribuire, atunci când
aceasta este disponibilă şi poate fi
descărcată direct din SEAP. Lipsa
punctului de vedere al autorităţii
contractante nu împiedică soluţionarea
contestaţiei/contestaţiilor, în măsura în
care s-a făcut dovada comunicării
acesteia/acestora.

Art. 274 - (1) În vederea soluţionării
contestaţiei/contestaţiilor, autoritatea
contractantă are obligaţia de a transmite
Consiliului, în termen de cel mult 5 zile
lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a
contestaţiei, punctul său de vedere asupra
acesteia/acestora, însoţit de orice alte
documente considerate edificatoare, precum
şi, sub sancţiunea amenzii prevăzute la art.
275 alin. (3), o copie a dosarului achiziţiei
publice, cu excepţia anunţurilor publicate în
SEAP şi a documentaţiei de atribuire, atunci
când aceasta este disponibilă şi poate fi
descărcată direct din SEAP. Lipsa punctului
de vedere al autorităţii contractante nu
împiedică soluţionarea
contestaţiei/contestaţiilor, în măsura în care sa făcut dovada comunicării acesteia/acestora.

In cazul contestaţiilor tardive sau a
transmiterii prin poştă, termenul nu poate
fi respectat. Termenul de 3 zile incalca
principiul tratamentului egal, deoarece
contestatarul are termen de 5/10 zile de
depunere a contestatiei, iar autoritatea
are termen de 3 zile de raspuns si
inclusiv copiere a dosarului achizitiei
care are in unele situatii 20000 -30000
pagini. Mai mult, contestatarul poate
transmite contestaţia, prin poştă în ultima
zi a termenului limită de depunere a
contestaţiei, iar dacă acesta este din
străinătate, autoritatea intră în posesia
acesteia cu mult după expirarea
termenului prezent.

24. Art. 278¹ - (1) În măsura în care Consiliul
respinge contestaţia ca nefondată,

Art. 278¹ - (1) În măsura în care Consiliul
respinge contestaţia, autoritatea contractantă

Eliminarea precizării „ca nefondată” este
necesară în vederea reducerii posibilelor

autoritatea contractantă va reţine
contestatorului din garanţia de participare
în raport cu valoarea estimată a
contractului următoarele sume:

25. Introducere prevedere nouă după Art.
278¹ alineat nou

va reţine contestatorului din garanţia de
participare în raport cu valoarea estimată a
contractului următoarele sume:

În situaţia dată diferenţa dintre nefondat
/tardiv/lipsită de interes/lipsită de obiect
este nerelevantă în condiţiile în care
efectele asupra încheierii şi derulării
contractului sunt aceleaşi.
După art. 278¹ alin.(1) introducerea unui nou
aliniat:
Art. 278¹ - (1)^1 –În cazul în care CNSC prin
Decizia emisă a dispus continuarea
procedurii, contestatarul are obligaţia de a
reconstitui garanţia de participare depusă în
cuantumul, forma ţi valabilitatea solicitate.

26. Introducere prevedere
281 – alin. (1)

contestaţii, a sancţionării operatorilor care
depun contestaţii doar pentru a tergiversa
încheierea contractului.

nouă după Art. După art.281 alin.(1) introducerea unui nou
aliniat:
„(11) În cazul în care Decizia Consiliului este
atacată cu plângere în instanţa judecătorească,
autoritatea contractantă are dreptul de a
suspenda procedura de atribuire până la
soluţionarea plângerii.”

27. Introducere prevedere nouă după Art.283 După art. 283 – alin.(4) introducerea unui nou
alin.(4)
alineat:

Au fost dese situaţii in care în urma
executării scrisorii de garanţie bancară,
ofertanţii au solicitat temeiul legal în baza
căruia se solicită redepunerea garanţiei de
participare, acesta neexistând clar.

Autoritatea trebuie să aibă dreptul de a nu
continua procedura atât timp cât Decizia
CNSC este atacată în instanţă, întrucât s-a
dovedit la nivel naţional că au fost cazuri
în care instanţa a admis plângerea şi a
modificat Decizia CNSC. Astfel,
autoritatea contractantă ar putea evita crea
rea unor prejudicii.
În situaţia în care autoritatea contractantă
nu este de acord cu decizia CNCS (care
este executorie) şi depune plângere la

,,(5) În situaţia în care autoritatea contractantă
consideră netemeinică/nelegală decizia
CNCS, depunând în acest sens o plângere
împotriva acesteia la instanţa competentă,
punerea în aplicare a deciziei CNCS se
suspendă de drept până la soluţionarea
plângerii.’’

28. Introducere prevedere
3041 – alin.(3)

Curtea de Apel, este necesar ca această
decizie să fie suspendată de drept.
Acest fapt se înscrie în cadrul principiilor
dreptului comun.
Mai mult, punerea în aplicare a Deciziei
CNSC poate produce prejudicii grave
autorităţii contractante care vor fi
remediate greu în cazul obţinerii de către
aceasta a unei sentinţe favorabile sau nu
vor putea fi recuperate deloc.

nouă după Art. După Art. 3041 – alin.(3) introducerea unui Aşa cum în domeniul construcţiilor, cât şi
nou aliniat:
domeniul de sănătate există asigurări de
risc profesional este necesar introducerea
„(4) Autoritatea contractantă are obligaţia de acestei asigurări şi în domeniul achiziţiilor
a constitui asigurarea de risc profesional publice, avându-se în vedere salariile mici
pentru
personalul
din
cadrul ale celor care lucrează în aceste
compartimentului intern şi a personalului compartimente şi amenzile exagerat de
implicat în procesele de evaluare oferte.”
mari şi riscurile la care sunt expuse aceste
persoane.

HG nr.925/2006
29. Art.4 (5) Programul anual al achiziţiilor
publice trebuie să cuprindă cel puţin
informaţii referitoare la:
d) procedura care urmează să fie aplicată;
e) data estimată pentru începerea

Eliminarea literelor d), e) şi f)

Problema cea mai grea în întocmirea unui
program anual de achiziţie o constituie
produsele. Pentru întreprinderi foarte mari
care au şi sucursale în toată ţara este

procedurii;
f) data estimată pentru finalizarea
procedurii;

foarte dificil de întocmit un program anual
de achiziţii într-o primă fază deoarece
sunt zeci de mii de repere necesare
achiziţionării pentru care este greu de
estimat necesarul acestora în ideea în care
FMI impune a nu exista produse pe stoc,
iar cei care întocmesc necesarul de
produse solicită un număr de repere mult
mai mare ţinând cont de procesul greu şi
îndelungat de achiziţionare a acestora.
Mai mult, la unele produse (cum ar fi
unelte, discuri abrazive, anumite
componente etc) estimatul este greu de
realizat întrucât nu se cunoaşte câte se vor
deteriora în utilizarea lor.
De asemenea, modificările permanente ale
legislaţiei privind achiziţiile publice, cât şi
aprobările fondurilor bugetare cu
întârziere, determină a nu se putea stabili
date estimative de organizare a procedurii.

30. Art.5 (2) Compartimentul intern
specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are
obligaţia de a elabora o notă justificativă
în toate situaţiile în care procedura de
atribuire propusă pentru a fi aplicată este
alta decât una dintre cele prevăzute la art.
20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sau,
în cazul atribuirii unui contract sectorial,

Art.5 (2) Compartimentul intern specializat
prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a
elabora o notă justificativă în toate situaţiile în
care procedura de atribuire propusă pentru a fi
aplicată este alta decât una dintre cele
prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanţa de
urgenţă sau, în cazul atribuirii unui contract
sectorial, la art. 251 alin. (1) din ordonanţa de

Nota justificativă de alegere a procedurii
în cazul cererii de ofertă nu este
justificată, întrucât aliniatul (4) permite
doar înscrierea valorii estimate a
contractului, iar această valoare estimată
este trecută în invitaţia de participare şi
documentaţia de atribuire.

la art. 251 alin. (1) din ordonanţa de
urgenţă.
(4) În cazul în care urmează să fie aplicată
procedura cererii de oferte, nota
justificativă trebuie să conţină numai
explicaţii cu privire la rezultatul estimării,
conform regulilor prevăzute în cap. II
secţiunea a 2-a din ordonanţa de urgenţă,
valorii contractului de achiziţie publică
care urmează să fie atribuit.

urgenţă. Excepţie de la această
obligativitate o constituie şi cererea de
oferte în care autoritatea nu întocmeşte
nota justificativă.

De eliminat Art.5 alin (4)

31. Art. 33 - (1) Autoritatea contractantă are
obligaţia de a deschide ofertele şi, după
caz, alte documente prezentate de
participanţi, la data, ora şi în locul indicate
în anunţul de participare. În cazul în care
devine necesară prelungirea termenului de
depunere a ofertelor, autoritatea
contractantă are obligaţia de a preciza
această modificare printr-o erată la
anunţul de participare, care trebuie însă
publicată cu cel puţin 3 zile înainte de
data anunţată iniţial pentru deschiderea
ofertelor.

Art. 33 - (1) Autoritatea contractantă are
obligaţia de a deschide ofertele şi, după caz,
alte documente prezentate de participanţi, la
data, ora şi în locul indicate în anunţul de
participare, cu excepţia cazului de la alin.
(31). În cazul în care devine necesară
prelungirea termenului de depunere a
ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia
de a preciza această modificare printr-o erată
la anunţul de participare, care trebuie însă
publicată cu cel puţin 3 zile înainte de data
anunţată iniţial pentru deschiderea ofertelor.

Această prevedere introdusă este în
corelare cu prevederile propuse a fi
introduse la art.172 din ordonanţă şi a
propunerilor de la art33 alin. (31).

32. Introducere prevedere nouă după Art.33
alin(3)

După art.33 alin (3) introducerea unui nou
aliniat:

Această prevedere introdusă este în
corelare cu prevederile propuse a fi
introduse la art.172 din ordonanţă.

„(31) În cazul unui ofertant aflat în situaţia
prevăzută la art.33 alin.(3) lit.b), la solicitarea

ofertantului, acesta poate să-şi retragă oferta
fără ca acesta dă fie deschisă, fapt ce se va
menţiona în procesul verbal de deschidere a
ofertelor. În acest caz, procesul verbal de
deschidere a ofertelor reprezintă comunicarea
respingerii definitive a ofertei respective.”
33. Art. 71 - (1) Autoritatea contractantă are
obligaţia de a desemna, pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publică,
persoanele responsabile pentru evaluarea
ofertelor, care se constituie într-o comisie
de evaluare.

Art. 71 - (1) Autoritatea contractantă are
Această prevedere introdusă este în
obligaţia de a desemna, pentru atribuirea
corelare cu prevederile propuse a fi
contractelor de achiziţie publică, persoanele
introduse la art.76 alin(3).
responsabile pentru evaluarea ofertelor,
menţionându-se pentru fiecare membru în
parte, atribuţiile/responsabilităţile specifice
conform domeniului de pregătire, care se
constituie într-o comisie de evaluare.

34. Art.76 alin (3) În cazul stabilirii ofertei
câştigătoare pe bază de punctaj, votul
membrilor comisiei de evaluare se reflectă
prin punctajul individual acordat fiecărei
oferte în parte.

Art.76 alin (3) În cazul stabilirii ofertei
câştigătoare pe bază de punctaj, votul
membrilor comisiei de evaluare se reflectă
prin punctajul individual acordat fiecărei
oferte în parte. Punctajul va fi întocmit de
către membrii care au atribuţii stabilite în
acest sens.

35. Art. 80 - (1) Comisia de evaluare are
dreptul de a corecta erorile aritmetice sau
viciile de formă numai cu acceptul
ofertantului. În cazul în care ofertantul nu

Rugăm detalierea modului în care comisia
poate corecta erorile aritmetice. Fiind un alt
preţ total decât cel citit în şedinţa de
deschidere, autoritatea contractantă trebuie să

Au exista cazuri în care a trebuit să se
întocmească punctaj, cu un algoritm
destul de complex pe propunerea tehnică,
iar membrii de profesie economist/jurist şi
chiar inginer, dar în alt domeniu decât cel
pentru care se acorda punctaj, au fost în
situaţia de a nu putea să acorde acest
punctaj necunoscând termenii tehnici
respectivi, propunerile tehnice.

acceptă corecţia acestor erori/vicii, oferta
sa va fi considerată neconformă.

36.
La art. 82

înştiinţeze ceilalţi participanţi la procedură de
această corectare, înainte de transmiterea
comunicărilor privind rezultatul procedurii,
sau odată cu comunicarea?
Rugăm detalierea situaţiilor în care două sau
mai multe oferte clasate pe primul loc sunt
egale. Cum se face departajare?
Rugăm a se avea în vedere şi cazul în care o
procedură are finalitate licitaţie electronică. În
acest caz să fie obligat SEAP-ul facilita
posibilitatea introducerii unor noi preţuri ca o
rundă , chiar dacă iniţial s-a bifat o rundă de
licitaţie electronică.

37. Introducere prevedere nouă după Art. 83
- (2)

După art.83 alin (2) introducerea unui nou
aliniat:
„(3) În cazul procedurilor cu mai multe loturi,
autoritatea contractantă va întocmi câte un
raport al procedurii pentru fiecare lot, în
parte.”

38. Art.86 alin.(3) Instrumentul de garantare
trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se
va executa:
a) condiţionat, respectiv după constatarea

Art.86 alin.(3) Instrumentul de garantare
trebuie să prevadă că plata garanţiei se va
executa necondiţionat, respectiv la prima
cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei

Introducerea este în corelare cu
propunerile de la art.213 din ordonanţă,
motivaţia se regăseşte la poziţia 16 din
prezentele propuneri.

Au exista cazuri în care recuperarea
sumelor datorate către autoritatea
contractantă s-a efectuat în condiţii
dificile, în urma unor ample

culpei persoanei garantate, în conformitate acestuia cu privire la culpa persoanei
cu contractul garantat; sau
garantate.
b) necondiţionat, respectiv la prima cerere
a beneficiarului, pe baza declaraţiei
acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate.

39. În SEAP în cadrul „Documentaţii de
atribuire” la secţiunea „Adauga nota
justificativa”

Varianta 1
În Secţiunea „Adauga nota justificativa” să
se permită autorităţilor contractante
introducerea unor documente oficiale,
semnate electronic, în care să se justifice
modul de punere în aplicare a măsurilor de
remediere dispuse la documentaţiile respinse.

Varianta 2
A se crea în SEAP la „Documentaţii de
atribuire” lângă butoanele „Inapoi” şi
„Adaugă” , încă un buton cu denumirea
„Observatii”, iar în acest câmp creat să aibă
posibilitatea autoritatea contractantă să
introducă comentarii sau chiar întrebări la
documentaţia respinsă şi tot aici să primească
lămuriri. În acest câmp să se treacă numărul

corespondenţe cu băncile /societăţile de
asigurări care au emis garanţiile de
participare.
In cazul de la lit.a) nu există prevedere
legală cine face constatarea şi în ce
condiţii este acceptată de cele trei părţi
implicate.

Propunerea poate fi reglementată printr-un
Ordin ANRMAP sau o Notificare
ANRMAP.
Propunerea se justifică, întrucât au existat
cazuri în care verificatorii ANRMAP nu
au observat că ceea ce ni s-a cerut să
introducem exista deja în fişa de date, sau
interpretări eronate în privinţa AFERului, în care ni se cerea să eliminăm
omologarea produsului (de la capacitatea
tehnică-profesională) pe motiv că se mai
regăseşte la capacitatea de exercitare
profesională, însă acolo era Autorizaţia
AFER, sau să transferăm din stânga în
dreapta anumite cerinţe, însă acestea nu se
regăseau în stânga. Toate aceste scăpări
sau interpretări eronate din partea celor
care verifică documentaţiile s-au rezolvat
prin discuţii directe cu aceştia, ceea ce nu

documentaţiei de atribuire, întrebări
/comentarii şi răspuns ANRMAP.

este normal.
Acest lucru perturbă activitate
personalului ANRMAP care verifică
documentaţiile, dar nici autoritatea
contractantă nu are altă cale de a se
justifica sau de a clarifica aspectele de mai
sus.
Varianta 2 ar fi mai indicată întrucât sunt
cazuri în care datorită prescurtărilor nu se
înţelege din partea autorităţii contractante
ce anume trebuie modificat.

Comentarii

Propuneri modificare legislatie achizitii publice

Nr.
crt.

PREVEDERI CONFORM OUG 34/2006 IN VIGOARE LA
ACEASTA DATA

Propuneri /Observatii

1

Art. 3

Propunere:

_______

z1 an - 365 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a
contractului.
Motivatie:
Autoritatea contractanta apreciaza necesara, pentru buna derulare
a contractelor de furnizare/servicii/lucrari/contractelor
subsecvente, definirea cuvantului “an” in cadrul Definitiilor
cuprinse de O.U.G. nr. 34/2006, intrucat se produc confuzii intre
conceptele de “an calendaristic” si an definit ca 365 de zile.
(exemplu: un contract subsecvent incheiat in luna iunie 2012 a
carui durata este de 12 luni se va finaliza in iunie 2013, deci
duarata acestuia este de 365 de zile si nu de un an calendaristic,
caz in care s-ar finaliza la 31.12.2012).
2

Art. 33 alin.2 lit. h

Propunere:

informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Prevederile art. 33 alin. 2 lit h) informatii referitoare la clauzele
contractuale obligatorii care nu pot fi modificate de operatorii
economici
Motivatie:
C.N.A.D.N.R., in calitate de autoritate contractanta se confrunta

cu transmiterea a nenumarate solicitari din partea operatorilor
economici prin care se propune modificarea clauzelor
contractuale obligatorii stabilite prin documentatia de atribuire
(Fisa de date, Caiet de sarcini, etc) cum ar fi: pretul contractului,
durata contractului, modalitati de plata etc)
4

Art. 49

Propunere:

../../user/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
- Prevederile art. 49 alineatul 2 3)–propunem abrogarea
#(1)Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura Autorităţii Naţionale
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice accesul
nerestricţionat la anunţurile/invitaţiile transmise de către autorităţile
contractante, înainte de publicarea acestora.
Motivatie
(2)Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea
In prezent documentaiile de atribuire cat si anunturile / invitatiile
Achiziţiilor Publice verifică:
de participare sunt verificate de ANRMAP inainte de publicare.
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #a)fiecare
anunţ de intenţie/participare transmis de către autoritatea contractantă
pentru publicare în SEAP, în măsura în care anunţul respectiv este în
legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare
estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124;
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #b)fiecare
invitaţie/anunţ de participare transmis de către autoritatea contractantă
pentru publicare în SEAP, cu o valoare estimată mai mică decât pragurile
valorice prevăzute la art. 124.
(21)În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii anunţului/invitaţiei în
SEAP, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice are obligaţia:

../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #a)fie să
emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunţul/invitaţia
respectiv/respectivă, în cazul în care în urma verificării nu se constată
erori/omisiuni de completare;
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #b)fie să
respingă publicarea anunţului/invitaţiei, în cazul în care se constată
erori/omisiuni de completare, informând totodată autoritatea contractantă
asupra acestei decizii, precum şi asupra modului în care erorile/omisiunile
pot fi remediate.
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #(22)Erorile
prevăzute la alin. (21) reprezintă acele informaţii/cerinţe din
anunţul/invitaţia transmis/transmisă spre publicare care sunt neconforme
cu realitatea sau care conduc la încălcări ale legislaţiei în domeniul
achiziţiilor publice şi ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului
de achiziţie publică.
../../user/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
3
2
#(2 )Nedetectarea erorilor prevăzute la alin. (2 ) în procesul de verificare
nu afectează dreptul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice de a sancţiona, pe parcursul activităţii
de supraveghere, faptele prevăzute la art. 293.
(3)În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obligaţia:
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #a)de a
transmite anunţul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în
cel mult o zi lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, în cazul în
care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, este
prevăzută o obligaţie în acest sens; operatorul SEAP are obligaţia de a

asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis
anunţul spre publicare, ca probă privind momentul transmiterii;
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #b)de a
publica anunţul în SEAP în cel mult două zile lucrătoare de la primirea
acceptului de publicare.
../../user/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
#(4)Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunţul transmis de
autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, fără obţinerea acceptului de publicare emis de
către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice.
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #(5)În cazul
în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea
transmiterii unui anumit anunţ spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, autorităţii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii
spre publicare a anunţului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul
SEAP are obligaţia de a înştiinţa autoritatea contractantă cu privire la
apariţia unei astfel de situaţii, în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea
perioadei prevăzute la alin. (3) lit. a).
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #(6)După
publicarea anunţului în SEAP, autoritatea contractantă poate opta pentru
transmiterea anunţului şi către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", spre
publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii
publice.
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #(7)Regia
Autonomă "Monitorul Oficial" publică anunţurile transmise spre publicare

în cel mult 8 zile de la data înregistrării acestora. În cazul anunţului de
participare prevăzut la art. 114, Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
publică anunţul respectiv în cel mult 3 zile de la data înregistrării..

5

Art. 79

Prevederile art. 79, alineatul (2) - propunem abrogarea

../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #(1)Fără a
aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), în măsura în care clarificările
sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste Motivatie:
solicitări trebuie să fie publicat/transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de Desi conform prevederilor art.78 alin (2) ,,Autoritatea
data-limită
stabilită
pentru
depunerea
ofertelor. contractanta are obligatia de a raspunde, în mod clar, complet si
fara ambiguitati, cât mai repede posibil, la orice clarificare
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #(2)În cazul solicitata, într-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula,
în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea
util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta operatorului economic , autoritatea contractanta a primit
termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a clarificari si inainte cu o zi de data depunerii ofertelor, si nu mai
răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară are timpul necesar formularii si transmiterii raspunsului.
pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea
acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a
ofertelor.
6

art. 144 alin. 1 Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili ca
durata unui acord-cadru sa depaseasca mai mult de 4 ani, decât în cazuri
exceptionale si pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al
contractelor ce urmeaza a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv.

Propunere:
art. 144 alin. 1 Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili
ca durata unui acord-cadru sa depaseasca mai mult de 48 luni,
decât în cazuri exceptionale si pe care le poate justifica în special
prin obiectul specific al contractelor ce urmeaza a fi atribuite în
baza acordului-cadru respectiv.

Motivatie
Apreciem necesara pentru buna derulare a acordului cadru,
precum si a contractelor subsecvente aferente acestuia
preschimbarea duratei de 4 ani in 48 de luni, de la data intrarii in
vigoare a acordului cadru intrucat se creaza confuzii referitoare la
durata contractelor subsecvente ce urmeaza a fi incheiate.
[(ex. Exista cazuri in care un contract subsecvent se incheie la
jumatatea anului in curs, iar la stabilirea duratei acestuia se
creeaza confuzii intrucat durata poate fi stabilita fie pana la
sfarsitul anului in curs, fie calculand 12 luni din momentul
incheierii contractului, astfel trecand in anul urmator. (exemplu:
un contract subsecvent incheiat in luna iunie 2012 a carui durata
este de 12 luni se va finaliza in iunie 2013, deci duarata acestuia
este de 365 de zile si nu de un an calendaristic, caz in care s-ar
finaliza la 31.12.2012)]
7

Art. 188

Propunere:

(1)în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de
furnizare, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a
ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita
acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea
produselor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste
informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:

La articolul 188 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

In cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de
furnizare, în scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau
profesionale a ofertantilor/candidatilor, autoritatea contractanta
are dreptul de a le solicita acestora, în functie de specificul, de
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #a)o listă a cantitatea si de complexitatea produselor ce urmeaza sa fie
principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, conţinând valori, furnizate si numai în masura în care aceste informatii sunt

perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt
autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de produse se confirmă
prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o
autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este
un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are
posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia,
demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declaraţie a
operatorului economic;
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #b)o
declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în
vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu
şi cercetare;
../../user/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
#c)informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de
care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către
candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

relevante pentru îndeplinirea contractului, urmatoarele:
a) o listă a principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3
ani ce indeplinesc conditiile de calificare privind experienta
similara impuse de autoritatea contractanta. Acestea va trebui
sa contina valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca
acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor
contracte/certificate/documente emise sau contrasemnate de o
autoritate ori de catre clientul beneficiar. În cazul în care
beneficiarul este un client privat si, din motive obiective,
operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor
de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului
economic;

La articolul 188 alineatul 2), litera a) se modifică şi va avea
../../user/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
- următorul cuprins:
#d)certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest
sens, care să ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire În cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de
servicii, în scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau
la specificaţii sau standarde relevante;
profesionale a ofertantilor/candidatilor, autoritatea contractanta
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #e)mostre, are dreptul de a le solicita acestora, în functie de specificul, de
descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi volumul si de complexitatea serviciilor ce urmeaza sa fie prestate
demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru.
si numai în masura în care aceste informatii sunt relevante pentru
îndeplinirea contractului, urmatoarele:
(2)În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de
servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ../../Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #a)o
ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, ce

acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea serviciilor indeplinesc conditiile de calificare privind experienta similara
ce urmează să fie prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt impuse de autoritatea contractanta. Acestea va trebui sa
relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:
continâ valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca
acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #a)o listă a Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor
principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de contracte/certificate/documente emise sau contrasemnate de o
prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. În cazul în care
contractante sau clienţi privaţi. Prestările de servicii se confirmă prin beneficiarul este un client privat si, din motive obiective,
prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor
beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului
economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea economic;
acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o
declaraţie a operatorului economic;
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #b)o La articolul 188 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea
declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în următorul cuprins:
vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu
„ În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract
şi cercetare;
de lucrări, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau
../../user/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
- profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă
#c)informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de
care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate
şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante
candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii;
../../user/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
- pentru îndeplinirea contractului, următoarele:
#d)informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea
personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru a) o listă a lucrărilor executate în ultimii 5 ani ce indeplinesc
conditiile de calificare privind experienta similara impuse de
îndeplinirea contractului de servicii;
autoritatea contractanta, însoţită de certificări de bună
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #e)o execuţie pentru lucrările respective. Certificările vor indica

declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante
al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor
şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #f)dacă este profesionale din domeniu şi dacă au
cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care
operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de fost duse la bun sfârşit;”
servicii;
../../user/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
#g)informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de
care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea Motivatie;
corespunzătoare a contractului de servicii;
In evaluarea ofertelor comisia va parcurge mai usor documentele
../../user/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
- de calificare in conditiile in care in lista sunt prezentate doar
#h)informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, contractele de livrare/prestare/executie pe care operatorul
eventual,
intenţia
să
o
subcontracteze. economic le considera viabile pentru indeplinirea conditiile de
(3)În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de calificare si nu alte contracte care ingreuneaza evaluarea
lucrări, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertelor.
ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita
acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea lucrărilor
ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii
sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #a)o listă a
lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie
pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică
beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi
privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au
fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă
au
fost
duse
la
bun
sfârşit;
../../user/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
-

#b)informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de
care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către
candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii;
../../user/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
#c)informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea
personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru
execuţia lucrărilor;
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #d)o
declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi
al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #e)dacă este
cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care
operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de
lucrări;
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #f)o
declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care
poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a
contractului de lucrări.
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML #../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML #g)informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are,
eventual, intenţia să o subcontracteze.
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Art. 200
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #(1)În
termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea

Propunere:
La articolul 200 alineatele (2) se modifică şi vor avea

contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, pe baza criteriului următorul cuprins:
de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de
atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de „(2) În cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă poate
prelungi o singură dată perioada de evaluare cu cel mult 20 de
selecţie şi calificare impuse.
zile.
../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #(2)În cazuri
temeinic motivate, autoritatea contractantă poate prelungi o singură dată
perioada
de
evaluare. Motivatie:
../../user/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
#(3)Motivele temeinice se prezintă într-o notă justificativă, aprobată de Nu este specificata durata cu care se poate prelungi perioada de
conducătorul autorităţii contractante care este parte a dosarului achiziţiei evaluare
publice.
9

Art. 255
../../AppData/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
#(1)Orice persoana care se considera vatamata într-un drept ori într-un
interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin încalcarea
dispozitiilor legale în materia achizitiilor publice, poate solicita, prin
contestatie, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite
un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale
administrativ-jurisdictionala, în conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin persoana vatamata se întelege orice
operator economic care:

Popunere
Art. 255

../../user/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML #(1)Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori
într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin
încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, cu
exceptia documentatiei de atribuire, poate solicita, prin
contestaţie, anularea actului, obligarea autorităţii contractante de
a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului
legitim pe cale administrativ-jurisdicţională, în condiţiile
../../AppData/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #a)are prezentei ordonanţe de urgenţă.
sau a avut un interes legitim în legatura cu respectiva procedura de
sau
atribuire;
1
../../AppData/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #b)a Propunem introducerea unui nou alineat la art. 287 care va avea
suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a unui act al urmatorul cuprins:

autoritatii contractante, de natura sa produca efecte juridice, ori ca urmare (4) Orice persoana care depune contestatie la CNSC privind
a nesolutionarii în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura documentatia de atribuire va depune in contul autoritatii
de atribuire.
contractante, in functie de valoarea estimate a contractului,
urmatoarele sume :
../../AppData/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #(3)În
sensul prevederilor alin. (1), prin act al autoritatii contractante se întelege ../../AppData/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
orice act administrativ, orice alta operatiune administrativa care produce - #a)între 63.000 lei si 420.000 lei inclusiv - 1% din aceasta
sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei valoare;
obligatii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, omisiunea ori refuzul
de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, în legatura cu sau ../../AppData/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
în
cadrul
procedurii
de
atribuire. - #b)între 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1%
din ceea ce depaseste 420.001 lei;
../../AppData/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
#(4)Orice referire, pe parcursul prezentului capitol, la aplicarea procedurii
de atribuire include toate cazurile mentionate la art. 9, precum si orice alte
contracte sau proceduri care intra în sfera de aplicare a dispozitiilor
prezentei
ordonante
de
urgenta.

../../AppData/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
- #c)între 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei +
0,01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei;

../../AppData/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
#(5)Solutionarea contestatiilor privind atribuirea contractelor de delegare a
gestiunii unui serviciu comunitar de utilitati publice pentru care legislatia
specifica face trimitere la aplicarea prezentei ordonante de urgenta se
realizeaza conform prezentului capitol.

../../AppData/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
- #e)între 420.000.001 lei si 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540
lei + 0,0001% din ceea ce depaseste 420.000.001 lei;

../../AppData/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
- #d)între 42.000.001 lei si 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei +
0,001% din ceea ce depaseste 42.000.001 lei;

../../AppData/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
- #f)peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce
depaseste 4.200.000.001 lei.
În masura în care Consiliul respinge contestatia ca nefondata,
autoritatea contractanta va retine contestatorului suma respectiva.

Motivatie:
Documentatia de atribuire este verificata de ANRMAP iar orice
contestatie asupra documentatiei de atribuire va duce la
prelungirea termenului de depunere a ofertelor si implicit la
semnarea contractelor.

Pentru contestatiile formulate de operatorii economici pe
documentatiile de atribuire in conditiile in care CNSC respinge
contestatia, autoritatea contractanta nu poate retine o anumita
suma, garantia de participare fiind constituita dupa data de
depunere a ofertei.
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Art. 2561

Propuneri :

../../AppData/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
#(1)Înainte de a se adresa Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor, persoana vatamata notifica autoritatea contractanta cu
privire la pretinsa încalcare a dispozitiilor legale în materia achizitiilor
publice si la intentia de a sesiza Consiliul National de Solutionare a
Contestatiilor. Dispozitiile art. 205 si 2562 ramân aplicabile.

articolul 2561, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

Înainte de a se adresa Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor, persoana vatamata notifica autoritatea contractanta
../../AppData/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
- cu privire la pretinsa încalcare a dispozitiilor legale în materia
National de
#(2)Lipsa notificarii prevazute la alin. (1) nu împiedica introducerea cererii achizitiilor publice si la intentia de a sesiza Consiliul
2
Solutionare a Contestatiilor. Dispozitiile 256 ramân aplicabile.
în fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
../../AppData/Sintact

2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML

-

#(3)Notificarea prevazuta la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a
procedurii de atribuire. Dupa primirea notificarii, autoritatea contractanta
poate adopta orice masuri pe care le considera necesare pentru remedierea Motivatie:
pretinsei încalcari, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau Art.205 se refera la termenul de incheiere a contractului. In
revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri.
conditiile in care contestatia se depune pentru documentatia de
../../AppData/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
- atribuire prevederile art.205 nu fac obiectul aplicabilitatii.
#(4)Masurile adoptate potrivit alin. (3) se comunica în termen de o zi
lucratoare atât persoanei care a notificat autoritatea contractanta, cât si
celorlalti operatori economici implicati.
../../AppData/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
#(5)Persoana vatamata care a notificat autoritatea contractanta potrivit
dispozitiilor alin. (1) se poate adresa de îndata Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor, fara a fi obligata sa astepte comunicarea
masurilor luate de autoritatea contractanta potrivit alin. (3).
../../AppData/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
#(6)Persoana vatamata care, primind comunicarea prevazuta la alin. (4),
considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei
încalcari va transmite autoritatii contractante o notificare de renuntare la
dreptul de a formula contestatie în fata Consiliului National de Solutionare
a Contestatiilor sau, dupa caz, o cerere de renuntare la judecarea
contestatiei.
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Art. 2563

Propunere:

../../AppData/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
- La Art. 2563 propunem introducerea unuui nou aliniat
#(1)Dupa primirea unei contestatii, autoritatea contractanta are dreptul de a
1
adopta masurile de remediere pe care le considera necesare ca urmare a (3 )În cazul primirii unei contestatii de catre Consiliul National
contestatiei respective. Orice astfel de masuri trebuie comunicate de Solutionare a Contestatiilor, avand ca obiect documentatia de

contestatorului, celorlalti operatori economici implicati în procedura de atribuire, pentru care nu s-a luat act de renuntare conform
atribuire, precum si Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, nu prevederilor alin. (2), autoritatea contractanta va continua
mai târziu de o zi lucratoare de la data adoptarii acestora.
procedura de achizite publica cu exceptia cazului in care este
dispusa suspendarea, prin decizie, de catre CNSC. Autoritatea
(2)În situatia în care contestatorul considera ca masurile adoptate sunt contractanta are obligatia decalarii termenului de depunere a
suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va ofertelor pana la pronuntarea pe fond a deciziei CNSC.
trimite Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si autoritatii
contractante o notificare de renuntare la contestatie. În acest caz,
autoritatea contractanta nu mai are obligatia de a comunica punctul sau de
Motivatie:
vedere potrivit dispozitiilor art. 274.
(3)În cazul primirii unei contestatii de catre Consiliul National de Nu exista prevedere legislativa pentru contestatii ce au ca obiect
Solutionare a Contestatiilor, pentru care nu s-a luat act de renuntare documentatia de atribuire.
conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractanta are dreptul de a
încheia contractul numai dupa comunicarea deciziei Consiliului National
de Solutionare a Contestatiilor, în termenul prevazut la art. 279 alin. (3),
dar nu înainte de expirarea termenelor de asteptare, inclusiv când aceste
termene privesc cazurile prevazute la art. 28712 alin. (1) si la art. 28713 lit.
a). Daca decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor a fost
atacata cu plângere, dispozitiile art. 2877 se aplica în mod corespunzator.
../../AppData/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
#(4)Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) este lovit de
nulitate absoluta.
../../AppData/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML - #(5)În
cazul în care, în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, autoritatea
contractanta achizitioneaza produse, servicii sau lucrari defalcate pe loturi,
prevederile alin. (3) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a
depus contestatie.
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Art. 274

Propunere:

(1)În vederea solutionarii contestatiei/ contestatiilor, autoritatea
contractanta are obligatia de a transmite Consiliului, în termen de cel mult
3 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la art. 205 alin.
(1), punctul sau de vedere asupra acesteia/acestora, însotit de orice alte
documente considerate edificatoare, precum si, sub sanctiunea amenzii
prevazute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achizitiei publice, cu
exceptia anunturilor publicate în SEAP si a documentatiei de atribuire,
atunci când aceasta este disponibila si poate fi descarcata direct din SEAP.
Lipsa punctului de vedere al autoritatii contractante nu împiedica
solutionarea contestatiei/contestatiilor, în masura în care s-a facut dovada
comunicarii acesteia/acestora.

Art. 274 aliniat

(1)-În vederea solutionarii contestatiei/ contestatiilor,
autoritatea contractanta are obligatia de a transmite
Consiliului, în termen de 3 zile lucratoare de la data primirii
unei solicitari din partea acestuia, o copie a dosarului
achizitiei publice, cu exceptia anunturilor publicate în SEAP
si a documentatiei de atribuire atunci când aceasta este
disponibila si poate fi descarcata direct din SEAP, sub
sanctiunea amenzii prevazute la art. 275 alin. (3).

Autoritatea contractanta poate transmite totodata si punctul
../../AppData/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
- sau de vedere asupra contestatiei prmite. Lipsa punctului de
#(2)Autoritatea contractanta va notifica punctul de vedere si vedere al autoritatii contractante nu împiedica solutionarea
contestatiei/contestatiilor, în masura în care s-a facut dovada
contestatorului/contestatorilor, în acelasi termen prevazut la alin. (1).
comunicarii acesteia/acestora.
(4)La cerere, contestatorul are acces la documentele aflate în dosarul
achizitiei publice depuse de autoritate la Consiliu, cu exceptia propunerilor ../../AppData/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00092739.HTML
tehnice ale celorlalti ofertanti la procedura de atribuire, acestea din urma - #(2)Autoritatea contractanta va notifica punctul de vedere si
putând fi consultate de contestator numai cu acordul scris al respectivilor contestatorului/contestatorilor, în acelasi termen prevazut la alin.
ofertanti, acord care se anexeaza la cererea pe care contestatorul o (1).
adreseaza Consiliului.
(4)La cerere, contestatorul are acces la documentele aflate în
dosarul achizitiei publice depuse de autoritate la Consiliu, cu
exceptia propunerilor tehnice ale celorlalti ofertanti la procedura
de atribuire, acestea din urma putând fi consultate de contestator
numai cu acordul scris al respectivilor ofertanti, acord care se
anexeaza la cererea pe care contestatorul o adreseaza Consiliului.

Motivatie:
C.N.S.C. solicita de regula, in termen de 1 zi prezentarea
punctului de vedere si a documentelor, timp absolut insuficient
pentru prezentarea in copie a dosarelor achizitiei publice in
conditiile care sunt multe oferte si trebuiesc multiplicate
documentele.
PREVEDERI H.G. NR. 925/2006 IN VIGOARE LA ACEASTA
DATA
1

Art. 65 lit. a autoritatea contractanta nu are dreptul de a incheia acorduricadru cu o durata mai mare de 4 ani decat in cazuri exceptionale si pe care
le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce
urmeaza sa fie atribuite in baza acordului-cadru respectiv

Propunere:
Art. 65 lit. a autoritatea contractanta nu are dreptul de a incheia
acorduri-cadru cu o durata mai mare de 48 de luni decat in cazuri
exceptionale si pe care le poate justifica doar prin obiectul
specific al contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite in
baza acordului-cadru respective

Motivatie:
Apreciem necesara, pentru buna derulare a acordului cadru,
precum si a contractelor subsecvente aferente acestuia,
preschimbarea duratei de 4 ani in 48 de luni, de la data intrarii in
vigoare a acordului cadru intrucat se creeaza confuzii referitoare
la durata contractelor subsecvente ce urmeaza a fi incheiate.
ex. Exista cazuri in care un contract subsecvent se incheie la
jumatatea anului in curs iar la stabilirea duratei acestuia se creaza

confuzii intrucat durata poate fi stabilita fie pana la sfarsitul
anului in curs, fie calculand 12 luni din momentul incheierii
contractului, astfel trecand in anul urmator
2

Art. 93 alin.2 autoritatea contractanta nu are dreptul sa intarzie incheierea
contractului de achizitie publica/acordului - cadru cu mai mult de 7 zile
calendaristice de la expirarea termenelor prevazute la art. 205 din
ordonanta de urgenta din motive imputabile acesteia

Propunere:
Art. 93 alin. 2 autoritatea contractanta nu are dreptul sa intarzie
incheierea contractului de achizitie publica/acordului - cadru cu
mai mult de 10 zile lucratoare de la expirarea termenelor
prevazute la art. 205 din ordonanta de urgenta din motive
imputabile acesteia

Motivatie:
C.N.A.D.N.R., in calitate de autoritate contractanta, la incheierea
contractelor, a constatat ca acest termen este prea scurt, intrucat
exista situatii in care ofertantul desemnat castigator si invitat la
sediul achizitorului in vederea semnarii contractului de achizitie
publica, din motive obiective, nu poate ajunge in termenul stabilit
de autoritatea contractanta inlauntrul celui de 7 zile, stabilit de
legiuitor, fie din cauza faptului ca nu are sediul in aceeasi
localitate cu achizitorul, fie din alte cauze care exced posibilitatii
de gestionare a acestora de catre achizitor.

Comentarii

22. Letiția Pupăzeanu, American Chamber of Commerce in Romania

Propuneri AmCham Romania de modificare a OUG 34/2006

Prevedere
Art. 3
(q1,q2,q3
,z)

Forma actuala

Forma propusa

Motivare

În sensul prezentei ordonanţe de
urgenţă, termenii şi expresiile de mai
jos au următoarele semnificaţii:

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă,
termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:

[…]

[…]

q) ofertă - actul juridic prin care
operatorul economic îşi manifestă
voinţa de a se angaja din punct de
vedere juridic într-un contract de
achiziţie publică; oferta cuprinde
propunerea financiară şi propunerea
tehnică;

q) ofertă - actul juridic prin care
operatorul economic îşi manifestă voinţa
de a se angaja din punct de vedere juridic
într-un contract de achiziţie publică;
oferta cuprinde propunerea financiară şi
propunerea tehnică;

Propunerea de definire a conceptelor de
ofertă inacceptabilă, inadmisibilă sau
neconformă este justificată de existenţa
unor condiţii restrictive în legislaţia
secundară (Normele de aplicare ale OUG
34/2006), ce nu sunt reglementate şi de
OUG 34/2006 cu privire la valabilitatea
ofertei. Prin modificare se elimină riscul
posibilităţii contestării de către ofertanţi
a deciziilor de respingere a unor oferte ca
inacceptabile, inadmisibile sau
neconforme în temeiul unor Norme de
aplicare, motivat de faptul că
reglementarea principală (cu privire la
care Normele în cauza au fost emise) nu
conţine nicio referire la astfel de situaţii.

r) operator economic - oricare furnizor
de produse, prestator de servicii ori
executant de lucrări - persoană
fizică/juridică, de drept public sau

q1) ofertă inacceptabilă. Va fi considerată
inacceptabilă orice oferta care:
1. nu respectă termenul limita de
depunere sau locul de depunere;

privat, ori grup de astfel de persoane cu
activitate în domeniul care oferă în mod
licit pe piaţă produse, servicii şi/sau
execuţie de lucrări;

2. nu este însoţită de garanţia de
participare în cuantumul, forma şi având
perioada de valabilitate solicitate în
documentaţia de atribuire;

[…]

3. constituie o oferta alternativă depusă
cu nerespectarea condiţiilor legale
menţionate în prezenta ordonanţă şi în
normele de aplicare;
4. prezintă un preţ neobişnuit de scăzut
şi/sau termene neobişnuit de scurte;
5. nu asigură respectarea reglementărilor
obligatorii referitoare la condiţiile
specifice de muncă şi protecţia muncii;
6. nu este însoţită de documentele care
probează îndeplinirea cerinţelor de
clarificare sau ofertantul nu îşi
completează oferta cu documente menite
să probeze îndeplinirea cerinţelor de
clarificare în termenul stabilit de comisia
de evaluare;
q2) ofertă inadmisibilă - oferta care nu
este inacceptabilă sau neconformă
conform legislaţiei aplicabile.
q3) ofertă neconformă. Este neconformă
orice ofertă cu privire la care autoritatea

Notă: Este necesară modificarea
Normelor de aplicare ale OUG 34/2006
(aprobate prin HG 925/2006) în mod
corespunzător.

contractanta constata că:
1. nu respectă cerinţele tehnice prevăzute
în caietul de sarcini;
2. conţine propuneri de modificare a unor
aspecte prevăzute ca nenegociabile de
către autoritatea contractantă în
documentaţia de atribuire, iar ofertantul,
deşi notificat de autoritate cu privire la
respectiva situaţie, refuză să renunţe la
propunerile de modificare respective;
5. conţine erori aritmetice semnificative
sau vicii de forma susceptibile a produce
un avantaj incorect în raport cu ceilalţi
participanţi la procedura de atribuire, a
căror remediere propusă de Comisia de
evaluare nu a fost acceptată de către
ofertant;
6. ofertantul nu a transmis
clarificările/răspunsurile solicitate de
către autoritatea contractanta sau
clarificările/răspunsurile transmise sunt
neconcludente;
7. a fost revocată/modificată ulterior
deschiderii, cu excepţia licitaţiei
electronice;

8. este o contraofertă (se propune un
obiect diferit faţă de obiectul descris în
documentaţia de atribuire referitoare la
contractul ce se intenţionează a fi
atribuit).
r) operator economic - oricare furnizor de
produse, prestator de servicii ori
executant de lucrări - persoană
fizică/juridică, de drept public sau privat,
ori grup de astfel de persoane cu
activitate în domeniul care oferă în mod
licit pe piaţă produse, servicii şi/sau
execuţie de lucrări;
[…]

z)zile - zilele calendaristice, în afara
cazului în care se prevede expres că
sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat
în zile începe să curgă de la începutul
primei ore a primei zile a termenului şi
se încheie la expirarea ultimei ore a
ultimei zile a termenului; ziua în cursul
căreia a avut loc un eveniment sau s-a

Singurele dispozitii din cadrul OUG nr.
34/2006 privind calculul termenelor si
perioadelor mentionate in cadrul acestui
act normativ sunt cele prevazute de Art.
3 lit. z) in cadrul carora se mentioneaza
ca prin termenul de ``zile`` se intelege
``zilele calendaristice, in afara cazului in
care se mentioneaza ca sunt zile
lucratoare``. Deci, potrivit textului
enuntat,
termenele
si
perioadele
continute de OUG nr. 34/2006 sunt

realizat un act al autorităţii contractante
nu este luată în calculul termenului.
Dacă ultima zi a unui termen exprimat
altfel decât în ore este o zi de sărbătoare
legală, o duminică sau o sâmbătă,
termenul se încheie la expirarea ultimei
ore a următoarei zile lucrătoare.

delimitate in doua modalitati/sisteme de
calcul distincte:
1.sistemul de calcul pe zile calendaristice
2. sistemul de calcul pe zile lucratoare.

Este de subliniat faptul ca in afara de
aceasta definire a termenelor continute
de OUG nr. 34/2006, in dreptul
romanesc nu exista o definitie a
sistemelor de calcul pe zile calendaristice
si pe zile lucratoare, in practica
persoanele fiind nevoite sa delimiteze
aceste sisteme de calcul fara a fi in
masura sa faca referire la o dispozitie
legala.
Sistemele de calcul la care face referire
Nota din Manualul operational pentru
atribuirea contractelor de achizitie
publica, respectiv cel continut de Codul
de procedura civila - sistemul de calcul
pe zile libere- este diferit de sistemul de
calcul indicat de dispozitiile Art. 3 lit. z)
din OUG nr. 34/2006.
Consideram necesara armonizarea
legislativa intre Codului de procedura
civila /Noul Cod de Procedura Civila,
Regulamentul (CEE, EURATOM) Nr.

1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971
si OUG nr. 34/2006 cu privire la
stabilirea regulilor care se aplica
termenelor mentionate in cadrul
legislatiei achizitiilor publice.

Art. 8 (e)

Este autoritate contractantă în sensul
prezentei ordonanţe de urgenţă:

Este autoritate contractantă în sensul
prezentei ordonanţe de urgenţă:

[…]

[…]

e) oricare subiect de drept, altul decât
cele prevăzute la lit. a) - d), care
desfăşoară una sau mai multe dintre
activităţile prevăzute la cap. VIII
secţiunea 1, în baza unui drept special
sau exclusiv, astfel cum este acesta
definit la art. 3 lit. k), acordat de o
autoritate competentă, atunci când
acesta atribuie contracte de achiziţie
publică sau încheie acorduri-cadru
destinate efectuării respectivelor
activităţi.

e) oricare subiect de drept, altul decât
cele prevăzute la lit. a) - d), care
desfăşoară una sau mai multe dintre
activităţile prevăzute la cap. VIII
secţiunea 1, în baza unui drept special sau
exclusiv, astfel cum este acesta definit la
art. 3 lit. k), acordat de o autoritate
competentă, atunci când acesta atribuie
contracte de achiziţie publică sau încheie
acorduri-cadru destinate exclusiv
efectuării respectivelor activităţi.

Sugerăm această modificare întrucât, în
practică, această prevedere este
interpretată extensiv în ceea ce priveşte
activitatea de furnizare de energie
electrică şi furnizarea de gaze naturale.

Art. 56 (1)

Autoritatea contractantă are obligaţia de
a transmite spre publicare un anunţ de
atribuire în cel mult 48 de zile după ce:
a) a finalizat procedura de atribuire licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă,
dialog competitiv, negociere cu/fără
publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare, cerere de oferte - prin
atribuirea contractului de achiziţie
publică sau încheierea acordului-cadru;
[…]

Art. 56 (1) Autoritatea contractantă are
obligaţia de a transmite spre publicare un
anunţ de atribuire în cel mult 48 de zile
după ce:
a) a finalizat procedura de atribuire licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă,
dialog competitiv, negociere cu/fără
publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare, cerere de oferte - prin
atribuirea contractului de achiziţie
publică sau încheierea acordului-cadru;
[…]

Negocierea fără publicarea prealabilă a
unui anunţ tinde să devină, dintr-o
situaţie excepţională, o situaţie des
folosită de autorităţile publice, întrucât la
acest moment deşi legea prevede cazuri
limitative pentru folosirea sa, prin lipsa
transparenţei în organizarea unei astfel
de proceduri se încalcă, de fapt,
principiile folosirii banului public.
Anunţul de atribuire ar trebui să se
publice mult mai repede şi să aibă în
componenţă şi nota justificativă a
apelării la această procedură, pentru ca
orice parte care poate justifica un interes
să poată contesta eventualele nereguli.

Părţile care pot justifica un interes (ex. o
firmă care nu a primit invitaţia pe motiv
că numai o anumită firmă poate furniza
soluţia tehnica corespunzătoare) trebuie
să aibă la dispoziţie mijloace reale de
contestaţie; aşa încât în primul rând se
impune publicarea anunţului de atribuire
într-un termen mult mai scurt – 3 zile de
la atribuire. În lipsa posibilităţii de
contestare într-un termen cat mai scurt,
singura cale deschisa contestatorului ar fi

instanţa, însă de cele mai multe ori
decizia instanţei ar putea fi data mult
după ce contractul s-a şi executat, fără o
posibilitate reală pentru contestator de aşi atinge scopul legitim de a contesta o
procedura de atribuire nelegala.

Art. 56 (11)

Prin excepţie de la alin. (1) de mai sus,
autoritatea contractanta are obligatia de a
transmite spre publicare anuntul de
atribuire in cel mult 3 (trei) zile
lucratoare dupa ce a finalizat procedura
de atribuire - negociere fara publicarea
prealabila a unui anunt de participare, si
inainte de a incheia contractul de
achizitie publica/acordul-cadru respectiv.
In acest caz, anuntul de atribuire trebuie
sa fie insotit de nota justificativa
intocmita de autoritatea contractanta
pentru aplicarea acestei proceduri,
detaliind justificarea aplicarii acestei
proceduri exceptionale. Contractele de
achizitie
publica/acordurile-cadru
incheiate inainte de publicarea anuntului
de atribuire si/sau a notei justificative,

Totodata, semnarea contractului desi nu
au expirat termenele legale pentru
contestatie, sau desi anuntul nu continea
si nota justificativa, ar trebui sa fie lovite
de nulitate.

precum si contractele de achizitie
publica/acordurile cadru incheiate inainte
de expirarea termenelor de la art. 2565
sunt lovite de nulitate.
Art. 56 (12)

Art. 122 (i)

Autoritatea contractanta nu va fi obligata
sa astepte expirarea termenelor prevazute
in art. 2565 in caz de forta majora, astfel
cum forta majora este definita de lege.

Singurele exceptii in ceea ce priveste
asteptarea expirarii termenelor legale ar
trebui sa fie numai situatiile de forta
majora.

Autoritatea contractantă are dreptul de a
aplica procedura de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare numai în următoarele cazuri:

Autoritatea contractantă are dreptul de a
aplica procedura de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare numai în următoarele cazuri:

Este necesară reducerea utilizării abuzive
a acestei proceduri de atribuire, ce ar
trebui să se aplice în mod excepţional.

b) atunci când, din motive tehnice,
artistice sau pentru motive legate de
protecţia unor drepturi de exclusivitate,
contractul de achiziţie publică poate fi
atribuit numai unui anumit operator
economic;

b) atunci când, din motive tehnice,
artistice sau pentru motive legate de
protecţia unor drepturi de exclusivitate,
contractul de achiziţie publică poate fi
atribuit numai unui anumit operator
economic.

[…]

[…]

i) atunci când este necesară
achiziţionarea unor lucrări sau servicii
suplimentare/adiţionale, care nu au fost
incluse în contractul iniţial, dar care
datorită unor circumstanţe imprevizibile
au devenit necesare pentru îndeplinirea

i) atunci când este necesară achiziţionarea
unor lucrări sau servicii
suplimentare/adiţionale, care nu au fost
incluse în contractul iniţial, dar care
datorită unor circumstanţe imprevizibile
sau datorită expirării contractului de

contractului în cauză, şi numai dacă se
respectă, în mod cumulativ, următoarele
condiţii:
- atribuirea să fie făcută contractantului
iniţial;
- lucrările sau serviciile
suplimentare/adiţionale să nu poată fi,
din punct de vedere tehnic şi economic,
separate de contractul iniţial fără
apariţia unor inconveniente majore
pentru autoritatea contractantă sau, deşi
separabile de contractul iniţial, să fie
strict necesare în vederea îndeplinirii
acestuia;
- valoarea cumulată a contractelor care
vor fi atribuite şi a actelor adiţionale
care vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau
servicii suplimentare ori adiţionale să
nu depăşească 20% din valoarea
contractului iniţial;
[…]

achiziţie publică înainte de finalizarea
procedurii privitoare la un nou contract
având acelaşi obiect, au devenit necesare
pentru îndeplinirea contractului în cauză,
şi numai dacă se respectă, în mod
cumulativ, următoarele condiţii:
- atribuirea să fie făcută contractantului
iniţial;
- lucrările sau serviciile
suplimentare/adiţionale să nu poată fi, din
punct de vedere tehnic şi economic,
separate de contractul iniţial fără apariţia
unor inconveniente majore pentru
autoritatea contractantă sau, deşi
separabile de contractul iniţial, să fie
strict necesare în vederea îndeplinirii
acestuia;
- valoarea cumulată a contractelor care
vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care
vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau
servicii suplimentare ori adiţionale să nu
depăşească 20% din valoarea contractului
iniţial;
[…]

Art. 188 – (1)

Art. 188. - (1) În cazul aplicării unei

Art. 188. - (1) În cazul aplicării unei

Analizând practica autorităților

Art. 188 – (2)
Art. 188 – (3)

proceduri pentru atribuirea unui
contract de furnizare, în scopul
verificării capacităţii tehnice şi/sau
profesionale a ofertanţilor/candidaţilor,
autoritatea contractantă are dreptul
de a le solicita acestora, în funcţie de
specificul, de cantitatea şi de
complexitatea produselor ce urmează să
fie furnizate şi numai în măsura în care
aceste informaţii sunt relevante pentru
îndeplinirea contractului, următoarele:

proceduri pentru atribuirea unui contract
de furnizare, în scopul verificării
capacităţii tehnice şi/sau profesionale a
ofertanţilor/candidaţilor,
autoritatea
contractantă are dreptul de a le solicita
acestora, în funcţie de specificul, de
cantitatea şi de complexitatea produselor
ce urmează să fie furnizate şi numai în
măsura în care aceste informaţii sunt
relevante pentru îndeplinirea contractului,
următoarele:

a) o listă a principalelor livrări de
produse efectuate în ultimii 3
ani, conţinând valori, perioade de
livrare, beneficiari, indiferent
dacă aceştia din urmă sunt
autorităţi contractante sau clienţi
privaţi.. (…)
(2) În cazul aplicării unei proceduri
pentru atribuirea unui contract de
servicii, în scopul verificării capacităţii
tehnice
şi/sau
profesionale
a
autoritatea
ofertanţilor/candidaţilor,
contractantă are dreptul de a le
solicita acestora, în funcţie de
specificul,
de
volumul
şi
de
complexitatea serviciilor ce urmează să
fie prestate şi numai în măsura în care
aceste informaţii sunt relevante pentru

b) o listă a principalelor livrări de
produse efectuate în ultimii 3 ani,
conţinând valori, perioade de
livrare, beneficiari, indiferent dacă
aceştia din urmă sunt autorităţi
contractante sau clienţi privaţi.
Autoritatea contractantă are dreptul
de a solicita prezentarea
principalelor livrări de produse
efectuate exclusiv în ultimii 3 ani
cu condiția respectării principiilor
nediscriminării, transparenței și
proporționalității și doar în baza
demonstrării relevanței limitării
intervalului de timp eligibil în
raport cu natura şi complexitatea
contractului de achiziţie publică ce
urmează să fie atribuit. Autoritatea
contractantă are obligația de a
motiva solicitarea sa în nota

contractante în formularea criteriilor de
calificare și selecție se poate observa o
tendință a acestora de a limita criteriile
de capacitate tehnică și profesională la
prezentarea listei cu principalele livrări
de produse /prestări de servicii realizate
exclusiv în ultimii 3 ani, respectiv, în
cazul contractelor de lucrări, la
prezentarea listei cu principalele lucrări
executate exclusiv în ultimii 5 ani.
Această practică este determinată, în
opinia noastră, de o înțelegere greșită a
frazei ”autoritatea contractantă are
dreptul de a le solicita”, autoritățile
atribuind în fapt caracter obligatoriu
acestei permisiuni, considerând că, în
realitate, nu au dreptul de a accepta în
evaluarea criteriilor de capacitate tehnică
și/sau profesională referințe ale
companiilor mai vechi de 3, respectiv 5
ani.
Propunem modificarea articolului 188
(în punctele relevante) în sensul
transformării solicitării referințelor
exclusiv din ultimii 3, respectiv 5 ani,
într-o practică mai degrabă cu titlu
excepțional și care se poate accepta doar
în baza unei argumentații riguroase din

îndeplinirea contractului, următoarele:
a) o listă a principalelor servicii
prestate în ultimii 3 ani, conţinând
valori, perioade de prestare, beneficiari,
indiferent dacă aceştia din urmă sunt
autorităţi contractante sau clienţi privaţi.
(…)
(3) În cazul aplicării unei proceduri
pentru atribuirea unui contract de
lucrări, în scopul verificării capacităţii
tehnice
şi/sau
profesionale
a
ofertanţilor/candidaţilor,
autoritatea
contractantă are dreptul de a le
solicita acestora, în funcţie de
specificul,
de
volumul
şi
de
complexitatea lucrărilor ce urmează să
fie executate şi numai în măsura în care
aceste informaţii sunt relevante pentru
îndeplinirea contractului, următoarele:
a) o listă a lucrărilor executate în
ultimii 5 ani, însoţită de certificări de
bună execuţie pentru cele mai
importante lucrări.

justificativă care se atașează la
dosarul achiziției.
(2) În cazul aplicării unei pro(…)ceduri
pentru atribuirea unui contract de servicii,
în scopul verificării capacităţii tehnice
şi/sau
profesionale
a
autoritatea
ofertanţilor/candidaţilor,
contractantă are dreptul de a le solicita
acestora, în funcţie de specificul, de
volumul şi de complexitatea serviciilor ce
urmează să fie prestate şi numai în
măsura în care aceste informaţii sunt
relevante pentru îndeplinirea contractului,
următoarele:
a) o listă a principalelor servicii
prestate în ultimii 3 ani, conţinând
valori, perioade de prestare, beneficiari,
indiferent dacă aceştia din urmă sunt
autorităţi contractante sau clienţi privaţi.
Autoritatea contractantă are dreptul de a
solicita prezentarea principalelor prestări
de servicii efectuate exclusiv în ultimii 3
ani cu condiția respectării principiilor
nediscriminării,
transparenței
și
proporționalității și doar în baza
demonstrării
relevanței
limitării
intervalului de timp eligibil în raport cu
natura şi complexitatea contractului de

partea autorității contractante prin care
explice, de exemplu, de ce o referință din
cursul anului 2008 nu este potrivită să
demonstreze capacitatea tehnică și
profesională a unei companii de a presta
contractul respectiv, prin comparație cu
o companie care prezintă o referință
similară din cursul anului 2009.
Interpretarea abuzivă a prevederii
”autoritatea contractantă are dreptul de a
le solicita” liste din ”ultimii 3
ani”,”ultimii 5 ani” este de natură a
limita flagrant concurența pe piața
achizițiilor publice, conducând la situații
în care o companie nu se poate califica
pentru că referințele sale expiră cu
câteva zile înainte de intervalul de timp
eligibil.

achiziţie publică ce urmează să fie
atribuit. Autoritatea contractantă are
obligația de a motiva solicitarea sa în
nota justificativă care se atașează la
dosarul achiziției. (…)
(3) În cazul aplicării unei proceduri
pentru atribuirea unui contract de lucrări,
în scopul verificării capacităţii tehnice
şi/sau
profesionale
a
autoritatea
ofertanţilor/candidaţilor,
contractantă are dreptul de a le solicita
acestora, în funcţie de specificul, de
volumul şi de complexitatea lucrărilor ce
urmează să fie executate şi numai în
măsura în care aceste informaţii sunt
relevante pentru îndeplinirea contractului,
următoarele:
a) o listă a lucrărilor executate în
ultimii 5 ani, însoţită de certificări de
bună execuţie pentru cele mai importante
lucrări. Autoritatea contractantă are
dreptul de a solicita prezentarea
principalelor lucrări executate exclusiv în
ultimii 5 ani cu condiția respectării
principiilor nediscriminării, transparenței
și proporționalității și doar în baza
demonstrării
relevanței
limitării

intervalului de timp eligibil în raport cu
natura şi complexitatea contractului de
achiziţie publică ce urmează să fie
atribuit. Autoritatea contractantă are
obligația de a motiva solicitarea sa în
nota justificativă care se atașează la
dosarul achiziției.
Art. 190 (2)

În cazul în care ofertantul/candidatul îşi
demonstrează capacitatea tehnică şi
profesională invocând şi susţinerea
acordată, în conformitate cu prevederile
alin. (1), de către o altă persoană, atunci
acesta are obligaţia de a dovedi
susţinerea de care beneficiază, de
regulă, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei
respective, încheiat în formă autentică,
prin care aceasta confirmă faptul că va
pune la dispoziţia
candidatului/ofertantului resursele
tehnice şi profesionale invocate.
Persoana care asigură susţinerea tehnică
şi profesională nu trebuie să se afle în
situaţia care determină excluderea din
procedura de atribuire, conform
prevederilor art. 180 şi ale art. 181 lit.
a), c1) şi d).

În cazul în care ofertantul/candidatul îşi
demonstrează capacitatea tehnică şi
profesională invocând şi susţinerea
acordată, în conformitate cu prevederile
alin. (1), de către o altă persoană,
operatorul economic trebuie să
dovedească autorității contractante că va
dispune de mijloacele necesare
prezentând, de exemplu, angajamentul
respectivelor entități în acest sens.

Art.190 s-a dorit a fi o transpunere a
art.48 alin.(3) din Directiva 2004/18/CE:
Prelarea in legislatia nationala s-a facut
intr-un mod excesiv.

Prin lumina prevederilor de la art.190 din
Ordonanţă, susţinătorul „trebuie să
confirme în angajament faptul că va
pune la dispoziţia
candidatului/ofertantului resursele
tehnice şi profesionale invocate[...]”.
Se observă, insa, că textul art.190 din
Ordonanţă este răsturnat la 180˚ de către
art. 111 alin. (4) din Hotarare.
"în cazul în care contractantul întâmpină
dificultăţi pe parcursul derulării
contractului, persoana susţinătoare se
obligă să asigure îndeplinirea completă şi

reglementară a obligaţiilor contractuale
prin implicarea sa directă", ceea ce
contravine principiilor enuntate de
Directiva.
Mai mult, in formularele atasate
Manualului
Operational
pentru
Atribuirea Contractelor de Achizitie
Publice emis de ANRMAP in Anexa nr.
20 – ANGAJAMENT privind susţinerea
tehnica
si
profesională
a
ofertantului/grupului
de
operatori
economici, se mai aduc completari
excesive fata de prevederile imperative
ale legii achizitiilor publice , si anume
faptul ca tertul sustinator devine practic
un garant/fidejusor al ofertantului, fiind
raspunzator in solidar cu ofertantul.
Notă: Este necesară modificarea
Normelor de aplicare ale OUG 34/2006
(aprobate prin HG 925/2006), precvum
si formularul Operational în mod
corespunzător.

Art. 198
(1,b)

Fără a aduce atingere dispoziţiilor
legislative sau administrative privind
remunerarea anumitor servicii, criteriul

Fără a aduce atingere dispoziţiilor
legislative sau administrative privind
remunerarea anumitor servicii, criteriul

Utilizarea criteriului preţul cel mai
scăzut poate fi în detrimentul autorităţii
contractante. În plus, acest criteriu se

de atribuire a contractului de achiziţie
publică poate fi numai:

de atribuire a contractului de achiziţie
publică poate fi numai:

a) fie oferta cea mai avantajoasă din
punct de vedere economic;

a) fie oferta cea mai avantajoasă din
punct de vedere economic;

b) fie, în mod exclusiv, preţul cel mai
scăzut.

b) fie, în mod exclusiv în situaţia de
excepţie în care criteriul de la litera a) nu
poate fi aplicat, în mod justificat, preţul
cel mai scăzut.

foloseşte adesea în practică în vederea
asigurării transparenţei (în mod artificial)
a procedurii de atribuire.

Art. 2011

Autoritatea contractantă va respinge orice
ofertă care se va dovedi inadmisibilă,
inacceptabilă sau neconformă, conform
prezentei ordonanţe de urgenta şi a
normelor de aplicare din materia
achiziţiilor publice.

Propunem introducerea prezentului
articol din aceleaşi considerente expuse
la secţiunea referitoare la articolul 3.

Art. 2081 2086

Capitolul V

Considerăm utilă precizarea posibilităţii
autorităţilor contractante de a modifica
contractul şi limitele în care astfel de
modificări pot opera.

Secţiunea a 6-a Modificarea contractului
în cursul perioadei sale de valabilitate
Art. 2081
(1) Modificarea substanţială a
dispoziţiilor unui contract de achiziţie
publică în cursul perioadei sale de
valabilitate este considerată ca fiind o
nouă atribuire în sensul prezentei
ordonanţe şi necesită derularea unei noi

proceduri de achiziţie.
(2) Modificarea unui contract în cursul
perioadei sale de valabilitate este
considerată substanţială în sensul alin. (1)
atunci când, prin această modificare,
contractul devine substanţial diferit faţă
de cel încheiat iniţial. În orice caz, fără a
aduce atingere alin. (3) şi (4), o
modificare este considerată substanţială
atunci când este îndeplinită una dintre
următoarele condiţii:
a) modificarea introduce condiţii care,
dacă ar fi fost incluse în procedura
iniţială de achiziţie, ar fi permis
selectarea altor candidaţi decât cei
selectaţi iniţial sau ar fi permis atribuirea
contractului unui alt ofertant;
b) modificarea schimbă balanţa
economică a contractului în favoarea
contractantului;
c) modificarea extinde domeniul
contractului în mod considerabil astfel
încât acesta să includă bunuri, servicii sau
lucrări care nu erau incluse iniţial.
Art. 2082

(1) Înlocuirea partenerului contractual
este considerată ca fiind modificare
substanţială în sensul art. 2081 alin. (1).
(2) Cu toate acestea, alin. (1) nu se aplică
în cazul preluării poziţiei contractantului
iniţial prin succesiune universală sau
parţială, ca urmare a insolvenţei sau a
unor operaţiuni de restructurare a
societăţii comerciale, de către un alt
operator economic care îndeplineşte
criteriile de selecţie calitativă stabilite
iniţial, cu condiţia ca aceasta să nu
implice alte modificări substanţiale ale
contractului şi să nu se facă în scopul de a
eluda aplicarea dispoziţiilor prezentei
ordonanţe.
Art. 2083
În cazul în care valoarea modificării
poate fi exprimată în termeni monetari,
modificarea nu este considerată
substanţială în sensul art. 2081 alin. (1)
dacă valoarea sa nu depăşeşte pragurile
stabilite la art. 124 şi este mai mică de
5% din preţul contractului iniţial, cu
condiţia ca respectiva modificare să nu
schimbe caracterul general al
contractului. În cazul în care se

efectuează mai multe modificări
succesive, evaluarea se face pe baza
valorii cumulate a modificărilor
succesive.
Art. 2084
(1) Modificările la contract nu sunt
considerate substanţiale în sensul art.
2081 alin. (1) dacă ele au fost prevăzute
în documentele achiziţiei sub forma unor
clauze sau opţiuni de revizuire clare,
precise şi fără echivoc. Astfel de clauze
trebuie să precizeze limitele şi natura
posibilelor modificări sau opţiuni,
precum şi condiţiile în care se poate
recurge la acestea. Ele nu trebuie să
prevadă modificări sau opţiuni care ar
schimba caracterul general al
contractului.
(2) Prin derogare de la art. 2081 alin. (1),
o modificare substanţială nu necesită
derularea unei noi proceduri de achiziţie
dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
a) necesitatea modificării a survenit în
urma unor circumstanţe pe care o
autoritate contractantă care acţionează

conştiincios nu ar fi putut să le prevadă;
b) modificarea nu schimbă caracterul
general al contractului;
c) creşterea preţului nu depăşeşte 50 %
din valoarea contractului iniţial.
Art. 2085
Autorităţile contractante care modifică
contractul în cursul perioadei sale de
valabilitate au obligaţia de a publica
anunţuri cu privire la astfel de modificări
în SEAP.
Art. 2086
(1) Autorităţile contractante nu recurg la
modificări ale contractului în cazurile în
care:
a) modificările ar avea ca scop
remedierea unor deficienţe de executare a
contractului de către contractant sau a
consecinţelor acestora care pot fi
remediate prin asigurarea respectării
obligaţiilor contractuale;
b) modificările ar avea ca scop
compensarea riscurilor de creştere a
preţurilor faţă de care contractantul s-a

asigurat printr-un contract de acoperire a
riscurilor.
Art. 209(1,c)

Art. 2101

Art. 2181

Autoritatea contractantă are obligaţia de
a anula aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de achiziţie
publică în următoarele cazuri:

Autoritatea contractantă are obligaţia de a
anula aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de achiziţie
publică în următoarele cazuri:

[…]

[…]

c) dacă abateri grave de la prevederile
legislative afectează procedura de
atribuire sau dacă este imposibilă
încheierea contractului.

c) dacă abateri grave de la prevederile
legislative afectează procedura de
atribuire sau dacă este imposibilă
încheierea contractului, iar această
imposibilitate nu este datorată culpei
autorităţii contractante.

Cu excepţia negocierii fără publicarea
prealabilă a unui anunţ de participare, în
cel mult 48 de zile de la anularea
procedurii de atribuire, autoritatea
contractantă are obligaţia de a transmite
în SEAP informaţii referitoare la
motivele anulării

Cu excepţia negocierii fără publicarea
prealabilă a unui anunţ de participare, îÎn
cel mult 48 de 10 zile de la anularea
procedurii de atribuire, autoritatea
contractantă are obligaţia de a transmite
în SEAP informaţii referitoare la
motivele anulării.

Termenul in care autoritatea publica in
SEAP motivele anularii este, la acest
moment, nepermis de mare; practic se
aduce atingere dreptului ofertantilor
interesati de a avea acces la niste
informatii care sa-i permita efectiv, intrun termen rezonabil, o eventuala
contestare a deciziei.

(1) Durata concesiunii va fi determinata
astfel:

Din practica se observa necesitatea
limitării in timp a contractelor de
concesiune care altfel se pot transforma
in adevărate emfiteoze. Lipsa unei limite

a. în cazul concesiunii de lucrări se va

Propunerea are în vedere evitarea
situaţiilor în care autorităţile contractante
folosesc în mod abuziv acest caz de
anulare a contractului.

determina perioada de execuţie a
lucrărilor, perioada de recuperare a
investiţiei şi perioada necesara obţinerii
unui profit minim;
b. în cazul concesiunii de servicii se va
determina perioada de recuperare a
eventualelor investiţii şi perioada
necesară obţinerii unui profit minim;
(2) În toate cazurile, contractul de
concesiune de lucrări se va încheia pentru
o durată care nu va putea depăşi 49 de ani
iar durata contractului de concesiune de
servicii va fi de cel mult 15 ani.
Prelungirea contractelor de concesiune
poate fi admisă pentru o perioada care sa
nu depăşească jumătate din durata
contractului iniţial şi numai în condiţiile
art. 221 din prezenta ordonanţă.
Art. 2281 2284

Art. 2281
(1) Delimitarea terenurilor, a culoarelor şi
a amplasamentelor necesare pentru
concesiunea de lucrări si/sau de servicii
se realizează de către autoritatea publică,
potrivit competenţelor şi atribuţiilor
legale, în baza documentaţiei de
urbanism şi amenajare a teritoriului,

legale a termenului contractului de
concesiune face posibila prelungirea fără
termen a contractului de concesiune.
Limitarea este necesara pentru lucrările
publice in aceleaşi condiţii in care este
admisa concesiunea unui bun public iar
pentru serviciile publice concesiunea
poate fi limitata la un termen chiar mai
mic, eliminând riscul de instituire a unor
regimuri de monopol in acest domeniu.
In orice situaţie, prelungirea concesiunii
nu ar trebui admisa decât atunci când
este necesară achiziţionarea unor lucrări
sau servicii suplimentare/adiţionale care
nu au fost incluse în contractul de
concesiune iniţial, dar care datorită unor
circumstanţe neprevăzute au devenit
necesare pentru îndeplinirea contractului
în cauză).

aprobată potrivit legii, a studiilor de
fezabilitate şi a proiectelor tehnice.
(2) Terenurile aflate în proprietatea
privată a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale pe care se
execută proiectele de concesiune inclusiv
cele destinate amplasării instalaţiilor,
clădirilor şi dotărilor aferente, şi
terenurile expropriate, potrivit
prevederilor alin. (2), trec în folosinţa
concesionarului sau a companiei de
proiect din momentul încheierii
contractului de concesiune, în condiţiile
acestui contract, în vederea construirii.
Dreptul de superficie, sub condiţia
rezolutorie a finalizării construirii
instalaţiilor, clădirilor, inclusiv a
clădirilor nefinalizate, precum şi a
dotărilor aferente proiectului publicprivat, proprietate privată a statului sau a
unităţilor administrativ-teritoriale, se va
transmite concesionarului sau companiei
de proiect din momentul încheierii
contractului de concesiune.
(3) Bunurile prevăzute la alin. (2) şi/sau
dreptul de superficie asupra acestora pe
durata de valabilitate a acestui drept, pot

fi aduce ca aport în natură, în cazul
înfiinţării unei companii de proiect având
drept unic scop proiectarea, finanţarea,
construcţia, exploatarea, întreţinerea si
transferul bunului rezultat in baza unui
contract de concesiune
(4) Bunurile proprietate privata a
autorităţii contractante/ale
statului/autorităţi publice locale sau ale
companiei de proiect precum si drepturile
create asupra acestor bunuri in favoarea
concesionarului sau a companiei de
proiect pot servi drept garanţie pentru
contractarea de către concesionar si/sau
de către compania de proiect a unor
servicii financiare necesare pentru
finalizarea proiectelor de concesiune sau
pentru exploatarea acestora; autoritatea
contractanta va coopera cu instituţiile
finanţatoare si concesionarul in vederea
obţinerii tuturor avizelor si aprobărilor
necesare constituirii garanţiilor pentru
contractarea împrumutului precum si
pentru crearea pachetului de garanţii si
încheierea unui eventual împrumut de
către compania de proiect.
(5) Pentru terenurile prevăzute la alin.

(1)-(3) nu se percep taxe sau impozite.

Art. 2282
(1) La finalizarea contractului de
concesiune, bunurile create în cadrul
proiectului se transferă, cu titlu gratuit,
autorităţii contractante, în bună stare,
exploatabile şi libere de orice sarcină sau
obligaţie.
(2) Concesionarul are drept de
preempţiune la cumpărarea bunurilor
proprietate privata rezultate in urma
concesiunii. Principiile de calcul al
preţului de vânzare al acestora se vor
stabili prin norme metodologice.
Art. 2283
(1) In cazul in care contractul de
concesiune încetează din cauze de forţă
majora sau caz fortuit, despăgubirile se
vor calcula potrivit principiului
îmbogăţirii fără justă cauză.
(2) In cazul in care proiectul încetează
din culpa concesionarului, autoritatea
contractanta va prelua proiectul dar la

stabilirea despăgubirii nu va mai fi luat in
calcul beneficiul nerealizat de către
concesionar.
Art. 2284
(1) Proiectelor de concesiune le sunt
aplicabile prevederile legale privind
stimularea investiţiilor.
(2)
In ipoteza in care in intervalul
cuprins intre încheierea contractelor de
concesiune si finalizarea proiectelor vor
interveni modificări in reglementarea
regimului economic si/sau juridic al
investiţiilor, contractele in derulare se vor
bucura de aplicarea regimului cel mai
favorabil din punct de vedere economic
din materia stimulării investiţiilor.
Art. 255 (1)

Orice persoană care se consideră
vătămată într-un drept ori într-un interes
legitim printr-un act al autorităţii
contractante,
prin
încălcarea
dispoziţiilor
legale
în
materia
achiziţiilor publice, poate solicita, prin
contestaţie, anularea actului, obligarea
autorităţii contractante de a emite un
act, recunoaşterea dreptului pretins sau
a
interesului
legitim
pe
cale

Orice persoană, inclusiv oricare dintre
membrii unei asocieri de operatori
economici, care se consideră vătămată
într-un drept ori într-un interes legitim
printr-un act al autorităţii contractante,
prin încălcarea dispoziţiilor legale în
materia achiziţiilor publice, poate
solicita, prin contestaţie, anularea actului,
obligarea autorităţii contractante de a
emite un act, recunoaşterea dreptului

administrativ-jurisdicţională,
condiţiile prezentei ordonanţe
urgenţă.

în
de

pretins sau a interesului legitim pe cale
administrativ-jurisdicţională, în condiţiile
prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 2761

Decizia
Consiliului
National
de
Solutionare a Contestatiilor se publica in
integralitate pe site-ul CNSC si pe SEAP
in termen maxim de 2 (doua) zile de la
emitere.

Pentru
respectarea
principiului
transparentei si asigurarii accesului la
justitie, CNSC-ul ar trebui sa acorde
acces la intregul continut al deciziei,
pentru ca si ofertantii care nu au efectuat
demersuri la CNSC sa poata avea acces
la informatiile pe baza carora ar putea sa
actioneze in instanta pentru a-si apara
drepturile. Altfel, in formularea actuala,
legea permite incalcarea drepturilor
ofertantilor care, desi ar putea justifica
oricand un interes, nu pot avea acces la
informatiile pe baza carora sa isi poata
construi un caz pertinent in fata CNSC
sau a instantei. Accesul la aceste
informatii trebuie asigurat in mod egal, si
trebuie sa stea la baza respectarii
dreptului de a depune contestatii sau
actiuni in instanta.

Contractul
de achizitie
publica este
un contract
comercial,

ANRMAP ar trebui sa dea o clarificare in
virtutea Noului Cod Civil, in sensul ca
calificarii oricarui contract de achizitie
publica ca si contract comercial,
eminamente supus negocierii partilor.

Autoritatile folosesc avantajul negocierii
“in forta”, data fiind pozitia de achizitor
pe legislatia achizitiilor, amenintand cu
executarea garantiei de participare in
cazul in care nu se ajunge la o intelegere

supus
negocierii
partilor

ANRMAP ar trebui sa fie ferm in
interpretarea sa si sa interzica autoritatilor
contractante executarea garantiei de
participare in cazul in care negocierile cu
ofertantul esueaza.
Evident, in fisa de date vor fi clauze
impuse astfel incat operatorii sa le
cunoasca dinainte de a depune oferta si sa
nu ne aflam in situatia in care negocierile
se blocheaza pe acest motiv. Dar aceste
clauze trebuie sa fie limitate exclusiv la
clauzele financiare (pret, modena de
determinare a pretului, termen de plata,
penalitati pentru neexecutare).

Noi modele
de contracte
de achizitie
publica

ANRMAP ar trebui sa propuna noi
modele de contracte de achizitie publica,
adaptate cerintelor actuale ale pietei, dar
si Noului Cod Civil.
Romtelecom isi arata disponibilitatea in
propunerea de modele de contracte de
achizitie publica si in purtarea discutiilor
cu ANRMAP pentru finalizarea acestor
modele pe care ANRMAP sa le cuprinda
intr-un ordin.

cu ofertantul. Practic, indiferent de cat de
abuzive sunt clauzele pe care le impune
autoritatea, ofertantii se vad deseori in
situatia de a renunta la negocieri pe
aspecte esentiale pentru derularea
contractului, pentru a preveni executarea
scrisorilor de garantie de participare.

Modelele folosite in prezent in practica
sunt desuete si de multe ori neadaptate
situatiilor comeplexe pe care le presupun
anumite proiecte. Sunt autoritati care,
desi recunosc la momentul semnarii
contractului ca acesta ar trebui sa aiba un
alt continut, adaptat situatiilor particulare
pe care le trateaza proiectului, refuza
modificarea oricarui articol sub pretextul
birocratiei administrative.

Comentarii

23. Marius Geavlete, Bursa Română de Mărfuri
Propunere de modificare a OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare
şi a HG 1660/2006 cu modificările şi completările ulterioare

Tabel comparativ

OUG nr. 34/2006 cu modificările
şi completările ulterioare

PROPUNERI DE MODIFICARE

OBSERVAŢII

Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui
anunţ de participare în baza art.122 lit.f) din OUG
nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare
se desfăşoară în prezent prin intermediul pieţei la
disponibil pe platforma electronică de tranzacţionare
Art. 21 (2) Aplicarea procedurilor de www.disponibil.ro.
Art. 21 (2) Aplicarea procedurilor atribuire
prin
utilizarea
mijloacelor Scopul propunerii de modificare a articolului de lege este
de
atribuire
prin
utilizarea electronice se realizează prin intermediul acela de a oferi posibilitatea creşterii procentului de
mijloacelor
electronice
se SEAP si prin intermediul pieţei la disponibil achiziţii publice realizate prin mijloace electronice având
realizează prin intermediul SEAP. administrată de către bursele de mărfuri.
în vedere faptul că procedurile realizate prin intermediul
CAPITOLUL II Reguli comune CAPITOLUL II Reguli comune aplicabile
aplicabile
pentru
atribuirea pentru atribuirea contractului de achiziţie
contractului de achiziţie publică - publică - SECŢIUNEA 1 Reguli generale
SECŢIUNEA 1 Reguli generale

pieţei la disponibil sunt realizate exclusiv în sistem
electronic.

Art. 662. Valoarea anuală totală a
achiziţiilor publice efectuate prin
mijloace electronice se determină
prin cumularea valorii tuturor
contractelor atribuite prin
intermediul:
a) procedurilor de licitaţie
deschisă, de licitaţie restrânsă şi de
cerere de oferte, aplicate integral
prin mijloace electronice;

Art. 662. Valoarea anuală totală a
achiziţiilor publice efectuate prin mijloace
electronice se determină prin cumularea
valorii tuturor contractelor atribuite prin
intermediul:
a) procedurilor de licitaţie deschisă, de
licitaţie restrânsă, cerere de oferte şi de
negociere fără publicarea prealabilă a
anunţului de participare prin intermediul
pieţei la disponibil organizată de către
bursele de mărfuri aplicate integral prin
mijloace electronice;

Modificare propusă este necesară pentru a se realiza
concordanţa cu noile prevederi propuse pentru art.21
alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările
ulterioare.
Ţinând seama de procentul scăzut de achiziţii publice
desfăşurate prin mijloace electronice propunerea de
modificare a articolului are ca scop includerea
procedurilor realizate prin mijloace electronice şi care, în
acest moment, nu sunt incluse în procentul de 40% din
valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate electronic.

Comentarii

24. Tiberiu Andrioaiei, Patronatul Societăților din Construcții

Situaţia actuală
Pe perioada scursa de la aprobarea OUG
34/2006, HGR 925/2006, precum si a altor
hotarari, regulamente care fundamenteaza
cadrul legal al achizitiilor publice au existat
nenumarate situatii in care punctele de vedere
ale ANRMAP, exprimate urmare solicitarilor
autoritatilor contractante si/sau ale
operatorilor economici nu au fost preluate si
acceptate de celelalte institutii abilitate sa
verifice procedurile de achizitii publice / sa
solutioneze contestatii, etc.

Solutionarea contestatiilor
O.U.G. 34/2006, Art. 276 (1)

Consiliul are obligatia de a solutiona pe fond
contestatia in termen de 20 de zile de la data
primirii dosarului achizitiei publice…

Efectele actuale

Solutii si interpretari diferite ale
materiei achizitiilor publice.

Soluţia propusă

Delimitarea competentelor
ANRMAP, CNSC si UCVAP, in
scopul evitarii suprapunerilor ce
creaza confuzii si disfunctionalitati
in activitatea de
reglementare,interpretare si
monitorizare a achizitiilor publice.

5 zile – completarea eventuala a
contestatiei cu informatiile necesare Solutionarea contestatiilor sa se
faca in cadrul duratei de timp
- Art. 276 (1);
prevazuta de legiuitor, max. 15 zile,
3 zile –prezentarea de catre
respectiv:
autoritatea contractanta a dosarului
achizitiei publice la CNSC Art. 274
(1);
Art. 274 (1)
20 zile – solutionare contestatie;
10 zile – eventual, prelungire

10 zile – solutionare contestatie;

Impactul estimat
Puncte de vedere comune,
respectarea si preluarea
opiniei institutiei care
reglementeaza cadrul legal
de derulare a procesului de
atribuire a contractelor de
achizitii publice…
Practica unitara in
aplicarea dispozitiilor
legale privind achizitiile
publice.

Reducerea duratei de timp
alocata solutionarii
contestatiei poate accelera
procesul de atribuire si
implicit se pot crea
premisele inceperii
contractului.

In cazuri temeinic justificate, termenul de
solutionare a contestatiei poate fi prelungit, o
singura data cu inca 10 zile.

termen solutionare.
cca. 38 zile

Decizia Curtii Constitutionale nr. 284/27.
03.2012 publicata in M.Of. nr.
344/21.05.2012
Putine autoritati au uzat pana acum
dreptul de a se adresa, pentru
solutionarea contestiei, direct la
Curtea de Apel – Sectia de
contencios administrativ si fiscal.

5 zile – eventual, prelungire termen
solutionare.

Completarea OUG 34/2006, in
sensul includerii dreptului partii
vatamate de a se
adresa, pentru solutionarea
contestatiei, fie la CNSC, fie

Curtea constitutionala confirma posibilitatea
introducerii contestatiei in materia achizitiilor
publice si direct la instanta de judecata.

la Curtea de Apel – Sectia de
contencios administrativ si fiscal.

Practica curenta in achizitii publice dovedeste
ca nu toate situatiile cu care ne confruntam
sunt similare cadrul descris de legiuitor.

Crearea unei rubrici (legatura, link)
pe site-ul ANRMAP, in cadrul
INFO POINT, similara ca structura
Buletinului Oficial de pe site-ul
CNSC, in care sa fie prezentate,
fara a fi dezvaluita identitatea

Decizii/interpre-tari diferite ale
autoritatilor contractante la situatii
similare (spete identice).

Intelegerea situatiilor, in
care este preferabila
alegerea CNSC, ca prima
instanta, sau dupa caz, a
Curtii de Apel – Sectia de
contencios administrativ si
fiscal.

Practica unitara in
aplicarea legislatiei in
materia achizitiilor publice
si in interpretarea corecta
a acesteia.

partilor implicate, solutii la
diferitele spete ale materiei
achizitiilor publice care au rezultat
in practica curenta.

Inexistenta unui ghid de buna practica.

Experienta dobandita de unele
autoritati este netransferabila
datorita lipsei unei comunicari
eficiente.

Lectiile invatate de unele autoritati
contractante pot fi preluate,
centralizate si prezentate intr-un
sistem unitar de catre ANRMAP.
Crearea unui ghid de buna
practica in achizitii publice.

Crearea unui ghid de buna
practica in achizitii
publice.

Revizuirea OUG 34/2006 privind:
Practica dovedeste ca, in mare
parte, intarzierile in derularea unor
contracte de
Fondurile alocate prin bugetele anuale
aprobate, pentru obiectivele de investitii, in
continuare, nu sunt in concordanta cu
necesitatile autoritatilor contractante prelate
din graficele de executie, anexa la contractele
incheiate urmare urmare derularii
procedurilor de achizitie.

Inexistenta unui cadru unitar de realizare a

lucrari sunt consecinta platii cu
intarziere a lucrarilor executate, la
termene ce depasesc cu mult
clauzele contractuale, cauza
reprezentand-o lipsa alocarii de
surse de finantare.

Legea nr. 9/1980 a fost abrogata si

-posibilitatea incheierii de acte
aditionale, prin care sa poata fi
majorata durata de executie, in
cazul in care alocarea bugetara
anuala este mai mica decat cea
estimata prin graficele de executie,
anexa la contract.

- posibilitatea actualizarii pretului
unui contract de lucrari, in cazul in
care plata lucrarilor executate
depaseste termenul stabilit prin
contractul de executie.
Necesitatea elaborarii, avizarii si

Eliminarea situatiilor de
blocaj
create prin lipsa surselor
de finantare si/sau a platii
latimp a liucrarilor
executate.

Un cadru unitar de tratare

investitiilor.

INFO POINT(vezi site ANRMAP) contine in
prezent, si o rubrica in care se prezinta
raspunsurile Comisiei la unele clarificari
solicitate de ANRMAP privind interpretarea
Directivelor.

Programele anuale ale achizitiilor publice,
elaborate in conformitate cu Art. 4 din HGR
925/2006 nu sunt prezentate pe site-urile
autoritatilor contractante, sau, in unele cazuri
desi prezentate, nu sunt actualizate .

in prezent nu exista un cadru legal
de referinta in realizarea unei
investitii.

Nu toti actorii de pe piata
achizitiilor publice inteleg ca site-ul
ANRMAP trebuie privit ca un mod
de lucru, ca o sursa permanenta de
informatii.

Lipsa de transparenta in achizitii
publice.

Exista nenumarate contracte, care
nu se deruleaza, conform graficelor

aprobarii unei legi a investitiilor,
adaptata cerintelor si
reglementarilor in vigoare.

Transpunerea raspunsurilor primite
de la Comisie in Ordina ale
Presedintelui ANRMAP.

Obligativitatea prezentarii de catre
autoritatile contractante a
Programului anual al achizitiilor
publice, pe site-ul instittutiei, ca
instrument de planificare
manageriala si utilizare eficienta a
fondurilor publice, inclusiv a
fondurilor alocate pentru
obiectivele noi de investitii, pentru
primul an de executie.
Reanalizarea de catre ANRMAP a
conditiilor in care se poate acorda

si realizare a investitiilor.

O intelegere unitara a
modului de lucru in
achizitii publice, vezi
ordinele de variatie in
contractele de lucrari,
suplimentarea de lucrari,
atribuirea contractelor care
nu intra sub incidenta
Directivelor, etc.

Cunoasterea si anticiparea
prioritatilor autoritatilor
contractante, implicit a
posiblitatilor reale de a
corela graficul de plati
propus de operatorul
economic cu sursele de
finantare ce pot fi alocate
pentru primul an de
executie.

Reducerea numarului de
contracte cu intarziei in

Legislatia in vigoare in materia achizitiilor
publice
prevede posibilitatea
sustinerii operatorului economic de catre un
tert sustinator in vederea demonstrarii
Situatiei economice si financire, a Capacitatii
tehnice si sau profesionale,…

Declararea valorii estimate a contractului in
faza anuntului de intentie

de executie, anexa la contract,
tocmai datorita incapacitatii unor
operatori economici , care au uzat
de dreptul de sustinere conferit de
legiuitor.

Se prezinta oferte nerealiste, sub
pretul real al pietei , cu efecte
colaterale: contestatii, anularea
procedurilor, nefinalizarea la timp a
lucrarilor

sustinerea, respectiv, daca tertul
sustinator are capacitatea reala de
sustinere financiara, inclusiv
transferul de experienta similara,
etc.

Să nu se mai publice valoarea
estimată a contractului, aceasta să
fie comunicată de Comisia de
evaluare in Sedinta de deschidere a
ofertelor, înainte de deschiderea
plicurilor cu oferte

Ofertele ale caror valori se situeaza
sub pragul de 80% din valoarea
estimată a contractului, sau peste
pragul de 120% să fie respinse in
Sedinta de deschidere a ofertelor,
cu consemnare în Procesul Verbal
al sedintei de deschidere a ofertelor

executie.

Se limiteaza situatiile
prezentarii de oferte ale
caror valori sunt
nerealiste, cu efecte
colaterale: contestatii,
anularea procedurilor,
nefinalizarea la timp a
lucrarilor
Determina ofertanții să
întocmească ofertele cât
mai corect și real.

Comentarii

