
UN PACHET DE LEGI PRIVIND ACHIZIÞIILE PUBLICE PÂNÃ ÎN IUNIE

Teodorovici: “Vom introduce
în licitaþii criteriul celei mai

avantajoase oferte din punct
de vedere economic”

M
ed iu l d e af acer i
este sceptic cã au-
toritãþile române
vor putea impune

utilizarea criteriului celei mai bune
oferte din punct de vedere tehni-
co-economic, în detrimentul celui
mai mic preþ, în noile legi care vor
guverna licitaþiile publice.

Însã ministrul de resort Eu-
gen Teodorovici ne-a
declarat cã sigur va fi
introdus acest crite-
riu în viitorul pa-
c he t le g i s lat i v
care va transpune
directivele euro-
pe ne ad opt at e
anul trecut în do-
meniul achiziþiilor pu-
blice.

Domnia sa ne-a precizat: „Cu si-
guranþã vom introduce alegerea
celei mai bune oferte din punct de
v e d e r e t e hni c o- e c onom i c î n
atribuirea contractelor din bani pu-
blici. Avem aceastã opþiune ºi în
cadrul legislaþiei actuale. Din pãca-
te, ANRMAP (n.r. Autoritatea Naþio-
nalã pentru Reglementarea ºi Mo-
nitorizarea Achiziþiilor Publice) a
încurajat, pânã acum, foarte mult,
utilizarea celui mai mic preþ oferit
în licitaþii, în detrimentul calitãþii
lucrãrilor ºi nu numai”.

Þara noastrã va avea noua legisla-
þie a achiziþiilor publice, care va
prelua directivele europene. Stra-

tegia naþionalã de achiziþii publice
va fi finalizatã pânã în luna iunie,
termen agreat de România cu Co-
misia Europeanã, prin finalizarea ºi
lansarea în dezbatere publicã a pa-
tru proiecte de legi în domeniu, a
subliniat ministrul Fondurilor Eu-
ropene, menþionând cã va fi orga-
nizatã o amplã dezbatere publicã

în acest sens. Autoritãþi le
noastre intenþioneazã ca,

de la 1 ianuarie 2016,
sã fie aplicate noile

legi. Termenul de
transpunere a di-
rectivelor expirã în
luna aprilie a anu-

lui viitor.
Întrebat cum vor

putea fi judecate ofer-
tele din perspectiva crite-

riului tehnico-economic, fãrã ca
funcþionarilor sã le fie fricã sã îºi
asume responsabilitatea evaluãri-
lor, Eugen Teodorovici ne-a rã-
spuns: „Vor fi formule clare de cal-
cul ºi punctaje care vor arãta care
este modul de atribuire a contrac-
telor finanþate din bani publici, in-
clusiv din fonduri europene. Noi
am aplicat ºi în trecut aceastã me-
todã de evaluare a ofertelor. Din
pãcate, beneficiarilor le-a fost im-
pusã, în mod eronat, utilizarea cri-
teriul preþului cel mai scãzut de cã-
tre ANRMAP. Noul cadru legislativ
va avea prevederi clare astfel încât
sã nu existe probleme în aplicare”.
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Investiþii

Eugen
Teodorovici

reitereazã cã obiectivul
Ministerului Fondurilor

Europene este o
ratã de absorbþie

de aproximativ 80%
la sfârºitul acestui

an.

Þara noastrã va avea, pentru cadrul financiar 2014-2020, o nouã legislaþie

a achiziþiilor publice, care va prelua prevederile directivelor europene.

Strategia naþionalã de achiziþii publice va fi finalizatã pânã în luna iunie

a.c., termen agreat de România cu Comisia Europeanã, prin finalizarea ºi

lansarea în dezbatere publicã a patru proiecte de legi.



Domnia sa a adãugat cã luna iu-
nie reprezintã termenul la care þara
noastrã s-a angajat în faþa Comisiei
Europene sã punã pe masa Guver-
nului strategia naþionalã privind
achiziþiile publice, docu-
ment despre care spu-
ne cã este esenþial ºi
fãrã de care Comi-
sia chiar poate sã
opreascã toþi ba-
nii în România, pe
toate programele
operaþionale. Cele
patru proiecte de
legi în domeniul achizi-
þiilor publice vor fi simple,
exact cum prevede ºi directiva eu-
ropeanã, a declarat, la finalul lunii
martie, ministrul Teodorovici.

Demnitarul a precizat cã pânã la
sfârºitul anului 2015 cele patru
proiecte vor fi supuse dezbaterilor
publice ºi vor fi trecute prin Parla-
ment. Proiectele de acte normative
vor viza achiziþiile clasice, conce-
siunile, utilitãþile ºi contestaþiile.

Eugen Teodorovici a mai spus cã
partea cea mai importantã a ace-
stui pachet legislativ este un îndru-
mar solicitat de foarte mulþi ani de
Comisia Europeanã, care va ajuta
aplicanþii sã înþeleagã textul de
lege: „Fiecare articol de lege va fi
detaliat ºi va fi explicatã care a fost
intenþia legiuitorului astfel încât
aplicanþii sã înþeleagã exact la ce
se referã acel text de lege”.

În opinia domnului Teodorovici,
la fel de important ca legislaþia
este profesionalismul celor care lu-
creazã în domeniul achiziþiilor pu-
blice: „La CFR de exemplu, a fost o
licitaþie lansatã cu peste 2.500 de
clarificãri. Când ai peste 2.500 de
clarificãri la o documentaþie de
atribuire este clar cã licitaþia este ºi
contestatã ºi întârziatã ºi cu alte

hibe în ea. Deci, cei care fac docu-
mentaþia trebuie sã înþeleagã
exact legea. Cei care fac evaluarea,
la fel, întrucât sunt luni de zile de
evaluare pe fiecare contract în par-
te ºi ne întrebãm de ce. Pentru cã
persoana respectivã nu ºtie ºi îi
este teamã sã îºi asume rãspunde-
rea.”

Comisia Europeanã a rambursat
þãrii noastre, în acest an, fonduri cu
o valoare de peste 678 de milioane
de euro, aferente aplicaþiilor de
platã transmise în anul 2014 ºi în
anul 2015. Astfel, în luna februarie,
þãrii noastre i-au fost rambursate

fonduri în valoare de peste 460 mi-
lioane de euro, iar în luna martie -
aproximativ 217 milioane de euro.
Rata de absorbþie a urcat la 53%
pânã la finele lunii martie.

Eugen Teodorovici reitereazã cã
obiectivul Ministerului Fondurilor
Europene este o ratã de absorbþie
de aproximativ 80% la sfârºitul
acestui an.

2015 este ultimul în care þara no-
astrã mai poate cheltui fondurile
europene alocate pentru perioada
de programare 2007 – 2013. Tot în
acest an vor fi lansate depunerile
de proiecte pe noile programe

operaþionale pentru perioada
2014-2020.
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Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi
Drumuri Naþionale din România
(CNADNR) ºi CFR trebuie reformate
complet pe zona de achiziþii publice, în
sensul creãrii unei unitãþi separate în
subordinea ministrului Transporturilor,
care sã se ocupe de achiziþiile publice ºi
de managementul de contract, a
declarat, la finalul lunii martie, ministrul
Fondurilor Europene, Eugen
Teodorovici.
Domnia sa a spus: “Cele douã mari
companii beneficiare - cele mai mari
beneficiare pe fonduri europene ºi cred cã

ºi de bani publici - CNADNR ºi CFR, din
punctul meu de vedere, pe zona de
achiziþii publice trebuie sã fie reformate
complet. Eu am o idee de foarte mulþi ani -
ºi sper sã gãsim o soluþie ºi sã o vedem
aplicatã, adicã sã extragem de acolo tot
ceea ce înseamnã achiziþie publicã ºi
management de contract. Trebuie fãcutã
în subordinea directã a ministrului
Transporturilor o unitate de coordonare
de management ºi contract, cum au ºi alte
þãri, ºi care sã se ocupe de tot, de la
momentul lansãrii procedurii,
documentaþie, evaluare, implementare,

management de contract, pânã când se
taie panglica. Când s-a tãiat panglica,
obiectivele vor merge la CFR ºi la CNADNR
sã le gestioneze, pentru cã asta trebuie sã
facã ei: sã administreze, nu sã se joace cu
banii publici”.
Existând o astfel de structurã, potrivit
ministrului, pot fi cooptaþi experþi din
strãinãtate sau de la bãnci. ªeful de la
Fonduri Europene ºi-a exprimat
convingerea cã, de anul viitor, România
va deveni un ºantier, acest lucru
conducând la crearea de noi locuri de
muncã.

rata de absorbþie
la finele lunii martie.

NOTÃ

Ulterior acordãrii acestor declara-

þii pentru revista BURSA

CONSTRUCÞIILOR, Eugen Teodo-

rovici a fost numit în funcþia de

ministru al Finanþelor, iar porto-

foliul Fondurilor Europene a fost

preluat de Marius Nica.


