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ARACO: Ordonanţa nu a ţinut cont şi de cerinţele noastre 
Caietele de sarcini vor fi făcute tot în favoarea anumitor societăţi, aşa 
cum au fost făcute şi până acum 
Scrisoarea cu revendicările a fost trimisă premierului încă de la 
începutul anului 
 
Preşedintele Asociaţiei Române a Antreprenorilor în Construcţii (ARACO), 
Laurenţiu Plosceanu, şi-a exprimat ieri nemulţumirea faţă de forma OUG 
76/2010 privind achiziţiile publice, adoptată în Senat, precizând că aceasta nu 
cuprinde modificările solicitate ANRMAP şi premierului Emil Boc. 
Întrebat dacă antreprenorii din construcţii sunt mulţumiţi de noile modificări 
aduse ordonanţei, şeful ARACO a susţinut că "din punct de vedere tehnic, 
modificările nu aduc un echilibru raţional în procedurile de achiziţii publice". 
"Modificările cerute de ARACO premierului Emil Boc şi ANRMAP, care ar fi adus 
transparenţă, echilibru şi un raport corect preţ - calitate în achiziţiile publice nu 
se regăsesc în actuala formă a OUG 76/2010, care a fost astăzi (ieri - n. red.) 
adoptată de Senat. Prin promovarea actului normativ fără modificările cerute de 
antreprenori se exclud în continuare firmele româneşti de la achiziţiile publice. 
Caietele de sarcini vor fi făcute tot în favoarea anumitor societăţi, aşa cum au 
fost făcute şi până acum", a declarat pentru Curierul Naţional Laurenţiu 
Plosceanu. 
 
S-a cerut şi limitarea drastică a efectului de dumping în stabilirea 
valorii ofertelor 
 
El a amintit că a trimis premierului Emil Boc o scrisoare deschisă, încă din luna 
ianuarie, prin care antreprenorii cereau introducerea anumitor prevederi în 
legislaţie astfel încât să se elimine din caietele de sarcini cerinţele discriminatorii 
exagerate legate de experienţa tehnică similară. "Am arătat că se impune o 
serie de modificări de ordin legislativ privind achiziţiile publice care reprezintă 
încă o sursă importantă de corupţie", a mai spus Plosceanu referindu-se la 
revendicările antreprenorilor de la începutul anului. 
Atunci, antreprenorii solicitau, printre altele, limitarea drastică a efectului de 
dumping în stabilirea valorii ofertelor, impunerea termenelor de garanţie de 



bună execuţie de către autorităţile contractante prin caietul de sarcini astfel 
încât acestea să nu mai poată fi exagerate şi punctate în consecinţă, iar 
termenul de garanţie de bună execuţie să nu mai fie criteriul de evaluare a 
ofertei trecute în caietul de sarcini, pentru toţi ofertanţii rămânând obligaţia 
legală de îndeplinit în executarea lucrărilor conform reglementărilor în vigoare. 
ARACO ceruse, de asemenea, stabilirea unor criterii rezonabile şi general 
aplicabile cu ponderi procentuale între valori limită (minim/maxim) astfel încât 
să nu mai existe favorizarea unui anumit ofertant sau o categorie restrânsă de 
ofertanţi, iar majorarea cu până la 50% a valorii lucrărilor contractate să fie 
limitată şi acceptată fără licitaţie în limita modificată de 10-15%.  
 
Subcontractorii trebuiau nominalizaţi obligatoriu în documentaţia de 
reselecţie 
 
Alte cereri priveau efectuarea plăţilor pentru investiţiile din fonduri bugetare, 
care nu ar trebui să se facă doar în intervalul 24-31 al fiecărei luni, extinderea 
perioadei contribuind la reducerea blocajului financiar al executantului. ARACO 
mai consideră necesară şi nominalizarea obligatorie a subcontractorilor în 
documentaţia de preselecţie, dar şi obligarea autorităţilor contractante de a 
solicita prezentarea certificatelor de calificare tehnico-profesională pe categorii 
de lucrări şi de a accepta pentru garanţiile de bună execuţie scrisori de garanţie 
bancară, dar şi reţineri succesive din facturile întocmite lunar, conform 
condiţiilor FIDIC.  
Antreprenorii au cerut şi stabilirea unei proceduri de elaborare a caietului de 
sarcini în care să nu se mai facă trimitere directă la anumiţi prestatori de servicii 
şi care să elimine cerinţele discriminatorii legate de experienţa tehnică similară 
exagerată 
 
Senatul a aprobat ieri ordonanţa 
 
 
OUG 76/2010 care modifică OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii a fost adoptată ieri de Senat, singurul amendament 
acceptat fiind cel propus de Guvern, care diminua pragul maxim al valorii unui 
contract de lucrări pentru care se poate aplica procedura de cerere de ofertă de 
la 1 milion de euro la 750.000 euro. 
În ceea ce priveşte contractele de furnizare, forma adoptată a ordonanţei 
prevede că autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere 
de ofertă numai în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie 
publică, fără TVA, este mai mică sau egală cu 100.000 euro. 
Pentru contractele de servicii, pragul maxim al valorii contractului pentru care 



autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de ofertă a 
fost crescut la 125.000 euro. 
 
Textul mai stabileşte şi reţinerea unor sume din garanţia de participare în cazul 
în care contestările la anumite licitaţii publice sunt respinse de Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor. Astfel, autoritatea contractantă va reţine 
contestatorului din garanţia de participare o sumă de 1% din valoarea estimată 
a contractului dacă acesta este cuprins între 63.000 lei şi 420.000 lei. Dacă 
valoarea contractului este între 420.001 lei şi 4.200.000 lei, se reţine 4.200 lei 
plus 0,1% din ce depăşeşte 420.001 lei. Dacă valoarea contractului este între 
4.200.001 lei şi 42.000.000 lei, se reţine suma de 7.980 lei plus 0,01% din ceea 
ce depăşeşte 4.200.001 lei. În mod corespunzător, pentru contractele de peste 
4.200.000.001 lei suma reţinută va fi de 19.320 lei plus 0,00001% din ce 
depăşeşte 4.200.000.001 lei. 
 
Ordonanţa impune şi termene mai mici pentru soluţionarea contestaţiilor de 
către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor: 20 de zile de la data 
primirii dosarului de la autoritatea contractantă, respectiv 10 zile în situaţia 
incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei. Termenul 
de soluţionare a contestaţiei va putea fi prelungit doar o singură dată, cu încă 
10 zile. 
 
Legea de aprobare a OUG 76/2010 a fost adoptată de plen cu 84 voturi 
"pentru", două abþineri şi un vot "împotrivă". 


