
NOUA LEGE A ACHIZIÞIILOR PUBLICE

PSC: “Avem nevoie de legislaþia secundarã
pentru criterii clare de selecþie a ofertelor”

N
oua lege a achiziþiilor
publice, pentru care
dezbaterea publicã
s-a închis pe 31 au-

gust, este binevenitã pentru cons-
tructori, întrucât adoptã noile prin-
cipii ale directivei europene în do-
meniu, care instituie selecþia celei
mai bune oferte din punct de ve-
dere tehnico-economic în detri-
mentul celui mai mic preþ, ne-a de-
clarat Tiberiu Andrioaiei, secretar
general al Patronatului Societãþilor
de Construcþii (PSC).

Însã partea cea mai dificilã ºi mai
importantã care trebuie realizatã
în perioada urmãtoare este elabo-
rarea legislaþiei secundare, care
oferã beneficiarilor instrumentele
necesare ºi criterii clare pentru de-
finirea celei mai bune oferte din
punct de vedere tehnico-econo-
mic.

Domnul Andrioaiei ne-a explicat:
“Dificultatea realã este ca mediul
de afaceri ºi autoritãþile sã gãseascã
împreunã formula potrivitã ca sã
înlocuiascã instrumentul «preþ» cu
instrumentul «plusvaloare» în ca-
drul procesului de atribuire a licita-
þiilor publice. Principiul pe care do-
rim sã fie pus accentul prin noua
lege este sã obþii o lucrare de cali-
tate, care sã aducã plusvaloare în
economie, la preþul cel mai bun
posibil. Adicã oferta câºtigãtoare
nu are neapãrat ºi cel mai mic preþ
obþinut în cadrul unei licitaþii, dar
prezintã beneficii suplimentare
pentru toate pãrþile implicate: au-
toritate contractantã, antreprenor
ºi utilizator”.

Astfel, constructorii considerã cã
legea cadru a achiziþiilor publice
trebuie însoþitã de norme noi sec-
toriale, prin care sã fie stabilite cri-
teriile tehnice de selecþie în funcþie
de tipul lucrãrii licitate, sistemul de
certificare profesionalã a firmelor,
standardele de cost pe tipuri de in-
vestiþii ºi, nu în ultimul rând, stan-
dardele de calitate.

„Exista ºi în vechea legislaþie prin-
cipul selecþiei celei mai bune ofer-
te din punct de vedere tehni-

co-economic, dar rareori a fost
aplicat, tocmai din lipsa legislaþiei
secundare, prin care beneficiarii lu-
crãrilor sã poatã defini plusvaloa-
rea”, ne-a mai spus secretarul ge-
neral al PSC.

Analizând proiectul noii legi a
achiziþiilor publice, experþii PSC au
constatat cã acesta propune o re-
ducere a termenului obligatoriu de
aºteptare între data transmiterii
anunþului de participare ºi data li-
mitã de depunere a ofertelor, ve-
nind, astfel, în sprijinul celeritãþii
procedurii ºi atribuirii într-un ter-
men mult mai scurt a contractelor
de achiziþie publicã.

Document unic european de
achiziþie

Cu scopul simplificãrii “poverii
administrative a operatorilor eco-
nomici” ºi pentru un schimb facil
de informaþii de profil la nivel eu-
ropean, la momentul depunerii so-
licitãrilor de participare ºi la cel de
depunere oferte, operatorii se pot
prezenta cu documentul unic eu-
ropean de achiziþie, conform noii
legi. Acest document este extras
dintr-un sistem electronic al Comi-
siei Europene, care se numeºte
e-Certis. Experþii PSC au atras aten-
þia cã, la momentul atribuirii con-

tractului, operatorul trebuie sã
prezinte informaþii actualizate,
care sã ateste îndeplinirea tuturor
criteriilor de calificare/selecþie. Au-
toritatea contractantã poate solici-
ta completãri la certificãri specifi-
ce, funcþie de profilul achiziþiei. „În
aceste condiþii, autoritãþile române
trebuie sã actualizeze informaþiile
despre operatorii economici pen-
tru a putea fi consultate de orice
autoritate contractantã din orice
þarã membrã”, mai spune Tiberiu
Andrioaiei.

Separat de acest sistem, la nivel
naþional, pot fi stabilite modalitãþi
de certificare naþionale sau înscrie-
re într-o listã oficialã a celor care
opteazã pentru un sistem de certi-
ficare, cu informarea Comisiei Eu-
ropene, acestea prevãzând sarcini
exprese autoritãþilor sectoriale.
Operatorii din alte state membre
nu trebuie sã se înscrie pe aceste
liste, ne-a explicat secretarul gene-
ral al PSC, adãugând: „Înscrierea
operatorilor economici în aceste
liste oficiale certificate de orga-
nisme competente reprezintã o
prezumþie de îndeplinire a cerinþe-
lor de calificare acoperite de lista
oficialã. PSC susþine acest obiectiv
dar va solicita ca ºi operatorii din
alte state sã se înscrie în aceste

liste, eventual printr-un sistem de
reciprocitate”.

Potrivit experþilor PSC, noua le-
gislaþie acceptã în continuare prin-
cipiul terþului susþinãtor. Tiberiu
Andrioaiei ne-a explicat: „Terþul
susþinãtor este un instrument prin
care un antreprenor general îºi
completeazã o competenþã tehni-
cã sau financiarã pentru a îndeplini
criteriile dintr-o licitaþie publicã.
Practic, un constructor poate soli-
cita sprijin unei alte companii, care
deþine competenþa care îi lipseºte.
Noua lege rafineazã setul de reguli
în aceste asocieri, iar noi vom cãu-
ta formule prin care acest instru-
ment sã nu fie folosit abuziv de cã-
tre companii cu probleme în defa-
voarea celor competente ºi «sãnã-
toase»”.

Terþul susþinãtor va fi verificat
(calificãri educaþionale/profesiona-
le, experienþã similarã relevantã)
numai în mãsura în care va
desfãºura efectiv lucrãri/servicii în
cadrul contractului. Dacã nu, terþul
va prezenta un simplu angaja-
ment, care sã arate cã are capacita-
tea corespunzãtoare. În cazul în
care mai mulþi operatori participã
în comun la o procedurã, susþine-
rea terþului se oferã pentru îndepli-
nirea criteriilor referitoare la situa-
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þia economicã/financiarã ºi/sau ca-
pacitatea tehnicã/profesionalã,
conform experþilor PSC. Patronatul
considerã cã este nevoie de acest
instrument în licitaþiile publice, dar
trebuie folosit deopotrivã în susþi-
nerea calitãþii proiectelor ºi a fir-
melor locale.

Schimbare de opticã la
împãrþirea pe loturi a
contractelor

O schimbare de opticã se referã
la împãrþirea pe loturi a contracte-
lor, mãsurã încurajatã în noul pro-
iect de lege. PSC susþine principiul,
având în vedere recomandarea Co-
misiei Europene de a se face toate
eforturile pentru creºterea accesu-
lui IMM-urilor la procedurile de
achiziþii publice, dar ºi includerea
unor criterii prin care sã fie luate în
considerare oferte avantajoase pe
grupuri de loturi, în anumite con-
diþii.

Astfel, conform proiectului de act
normativ, autoritatea contractantã
are posibilitatea sã limiteze numã-
rul de loturi atribuite aceluiaºi

ofertant, dar ºi sã grupeze, urmând
sã le atribuie unui singur ofertant,
sub condiþia prevederii explicite a
acestei posibilitãþi în anunþul de
participare.

De asemenea, un întreg capitol
din noua lege a achiziþiilor publice
este dedicat consultãrii dintre au-
toritatea contractantã ºi operatorii
economici înainte de demararea
procedurii, cu scopul creºterii cali-
tãþii ofertelor ºi elaborãrii unor ce-
reri de ofertã realiste, conforme cu
posibilitãþile din piaþã.

„Înþelegem suspiciunile care mar-
cheazã profund relaþiile normale
de lucru în societatea noastrã, dar
considerãm cã, acolo unde existã
bunã intenþie ºi profesionalism,
aceste practici folosite ºi în alte
þãri, cu o democraþie consolidatã,
vor putea încuraja promovarea
tehnologiilor moderne, precum ºi
firmele performante”, apreciazã Ti-
beriu Andrioaiei.

Domnia sa a subliniat cã regula
de bazã pe marginea noului cadru
legal va fi de atribuire a contracte-
lor prin licitaþii deschise, licitaþii

restrânse ºi prin parteneriat pentru
inovare. Totuºi, autoritãþile vor pu-
tea atribui contracte ºi prin nego-
ciere competitivã, dialog competi-
tiv, negociere fãrã publicare prea-
labilã a anunþului de participare.

Secretarul general al PSC a co-
mentat: „Spiritul noii propuneri
este de consultare cu mediul de
afaceri în pregãtirea unei proceduri
ºi, ulterior, de negociere a celei mai
potrivite formule de atribuire. În
propunerea de modificare a cadru-
lui legal privind achiziþiile se vor-
beºte pe larg despre posibilitatea
de negociere/dialog competitiv
pentru adaptarea soluþiilor dispo-
nibile în piaþã la necesitãþile solici-
tantului. Aceasta este o nouã filo-
sofie de operare în domeniul achi-
ziþiilor publice ºi sperãm sã fie pusã
în practicã într-un mediu bazat pe
încredere ºi tratament nediscrimi-
natoriu faþã de un ofertant sau al-
tul. Considerãm cã aceastã abor-
dare este uºor sensibilã, dar încura-
jeazã obþinerea performanþei în
proiectele de investiþii ca ºi în dez-
voltarea firmelor”.

Constructorii susþin stabilirea de
cãtre experþii în domeniu a unui
set de criterii nerestrictive, dar cla-
re, care sã permitã autoritãþilor
contractante sã compare ofertele
în mod unitar, iar operatorilor eco-
nomici sã facã diferenþa prin opti-
mizare ºi performanþã.

Autoritãþile contractante se
pot asocia pe proiecte mari

Pe noua legislaþie, mai multe au-
toritãþi contractante se vor putea
asocia într-o achiziþie publicã de
interes comun. „Considerãm cã
aceastã mãsurã va permite dezvol-
tarea de proiecte mari, relevante
pentru regiuni, ceea ce înseamnã
ºi dezvoltare pe orizontalã, deci ac-
ces la lucrãri al tuturor categoriilor
de firme, pãstrând proporþia între
nivelul investiþiei ºi competenþa
ofertantului”, mai spun experþii
PSC.

Viitoarea lege a achiziþiilor publi-
ce nu se va aplica ºi contractelor
atribuite de o autoritate contrac-
tantã unei alte entitãþi pe care o
controleazã ºi în care nu a interve-
nit capital privat. PSC avertizeazã
cã, aplicat necorespunzãtor, acest
articol de lege poate duce la alte-
rarea competiþiei în piaþã.
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Asociaþia Oamenilor de Afaceri din
România (AOAR) ºi Patronatul Servi-
ciilor Private din România (PSPR) au
reclamat, în cadrul dezbaterii publice,
mai multe neclaritãþi din proiectul noii
Legi a Achiziþiilor.

Cristian Pârvan, secretarul general al
AOAR, a declarat, pentru ziarul BURSA,
cã noua lege este un pachet de intenþii
bune amestecat cu neclaritãþi ºi cã,
dacã va fi adoptatã în noul format,
atunci legea va pune primãriile în si-
tuaþia de a o încãlca fãrã sã vrea. „Cri-
terii de evaluare a celei mai bune ofer-
te tehnico- economice trebuie sã fie
clare ºi simple. Ele trebuie detaliate în
normele de aplicare. De asemenea,
conteazã foarte mult tipul de lucrãri. O
ºcoalã are anumite caracteristici, iar o
secþie de poliþie altele”, a completat
domnia sa.
AOAR considerã cã legea propusã tre-
buie sã fie accesibilã, inteligibilã ºi
practicã pentru a putea fi înþeleasã ºi
aplicatã, nu numai de cãtre instituþiile
centrale ºi de cele 84 de Consilii Jude-

þene ºi Prefecturi, ci ºi de cele 3600 co-
munitãþi locale, care nu beneficiazã de
personal calificat sau fonduri pentru
achiziþia de servicii specializate.
AOAR apreciazã încercarea de flexibili-
zare a criteriilor de atribuire a unor
contracte de achiziþii publice ºi pe alte
criterii decât preþul cel mai mic, dar
considerã insuficiente criteriile ce ar
trebui sã fie utilizate în atribuire.
Patronatul Serviciilor Private din
România (PSPR) a remarcat faptul cã
noua Lege abundã în formulãri de tipul
“de regulã”, “cu excepþia” sau “prin dero-
gare”, fãrã sã precizeze, însã, ºi situaþiile
concrete sau argumentele în baza cãrora
aceste excepþii sunt aplicabile. “Prin ur-
mare, forma actualã a legii permite auto-
ritãþilor contractante sã interpreteze ar-
ticolele în cauzã dupã bunul plac ºi sã
aplice în mod selectiv principii sau etape
ale procesului de achiziþie publicã”, con-
siderã patronatul.
Conform PSPR, prin derogare, autori-
tatea contractantã poate sã nu respec-
te toate etapele procedurii de negocie-
re competitive, dacã îºi rezervã aceastã
posibilitate prin anunþul de participa-
re, fãrã ca legea sã facã, însã, vreo pre-
cizare referitoare la situaþiile concrete.
PSPR susþine cã legea nu detaliazã sufi-
cient de clar situaþiile în care sunt apli-
cabile diferitele tipuri de proceduri de
achiziþii publice, fapt ce afecteazã atât
liberul acces al operatorilor economici,
cât ºi transparenþa atribuirii contracte-
lor de achiziþii publice.

Noua lege a achiziþiilor publice men-
þioneazã cã, pentru determinarea
ofertei celei mai avantajoase din
punct de vedere economic, autorita-
tea contractantã are dreptul sã aplice
unul dintre urmãtoarele criterii de
atribuire: preþul cel mai scãzut; costul
cel mai scãzut; cel mai bun raport
calitate-preþ.
Cel mai bun raport calitate-preþ se
determinã pe baza unor factori de
evaluare care includ aspecte calitati-
ve, de mediu ºi/sau sociale, în legãtu-
rã cu obiectul contractului de achizi-
þie publicã/acordului-cadru. Factorii
de evaluare pot viza calitatea, inclu-
siv avantajele tehnice, caracteristicile
estetice ºi funcþionale, accesibilita-
tea, conceptul de proiectare pentru
toþi utilizatorii, caracteristicile socia-
le, de mediu ºi inovatoare ºi comer-
cializarea ºi condiþiile acesteia; orga-
nizarea, calificarea ºi experienþa
personalului desemnat pentru exe-
cutarea contractului, în cazul în care
calitatea personalului desemnat poa-
te sã aibã un impact semnificativ asu-
pra nivelului calitativ de executare a
contractului; sau servicii le
post-vânzare, asistenþa tehnicã ºi
condiþiile de livrare, cum ar fi data li-
vrãrii, procesul de livrare ºi termenul
de livrare sau de finalizare.
Conform proiectului, criteriul de atri-
buire “cel mai bun raport calita-
te-preþ” trebuie sã includã, în mod
obligatoriu, un element de preþ sau
de cost. În situaþia în care elementul
de preþ sau de cost este fix, factorii de
evaluare se referã numai la calitatea
produselor, serviciilor sau lucrãrilor
care fac obiectul achiziþiei.
Costul cel mai scãzut se determinã pe
considerente de rentabilitate,
utilizând factori precum calcularea
costurilor pe ciclul de viaþã.
“Autoritatea contractantã nu va utiliza
preþul cel mai scãzut sau costul cel mai
scãzut drept criteriu de atribuire în ca-
zul anumitor categorii de contracte de
achiziþie publicã/acorduri-cadru de lu-
crãri sau de servicii care au ca obiect
servicii intelectuale ºi care presupun
activitãþi cu nivel de complexitate ridi-
cat. Categoriile de contracte de achizi-
þie publicã/acorduri-cadru, precum ºi
ponderea maximã pe care elementul
preþ sau cost o poate avea în cadrul
criteriului de atribuire a acestor con-
tracte se stabilesc prin normele meto-
dologice de aplicare a prezentei legi”,
confom sursei citate.
Autoritatea contractantã poate avea
în vedere factori de evaluare în legã-
turã cu procesul specific de produc-
þie, furnizare sau comercializare a lu-
crãrilor, produselor sau serviciilor;
sau un proces specific pentru un alt
stadiu al ciclului de viaþã a lucrãrilor,
produselor sau serviciilor.
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