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Vă prezentăm propunerile ARACO şi, în anexă, ale Asociaţiei Române a Inginerilor Consultanţi (ARIC) pentru îmbunătăţirea pachetului legislativ de modificare a cadrului legislativ naţional de
reglementare a achiziţiilor publice:
t Armonizarea prevederilor Ordinului comun al MEF nr. 915/25.03.2008, MDLPL nr.
415/09.04.2008 şi MT nr. 465/14.04.2008 care aprobă condiţiile contractuale generale şi speciale
europene (model FIDIC) la încheierea contractelor de lucrări, cu legislaţia autohtonă privind achiziţiile
publice, respectiv cu HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Ordonanţei de
Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţii publice şi cu noul pachet legislativ
propus pentru achiziţiile publice.
În acest context, mai trebuie avută în vedere revizuirea pe fond şi a următoarelor acte
normative:
- Abrogarea HG nr. 264/2003 privind condiţiile şi limitele de acordare a avansurilor pe baza
contractelor încheiate de către autorităţile contractante.
Condiţiile generale de contractare model FIDIC aprobate prin Ordinul comun prevăd acordarea şi rambursarea avansurilor în cadrul unor bugete multianuale, pe tot parcursul derulării contractelor şi nu rambursarea în primul an bugetar.

